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Pandemi ve küresel ›s›nma, insan›n
dünya ile uyumlu ekonomik faaliyetler
içinde olmas› gereklili¤ini ac› bir
flekilde ortaya koydu. Küresel ›s›nma,
Bursa’n›n çevresel sorunlar› ve
sürdürülebilir ekonomi önemli çal›flma
konular›m›z aras›nda yerini çoktan
ald› bile.

Geçen y›l kurdu¤umuz BUS‹AD Yeflil
Bursa Çal›flma Grubu ile bu
konudaya verdi¤imiz önemi net bir
flekilde ortaya koyduk. Yeflil Bursa
Çal›flma Grubu muhataplar› nezdinde
gerekli ilgi ve alakay› da buldu.

‹klim de¤iflikli¤i, çevre konular› art›k
yaflam›m›z›n bir parças› haline geldi.
Kurakl›k, seller, hortumlar, hava kirlili¤i
maalesef olumsuz sonuçlar. Ayn›
zamanda bunlar›n getirdi¤i ekonomik,
sosyal ve psikolojik sonuçlar var.

Küresel ›s›nman› ilk ve en önemli
etkilerinin tar›m alan›nda görüyoruz.
Tar›mda, yüzde 15’e varan rekolte
kay›plar›, s›caklardan dolay› yeni
oluflan zararl› böcekler, tar›msal ürün
flekillerinin de¤iflmesi ve buna
adaptasyon zorlu¤u, sellerin veya
hava olaylar›n sonucu oluflan maddi
hasarlar, üretim kayb›, bunlar›n
getirdi¤i psikolojik olumsuzluklar ve
verimlilik düflüflleri. Sigorta sektörü
üzerine gelen yükümlülükler, bunlar›n
tüketiciye yans›mas›.

Finans sektörü önlemlerini ald› bile.
Karbonla ilgili ifl yapan firmalara

(kömür, petrol, do¤algaz gibi.) kredi
vermeyi durdurdu. Bunlar› destekliyor
gibi gözükmek istemiyorlar.
Küresel ›s›nma konufluldukça
yenilenebilir enerjinin önemi de
art›yor. Karbon sal›m›n›n
düflürülmesinde en ciddi katk› bu
alandan gelecek.

Hollanda, 2018’de evlerde do¤algaz
kullan›m›n› yasaklad›. Enerji
üretiminde, art›k yenilenebilir enerji
kaynaklar› kullan›l›yor. Ülkemizde de
bu sene yenilenebilir enerji üretimi
zaman zaman yüzde 40’lara varsa
da ortalama yüzde 25. Bu rakam bile
hiç az›msanamaz. Ama daha çok
potansiyelimiz var, özellikle güneflte.
Do¤algaz nedense temiz enerji gibi
görülüyor. O dahi çevreyi kirletiyor.
Yani o da masum de¤il asl›nda. Kald›
ki cari aç›¤a da sebep veriyor ve
pahal›. Halbuki günefl bedava. Hep
söylenen geceleri ne yapaca¤›n›z.
Depolama teknolojileri mevcut.
Savunma sanayindeki baflar›m›z› bu
konuda da gösterebilir ve pil
teknolojisini gelifltirebiliriz. Böylece
cari aç›¤› ciddi azaltm›fl oluruz. Ama
en önemlisi, enerji ihtiyac›m›z› çevre
sorunu yaratmadan gidermifl oluruz.
Ayr›ca günefl enerji sistemleri eskisi
gibi pahal› da de¤il. Kurulum
maliyetleri düflmüfl durumda. Maliyeti
karfl›lama süresi de düfltü.
Sonras›nda da bedava enerji.

‹ster hizmet, ister ürün üretiminde
çevreyi kirletmeden, en az at›kla

verimli üretimin art›k kural haline
gelmesi gerekiyor.
K›sacas› nas›l daha önce ihracat ve
kalite gibi hedefler koyduysak yeni
hedefimiz karbon sal›m› düflük yeflil
bir ekonomiyi tüm ülke olarak
önümüze koymam›z flart.

Dergimizde bu konu farkl› boyutlar›yla
incelenmifl durumda. Gelecek
say›larda buluflmak ümidiyle, hay›rl›
ifller sa¤l›kl› günler dilerim.

“Hedef yeflil ekonomi olmal›”





Yay›n
Kurulundan

Gonca Yerliyurt Urkut
Yay›n Kurulu Üyesi
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Malum evde geçen uzun pandemi
günlerinde pek ço¤umuz yeni medya
platformlar›nda yay›nlanan film ve
dizilerin büyülü yolculu¤una
kat›lmakla yetiniyoruz. Uzak diyarlar,
yak›n hikayeler, bilmedi¤imiz
gerçekler, flafl›rt›c› hayatlar,
ç›kamad›¤›m›z yolculuklar… Hepsi
ve daha fazlas› oturma odam›zda,
bilgisayar›m›zda ve hatta cep
telefonlar›m›zda…

Geçenlerde izledi¤imiz Oxford
‹ngilizce Sözlü¤ü’nün yarat›m
sürecinin gerçek hikayesini anlatan
orijinal ad›yla “The Professor and The
Madman” (“Deli ve Dahi”) filmi, hangi
dilde olursa olsun bir sözlük
haz›rlaman›n çok zahmetli, çok emek
isteyen müthifl bir serüven oldu¤unu
anlatan ilginç bir yap›m.

Yönetmen koltu¤unda Farhad
Safinia’n›n oturdu¤u biyografik
yap›m›n baflrolünü Mel Gibson ve
Sean Penn üstleniyor. Mel Gibson
idealist dahi Profesör James Murray’›,
Sean Penn ise  paranoya ve ruhsal
rahats›zl›klar yüzünden mesle¤ini icra
edemez hale gelen ve ak›l
hastanesine kapat›lan doktor William
Chester Minor’ › canland›r›yor.

Simon Winchester taraf›ndan kaleme
al›nan ayn› isimli kitaptan uyarlanan
filmde görüyoruz ki Oxford ‹ngilizce
Sözlük’ün haz›rlanmas›n›n arka plan›
1857 tarihine kadar uzan›yor. Sözlü¤ü
oluflturan ekip ayn› zamanda halktan

da yard›m al›yor. Ülkenin dört bir
yan›ndaki insanlar kelime ve deyim
topluyorlar. Sonra da bunlar› yaz›ya
döküp kurula gönderiyorlar. Ak›l
hastanesinde kalan Dr. Minor’ün
Profesör Murray’a 10 bin kelimelik bir
çal›flma göndermesiyle hem ikilinin
yollar› kesifliyor hem de Oxford
‹ngilizce Sözlü¤ü’nün kaderi
de¤ifliyor. Bugün bütün dünyada
kaynak kitap olarak kabul edilen
Oxford ‹ngilizce Sözlü¤ü’nün nüvesini
iflte bu iki müthifl insan oluflturuyor.

Deli ve Dahi filmi, sadece ana dili
‹ngilizce olanlar için de¤il sonradan
ö¤renenler için de bir referans olan
sözlü¤ün, o dönemin flartlar›nda nas›l
özveriyle haz›rland›¤›n› anlatmakla
kalm›yor; ayn› zamanda akl›n ve
bilginin kimlerde olabilece¤inin ve
kimlerde ne kadar kalabilece¤inin
bilinmezli¤ini de gözler önüne seriyor.

Filmi izledikten sonra geleneksel
olarak her sene, dünya çap›nda etkili
olan bir kelimeyi seçen Oxford
‹ngilizce Sözlü¤ü’nün 2020 y›l› için
tan›mlad›¤› “y›l›n kelimesini” merak
ettim. Gördüm ki sözlük  2020’yi tek
bir kelimeyle anlatamayaca¤›n›
belirtip tam 16 kelime seçmifl. Ve
bunu “efli görülmemifl/benzeri
olmayan (unprecedented)  2020’nin”
16 kelimelik listesi olarak ilan etmifl.
Asl›nda bu deklarasyonu ile 2020’nin
gerçekten efli benzeri görülmemifl
bir y›l oldu¤u gerçe¤ini de teslim
etmifl.

Oxford ekibi taraf›ndan belirlenen
“Benzeri olmayan” 2020’nin 16
kelimelik listesi ise flöyle:

Bushfire (Orman yang›n›)
Impeachment (Azletme)
Acquittal (Beraat)
Coronavirus (Koronavirüs)
Covid-19 (Kovid-19)
Lockdown (Tecrit)
Social distance (Sosyal mesafe)
Reopening (Yeniden aç›lma)
Black Lives Matter (Siyahilerin Hayat›
Önemlidir)
Cancel Culture (‹ptal kültürü)
BIPOC (siyahi, yerli, renkli insanlar)
Mail-In (Posta yolu)
Belarusian (Belarus)
Moonshot
Superspreader (Süper yay›c›)
Net Zero (Net s›f›r)

Gerçekten de efli benzeri görülmemifl
bir y›l yaflad›k.  Umar›m Oxford
Sözlü¤ü gelecek y›llarda bir y›l› tarif
etmek için bu kadar kelime kullanmak
zorunda kalmaz.

“Benzeri olmayan bir y›l”
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K üresel ›s›nma, iklim de¤iflikli¤i 
derken, pandemi art›k dünya ile
bar›fl›k yaflamam›z›n aciliyetini

bize gösterdi.

Konuya kafa yoranlar neredeyse 50
y›ld›r iyi bir yere gidilmedi¤ini dile
getiriyorlard› oysa. Birleflmifl Milletler
Çevre Konferans› 1972’de
topland›¤›nda ve yine ayn› y›l Roma
Kulübü taraf›ndan “Büyümenin
S›n›rlar›” raporu yay›nland›¤›nda,
ard›ndan Kyoto Protokolü ve Paris
Antlaflmas› yap›ld›¤›nda da, bugünler
dünden görülüyordu kuflkusuz.
Ancak insan somut yak›c›l›¤›
hissetmeden kararlar alam›yor.

Ama de¤iflen ve gittikçe daha çok
›s›nan hava ile sadece bilim
insanlar›n›n de¤il bizim de
görece¤imiz kadar net olmaya
bafllad› küresel ›s›nma. Tarih veriri
oldu bilim insanlar›. 2035-2050 gibi

tarihlerde insanl›¤›n büyük s›k›nt›larla
bo¤uflaca¤›ndan bahsedilir oldu.
Hal böyle olunca çözümler de h›zla
masya gelmeye bafllad›. Baz›
açmazlar› da içinde bar›nd›rarak
kuflkusuz. Büyüme mi? Çevre mi?
Sa¤l›k m›? Ekonomi mi? ‹flte burada
“Yeflil Ekonomi” gündeme geldi.

Birleflmifl Milletler Çevre Program›
(UNEP) ise yeflil ekonomiyi; “Bir tak›m
çevresel riskleri ve ekolojik k›tl›klar›
azalt›rken ayn› zamanda insan
refah›n› ve toplumsal eflitli¤i sa¤layan
ekonomik bir model” fleklinde
tan›ml›yor. UNEP bu tan›m›n içine
‘düflük karbonlu, kaynaklar›n etkin
olarak kullan›ld›¤›, toplumsal olarak
kapsay›c› böylesi bir sistemde gelir
ve istahdam art›fl›n›n sa¤land›¤›,
karbon emisyonu ve kirlili¤in
azalt›ld›¤›, enerjinin etkin kullan›ld›¤›,
biyoçeflitlilik ve ekosistem kay›plar›n›n
önlendi¤i kamu ve özel sektör

yat›r›mlar›yla sa¤lanan yeflil bir düzen’
ifadelerini de ekliyor.

DO⁄RUSAL MI? DÖNGÜSEL M‹?

Daha az karbon salarak havaya
yaflanabilir bir dünya yaratma
çabalar› h›z kazan›yor. Art›k do¤rusal
üretimlerin yerine, döngüsel üretimler
konuflulur oldu. Bir üretimin at›¤›n›n
tekrar de¤erlendirilmesini, evsel
at›klar›n ayr›flt›r›lmas›n›, ya¤mur suyu
toplanmas›n›, kompos üretimini,
yenilenebilir enerjiyi, elektrikli ulafl›m›,
karbon sal›m›, karbon borsas› ve
karbon nötr kavramlar›n› daha s›k
duyar olduk.

Uzun y›llar do¤rusal üretim yapan
kurulufllar, at›klar›yla kirlenen dereleri,
gökyüzü ve topra¤›n hayat›m›z› nas›l
da kahverengiye döndürdü¤ünü
gördü. Tüketiciden gelen bask› ve
baflka bir dünya olmad›¤› gerçe¤i,

Yeflil mi  Gri mi



Art›k çevre belgesi olmayan ve
geliflmifl ülkelere sat›fl yapabilen bir
firma yoktur san›r›z. Bu bile
yetmeyecek önümüzdeki birkaç y›lda

Dosya Konusu
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zaman›n ruhuyla birleflti. Zaman›n
ruhu, yaflanabilir bir dünya bulup ayn›
dünyay› bir sonraya b›rakmak oldu.
Hal böyle olunca, sanayi de bunu
f›rsata döndürmeyi ciddi ciddi
düflünmeye ve uygulamaya bafllad›.
Ç›kt›lar›n› çöp de¤il, de¤erlendirilebilir
at›k olarak görünce, ifl san›ld›¤›ndan
daha kolay olmaya bafllad›.

Zaten iktisat bilimi, s›n›rl› kaynaklar,
s›n›rs›z insan ihtiyaçlar› nedeniyle
ortaya ç›kmam›fl m›yd›? O zaman
s›n›rl› kaynaklar devam etti¤ine göre,
ya o kaynaklar› daha optimize etmek
gerekliydi ya da ihtiyaçlar›
düzenlemek. ‹kisi de yap›l›r oldu,
geliflmifl ülkelerde. Önce s›n›rl›
kaynaklar›n yerini özellikle enerjide
s›n›rs›z kaynaklar ald›. Kömür ve
do¤algaz gibi termik santrallerin yerini
rüzgar, günefl, su, dalga gibi do¤ada
yenilenebilir kaynaklar tercih edilir
oldu. Ard›ndan ihtiyaçlar da kendini
tekrar gözden geçirdi. En somut
örne¤ini ulafl›mda görmeye bafllad›k.
Fosil yak›tl› araçlar›n yerini h›zla
elektrikli araçlar almaya bafllad› bile.
Gelecek birkaç on y›l içinde pil
teknolojisinin de geliflmesiyle, fosil

yak›tlar belki de konuflulmaz olacak.
Yine geliflmifl ülkelerin tüketicileri,
çevreye duyarl› üretim yapmayan
flirketleri bu konuda bir çizgiye getirdi.

Yenilenebilir enerji kaynaklar› h›zla art›yor
Türkiye’de, 2020’de, 250 lisansl›
elektrik üretim santralinde 371 kabul
ifllemi yap›larak 4.430 MW’l›k kurulu
güç devreye al›nd›.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
(ETKB) verilerine göre devreye giren
güçte en büyük pay 2.482,48 MW ile
hidroelektrik santral yat›r›mlar›n›n, ikinci
s›rada ise 1.242,34 MW’l›k güç ile
rüzgâr enerjisi santrali yat›r›mlar› geldi.

Günefl enerjisinde 240,107 MW lisansl›
güç devreye girerken, jeotermal enerji
alan›nda 98,5 MW, biyokütle alan›nda
ise 172,328 MW güç devreye girdi.

2020’de do¤al gaza dayal› 18,2 MW,
ithal kömüre dayal› 20 MW ve yerli
kömüre dayal› 22,6 MW olmak üzere,
fosil yak›tlara dayal› 60,8 MW’l›k lisansl›
güç devreye girdi.

Türkiye Elektrik ‹letim A.fi. (TE‹Afi)
taraf›ndan geçti¤imiz ay aç›klanan

verilere göre Türkiye’nin elektrik
üretim kapasitesi 2020 y›l›nda
4.623,6 MW’l›k net art›fl göstererek

95.890,6 MW’a ulaflm›flt›. Art›flta
lisanss›z santrallerin pay› 514,2 MW
olmufltu.



karbon nötr belgesi istenecek.
‹flte bu koflullarda ortaya ç›kan Yeflil
Ekonomi, çevre ve üretimin
birlikteli¤ini ifade eden bir kavram
olarak karfl›m›za ç›kt›. Belki de
insanl›¤›n sanayi devrimi ile birlikte
yaflad›¤› de¤iflimde yeni bir efli¤in
sihirli formülünün de ad› olabilir Yeflil
Ekonomi.

Öyle ki, bu dünya üzerinde yaflay›p,
konforumuzdan ödün vermemek

istiyorsak “Yeflil Ekonomi”nin
koflullar›na da uymam›z gerkiyor.

NASIL OLACAK?

UNEP’e göre ya çevresel de¤erlerin
ön plana ç›kt›¤› ve sürdürülebilir
enerjiye dayal› bir “yeflil ekonomi”
oluflacak, ya da düflük verimlili¤e
sahip ve sürdürülemeyen enerji
kaynaklar›n› kullanan geleneksel
“kahverengi ekonomi” devam edecek

ve sorunlar büyüyerek tekrarlanacak.

UNEP’in belirledi¤i “yeflil sektörler”
hem çevresel krizleri aflmakta faydal›,
hem de yaratacaklar› istihdam etkisi
ve sermaye getirileriyle küresel finans
krizinden ç›kmak için önemli.

Bu çabalar›n sonunda ulafl›lmas›
hedeflenen amaç, azalmak yerine
neredeyse her gün artan afl›r›
yoksullu¤un sona erdirilmesi. Yeflil
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y›l›nda 1.748 Gwhê ç›kacak. Buna
ba¤l› olarak, 2040 y›l› petrol
talebinin, 13,7 milyon varil
gerileyece¤i de hesab ediliyor.

Bu arada yap›lan bir baflka
araflt›rmada ise her bin elektrikli
otobüsün, her gün 500 varil dizel
talebini ortadan kald›rd›¤›, buna
karfl›n, her bin elektrikli otomobilin
ise bu talepte yaln›zca 15 varillik
azalma sa¤layabildi¤i belirtildi.
Bu arada Türkiye’de elektrikli araç
sat›fl› da yavafl da olsa art›yor.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar

Derne¤i (TEHAD), geçti¤imiz y›l
Türkiye’de 1.580 adet yüzde yüz
elektrikli, 16.491 adet de hibrid
otomobil sat›ld›¤›n› duyurdu. Yüzde
yüz elektrikli otomobillerde üst
segment dikkati çekerken hibritte
orta segment lideli¤i elinde
bulunduruyor.

TEHAD verilerine göre, Türkiye’de
2020’de sat›lan araçlarda benzin
motorlu araçlar›n pay› yüzde 52,4,
dizel motorlu araç pay› yüzde 39,5,
hibrid araçlar yüzde 3,7 ve yüzde
yüz elektrikli araç pay› binde 1 oldu.

Dünya fosil yak›tlar› terk ederken,
sürecin nas›l iflleyece¤ine iliflkin
araflt›rmalar da devam ediyor.

Bloomberg New Energy Finance,
yay›nlad›¤› 2019 y›l› Elektrikli Araç
Raporu’nda, 2038 y›l›nda y›ll›k
elektrikli araç sat›fllar› 50 milyon
adede ulaflacak ve 47 milyon adet
gerçekleflecek içten yanmal› araç
sat›fl rakam›n› geride b›rakacak.
2040 y›l›nda ise elektrikli araç sat›fl›
56 milyon adede ulaflacak ve içten
yanmal› araç sat›fl rakam›ndan 10
milyon adet daha fazla olacak.

Ayn› araflt›rmada 2040 y›l›nda
belediyelerin kulland›¤› otobüslerin
yüzde 81’inin elektrikli olaca¤› da
ifade ediliyor.

2019 y›l›nda 151 GWh olarak
öngörülen lityum-iyon pil talebi, 2040

Elektrikli araçlar
sol fleritte



ABD ve dünyan›n derin bir iklim
krizi ile karfl› karfl›ya oldu¤u ve bu
krizin en y›k›c› etkilerinden
kaç›nmak için çok dar bir zaman›n
oldu¤una vurgu yap›lan metinde,
ABD yönetiminin bu alandaki
küresel çabalar› gelifltirmeyi
hedefledi¤i belirtildi.

Yay›nlanan emirde, ABD Ulusal
‹stihbarat Dairesi’nden, Ticaret
Bakanl›¤›’na kadar 21 ayr› federal
idare, iklim krizine karfl› yürütülecek
çeflitli çal›flmalar için
görevlendiriliyor.

Ayr›ca Biden, ABD’de kamu
araçlar›n›n elektrikli araçlarla
de¤iflece¤ini de aç›klad›. Biden,
bunun ikinci dünya savafl›ndan
sonraki en büyük kamu yat›r›m›
olaca¤›n› da söyledi.

ABD Genel Hizmet ‹daresi verilerine
göre ülkede 2019 sonu itibari ile
kamu taraf›ndan kullan›lan araç
say›s› 645.047.  Bu araçlar›n
225.668 adedi posta idaresine,
173.429 adedi ise ABD ordusuna
ait durumda.
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Dosya Konusu

ekonomiye göre, ekolojik
kötüleflmenin nedenlerinin
saptanmas› ve bunlar›n çözülmesi,
ekonomik kalk›nmay› körükleyecektir.
Yeflil ekonomik düzene geçiflin üç
temel hedefi vard›r:

• ‹stihdam yaratarak ve krizden zarar
görmüfl gruplar› koruyarak dünya
ekonomisinin yeniden
canland›r›lmas›na katk›da bulunmak,
• Karbon ba¤›ml›l›¤›n› azaltarak
ekonomilerin temiz enerji kullanarak
dengeli bir kalk›nma yoluna
girmelerini sa¤lamak
• Sürdürülebilir kalk›nma sa¤layarak
afl›r› yoksullu¤u ortadan kald›rmak.

Yeflil ekonomi uygulamalar›n›n
hedeflerine ulaflabilmesi için sahip
olmas› gereken ortak unsurlar; hedef
sektörlere yönelik mali teflvikler, ulusal
ekonomilerde yeflil yat›r›mlara yönelik
politika reformlar› ve uluslararas›
eflgüdümü sa¤layacak ve ulusal
giriflimlere destek olacak uluslararas›
politika reformlar› biçiminde
s›ralanabilir.

Yeflil ekonomi, enerji kullan›m›
aç›s›ndan, hem büyük ölçüde enerji
tasarrufu sa¤layacak, hem de
istihdam yaratacakt›r. Negatif d›flsall›k
oluflturan fosil yak›t kullan›m›n›n
azalt›lmas› için hükümetler, düflük
karbon enerji kullanan ev ve
iflyerlerinin infla edilmesini teflvik
etmelidirler.

Türkiye’de kamu taraf›ndan
sa¤lanacak teflviklerin yeflil
ekonomiye geçifl sürecini
h›zland›raca¤› ve buna yönelik olarak
hem finansal hem de motivasyon

anlam›nda flirketlerin yeflil
uygulamalar›n› gelifltirmek ve
uygulamalar konusunda harekete
geçecekleri öngörülmektedir. Bu
sürecin hem flirketlerin üst yönetimi

Biden’la birlikte
yeflile dönüldü

Olayl› da olsa iktidar devralan ABD
Baflkan› Jeo Biden, fark
yarataca¤›n› koltu¤a oturu oturmaz
gösterdi.

Biden’›n il icraatlar›ndan biri iklim
kriziyle ilgili oldu. Konuyla ilgili bir
baflkanl›k emri yay›nlayan Biden,
‹klim krizinin ABD yönetiminin d›fl
ve ulusal güvenlik politikas›n›n
merkezinde olaca¤›n›, fosil yak›t
teflviklerinin kalkaca¤›n› duyurmufl
oldu.
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Almanya’n›n hedefi karbon nötr
Yenilenebilir enerji üretiminde bafl›
çeken Almanya, hedefini sürekli ileriye
tafl›yor.

Almanya parlamentosu Bundestag
ülkenin yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak
Yasas›’n› (EEG 2021 – Erneuerbare-
Energien-Gesetz) 17 Aral›k 2020 günü
kabul etti. Yasa 1 Ocak 2021 tarihinde
yürürlü¤e girdi.

Yasa Almanya’n›n 2030 y›l› elektrik
üretiminin %65 oran›nda yenilenebilir
enerji kaynaklar›ndan sa¤lanmas›n› ve
ülkenin 2050 y›l›nda karbon nötr
olmas›n› hedefliyor.

Yasa Almanya’n›n 2030 y›l›nda günefl
enerjisinde 100 GW, karasal rüzgâr
enerjisinde 71 GW ve k›y› ötesi rüzgâr

enerjisi alan›nda 20 GW kurulu
güce ulaflmas›n› hedefliyor.

Ülkenin Ekim ay› sonu itibari ile
günefl enerjisi gücü 53,18 GW’a,

Haziran ay› sonu itibari ile de
karasal rüzgar enerjisi gücü 54,4
GW’a, k›y› ötesi rüzgâr enerjisi gücü
ise 20 GW’a ulaflm›flt›.

hem de çal›flanlar taraf›ndan
benimsenmesi geçifl sürecini
h›zland›raca¤› ve buna yönelik
bilgilendirme ve bilinçlendirme
konular›n›n önem kazanaca¤› bir
dönem yaflanmaktad›r.

Yeflil ekonomi kendi ifl alan›n› da
yaratacakt›r. Düflük karbonlu ve
sürdürülebilir ekonomiye küresel
anlamda bir geçifl, ekonominin birçok
sektöründe çok say›da yeflil ifl
oluflturabilir ve asl›nda ekonomik

kalk›nma için bir motor haline gelebilir.
Bu kapsamda, yeflil ifllerin beklendi¤i
gibi yeni istihdam olanaklar›
yaratabilmesi, ancak bu konu
hakk›nda toplumda fark›ndal›¤›n
artt›r›lmas›, ilgili hukuksal altyap›n›n
güçlendirilmesi ve daha da önemlisi
bu sürecin ileri tafl›nmas›nda kilit
öneme sahip olan özel sektörün
rolünün benimsenmesi ile mümkün
olacakt›r.

Bireyden, uluslararas› topluma kadar,

yeflil ekonomide herkese yapacak
bir çok ifl düfltü¤ü de ortadad›r.
Bugün at›lacak ad›mlar›n etkisinin
ancak y›llar sonra ortaya ç›kaca¤›
gerçe¤inden hareketle elimizi de
çabuk tutmam›z gerekti¤i de
ortadad›r.

YARARLANILAN KAYNAKLAR:
https://www.tepav.org.tr/tr/blog/s/5628/Yesil
+Ekonomi+ve+Biz___
https://yesilekonomi.com/
https://arkasnews.com/surdurulebilirligin-yeni-
modeli-yesil-ekonomi/

Dosya Konusu





“Yönümüz elektrik, hedefimiz otonom”
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Türk otomotiv sanayinde, 50 y›l› geride b›rakm›fl
bir kurum Karsan. Önce New York taksi ihalesi,
ard›ndan Amerikan Posta Servisi araçlar›
ihalelerine girerek ismini dünyaya duyuran
Karsan, özellikle Avrupa’ya satt›¤› elektrikli
araçlarla, kendine gelece¤in yolunu çizmifl
görünüyor.

2018 BUS‹AD Do¤an Ersöz Ödülü’nü de çevreci
giriflimleriyle kucaklayan Karsan, o gece ödülü

alan CEO’su Okan Bafl’›n otonom otobüs
yapaca¤›z fikrini de, bir y›l gibi bir sürede hayata
geçirdi bile.

Dünya pandemiyle birlikte daha çok küresel
›s›nmay› dikkat kesilmiflken, biz de Karsan
CEO’su Say›n Okan Bafl’la, Karsan’›n yeflil
ekonomi için neler yapt›¤›n› konufltuk.



Söylefli
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fiu an elektrikli araç üretiminiz ne
kadard›r ve bunun ne kadar›n› ihraç
ediyorsunuz?

Karsan olarak flu anda elektrikli toplu
tafl›ma araçlar›n›n üretimi ve ihracat›
noktas›nda oldukça önemli bir
noktaday›z. Yüzde 100 elektrikli
çözümlerimiz yurtd›fl›nda bir milyon
kilometrenin üzerinde yol yaparak,
bizlere ciddi tecrübeler kazand›rd›.

Atak Electric ve Jest Electric’i Bat›
Avrupa baflta olmak üzere, dünyan›n
farkl› noktalar›na ihraç ediyoruz. T›pk›
konvansiyonel toplu tafl›ma
araçlar›nda oldu¤u gibi elektrikli
araçlar›m›z› da, siparifl üzerine k›sa
sürede haz›r hale getirebiliyoruz.

Elektrikli çözümlerimizin flu an için
tamam› ihraç ediliyor. fiu ana kadar,
180 adet Jest Electric ve Atak Electric
ihracat› gerçeklefltirdik.

Türkiye’de durum nas›l elektrikli minibüs
ve otobüs sat›fl›n›z nas›l?

Elektrikli araçlar›n yayg›n olarak
kullan›lmas› için önemli teflvikler ve
geliflmifl bir flarj altyap›s› gerekiyor.
Bu ba¤lamda, Türkiye’de görüflmede
oldu¤umuz yerler var ancak yeterli
zeminin oluflmas›n› bekliyoruz.

Elektrikli araçlarla ilgili yeni bir
çal›flman›z var m›? BUS‹AD Ödül
Töreni’nde otonom araç çal›flmas›ndan
bahsetmifltiniz. Cumhurbaflkan› Recep
Tayyip Erdo¤an’a sunum da yapt›n›z.
Nedir son durum?

Çözümlerimizi elektrik ve otonom
üzerine kuruyoruz. Elektrikli araçlar
bizim için otonom araçlara geçiflte
ara istasyon. ‹lk olarak Say›n
Cumhurbaflkan›m›z Recep Tayyip
Erdo¤an’›n test etti¤i Otonom Atak
Electric ise bunun en önemli
göstergesi. Art›k tüm araçlar›m›z›
otonom kullan›ma uygun flekilde
tasarlay›p üretece¤iz. Di¤er yandan
elektrikli araçlarla ilgili yat›r›mlar›m›z
da devam ediyor. 6 ve 8 metrelik
araçlar›m›zdan sonra tüm boyutlarda
ve tafl›mac›l›k alan›nda planlad›¤›m›z
elektrikli araçlar›m›zla ürün gam›m›z›
geniflletmeyi planl›yoruz.

Elektrikli toplu tafl›m araçlar›n›n
yayg›nlaflmas› için neler gerekli?
Engeller nelerdir?  Yak›n zamanda
tamam› ithal olan elektrikli otomobillerin
ÖTV’si 3.3 ila 4 kat aras›nda art›r›ld›.
Bunu nas›l yorumluyorsunuz?  Devlet
politikalar›yla ilgili beklentileriniz
nelerdir?

Elektrikli toplu tafl›ma araçlar›n› flu
anda Kuzey Avrupa a¤›rl›kl› olmak
üzere kullan›l›yor. Bununla birlikte,
Avrupa’n›n genelinde de yavafl yavafl
yayg›n flekilde kullan›lmaya çal›fl›l›yor.
Sadece toplu tafl›ma de¤il elektrikli
araçlar›n geneli için en önemli konu
flarj altyap›s› olarak öne ç›k›yor. fiarj
altyap›s›n›n iyilefltirilmesi ve üreticilerin
menzil sorunlar›n› ortadan kald›rmas›,
elektrikli araçlar›n yayg›nlaflmas› için
önem arz ediyor. Tüm bunlar›n
yan›nda, kanun koyucular›n teflvikleri
de sürdürülebilir gelecek aç›s›ndan
elektrikli araçlar›n yayg›nlaflmas›
art›racak koflullar aras›nda yer al›yor.

2040 y›l›nda otomobil sat›fllar›nda,
elektrikli olanlar›n, fosil yak›tl›lar›
geçmesi öngörülüyor. Toplu tafl›mada
bir projeksiyon var m›?

Bu konuda Avrupa’n›n ciddi hedefleri
var. Avrupa’da 2021 – 2025 y›llar›
aras›nda yeni al›nacak otobüslerin
minimum yüzde 12,5 - 25’inin
elektrikli, 2026 – 2030 y›llar› aras›nda
ise yeni al›nacak otobüslerin minimum
yüzde 16,5 - 32,5’u elektrikli olmak
zorunda. Bu tarz zorunluluklar
nedeniyle 2040 y›l›nda bu oran›n
yüzde 45 - 50’ye ç›kaca¤›
öngörülüyor.

fiirketinizde, uygulamaya koydu¤unuz
“yeni”, “inovatif” ve “daha yeflil” bir
uygulama oldu mu? Varsa bu uygulamay›
gelifltirmenizde ve prati¤e dökmenizde
sizi motive eden unsur/unsurlar ne idi?
Kuruluflunuz hangi hedef ile söz konusu
giriflimde bulundu?

Üretim s›ras›ndaki enerji verimlili¤ini
ve çevreci uygulamalar› artt›rmak için
her y›l yal›n üretim sisteminin deste¤i
ile çevre ve  enerji projeleri
gerçeklefltiriyoruz. 2020 y›l› içerisinde
gerçeklefltirilen 10 adet çevre projesi
ile araç bafl›na yaklafl›k 5.1 kg/araç

tehlikeli at›k ve 1.56 m3 su azalt›m›
gerçeklefltirdik.

Ayr›ca, yemekhaneden kaynaklanan
bitkisel at›k ya¤ uygulamas›na ya¤
yiyici bakteriler ilave ederek 27 ton/y›l
bitkisel at›k ya¤ oluflumunun önüne
geçtik. Bununla beraber, 2020 y›l›nda
yapt›¤›m›z enerji verimlili¤i
çal›flmalar›yla üretim olmayan
zamanlarda enerji tüketiminin
azalt›lmas› çal›flmalar› ile yaklafl›k
552.000 kWh enerji tasarrufu
sa¤layarak enerji kullan›m›na ba¤l›
karbon sal›n›m›n›n önüne geçtik. Tabi
ki en önemlisi, üretti¤imiz s›f›r
emisyonlu araçlarla trafik kaynakl›
sera gaz› emisyonlar›n›n azalt›lmas›n›
sa¤l›yoruz diyebiliriz.

fiirketinizin sürdürülebilirlik ve daha
yeflil süreçlere/ifl modeline geçiflinde
ne tür yeni becerilere ihtiyaç duydunuz?
Bu beceri ihtiyac›n› ve gereksinimini
nas›l karfl›lad›n›z? Bu ihtiyaçlar›
gidermede ilgili paydafllarla (örn: kamu
kurulufllar›, STK’lar, sektör kurulufllar›,
e¤itim-ö¤retim kurumlar›, iflçi
sendikalar›) iflbirlikleri yapt›n›z m›?

Küresel ›s›nma, düflük karbon
emisyonu ve düflük karbon ayak izi
hedeflerini adeta zorunlu k›larken,
ulafl›m sektöründeki sürdürülebilirli¤in
sa¤lanabilmesi için ticari araçlardaki
elektrifikasyon sürecini de mecburi
hale getirdi.

Biz, bu de¤iflim rüzgar›n›n gelece¤ini
önceden tespit ederek ürün gam›m›z›
elektrikli araçlara döndürme
stratejisini firman›n ürün yol haritas›na
yans›t›lmas›n› sa¤lad›k. Bununla da
kalmad›k ve sat›fla ç›karaca¤›m›z her
arac›n art›k elektrikli olmas›n›
hedefledi¤imiz gibi otonom uyumlu
olmas› yönünde de ad›mlar›m›z› att›k.

Elektrikli araçlar yeni ve geliflmekte
olan bir konu oldu¤u için özellikle
deneyimli iflgücü ile elektrikli araçlar
özelinde üretilen parçalar›n temini
konusunda ihtiyaçlar do¤du. Yola
ç›kard›¤›m›z araçlarla kazand›¤›m›z
h›zl› bir bilgi birikimi oldu. Gelece¤in
nitelikli iflgücü olacak bugünün
ö¤rencilerini için de Karsan Elektrikli
Araçlar Laboratuvar›’n› aç›yoruz.
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Elektrikli araçlar›n parçalar› anlam›nda
bugün yurtd›fl›na yönelsek de Türk
insan›n›n çevikli¤ini bu alanda da
görüyoruz, ihtiyaçlar›m›za çok h›zl›
adapte oluyorlar ve sektör olarak da
birbirimizi ileri tafl›ma f›rsat› buluyoruz.

fiirketin ilerideki dönem için, söz konusu
faaliyet alan›/uygulama ile ilgili
hedefleri, stratejisi nedir?

fiirket olarak yönümüz zaten elektrikli

araçlara dönük, hedefimiz ise
otonom. Gelece¤in sürdürülebilir
tafl›ma çözümleri için çal›flmay›
sürdürece¤iz.

Sektörün yenilikçi taraflar›n›n
gelifltirilmesi ve desteklenmesi için
ihtiyaç duyulan ana unsular› neler
olabilir?

Teflvik paketleri ve teknoloji alan›nda
e¤itimlerin kuvvetlendirilmesi ile

sektörde h›zl› bir at›l›m mümkün
olabilir. Ayr›ca, farkl› sektörlerden
buluflmalar›n desteklenmesi, teknoloji
giriflimleri ile kurumsal firmalar›n
iflbirli¤i yapmas› gibi f›rsatlar, bu gibi
dönüflümlere ivme kazand›rabilir.



Doç. Dr. Efsun Dindar
BUS‹AD Yeflil Bursa Çal›flma Grubu
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Avrupa Yeflil Mutabakat›:
S›n›rda Karbon Kaça¤›

AB ekonomisinin sürdürülebilirli¤ini
sa¤lamak ve Avrupa’y› 2050 y›l›nda
“iklim-nötr” yapmak hedefiyle
aç›klanan Avrupa Yeflil Mutabakat›
(Europen Green Deal) kapsam›nda
hayata geçirilmesi öngörülen “s›n›rda
karbon düzenlemesi” önemli bir
gündem konusu olarak öne
ç›kmaktad›r.

Bilimsel bir gerçek olarak kabul gören
ve tüm dünyan›n gündeminde olan
iklim de¤iflikli¤i ile mücadele
konusuna bir de bu aç›dan bakal›m.
Çünkü bu konu sanayicimizi oldukça
yak›ndan ilgilendiriyor.

Avrupa Yeflil Mutabakat›n›n
gerektirdi¤i dönüflüm ve ilave sera
gaz› azalt›m hedeflerinin Avrupa
sanayisi üzerinde yarataca¤› maliyet
karfl›s›nda Avrupa’n›n rekabetçili¤inin
korunabilmesi ve üretimin, emisyon
azalt›m hedefi AB’den az olan
ülkelere kaymas›n›n (karbon
kaça¤›n›n) önlenmesi için, “S›n›rda
Karbon Düzenleme Mekanizmas›”n›n
hayata geçirilmesi gündemdedir.

Avrupa Yeflil Mutabakat› belgesinde,
seçili sektörler için ithalat fiyat›n›n,
ürünün karbon içeri¤i dikkate al›narak
belirlenmesine iliflkin S›n›rda Karbon
Düzenleme Mekanizmas›na dair
önerinin 2021 y›l›nda sunulmas›
öngörülmektedir. Söz konusu önlemin
ne flekilde tasarlanaca¤›, uygulama
usul ve esaslar› ile seçili sektörler
henüz aç›klanmam›fl olup; önlemin,
eflyan›n karbon içeri¤ini daha do¤ru

yans›tacak flekilde ithal fiyat›n›n
belirlenmesini temin edece¤i
belirtilmektedir. Bu mekanizma için
bizi ilgilendiren en önemli konu, AB-
d›fl› üreticilerin sorumlu tutulaca¤›
(s›n›rda vergiye tabi olacak)
emisyonlar›n kapsam›n›n nas›l
belirlenece¤idir.

AB ülkeleri, bu süreçte en büyük
sorunu ekonomik neden olan rekabet
edebilirlik, konusunda
yaflamaktad›rlar. fiöyle ki, flimdiye
kadar AB içinde karbon fiyat›
uygulamas›na tabi iflletmeler belli bir
maliyete katlan›p emisyon azalt›m›
sa¤larken, d›fl ticarette, özellikle
ithalata konu olan mallarda herhangi
bir yükümlülük almayan partner ülke
iflletmeleri bu maliyete katlanmak
durumunda kalmad›lar. Bu durumdan
dolay› AB ülkeleri  rekabet
üstünlü¤ünü kaybettiklerini ve bunun
haks›z rekabete yol açt›¤›n› iddia
etmektedirler.

Türkiye’nin en büyük ticari partnerinin
AB olmas› nedeniyle bu uygulama
ihracat yapan birçok sektörü
do¤rudan etkileyecektir. Bu konuda
Türkiye’nin iklim ve enerji politikalar›
nas›l olacak, hükümet nezdinde bu
uygulamaya nas›l bir tepki verilecek
önümüzdeki dönemlerde belli
olacakt›r. Ancak bu uygulama ile ilgili
yapt›r›mlar›n gündeme gelmesi için
Türkiye’nin yapmas› gereken ilk
faaliyet Paris Anlaflmas›’n›
onaylamaktan geçiyor gibi..
Uluslararas› iklim rejiminin sürekli

d›fl›nda kalmak ülke için giderek daha
maliyetli olmaya bafllayabilir.
Türkiye’de enerjiyi yo¤un kullanan
iflletmelerin art›k iklim de¤iflikli¤ine
neden olan karbon emisyonu
azalt›m›n› esas alan dönüflümü
sa¤layacak yeni stratejiler gelifltirmesi
gerekiyor. Bu dönüflümü AB
taraf›ndan uygulanacak olan bu
sistem için de¤il, uzun dönemli ayakta
kalmak, sürdürülebilirlik noktas›nda
sorumluluk almak için yapmak
gerekiyor. Sanayicimizin “AB’nin
uygulayaca¤› emisyon cezas›n›
öderim ve yine ihracat›m› yapar›m”
anlay›fl›na kap›lmamas› gerekiyor.
Çünkü tedarikçisi olunan iflletmeler
ya kendi sorumluluklar› gere¤i ya da
nihai mal› satt›klar› tüketicilerin bask›s›
sonucu tüm tedarik zincirinden
kaynaklanacak karbon ayak izinin
hesab›n› müflterilerine vermek
zorunda kalacakt›r. Bu ba¤lamda
eko-etiketleme türü uygulamalarda
karbonsuz, temiz üretim yap›ld›¤›n›
görmek ve göstermek zorunlu
olaca¤›ndan, sizden ithal ettikleri
mamulün de temiz olmas›n›
isteyeceklerdir. Süreci iyi
okuyamayan, kirli üretim yapan
iflletmeler ise müflterilerini ve AB’de
ya da di¤er azalt›m yükümlülü¤ü
alm›fl ülkelerde pazar pay›n›
kaybedeceklerdir. Bu anlamda, art›k
acilen iflletmelerin, nas›l enerji ve
kaynak verimlili¤ini sa¤layacaklar›n›,
yenilenebilir enerji türüne ve temiz
üretim teknolojilerine nas›l
geçece¤ine yönelik plan ve
yat›r›mlar›n› yapmalar› gerekiyor.

Makale



Bu y›l›n ilk 8 ay›nda 26 milyar dolar
cari aç›k verdik. 5 milyar dolar
sermaye ç›k›fl› oldu. Net hata
noksanda da, 8 milyar dolar eksi
verdik. Bu bavul ticareti ve turizm
hesaplamalar›nda beklentilerin
afla¤›s›nda kalmas›n› anlat›r. Toplam,
39 milyar dolar yapar. Bu, Merkez
Bankas›’n›n rezervlerinin azalmas›
demektir. Bir de buna, yerlefliklerin
döviz tevdiat hesaplar›ndaki 25 milyar
dolar› eklersek 64 milyar dolar yapar.

“MB faizi 7-8 puan art›rmal›”

Döviz az bile artm›fl.

Türkiye’den para ç›k›fl›n› azaltmam›z
ve döviz tevdiat hesaplar›n› azaltmak
gerekir. Bunu nas›l sa¤lar›z? Ne olursa
bunlar olur? TL’nin cazibesini güçlü
görürsek bu olur. Merkez Bankas›’n›n
faizi 7-8 puan art›rmas›yla bu
mümkün. Döviz tevdiat hesaplar› o
zaman bozulabilir, para ç›k›fl› da
durabilir.”
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Piri Reis Üniversitesi Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Erhan
Aslano¤lu, Türkiye’deki döviz
talebini azaltmak için Merkez
Bankas› Para Politikas›
Kurulu’nun faizleri 7-8 puan
art›rmas› gerekti¤ini söyledi.

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i’nin (BUS‹AD) pandemi
nedeniyle online düzenledi¤i

Çekirge Toplant›s›’n›n bu ayki konu¤u
Piri Reis Üniversitesi Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Erhan Aslano¤lu
oldu.

Prof. Dr. Aslano¤lu, pandeminin
dünya ve Türkiye ekonomisi üzerinde
yaratt›¤› tahribat› anlatt›¤›
konuflmas›nda, döviz kurlar›ndaki
art›fla karfl› Merkez Bankas›’n›n 19
Kas›m’daki Para Politikas› Kurulu
toplant›s›nda, hatta daha da erken
toplanarak, güçlü bir faiz art›fl› karar›
vermesi gerekti¤ini söyledi.

Prof. Dr. Aslano¤lu, Merkez
Bankas›’n›n döviz rezervinin
olmamas›n›n, do¤rudan sat›flla
dövize müdahale edememesine
neden oldu¤unu ifade ederek,
“Elinizdeki kontrol arac› azalm›fl
oluyor, bir faiz kal›yor. TL’yi cazip
k›lmaya çal›flmam›z gerekiyor. Onu
da kullanmazsak sorun yaflan›yor.
Faizi kullanman›n da büyümeye
olumsuz etkisi oluyor.” dedi.

Prof. Dr. Aslano¤lu flunlar› ifade etti:
“Döviz rezervimizin olmamas›, kurdaki
istikrar ve büyüme aç›s›ndan olumsuz
etkileri var. Uzun vadede ülkenin
yat›r›m yap›labilir olmamas› riskini
art›r›r. O yüzden, bu dönüflümü bizim
biraz tasarruf ederek, daha az
tüketerek, çok üreterek ve
olabildi¤ince ihracat yaparak,
rezervleri gerçek bir gelirle
kapatt›¤›m›z o de¤iflime dönüflüme
ihtiyac›m›z var.

B



Çekirge
Toplant›lar›
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CAR‹ AÇIKSIZ BÜYÜME...

Türkiye’nin cari aç›k vermeden
büyümesinin mümkün olup
olmad›¤›na iliflkin bir soru üzerine
Prof. Dr. Aslano¤lu, “‹thalat
faturas›n›n, özellikle enerji ithalat
faturas›n›n azaltmas›, mümkünse
s›f›rlamas› gerekir. Dünya, yüzde 85
fosil yak›tla üretim yap›yor. Bu
gelecek y›llarda yüzde 20-30’lara
inebilir. Türkiye’nin rüzgar ve günefl
gibi yenilenebilir enerji ile üretim
yapmas› cari aç›k aç›s›ndan önemli
olacak. Bir de teknoljik üretim
yaparsak olabilir. Yeni bir modele
ihtiyac›m›z var.

Bir de turizmde hak etti¤imiz geliri
alam›yoruz. Al›rsak hem büyürüz hem
de cari aç›k vermeyiz” diye konufltu.

DÜNYADAK‹ DURUM...

Dünya ekonomisine de de¤inen Prof.
Dr. Aslano¤lu, pandemide iyimser
senaryonun gerçekleflmedi¤ini ifade
ederek, “Ekonomiler önümüzdeki
dönemi için karantina ve izolasyondan
dolay› olumlu bir görüntü vermiyor”
dedi.

“‹malat sanayinde sat›n alma
yöneticileri endeksinde sert düflüfl ve
sonras›nda bir ç›k›fl görülüyor” diyen
Prof. Dr. Aslano¤lu, hizmet
sektöründe durumun böyle olmad›¤›n›
söyledi. Aslano¤lu, “Hizmet ve imalat›
birlikte de¤erlendirirsek, 100 birimden
bafllayan düflüflü 70 birime
ç›karabiliyor. Bu nedenle ç›k›fl›n V mi,
W mi yoksa yükselen aya¤› imalat,
düflen aya¤› hizmet olan K m› olaca¤›

belirsizli¤ini koruyor” diye konufltu.

Prof. Dr. Aslano¤lu, “Büyüme ile ilgili
sorun devam ederse, pasta
büyütülmezse, pastan›n paylafl›m›yla
ilgili sosyal, siyasal sorunlar artabilir”
dedi.

Prof. Dr. Aslano¤lu, flöyle devam etti:
“Dünyada ifller olumsuzsa, dolara
talep artar. Ama ABD’deki seçim
tart›flmas› sürmemeli. Emtia yatay-
negatif devam eder ve risklerin artt›¤›
dünyada alt›n da artar. Hisse senetleri
ise dalgal› yatay olur.”

Prof. Dr. Aslano¤lu, konuflmas›n›n
sonunda kat›l›mc›lar›n sorular›n› da
yan›tlad›.
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bozmadan çözüm üretmek
durumunday›z. Politikam›z› mutlaka
de¤ifltirmemiz gerek, M›s›r’da,
Suriye’de ve ‹srail’de Büyükelçi yok.
Bat›yla iliflkilerde taviz verdirmek
zorunda b›rak›yorlar. Bunu yapmam›z
kolay de¤il. Türkiye’yi köfleye
s›k›flt›rd›¤›n›z müddetçe, yeni yaflam
alanlar› bulur Türkiye. Bat›n›n
ac›mas›z yaklafl›m›yla Türkiye’nin
buralara itildi¤i de bir gerçektir. Çok
merkezli bir dünya olufluyor. Refah
do¤uya kay›yor ve bunu de¤ifltirme
imkanlar› yok. ”

Özülker, sözlerini “Sonuç olarak bütün
dünya ile düflman olmamak gerekli”
diye tamamlad›.

“Sorunlar›n kayna¤› güçlenen Türkiye”
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker,
Türkiye’nin ana hatlar›yla 6 temel
d›fl politika hatt›nda mücadele
verdi¤ini ifade ederek, “ Bu
sorunlar›n temelinde Türkiye’nin
güçlenmesi yat›yor” dedi.

B ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i’nin (BUS‹AD) pandemi
nedeniyle online düzenledi¤i

Çekirge Toplant›s›’n›n konu¤u Emekli
Büyükelçi Uluç Özülker oldu.

‹kinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan
Türkiye’nin Bat›’da yerini ald›¤›n› ifade
eden Özülker, Avrupa Konseyi,
Birleflmifl Milletler ve son olarak NATO
ile Türkiye’nin bu konumunun
pekiflti¤ini söyledi.

Türkiye ile AB’nin iliflkilerinin iki taraf›n
da birbirini oyalad›¤› bir flekilde
devam etti¤ini ifade eden Özülker,
“Bizi istemiyorlar. Bizi eldeki kufl gibi
görüyorlard›. Ölmeyecek kadar
gevflek uçmayacak kadar s›k›
tutuyorlar” dedi. AB’ye kat›lmay›
yeme¤i ve masa düzeni belli olan bir
yemek masas›na benzeten Uluç
Özülker, “sofrada lahmacun da
bulunsun deme flans›m›z yok” dedi.

Türkiye AB iliflkilerinde Aral›k ay›n›n
önemli bir tarih olaca¤›n› da
kaydeden Özülker, flunlar› kaydetti:
“Her sene rapor haz›rlan›r. Müzakere
denilen fley de asl›nda koflullar› de¤il,
süreyi belirlemek içindir. AB
Raporu’nda ilk kez, tam üyelik
müzakerelerinin sonland›r›lmas›
yaz›yor. 10 Aral›k’da zirve toplant›s›
yap›lacak. AB’de 10 Aral›k öncesi
görüntü negatiftir. O tarihe kadar ne
yapabilirsek yapaca¤›z.”

AB ve AB’nin baflat güçleriyle
sorunlar yaflayan Türkiye’nin ABD,
Rusya ve Arap ülkeleriyle de sorunlar›
oldu¤unu kaydeden Özülker,
Türkiye’nin sorun noktalar›n›, Ege,
Do¤u Akdeniz, Libya, K›br›s, Suriye,
Azerbaycan nedeniyle Ermenistan
olarak s›ralad›.

Özülker, sorun noktalar›na iliflkin
detayl› bilgiler verdikten sonra flöyle
devam etti:
“‹çinde bulundu¤umuz sakal b›y›k
durumudur. AB ile ticaretimiz toplam
ticaretimizin yüzde 55’i gibidir. Bu
durumda, bilek gürefline girince
s›k›nt›n›z var demektir. Yumuflak
karn›m›z ekonomidir.
Cumhurbaflkan›m›z da söyledi. Bu
aç›dan bak›nca bat› ile iliflkileri

Çekirge
Toplant›lar›
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ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD) pandemi
nedeniyle online düzenledi¤i

Çekirge Toplant›s›’n›n bu ayki konu¤u
‹ktisatç› Prof. Dr. Kenan Mortan oldu.

Prof. Dr. Kenan Mortan, Dünya
Ekonomisi Ne Yap›yor? Türkiye ‹çin
Bunlar Ne Söylüyor? Bafll›kl›
sunumda, dünyadaki duruma iliflkin
bir sunum gerçeklefltirdi.

Pandeminin, dünya ekonomisinin
gidiflinin, gözden kaç›r›lmas›na neden
oldu¤unu ifade eden Prof. Dr. Mortan,
ABD ve AB’nin 6 trilyon dolarl›k
fonlama yapt›¤›n› hat›rlatt›. Prof. Dr.
Mortan, yap›lan bu fonlama ile
sistemin ritminin kaybolmas›n›n
önlendi¤ini ifade ederek, “2020
dünyas›nda böyle bir enjeksiyonu
yaparak k›r›lmalar önlendi ama hedef
ve rota olmad›¤› için fon emildi ve
orda durdu. Bat›da s›f›ra inmifl faiz
yeniden büyüme için avantaj olabilir”
diye konufltu.

D‹J‹TAL EKONOM‹...

Pandemi öncesi ortaya ç›kan yeni
ekonomik durumun pandemiyle
görünmez hale düfltü¤ünü ifade eden
Prof. Dr. Mortan, flöyle konufltu:
“Pandemiye girerken Huawei olay›yla
birlikte net olarak anlafl›ld› ki, dünya
ekonomisini sürükleyen güçler savafl
içinde. Do¤al hammaddeler
ekonomisi özelli¤ini kaybetti. Dijital
sektördeki varl›¤›n›z, yeni geliflmenin
karinesi haline geldi. Joe Biden’›n
bunu ilk s›raya koymas› göstermelik
de¤il. AB vergiler koyarak gard›n›
al›yor. Çin ise bunlar hiç olmam›fl gibi
tam gaz yola devam ediyor.

Biden’›n yapaca¤› ilk ifllerden biri
Bretton Woods gibi dünya dijital
gruplaflmas›n› do¤uracak bir anlaflma
olacak. Dijital ekonominin
demokratikleflmesi Biden’›n ilk befl
gündem maddesinden biri olacak.
Dünya Ticaret Örgütü gibi bir varl›¤›
ortaya koymak gerekecek. ‹lkeleri
ortaya koymak gerekecek. Aksi halde
siber savafllar›n önünü almak
mümkün olmayacak. Oysa dünya
ekonomisinin ritmini de dijital ekonomi
belirleyecek. Biden’›n göreve
gelmesiyle bu sürükleyici güç olacak.
Bu Dünya Ticaret Örgütü gibi bir fley

olacak. OECD’de bunun ön
çal›flmalar› yap›l›yor. ABD’nin Bretton
Woods Anlaflmas›nda oldu¤u gibi
buna öncülük yapmas› gerekli.”

DÜNYA EKONOM‹S‹...

Konuflmas›nda dünyan›n öncü,
potansiyeline ra¤men olumsuz sonuç
al›nan, son y›llarda inan›lmaz at›l›mlar
yapan ve geçmiflte baflar›l› olmufl
bugün gerileyen ülkelere de örnekler
verdi.

Dünyada halen etkin üç güç

“Dijital ekonomi kurallara ba¤lanacak”
‹ktisatç› Prof. Dr. Kenan Mortan,
dünya ekonomisinin ritmini
belirleyen dijital ekonominin
kurallara ba¤lanmas› için Joe
Biden’›n öncülük yapaca¤›n›
söyledi.

B



Çekirge
Toplant›lar›
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oldu¤unu ifade eden Prof. Dr. Mortan,
ABD, Rusya ve Çin’in pandemiye
ra¤men kendi gündemlerini
sürdürdü¤ünü ifade etti.

Venezuella, Brezilya ve Hindistan’›n
ise elindeki imkanlara ra¤men bir
baflar› hikayesi oluflturamad›klar›n›
ifade eden Prof. Dr. Mortan, buradan
al›nacak dersleri, “Otoroterizmle
kalk›nma buluflmayan kavramlar.
Hukukun üstünlü¤ü ilkesi geçerli
de¤ilse ekonomik giriflim
özgürlü¤ünden söz etmek mümkün
olmuyor. Kaynak zengini olmak,
kaynaklar›n etkin yönetimini gerektir
ki bu da demokratik kurumlar›n
varl›¤›yla olur. Bu ülkeler de bu zemin
de kaybolmufltur” sözleriyle dile
getirdi.

Bu kötü örneklerin yan› s›ra Tayvan,
Güney Kore ve Mauritius gibi
yükselen ekonomi örnekleri oldu¤unu
da kaydeden Prof. Dr. Mortan, bu
ülkelerin süreçlerine bak›ld›¤›nda
kalk›nmaya baflta kad›nlar ve tüm
etnik gruplar›n kat›ld›¤› bir seferberlik
oldu¤unu vurgulad›. Mortan, adalet
reformlar›n›n kalk›nman›n bu ülkelerde
ayr›lmaz parças› oldu¤unu söyledi.

Mortan, daha önce kalk›nman›n
parlak örnekleri olarak görülen ‹talya,
Arjantin ve Lübnan’daki süreçleri de
aktard›. Prof. Dr. Mortan, “Bu üç
örnekte kapitalizmin do¤as›nda

mafyatik yap› olabilir ancak, hukuk
sistemi bunu ortadan kald›rabilmeli.
Toplumun yörüngesini tayin eden bir
toplumsal sözleflme olmas› gerekir.
Popülizm, sadece halk yardakç›l›¤›
de¤il faflizm temelli bir yap›s› var”
diye konufltu.
Mortan son olarak Türkiye
ekonomisine iliflkin olarak ise flunlar›
söyledi:
“Türkiye’nin kifli bafl›na düflen milli
gelirinde bu y›l dünyaya göre yüzde
30’luk bir sapma olacak. Btçe aç›¤›
büyüyecek ve gelece¤e aktar›lacak.
Orta vadeli programlar yol gösterici
olmuyor. Dolarizasyon sürüyor.

2021’de 228 milyar dolar ödeme
yap›lmas› gerekiyor. Yüksek
enflasyonla küçülme yaflayaca¤›z.
Peki ne yap›labilir? Ekonomi d›fl›
alanlara el at›lmas› gerekir. Siyasi ve
hukuk reformlar›na h›z vermeliyiz.
Enerji ve tar›m gibi ba¤›ml›
oldu¤umuz sektörleri kurtarmal›y›z.
Belli kurumlar›n ba¤›ms›z yaflamas›n›
sa¤lamal›y›z. fieffafl›k egemen olmal›
elbette.”



Paris Bosphorus Enstitüsü Baflkan› Dr. Bahad›r Kalea¤as›, pandemi
ile birlikte küresel tedarik zincirlerinin çeflitlenece¤ini, Türkiye’nin,
Avrupa’ya yak›nl›¤›n›, mevzuat, siyasi yak›nl›k ve sosyal sempati
yak›nl›¤› sa¤lamas› halinde, f›rsata çevirebilece¤ini söyledi.
Kalea¤as›, “Bu da sürdürülebilir kalk›nma hedefleriyle sa¤lanabilir.
Daha dijital, daha ekolojik ve daha sosyal bir dünyaya do¤ru
gidiyoruz. Bu bir f›rsatt›r. Türkiye h›zl› giderse 1990’lardaki
avantajlar›n› yakalayabilir” dedi.

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› Derne¤i’nin (BUS‹AD) pandemi
nedeniyle online düzenledi¤i Çekirge Toplant›s›’n›n bu ayki konu¤u,
Paris Bosphorus Enstitüsü Baflkan› Dr. Bahad›r Kalea¤as› oldu.
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Pandemiye gelinen süreci de analiz
eden Kalea¤as›, küresel dünyada
kal›c› bir düzenin olmad›¤›n› ifade
ederek, “2008’de finansal kriz
yaflan›nca G20 etkinlefltirilmiflti.
Finansal hareketlerden, iklim
de¤iflikli¤ine, birçok yeni uluslararas›
düzenlemenin önünü açm›flt›.
Uluslararas› dünya hükümeti de¤il
ama uluslararas› politikalar vard›.
Küreselleflme ilerliyordu. Sosyal
medyadan e¤itime h›zl› bir
dijitalleflme, sosyal ve ekolojik bir
toplum aray›fl› vard›. Bunlar›n bir
k›sm›n›n de¤iflece¤i, bir k›sm›n›n
de¤iflmeyece¤i, bir k›sm›n›n az
de¤iflece¤i bir döneme girdik.
Küreselleflme esas olarak devam
edecek” dedi.

SA⁄LIK MI EKONOM‹ M‹?

Biyolojik virüsün yan› s›ra dijital virüs,
dezenformasyon virüsü, terörizm
virüsü ve karbondioksit virüsünün
hayat›m›za girdi¤ini kaydeden
Kalea¤as›, “Gelecek ayd›nl›k m›?
Karanl›k m›? Bunlar için erken. Ama
toz duman kalk›nca toplumlar için
varoluflsal sorunlar derinleflecek.
Krizin acil sorunlar› da gelecek y›l bu
vakitler devam edecek. Bir soru
de¤iflmeyecek. Sa¤l›k m› öncelikli,
ekonomi mi? Sa¤l›ks›z toplumlar
ekonomiyi çökertiyor. Fakat ekonomi
çökerse sa¤l›k sistemi nas›l
iflleyecek? Hangi yönetim sistemi
devrede olacak? Esas soru dünya
nereye gidecek? Burada bir
paradoks daha ç›k›yor. Güvenlik ve
özgürlük paradoksu. ‹bre hangi
tarafta olacak?” diye konufltu.

Sürecin f›rsatlar› da beraberinde
getirdi¤ini kaydeden Kalea¤as›, flöyle
devam etti:

“Küresel tedarik zincirleri
çeflitlenmeye gidiyor. fiirketler Çin’e
ba¤›ml›l›¤›n› azalt›yor. Türkiye de

“Daha demokrat, daha yeflil,
daha dijital ve daha sosyal
olmak zorunday›z”

TR‹LYONLUK SORULAR...

Dr. Bahad›r Kalea¤as›, “Pandemi
ötesinde, dünya ve Türkiye” bafll›kl›
konuflmas›n› sorular sorarak
gerçeklefltirdi. Esas sorunun bir trilyon
dolar de¤erinde basit bir soru
oldu¤unu ifade eden Kalea¤as›, flöyle
devam etti:

“Bir trilyon dolarl›k soru ne zaman
bitecek bu süreç? Neler kal›c› olacak?

Neler de¤iflecek? Bir trilyon euroluk
soru ise, insanl›k uygarl›¤› nas›l derler
alacak bu süreçten? Bir trilyon yuanl›k
bir soru da var. O da hangi devletler
daha etkili olacak? Nas›l bir vatandafl
devlet iliflkisi olacak? Bir trilyon liral›k
da soru var. Nerede olacak dolar›n
kuru? Alt›n m› alsayd›k acaba?
Yan›tlar› karmafl›k, etkileri trilyonluk.
135 trilyon dolarl›k bir dünya
ekonomisi vard› pandemi öncesi,
ancak eridi.”



Çekirge
Toplant›lar›

bundan yararlanmak durumunda.
Türkiye, Avrupa’ya yak›nl›¤›n›
hissettirmesi gerekir. Sadece mesafe
yak›nl›¤› de¤il, mevzuat ortam›, siyasi
yak›nl›k ve sosyal sempati yak›nl›¤›yla
sa¤lamal›. Sürdürülebilir kalk›nma
hedefleriyle sa¤lanabilir bu. Bu da
daha dijital daha ekolojik ve daha
sosyal bir dünyaya do¤ru gidiyoruz.
Bu bir f›rsatt›r. Türkiye h›zl› giderse
1990’lardaki avantajlar›n›
yakalayabilir.

Yak›n gelecekte AB karbon sal›m›na
iliflkin vergiler uygulayacak. Türkiye
için bu bir avantaj da olabilir. H›zl›
davran›rsak de¤iflen tedarik
zincirinde, rakiplerin önüne
geçebiliriz. Daha demokrat, daha
yeflil, daha dijital ve daha sosyal
olmak zorunday›z.”

Kalea¤as›, karbon sal›m›n›n en büyük
sorunlardan biri oldu¤unu ise,
“2050’ye kadar çok ciddi teknolojik
yenilikler gelmez ise sonumuz hiç iyi
de¤il” diyerek dile getirdi.
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“Dijital uyumu f›rsata çevirebiliriz”
Dijital teknolojiye uyumun bir
maliyeti oldu¤unu ifade eden Av.
Dr. Çi¤dem Ayözger Öngün,
“Ancak veri ekonomisi ça¤›nda
oldu¤umuzu fark edersek,
karfl›m›za ç›kan durumu f›rsata
çevirebiliriz. Hem kendimizi
koruyacak sistemler kurmufl, hem
de buradan fayda elde etmifl
oluruz” dedi.

B ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i’nin (BUS‹AD) pandemi
nedeniyle online düzenledi¤i

Çekirge Toplant›lar›n›n bu ayki
konu¤u, Av. Dr. Çi¤dem Ayözger
Öngün, oldu.

“Digital ifllemlerde kusursuz olmak
ceza almay› engellemiyor. Nas›l
korunal›m?” bafll›kl› bir sunum
gerçeklefltiren TÜS‹AD Veri Koruma
ve Teknoloji Hukuku Çal›flma Grubu
Baflkan› da olan Av. Dr. Çi¤dem
Ayözger Öngün, bilgi ekonomisi
ça¤›nda bilgiyi koruman›n çok önemli
hale geldi¤ini söyledi. Bilgi
ekonomisinin en önemli yap› tafl›n›n
veri oldu¤unu ifade eden Av. Dr.
Öngün, art›k rekabette veri ve veri
sahipli¤i rekabetinin öne ç›kt›¤›n›
söyledi.

Av. Dr. Öngün, flöyle devam etti:
“Birkaç mevzuat var önemli olan.
5651 say›l› internet eriflimine iliflkin
kanun. fiirketler, e¤er içerik ya da
eriflim sa¤lay›c› de¤ilse, toplu
kullan›m sa¤lay›c› olarak geçiyor. Bu
da ticari ya da ticari olmayan amaçla
kullan›m olarak s›n›flan›yor. fiirketlerde
tabi ki interneti satm›yorsunuz.

Çal›flanlar›n›z ve misafirleriniz
kullan›yor. Gelen misafirlere kullan›c›
ad› veya flifre vermeniz gerekiyor.
Düzenlemede, konusu suç olan bir
eriflimi engellemez ya da eriflim kayd›

tutmazsan›z suçlu kabul
ediliyorsunuz. Bunu yaparsan›z,
kay›tlar› tutmuflsan›z, suçlamalarla
karfl›lafl›nca sizi koruyacak bir
düzenlemedir ayn› zamanda bu. Bu
yükümlülü¤ün cezai ve mali
sorumlulu¤u var. Eriflim kay›tlar›n›
elektronik ortamda 2 y›l süreyle
saklanmas› gerekiyor.”

“KAYIT ALTINA ALMAK...”

Bir ticari faaliyette bulunurken, kiflilerin
ya da flirketlerin, ne kadar do¤ru ve
dürüst oldu¤unun yeterli olmad›¤›n›

kaydeden Öngün, “Bunlar› kay›t alt›na
alman›z da gerekiyor” dedi. Öngün
flöyle devam etti:
“Burada 6698 say›l› Kiflisel Verilerin
Korunmas› Kanunu da önemli oluyor.
fiirketinizin karfl› karfl›ya kalaca¤› bir
suçlamada kendinizi koruman›z› da
sa¤layabiliyor bu kanun. Veri
ekonomisi ça¤›nday›z. fiirketimde
hangi veriler var ve ben nas›l
kullanabilirim derseniz, iflte o zaman
veriyi bir emtia olarak kullanabilirsiniz.
Bu durumda da veri ve veri koruma
düzenlemelerine de uyulmas›
gerekiyor.



Çekirge
Toplant›lar›
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Veri güvenli¤i politikalar›n›n
belirlenmesi ve buna iliflkin teknik ve
idari olarak önlemlerin al›nmas›
gerekiyor. Sizin yapman›z gereken
fleyler karfl›laflaca¤›n›z riski azalt›r.

Dijital teknolojiye uyumun bir maliyeti
var elbette. Ancak veri ekonomisi
ça¤›nda oldu¤umuzu fark edersek
ve karfl›m›za ç›kan durumu f›rsata
çevirebiliriz. Hem kendimizi
koruyacak sistemler kurmufl oluruz
hem de buradan fayda elde etmifl
oluruz.”

Toplant›da mesajlaflma
uygulamalar›nda gizlili¤in korunmas›
ve sosyal medya uygulamalar›nda
veri toplanmas› da gündeme geldi.

Öngün, mesajlaflma uygulamalar›n›n
içeri¤i kontrol etmedi¤ini, ancak
ald›klar› izinlerle kiflilerin e¤ilimlerini
yak›ndan takip ettiklerini ve ona göre

karfl›s›na reklamlar ç›kard›klar›n›
kaydetti.
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17 Kas›m tarihinde, Dassault
firmas›ndan bir yaz› ald›m.
Bu yaz›da, IP adresimiz kullan›larak
CATIA programlar›n›n lisanss›z
kullan›ld›¤› ve kanuni ifllem yap›laca¤›
söyleniyordu.
Kanunen karfl› karfl›ya oldu¤um
cezalar da bildirilmiflti:
- Yaz›l›m bedelinin 3 kat› tutar›nda
tazminat ve ek olarak tüm dava
masraflar› ve avukatl›k ücretlerini
ödeme yükümlülü¤ü
- 5 seneye kadar hapis cezas› ve
150 bin liraya kadar a¤›r para cezas›

Yaz›da “Korsan yaz›l›m bir flirket
eleman› taraf›ndan veya flirketle
iliflkisiz biri taraf›ndan, flirket interneti
vas›tas›yla kullan›lm›fl oldu¤u ispat
edilse dahi, iflletmenin sahipleri, genel
müdür ve ilgili birim müdürleri de
aynen korsan yaz›l›m suçu iflleyen
kifliler gibi kanunen sorumludur”
fleklinde ilave tehditler de mevcuttu.

E¤er 72 saat içinde yan›t verip
uzlafl›rsak dava açmayacaklar›, aksi
takdirde mahkemeye baflvuracaklar›
da bildirilmiflti. Uzlaflma flart›: Sözde
ihtiyac›m›z olan ancak kopyalayarak
kulland›¤›m›z yaz›l›mlar›n› 33.000
Dolar vererek al›rsak, her fleyi
unutacaklard›.

Firmam›z, 12 senedir 6 adet Catia
program›n› yüzer lisanslar ile
kullan›yor. Bilmeyenler için: Yüzer
lisans, ayn› anda en fazla 6 kiflinin
firman›n herhangi bir desktop ya da
laptop bilgisayar›nda kullanabilece¤i
lisans demek. O tarihte firmada Catia
Program› kullanabilen 5 kifli
çal›fl›yordu. Yani 1 adet her türlü
ödemesi yap›lm›fl, upgrade’leri
tamamlanm›fl Catia program› zaman
zaman bir laptop’ta kullan›lmak üzere
boflta bekliyordu. Yani firmam›zda
hiç bir flekilde kopya program
kullan›m›na ihtiyaç yoktu.

Tabii ki durumu kabul etmedik.
Dassault’a Floteks’i ve kendimi tan›tan
bir yaz› yazd›m, 1 adet fazla Catia
dururken kopya kullanmam›z›n iddia
edilmesinin anlams›zl›¤›n› aç›klamaya
çal›flt›m. “Gelin, bilgisayarlar›m›z›
kontrol edin, bizde böyle bir kopya
kullan›m olamaz” dedim.
‹stanbul’dan cevaben gelen ikinci
mesaj›n birincisinden daha da
küstahça oldu¤unu hissettim. Mail
ayn› kifliden geldi ancak alt›nda imza
dahi yoktu ve sadece “ihtiyac›n›z
olan program› sat›n al›n, kopya
program herhalde silinmifltir” diye
yalanc›l›kla da itham edilmifltim.
Bunun üzerine Avukat Dr. Çi¤dem
Öngün ile temas kurup, Dassault’u
aramas›n› sa¤lad›m. Bask›lar›m›z
üzerine, aradan 15 gün geçtikten
sonra bilgisayarlar›m›z kontrol edildi.
Tabii hiçbir fley bulunamad›. Buna
ra¤men kopya kullan›ld›¤› hususunda
›srar ediliyordu. Bu defa söylenen
fluydu: “D›flar›dan gelen biri ya da
bir çal›flan›n›z sizin IP adresinizden
Catia program› indirmifl olabilir”.

Gelen misafirlere kolayl›k olsun diye
internet sistemimize eriflmeyi çok
kolaylaflt›rm›flt›k. ‹nternet wireless
flifremizi bilen herhangi bir kifli IP
adresimizi kullanarak istedi¤i yere
girebiliyordu. “Loglama” denilen,
kimin bizim IP adresimizden internete
girdi¤ini kay›t alt›na alan sistemimiz
de zaman içinde fazla hard disk alan›
kapl›yor diye iptal edilmiflti. Yani
herhangi bir misafir ya da
çal›flan›m›z›n sistemimizi iz
b›rakmadan kanunsuz kullanmas›
iflten bile de¤ildi. Ezcümle kanuni
önlemlerimizde eksiklikler vard› ve
bu nedenle kusursuz da olsak
kanunen sorumluyduk. Catia firmas›
ise bizim kusurlu olup olmamam›zla
ilgilenmiyor, yakalad›¤› hatam›z›n
sonucu bize ihtiyac›m›z olmayan bir
yaz›l›m› satmaya çal›flmakta beis

görmüyordu. fiu kadar senelik
müflteriymifliz, CATIA’flu kadar para
vermifliz, zaman›nda BEGEV’de
ücretsiz CATIA e¤itimi verilmesi için
çabalayarak bu program› bilen
gençlerin Bursa’da ço¤almas›na
vesile olmufluz… Bofluna nefes
tükettik, bunlar› anlatmaya çal›flarak.

Karfl›laflt›¤›m haks›zl›¤›
hazmedemiyordum. Kendimi
Amerikan filmlerinde müebbet hapis
tehdidi ile yarg›lanmak yerine
ifllemedi¤i bir suçu kabul edip birkaç
y›l yat›p ç›kmaya raz› olmas› teklif
edilen biri gibi hissetti¤imi söylersem
abartm›fl olmam. Tabii ki bana
yak›flan haks›zl›¤a karfl› savaflmakt›.
Ama bu yafltan sonra 3 kurufl
haks›zl›¤a u¤ramamak için bu stres
çekilir miydi? Hem de
mahkemelerimizin bu günkü durumu
ve senelerce süren davalar
ortadayken… ‹ki o¤lumun tüm
itirazlar›na ra¤men “ver kurtul”
diyordum.

Sonuçta anlaflt›k: Avukat›m›n
pazarl›klar› ile zarar› minimuma
indirerek cezam›za raz› olduk. Bugün
hala bu paray› hangi nedenle
ödedi¤imi bilmiyorum, ama hiç
olmazsa konu kapand›.

CATIA program›, otomotiv üretimi
yapan üst düzey firmalar için olmazsa
olmaz, mükemmel bir program, adeta
monopol. Kullanmak mecburiyetin-
deyiz. Benzer programlar› ülkemizde
gelifltiremedi¤imiz, ya da uluslararas›
platformda da rakipsiz olduklar›
sürece bu tür empati yoksunluklar›na
boyun e¤mek zorunday›z. Ac›t›c› bir
gerçek.

Siz de¤erli dostlar›m›n da
firmalar›n›zda benzer eksiklikleriniz
olabilir. Bafl›ma gelenler sizin bafl›n›za
gelmesin diye sizleri uyarmak istedim.

BUS‹AD geçmifl dönem baflkanlar›ndan Celal Beysel’den
bir mektup:

Bafl›n›z derde girmesin: ‹nternet
güvenli¤inize dikkat edin.



Avukat Dr. Çi¤dem Ayözger Öngün             cigdem@srp-legal.com
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BUS‹AD üyelerinin internet faaliyetleri
ve yaz›l›m kullan›mlar›ndaki hukuki
sorumluluklar›
‹nternet a¤› üzerindeki eriflimler ve
yaz›l›mlar› kullanma haklar› hukuk
kurallar› ile çok s›k› flekilde
düzenlenmektedir. Bu ba¤lamda
kanunlar çerçevesinde bir ifl insan›n›n
fark›nda olmayabilece¤i, can›n› fena
halde s›kabilecek pek çok sorumluluk
vard›r.

Kiflilere belli bir yerde ve belli bir süre
internet ortam› kullan›m olana¤›
sa¤layan ortamlar, toplu kullan›m
alanlar›d›r. 5651 say›l› Kanun, internet
ortam›ndaki içerik sa¤lay›c›, yer
sa¤lay›c›, eriflim sa¤lay›c›, sosyal a¤
sa¤lay›c› ve toplu kullan›m
sa¤lay›c›lar›n sorumluluklar› ile
internet ortam›nda ifllenen belirli
suçlarla mücadeleye iliflkin hususlar›
düzenlemektir.

Faaliyet gösterdikleri fiziki alanlarda
çal›flanlar›na/tedarikçilerine/ziyaret
çilerine internet hizmeti sunmalar›
sebebiyle flirketler “toplu internet
kullan›m sa¤lay›c›” olarak
konumland›r›lmakta ve buna iliflkin
baz› yükümlülüklere tabi olmaktad›r.

Bu statüdeki tüm flirketler,
• konusu suç oluflturan içeriklere
eriflimi önleyici tedbirleri almak
amac›yla içerik filtreleme sistemini
kullanmak ve
• eriflim kay›tlar›n› elektronik ortamda
kendi sistemlerine kaydetmek ve
bunlar› iki y›l süre ile saklamak

• kamuya aç›k alanlarda internet
eriflimi sa¤lanmas› durumunda,
kullan›c›lar› için k›sa mesaj servisi
(sms) ve benzeri yöntemlerle
tan›mlayacak sistemleri kurmak
zorundad›rlar.

Bir di¤er konu ise fikri mülkiyetin
korunmas›na iliflkindir. Teknolojik
geliflmeler beraberinde Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu (“FSEK”)
kapsam›nda de¤erlendirmeye al›nan
en hassas ihlal konular›ndan biri
flirketlerin günlük operasyonlar›n›
pratik hale dönüfltüren yaz›l›mlar ve
uygulamalard›r. Bu noktada da
flirketlerin kulland›klar› yaz›l›mlar›,
yaz›l›ma iliflkin flirket içi
yetkilendirmeleri, yaz›l›m›n d›fla
aktar›m›n› önleyici veya yaz›l›m›n bila
bedel kullan›m›na izin veren yasa d›fl›
uygulamalardan kaç›nmalar› önem
arz etmektedir.

Bu hususta, özellikle 2008 y›l›
sonras›nda FSEK’de gerçeklefltirilen
yasa de¤ifliklikleri beraberinde
getirilen bir dizi cezai ve adli para
cezas›na iliflkin önlem söz konusudur.
Örne¤in;

• FSEK 68’nci maddesi uyar›nca,
hak sahibinin izni olmaks›z›n bir eseri
izin almadan iflleyen, ço¤altan,
ço¤alt›lm›fl nüshalar› yayan, temsil
eden veya madde muhteviyat›nda
belirtilen yöntemlerle umuma

Makale

iletenlerden, hak sahibinin Kanun
hükümleri uyar›nca belirlenecek rayiç
bedelin en çok üç kat fazlas›n› isteme
hakk› getirilmifltir.

•  FSEK 71’nci maddesinde bu
tipteki izinsiz kullan›mlar›n tespiti
halinde ihlalde bulunan kifli/kiiler
hakk›nda bir y›ldan befl y›la kadar
hapis veya adli para cezas›
uygulanmas› öngörülmüfltür.

• FSEK 72’nci maddesinde ise,
bilgisayar programlar›n›n
ço¤alt›lmas›na engel olunmas›
amac›yla oluflturulmufl koruyucu
mahiyetteki programlar›n etkisiz hale
getirilmesine yönelik
uygulamalar›/programlar› üreten,
satan veya kiflisel kullan›m amac›
d›fl›nda elinde bulunduranlar
hakk›nda alt› aydan iki y›la kadar
hapis cezas› öngörülmüfltür.

fiirketlerin gündelik operasyonlar›na
teknik donan›mlar ilave ederek
geliflen teknolojiye ayak uydurmalar›
olumlu yönde de¤erlendirilmekle
birlikte, bu entegrasyon aflamalar›nda
yukar›da belirtilen hukuki s›n›rlara
özen göstermesi ve “yasa d›fl›” olarak
de¤erlendirilebilecek
uygulamalardan kaç›nmas› önemlidir.
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Dijital dönüflümde Almanya
modeli anlat›ld›

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Endüstri
4.0/Dijital Dönüflüm Platformu’nun
organize etti¤i Dijital Dönüflümde
Üniversite-Sanayii ‹flbirli¤i:
Almanya Yaklafl›m› konulu etkinlik
online olarak gerçeklefltirildi.

da Aachen Teknik Üniversitesi
Kampüs denildi. Yeni binalar yap›ld›
arge çal›flmalar› yap›labilsin diye.

Dünyaya yön verecek mega trendlere
yer verelim dediler. Sa¤l›k, ulafl›m,
dijital dönüflüm gibi. Bu konular›n
alt›nda çeflitli yat›r›mlar,
organizasyonlar oluflturdu. Biz
üniversite ya da sanayi de¤iliz. Sanayi
ile üniversite aras›nda iliflkiyi
sa¤l›yoruz. Mega trend konular›n

alt›nda uzman merkezler oluflturuldu.
Bu merkezlerde sanayicilerin
sorunlar›na çözümler üretiliyor. Bu
ekosistemde 400’den fazla flirket
kay›tl› faaliyet yürütüyor. Bizlerin ifli;
erkenden, gelecekte oluflacak
sorunlar› çözmek.

Sanayiyi, üniversitenin ilgili
bölümleriyle bir araya getirmek,
zaman ve kaynak tasarrufu
yap›lmas›n› sa¤lamak görevimiz.

lki, geçen y›l ABD Modeli üzerine
gerçeklefltirilen Dijital Dönüflümde
Üniversite-Sanayii ‹flbirli¤i

modellerine iliflkin toplant›lar›n ikincisi,
Almanya Aachen Teknik Üniversitesi
deneyimi üzerinden gerçeklefltirildi.

Aachen Kampüs uygulamas›nda yer
alan European 4.0 Transformation
Center Yöneticisi Bülent Tiz taraf›ndan
gerçeklefltirilen sunumda, Aachen
Üniversitesi’nin gerçeklefltirdi¤i
üniversite sanayi iflbirli¤i modeli
anlat›ld›.

Bülent Tiz, Aachen’›n Teknik
Üniversitesi nedeniye bir üniversite
kenti olarak görüldü¤ünü söyledi. Tiz,
250 bin nüfuslu kentin 50 bin kadar
ö¤renci bar›nd›rd›¤›n› ifade etti. Bülent
Tiz. Aachen Teknik Üniversitesi’nin
1 milyar euroluk y›ll›k bütçeye sahip
oldu¤unu da kaydetti. Aachen Teknik
Üniversitesi’nin Almanya’n›n bir ya
da ikinci s›ras›nda yer ald›¤›n›, Alman
flirketlerinin üst düzey yöneticilerinin
önemli bir bölümünün Aachen Teknik
Üniversitesi mezunu oldu¤unu da
söyledi.

Aachen Teknik Üniversitesi’nin bu
geçmifl birikimini 2008’de üniversite-
sanayi iflbirli¤ine yönlendirmesini de
aktaran Bülent Tiz, flunlar› aktard›:
“Aachen Teknik Üniversitesi kente
da¤›lm›fl bir yap›ya sahipti. 2008
y›l›nda bir karar al›narak bugün
uygulanan kampüs modeli hayata
geçirildi. Üniversite ve sanayi bir
co¤rafyada buluflturmak için bir
mega proje hayata geçirildi. Buna

I
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BUS‹AD’dan

fiirketler çeflitli üyelik modelleriyle bu
sistemden yararlan›yor. Bunu da
merkezler arac›l›¤›yla yap›yorlar.”

Aachen Teknik Üniversitesi Kampüs
uygulamas›nda, bir model fabrikan›n
da oldu¤unu belirten Tiz, bu
fabrikan›n dijital dönüflüm modeli
üzerinden üretim yapan gerçek bir
fabrika oldu¤unu da kaydetti.

Halen prototip otomobil üretilebilen
bu fabrikay› y›lda 15 bin kiflinin ziyaret
etti¤ini de ifade eden Tiz, “Hem
sanayiciyi hem teknoloji tedarikçilerini
bir araya getiriyoruz. Bu fabrikada
kendi çözümlerimizi somut
gösterebiliyoruz, e¤itimler
verebiliyoruz. Yoksa bu imkan›
bulmak zor. Bir flirkette bunlar›
göremezsiniz” diye konufltu.

Kendi flirketlerinin de tek merkezden
dijital dönüflüme yan›t al›nmas›n›
sa¤lad›¤›n› ifade eden Tiz, model
fabrikada gelifltirilen araçlar hakk›nda
da bilgi verdi.

Tiz, bu fabrikada ilk olarak elektrikli
posta arabas› ard›ndan da elektrikli
flehir içi küçük otomobil, minibüs
tarz›nda elektrikli floförsüz toplu
ulafl›m arac› ve hava ulafl›m arac›
gelifltirdiklerini de kaydetti. Tiz, flehir
içi otomobile ilginin büyük oldu¤unu
da kaydederek, “2 y›lda üretim
gerçekleflti. En düflük fiyatl› elektrikli

otomobil oldu. Hatta Yunanistan’da
da üretim yap›lacak” dedi.

Konuflmas›nda dijital ikizden de
bahseden Tiz, “Pandemi döneminde
dijital ikiz daha da önem kazand›.
Art›k evinizden fabrikan›z›
yönetebilecek noktaya geldik” diye
konufltu.
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fierif Ar›
Yeminli Mali Müflavir

‹HRACATTA GÖTÜRÜ G‹DER
‹ND‹R‹M‹ UYGULAMASI

Bursa Vergi Dairesi Baflkanl›¤›
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup
Müdürlü¤ünün 06.04.2010 tarih
ve B.07.1.G‹B.4.16.16.01-GV-16-
10-7 say›l› özelgesinde;

Mermer toptan ticareti
faaliyetinde bulunan flirketin,
yurtiçi  sat›c›lardan ihraç kayd›yla
alm›fl oldu¤u mallar› yurtd›fl›na
ihraç etti¤i, gerçeklefltirilen
ihracatla ilgili olarak
belgelendirilebilen giderlerinin
yan› s›ra belgelendirilemeyen
giderlerinin de bulundu¤u
belirtilerek, 193 say›l› Gelir Vergisi
Kanununun 40’›nc› maddesinin
(1) numaral› bendine 4108 say›l›
Kanunun 19 uncu maddesiyle
eklenen "ihracatta götürü gider
uygulamas›" ile ilgili hükmün
uygulanmas›nda, söz konusu
giderlerin muhasebe kay›tlar›nda
m› yoksa beyanname üzerinde
mi indirim konusu yap›laca¤›
hususunda görüfl talep
edilmektedir.

5520 say›l› Kurumlar Vergisi

Kanununun 6’nc› maddesinde;
kurumlar vergisinin, mükelleflerin
bir hesap dönemi içinde elde
ettikleri safi kurum kazanc›
üzerinden hesaplanaca¤›, safi
kurum kazanc›n›n tespitinde, Gelir
Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç
hakk›ndaki hükümlerinin
uygulanaca¤› hüküm alt›na
al›nm›flt›r.

193 say›l› Gelir Vergisi
Kanununun 40’›nc› maddesinin
(1) numaral› bendinde ise; safi
kazanc›n tespitinde ticari
kazanc›n elde edilmesi ve idame
ettirilmesi için yap›lan genel
giderler; (‹hracat, yurt d›fl›nda
inflaat, onarma, montaj ve
tafl›mac›l›k faaliyetlerinde bulunan
mükellefler, bu bentte yaz›l›
giderlere ilaveten bu
faaliyetlerden döviz olarak elde
ettikleri has›lat›n binde beflini
aflmamak flart›yla yurtd›fl›ndaki
bu ifllerle ilgili giderlerine karfl›l›k
olmak üzere götürü olarak
hesaplad›klar› giderler)
indirebilece¤i belirtilmifltir.

Uygulamaya yönelik olarak
yay›mlanan 194 Seri No.lu Gelir
Vergisi Genel Tebli¤inde ise,
Götürü gider uygulamas›,
mükelleflerin yurt d›fl›ndaki iflleri
ile ilgili olarak yapm›fl olduklar›
giderlerden belgesi temin
edilemeyenlerin, an›lan
faaliyetlerden sa¤lanan has›lat›n
belli bir oran›n› aflmamak flart›yla
ticari kazançtan indirilmesini
öngören bir müessesedir.

Götürü gider hesaplanabilmesi
için harcaman›n yap›lm›fl ve
iflletmenin malvarl›¤›nda bir
azalma meydana gelmifl olmas›
gerekir.

Bilindi¤i üzere, Tekdüzen
Muhasebe Sistemi ticari kazanc›n
tespitine yönelik olarak
haz›rlanm›flt›r. Bu nedenle mali
tablolarda ve hesap plan›nda
vergi yasalar›nca ticari kazançtan
indirimi kabul edilmeyen
giderlerin nas›l
muhasebelefltirilece¤i konusunda
aç›klama yap›lmam›flt›r.
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Muhasebe sisteminde, iflletmenin
faaliyetleri sonucunda do¤an tüm
giderlerin, vergi yasalar›nca ticari
kazançtan indirilmesi kabul
edilmifl olsun veya olmas›n
do¤rudan ilgili olduklar› gider
hesaplar›nda
muhasebelefltirilmesi
gerekmektedir. Muhasebe
düzeninden sa¤lanan bilgilerle
dönem sonunda vergi matrah›na
ulafl›lmaktad›r.

Buna göre, iflletmenin yurt d›fl›
faaliyetlerine iliflkin olarak yap›lan
belgesiz giderlerin de Tekdüzen
Muhasebe Sisteminde ilgili gider
hesaplar›nda izlenmesi ve dönem
sonunda "690 Dönem Kar-Zarar"
hesab›na aktar›lmas› gerekir.

Belgesi temin edilemeyen
giderlerin, Tebli¤de yap›lan
aç›klamalar çerçevesinde
hesaplanacak götürü gider
tutar›n› aflan k›sm›, kanunen kabul
edilmeyen gider olarak Tekdüzen
Muhasebe sistemine göre

belirlenen ticari kara ilave
edilmesi gerekecektir.

Belgesiz giderlere karfl›l›k olmak
üzere götürü olarak hesaplanan
giderler, ticari kara eklenmemifl
oldu¤undan vergi matrah›na da
dahil edilmemifl olacakt›r.

Buna göre, ihracat, yurt d›fl›nda
inflaat, onarma, montaj ve
tafl›mac›l›k faaliyetlerinde bulunan
mükelleflerce; fiilen harcama
yap›lm›fl ve yap›lan harcaman›n
belgesinin temin edilememifl
olmas› halinde söz konusu
harcaman›n tek düzen hesap
plan›nda ilgili hesaplara intikal
ettirilmifl bulunmas› kofluluyla
geçerlidir.

Harcama yap›lmadan götürü
gider indirimi yap›lmas› söz
konusu de¤ildir.

‹hracat yapan flirketin bu
faaliyetlerine iliflkin olarak yap›lan
ancak herhangi bir nedenle

belgesi temin edilemeyen
harcamalar›n, tekdüzen
muhasebe sisteminde ilgili
hesaplara kaydedilerek
giderlefltirilmesi, ancak söz
konusu belgesiz giderlerin 194
Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebli¤inde yap›lan aç›klamalar
çerçevesinde hesaplanacak
götürü gider tutar›n› aflmas›
halinde aflan k›sm›n›n, kanunen
kabul edilmeyen gider olarak
ticari kira ilave edilmesi
gerekmektedir.
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Prof. Dr. Ak›n Burak Etemo¤lu,
organik rankine çevriminin, klasik
rankine çevriminden farkl› olarak,
düflük ›s› ile sistemde dolaflan bir
organik ak›flkanla elektrik üretmemizi
sa¤layan çevrim sistemini
tan›mlad›¤›n› söyledi. Prof. Dr.
Etemo¤lu, organik rankine çevriminin
temellerini William Rankine’in ortaya
koydu¤unu ve neredeyse 150 y›ld›r
bilinen bir sistem oldu¤unu ifade etti.
Prof. Dr. Etemo¤lu, organik rankine
çevriminin klasik rankine çevrimine
göre 3 fark› oldu¤unu söyledi.

Etemo¤lu, “Kazan yerine bir tür ›s›
eflanjörü, su yerine uygun bir organik
ak›flkan ve do¤ru seçilmifl uygun bir
genleflme cihaz›n›n sistemde olmas›
temel farklard›r. Art›k daha düflük
s›caklarda buharlaflma öngörüldü¤ü
için organik rankine çevrimi at›k ›s›
tesisleri için uygun bir alternatiftir”
dedi.

Teknoloji geliflimiyle birlikte organik

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Enerji
Uzmanl›k Grubu taraf›ndan
düzenlenen, “Endüstride At›k
Is›dan Enerji Üretimi (Organik
Rankine Çevrimi)” bafll›kl› online
toplant›da, hem ekonomik olarak
hem de karbon sal›m›n›n
azalt›lmas›nda at›k ›s›dan elektrik
üretiminin nas›l yap›laca¤›
konufluldu.

rankine çevrimi konusunda çal›flmalar
yap›ld›¤›n› ifade eden Prof. Dr.
Etemo¤lu, 2000’li y›llarla birlikte büyük
art›fl yafland›¤›n› söyledi. Türkiye’nin
de konuya duyarl› oldu¤unu ve
bilimsel çal›flmalar aç›s›ndan
dünyada 10 ülke aras›nda
olundu¤unu kaydeden Prof. Dr.
Etemo¤lu, TÜB‹TAK’›n da konuya
e¤ildi¤ini söyledi.

Etemo¤lu, konunun ekonomik ve
çevresel yönlerinin oldu¤unu ifade
ederek, karbona ait pazar
olufltu¤unda firmalar›n burada da
destek bulabilece¤ini kaydetti.
Turboden Türkiye S.p.A. Biomass

Consultant’tan Emre Ercan ise
flirketlerinin organik rankine çevrimi
konusundaki çal›flmalar›n› aktard›.
Ercan, sanayideki uygulamalar›
hakk›nda bilgiler verirken, yap›lan
yat›r›m›n iflin flekline ba¤l› olmakla
birlikte 3-4 y›l içinde kendisini
karfl›lad›¤›n› da dile getirdi.

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Enerji 
Uzmanl›k Grubu, “Endüstride

At›k Is›dan Enerji Üretimi (Organik
Rankine Çevrimi)” bafll›kl› online bir
toplant› düzenledi.

Online toplant›ya, Bursa Uluda¤
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Ak›n Burak Etemo¤lu
ve Turboden Türkiye S.p.A. Biomass
Consultant fiirketi’nden Emre Ercan
konuflmac› olarak kat›ld›lar.

B

At›k ›s›y› enerjide de¤erlendirmek
mümkün
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BUS‹AD Bursa’n›n kültürel miras›na
sahip ç›k›yor

BUS‹AD, Bursa’daki Cumhuriyet
Dönemi mimari miras›yla ilgili
toplumda bilinç oluflturmak
amac›yla UNESCO Bursa Alan
Baflkan› Prof. Dr. Neslihan
Dosto¤lu'nun haz›rlayaca¤› kitaba
destek olacak.

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) taraf›ndan 
düzenlenen UNESCO Dünya

Miras› Bursa F›rsatlar ve
Sorumluluklar konulu çevrimiçi
toplant›da, ‹stanbul Kültür Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi Dekan› ve
UNESCO Alan Baflkan› Prof. Dr.
Neslihan Dosto¤lu, Bursa’n›n 2200
y›ll›k geçmiflinde pek çok uygarl›¤›n
befli¤i oldu¤una ve her döneme ait
eserleri bünyesinde hala korudu¤una
iflaret ederek, UNESCO Dünya Miras›
Listesi’nde Bursa’n›n 2014 y›l›nda,
Cumal›k›z›k Köyü, Hanlar Bölgesi ve

B

Sultan Külliyeleri ile yer alma süreci
hakk›nda bilgi verdi.

Söz konusu çal›flmalar›n en önemli
gerekliliklerinden birinin ‘kurumsal
süreklilik’ oldu¤unun alt›n› çizen Prof.
Dr. Dosto¤lu “Bursa’da bu kurumsal
süreklilik, büyükflehir belediye
baflkanlar› de¤iflmesine ra¤men çok
baflar›l› bir flekilde korundu.
Gerçekten de Bursa’n›n baflar›s›d›r.
Kültürel mirasa sahip ç›kan belediye
baflkanlar›m›za teflekkür ediyoruz”
diye konufltu.

Cumhuriyet Dönemi’ne de ait pek
çok eserin Bursa’da bulundu¤unu
hat›rlatan Prof. Dr. Dosto¤lu, “Bunlar›n
hepsi Bursa için büyük bir f›rsat,
ancak bunlara sahip ç›kmam›z laz›m,
bunun için de kentteki herkesin
sorumluluklar› var. An›tkabir’in
mimarlar›ndan Emin Onat’›n mesela
Bursa’da 3 eseri bulunuyor. Ça¤dafl

mimarl›k örneklerini görebilece¤imiz
bir kitab›n eksik oldu¤unu
düflünüyorum. Bu kente gelen
turistleri nas›l çekebiliyorsak, o flekilde
çekelim  dedi.

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
söz konusu kitaba destek olacaklar›n›
aç›klarken, UNESCO Bursa Alan
Baflkan› Prof. Dr. Dosto¤lu ve tüm
ekibe, kent için yapt›klar› uzun soluklu
emek ve sab›r gerektiren
çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür etti.

Prof. Dr. Dosto¤lu, sunumunun
sonunda, y›k›lan Merkez Bankas›
binas›n›n oldu¤u Çarfl›bafl›’n›n
yeniden yap›land›r›lmas›yla ilgili ulusal
mimarl›k yar›flmas› aç›ld›¤›n› ve
baflvurular›n 25 Aral›k 2020 tarihine
kadar sürece¤ini de duyurdu.
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oflkunöz Yönetim Sistemleri 
Müdürü Ayfer Ç›rak’›n ev 
sahipli¤inde gerçeklefltirilen

ziyarette, VR teknolojisi kullan›larak
gelifltirilen simülasyon hakk›nda
detayl› bilgi verildi.

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Çevre ve ‹fl
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Uzmanl›k
Grubu Üyeleri, Coflkunöz E¤itim
Vakf›’n›n konu¤u oldu.

C

Beyaz ya da mavi yakal› çal›flanlar›n
rahatl›kla kullanabilece¤i, Let-X ‹SG
E¤itim ve Denetim Platformu,
alan›nda uzman A s›n›f› ‹SG uzmanlar›
taraf›ndan, 6331 say›l› ‹fl S›hhati ve
Güvenli¤i Kanunu’na uygun olarak
gelifltirildi.

Let-X ‹SG E¤itimi, hem uzaktan e¤itim
imkân›yla flirketlere vakit ve maliyet
tasarrufu sa¤lamak, hem de ifl kazas›
riskini s›f›ra indirmeyi amaçlayan bir
uygulama.

Ziyarete kat›lan, BUS‹AD  Çevre ve
‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Uzmanl›k
Grubu Üyeleri de gelifltirilen sistemi
test etme imkan›na kavufltular.

Ziyarette, Selin Bengü Ediz, Dr. Metin
Tekcan, Doç. Dr. Efsun Dindar,
Sercan fiahinkaya, Ayfer Ç›rak,
Prof.Dr. Feza Karaer, Mahide Kurt ve
Yusuf Topalo¤lu da bulundu.

BUS‹AD’dan

‹fl güvenli¤ine sanal destek
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Bursa Gümrük Müflavirli¤i’nde yeni
sistem: Gümrük ifllemleri daha kolay,

kesintisiz ve h›zl› yap›lacak
Sevgili Bak›fl Dergisi okuyucular›,

Bu ayki yaz›mda Bursa Gümrük
Müflavirli¤i A.fi. firmas›ndan
bahsetmek istiyorum. Pandemi krizini
f›rsata dönüfltüren firmalardan birisi
de Bursa Gümrük Müflavirli¤i A.fi.
oldu. Hepimizin bildi¤i gibi dünyay›
etkisi alt›na alan pandemi, birçok
al›flkanl›¤›m›z› de¤ifltirdi, de¤ifltirmeye
de devam ediyor. Bunlardan en
önemlisi de yüz yüze iletiflim yerine,
ifllerimizi online platformlara tafl›maya
bafllamak oldu.

Pandeminin en fazla etkiledi¤i
sektörlerden biri hiç flüphesiz
sanayicilerimizdi. D›fl ticarete yöne
veren sanayicilerimizin gümrük
ifllemlerini yürüten müflavirlik
firmalar›m›z da, kendi bünyelerinde,
nas›l fark yaratarak, müflterilerine en
do¤ru, en h›zl› ve etkili bir flekilde
hizmeti sunabiliriz yar›fl›na girdiler.

Bursa Gümrük Müflavirli¤i A.fi. olarak
bu durumdan ders ç›kararak, online
sistemlerimizi, son teknoloji
programlarla entegre ettik. Müflteri
memnuniyetini ön planda tutan yeni
sitemlerle firmam›z› donatt›k. Bir hafta
boyunca yo¤un bir e¤itim alan
personelimizle yeni dönemin tüm
haz›rl›klar›n› tamamlad›k. D›fl ticaret
sektöründeki y›llar›n tecrübesi ile
sanayicimizin yan›nda olmaya devam
ediyoruz.

Bursa Gümrük Müflavirli¤i A.fi. 30
y›ldan fazla tecrübe ve deneyimiyle,
müflterilerine çözüm odakl›
gümrükleme hizmeti sunan bir
firmad›r. Bünyemizdeki uzman
ekibimiz ile d›fl ticaret ifllemlerini daha
kolay yapabilmek, müflterilerimize
h›zl› ve kesintisiz hizmet vermek için
alt yap›m›z› de¤ifltirerek, yeni bir
sisteme geçtik. Yeni sistemin hem
personel için hem de firmalar için
daha faydal› olaca¤›na inan›yoruz.
Her fley ihracat ve ithalat›m›z›n daha
sa¤l›kl› bir flekilde yap›lmas› için…
Bu yüzden yeni bir sisteme geçerek,
müflteri memnuniyetini en üst düzeye
ç›karmay› hedefliyoruz.

BGM Personeline 5 Gün E¤itim

Bu kapsamda BGM personelimiz, 4-
8 Ocak 2021 tarihleri aras›nda ithalat,

ihracat, ön muhasebe/genel
muhasebe, web gümrük, cep gümrük
ve otomail sistemleriyle ilgili e¤itim
ald›.

Yeni sistem, firmalar›n kulland›klar›
programlar ile entegre edilerek, kolay,
h›zl› ve hatas›z d›fl ticaret ifllemi
yap›lmas›na imkân sa¤layacak.
Böylece ifllemler daha çabuk
sonuçlanacak. Az efor sarf edilecek
ve yüksek fayda sa¤lanacak.
Sistemle, personel hatalar› da en aza
indirilmifl olacak.

Müflavir Bilgi ve Kontrolünde

Program, oto mail sistemi ile
raporlar›n firma ve kullan›c› bazl›
olarak istenilen tarih ve saatte
iletilmesi, beyannamelerin anl›k
hareketlerinin mail ile bilgilendirilerek



Makale
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izlenebilmesini sa¤layacak. Ayn›
zamanda ithalat ve ihracat
beyannameleri müflavir kontrolünde
bilgisi dahilinde sistem üzerinden
yap›labilecek. Sistem içerisinde yer
alan web gümrük/cep gümrük
uygulamalar› sayesinde de BGM
personeli taraf›ndan yürütülen tüm
gümrükleme süreçleri anl›k olarak
firmalar taraf›ndan izlenebilecek. Ayn›
zamanda vergilerini de kendileri
ödeyebilecek. Dijital arfliv sayesinde
de firmalar istedikleri yerden kendi
arflivlerine eriflim sa¤layabilecek.

“Bizde E¤itim ve Ö¤retim Bitmez”

Bursa Gümrük Müflavirli¤i A.fi
Orta¤›/Yönetim Kurulu Üyesi olarak
bilgi/ifllem alt yap›s› yat›r›m› ile ilgili
olarak ta diyebilirim ki; BGM yap›lan
bu yat›r›mla çok daha güçlü hale
geldi. ‹thalat, ihracat, ön muhasebe,
muhasebe, dijital arfliv, e-web
gümrük, cep gümrük, otomail, e-
fatura, e-arfliv e- defter entegrasyonu,
gümrük bankalar entegrasyonu ve
daha birçok online modül sistem
içinde yer al›yor. Bunlar sayesinde
yap›lan her iflin, raporlanmas›ndan
analizine kadar her ad›m›na hâkim
olaca¤›z. Bu bizi bundan sonraki
dijital dünya süreçlerine haz›rlayacak.
Müflterilerimize istedikleri çok yönlü
analiz bilgilerini daha kapsaml›
verebilece¤iz. Bizde e¤itim, bizde
ö¤renme süresi hiç bitmez.
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016 y›l›nda BU‹KAD, BUS‹AD 
ve Yeflim Tekstil 
koordinatörlü¤ünde, KalDer’in

deste¤iyle kurulan Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu, 3.
Gücümüz Eflitli¤imiz Zirvesi’ni online
platforma tafl›d›. Ocak ay›na kadar 6
oturumda farkl› konu ve konuklar›

Global Compact Türkiye
Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i
Çal›flma Grubu’na ba¤l› Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu’nun
düzenledi¤i 3. Gücümüz
Eflitli¤imiz Zirvesi’nin ilk konu¤u
‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›s› ve ‹stanbul Kad›n
Kurulufllar› Birli¤i Koordinatörü
Avukat Nazan Moro¤lu oldu.
‹stanbul Sözleflmesinin ele
al›nd›¤› söyleflide konuflan
Moro¤lu “fliddeti önlemek için
ayr›mc›l›¤›n kald›r›lmas› gerekir.
‹stanbul Sözleflmesi bu anlamda
büyük önem tafl›yor” diye
konufltu.

2

a¤›rlayacak olan platform, ifl
dünyas›nda kad›n istihdam›n›n
önemine yönelik yine fark›ndal›k
oluflturmay› hedefliyor.

“‹stanbul Sözleflmesi” konulu ilk
söyleflinin konu¤u ‹stanbul Barosu
Baflkan Yard›mc›s› ve ‹stanbul Kad›n
Kurulufllar› Birli¤i Koordinatörü Avukat
Nazan Moro¤lu oldu.

Sadece platforma üye firmalar›n›n
temsilcilerine de¤il, tüm ifl dünyas›na
aç›k olarak düzenlenen söylefliye

BU‹KAD Baflkan› Av. Oya Ero¤lu
moderatörlük yapt›. Global Compact
Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve
Yeflim Tekstil Kurumsal ‹letiflim
Direktörü Dilek Cesur, BUS‹AD
Baflkan› Ergun Hadi Türkay ve KalDer
Baflkan› Emin Direkçi’nin de kat›ld›¤›
söyleflinin aç›l›fl›nda konuflan Oya
Ero¤lu, “Platform olarak son iki y›ld›r
Eylül ay›nda yapt›¤›m›z Gücümüz
Eflitli¤imiz Zirvesi’ni pandemi
nedeniyle ekim ve ocak aylar› aras›na
ald›k. 15 günde bir olmak üzere
toplam 6 konuk a¤›rlayaca¤›m›z

Kad›n›n Güçlenmesi Bursa Platformu,
“3. Gücümüz Eflitli¤imiz Zirvesi”nde
Nazan Moro¤lu’nu a¤›rlad›
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zirvemizde önemli konular› gündeme
tafl›yaca¤›z.” dedi.
Söyleflinin ilk bölümünde ‹stanbul
Sözleflmesine gelene kadar
dünyadaki kad›n hareketleri hakk›nda
bilgi veren Moro¤lu, fliddeti önlemek
için ayr›mc›l›¤›n kald›r›lmas›
gerekti¤ini, ‹stanbul Sözleflmesinin
de bu anlamda son derece büyük
önem tafl›d›¤›n› belirtti. Uluslararas›
bir sözleflme olan ‹stanbul
Sözleflmesinin, imza atan taraf
devletlere yükümlülükler getirdi¤ini
ifade eden Moro¤lu, sözleflmede
fliddeti önlemek için neler yap›lmas›
gerekti¤inin yan› s›ra, ma¤duru
korumaya yönelik net hükümlerin
bulundu¤unu da kaydetti.
Gündemdeki ‹stanbul Sözleflmesi
tart›flmalar›na da de¤inen Moro¤lu,
“Türkiye’de fliddetle mücadele
konusu 40 y›ll›k bir konu. Bu alanda
çok önemli ad›mlar at›ld› ve çok yol
kat edildi. ‹stanbul Sözleflmesi fliddeti
önlemek için kilit bir noktad›r”
ifadelerini kulland›. Moro¤lu, sözlerini
flöyle sürdürdü:

“Anayasam›zda kad›n erkek eflitli¤i
aç›kça ifade ediliyor. Ama bunu
kanunlara yans›tamazsan›z örne¤in
seçim kanununa yazmazsan›z

mecliste kad›n say›s› yüzde 17’de
kal›r. Karar verici yerlerde kad›n
olmad›kça, kad›n kendi hayat›nda da
karar verici duruma getirilemedikçe
fliddetle mücadele edemeyiz. fiiddeti
önlemenin en önemli anahtar› e¤itim.
Üniversite bile geç de¤il diyoruz ama
okul öncesi e¤itim çok önemli. Türkiye
kararl›l›kla, bir yol haritas› olarak, okul
öncesi e¤itimde eflitlik zihniyetini
yerlefltirmeyi seçerse 15 y›l sonra
farkl› bir nesil yetiflecek. Roller ayr›m›

çocuklar›n zihniyetinde olmayacak.
Zihniyet de¤iflimi için fark›ndal›k
oluflturmal›y›z. Bu konuda sivil toplum
kurulufllar›na ve ifl dünyas›na büyük
görevler düflüyor. Son y›llarda
flirketler konuyu çok üstlendi ve iyiye
do¤ru gidiyoruz ama zamana
ihtiyac›m›z var. Dile¤im eflitlik
yolculu¤umuz çok uzun zaman
almas›n.”

BUS‹AD’dan
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Limak Yat›r›m Yönetim Kurulu Baflkan›
Ebru Özdemir: “Kad›nlar ve erkekler
cam tavanlar› birlikte k›racaklar”

Global Compact Türkiye
Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i
Çal›flma Grubu’na ba¤l› Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu’nun
düzenledi¤i 3. Gücümüz
Eflitli¤imiz Zirvesi’nin ikinci
konu¤u Limak Yat›r›m Yönetim
Kurulu Baflkan› Ebru Özdemir
oldu. ‹fl Dünyas›nda kad›n
liderli¤inin konufluldu¤u söyleflide
Özdemir, “F›rsat eflitsizli¤i
kad›nlar›n sorunu de¤il, kad›n ve
erkeklerin ortak sorunu. ‹fl
hayat›nda kad›nlar ile erkekler
eflit say›ya ulaflana kadar biz
kad›nlar› desteklemeyi
sürdürece¤iz. Ben inan›yorum
kad›nlar ve erkekler cam tavanlar›
birlikte k›racaklar.” dedi.

016 y›l›nda BU‹KAD, BUS‹AD ve
Yeflim Tekstil 
koordinatörlü¤ünde, KalDer’in

deste¤iyle kurulan Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu, 3.
Gücümüz Eflitli¤imiz Zirvesi’ni online
platformda düzenlemeye devam
ediyor. Ocak ay›na kadar 6 oturumda
farkl› konu ve konuklar› a¤›rlayacak
olan platform, ifl dünyas›nda kad›n
istihdam›n›n önemine yönelik yine
fark›ndal›k oluflturmay› hedefliyor.

“‹stanbul Sözleflmesi” konulu ilk
söyleflide ‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›s› ve ‹stanbul Kad›n
Kurulufllar› Birli¤i Koordinatörü Avukat
Nazan Moro¤lu’nu a¤›rlayan
platformun ikinci konu¤u Limak
Yat›r›m Yönetim Kurulu Baflkan› Ebru
Özdemir oldu.

Sadece platforma üye firmalar›n›n
temsilcilerine de¤il, tüm ifl dünyas›na
aç›k olarak düzenlenen söyleflinin
moderatörlü¤ünü KalDer Baflkan›

Emin Direkçi yapt›. BU‹KAD Baflkan›
Av. Oya Ero¤lu, BUS‹AD Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, Global Compact
Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve
Yeflim Tekstil Kurumsal ‹letiflim
Direktörü Dilek Cesur’un da kat›ld›¤›
söyleflinin aç›l›fl›nda konuflan Cesur,
“Platform olarak son iki y›ld›r Eylül
ay›nda yapt›¤›m›z Gücümüz
Eflitli¤imiz Zirvesi’ni pandemi
nedeniyle ocak ay›na kadar online
söylefliler ile devam ettirece¤iz. 15
günde bir olmak üzere toplam 6
konuk a¤›rlayaca¤›m›z zirvemizde
önemli konular› gündeme
tafl›yaca¤›z.” dedi.

Cesur’un ard›ndan söz alan Limak
Yat›r›m Yönetim Kurulu Baflkan› Ebru
Özdemir, flirketlerin art›k ne kadar
kar ettikleri ile de¤il, çevreye ve
topluma ne kadar faydal› olduklar› ve
ne denli sürdürülebilir ifller
yapt›klar›yla de¤erlendirildi¤ini belirtti.
Özdemir, 7 y›ld›r sürdürülebilirlik
raporu yay›nlad›klar›n› ifade ederek,

“Türkiye’de bu raporu yay›nlayan ilk
flirketlerden biriyiz. Sürdürülebilirlik
hedefleri bizim anayasam›z. Bu
konuda da Türkiye’de öncü olmak
istiyoruz. Kalk›nma hedefleri olmayan
flirketlerin küresel ortamda var
olabilece¤ini düflünmüyorum. Biz
anlaml› ifller yapmak istiyoruz ve
bunlar› sürdürebilir k›lmak istiyoruz.
Bu sebeple Limak Vakf›’n› kurduk.”
fleklinde konufltu. Özdemir, flöyle
devam etti: “Pek çok farkl› alanda
çal›flan sivil toplum kuruluflunda
görev ald›m ve zaman›m›n yar›s›n›
STK ve Limak vakf› için çal›flarak
geçirdim. Bizim 2 ana hedefimiz var.
Kad›nlar› güçlendirmek ve e¤itim. Bu
ikisini bir arada ve çal›flanlar›m›zla,
tedarikçilerimiz hep birlikte
yürütüyoruz.”

8 sektörde 60 bini aflk›n çal›flana
sahip olduklar›n› kaydeden Özdemir,
kad›n çal›flan oranlar›n›n dünya
ortalamas›n›n biraz üzerinde
oldu¤unu, 2023’e kadar kad›n çal›flan



Bizim amac›m›z iyi kalpli mühendisler
yetifltirmek. Bu sebeple programa
girmenin bir flart› not ortalamas›,
di¤eri ise bir sivil toplum örgütünde
gönüllü olarak çal›fl›yor olmak.
Projemiz çok baflar›l› oldu. Bunun en
önemli nedeni sonucunun ifle
dönüflmesi. Projenin sonucu ifle
dönüflmez ise hayal k›r›kl›¤› oluyor.
Biz kad›nlara istihdam sa¤layabilirsek
onlar› güçlendirebiliriz ve onlar da
kendi ayaklar› üstünde durabilir.”

BUS‹AD’dan
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say›s›n› yüzde 20 artt›rmay›
hedeflediklerini söyledi. Özdemir,
as›l meselenin f›rsat eflitli¤i meselesi
oldu¤unun çizerek, “Mesleklerin
cinsiyeti olmaz, olmamal›. Bir erkek
de her ifli yapabilmeli bir kad›n da.
Cam tavanlar› k›rmal›y›z. F›rsat
eflitsizli¤i kad›n sorunu de¤il, kad›n
ve erke¤in ortak sorunu. ‹fl hayat›nda
kad›nlar›n 2 sorunun var. Özgüven
eksikli¤i ve kad›nlar aras› dayan›flma.
Erkekler ifl hayat›nda hemcinslerini
elinden tutup yukar› çekiyor ama
bunu kad›nlarda çok az görüyoruz.
Kad›nlar›n yetenek setinin ifl hayat›na
kazand›r›lmas› laz›m. Kad›n liderlere
ihtiyac›m›z var. ‹fl hayat›nda yüzde
50-50 eflitli¤i sa¤layana kadar
kad›nlar› desteklemeyi
sürdürece¤iz.” dedi. Limak Yat›r›m’›n
kad›n çal›flanlar›na yönelik çal›flmalar›
hakk›nda da bilgi veren Özdemir,
“Türkiye’nin Mühendis K›zlar›”
projesiyle ilgili olarak da kat›l›mc›lar›
bilgilendirdi. Özdemir, sözlerini flöyle
sürdürdü:

“Ben de bir mühendisim ve ‹nflaat
mühendisli¤i okurken s›n›fta sadece
5 k›zd›k. K›zlar mühendislik bölümünü
pek tercih etmiyor. Bu sadece

Türkiye’nin de¤il, dünyan›n sorunu.
2015 y›l›nda Aile, Çal›flma ve Sosyal
Hizmetler Bakanl›¤›, UNDP Türkiye
ve Milli E¤itim Bakanl›¤› ifl birli¤i ile
kad›nlar›n mühendislik alan›nda daha
fazla yer almalar›n› sa¤lamak ad›na
Türkiye’nin Mühendis K›zlar› Projesini
bafllatt›k. Proje kapsam›nda lise ve
üniversite ö¤rencilerine yönelik pek
çok program yürütüyoruz. K›zlar›
mühendislik bölümlerine çekmek için
üniversite çok geç. Bizler lise ve
ortaokullara gidiyoruz. Ö¤retmenleri
kampa al›yor ve onlara e¤itimler
veriyoruz. 3. ve 4. s›n›ftaki k›zlar›m›za
koç ve mentör at›yor, onlara ifl
hayat›na haz›rl›k e¤itimleri veriyoruz.



Sadece platforma üye firmalar›n›n
temsilcilerine de¤il, tüm ifl dünyas›na
aç›k olarak düzenlenen söyleflinin
moderatörlü¤ünü Global Compact
Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve
Yeflim Kurumsal ‹letiflim Direktörü
Dilek Cesur yapt›. BU‹KAD Baflkan›
Av. Oya Ero¤lu, BUS‹AD Baflkan›
Ergun Hadi Türkay ve KalDer Yönetim
Kurulu üyesi Maysan Mando Genel
Müdürü Tülay Hac›o¤lu fiengül’ün
de kat›ld›¤› söyleflinin aç›l›fl›nda
konuflan Cesur, “Platform olarak son
iki y›ld›r Eylül ay›nda yapt›¤›m›z
Gücümüz Eflitli¤imiz Zirvesi’ni
pandemi nedeniyle online söylefliler
ile devam ediyoruz. 15 günde bir
yapt›¤›m›z bu söyleflilerin
üçüncüsünde Vodafone Türkiye ‹cra
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Hasan Süel
konu¤umuz oldu. Özellikle 25 Kas›m
Kad›na fiiddet’e Hay›r konusunda bir
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Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i Çal›flma Grubu’na
ba¤l› Kad›n›n Güçlenmesi Bursa Platformu’nun düzenledi¤i 3. Gücümüz
Eflitli¤imiz Zirvesi’nin üçüncü konu¤u Vodafone Türkiye ‹cra Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Hasan Süel oldu. Süel ifl dünyas›nda kad›n›n
güçlenmesinin yarataca¤› de¤ere vurgu yaparak, “Bugün birçok toplum
daha h›zl› geliflmenin, daha fazla kalk›nman›n yollar›n› ar›yor. Bize göre
bunun çözümü yan› bafl›m›zda; kad›nlar. Kad›nlar›n ekonomik ve sosyal
hayata kat›l›m›, güçlü kad›n, güçlü toplum demek” dedi.

Kad›n›n Güçlenmesi Bursa Platformu, “3. Gücümüz
Eflitli¤imiz Zirvesi” online yap›ld›

Hasan Süel: “Güçlü kad›n, güçlü
toplum demek”

016 y›l›nda BU‹KAD, BUS‹AD ve
Yeflim Tekstil 
koordinatörlü¤ünde, KalDer’in

deste¤iyle kurulan Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu, 3.
Gücümüz Eflitli¤imiz Zirvesi’ni online
platformda düzenlemeye devam
ediyor. Ocak ay›na kadar 6 oturumda
farkl› konu ve konuklar› a¤›rlayacak
olan platform, ifl dünyas›nda kad›n
istihdam›n›n önemine yönelik yine
fark›ndal›k oluflturmay› hedefliyor.

“Bu güne kadar  ‹stanbul Barosu
Baflkan Yard›mc›s› ve ‹stanbul Kad›n
Kurulufllar› Birli¤i Koordinatörü Avukat
Nazan Moro¤lu ve Limak Yat›r›m
Yönetim Kurulu Baflkan› Ebru
Özdemir’in  konuflmac› oldu¤u
platformun üçüncü konu¤u Vodafone
Türkiye ‹cra Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Hasan Süel oldu.
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fark›ndal›k günü olan bu günde
yapt›¤›m›z bu söylefli ile kad›n›n  ifl
hayat›nda ve toplumda güçlenmesi
için  bir çok baflar›l› çal›flmaya imza
atan Vodafone firmas›n›n
uygulamalar›n› dinleme f›rsat›
bulaca¤›z. Bu uygulamalar›n
platformumuzdaki firmalara ve tüm
ifl dünyas›na esin kayna¤› olaca¤›na
inan›yoruz” dedi.

Cesur’un ard›ndan söz alan Vodafone
Türkiye ‹cra Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Hasan Süel, bir flirketin, müflterisi
olsun olmas›n, toplumun tüm
kesimlerinin sosyal ihtiyaçlar›na
duyarl› olmas› ve bu ihtiyaçlar›
karfl›layacak çözümler gelifltirmesi
gerekti¤ini belirtti. Süel, ticari
faaliyetleri kadar sosyal
sorumluluklar›n› da
önceliklendirdiklerini ifade ederek,
“‹yilik için teknoloji diyerek yola ç›kt›k
ve en güçlü kas›m›z olan teknolojiyi
insanlar›n sosyal ihtiyaçlar›na çözüm
getirmesi için kullanmaya bafllad›k.
Türkiye Vodafone Vakf› çat›s› alt›nda
son 13 y›lda 4 milyondan fazla
insan›m›z›n hayat›na dokunduk.
Kad›nlar›n güçlenmesine yönelik
çal›flmalar›m›z› da bu çerçevede
de¤erlendiriyoruz” fleklinde konufltu.
Süel flöyle devam etti: “Bugün birçok
toplum daha h›zl› geliflmenin, daha
fazla kalk›nman›n yollar›n› ar›yor. Bize
göre bunun çözümü yan› bafl›m›zda;
kad›nlar. Araflt›rmalar, nüfusumuzun
yar›s›n› temsil eden kad›nlar›n
ekonomik ve sosyal hayata kat›l›m›n›n
teflvik edilmesine olan ihtiyac› aç›k
ve net bir flekilde ortaya koyuyor.
McKinsey raporuna göre, kad›nlar›n
potansiyelinin tam anlam›yla
de¤erlendirilmesinin 2025'e kadar
dünya ekonomisine katk›s› 28 trilyon
dolar olacak. Kad›nlar›n ekonomik ve
sosyal hayata kat›l›m›, güçlü kad›n,
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güçlü toplum demek. Yap›c› ve ak›lc›
enstrümanlarla desteklendi¤i
takdirde, kad›nlar›n ne kadar baflar›l›
olabildiklerini biliyor ve görüyoruz.
Kad›nlar›n geride b›rak›lmad›¤›, dijital
teknolojilerle daha fazla söz sahibi
olduklar› ve eflit imkânlara
ulaflabildikleri bir dünyay›
destekliyoruz.”

Kad›na yönelik fliddetin tüm dünyada
önemli bir sorun oldu¤unu kaydeden
Süel, “Dünya Bankas›, kad›na yönelik
fliddeti, her 3 kad›ndan birini hayatlar›
boyunca etkileyen küresel bir salg›n
olarak nitelendiriyor. Vodafone Grup
Vakf› taraf›ndan Türkiye dahil 9 ülkede
yap›lan baflka bir araflt›rmaya göre,
araflt›rmaya kat›lan çal›flanlar›n üçte
ikisi aile içi fliddetin kariyerlerini
olumsuz etkiledi¤ini belirtiyor. A¤›r
bir insan hakk› ihlali ve ciddi bir
toplumsal sorun olan kad›na yönelik
fliddetle mücadelenin teknolojinin
gücünü kullanarak daha etkin
yap›labilece¤ine inan›yoruz. Bu
inançla, 6 y›l önce, Türkiye Vodafone
Vakf› çat›s› alt›nda, Aile, Çal›flma ve
Sosyal Hizmetler Bakanl›¤› deste¤iyle
K›rm›z› Ifl›k uygulamas›n› hayata
geçirdik. K›rm›z› Ifl›k, kad›nlar›n

fliddete maruz kald›¤› anlarda, kolluk
kuvvetleri ya da yak›nlar›na kolayl›kla
haber verebilmesini sa¤l›yor.
Uygulamam›z bugüne kadar 340 bini
aflk›n kad›na ulaflt›. Aktif kullan›c›
say›s› ise ayl›k 2.500 kifli oldu” dedi.

Süel sözlerini flöyle sürdürdü: “Ülke
olarak bölgesel ve küresel bir güç
olmak istiyorsak, kad›nlar›n
potansiyelini iyi de¤erlendirmeliyiz.
Kad›nlara e¤itimde olsun, sporda
olsun, giriflimcilikte olsun, her alanda
f›rsat pencereleri açmal›y›z. Kad›nlar›n
gelece¤i için yapaca¤›m›z her yat›r›m,
ekonomik ve toplumsal kazanç olarak
ülkemize geri dönecektir. Biz bu
anlay›flla kad›nlar›n güçlendirilmesine
yönelik projelerimizi ilk günkü inanç
ve heyecan›m›zla sürdürüyoruz. Bu
y›l Dijital Benim ‹flim ad›yla yeni bir
proje bafllatt›k. Bu projeyle, 18 yafl
üstü kad›nlar›n dijital topluma
kazand›r›lmas›n› ve bilgi teknolojileri
e¤itimi alm›fl kad›nlar›n iflgücüne
kat›l›m›na olanak sa¤lamay›
hedefliyoruz. Amac›m›z, kad›nlarda
dijital okuryazarl›¤›n oluflturulmas› ve
var olan becerilerin gelifltirilmesi.
Proje kapsam›nda kad›nlara Dijital
Okuryazarl›k ve Dijital Pazarlama

e¤itimleri verece¤iz. 12 ilde yaklafl›k
12 bin kad›na ulaflmay› hedefliyoruz.
Projemizden yararlanacak kad›nlar›n
dijital dünyaya adaptasyon ve
istihdama kat›l›m konular›nda ald›klar›
e¤itimlerle bir ad›m önde olacaklar›n›
düflünüyoruz.”

Pandemiyle birlikte uzaktan
çal›flman›n yeni normal oldu¤una
dikkat çeken Süel, Müflteri Hizmetleri
bünyesinde evden çal›flma esas›na
dayal› yeni nesil çal›flma sistemi
gelifltirdiklerini belirterek, “Bu
sistemle, toplumumuzda çal›flma
hayat›ndan bir sebeple uzak kalm›fl
bireylere mekan ba¤›ms›z çal›flarak
gelir elde etme imkân› sunuyoruz.
Kifliler, dijital teknolojiler sayesinde
istedikleri yerden, istedikleri flekilde
ve istedikleri kadar çal›flabiliyor. Ev
kad›nlar›, engelli bireyler ve üniversite
ö¤rencilerini önceliklendiren bir
çal›flma sistemi sunuyoruz. Bir
anlamda, ifl hayat›na kat›lma
konusunda yeni ve farkl› bir pencere
aç›yoruz” diye konufltu.

BUS‹AD’dan



016 y›l›nda BU‹KAD, BUS‹AD 
ve Yeflim Tekstil 
koordinatörlü¤ünde, KalDer’in

deste¤iyle kurulan Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu, 3.
Gücümüz Eflitli¤imiz Zirvesi’ni online
platformda düzenlemeye devam
ediyor. Ocak ay›na kadar 6 oturumda
farkl› konu ve konuklar› a¤›rlayacak
olan platform, ifl dünyas›nda kad›n
istihdam›n›n önemine yönelik yine
fark›ndal›k oluflturmay› hedefliyor.
Bugüne kadar ‹stanbul Barosu
Baflkan Yard›mc›s› ve ‹stanbul Kad›n
Kurulufllar› Birli¤i Koordinatörü Avukat
Nazan Moro¤lu, Limak Yat›r›m
Yönetim Kurulu Baflkan› Ebru
Özdemir ve  Vodafone Türkiye ‹cra
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Hasan
Süel’in konuflmac› oldu¤u platformun
son konu¤u Global Compact Türkiye
Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i Çal›flma
Grubu Efl Baflkan› ve Sabanc›
Üniversitesi Kurumsal Yönetim
Forumu Direktörü  Melsa Ararat oldu.

Sadece platforma üye firmalar›n›n
temsilcilerine de¤il, tüm ifl dünyas›na
aç›k olarak düzenlenen söyleflinin
moderatörlü¤ünü BUS‹AD Genel
Koordinatörü A. Basri Tüfekçio¤lu
yapt›. Global Compact Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeflim
Kurumsal ‹letiflim Direktörü Dilek
Cesur, BU‹KAD Baflkan› Av. Oya
Ero¤lu, BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi
Türkay ve KalDer Yönetim Kurulu
üyesi ve Seger Genel Müdürü Tülin
Tezer’in de kat›ld›¤› söyleflinin
aç›l›fl›nda konuflan Cesur, “Gücümüz
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Melsa Ararat: “fiirketler toplumsal
cinsiyet eflitli¤ine ulaflmak için
hedef koymal›”

Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i Çal›flma Grubu’na
ba¤l› Kad›n›n Güçlenmesi Bursa Platformu’nun düzenledi¤i 3. Gücümüz
Eflitli¤imiz Zirvesi’nin dördüncü konu¤u Global Compact Türkiye
Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i Çal›flma Grubu Efl Baflkan› ve Sabanc›
Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat oldu.
Ararat, “Verilen haklar›n, sahip ç›k›lmad›¤› zaman kaybedildi¤ini
aç›kça görüyoruz. Haklar›m›za sahip ç›kmal›y›z. Türkiye’nin gelece¤i
kad›nlar üzerinden geliflecek.” dedi.
Ararat son zamanlarda kad›n›n güçlenmesi konusunda çal›flmalar
yapan pek çok flirket oldu¤una vurgu yaparak “fiirketler toplumsal
cinsiyet eflitli¤ine ulaflmak için kendilerini gönüllü olarak ba¤lad›klar›
ve kamuyla paylaflt›klar› bir hedef ve aksiyon plan›na sahip olmal›lar,
aksi durumda kal›c› geliflme sa¤lanamaz” dedi.

2



BUS‹AD’dan

Eflitli¤imiz Zirvesi’ni bu y›l online
söylefliler ile devam ediyoruz. 15
günde bir yapt›¤›m›z bu söyleflilerin
platformumuzdaki firmalara ve tüm
ifl dünyas›na esin kayna¤› olaca¤›na
inan›yoruz” dedi.

Global Compact Türkiye Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i Çal›flma Grubu Efl
Baflkan› ve Sabanc› Üniversitesi
Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü
Melsa Ararat, “Kad›nlara haklar›n
verilmesi yeterli de¤il, haklar›m›za
sahip ç›kmad›¤›m›z zaman bu
haklar›n geri al›nd›¤›n› görüyoruz. Bu
sadece Türkiye’de de¤il dünyada da
böyle. Haklar›m›za sahip ç›kmal›y›z.
E¤er Türkiye’nin iyi bir gelece¤i varsa
bu gelecek kad›nlar›n üzerinde
geliflecek.“ dedi.

Pandemi sürecinde kad›nlara yönelik
yapt›klar› çal›flmalara de¤inen Ararat,
Sabanc› Üniversitesi olarak yapt›klar›
araflt›rmalardan bahsetti. “Özellikle
çal›flan kad›nlar›n yükü bu dönemde
daha da artt›. Bu dönemde iki
araflt›rma yapt›k. ‹lki evden çal›flman›n
çal›flanlar üzerindeki etkisi
araflt›rmas›. Bu araflt›rma bize
pandemi döneminde yorgunluk, stres
ve kayg›n›n istatistiksel olarak çal›flan
kad›nlarda erkeklere k›yasla daha
fazla görüldü¤ünü gösterdi. ‹kinci
araflt›rmam›z fliddet üzerine idi.
Psikolojik ve cinsel fliddette art›fl
oldu¤unu gördük. Yard›m
merkezlerine eriflimde zorluklar
olmas›na ra¤men baflvurular›n
artmas›ndan fiziksel fliddetin de ciddi
olarak artt›¤›n› anl›yoruz. Bu durumu

flirketler ile paylaflt›k. Çünkü,
flirketlerin bu dönemde kad›nlar›n,
erkeklere oranla daha zorland›¤› bir
dönem oldu¤unun fark›na varmas›,
gerekli destek mekanizmalar›n›
oluflturmas› ve kad›nlar›n
performanslar›n› de¤erlendirirken
erkeklerle eflit flartlarda çal›flm›yor
olduklar›n› göz önünde bulunduruyor
olmalar› gerekiyor.” dedi.

‹fl Dünyas› Aile ‹çi fiiddete Karfl›
(BADV) projesinden de bahseden
Ararat, “2014 y›l›nda Sabanc›
Üniversitesi Kurumsal Yönetim
Forumu taraf›ndan, Birleflmifl Milletler
Nüfus Fonu ve Sabanc› Vakf›’n›n
deste¤i ve Türkiye Sanayici ve ‹fl
‹nsanlar› Derne¤i (TÜS‹AD) ifl
birli¤inde bafllad›¤›m›z proje bugün
72 flirket 160 bin çal›flan› kaps›yor.
Veriler, Türkiye’de e¤itimli kad›nlar›n
%75’inin sistematik olarak birlikte
oldu¤u kifliden bask› gördü¤ünü
ortaya koyuyor. Yönetici konumdaki
kad›nlar›n da bu sorunla karfl› kafl›ya
olduklar›n›n flirketler taraf›ndan
bilinmesi çok önemli. Eflit f›rsatlar
evde eflitli¤in sa¤lanmas›n› da
gerektirir. Yoksa kariyer
mücadelesinde kad›n erkek ayn›
koflullarda olamaz. Projenin amac›;
fliddetle mücadelede kad›n
çal›flanlara sunulan destek
mekanizmalar› oluflturmalar› için
flirketlere destek vermekti.  fiiddetin
kad›na en büyük etkisi kendine olan
güveni kaybetmek. fiirketler fliddetin
bir özel hayat de¤il, toplumsal bir
mesele oldu¤unu kabul etmeli ve
bunu aç›kça ifade etmelidir. Projenin

6. senesinde etki araflt›rmas› yapt›k.
Projeye kat›lan flirketlerde kad›nlar›n
kendilerine daha yüksek kariyer
hedefleri koydu¤unu gördük. Geçen
seneden itibaren projemizi
belediyelere tafl›d›k. Belediyeler,
s›¤›nma evleri, eflitlik merkezleri olan
topluma yak›ndan hizmet veren yerel
yönetimler. Bu sebeple onlar›n
varl›¤›n› çok önemsedik dedi.

Ararat, flirket yönetiminde eflitlik
konusunda ise flunlar› söyledi: “2012
y›l›ndan bu yana Türkiye’de halka
aç›k flirketlerin yönetim kurulunda ve
komitelerinde kad›n oran›n› takip edip
raporluyoruz. 2012 y›l›nda yönetim
kurullar›nda kad›n oran› %12 idi.
Dünya ve Avrupa ortalamas› da bu
civardayd›. Günümüze geldi¤imizde
bu oran Türkiye’de %17. Avrupa’da
%30, dünya ortalamas› ise %19.
Türkiye geride kald›. Ancak daha da
önemlisi bu oran›n %40’› flirket sahibi
olan ailelerin mensubu kad›nlardan
olufluyor. Cam tavan› delerek
afla¤›dan yukar›ya ç›kan kad›nlar›n
oran› %9 civar›nda.  CEO ve icrada
görevli, yani operasyonel karar alma
mekanizmalar›nda bulunan
profesyonel kad›nlar›n oran› ise
sadece %3. 2012 y›l›ndan bu yana
da bu oranda bir de¤ifliklik olmad›.“

Ararat, Global Compact Türkiye’nin
çal›flmalar›na da de¤indi; bu y›l
Türkiye’den 18 UN Global Compact
flirketinin kat›l›m›yla Global Compact
Türkiye Target Gender Equality
(Hedef Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i)
Program›‘n› hayata geçirdik. Hedef
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2030 y›l›na kadar kad›nlar›n ekonomik
karar mekanizmalar›na etkin kat›l›m›n›
sa¤lamak. Temel beklenti, programa
kabul edilen flirketlerin iddial› ve
gerçekçi programlar oluflturmalar› ve
hayata geçirmeleri. Bunlar› UN Global
Compact taraf›ndan tasarlanan
e¤itimlerden ve metedolojilerinden
yararlanarak yapmalar›n› sa¤l›yoruz.
fiirketler, Kad›n›n Güçlenmesi
Prensiplerinin Toplumsal Cinsiyet
Uçurumu ölçme arac›n› kullanarak
bu alandaki durumlar›n› belirlediler.
fiimdi kurumlar›nda hayata
geçirecekleri iddial› ve gerçekçi
hedefler belirlemek üzere çal›fl›yorlar.
 fiirketler program sonunda bir eylem
plan› oluflturarak üst yönetimlerine
sunacaklar. Bu çal›flmalarda hedef
koymak çok önemli. ‹stedi¤imiz kadar
flirketler bu alanda görüfl aç›klas›nlar,
iyi niyetli olsunlar, kendilerini
ba¤lad›klar› ve kamuyla paylaflt›klar›
bir hedefleri yoksa, her fley oldu¤u
gibi kalabiliyor. Hedefler ve aksiyon
planlar›n›n aç›klanmas› flirketleri geri
dönüflsüz bir yola sokuyor.“

Ararat son olarak “Kad›n›n
güçlenmesi konusunda Bursa’da çok
etkin bir flirket grubu var.  Bazen
kifliler, liderler çok önem tafl›yor.
Bursa’da çok önemli kad›n liderler
ve onlar›n vizyonlar›n› paylaflan
erkekler var. Bu dayan›flma ve ifl
birli¤inin devam› çok önemli. Bu
sosyal a¤lar çok önemli. Bursa’y› bu
anlamda kutluyorum.” dedi.



Özge Karada¤ Çaman: “Kad›nlar›n
dijital okuryazarl›¤a, teknolojiye ve
internete eriflimini artt›rmal›y›z”

Global Compact Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i Çal›flma Grubu’na
ba¤l› Kad›n›n Güçlenmesi Bursa Platformu’nun düzenledi¤i 3. Gücümüz
Eflitli¤imiz Zirvesi’nin konu¤u Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir
Kalk›nma Merkezi K›demli Araflt›rmac›s› Özge Karada¤ Çaman oldu.
Pandeminin sosyal ve ekonomik anlamda kad›nlar› daha fazla
etkiledi¤ine dikkat çeken Çaman, bu dönemde dünya çap›nda özellikle
k›z çocuklar›n›n e¤itimden uzakta kald›¤› ve pandemi sonras›nda pek
ço¤unun e¤itime geri dönemeyece¤i tart›fl›l›yor. Pek çok ülkede kad›na
yönelik fliddet, istenmeyen ve adölesan yaflta gebelikler artt›. Bu süreçte
kad›nlar›n dijital okuryazarl›¤a, teknolojiye ve internete eriflimini de
art›rmal›y›z.” dedi.

016 y›l›nda BU‹KAD, BUS‹AD ve
Yeflim Tekstil koordinatörlü¤ün-
de, KalDer’in deste¤iyle kurulan

Kad›n›n Güçlenmesi Bursa Platformu,
3. Gücümüz Eflitli¤imiz Zirvesi’ni
online platformda düzenlemeye
devam ediyor. Bugüne kadar ‹stanbul
Barosu Baflkan Yard›mc›s› ve ‹stanbul
Kad›n Kurulufllar› Birli¤i Koordinatörü
Avukat Nazan Moro¤lu, Limak Yat›r›m
Yönetim Kurulu Baflkan› Ebru
Özdemir,  Vodafone Türkiye ‹cra
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Hasan Süel
ve Global Compact Türkiye
Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i Çal›flma
Grubu Efl Baflkan› / Sabanc›

2 Üniversitesi Kurumsal Yönetim
Forumu Direktörü  Melsa Ararat’›n
kat›ld›¤› platformun son konuflmac›s›
Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir
Kalk›nma Merkezi K›demli
Araflt›rmac›s›, Bilim ‹nsan› Doç. Dr.
Özge Karada¤ Çaman oldu.

Sadece platforma üye firmalar›n›n
temsilcilerine de¤il, tüm ifl dünyas›na
aç›k olarak düzenlenen söyleflinin
moderatörlü¤ünü Global Compact
Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve
Yeflim Kurumsal ‹letiflim Direktörü
Dilek Cesur yapt›. BUS‹AD Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, BU‹KAD Baflkan

Yard›mc›s› fieyda fiençay›r ve KalDer
Baflkan› Emin Direkçi’nin de kat›ld›¤›
söyleflinin aç›l›fl›nda konuflan Cesur,
“Bu y›l Brand Week ‹stanbul’da fark
yaratan 10 kad›ndan biri olarak
seçilen Özge Karada¤ Çaman,
pandemiye karfl› verilen küresel
mücadelede önemli figürlerden biri
oldu. Columbia Üniversitesi’ndeki
görevinin yan› s›ra Küresel Mutluluk

BUS‹AD’dan
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Konseyi’nin (Global Happiness
Council) uzmanlar›ndan da biri olan
Özge han›m› platformumuzda
a¤›rl›yor olmaktan son derece
mutluyuz” dedi.

“Normale dönüfl çok yavafl olacak ama
sonunda olacak”

ABD’de, t›p alan›ndaki öncü
çal›flmalar›yla bilinen Columbia
Üniversitesi’nde Sürdürülebilir
Kalk›nma Merkezi’nde Halk Sa¤l›¤›
Doktoru olan ve The Lancet Covid-
19 Uluslararas› Komisyonu’nun üyesi
olarak dünyadaki ve Türkiye’deki
korona sürecini yak›nda takip eden
Çaman, yeni normalimizin ne
olaca¤›na iliflkin önemli tespitlerde
bulundu. Pandemide en zor dönemin
içinde oldu¤umuza iflaret eden
Çaman, “Bu k›fl gerekli önlemler
al›nmad›¤› takdirde pek çok ülke için
önümüzdeki aylar›n çok zor geçece¤i
öngörülüyor.

Özellikle afl›lar›n uygulanmaya
bafllanmas› çok ümit verici ama
unutmayal›m ki afl›lar›n yayg›nlaflmas›
uzun zaman alacak. Dünyada
kontrolün sa¤lanmas› tüm ülkelerin

kontrolü sa¤lamas› ile mümkün
olacak ama ülkeler kendi içinde hem
afl›y› yayg›nlaflt›rarak hem halk sa¤l›¤›
önlemlerini b›rakmayarak ülke içi
kontrolü sa¤layabilirler. Salg›n›n
kontrolünde politik kararl›l›k, toplum
ile sa¤l›kl› veri paylafl›lmas› ve
sektörler aras› ifl birli¤i çok önemli.”
diye konufltu. Çaman flöyle devam

etti: “E¤er vaka say›s›, yani virüsün
toplum içinde dolafl›m› çok yüksekse,
k›smi k›s›tlamalar›n etkisi düflük olur.
Bu durum ise hem sa¤l›k sistemini
hem toplumsal iflleyifli çok zorlar. fiu
anda Türkiye’nin içinde bulundu¤u
durumda ben de dahil pek çok
uzman en az iki haftal›k tam kapanma
gerekti¤ini söylüyor. K›sa süreli tam
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kapanman›n etkisi aylarca süren k›smi
k›s›tlamalara göre çok daha büyük
olacakt›r. Önümüzdeki 4-5 ay› daha
k›s›tlamalarla geçirece¤iz gibi
görünüyor. Normale dönüfl çok yavafl
olacak ama sonunda olacak, bunu
biliyoruz.”

“Pandeminin etkilerine toplumsal cinsiyet
bak›fl aç›s› ile bakabilmek çok önemli”

Genel olarak koronaya ba¤l›
enfeksiyonun biyolojik olarak erkekleri
kad›nlardan daha fazla etkiledi¤ine
dikkat çeken Çaman, pandeminin
sosyal ve ekonomik aç›dan ise
kad›nlar› daha etkiledi¤inin alt›n› çizdi.
Çaman bu süreçte kad›nlar›n evdeki
yükümlülüklerinin artt›¤›n› ve ev
ifllerinin daha çok kad›nlar›n
omuzlar›na yüklendi¤ini belirterek,
“Kad›nlar›n erkeklere göre maafll› iflini
daha fazla b›rakmak zorunda
kald›¤›n›, ekonomik aç›dan daha zor
durumda kald›¤›n› görüyoruz. Dünya
çap›nda özellikle k›z çocuklar›n›n
e¤itimden uzakta kald›¤› ve pandemi
sonras›nda pek ço¤unun e¤itime geri
dönemeyece¤i tart›fl›l›yor. Dünyan›n
pek çok yerinde kad›na yönelik
fliddetin artt›¤›n› biliyoruz. Pek çok
ülkede istenmeyen gebelikler ve
adölesan yaflta gebelikler de artt›
maalesef. Tüm bunlar, kad›nlar›n
sa¤l›k hizmetlerine, sosyal hizmetlere
ve di¤er destek mekanizmalar›na
erifliminin azalmas› ile de ilintili ve
hizmete eriflimin sa¤lanmas› için
daha yenilikçi çözümlere ihtiyac›m›z
var. Hizmete eriflimde teknolojinin
imkanlar›ndan daha fazla yararlanmal›
ama bu süreçte kad›nlar›n dijital
okuryazarl›¤a, teknolojiye ve internete

eriflimini de artt›rmal›y›z. Pandeminin
etkilerine toplumsal cinsiyet bak›fl
aç›s› ile bakabilmek çok önemli.” diye
konufltu.

“Bütünsel korumam›z gereken tek bir
sa¤l›k var”

‹nsanl›¤›n pandemiden
ö¤renebilece¤i çok fley oldu¤unu
kaydeden Çaman, sözlerini flöyle
sürdürdü: “Y›llard›r konufltu¤umuz
ama bir türlü yeterli yol alamad›¤›m›z
küresel sorunlarla ilgili olarak
pandemide yaflad›klar›m›z bize daha
güçlü yol gösterici olabilir. Tüketim
al›flkanl›klar›m›z, oluflturdu¤umuz
çevre kirlili¤i ve iklim de¤iflikli¤ini
insan eliyle h›zland›ran süreçleri
gerçekten görebilirsek, pandemi
döneminden geriye dönüflü çok daha
sa¤l›kl› ve fark yaratarak yapabiliriz.
Pandemi ile derinleflen sosyal
eflitsizliklerin azalt›lmas›, dezavantajl›
gruplar›n kendilerine özel ihtiyaçlara
göre korunmas›, çocuklar›n ve
gençlerin e¤itime ve teknolojiye

erifliminin güçlendirilmesi, halk sa¤l›¤›
hizmetlerine ve insan gücüne daha
fazla yat›r›m, kriz dönemlerinde daha
da görünür olan toplumsal cinsiyet
eflitsizliklerinin azalt›lmas›, k›z
çocuklar› ve kad›nlar›n e¤itim ve ifl
yaflam›nda daha fazla desteklenmesi,
e¤itim ve sa¤l›k politikalar›yla sosyal
politikalar›n güçlendirilmesi de daha
fazla üzerinde durmam›z gereken
konular.  Pandemiden ç›karmam›z
gereken bir di¤er önemli ders de
sa¤l›¤› sadece insan odakl› de¤il,
daha bütünsel ele almam›z gere¤i.
Tüm politika, mevzuat de¤iflikli¤i ve
uygulamalar›n bu bak›fl aç›s› ile
yap›lmas› gerekiyor. Bu yaklafl›m, ‘tek
sa¤l›k’ yaklafl›m› olarak biliniyor.
Dünyada her fleyin birbirine ba¤l›
oldu¤u ve bütünsel korumam›z
gereken tek bir sa¤l›k kavram› var.”

BUS‹AD’dan
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isteyen bir fleydir. Telaflla yaflanan
yaflam, periflanl›k anlam›na gelen bir
yaflamd›r. ‹nsanlar, bu düzen içinde
kofluflturmay›i yaflam olarak
anl›yorlar” dedi.

Türkçe ile felsefe yapman›n önünde
hiçbir engel olmad›¤›n› ifade eden
Prof. Dr. ‹nam,flöyle devam etti:
“Baz› arkadafllar, Türkçe’nin
yap›s›ndan yola ç›karak bilim
yap›labilir mi diye düflünüyorlar.
Türkçe denilince bat›l›n›n ifade
etti¤inin ötesinde Türkçe, bir kültür
ve bir yaflam biçimidir.
Dil duyarl›l›¤› düflünen insanlar›m›zda
yeterince oluflmam›flsa, bu insanlar›n
düflünmeyi yürütmeleri çok kal›plara
ba¤l›, çok teknik oluyor. Dili duymak
gerekli. Türküyü, masallar›,
bilmeceleri ve destanlar› fark
etmeyen, yurt d›fl›nda okumufl,
buralarda profesör olmufl ama dil
duyarl›l›¤›na sahip olmayan, ruhsuz
insanlar var. Türkçe ile felsefe
yapmak için Türkçe ile yaflanan

saatlerce yemek yiyip büyük bir
zevkle konuflurlar. O dilin kendisinden
lezzet alma becerisi var. Dilin bir zevki
var. Izd›rap çeker gibi konuflulmaz.
Türkçe, edebiyat ö¤retmeni olan
arkadafllarla konuflurken çok hicap
duyuyorum. Çok kötü e¤itilmifller.
Yaz›m yanl›fllar› yapmasalar da tats›z
bir dil, çarp›k çurpuk tümceler
kullan›yorlar. Dil zevki nas›l geliflir
ö¤retilmemifl. Onun yan›nda, fliirle
u¤raflan, edebiyatla u¤raflan, öykü
yazan insanlar görüyorum, onlar
olmasa, ben de elefltirdi¤im insanlar
gibi b›rakal›m Türkçeyi diyece¤im.”

SOSYAL MEDYA D‹L‹...

Prof. Dr. Ahmet ‹nam, felsefenin ve
dilin tad›n› alman›n zaman isteyen bir
u¤rafl oldu¤unu da ifade ederek,
içinde bulundu¤umuz h›z ça¤›na da
elefltiri yöneltti. Prof. Dr. inam, “Sosyal
medya dili, insan› dilsiz k›lan bir
fleydir. ‹nsanlar emojilerle konuflmaya
bafllam›fllar. Dilin tad›n› almak, zaman
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“Türkçe felsefe yapmak için
yaflam› duymak gerekir”

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD)-Bursa Uluda¤
Üniversitesi Felsefe Bölümü ve
Bursa Felsefe Kulübü
paydafll›¤›nda, bu y›l pandemi
nedeniyle online
gerçeklefltirilecek olan Aç›k Kap›
Toplant›lar› Felsefe Söyleflileri
dizisinin ilki gerçeklefltirildi.

nline Felsefe Söyleflileri’nin ilk 
konu¤u Orta Do¤u Teknik 
Üniversitesi Felsefe Bölümü

Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet ‹nam
oldu. Prof. Dr. Ahmet ‹nam,
“Türkçe’de Felsefe Yapma Olana¤›”
bafll›kl› bir sunum geçeklefltirdi. Prof.
Dr. ‹nam, “Türkçe ile felsefe yapmak
için Türkçe ile yaflanan yaflam›
duymak gerek. Felsefe teknik bir fley
de¤ildir. Bu duyufl iflidir. Dili duymak
gerekir” dedi.

“Türkçe ile bilim yap›lamaz, felsefe
yap›lamaz yayg›n kan›s›n›n” oldu¤unu
ifade eden Prof.Dr. ‹nam, “Bu durum,
gençlerde yayg›n görülmeye devam
ediyor. Kötümser bir flekilde yap›l›yor.
Türkçe düflünen insan›m›z› üzen kendi
dilini küçümser ve karamsar bir hale
sokuyor” dedi.

Prof. Dr. ‹nam sözlerini flöyle
sürdürdü:
“Türkçe ile düflünülemez sav›,
kendisinin ana dilinin Türkçe
oldu¤unu kabul edip, anadiliyle çok
fazla ifli olmam›fl, flark›, türkü
söylemeyi, masallar›, edebiyat›
irdelememifl, onlar› tatmam›fl, onlarla
yolculuk yapmam›fl, belki küçük
yafllarda yabanc› dil ö¤renip onunla
tan›fl olmufl, kendi dilini tan›mam›fl.
Buradan geliyor. Kendi dilini tatmak
diye bir fley var arkadafllar. Frans›zlar,

O
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yaflam› duymak gerek. Felsefe teknik
bir fley de¤ildir. Bu duyufl iflidir. Dili
duymak gerekir.

Öncelikle, çocukken duydu¤umuz
ninnilerden bafllamak gerek. fiimdi
anneler, ninni de¤il elektronik bir
fleyler kuruyorlar. Ninni ile gelen bir
yaflam biçimi var. Sen o çocu¤a
küçük yaflta bunu vermezsen olmaz.

Almanca’da, ‹ngilizce’de ne var. Senin
hayat›n yok. Hayat›n ne oldu¤unu o

çevirileri okuyarak anl›yorsun. Senin
hayat›n varsa bu hayat senin dilinle
yaz›l›r. Bu da kolay bir ifl de¤il. Kim
oldu¤unla nas›l düflündü¤ün aras›nda
ayr›lmaz bir ba¤ var. orada yalan
söylenmez, kopya çekemezsin. Bize
sahici düflünen insan›n bu topraklarda
yaflanan yaflam› yazabilecek diller
gerekli.”

Yaflamla hayat aras›nda ayr›m
yapt›¤›n› da kaydeden Prof. dr. ‹nam,
“Yaflam ölmemek için yapt›¤›m›z

ifllerden olufluyor. ‹fl, ekmek getirmek
gibi. Hayat, bu yaflam üzerine kafa
yordu¤umuz zaman hayat olufluyor.
Felsefe yaflamdan de¤il hayattan
ç›kar.” dedi.

Yaflad›¤›m›z hayat anlamland›r›lmaz-
sa gelece¤e bir iz b›rak›lamayaca¤›n›
söyleyen Prof. Dr. ‹nam, “Bu, bizim
e¤er kendimize ayd›n diyorsak, en
büyük sorumlulu¤umuzdur. Bunu
yapmay›p ifli s›¤ düflünceli
siyasetçilere b›rak›rsak, düflünce
alan›nda izimizin kalaca¤›n›
sanm›yorum” diye konufltu.



nline Felsefe Söyleflileri’nin bu 
ayki konu¤u Bursa Uluda¤ 
Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü

Baflkan› Prof. Dr. Mustafa fiahin oldu.

Prof. Dr. Mustafa fiahin, “Bursa ve
Antik Medeniyetler: Prusa ve Nikaia”
konulu bir sunum yapt›. Dünya
Felsefe Günü’nde gerçeklefltirilen
toplant›da Prof. Dr. fiahin, “Her
yerleflimin alt›nda bir antik doku var.
Mudanya, Karacabey,
Mustafakemalpafla, Nilüfer, ‹znik,
Osmangazi ve Orhaneli gibi Bursa’n›n
her yerinde antik yerleflim izlerini
görebiliyorsunuz” dedi. Prof. Dr.
fiahin, flunlar› ifade etti:

“Bursa, Osmanl› öncesinde de gözde
bir yerleflim yeridir. ‹sa’dan önce 8.
yüzy›la kadar karayolu üzerinde
yerleflimler tercih edilmifl. Bu tarihten
sonra ise, deniz yollar› tercih edildi¤i
için yerleflim de k›y›lara olmufl.

Denizin aktif olarak kullan›lmad›¤›
dönemlerde insanlar k›y› de¤il
genellikle iç k›s›mlar› tercih ediyorlar.
Prof. Dr. Turhan Efe’nin hipotezine
göre, Büyük Kervan Yolu’nu do¤rular
nitelikte buldu¤umuz höyük ve yamaç
yerleflimleri. Buna göre ‹negöl ve
Bozhöyük üzerinden Anadolu ve
oradan Mezopotamya'ya
ulafl›l›yormufl. Bu taraftada Bursa
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“Bursa Osmanl› öncesi de
tercih edilen bir yer”

üzerinden bat›ya gidiyormufl.”

Bursa’da yerleflimin Aktoprakl›k’ta da
oldu¤u gibi milattan önce 7-8 bin
y›llar›na gitti¤ini söyleyen Prof. Dr.
fiahin, “2006 y›l›nda ilk araflt›rmalara
bafllad›¤›mzda Bursa’n›n 7 binli

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD)-Bursa Uluda¤
Üniversitesi Felsefe Bölümü ve
Bursa Felsefe Kulübü
paydafll›¤›nda, bu y›l pandemi
nedeniyle online gerçeklefltirilen
Aç›k Kap› Toplant›lar› Felsefe
Söyleflileri dizisinin ikincisi
gerçeklefltirildi.

O
y›llardan bafllat›l›rd›. Orhaneli Yolu
üzerinde fiahinkaya Ma¤aras› vard›r.
Baltal›in ve ‹nkaya Ma¤aralar› tespit
ettik. Son ikisi Bal›kesir s›n›rlar› içinde
kal›yor. fiahinkaya’da buldu¤umuz
tafl aletler nedeniyle Bursa’da insan
yerlefliminin 60 bin, hatta 100 bin
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y›llar›na dayand›¤›n› gösteriyor.
fiahinkaya’da resim yok, Baltain
ma¤aras›nda ise resimler gördük
duvarlarda. Cehalet ve para h›rs›
burada da ortaya ç›k›yor. Hazine
arayanlar buray› da tahrip etmifl
durumda. ‹nkaya Ma¤aras› da
betimlemeler bulunuyor. Dans eden
insanlar görünüyor” dedi.

Bursa’n›n Osmanl› öncesi
de¤erlerinden yeterince haberdar
olmad›¤›n› da ifade ederek,
potansiyelin de¤erlendirelememisinin
çok üzücü oldu¤unu da kaydetti.

Prof. Dr. fiahin, sunumunda
Bursadaki onlarca yerleflim yerini de
tek tek s›ralad› ve ‹stanbul’un arka
bahçesi gibi olan Mudanya’da 5 tane
antik kent kal›nt›s› bulundu¤unu ve
bundan yaralan›lamad›¤›n› söyledi.
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nline Felsefe Söyleflileri’nin 
konu¤u Prof. Dr. Ahmet Ayhan
Çitil, “Hizmet ve Felsefe” bafll›kl›

bir sunum gerçeklefltirdi.

Prof. Dr. Çitil, dünya ekonomisinin
üretim üzerinden de¤il hizmet sektörü
üzerinden büyüdü¤ünü ifade ederek
bafllad›¤› sunumunda, 2019 y›l›nda
hizmet sektörünün dünya
ekonomisindeki pay›n›n yüzde 65
oldu¤unu, geliflmifl ülkelerde bu
rakam›n yüzde 80’lere kadar ç›kt›¤›n›
söyledi.

Üretim esasl› ekonimin kendine has
bir kültürü oldu¤unu da kaydeden
Prof. Dr. Çitil, flunlar› dile getirdi:
“Hizmetin egemen oldu¤u bir
toplumda nas›l bir kültür hakim? Biz
üretim terimleri ile düflünüyoruz hala.
Oysa öyle de¤il. Ekonomi ile ilgili
dönüflüm bizim için yeni imkanlar
bar›nd›r›yor.

Hizmet belli beklentilerin, bir baflkas›
taraf›ndan, bir baflkas› yoluyla, bir
baflkas› üzerinden sa¤lanmas› olarak
tan›mlan›yor. Üretim ekonomisinde
hizmet, küçük bir yer tutarken, flimdi
tersine döndü.”

Üretimde kalite diyince standartlar›n
devreye girdi¤ini söyleyen Prof. Dr.
Çitil, hizmet sektöründe ise kalitenin
biraz daha kar›fl›k oldu¤unu dile

getirdi. Prof. Dr. Çitil, sözlerine flöyle
devam etti:
“Hizmet olunca iki boyut devreye
giriyor. Biri somut, ölçülen ve
sttandarda ba¤lanabilecek beklentiler
olabiliyor. Di¤eri ise soyut beklentiler
var, bunlar duygular dünyas›yla
ba¤lant›l›. Hizmet baflkas›yla temas
halinde yaflanan bir fley. Böyle olunca
sadece somut beklentilerle
ilgilenmiyorum, duygusal olarak da
ilgileniyorum. O beklentilerin de
karfl›lanmas› bekleniyor. Bunun
standarda ba¤lanmas› zor.

Üretimden fark› burada ortaya ç›k›yor.
Hizmet sektöründeki kiflin baflka bir
anlamda kendisini gelifltirmesinden
bahsediyoruz. Somut alanda
beklentinin alt›nda soyut alanda
beklentinin üstünde ise kalite
anlay›fl›m›z farkl›l›k gösterebilir.”

Hizmet sektöründe baflar›l› olman›n
formülünün teyit, takdir, taahhür, telafi
ve standartla sa¤lanabilece¤ini
kaydeden Prof. Dr. Çitil, “‹nsanlar
hizmet ald›klar›nda, varl›klar›n›n teyit
edilmesini bekliyorlar. Yani fark

“Ekonomiler hizmet sektörü
üzerinden büyüyor”

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD)-Bursa Uluda¤
Üniversitesi Felsefe Bölümü ve
Bursa Felsefe Kulübü
paydafll›¤›nda, bu y›l pandemi
nedeniyle online gerçeklefltirilen
Aç›k Kap› Toplant›lar› Felsefe
Söyleflileri’nin üçüncü konu¤u 29
May›s Üniversitesi Felsefe
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Ayhan Çitil oldu.

O
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edilmek istiyorlar. Kendilerine
teflekkür edilmesini ve iletilmesini
bekliyorlar. Bunlar üretim hatt›nda
beklenen fleyler de¤il. Ancak hizmet
sektöründe bunlar bekleniyor.
Ekonomideki bu dönüflüm, insanlarda
da de¤iflim beklentisi yarat›yor.

Bir di¤er madde taahüt.
Bekllentilerinizi karfl›layaca¤›m› taahüt
ediyorum diyoruz.  Telafi ise, sorun
varken de müflterinin yan›nda olmak
demektir. Bunu hizmet veren
personelinize de ö¤retmeniz
gerekiyor.  Son madde standart.
‹nsanlar her seferinde farkl› bir anlay›fl
görmek istemiyor. Personelin belli bir
e¤itimden geçmesi gerekiyor” diye
konufltu.

Hizmet sektöründe çal›flmak ve
baflar›n›n, insanlar›n belli bir
davran›fla kendilerini al›flt›rmas› yla
mümkün olaca¤›n› dile getiren Prof.
Dr. Çitil, sürekli insanlarla karfl› karfl›ya
olanlar›n özetkin ve olumlu bir tutum
içinde olmalar›n›n flart oldu¤unu da
söyledi.

Prof. Dr. Çitil, hizmet sektörünün
ihtiyaç duydu¤u zeka türünün
duygusal zeka oldu¤unu da
kaydederek, “Duygusal zeka
gerili¤inden kaynaklanan sorunlar
yaflayan insan varsa, bunlar›n üzerine
gitmeden baflar› sa¤lanamaz” dedi.

Çitil, son olarak, “Hizmet sektöründe
yaflanacak krizlerin s›¤›naca¤› yer
üretim olmayacak. Yapay zeka da
devreye girdikçe, üretimde daha
büyük kay›plar olacak ve hizmet
sektörü daha da büyüyecek” diye
konufltu.



rof. Dr. ‹brahim Hakan Mert, “
Priene: Anadolu’nun 
Pompei’sinde Bir Gezinti” bafll›kl›

sunumunda kaz› baflkanl›¤›n›
yürüttü¤ü Priene antik kentine iliflkin
bilgiler verdi.

Prof. Dr. Mert, 1673’te ‹ngiliz tüccarlar
taraf›ndan keflfedilen Priene antik
kentinde ilk kaz›lar›n ise 1868-1869
y›l›nda bafllat›ld›¤›n› söyledi.
Priene antik kentinin 500 konut ve
yaklafl›k 5 bin nüfuslu küçük bir kent
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Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD)-Bursa Uluda¤
Üniversitesi Felsefe Bölümü ve
Bursa Felsefe Kulübü
paydafll›¤›nda, bu y›l pandemi
nedeniyle online gerçeklefltirilen
Aç›k Kap› Toplant›lar› Felsefe
Söyleflileri’nin dördüncü konu¤u
Bursa Uluda¤ Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. ‹brahim Hakan Mert
oldu.

P
olmas›na ra¤men dikkat çekmeyi
baflarm›fl bir kent oldu¤unu
kaydeden Prof. Dr. Mert, flöyle devam
etti:

“Yak›n›nda bulunan Milet ve Efes’e
göre bir hayli küçük olan Priene, yine

BUS‹AD’da Priene akflam›

de Büyük ‹skender ve Roma’n›n ilk
‹mparatoru Augustus’un dikkatini
çekmifl  bir kenttir. Halen
üniversitelerde antik dönemle ilgili
olarak Priene örnek gösterilen bir
kenttir. Özellikle antik mimariyle ilgili
Priene’deki yap›lar derslerde



Felsefe
Söyleflileri
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gösterilir. Priene ayr›ca komflu kentler
aras›ndaki sorunlarda da hakemlik
görevi üstlenmifltir.”
Priene’nin eski ve yeni Priene olarak
iki döneminin bulundu¤unu ifade
eden Prof. Dr. Mert, eski Priene’nin
yerine iliflkin bir bulguya sahip
olamad›klar›n› da belirtti. Prof. Dr.
Mert, Priene’nin bir liman kenti
oldu¤unu ancak Büyük Menderes’in
tafl›d›¤› alüvyonlarla denizin
doldu¤unu da ifade ederek, yeni
Priene’nin de bu nedenle
kuruldu¤unu söyledi. Prof. Dr. Mert,
kentin yer seçiminde etkili olan
unsurlar› ise flöyle aç›klad›:

“Priene’nin oluflmas›nda en önemli
sebep Büyük Menderes Irma¤›’d›r.
Priene’yi de içine alan ‹onia bölgesine
iliflkin tarihçi Heredot, en iyi iklime
sahip yer demifl. Tabi su kaynaklar›,
inflaat için gerekli tafl ocaklar› ve
savunma avantaj› da Priene’nin
kuruluflunda önemli bir etken oluyor.”

2018 y›l›nda UNESCO Dünya Kültür
Miras› Geçici Listesi içine al›nan
Priene’nin yerleflimine iliflkin de bilgi
veren Prof. Dr. Mert, “Birbirini dik
kesen cadde ve sokaklar fleklinde
planlanan Priene’de evler eflit
ölçüdedir. 208 metrekarelik evler
vard›r. Sokaklar kuzey güney,
caddeler do¤u-bat› yönünde
planlanm›flt›r. Priene tiyatrosu
orjinalli¤ini hala korumaktad›r” dedi.
Prof. Dr. Mert, kentteki di¤er önemli
mimari kal›nt›lar hakk›nda da bilgi
vererek sunumunu tamamlad›.
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üm ‹nsan Kaynaklar› 
süreçlerinde çal›flan deneyimini
oda¤›na alan ve dijitalleflmenin

gücüyle süreçlerinin etkinli¤ini art›ran
Borusan Holding, ifl ve teknoloji
dünyas›n›n en prestijli ödüllerinden
SAP Türkiye Kalite Ödülleri’nde,
“Borusan ‹nsan Dijital Dönüflüm”
projesi ile ‹fl Dönüflümü kategorisinde
Gümüfl Ödülün sahibi oldu.

Borusan Holding ‹nsan Kaynaklar›
ve Kurumsal ‹letiflim Grup Baflkan›
Nursel Ölmez Atefl konuyla ilgili
olarak; “2018 y›l›nda tüm çal›flma
arkadafllar›m›z ve flirket üst yönetim
ekiplerimizin kat›l›m› ile 3 y›ll›k grup
insan kaynaklar› stratejilerimizi
belirlerken, dijitalleflmeyi önemli bir
odak alan› olarak ortaya koymufltuk.
Dijitalleflme de¤er önermemizde de
belirtti¤imiz flekilde, tüm
çal›flanlar›m›zla yak›n ve de¤er
yaratan iliflkiler kurmam›z›
kolaylaflt›racak; kullan›c› dostu,
ulafl›labilir ve yenilikçi uygulamalar›
gelifltirmeye ve dijitalleflmenin
gücüyle süreçlerimizin etkinli¤ini
art›rmaya bundan sonra da devam
edece¤iz.

SAP Türkiye Kalite Ödülleri’nde yer
alm›fl olmam›z›n bizim için anlam›
oldukça önemli. Türkiye’de ilk kez bir
Holding flirketleri yap›lanmas›nda,
çok modüllü, bulut tabanl› altyap›

SAP Türkiye  Kalite Ödülü “Borusan
‹nsan Dijital Dönüflüm” projesinin oldu

Borusan Holding, ifl ve teknoloji
dünyas›n›n en prestijli
ödüllerinden biri olarak kabul
edilen SAP Türkiye Kalite
Ödülleri’nde, “Borusan ‹nsan
Dijital Dönüflüm” projesi ile ‹fl
Dönüflümü kategorisinde Gümüfl
Ödül ald›.

T

geçiflini tamamlam›fl olduk. ‹lkleri
yaflamak bu projeyi bizim için çok
daha anlaml› k›ld›. Çal›flan deneyimini
oda¤a ald›¤›m›z ve operasyonel
ifllemlerin tamam›n› dijitallefltirerek
‹nsan Kaynaklar› ekiplerine stratejik
anlamda güç katt›¤›m›z bu proje yak›n
zamandaki en önemli
baflar›lar›m›zdan biri oldu.
Borusan ‹nsan Dijital Dönüflüm
projesiyle att›¤›m›z bu güçlü ad›m›n,

böyle önemli bir platformda ödüle
lay›k görülmesinin gurur ve
mutlulu¤unu bizlere yaflatan tüm
Borusan ‹nsan ekibini tebrik ediyor;
bu sürecin baflar›ya ulaflmas› için
sahiplik gösteren yönetim
ekiplerimize gönülden teflekkür
ediyorum” dedi.

Üyelerden
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Bosch Bursa Güç Aktarma Çözümleri Fabrikas›nda
Yapay Zekâ

Sebze bahçesinden dizel üretimine

urtulufl, Bosch Bursa Güç 
Aktarma Çözümleri Fabrikas›nda
bir malzeme mühendisi. Kendi

kendini e¤iterek program kodu
yazmay› ve ö¤renen sistemler
tasarlamay› ö¤rendi. Kurtulufl,
seradaki verimi art›rmak için kulland›¤›
tekniklerin, bulundu¤u tesiste dizel
üretiminde de yararl› olabilece¤ini
düflündü. Do¤ru zamanda do¤ru fikri
bulmufltu!

Kurtulufl’un müdürü, AR-GE
Departman› K›s›m Yöneticisi Ahmet
Bingöl, süreci flöyle anlat›yor:
“Ekibime, iç üretim a¤›m›zdaki
enjektör memesi konusundaki en
büyük sorunu bulma ve yapay zeka
ile çözme görevini vermifltim.”

Test yerine tahmin

Murat Can Kurtulufl ve ifl arkadafl›
Önder Dal, test istasyonlar›n›
yak›ndan inceledi. Her enjektör
memesi, ak›fl›n do¤rulu¤unu kontrol
etmek için üç farkl› noktada test
edilmekteydi. Mühendisler, bir
algoritma kullanarak parçalar›n
kalitesini tahmin edebileceklerini

Leziz domatesler yetifltirmek
için, Murat Can Kurtulufl’un dört
fleye ihtiyac› var: Ifl›k, gübre,
su ve programlama dili. Bursal›
bahç›van Kurtulufl, hasat
verimini art›rmak için a¤a ba¤l›
teknolojileri kullanmay› seviyor.
Domatesler tamamen otomatik
olarak sulan›yor.
28 yafl›ndaki Kurtulufl,
“Sistemim topraktaki nemi
ölçüyor ve internet üzerinden
hava tahminlerini kontrol
ediyor. Bundan sonra basit bir
yapay zeka, bitkilerin sulan›p
sulanmamas› gerekti¤ine karar
veriyor” diyerek sistemini
anlat›yor.

K

düflündü. Böylece birkaç test
sürecine gerek kalmayacak, süreç
k›salacak ve tasarruf sa¤lanacakt›.
Bu ifl, iki mühendis için de yeni bir
alan idi.

 Önder Dal, “Uzun süredir büyük
miktarda veri topluyorduk, ama yapay
zeka konusuna gelince neredeyse
bafltan bafllamam›z gerekti.
Ö¤renmemiz gereken çok fley
vard›…” diye anlat›yor. ‹ki mühendis
de Coursera ve Udacity gibi online
platformlar üzerinden e¤itim almaya
bafllad›. Daha sonra, Murat Can
Kurtulufl dört ayl›¤›na Almanya,
Feuerbach’a giderek, Güç Aktarma
Çözümleri – Xelerator’daki yapay
zeka uzmanlar›ndan e¤itim ald›.
Xelerator’dan Christoffer Lassig,
“Projeyi hemen be¤endik. Çünkü
potansiyel tasarruflar çok büyük
olmasa da teknik yaklafl›m› heyecan
vericiydi ve bölümümüzdeki di¤er
projeler için bir taslak sunmaktayd›”
diye anlat›yor. Yapay zeka
günümüzde genellikle sadece tekil
ifllem ad›mlar›n› izlemek ve uzmanlar›
anormalliklere karfl› uyarmak için
kullan›l›yor.

Bursa’daki sistem ise önceki birçok
ifl istasyonundan elde edilen verileri
kullanarak deneyim kazanan,
parçalar›n kalitesini tahmin etmek için
bir algoritma kullanan kapal› bir düzen
kulland›. Sistem herhangi bir ifllem
yapmak zorunda kalmadan
parçalar›n kalitesini tahmin etti ve
ölçüm istasyonuna bildirdi.

Fikri h›zla hayata geçirmek için, Bursa
ve Feuerbach’taki uzmanlardan
oluflan proje tak›m›, fabrikada bir ‘h›zl›
çal›flma haftas›’ için bir araya geldi.
Üretim planlamac›lar›, süreç
uzmanlar›, bilgi ifllem uzmanlar› ve
kalite mühendisleri, sadece birkaç
gün içinde ak›ll› algoritman›n hayata
geçirilmesi için gereken temel
çal›flmalar› tamamlad›.

Üretim planlamac›s› Yi¤it Can
Taflo¤lu, “H›zl› çal›flma haftas›,
herkesin çözüme odaklanmas›n›
sa¤layarak çok yard›mc› oldu” diyor.



Üretim verilerine eriflim sa¤layan ve
verilerin do¤ru okunmas› için tak›m
arkadafllar›na yard›mc› olan Taflo¤lu,
“Fabrikadaki ilk yapay zeka
projesinde çal›flmak heyecan
vericiydi. Veri kullanarak
yap›labilecekler hakk›nda çok fley
ö¤rendik” diye yaflananlar› anlat›yor.
Taflo¤lu, flimdi fabrikadaki di¤er
projelerde veri-bilimci olarak çal›fl›yor.
Test istasyonlar› için yap›lan kendi
kendine ö¤renebilen sistem halen
test ediliyor, ama ilk sonuçlar heyecan
verici.

Önder Dal, “Test istasyonlar›ndaki
test say›s›n› yüzde 20'ye kadar
azaltabilece¤iz” diyor. Algoritma,
A¤ustos ay› sonundan itibaren
kullan›lmaya baflland›. Almanya,
Bamberg de dahil olmak üzere,
uluslararas› üretim a¤›ndaki di¤er
tesisler de algoritmaya ilgi gösterdi.

Fabrikada yeni düflünce biçimleri

Murat Can Kurtulufl’a göre, bu
projenin en büyük baflar›s›, Bursa
çal›flanlar›m›z›n veri ve algoritmalar
ile çal›flmaya olan aç›kl›¤›. Murat Can,
“Y›llar boyunca üretimi iyilefltirmek,
deney yapmak ve fiziksel de¤ifliklikler
anlam›na geliyordu” diyor. fiimdi bu

düflünce tarz› yavaflça de¤ifliyor. Bu,
projeyi bafllatan Ahmet Bingöl’ü de
flafl›rtt›: “Tepki görece¤imizi düflünüp
endifleleniyordum. Ama hiç tepki
yoktu. Tam aksine, en bafl›ndan beri
herkes bize destek oldu.”
Bingöl, ö¤renmek için büyük bir istek
oldu¤unu belirtiyor ve Murat Can
Kurtulufl'un gösterdi¤i giriflimin çok
be¤enildi¤ini sözlerine ekliyor: “Murat
Can Kurtulufl, herkese örnek oldu.
Bugün dünyan›n dört bir yan›ndaki

ifl arkadafllar›ndan tavsiye talepleri
al›yor.”
Kurtulufl bu durumdan memnun. Bu
s›rada bilgi teknolojileri alan›nda bir
yüksek lisans dersine de bafllad›.
Enjektör memelerinin verimini daha
da art›rmak için edindi¤i yeni bilgileri
kullanmak istiyor. Ve teknolojiyi
kullanarak domates yetifltirmeye
devam edece¤inden de emin
olabilirsiniz ...
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Birazc›k kafa kar›fl›kl›¤› sa¤l›¤›n›z için
çok faydal›d›r

Burtom Konur Cerrahi T›p
Merkezi Kardiyoloji Uzman›
Dr.Baybars Türel, glifozat ve
vücudumuza zararlar› ile ilgili
önemli bilgiler verdi.

üm büyük çapl› çal›flmalarda, 
yo¤un entelektüel faaliyet 
gösteren, yani okuyan, araflt›ran,

sorgulayan insanlar›n Alzheimer gibi
ça¤›m›z›n vebas› nörodejeneratif
hastal›klara yakalanma riskinin daha
düflük oldu¤u gösterilmifltir. Tabii ki,
tüm bu yo¤un zihinsel etkinlik
beraberinde birazc›k kafa kar›fl›kl›¤›
da getiriyor. Saklamaya gerek yok;
art›k ben de ellili yafllara merdiven
dayad›¤›m için biraz çetrefilli konulara
kafa yoruyorum ki bunamaktan
korunabileyim. Sonuç: Zaten k›rk
tilkinin kol gezdi¤i zihnime bir k›rk
birinci de ekleniyor ve nihayetinde
kafa kar›fl›kl›¤›m bir kat daha art›yor.
Elle gelen dü¤ün bayram demifller;
bu kafa kar›fl›kl›¤›n›n bir k›sm›n› size
aktarabilirsem, zannedersem biraz
olsun rahatlayaca¤›m.

Asl›nda her fley, serum magnezyum
seviyesi düflük olan bir hastama,
‘beyefendi biraz daha fazla koyu yeflil
yaprakl› sebzelerden yemelisiniz’
dememle bafllad›. Bu öneriye
kafllar›n› çatarak ‘Ben dünyan›n en
fazla yeflillik yiyen insan›y›m’ diye
karfl›l›k veren hastam ve sonraki
benzerleri, beni ‘sebepsiz’ yere
besinsel eksikliklere maruz kalan
hastalardaki ‘sebebi’ araflt›rmaya
sevk etti. Elbette ki yafl›m art›k bu
karmafl›k dünyada karmafl›k
sorunlara tek bir mucizevi cevab›n
olamayaca¤›n› bilecek kadar ileri
ancak yine de glifozat›n buradaki
olas› sorumlulu¤unu iflaret edebilecek
bilimsel ipuçlar›n› görmezden
gelemezdim.

Öncelikle glifozat nedir, ne ifle yarar?
Glifozat, bir tar›m ilac› ama öyle
s›radan bir tar›m ilac› de¤il;
yarat›lmas›na sebebiyet verdi¤i

T

glifozata dayan›kl› özel üretim
tohumlar› da hesaba kat›nca
üreticisine milyar dolarlar kazand›ran
do¤ma büyüme Yanki ama
Almanya’ya gelin gitmifl bir y›ld›z
(Glifozat›n tüm dünyadaki bir numaral›
üreticisi ve patent sahibi olan
Monsanto 2016 y›l›nda Alman Bayer
flirketi taraf›ndan sat›n al›nd›). Tüm
dünyada ve ülkemizde en yayg›n
kullan›lan birkaç tar›m ilac›ndan biri,
belki de birincisi. Patentlenip, 1974
y›l›nda piyasaya sürülen bu tar›m
ilac›n›n sa¤l›k üzerine etkilerine iliflkin,
aradan geçen bunca zaman
içerisinde, yay›nlanm›fl pek çok
çal›flman›n verilerini dikkatinize
çekmek istiyorum:

• Glifozat›n bu etkisini okuyunca,
magnezyum eksikli¤i nedeniyle bol
yeflillik yemesini önermem üzere
bana sitem eden hastam›n bu
serzeniflinde ne kadar hakl›
olabilece¤i akl›ma geldi: Glifozat›n
çelasyon yani mineralleri ba¤lay›c›
etkisiyle bitkilerin topraktan baz›
mineralleri özümsemesine engel
oldu¤u gösterilmifltir. Üstelik bu
mineraller aras›nda sadece
magnezyum de¤il; manganez,
selenyum, çinko, kalsiyum, demir ve
kobalt›n da bulundu¤u gözlenmifltir.

Danimarkal›lar glifozat uyumlu
(Roundup-Ready) tohumlar›n
ürünleriyle beslenmifl küçükbafl
hayvanlar›n serumlar›nda manganez
ve kobalt serum seviyelerinde belirgin
düflüklük oldu¤unu ortaya
koymufllard›r. Sonuç ne mi olur ? Tek
bafl›na manganez düflüklü¤ünü ele
alal›m isterseniz: Manganez
antioksidan sistemimizin ve kemik
gelifliminin önemli bir parças›d›r. Yine,
manganez pankreastan insülin
salg›lanmas›n›n düzenlenmesinde
önemli bir yer al›r. Siz de parçalar›n
tek tek yerine oturdu¤unu fark
ediyorsunuz, de¤il mi? Son y›llarda
hem ülkemizde hem de tüm dünyada
korkunç bir flekilde artan ve artm›fl
obezite oranlar›n›n bile

aç›klayamad›¤› fleker hastal›¤›
görülme s›kl›¤›n›n yaratt›¤›m›z
kimyasal kirlilikle iliflkili olabilece¤ine
dair önemli bir ipucu bu, bence.
Sadece bunlar m›? Hay›r;
ba¤›rsaklar›m›zdaki en önemli yararl›
bakterilerinden olan Laktobasillerin
oksidatif stresten korunmak için
manganeze ihtiyaç göstermeleri,
eklemlerimizdeki k›k›rdak dokuda
kayganlaflt›r›c› ve koruyucu olarak
üretti¤i mukopolisakkarit ve
glikozaminoglikanlar›n yap›m›n›n
manganeze ba¤l› oldu¤unu
söylemem,  kan›mca durumun
ciddiyeti konusunda size bir fikir
verebilir. Son bir nokta: Manganez
eksikli¤inde sperm hareketlili¤inde
azalma olur.

• Glifozat üreticilerinin glifozat›n
‘masumlu¤una’ delil olarak
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gösterdikleri en önemli savlar›
glifozat›n ESPS (shikimate) metabolik
yolunu inhibe ederek etkinlik
gösterdi¤i, dolay›s›yla bu metabolik
yolun bulunmad›¤› insan
metabolizmas› üzerine herhangi bir
etkisinin olmayaca¤›d›r. Bu önerme
bundan 20 y›l önce yani benim
mesle¤e ilk ad›m att›¤›m y›llarda
ortaya konulsayd› belki inand›r›c›
olabilirdi. Ancak, son 20 y›lda insan›n
sadece insan olmad›¤›
ba¤›rsaklar›nda en az insan hücresi
kadar hücre say›s›na sahip muazzam
ama hakk›nda bilinmeyenlerin çok
fazla oldu¤u bir büyük mikrobiyal
koloniye ev sahipli¤i yapt›¤›n› ve bu
küçük dostlar›m›z›n insan
metabolizmas› aç›s›ndan ne kadar
de¤erli ve vazgeçilmez bir yere sahip
olduklar›n› ö¤rendik. Dolay›s›yla, art›k
insanl›k tarihinde binlerce y›ld›r
süregelen megalomanimizden bir an
önce kurtulup ancak bu harikulade
ekosisteme entegre olarak
hayatiyetimizi sürdürebilece¤imizin
fark›na varmal› ve eski paradigmalar›n
etkilerinden s›yr›l›p insan
organizmas›na bir flekilde al›nan
kimyasal ve biyolojik moleküllerin
ancak ve ancak her iki hücresel
sisteme (insan ve mikrobiota) zarar
vermemesi halinde güvenilir olaca¤›n›
akl›m›zdan ç›kartmamal›y›z. Shikimate
yola¤› insan hücrelerinde yok ama
ancak ba¤›rsak bakterilerimizde bu
metabolik yol mevcut, dolay›s›yla
glifozat bu bakteriyel koloniye zarar
veriyor olabilir. Mikrobiotam›z›n zarar
görmesine ba¤l› tetiklenebilecek
kronik dejeneratif hastal›klar›n tümünü
burada anlatmam›z mümkün de¤il
ama k›saca son yüz y›ld›r insanl›¤›n
bafl›na bela olmufl neredeyse tüm
hastal›klar (Alzheimer, inflamatuvar
ba¤›rsak hastal›klar›, Parkinson, otizm
bunlardan sadece bir kaç›) dersem
abartm›fl olmam her halde. Kümes
hayvanlar›nda ve küçükbafl
hayvanlarda glifozat›n laktobasilleri,
bifidobakterileri ve enterokoklar›
azaltt›¤› ve bozulan denge
sonucunda salmonella ve clostridium
gibi bakterilerin patojen gruplar›n›n
ön plana ç›kt›¤› birkaç çal›flmada
gösterilmifltir. Size çok daha ilginç
bir fley söyleyece¤im: Glifozat›n
üreticileri de patent baflvurular›nda
bu antimikrobiyal etkinlikten
bahsetmifllerdir. Lütfen siz de arama
motorunuza glifozat›n patent

numaras› olan US7771736 B2
yazarak patent yaz›s›nda belirtilen
glifozata duyarl› olan o genifl bakteri
listesine bir göz at›n; eminim a¤z›n›z
aç›k kalacak ve sa¤l›k bakanl›¤›m›z›n
çok hakl› bir flekilde bafllatt›¤›
gereksiz ve s›k antibiyotik kullan›m›n›
engellemeye yönelik kampanyan›n
bafll›ca gerekçesi olan bakteriyel
direnç geliflme fenomeni mutlaka
akl›n›za gelecektir. Bakterilerin
shikimate metabolik yollar›n›n
glifozatla bloke olmas› sonucu
bitkilerde chorismate, öncüsü oldu¤u
aromatik amino asitlere,
tetrahidrofolata ve K1 vitaminine
dönüflemez, yani besin de¤eri
aç›s›ndan bofl bir bitki oluflur. Yine
ba¤›rsak bakterilerimizin en önemli
faaliyetlerinden biri olan K2 vitamini
sentezi gerçeklefltirilemez.

• Demir mineralinin glifozat taraf›ndan
çelasyonu (ba¤lanmas›) sonucu
yap›s›nda demir bulunan Hem
ba¤›ml› faz 1 karaci¤er
detoksifikasyon enzimlerinin
(CYP450) ifllev bozuklu¤u sonucu
karaci¤erimiz vücuda yabanc› veya
normal metabolik faaliyet sonucu
oluflan son ürünleri sa¤l›kl› bir flekilde
vücuttan uzaklaflt›ramayabilir.

• Endüstri gerçeklefltirdi¤i güvenlik
çal›flmalar›nda glifozat› maksimum 3
ay boyunca verip sonuçta s›çanlarda
bu üç ayl›k periyod içinde herhangi
bir olumsuzluk geliflip geliflmedi¤ini
raporlam›fllard›r. Bu üç ayl›k
periyodda s›çanlarda herhangi bir
olumsuzluk gözlenmezken, Serali ve
arkadafllar›n›n çal›flmalar›nda
s›çanlar›n tüm hayat döngüleri
boyunca verilen glifozata dayan›kl›
soya ve m›s›r sonucunda 4 ayl›k
zaman aral›¤› sonras›nda difli
s›çanlarda meme tümörleri geliflirken,
erkek s›çanlarda böbrek ve karaci¤er
hasarlar›n›n geliflti¤i gözlenmifltir. Bir
baflka çal›flmada ilaçlama yapma
nedeniyle glifozata sürekli maruz
kalan iflçi grubunda multiple myelom
riskinde belirgin art›fl gözlenmifltir.

Glifozat›n yo¤un bir flekilde
kullan›ld›¤› GDO lu soya fasulyelerinin
yetifltirildi¤i Arjantin’in Chaco
bölgesinde yak›n zamanda yap›lan
analizlerde geliflimsel
malformasyonlarda 4 kat fazla art›fl
gözlenmifltir. Kanada ve ABD’de

yap›lan çal›flmalarda glifozata maruz
kalan tar›m iflçilerinde Non-Hodgkin
lenfoma görülme s›kl›¤›n›n artt›¤›
tespit edilmifltir. Deney ortam›ndaki
çal›flmalarda çok düflük miktardaki
glifozat ile dahi insan meme kanseri
hücrelerinde art›fl gösterilmifltir.
Dünya Sa¤l›k Örgütü, Mart 2015’de
glifozat› 'muhtemel karsinojen’ grubu
içerisine dahil etmifltir. ABD’nin
Kaliforniya eyaleti Mart 2017’de
glifozat› ‘Karsinojenler’ listesi içine
al›p paketlerinin üzerine bu ibarenin
konulmas›n› zorunlu hale getirirken,
Sri Lanka hükümeti glifozat ithalat›n›
yasaklam›flt›r.

• Glifozat›n y›k›m› sonucunda oluflan
okzalat›n böbrek tafl› geliflimini
artt›rd›¤› bilinmektedir.

• Glifozat›n muhtemel bir marifeti de
bir amino asit olan glisine olan
moleküler benzerli¤i nedeniyle
protein sentezi s›ras›nda glisinin
yerine senteze dahil olmas›d›r.
Böylece yeni, Frankefltayn proteinler
oluflmakta ve organizmaya yabanc›
olarak kabul edilen bu proteinler
normal fizyolojik süreçlerin özellikle
reseptör düzeyinde blokaj›na yol
açmakta, ayn› zamanda otoimmün
hastal›klar dedi¤imiz vücudumuzun
kendi dokular›na karfl› y›k›c› ba¤›fl›kl›k
reaksiyonu gösterdi¤i hastal›klara
zemin haz›rlarlar.

Asl›nda vücudumuzdaki proteinlerin
neredeyse %25’ini oluflturan
kollajenin amino asitlerinin de %25’i
glisinden oluflur. Kollajenin yap›sal
içeri¤indeki ar›zalar bu molekülden
zengin dokular olan kemik, eklem ve
damar dokusunda büyük ifllevsel
bozukluklara yol açabilir.
Jelatin isimli molekül, domuz ve
büyükbafl hayvanlar›n kemik ve
eklem dokusundan üretilir. Pek çok
afl›da var olan jelatinlerin yak›n
zamanda yap›lan analizlerinde
glifozat tespit edilmifltir. Yani, bu
demek oluyor ki küçücük
çocuklar›m›za kendi elimizle tar›m
ilac› enjekte ediyoruz.

Umar›m, kafan›z› yeterince
kar›flt›rabilmiflimdir; çünkü ancak
kafas› kar›flan, sorgulayan toplumlar
de¤iflim için çözüm üretip,
çocuklar›na hak ettikleri sa¤l›kl› bir
gelecek b›rakabilirler.
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oflkunöz Holding, Türkiye’nin 
savunma ve havac›l›k alan›nda
yerlileflmesini üst s›ralara

tafl›yacak bir yat›r›ma imza att›.
‹nsans›z hava araçlar› için yerli ve

Otomotiv devi Coflkunöz,
‹HA üretecek

Otomotiv, teknoloji, savunma
ve havac›l›k gibi önemli
sektörlerde, yüksek katma
de¤erli ürünler üreterek,
Türkiye’nin kritik teknolojilere
sahip ülkeler aras›na girmesine
katk› sa¤layan Coflkunöz
Holding, ‹nsans›z Havac›l›k
Sistemleri alan›nda faaliyet
gösteren ‹VME IHS’yi sat›n ald›.
Havac›l›k ve savunma
sanayindeki tecrübesini yeni
flirketle birlefltirecek olan
Holding, dikey kalk›fl yapabilen,
bulut alt› ‹HA’lar ve yüksek irtifa
ve h›zlara ulaflabilen hedef
platform ‹HA’lar›n üretimine
odaklanacak.

C milli, jenerik uçufl kontrol sistemi
gelifltirme amac›yla kurulan Ankara
merkezli ‹VME, Coflkunöz Holding
bünyesindeki çal›flmalar›na yeni
kurumsal kimli¤i ve UAVERA ismiyle

devam edecek.

Coflkunöz Holding, ayda 3 sistem/6
adet uçak ve alt bileflenlerini
üretebilecek kapasiteye sahip



67 Bak›fl 151

UAVERA ile sivil ve askeri sahada
kullan›ma yönelik ürün ve hizmetler
sa¤lamaya odaklanacak. ‹HA’larda
kullan›lan ve Türkiye’nin yurtd›fl›ndan
temin etti¤i kameralar, motorlar,
aviyonik sistemler ve di¤er
teknolojilerin yerlilefltirilmesi üzerine
çal›flmalar, UAVERA’n›n öncelikli
konular› aras›nda olacak.

Coflkunöz Holding, sat›nalmay›
müteakip UAVERA’ya yaklafl›k 15
milyon TL yat›r›m yaparak öncelikle
dikey inifl kalk›fl yapabilen, bulut alt›
küçük s›n›f sabit kanat ‹HA’lar ve
yüksek irtifa ve h›zlara ulaflabilen
hedef platform ‹HA’lar›n üretilmesi
projelerine start verdi.

“Kamera yerlilefltirmesini görev bildik”

Savunma ve havac›l›k alan›nda uzun
y›llara dayanan tecrübelerini sat›n
ald›klar› flirket ile birlefltireceklerini
aktaran Coflkunöz Holding CEO’su
Erdem Acay, “Yeni yat›r›m›m›z ile Türk
savunma ve havac›l›k sektöründe
birçok ilke imza atmay› hedefliyoruz.
‹HA ve askeri projelerin yan› s›ra yar›
özel ve özel kurumlara gözetleme,
tespit, izleme ve bak›m gibi konularda
hizmet ve ürün sa¤lamak gündem

konular›m›z aras›nda yer al›yor.
Türkiye, ‹HA’lar›n kamera ve
motorlar›n› yurtd›fl›ndan al›yor.
Kamera ve motor konusunda
yerlilefltirme projelerimiz bulunuyor”
dedi.

“S›zmalar›n önüne geçece¤iz”

Özellikle ‹HA projelerine h›z
verdiklerini belirten Acay,
“Gelifltirece¤imiz ‹HA’lar dikey inifl
kalk›fl yapabilecek. Yaz›l›mlar ile
hareket kabiliyetini otonom hale
getirdi¤imiz ‹HA’lar, kullan›fll›
simülasyon ara yüzüyle pilota kolay
kullan›m sa¤layacak. Ürünlerimiz
farkl› tip görev ve ifller için eklemeler
yap›larak istenilen hizmete cevap
verecek özelliklerde olacak. Yerli
sistemlerin üretilmesiyle sistemlere
s›zmalar›n ve kontrol etme
mekanizmalar›n›n da önüne
geçece¤iz” aç›klamas›nda bulundu.

Pazar liderli¤i hedefleniyor

Yat›r›m ve çal›flmalarla flirketi
bugünkünden daha ileriye
tafl›yacaklar›n› da kaydeden Acay,
“Türkiye’de dikey inifl kalk›fl yapabilen
küçük ‹HA ve hedef ‹HA pazar›nda,

pazar lideri ve teknoloji gelifltiricisi
olmak gelecek hedeflerimiz aras›nda
yer al›yor. Askeri ve tüm sektör
paydafllar›n›n ihtiyaçlar›
do¤rultusunda optimum ürünleri
gelifltirerek yerli ve milli üretim
yapmay›, hayata geçirmeyi
planlad›¤›m›z kiralama sistemi ile
s›n›rl› ihtiyaçlara da cevap verebilir
hale gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yerli firmalara destek verelim

Acay ayr›ca, “Türkiye IHA alan›nda
önemli teknolojileri üreten bir ülke
konumuna geldi. Birçok teknoloji,
Türk firmalar› taraf›ndan
sa¤lanabiliyor. Coflkunöz gibi köklü
iflletmelere düflen görev, bu firmalar›
desteklemektir. Biz de teknolojiyi
yurtd›fl›nda aramak yerine, uzun
zamand›r bu alanda çal›flan, haz›r
altyap›, teknoloji ve Ar-Ge kültürüne
sahip, milli bir firma olan IVME’yi sat›n
alarak destek vermeyi istedik.
Giriflimci bir KOBI’yi holding
kanatlar›n›n alt›na alarak çok daha
büyük hedefleri gerçeklefltirebilecek
yerli ve milli UAVERA’ya dönüfltürdük”
dedi.

Üyelerden
Haberler



68 Bak›fl 151

vrupa Birli¤i Komisyonu’nun 12
May›s 2020 tarihindeki resmi 
verilerine göre,  TÜB‹TAK’›n,

yay›nland›¤› listede, Floteks Plastik
Sanayi ve Ticaret Afi, son üç y›lda
ald›¤› 1,61 Milyon euro fon ile KOB‹
ölçe¤inde en baflar›l› sanayi kuruluflu
olarak ilk s›rada yer ald›. Yaz›l›m ve
AR-GE kurulufllar›n›n da dâhil oldu¤u
KOB‹’ler genel s›ralamas›nda ise

Floteks 6. s›rada yer buldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakan› Mustafa
Varank, konuya iliflkin yapt›¤›
aç›klamada flunlar› ifade etti:
“AB Çerçeve Program› Ufuk 2020'ye
Türkiye bugüne kadar 265,8 milyon
avro ulusal katk› pay› ödedi.

Avrupa'n›n önde gelen kurumlar›yla
ortakl›klar kurup, büyük ölçekli ifl
birli¤i projelerinde yer almay› mümkün
k›lan programda Türkiye, son iki y›lda
güçlü bir ivme kazand›. Bu y›l
aç›klanan ça¤r› sonuçlar›yla toplamda
267,1 milyon avro hibe deste¤iyle,
ilk defa AB Çerçeve programlar›nda
ödenen katk› pay›ndan daha fazla
bir kaynak Türkiye'ye geri dönmüfl
oldu.”

Floteks AR-GE koordinatörü Tu¤rul
Karasarl›o¤lu ise, flu aç›klamay› yapt›:
“Ufuk 2020 projesine ilk defa 2012
y›l›nda kat›ld›k ve ilk projeden 19 bin
800 euro fon ald›k. Bundan sonraki
y›llarda, Floteks olarak iki projede
koordinatör olmak üzere, toplam befl
adet Ufuk 2020 projesi
gerçeklefltirdik. fiu anda bir adet
devam eden,  2 adet baflvuru sonucu
bekleyen Ufuk 2020 projemiz vard›r.
Baflvurulardan bir tanesinde
koordinatör olarak yer almaktay›z.
Ufuk 2020 projelerinin d›fl›nda birçok
KOSGEB ve TUB‹TAK 1507
projelerini hayata geçirdik.”

AB Çerçeve Program› Ufuk 2020
(H2020) Program›'nda, son üç
y›l›n Türkiye’deki en baflar›l›
sanayi KOB‹’si Floteks oldu.

A

Floteks rotasyon teknolojisi ile plastik
yak›t deposu, çamurluk, hava borusu,
traktör tavan›, otomotiv için plastik
parçalar, su depolar›, menholler
üretmektedir. Üretiminin yüzde 30
unu ihraç eden Floteks ‘in birçok

patent ve faydal› model tescili
bulunmaktad›r. Floteks 2019 y›l›nda
yapt›¤› bir anlaflma ile yurtd›fl›na
teknoloji satan flirket durumuna
gelmifltir. “

Floteks’in Ufuk 2020 projelerindeki
büyük baflar›s›



Davut Çal›flkan taraf›ndan 1980
y›l›nda kurulan Gültekstil, 40
yafl›n› geride b›rakman›n hakl›
gururunu yafl›yor.

Gültekstil‘in
40. y›l
gururu
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alen ikinci kuflak taraf›ndan 
yönetilen Gültekstil’de 40 y›lda
önemli mesafe kaydedildi.

Gültekstil Yönetim Kurulu Baflkan›
Cengiz Çal›flkan, “Davut Çal›flkan,
firmam›z›n kuruluflundan bu yana
liderli¤i, ifl disiplini, ilkeleri ve durmak
bilmeyen mücadelesiyle her zaman
yol göstericimiz olmufltur ve olmaya
devam edecektir. 2003 y›l›nda henüz
yeni mezunken bana güvenerek tüm
sorumlulu¤u flahs›ma vermesi, yeni
nesile olan güvenini ileri
görüfllülü¤ünü ve liderli¤ini bir kez
daha göstermifltir” dedi.

Çal›flkan, bugün Gültekstil’in 30.000
metrekare kapal› alanda, y›lda
8.000.000 metre dokuma, 20.000.000
metre kumafl boya ve 1.500.000 kg
iplik boya kapasitesiyle dokuma,
kumafl boya ve iplik boya tesisiyle
entegre flekilde, en son teknoloji
makinalar›yla ve 275 deneyimli
personeliyle faaliyetlerine devam
ettirerek sektörün öncü firmalar›ndan
biri oldu¤unu söyledi.

Pazarlama firmas› DCM ile yaklafl›k
80 ülkeye ihracat yapt›klar›n› ifade
eden Çal›flkan,  AR-GE, pazarlama
ve stratejik birimleri ile uluslararas›
pazarda rekabetçi, güçlü ve öncü
bir marka haline geldiklerini de
kaydetti.  Çal›flkan, “Gültekstil çevreci
yan›yla da, her aflamada uluslararas›
standartlara sad›k olarak kulland›¤›
kimyasal madde ve boyar maddeler,
uluslararas› standartlara uygun olup,
“OEKO TEX” ayn› zamanda kalite
standartlar› ölçe¤inde ISO 9001
belgelerine sahiptir” dedi. Çalfl›kan
flöyle devam etti:

H

“Davut Çal›flkan’›n 40 y›l önce açt›¤›
yolda, belirledi¤i ilkelerle ilerlemek
ve flirketimizi daha da ileriye tafl›mak
için bugüne kadar gösterdi¤im
gayreti, bundan sonra da özveri ve
yeniliklerle devam ettirmek en büyük
hedefimdir. Ayn› heyecanla bugün
oldu¤u gibi yar›n da yeniliklerin
takipçisi ve öncüsü olma anlay›fl›yla
fark yaratarak, daha nice seneler

yaflamay› diliyoruz. Tüm dünyan›n
pandemiyle s›nand›¤›  zor bir seneyi
geride b›rak›rken, bu yolculukta
bizlerle birlikte mücadele eden,
aram›zda olan ve  olamayan, emek
ve katk›lar›yla rol alan tüm
çal›flanlar›m›za, k›ymetli
müflterilerimize ve tedarikçilerimize
sonsuz teflekkür ediyorum.”

Üyelerden
Haberler
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aklafl›k bir y›ld›r pandemi 
sebebiyle tüm sosyal yaflant›m›z
ve ifl al›flkanl›klar›m›z de¤iflti.

fiirketler mümkün olan oranda
kadrolar›n› uzaktan çal›flmaya
yönlendirdi. Burada tüm flirketler
taraf›ndan iflletmeye uzaktan eriflim
her zamankinden daha kritik hale
geldi. Yaflanan bu de¤iflimde de
üretimde dijital dönüflüm çal›flmalar›
‹letiflim Yaz›l›m taraf›ndan Ak›ll›
Fabrika Çözümleri ile
desteklenmektedir. Mevcut koflullar›n
yaratt›¤› ihtiyaçlar sebebiyle de 2020
y›l› birçok dijital dönüflüm projesinin
bafllang›ç y›l› haline gelmifltir.

CW Enerji’de Dijital Dönüflüm CoralReef
& ManageMind ile Sa¤lanacak’

CW Enerji, 2010 y›l›nda kurulmufl
fotovoltaik enerji üretim sektöründe
faaliyet gösteren üretim ve hizmet
firmas›d›r. Firma, y›ll›k 1 GW günefl
paneli üretim kapasitesiyle Türkiye’nin
ve Avrupa’n›n en büyük günefl paneli

‹letiflim Yaz›l›m, pandemi döneminde
dijital dönüflüm projelerine h›z
kesmeden devam ediyor

‹letiflim Yaz›l›m 1994 y›l›nda
Bursa’da kurulmufl, yaz›l›m
gelifltirme konusunda faaliyet
gösteren öncü iflletmeler
aras›nda yer al›yor. 27 y›l›
geride b›rakan ‹letiflim Yaz›l›m,
2018 y›l›ndan beri faaliyetlerini
Ar-Ge Merkezi olarak
sürdürüyor. Uzmanl›¤› a¤›rl›kl›
olarak üretim yapan iflletmelere
dijital dönüflüm çözümleri
gelifltirmek üzere 40 kiflilik
büyük bir kadro ve %60
oran›nda mühendis ekibiyle
faaliyetlerini h›zla sürdürüyor.

Y

üreticisidir. CW Enerji Türkiye’nin yan›
s›ra Avrupa ve Uzak Do¤u’da da 10
y›ldan bugüne günefl paneli üretimi
gerçeklefltirmektedir.
Kuruldu¤u günden bu yana teknolojik
geliflmeleri üretim süreçlerinde takip
eden CW Enerji, tam zamanl› ve
kaliteli üretim anlay›fl› ile yola ç›karak
üretim teknolojisini MES ve BPM
çözümleri ile destekliyor. CW Enerji
ekibi 2020 y›l› itibariyle çal›flmalar›na
h›z kazand›rarak CoralReef &
ManageMind çözümlerini hayata
geçirdi.

CoralReef ile gerçeklefltirilen üretim
takibi sayesinde iflletmede olmadan
tüm üretim süreci takip
edilebilmektedir. Uygulanan bu
sistem sayesinde malzeme kabul
aflamas›ndan bafllayarak tüm stok
takibi, kalite kontrol ifllemleri, üretim
takibi, sevkiyat vb. süreçler dijital
platforma aktar›lm›flt›r. Makinelerden
anl›k veri toplama ifllemleri
gerçeklefltirilerek insandan ba¤›ms›z
ve hatas›z verinin toplam›
gerçeklefltirilmektedir.

Uygulanmakta olan ManageMind
BPM çözümü ise üretim haricinde
kalan süreçlerin online platform
üzerine aktar›lmas›n› sa¤layacakt›r.
‹flletmede yer alan ve kalite
sistemlerinin isterlerini de içinde
bar›nd›ran tüm çal›flmalar art›k
lokasyon ba¤›ms›z
yönetilebilmektedir. ‹flletme içinde
gerçeklefltirilen doküman takibi,
düzeltici faaliyet yönetimi, e¤itim
yönetimi, kurumsal haf›za ve daha
pek çok süreç ManageMind
içerisinde modellenmektedir. fiirketin
hedeflerle yönetimi ve KPI takibi
konusunda ManageMind

konumland›r›larak CW Enerji ekibini
bir ad›m daha ileriye götürmektedir.

Trakya Birlik Üretimde Dijitalleflme
Sürecinde CoralReef MES &
ManageMind BPM Çözümlerini Seçti!

Yeni dönemde Endüstri 4.0 ile birlikte
dünyan›n gelece¤i haline gelen ve
teknolojik geliflmelerin içerisine bir
ad›m daha atmay› hedefleyen Trakya
Birlik, kuruluflundan bu yana h›zl› ve
istikrarl› bir geliflim göstermifltir.
Mevcut güncel faaliyetlerinde ay
çiçek ya¤›, margarin ve yem üretimi
yapan ve yemeklik ya¤ pazar›nda
%15-20‘lik bir paya sahip olan Trakya
Birlik, üretici ve tüketici aleyhine fiyat
dalgalanmalar›n› önlemek, ürünleri
mamul haline getirerek arac›lar›
azaltmak suretiyle üreticinin kazanc›n›
artt›rmak ve tüketiciye ekonomik
hizmet vermek, piyasaya kaliteli ürün
sunmak, ifltiraki olan tohum flirketi
vas›tas› ile verimi yüksek tohum temin
edip ya¤ oran›ndaki art›fl›n
sa¤lanmas›, ücretsiz hizmet veren
toprak tahlil laboratuvarlar› yard›m›
ile gübre kullan›lmas›nda denge ve
tasarrufun sa¤lanmas› amac›yla
çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

Dijital dönüflüm yolculu¤unda
geliflimini sürdüren Trakya Birlik,
Dijital Dönüflüm çal›flmalar›nda
CoralReef MES ürününü tercih
etmifltir. Bu ad›mla üretim süreç
takibini tamamen dijitallefltirmek,
minimum hata ile kaliteli üretimi
maksimum seviyeye ç›karmak
istemektedir. Bu amaçlar
do¤rultusunda ‹letiflim Yaz›l›m ve
Trakya Birlik iflbirli¤i 2020 y›l›nda
bafllat›lm›flt›r. Proje kapsam›nda Çorlu
ve Karacabey fabrikalar›nda efl
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Üyelerden
Haberler

Nesnelerin ‹nterneti (Internet of Things
- IoT) terimi, en genel anlamda
dünyadaki çeflitli fiziksel cihazlar› ve
nesneleri internet üzerinden birbirine
ba¤lamay› ifade eder. IoT, cihazlar,
aletler, araçlar, binalar, elektronik
devreler, yaz›l›mlar, sensörler ve tüm
bu nesnelerin veri toplamas›n› ve
de¤ifl tokufl etmesini sa¤layan a¤
ba¤lant›lar›n› kapsayan genifl bir
kavramd›r. IoT, nesnelerin mevcut
a¤ altyap›s› üzerinden uzaktan
alg›lanmas›na ve kontrol edilmesine
izin vererek, fiziksel dünyan›n
bilgisayar tabanl› sistemlere
do¤rudan entegrasyonu için f›rsatlar
yarat›r ve bu sayede verimlilik ve
ifllemlerde do¤ruluk sa¤lar.

Nesnelerin interneti son y›llarda ad›
s›kça duyulan bir kavram olsa da
temeli 1980’li y›llar›n bafllar›na kadar
gitmektedir. Carnegie Mellon
Üniversitesi'nde bir gazl› içecek
otomat›n›n envanterini ve yeni
yüklenen içeceklerin so¤uk olup
olmad›¤›n› bildirebilen ilk internet
ba¤lant›l› cihaz›n ortaya ç›k›fl› ile 1982
y›l›nda cihazlar›n a¤› kavram›
tart›fl›lmaya baflland›.  IoT terimi ilk
olarak 1999 y›l›nda Kevin Ashton
taraf›ndan önerilmifltir. Kevin Ashton,
her ortamda bulunan sensörler
arac›l›¤›yla fiziksel dünyan›n internet
arac›l›¤›yla birbirine ba¤land›¤› bir
sistemi tan›mlamak için "Nesnelerin
‹nterneti" terimini ilk kullanan bir ‹ngiliz

Nesnelerin ‹nterneti (IOT) nedir?

teknoloji öncüsüdür.

IoT, sayesinde sistemler insan
müdahalesi olmadan birbirleri ile
etkileflime girebilirler. Sa¤l›k, ulafl›m
ve otomotiv endüstrilerinde birçok
IoT uygulamalar› halihaz›rda
gelifltirilmifltir. IoT teknolojileri henüz
geliflme aflamas›nda olmas›na
ra¤men nesnelerin interneti arac›l›¤›
ile entegrasyonunda her geçen gün
birçok yeni geliflme meydana
gelmektedir. IoT teknolojilerinin

gelifltirilmesi halen, altyap›, iletiflim,
arayüzler, protokoller ve standartlar
gibi birçok alanda devam etmektedir.

IoT günümüzde teknik olarak
"standartlara ve iletiflim protokollerine
dayal› olarak kendi kendini
yap›land›rma yeteneklerine sahip
dinamik küresel a¤ altyap›s›" olarak
tan›mlanmaktad›r. Bu ba¤lamda IoT
teknolojilerinin ortaya ç›k›fl›nda ve
geliflmesindeki en önemli faktörün,
internetin kullan›m alanlar›ndaki

zamanl› veri toplanmas› sa¤lanacak
ve tüm üretim süreçlerin takibi dijital
ortama tafl›nacakt›r.
Trakya Birlik sipariflten sevkiyata
kadar tüm üretim süreçlerinin
yönetilmesine CoralReef ile
odaklanm›flt›r.

Trakyabirlik, üretim süreçlerinde
CoralReef MES çözümünü tercih
ederken, Süreç yönetimi noktas›nda
ise ManageMind çözümü ile kalite

süreçlerini de dijital platformdan
yönetme karar› alm›flt›r. Bu sayede
iflletmede kullan›lmakta olan prosedür
ve talimat gibi dokümanlar›n
yay›nlanmas›, revizyon takibi ifllemleri
yürütülecektir. Yine süreçler içerisinde
yer alan 8D takibi, uygunsuzluk takibi,
düzeltici faaliyet takibi, tedarikçi
de¤erlendirme gibi süreçler
Managemind içerisinde
sürdürülebilecektir.

Özellikle pandemi döneminde
evlerden çal›flman›n çok daha elzem
oldu¤u bu süreçte CW Enerji ve
Trakya Birlik, CoralReef ve
ManageMind projelerine yat›r›m
yaparak personellerin çal›flmalar›n›
uzaktan yürütebilmesini
desteklemekte ve personel sa¤l›¤›n›
ön planda tutarak üretimde kalite ve
müflteri memnuniyetinden ödün
vermeden yürütmektedir.

Prof. Dr. Turgay B‹LG‹N ‹letiflim Yaz›l›m Genel Müdür
Selçuk fiEN
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çeflitlili¤in artmas› oldu¤u ifade
edilmektedir. ‹nternetin geliflimine
bakt›¤›m›zda, onu befl döneme
ay›rabiliriz:

• Belgelerin ‹nterneti : e-kitapl›klar,
belge tabanl› web sayfalar›.
• Ticaretin ‹nterneti : e-ticaret, e-
bankac›l›k ve hisse senedi ticareti
web siteleri.
• Uygulamalar›n ‹nterneti : Web 2.0
• ‹nsanlar›n ‹nterneti : Sosyal a¤lar.
• Nesnelerin ‹nterneti : Ba¤l› cihazlar
ve makineler.

Bir IoT'deki fiziksel ve sanal
nesnelerin kendi kimlikleri ve
öznitelikleri vard›r ve ak›ll› arayüzler
kullanabilirler ve bir bilgi a¤› olarak
entegre edilebilirler. Bugüne kadar
IoT'ye kablosuz sensör a¤lar›
(WSN'ler), barkodlar, ak›ll› alg›lama
sistemleri, RFID, NFC'ler, düflük
enerjili kablosuz iletiflim (BLE), bulut
biliflim gibi birçok teknoloji dahil
edilmifltir.

Bir IoT ortam› içinde her fley veri
al›flverifli yapabilir ve gerekirse verileri
önceden tan›mlanm›fl flemalara göre
iflleyebilir. IoT mimarisinin tasar›m›,
a¤ oluflturma, iletiflim, süreçler gibi
birçok faktörü içerir. IoT mimarisinin
tasar›m›nda, cihazlar aras›nda
geniflletilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve
çal›flabilirlik dikkate al›nmal›d›r.

IoT mimarileri genel olarak dört
katmandan oluflur ve katmanlar aras›
iletiflimler için standartlar
bulunmaktad›r. Bu dört katman flöyle
verilebilir:

• Alg›lama katman› (sensing layer),
ortam› ve nesnelerin durumlar›n›
alg›lamak için mevcut tüm nesnelerde
bulunur.
• A¤ katman› (network layer),
nesneler aras›ndaki kablosuz veya
kablolu ba¤lant›lar› destekleyen
altyap›d›r.
• Hizmet katman› (service layer),
kullan›c›lar veya uygulamalar
taraf›ndan ihtiyaç duyulan hizmetleri
oluflturmak ve yönetmek amac›yla
kullan›l›r.

•  Arayüzler katman› (interface layer),
kullan›c›lar veya uygulamalarla
etkileflim yöntemlerinden oluflur.

Nesneler aras› etkileflim için nesneler
aras›ndaki uyum sorunu çözülmelidir.
Uyumluluk, bilgi al›flverifli, iletiflim ve
olaylar›n ifllenmesini içerir.
Önümüzdeki y›llarda birçok yeni
teknoloji ortaya ç›kacak ve bizi ak›ll›
dünyan›n yepyeni bir seviyesine
tafl›yacakt›r. Bu sebeple IoT
uygulamalar› birçok sektörde çok
daha fazla de¤er kazanacakt›r. Bu
geliflmeler sayesinde IoT teknolojileri
insanl›¤a daha iyi, daha verimli bir
yaflam tarz› sa¤layacakt›r.

CoralReef IOT Projesi ile ‹flletmelere
Neler Kazand›rmay› Hedefliyoruz ?

Bursa Teknik Üniversitesi
dan›flmanl›¤›nda CoralReef IOT: Zeki
Endüstriyel Veri Yönetim Sistemi
projemiz Tübitak taraf›ndan
onaylanm›flt›r.

27 y›ll›k üretim tecrübesi olan ‹letiflim
Yaz›l›m bu proje ile; ‹flletmelerde
verimlili¤i hedeflemektedir.

Endüstriyel otomasyon
sistemlerindeki veri toplama sistemleri
Sanayi 4.0 devrimiyle büyük önem
kazanm›flt›r. Endüstriyel ortamlarda
veri toplama, mikroifllemci tabanl›
kartlar, DAQ veri toplama kartlar› ve
PLC gibi cihazlarla yap›labilmektedir.
IOT projemizle son y›llarda kullan›m›
artmaya bafllayan ve uluslararas›
standartlar› bulunan MQTT
haberleflme protokolü kullan›lacakt›r.
Projemizin kapsam› yaln›zca veri
toplama donan›m› ile s›n›rl› kalmay›p,
toplad›¤› veriyi makine ö¤renmesi
yöntemlerini kullanarak iflleyen zeki
veri toplama sistemi gelifltirilmesi
hedeflenmektedir. Ayr›ca veri toplama
ifllemi, maliyeti düflürmek ve
ergonomikli¤i artt›rmak için PLC
yerine Mikroifllemci tabanl› veri
toplama sistemi ilk defa taraf›m›zca
gelifltirilecektir.

Projenin amac›; endüstriyel ortamda
veri toplama donan›m› ile s›n›rl›

kalmay›p, toplad›¤› veriyi makine
ö¤renmesi yöntemlerini kullanarak
iflleyen zeki endüstriyel veri toplama
sistemi gelifltirmektir. ‹fl bu projede
bulut depolama, hesaplama
seçene¤inin eklenmesiyle mobilitenin
art›r›lmas›, sistemin makine
ö¤renmesi yaparak üretim zincirinin
zeki hale gelmesi sa¤lanacakt›r. Bu
proje ile birlikte kablolama, iflçilik,
ürün maliyeti nedeniyle I/O bafl›na
ortalama maliyetin %70 düflürülmesi
amaçlar›n aras›ndad›r.

Yaz›l›m ve UI/UX tasar›m
kabiliyetimizle ihracat odakl›, kolay
kullanabilen ürün ortaya ç›karmak
amaçlanmaktad›r. Üçüncü parti IoT
cihaz gelifltiricileri için uygun SaaS
bedelleriyle kolayca IoT verilerini
yönetebildi¤i, görsellefltirme
özelli¤inin bulundu¤u, platform
ba¤›ms›z çal›flan yaz›l›m
gelifltirilecektir.

Ülkemizde PLC'ler büyük ölçüde ithal
edilmektedir. Veri toplama ihtiyaçlar›
daha ekonomik ve kendi
olanaklar›m›zla gelifltirilmifl olacak ve
ülkemize önemli döviz tasarrufu
sa¤layacakt›r.

MES konusunda Türkiye’nin öncü
iflletmelerinden ‹letiflim Yaz›l›m, Bursa
Teknik Üniversitesinin dan›flmanl›¤›
ile ülkemize önemli ekonomik ve
teknolojik katk›lar sa¤layacak projesi
ile üretim iflletmelerine öncelikli olarak
verimlilik, h›z ve izlenebilirlik
sa¤lamay› hedeflemektedir.



fark›ndal›¤› yayma konusunda
sorumluluk almaya devam
edeceklerini aktaran fiengül,
“Çevremize karfl› sorumlulu¤umuzun
bilincindeyiz. Gelecek nesillere daha
yaflanabilir bir çevre b›rakma
hedefiyle çevre yönetim sistemimizi
gelifltirmek için yat›r›mlara da devam
ediyoruz. Sürekli iyilefltirme

anlay›fl›yla, özellikle yeni normalin
beraberinde getirdi¤i dijitalleflme
odakl› çal›flmalara çok önem
veriyoruz. Bu noktada, fabrikam›zdaki
tüm süreçlerin birbirine entegrasyonu
ve mobil hale getirilmesi üzerine
çal›flmalar›m›z var. Çevreye sayg›l›
ve de¤er katan iflletme anlay›fl›m›zla
kâ¤›t kullan›m›n› en aza indirip, tüm
operasyonel süreçlerimizi yaz›l›mlara
aktarma yönünde ad›mlar›m›z da
sürüyor. Ödül ald›¤›m›z MAYRO
projemiz de bu çal›flmalar›m›z›n
destekleyicisi olarak, gelecek
hedeflerimizde önemli bir yer tutuyor.

Oyunlaflt›rma ve e¤itim odakl› yönü,
çal›flanlar›m›z›n da etkin kat›l›m›yla,
projemizin hem flirketimize hem
toplumumuza hem de yar›nlar›m›za
önemli bir de¤er kataca¤›na
inan›yoruz. Di¤er firmalardan örnek
uygulamam›z› görmek için taleplerin
gelmesi de bizi ayr›ca mutlu etti.
Özellikle ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunda dojo alan› yayg›n ancak
çevre konusunda de¤il. Bu bak›mdan
Maysan Mando olarak, çevre dojo
alan› uygulamam›zla da öncü
firmalardan olman›n gururunu
yafl›yoruz” ifadelerine yer verdi.

Üyelerden
Haberler
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Maysan Mando’ya uluslararas› ödül
Türkiye’nin ilk ve en büyük
amortisör üreticilerinden
Maysan Mando, çevresel
sürdürülebilirlik konusunda
örnek baflar›lara imza atmaya
devam ediyor.

aysan Mando, dünyan›n en 
prestijli ifl ödülleri aras›nda 
gösterilen The Stevies IBA

“Uluslararas› ‹fl Ödülleri”
yar›flmas›nda, “Y›l›n ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i - Çevre Program›”
kategorisinde,  Maysan Mando At›k
Yönetimi Rota Oyunu (MAYRO)
projesi ile Bronz Stevie ödülünü
almaya hak kazand›.

Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki
somut çal›flmalar›n› yeni bir baflar›yla
taçland›ran Maysan Mando, ilk kez
kat›ld›¤› yar›flma kapsam›nda; çevre
yönetim sistemini gelifltirmek, çevre
bilincini teflvik etmek ve sürdürülebilir
bir çevre fark›ndal›¤› sa¤lamak
amac›yla gelifltirdi¤i, e¤itim ve oyun
konseptini birlefltiren MAYRO projesi
ile jürinin büyük be¤enisini toplad›.
Maysan Mando çal›flanlar›n›
kapsay›c› özellikteki proje ile flirket,
çeflitli metotlar› (oyunlaflt›rma,
s›navlar, dijital ve sosyal çal›flmalar
vb.) kat›l›mc› flekilde uygulayarak
güvenli çal›flma ortam› sa¤lamay›
hedeflerken, ayn› zamanda hem
e¤itici hem de keyifli bir uygulamaya
imza atm›fl oldu.

“Çevresel fark›ndal›¤a katk› sa¤lamaya
devam edece¤iz”

‹fl dünyas› aç›s›ndan son derece
prestijli olan bir yar›flmada
gelifltirdikleri proje ile bronz ödüle
lay›k görüldükleri için çok mutlu
olduklar›n› ifade eden Maysan Mando
Genel Müdürü Tülay Hac›o¤lu
fiengül, sürdürülebilir bir çevre
bilincini teflvik etmek amac›yla hayata
geçirilen projenin, uzun vadede çok
önemli kazan›mlar sa¤layaca¤›n›n
alt›n› çizdi.

Maysan Mando olarak, çevresel

M



Tüm dünyay› etkisi alt›na alan
koronavirüs döneminde
endüstriyel mutfak sektörü ve
imalat› alan›nda 40. y›l›n›
kutlayan ‹noksan, yurtiçi bayi
yat›r›mlar›ndan ihracata,
pandemi ile mücadele eden
yeni ürünlerden dijitalleflmeye
kadar birçok alanda
yat›r›mlar›na devam etti.
Bu y›l tohumlar›n› att›klar›
yat›mlar› ile önümüzdeki 5 y›l
içerisinde cirolar›n› iki kat›na
ç›karmay› hedeflediklerini
belirten ‹noksan Kurucusu ve
Yönetim Kurulu Baflkan› Vehbi
Varl›k, pandeminin etkisi ile
oluflan yeni dönemin
ihtiyaçlar›na yönelik teknolojiyle
birlikte modüler mutfaklar›
gelifltirmeye devam
edeceklerini belirtti.
Global çapta sektörün önemli
markalar› aras›nda yer alan
‹noksan, 25 bin metrekarelik
kapal› üretim alan› ve ürün
farkl›l›¤› ile her geçen gün artan
pazar pay›na sahip. 40 y›ld›r
çok özel projeler çizerek, dünya
mutfaklar›n›n kalbinde yer aldan
flirket, 5 k›taya ihracat yaparak
Türkiye’nin say›l› sanayi
kurulufllar› aras›nda yer al›yor.

ihracat cirosunu yüzde 60 oran›nda
art›rmay› hedefliyor.  Önümüzdeki
befl y›l içerisinde ise toplam ciroyu
iki kat›na ç›karacaklar›n› belirten
‹noksan Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Baflkan› Vehbi Varl›k, üretimden
sat›fllar›n minimum yüzde 70’ini
ihracattan elde etmek istediklerini ve
bunun temellerini de sa¤lam bir
flekilde att›klar›n› aç›klad›.

Yurtd›fl› perakende sat›fl›na odaklan›ld›

Bu y›l özellikle perakende kanal›nda
h›z kazanmak için çal›flmalar
yapt›klar›n› belirten Vehbi Varl›k,
Amerika Birleflik Devletleri, ‹ngiltere,
Almanya ve Rusya pazarlar›n›
öncelikli hedef belirlediklerini söyledi.
Dünyan›n di¤er büyük bir gücü olan
Çin Halk Cumhuriyeti’nde de
ürünlerini satabilmek için gerekli Çin
Standartlar›n›n (CQC) belge
çal›flmalar›n› sonuçland›rd›klar›n›
aç›klayan Varl›k, pandeminin etkisinin
azalmas› ile hayata geçecek olan
projeler için yat›r›mlar›na devam
ettiklerini belirtti.  ABD pazar›na da
odakland›klar›n›n alt›n› çizen Varl›k
sözlerine flu ifadelerle devam etti;
“Befl y›ld›r aktif olarak ABD’de fuarlara
kat›l›yoruz. ABD mutfak cihazlar›
ithalat›n›n yüzde 70’ini Çin’ den
yap›yor. Koronavirüsün de etkisiyle
ABD bizim için daha da önemli bir
pazar haline dönüfltü.

Önemsedi¤imiz bir di¤er pazar olan
‹ngiltere’de tüm Birleflik Krall›k ve
‹rlanda için tek da¤›t›c›l›k sözleflmesi
imzalad›k. ‹lk etapta bulafl›k y›kama
makinalar› ile bafllamak üzere
sonras›nda da f›r›nlar›m›z ve piflirici
grubumuzun sat›fl› için anlaflmaya
vard›k. ‹lerleyen süreçte partnerimiz
ile birlikte yap›lacak fuar, tan›t›m gibi
pazarlama faaliyetleri ile sat›fllar›m›z›n
artan ivme ile geliflmesini bekliyoruz”
dedi.

Koronavirüsle mücadele eden yeni
ürünler

Cirosunun her y›l yüzde ikisini AR-

noktas› say›s›n› 75’e yükseltti.
‹stanbul, Mu¤la, Çanakkale,
Gaziantep, K›rklareli ve Bursa
flehirlerinde 2020 y›l›nda açt›¤› yeni
bayilik ve sat›fl noktalar›yla ‹noksan,
toplamda 100 kifliye daha ek istihdam
sa¤lad›. 2021 y›l› içerisinde yurtiçi
bayi ve sat›fl noktas› say›s›n› 90’a
ç›karmay› hedefleyen ‹noksan, bu
konuda yat›r›mc› adaylar›n›n büyük
bölümüyle flimdiden anlaflmalar›n›
tamamlad›. Sektörde her daim ilklere
imza att›klar›n›n alt›n› çizen Vehbi
Varl›k, ‹noksan markas›n›n yeni
yat›r›mc›lar için f›rsatlar sundu¤unu
belirtti.

2021 y›l›nda ihracat cirosunu yüzde 60
art›rmay› hedefliyor

Yurt d›fl› yat›r›mlar›na befl k›tada yer
alan ifl ortaklar› ile s›cak iliflkilerine
yenilerini ekleyerek devam eden
flirket, att›¤› ad›mlarla gelecek y›lda

‹noksan’dan yeni döneme dijital ve
esnek endüstriyel mutfak çözümleri
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andemi ile birlikte de¤iflen 
sektör profesyonellerinin 
ihtiyaçlar›na yönelik çözümleri

analiz ederek bayi ve sat›fl noktas›
a¤›yla birlikte ürün gam›n› da
geniflleten ‹noksan; 2020 y›l›
içerisinde de yurt içinde ve yurt
d›fl›nda iflletmesini; müflterisini ve
personelini düflünerek infla etmek
isteyenlerin tercihi oldu. Markalaflma
ve ürün gelifltirme süreçleri ile birlikte
‹noksan, yurt içindeki bayi ve sat›fl

P



duyarl›l›k artt›. Bu do¤rultuda dijital
dünya içerisinde var olan ve paket
servis hizmeti bulunan firmalar
süreçten daha az etkilendi. Türkiye’de
birçok flirket bu h›zl› dönüflüme
kolayl›kla adapte oldu. Önümüzdeki
süreçte yeni nesil daha aktif olurken,
firmalar da daha düflük maliyetlere
dönmeye çal›flacak. Daha sa¤l›kl› ve
organik tüketim öne planda olacak.
Yaflamdaki de¤iflimle birlikte yarat›c›
çözümler ve fark yaratan modeller
ortaya ç›kacak. Tüm bu de¤iflimlere
ayak uydurabilen iflletmeler baflar›l›
olacak.

Bizler de sektör de¤iflirken her türlü
ihtiyaca cevap vermek için
teknolojiyle birlikte modüler mutfaklar›
gelifltirmeye devam edece¤iz.
Mutfaklarda verimlili¤in ön plana
ç›kt›¤› bu dönemde; iflletme
maliyetlerini azaltacak, birden fazla
menüye hitap eden ve flartlar›n
de¤iflti¤i zamanda da farkl›
konseptlere adapte olabilecek esnek
endüstriyel mutfak çözümleri
sunmaya devam edece¤iz” dedi.

Vehbi Varl›k; ‘Tüm dünya ülkelerini
‹noksan mutfaklar› ile donatmak
istiyoruz’

‹noksan’›n önümüzdeki befl y›ll›k yol
haritalar›ndan da bahseden Vehbi
Varl›k; yine mevcut marka alg›s›n›;
daha güvenilir, daha kaliteli ve daha
uzun ömürlü mutfaklara imza atarak
koruyacaklar›n› söyledi. Derinleflen
uzmanl›¤› ile ‹noksan’›n bu süreçte
rakiplerinden ayr›flaca¤›n›n alt›n›
çizen Varl›k, “Ana mutfaklardaki proje
misyonumuzu tamamlad›k ve

GE’ye ay›rmaya devam eden
‹noksan, 35’in üzerinde özgün
endüstriyel ürün tasar›m tescili ile
sektörün öncelikli tercihi olmaya
devam ediyor. Pandemi döneminde
de ürün gam›n› gelifltirdiklerini belirten
Vehbi Varl›k, ‹noksan AR-GE
Merkezi’nin sürekli geliflen teknolojik
alt yap›s› ve nitelikli iflgücüyle
büyüdü¤ünü belirtti. fiirket, bu y›l
koronavirüsle mücadelede
profesyonel mutfaklar›n hijyen
standartlar› ile gelifltirdi¤i bulafl›k
y›kama makineleriyle hijyenik
çözümler sundu. Koronavirüsü yok
eden yüksek s›cakl›k teknolojili
‹noksan Bulafl›k Y›kama Makinelerinin
iflletmelerin favori ürünü oldu¤unu
söyleyen Varl›k, 2021 y›l› içerisinde,
biri TÜB‹TAK çal›flmas› olan birçok
yeni projeyi daha hayata geçirmeyi
hedeflediklerinin alt›n› çizdi.

Bilgi sistemleri alan›nda toplamda
dört milyon TL’lik yat›r›mla SAP
kurulunu tamamlad›klar›n› aç›klayan
Varl›k, dijitalleflmeye yönelik at›lan
ad›mlar çerçevesinde befl y›l önce
faaliyete geçirilen ‹noksan Ça¤r›
Merkezi’nin de her geçen gün
geliflti¤ini sözlerine ekledi.  Varl›k;
“‹noksan Ça¤r› Merkezi’nde ayda
ortalama 6 bin ça¤r› yan›tl›yor,
müflterilerimiz ile aram›zdaki iletiflimi,
tek bir merkezden, düzenli ve sürekli
bir flekilde yürütüyoruz. Her y›l düzenli
olarak yap›lan müflteri memnuniyeti
araflt›rmalar›m›z, anketlerimiz
sayesinde de; ürünler, sat›fl ve sat›fl
sonras› hizmetler boyutlar›nda tutarl›
bir trend izlemekteyiz. Dijitalleflme
yolunda att›¤›m›z di¤er bir ad›m olan
e-ticaret projemiz inoksanshop.com.tr
üzerinden sat›fl› gerçeklefltirilen
‹noksan ve ‹noksan güvencesiyle
ithal edilen birçok markan›n ürün
gam›n› da bu y›l içerisinde genifllettik”
dedi.

Dönüflen dünyaya dijital ve esnek
endüstriyel mutfak çözümleri

Pandemiyle birlikte h›z kazanan dijital
dönüflüme yat›r›mlar›n›n devam
edece¤ini belirten Varl›k; “Pandemide
yeme-içme sektörü tüketicilerin
de¤iflen ihtiyaçlar›, al›flkanl›klar› ve
beklentileriyle h›zl› bir dönüflüm
sürecine girdi. Tüketiciler çok daha
seçici davranmaya bafllad›. Sa¤l›kl›
beslenme, güven ve pratikli¤e olan
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kendimizi tüm dünyaya ispatlad›k.
Bundan sonra daha çok ürünlerimizle
markalaflmak istiyoruz. Gelecek
planlar›m›z içerisinde ‹noksan ailesine
kataca¤›m›z yeni ürünler yer al›yor.
‹noksan olarak “verimlilik, dijitalleflme,
ihracatta büyüme ve müflteri
memnuniyeti” alanlar›ndaki
geliflmelerimizle tüm dünya ülkelerini
‹noksan mutfaklar› ile donatmak
istiyoruz” dedi.

Varl›k; ‘Ülke ekonomisine katk›
sa¤lamaya devam edece¤iz’

Gelecek y›l özel sektör ve Türkiye
ekonomisi için beklentilerine yönelik
ise Varl›k flu ifadeleri kulland›;
“Yaflanan olumsuzluk devlet yönetimi,
özel flirketlerin destekleri ve bireylerin
duyarl› davran›fllar› ile ülkemizde
minimum ölçekte hasarla bertaraf
ediliyor. Pandemi tüm dünyay› h›zl›
bir de¤iflime sürükledi. Ülkemiz bu
dönüflüme çok h›zl› kanalize oldu.
Sektörümüz de tüm alanlarda oldu¤u
gibi süreçten etkilendi. Likidite
oranlar› bozuldu. Borçlanma
maliyetleri artt›. Fiyat istikrar› bozuldu
ve al›mlar ertelendi. Pandeminin
etkisinin azalmas› ile ertelenen
yat›r›mlar hayata geçecek. Yeni
birçok fikir var. Yeni nesil dijitalleflme
ile paket servisin buluflmas›
sektörümüzü canland›racak. Biz de
Türkiye’deki birçok zincir restoran›n
ve otelin her flubede öncelikli tercihi
ve mutfaklar›n› projelendiren firma
olarak, yeni dönemde de hem yurt
içinde hem yurt d›fl›nda baflar›l› ifl
ortakl›klar› ile ülke ekonomisine katk›
sa¤lamaya devam edece¤iz.”



üreç; Eylül ay›nda düzenlenen 
bas›n toplant›s› ve ard›ndan 
gerçekleflen paylafl›m toplant›s›

ile bafllam›flt›. Baflvurular›n
al›nmas›yla kurulufllar›n EFQM Modeli
e¤itimleri tamamlanm›flt›. Yaflanan
salg›n nedeniyle mart ay›nda
çal›flmalar› ertelenen süreç eylül
ay›nda yeniden bafllat›ld› ve
kurumlara saha ziyareti yap›ld›.
De¤erlendiricilerin uzlafl›m toplant›s›
sonuçlar› Bursa Mükemmellik Ödülü
Yürütme Kurulu’nda de¤erlendirilerek
nihai karar› vermek üzere Bursa
Mükemmellik Ödül Jürisi onay›na
sunuldu ve ödül alacak kurumlar›n
belirlenmesi ile 2019 Bursa
Mükemmellik Ödül süreci
tamamland›. Geçti¤imiz y›llarda tören
ile sahneden verilen ödüller, bu y›l
kas›m ay›nda kurumlar›n ev
sahipli¤inde takdim edildi.

Aç›klanan sonuçlara göre;

L‹MAK ENERJ‹
2019 Bursa Mükemmellik Baflar› Ödülü
(Özel Sektör Kategorisinde)

TÜB‹TAK BUTAL
2019 Bursa Mükemmellik Baflar› Ödülü
(Kamu Kategorisinde)

Uluslararas› Murad Hüdavendigar
Anadolu ‹mam Hatip Lisesi
2019 Bursa Mükemmellik Baflar› Ödülü
(Kamu Kategorisinde)
ödül almaya almaya hak kazand›.

Ödüllerin takdiminde Uluda¤
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim
K›lavuz, Bursa Büyükflehir Belediyesi
Baflkan Vekili Fethi Y›ld›z, Bursa
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Bursa Mükemmellik Ödülleri verildi
Ülkemizde kalite çal›flmalar›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤lamak
ve ifl mükemmelli¤ine ulaflma
çabas›nda olan kurum ve
kurulufllar› ödüllendirmek
amac›yla 1998 y›l›ndan bugüne
KalDer Bursa fiubesi ve BUS‹AD
ifl birli¤inde EFQM Modeli’ne
göre yürütülen Bursa
Mükemmellik Ödülü’nde 2019
y›l› süreci tamamland›.

S

Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili
Murat Demir, Osmangazi Belediyesi
Baflkan Vekili Beytullah Seferler, ‹l
Milli E¤itim Vekili Ekrem Koz, BUS‹AD
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, BEBKA
Genel Sekreteri Muhammed Zeki
Durak, KalDer Bursa Baflkan› Emin
Direkçi, KalDer Bursa Geçmifl Dönem
Baflkan› Erdal Elbay, BMÖYK Baflkan›
Sadettin Çiçek ve Ankara’daki
program yo¤unlu¤undan online

kat›lan TÜB‹TAK Baflkan› Prof. Dr.
Hasan Mandal yer ald›.
Üç kurumda ayr› ayr› düzenlenen
törenlerde; Limak Enerji Genel
Müdürü Ali Erman Aytac’›, TÜB‹TAK
BUTAL Müdürü Sedat Aktafl’›,
Uluslararas› Murad Hüdavendigar
Anadolu ‹mam Hatip Lisesi Müdürü
Mehmet Türkmen’i ve kurum
çal›flanlar›n› tebrik ederek, baflar›
dileklerini ilettiler.

Limak Enerji

Tübitak Butal

Uluslararas› Murad Hüdavendigar Anadolu ‹mam Hatip Lisesi
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KalDer taraf›ndan kurumlar›n rekabet
gücünün ve refah düzeyinin
yükseltilmesine katk›da bulunmak,
kurumsallaflma düzeyini art›rmak ve
sürdürülebilir rekabetçi bir güce sahip
olmalar›n› sa¤lamak amac›yla 1998
y›l›ndan itibaren yürütülen Ulusal
Kalite Hareketi’ne yeni kurumlar
kat›lmaya devam ediyor. EFQM
Model’ini esas alan Ulusal Kalite
Hareketi’ne, e¤itim kurumlar› da
gösterdikleri ilgi ile öncü olmay›
sürdürüyor.

Otomotiv Endüstrisi ‹hracatç›lar› Birli¤i
(O‹B) Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, mükemmelli¤in temel
kavramlar›n› benimseme konusundaki
kararl›l›klar›n›n göstergesi olarak
Ulusal Kalite Hareketi çal›flmalar›na
bafllamak için ilk ad›m› att›. Okul
kurucu, yönetici ve çal›flanlar›n›n ve
KalDer yöneticilerinin kat›l›m› ile imza
töreni düzenlendi.

KalDer Bursa fiubesi ile O‹B Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi aras›nda
düzenlenen “Ulusal Kalite Hareketi
‹yi Niyet Bildirgesi” imza törenine;
O‹B Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Okul Müdürü Metin Sezer, Nilüfer ‹lçe
Milli E¤itim Müdürü Mustafa
Muharrem Tüfekci, O‹B Yönetim

Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Orhan
Sabuncu, U‹B Genel Sekreteri Mümin
Karacakayal›lar, KalDer Bursa
Yönetim Kurulu Baflkan› Emin Direkçi,
KalDer Bursa Genel Sekreteri Aykan
Kurkur, KalDer Ödül Yürütme Kurulu
Baflkan› Sadettin Çiçek, EFQM

Yöneticisi Ebru Yalç›n Gürük kat›ld›.
O‹B Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ekibi, haz›rlanan tabloya imza atarak
EFQM mükemmellik modeli
çal›flmalar› kapsam›nda Ulusal Kalite
Hareketi’ne kat›lma kararl›l›klar›n›
somutlaflt›rd›lar.

Üyelerden
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O‹B Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,
Ulusal Kalite Hareketi’ne kat›ld›

KalDer Teknoloji, Dijitalleflme,
‹novasyon Uzmanl›k Grubu kuruldu
KalDer Bursa fiubesi bünyesinde 1998 y›l›ndan bugüne
sanayiden ve kamudan gönüllü kiflilerin kat›l›mlar› ile
faaliyet gösteren çal›flma ve uzmanl›k gruplar› yer
almaktad›r. Bu gruplar; e¤itim, çevre ve ifl sa¤l›¤›
güvenli¤i, sa¤l›k uzmanl›k gruplar›d›r. Amaçlar›; TKY ve
uygulamalar›n› toplumun her alan›na yaymak, bilgi ve
fark›ndal›¤›n artmas›na katk› sa¤lamakt›r. KalDer, ça¤›n
gerekleri do¤rultusunda yenilikçi ve yarat›c› bak›fl aç›s›yla
yeni alanlarda faaliyetler gerçeklefltirmek üzere Teknoloji,
Dijitalleflme, ‹novasyon Uzmanl›k Grubu’nun kuruluflunu
Ocak 2021 itibariyle tamamlad›.  Grup, bu konuda
çal›flmalar› olan uzman kifliler taraf›ndan gönüllülük
esas› ile çal›flmalar›n› sürdürecek.
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Lider Holding Yönetim Kurulu 
Baflkan› Serkan Güleç, böyle 
faydal› bir iflin içinde olmaktan

onur duyduklar›n› dile getirerek,
"Babam hayatta olsayd› Cevat Güleç
Ortaokulu vatan›m›za, milletimize,
ilçemize, ö¤retmenlerimize ve
ö¤rencilerimize arma¤an olsun derdi.
‹yi ki onun evlatlar›y›z. Ad› baflar›larla
an›lan bir okul olmas›n› dilerim" diye
konufltu.

Aç›l›fla CHP Genel Baflkan› Kemal
K›l›çdaro¤lu, ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Baflkan› Ekrem ‹mamo¤lu,
CHP Grup Baflkan Vekili Engin Altay,
Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim
Kurumlar› Genel Müdürü Muammer
Y›ld›z, dönemin eski ‹stanbul Vali
Yard›mc›s› Ahmet Hamdi Usta, eski
Beylikdüzü Kaymakam› Mehmet Okur
ve Sanatç› fievval Sam da kat›ld›.

Lider Holding kurucusu merhum
Cevat Güleç ad›na yapt›r›lan,
ortaokul, 22 derslik, 37 ö¤retmen ve
589 ö¤renciyle faaliyet gösteren ve
Beylikdüzü ‹lçesi’nde yer alan tam
zamanl› bir devlet okulu.

Lider Holding kurucusu merhum
Cevat Güleç’in an›s›n› yaflatmak
için yap›m› gerçeklefltirilen
Cevat Güleç Ortaokulu, 24
Kas›m Ö¤retmenler Günü’nde
törenle hizmete aç›ld›.

Cevat Güleç Ortaokulu törenle aç›ld›

L



Simetrikpro sektöre örnek olmay› ve
topyekün kalk›nmay› önemsiyor…

fiirketimiz, müflteri
memnuniyeti, sürekli
iyilefltirme, hedeflere ulaflma
sorumlulu¤u esas›na dayal›,
fleffaf, denetlenebilir ve devaml›
ö¤renen bir “üretim teknolojisi”
organizasyonudur. Üretti¤i
ürünleri “Müflterisinin gözüyle
gören ve onun beklentilerini
kendi beklentileri” gibi
benimseyen kuruluflumuz,
üretim ve yönetim sistemlerini,
ça¤dafl yöntemlerle
destekleyerek ö¤renen ve
ö¤rendi¤ini uygulayan bir
sistem oluflturmufltur.

eçmifl deneyimlerimiz 
göstermifltir ki, topluma, 
müflterilerimize,

tedarikçilerimize, çal›flanlar›m›za ve
dahi rakiplerimize karfl›
sorumluluklar›m›z› yerine getirebilmek
için ça¤›n gerekliliklerine h›zl› biçimde
adapte olmal›y›z. Globalleflmenin
getirdi¤i rekabet ortam›nda,
kurulufllar›n mevcudiyetini
sürdürebilmesi ve geliflebilmesi için
«yenilikçili¤in» hayati önem tafl›d›¤›n›
y›llard›r dile getirmekteyiz. Bunun
ziyadesiyle bilincinde olan firmam›z,
organizasyonunu ve yönetim
sistemlerini günün ihtiyaçlar›na
istinaden h›zl› biçimde yap›land›r›yor.

fi‹RKET‹M‹Z “PROJE YÖNET‹M”
SÜREÇLER‹N‹ D‹J‹TALLEfiT‹R‹YOR…

Son y›llarda Y ve Z kuflaklar›n›n ifl
hayat›ndaki etkisinin artt›rmas›yla
beraber ciddi dönüflümler, yan› s›ra
organizasyonlarda önemli kabuk
de¤iflimleri yaflan›yor. fiirketimiz
Simetrik Pro “Robotik Otomasyon ve
‹leri Mühendislik” alan›nda önemli bir
organizasyon olmas› sebebiyle,
dönüflümde bir ad›m önde olmay›
bilhassa küresel rekabet aç›s›ndan
önemsiyor ve uluslararas› rakiplerine
karfl› avantajl› duruma geçmeyi
hedefliyor.

G
2025 Stratejilerimiz kapsam›nda;
proje yönetim sistemlerinde köklü
de¤iflimler gerçeklefltiriyoruz.
Globalde yaflanan dijital dönüflüm
süreçlerinde fark yaratmak ad›na, X
kufla¤›n›n infla etti¤i geleneksel
yönetim sistemlerinin özünden
istifade ederek, zenginlefltirmifl dijital
sistemler kurguluyoruz. Dolay›s›yla
plan odakl›, hiyerarfliyi baz alan ve
doküman a¤›rl›kl› sistemler yerine,
paydafl memnuniyetini öne ç›karan
süreçleri hayata geçiriyor ve
revizyonlara çok h›zl› biçimde adapte
olabilen “Yeni Nesil Proje Yönetim
Sistem” yaz›l›mlar›na yat›r›m
yap›yoruz.

Tüm dünyay› etkisi alt›na alan
pandeminin de etkisiyle dijitalleflme
stratejileri, tüm dünyada oldu¤u gibi
bizim için de öncelik haline geldi.
Firman›n kültürüne adapte etti¤imiz
“yenilikçi yönetim stratejilerini” dijital
platformlara tafl›y›p, mühendislik,
üretim, enstalasyon ve yerinde
devreye alma süreçlerimizi firmam›z
taraf›ndan gelifltirilen ve tüm haklar›
gene firmam›za ait olan “ProDigital”
yaz›l›m› üzerinden takip ediyoruz. Bu

sayede her hafta, hem
müflterilerimize hem kendi iç
organizasyonumuza ilgili projelerin
ilerleyifl yüzdelerini, görsellerini ve
kritiklik listelerini içeren raporlar›m›z›
otomatik olarak aktararak fleffafl›k
ilkemizi yaflat›yoruz. Dünyada
gerçekleflen yenilikleri takip etmek
ve bir noktadan sonra bu yeniliklere
öncü olmak için sürekli iyilefltirme
stratejileri ile geliflmeye devam
ediyoruz.

PROJE YÖNET‹M‹NDE K‹fi‹LER‹ DE⁄‹L
TAKIMLARI ETK‹NLEfiT‹R‹YORUZ…

Proje tak›mlar›m›z›n firma içi
yerleflimlerinden, kulland›klar›
yaz›l›mlara, proje takip araçlar›ndan,
iletiflim sistemlerine kadar yaflad›¤›
tüm süreçlerde yenilikçi ad›mlar
at›yoruz. Operasyonel süreçler
baz›nda gerçeklefltirdi¤imiz
yeniliklerin yan›nda, hem ülkemizin
hem de firmam›z›n gelece¤ine en
çok fayda sa¤layacak olan insan
kayna¤›m›z› da zenginlefltiriyor ve
gelifltiriyoruz.

Bu kapsamda; daha fazla say›da
genç mühendisi flirketimizde istihdam
ederek gelecek için enerjik ve
yenilikçi bir altyap› oluflturduk. Kendi
e¤itim kurumumuz Pro Akademiyi
kurduk ve Türk mühendislik gücüne
katk› sa¤lamak ad›na genç
mühendislerimiz için birçok e¤itim
organize ettik. Böylelikle
personelimizin hem teknik hem kiflisel
geliflimi için de ciddi yat›r›mlar yapt›k.

Genç, dinamik, çevik, yenilikçi ve
motive kadrolar›m›zla, 2025 stratejik
plan›m›z›n getirdi¤i vizyon ve misyon
ilkelerimiz ile dünyada gerçekleflen
tüm ak›mlara adaptasyon h›z›m›z›
artt›r›p Türkiye’deki en iyi ve
Avrupa’daki say›l› üretim sistemleri
entegratörlerinden biri olmay› birinci
hedefimiz haline getirdik.
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Bar›fl Y›lmaz
Üretim Mühendisli¤i ve Dijital Dönüflüm
Proje Direktörü
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o¤ru bir biçimde tasarlanmayan,
planlanmayan ve infla 
edilmeyen yap›lar hem yat›r›m

hedefine ulaflmada s›k›nt› yarat›r, hem
de y›k›lma ve çökme gibi tehlikelere
yol açabilir. Dikkat etmesi gereken
bir di¤er husus ise yasa ve
yönetmeliklerdir. Projeler mutlaka
yasa ve yönetmelikler çerçevesinde
yap›lmal› ve buna uygun bir biçimde
hayata geçirilmelidir. Altyap›ya da
dikkat etmesi gereken di¤er önemli
bir konudur. Aksi takdirde yat›r›m
bofla gidebilir.

2020 y›l› tüm sektörlerin beklentilerinin
yüksek olaca¤› bir y›l olarak
bafllam›flt›. ‹lk çeyrekte inflaat
sektörünün  faaliyetlerinde
toparlanma e¤ilimi ve iyileflme
görünmeye bafllam›flt›. Bütün
dünyan›n bafl›na bela olan virüsün,
ülkemizin de kabusu olmas›yla tüm
planlar alt üst oldu. Korovirüsün
etkisiyle bu iyileflmeye ara verildi.
‹nflaat sektörü de salg›ndan nasibini
alm›fl ve olumsuz etkilenmiflti.

‹yileflmenin çok bafl›ndayken salg›n›n
bafllamas› tüm sektörler gibi inflaat
sektörünü de küçülme ile karfl› karfl›ya
b›rakt›. Tüm dünyaya bela olan

S‹NTA : “‹nflaat sektörü de salg›ndan
nasibini ald›”

Türkiye; büyüyen, genç ve kentli
nüfusun h›zl› artt›¤› bir ülkedir.
Bu yap›sal özelli¤i konut
ihtiyac›n› artt›rm›fl, buna paralel
olarak da konut sektörü h›zla
geliflmifltir. Zira günümüzde
inflaat denilince, gündeme
öncelikle konut inflaatlar›
gelmektedir.
Evet, konut inflaatlar› önemli
ama inflaat sektörünün bütünü
de¤il bir parças›d›r. Her türlü
kamu ve özel sektör
yat›r›mlar›n›n büyük bir bölümü
inflaat yat›r›mlar›n›
oluflturmaktad›r

D

koronavirüs salg›n› ile mücadele
kapsam›nda Ülkemizde de birçok
iktisadi faaliyete geçici süreli¤ine ara
verildi. Önlem amac›yla ifller
yavafllat›ld› ve projelere geçici olarak
ara verildi. Salg›n›n ulaflt›¤› boyut,
inflaat faaliyetlerini de artan oranda
etkiledi.

2021 y›l›n›n ilk çeyre¤ine yaflad›¤›m›z
flu günlerde, S‹NTA  Sanayi ‹nflaat
Taahhüt ve Ticaret Afi. olarak
yap›m›na bafllad›¤›m›z ve devam
eden inflaat projelerimizden baz›lar›
flunlard›r:

“YPS Otomotiv San.Tic.A.fi.’nin, Bursa
Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan
arsalar›na fabrika binas› ve idari bina
inflaat›n›n yap›m›.  Roda Liman
Depolama ve Lojistik ‹flletmeleri
A.fi.’nin Gemlik’teki mevcut tesislerine
fabrika binas› kaba inflaat›n›n yap›m›.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.fi.’nin,
 Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde

mevcut tesislerine prefabrik
betonarme kolon ve çelik
konstrüksiyon çat› iflletme binas›
inflaat›n›n yap›m›.”

Covid-19 alg›n›n etkisiyle veya ondan
ba¤›ms›z di¤er yaflananlara
bakt›¤›m›zda, dünya için çok da iyi
bir y›l›n geçmedi¤i kesindir. Firmam›z
istihdam etti¤i personeli koruyarak,
mevcut devam eden ifllerini
süresinde tamamlam›flt›r.

2021 y›l›nda öncelikle Covid ile ilgili
mücadeleden tüm ülke ve dünya
olarak galip gelinmesi ilk
temennimizdir. 2020 y›l›nda
yap›lamayan yat›r›mlar›n 2021 y›l›nda
yap›laca¤›na ve sanayi yap›lar›
inflaatlar›nda firma olarak pay
alaca¤›m›z› düflünmekteyiz. Döviz
kuru istikrar› ve yeni ekonomik
tedbirler   sayesinde salg›n›n
geçmesi ile birlikte canlanman›n
olaca¤›na inanmaktay›z.
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üri, söz konusu de¤erlendirmesini
liderlerin kamuoyundaki mevcut
alg›lar› üzerinden de¤il, bugüne

kadar bu konuda yürüttü¤ü projeler,
al›nan sonuçlar ve gelecek planlar›
ile ilgili yapt›¤› çal›flmalar
do¤rultusunda gerçeklefltirdi.
De¤erlendirme sonucunda fienol
fiankaya, Türkiye’nin önde gelen
sanayi devlerinin üst düzey
yöneticilerinin yer ald›¤› listeye ad›n›
yazd›rd›.

Konuyla ilgili bir aç›klama yapan
Yeflim Grup CEO’su fienol fiankaya,
sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik
kavramlar›n›n Yeflim ad›na son
derece önemli ve vazgeçilmez
de¤erler oldu¤unu ifade etti.
fiankaya, “Önce ‹nsan” felsefesiyle
yol alan  ve söz konusu bak›fl aç›s›n›
tüm ifl süreçlerine entegre eden
Yeflim’in 2005 y›l›nda dünyan›n en
prestijli sosyal uygunluk belgesi olan
SA 8000 belgesini sektör ad›na
Türkiye’de ilk alan firma oldu¤unu ve
gelinen noktada söz konusu belgenin
devaml›l›¤›n› 16 y›ld›r sürdürdü¤ünü
belirtti.

fiankaya 2015 y›l›ndan bu yana
gururla sahip olduklar› bir baflka
belgenin de OEKO-TEX STeP belgesi
oldu¤una de¤inerek, “Söz konusu
belgeler firmam›z›n üretim süreçlerine
katma de¤er sa¤l›yor ve müflterilerimiz
nezdinde sürdürülebilirlik kavram›na

Fast Company Dergisi
taraf›ndan haz›rlanan ve
Türkiye’de ilk kez
gerçeklefltirilen
“Sürdürülebilirlik Liderleri 50”
listesi aç›kland›. ‹ki ayl›k
baflvuru sürecinde aday
gösterilen 135 liderden global
bir jürinin de¤erlendirmesi ile
seçilen 50 lider aras›nda Yeflim
Grup CEO’su fienol fiankaya da
yer ald›.

ne denli önem verdi¤imizi gösteren
bir prestij unsuru. Gelecek ad›na
vazgeçilmez bir olgu haline gelen
sürdürülebilirli¤in tüm kesimlerce
kabul görmesi noktas›nda gerek ülke
yöneticilerine gerek özel sektöre
önemli görevler düflüyor. Bu noktada
konuya dikkat çeken Fast Company
Dergisine de teflekkür ediyoruz” diye
konufltu.

2000 y›l›ndan bu yana kendi ar›tma
tesisine sahip olan ve hayata
geçirdi¤i çok say›da enerji ve su
tasarrufu projeleriyle sektörünün önde
gelen kurulufllar› aras›nda yer alan
Yeflim, 33 y›ld›r çal›flanlar›na ücretsiz
krefl hizmeti de sa¤l›yor. Türkiye’de
Global Compact’› (GC) 2006 y›l›nda,
WEPs’i 2015 y›l›nda imzalayan ilk
tekstil firmas› ünvan›na da sahip olan
Yeflim, 2014 y›l›ndan bu yana GC
Yönetim Kurulunda yer al›yor. Kad›n›n
Güçlenmesi Çal›flma Grubu’nun
kurucular› aras›nda yer alan Yeflim,
2016-2019 y›llar› aras›nda Grubun
efl baflkanl›¤›n› da yürüttü. Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu’nun

kuruluflunda etkin rol alan Yeflim,
Türkiye’de kad›n çal›flmalar›na liderlik
ederek bu alanda örnek olmay›
sürdürüyor.

“Sürdürülebilirlik Liderleri 50”
De¤erlendirmesi Jüri üyeleri:

Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi
Aclan Acar, Mauritus Eski Baflkan›
ve Biyo Çeflitlilik Uzman› Ameenah
Guribrakim, Roma Club Eski Baflkan›
Anders Wijkman, Tat Yönetim Kurulu
Üyesi Arzu Aslan Kesimer, Dan›flman
Arzu Deniz Aksoy, Eczac›bafl›
Sürdürülebilirlik Lideri Ata Selçuk,
Sabri Ülkler Vakf› Genel Müdürü
Begüm Mutafl, Allianz Türkiye
Yönetim Kurulu Baflkan› Cansan
Baflaran Symes, Sierra Club Eski
Baflkan› Carl Pope, Conscious
Leadership kitab› yazar› Carter
Phipps, Global Relations Baflkan›
Cem Kozlu, Esas Holding CEO’su
Ça¤atay Özdo¤ru, Sütafl Yönetim
Kurulu Üyesi Duygu Y›lmaz, Joint
Idea Kurucusu Eda Çarm›kl›,
Eczac›bafl› Holding Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Erdal Karamercan,
Vodafone ‹cra Kurulu Üyesi Hasan
Süel, We Dont Havetime Kurucusu
Ingmar Rentzhog, Bo¤aziçi
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Levent Kurnaz, B Corporation CEO’su
Marcello Palazzi, Sabanc› Holding
Eski CEO’su Mehmet Göçmen,
Pegasus CEO’su Mehmet Nane, Fast
Company Türkiye Kurucusu M. Rauf
Atefl, Oliver Wymann Türkiye CEO’su
Murat Abay, Purpose kitab› yazar›
Nikos Mourkogiannis, Akfen Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Ak›n
Özalp, Forum For The Future CEO’su
Sally Uren, EKO Group Kurucusu
Serhan Süzer, Eskiyap Derne¤i
Baflkan› fiafak Müderrisgil, Fast
Company Yay›n Yönetmeni Talat
Yeflilo¤lu, Da Vinci Institute Kurucusu
Thomas Frey, Koç Holding Eski
CEO’su Turgay Durak, Wtech
Baflkan› Zehra Öney.

fienol fiankaya Türkiye’nin 50
sürdürülebilirlik liderinden biri oldu

J
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eçmiflten ald›¤› tecrübeyi, 
gelece¤e de yans›tan Yeflilova
Holding’in, 2015 y›l›nda

oluflturdu¤u Yeflilova Ar-Ge Merkezi,
gerçeklefltirdi¤i baflar›lar ile ad›ndan
söz ettirmeye devam ediyor. Son
olarak Avrupa Komisyonu taraf›ndan
yürütülen ve 80 Milyar Euro bütçeli
araflt›rma ve inovasyon program› olan
Ufuk 2020’de bir Türk firman›n
koordinatörlü¤ündeki ilk Avrupa Birli¤i
Projesi olan “ALBATROSS” ile ciddi
bir baflar›ya imzas›n› atan Yeflilova
Holding, bu kapsamda TÜB‹TAK
Baflkan› Say›n Prof. Dr. Hasan
Mandal’› a¤›rlad›. Yeflilova Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› Ali ‹hsan
Yeflilova ile Yeflilova Ar-Ge
Merkezi’nin a¤›rlad›¤› Hasan Mandal,
Yeflilova Holding ve Ar-Ge merkezinin
çal›flmalar› hakk›nda detayl› bilgi ald›.

“GURUR DUYUYORUZ”

Yeflilova Holding’in koordinatör olarak
teknik altyap›s›n› kurgulad›¤›
ALBATROSS projesinin toplam 14
baflvuru içerisinden ilk dörde girerek
büyük bir baflar›ya imza att›¤›na
dikkat çeken TÜB‹TAK Baflkan›
Hasan Mandal “Ufuk2020
kapsam›nda ‘10 ülkeden 21 orta¤›n
bulundu¤u’ ALBATROSS (Advanced
Light-weight BATteRy systems
Optimized for fast charging, Safety,
and Second-life applications)
projesinde koordinatör olarak görev

Türkiye Otomotiv Sektöründe ‹lk
Horizon 2020 Proje Koordinatörü
Yeflilova Holding oldu

Bilgiye, teknolojiye ve inovas-
yona de¤er katan çal›flmalara
imzas›n› atan Yeflilova Ar-Ge
Merkezi, baflar›lar›yla da
yenileflim rüzgarlar› estiriyor.

G
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yapan ülkemizin önemli sanayi
kuruluflu Yeflilova Holding’i tebrik
ediyorum. Bu proje ile elektrikli, hibrit-
elektrikli binek araç piyasas›na
yenilikçi, uzun menzilli, modüler, hafif
ve uygun maliyetli, verimli ve güvenilir
batarya sistemlerinin gelifltirilmesi
hedefleniyor. Sizler gibi baflar›l›
arkadafllar›m›z sayesinde art›k takip
eden de¤il, takip edilen olmak
istiyoruz. TÜB‹TAK olarak
baflar›lar›n›zla gurur duyuyoruz”
aç›klamalar›nda bulundu.

‹NOVASYON TUTKUMUZ EN ÜST
SEV‹YEDE

Yeflilova Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali ‹hsan Yeflilova, TÜB‹TAK
Baflkan› Hasan Mandal’›n
ziyaretinden çok memnun olduklar›n›
dile getirerek “Yeflilova Holding’in
temelleri tam 45 y›l öncesine
dayan›yor, o y›ldan bugüne Bursa ve
ülke ekonomisine katk› koymak ad›na
çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Daha
o zamanlarda içimizde var olan
yenilikçi düflünce ve inovasyonu hep
en üst seviyede tutmaya çal›flt›k. 2015
y›l›nda bünyemize katt›¤›m›z Ar-Ge
Merkezimiz ile bugün bir Türk firman›n
koordinatörlü¤ündeki ilk Avrupa Birli¤i
Projesi “ALBATROSS”u ortaya
koyarak bu düflüncelerimizin
somutlaflt›¤›n› görmek bizleri
gururland›r›yor. Tüm ekip
arkadafllar›m›za verdikleri emek ve
özveri için teflekkür ediyorum” dedi.

ODA⁄IMIZ ULUSLARARASI ‹fi
B‹RL‹KLER‹

Yeflilova Holding Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Yalç›n Yeflilova ise 2020
y›l›nda elde ettikleri Avrupa Birli¤i
projelerinin çok k›ymetli oldu¤una
de¤inerek “Yeflilova Holding Ar-Ge
Merkezimizin oda¤›n› uluslararas› ifl
birliklerine çevirdik, 2020 y›l›nda
onaylanan 3 adet AB projemiz var
ve bunlar›n ikisinde konsorsiyum
lideriyiz. Ayr›ca yan›t›n› bekledi¤imiz
4 adet daha AB proje baflvurumuz
daha bulunmakta, bu kapsamda

Yeflilova Holding olarak otomotiv
sektöründe yenili¤e olan
yaklafl›m›m›z› ve yetene¤imizi

gösterebilmifl oluyoruz, tüm Ar-Ge
ekibini baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay›
tebrik ediyorum” dedi.



Merhaba De¤erli Bak›fl Okurlar›,

Her insan hayat› boyunca yüre¤inde
bir yerde gerçek erdemi arar.. Nedir
gerçek erdem?

Bana göre, öyle bir yaflam düflünün
ki, hiçbir noktas›nda bir zerre leke
tutmas›n.. Hani, bembeyaz porselen
bir duvar gibi, üzerine 1 damlac›k
çamur s›çrasa tutunamay›p
düflecek…

Veya kristal bir küre gibi, içini
berrakça sunacak gözlere, fleffaf ve
saf bir parlakl›kla…

Ya da tonlarca a¤›rl›k alt›nda oluflan
bir elmas tanesi gibi güçlü,
zedelenmez ve o a¤›rl›¤› kald›rabilmifl
bir karakter…

Bu yaz›mda sizlere bir öykü anlatmak
istiyorum, gerçekten ilginizi çekecek,
hani derler ya, “film gibi” bir yaflam...

Öykümüz anadolunun mütevazi
küçük bir yöresinde bafllar. Genç
Türkiye Cumhuriyetinin idealizmle,
çal›flkanl›kla, emekle yo¤uruldu¤u
y›llar.. Isparta’n›n Yalvaç ilçesinde
genç ve zarif bir biçki-dikifl ö¤retmeni;
Mefharet han›m, bir resim ö¤retmeni
ile tan›fl›r. Görev yeri olan Yalvaç’a
gelen bu genç resim ö¤retmeni Cemil
bey, Mefharet han›mdan çok etkilenir
ve evlenirler.

Yaln›zca alt› y›l süren bu evlilikten,
1938 y›l›nda küçük Oktay dünyaya
gelir. Talihin ne garip cilvesidir ki, bu
küçük bebe¤in ömrü boyunca
hayranl›k duyup asla izinden
ayr›lmayaca¤› büyük önder Mustafa
Kemal Atatürk te ayn› y›l dünyaya
gözlerini yumar…
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Burç Balc›
Viyolonsel Sanatç›s›, Radyo Prodüktörü                                         burcbalci@gmail.com

Oktay ilkokul beflinci s›n›ftayken,
annesi yüre¤ine tafl basar ve daha
iyi e¤itim almas› için o¤lunu Muzaffer
day›s›n›n yan›na, Ankara’ya yollar.
Yaz›ld›¤› ilkokulda mandolin kursuna
da bafllar küçük Oktay. Oldukça
ayd›n bir subay olan day›s›n›n müzik
kültürü genifltir. Piyano ve nefesli

çalg›lar çalan bando subay›
arkadafllar› vard›r. Küçük Oktay,
okuldaki mandolin kursunda
ilerledikçe, day›s› onu gururla
arkadafllar›na dinletmektedir. Küçük
Oktay’daki kulak hassasiyeti dikkati
çeker ve konservatuvar s›navlar›na
girmesini önerirler.
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Kültür / Sanat

11 yafl›nda, aralar›nda Mithat
Fenmen’in de bulundu¤u hocalar›n
önünde s›nava giren Oktay, yat›l›
olarak Keman bölümünü kazan›r.
S›n›f›n yaflça en küçü¤ü olur. Okulda
disiplini, çal›flkanl›¤›, azmi ve güler
yüzüyle çok sevilir. Kemana öyle bir
tutkusu vard›r ki, çal›flma odas›
bulunamayan okulda, yatakhane
lavabosunda bile çal›fl›r.

Hitler Almanya’s›ndan kaçarak
Türkiye’ye s›¤›nan ünlü keman
virtüözü Licco Amar’›n ö¤rencisi
olmufltur Oktay. Hocas› ondaki ›fl›¤›
erkenden farkedecek ve “Oktay
benim o¤lum olsa, onu yine
konservatuvara verirdim” diyecektir.
Oktay, 19 yafl›nda Berlin Filarmoni
Orkestras› baflkemanc›s› olmufl,
efsanevi flef Wilhelm Furtwangler ve
Paul Hindemith’in yak›n arkadafl› olan
bu efsanevi ismin en iyi
ö¤rencilerinden biri olur. Ancak Amar,
Oktay’›n son y›llar›nda Almanya’ya
döner. Bu Oktay’› sarssa da, 1958
y›l›nda büyük baflar›yla okulundan
mezun olur ve baflar›s›, hemen
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni
Orkestras›’n›n da dikkatini çeker.
Oktay, orkestran›n s›nav›n› büyük
baflar›yla kazan›r.

Bir y›l sonra, adeta babas› gibi sayd›¤›
ve sevdi¤i hocas› Licco Amar’dan,
bir mektup al›r Oktay. Onu Freiburg’a
davet etmektedir. Gider ve Freiburg
Yüksek Müzik Okulu Ustal›k s›n›f›ndan
mezun olur.

1962 y›l›nda Türkiye’ye dönen fiflek
gibi genç delikanl›, azimle hem
CSO’daki görevine sar›l›r hem de
resitalleriyle de dönemin tan›nan
müzik simalar›ndan biri olmaya
bafllar. Yeri gelir kamyonet arkas›na
yüklenen piyano eflli¤inde

Anadolu’nun dört bir yan›n› dolaflarak
konserler yapar. Yetmez, hem Ankara
Devlet Konservatuar›’nda hem de
Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde
keman dersleri verir. 1973 y›l›nda ise,
CSO’da baflkemanc›l›k için aç›lan
s›nav› da baflar›yla kazanarak
CSO’nun  baflkemanc›s› olur.

Gelecekte ‹stanbul Devlet Senfoni
Orkestras› ad›n› alacak olan, ‹stanbul
fiehir Orkestras› ile s›k s›k konserler
veren sanatç›n›n yine 1966 y›l›nda
fian Sinemas›nda bir konseri vard›r.
Konserde Lalo’nun ‹spanyol Senfonisi
icra edilecek ve orkestray› flef olarak
Cemal Reflit Rey yönetecektir. Konser
s›ras›nda Cemal Reflit Rey’in eli

Oktay’›n keman›na çarpar ve keman›n
sap› gövdesinden ayr›larak k›r›l›r. K›sa
bir ara verilir. Orkestran›n baflkemanc›
sandalyesindeki Gülden Tural›
keman›n› verir ve Oktay verilen Alman
yap›m› bir kemanla tekrar sahneye
ç›kar ve bafltan al›nan dördüncü
bölüm ve sonras›nda beflinci bölümle
birlikte kusursuz bir icra sunar. Bu
bir virtüöz için efsanevi bir baflar›d›r,
zira senelerce ayn› kemanla çal›fl›p
onun diline al›flm›fl bir virtüöz için
tan›mad›¤› bir keman› ilk kez eline
al›p konser yapmak büyük bir
kumard›r.

Ancak konser sonunda, filmlerde
yaflanan çok ilginç bir olay yaflan›r
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bizim yaflam›m›z bir nokta bile de¤il…
Her fley geçer dünyada nihayet,
yaln›z müzikte kal›r ebediyet.”

Art›k dedeli¤inin keyfini sürmekte,
ancak yine de genç kuflaklar›
ayd›nlatmay› sürdürmektedir. Yurdun

dört bir yan›ndan davet edildi¤i
müzik e¤itimi verilen okullarda
ücretsiz konferanslar verir. Bu arada
müzik yazar› Önder Kütahyal› onun
yaflamöyküsünü kaleme al›r.  ‹ki k›z›
da mutlu evlilikler yapar, ve 2 torunu
olur. Hayat› boyunca sigara

ve çocuklu¤undan beri görmedi¤i
babas›, konser ilanlar›nda o¤lunun
resmini görüp konsere gelmifl ve
elinde bir buket çiçekle kuliste
karfl›s›na ç›km›flt›r. “Ben senin
baban›m Oktay” der ressam Muzaffer
bey… Görüflmeye bafllarlar ancak,
bunca y›ldan sonra elbette birbirlerine
al›flmak zaman alacakt›r…

Baflkemanc›l›k görevinin ve solo
kariyerinin alt›nda b›rak›n yorulmay›,
bir de keman metodu yazar ve hem
sa¤, hem sol el tekni¤ini içeren
“Keman için Gam Çal›flmalar› ve Yay
Teknikleri” isimli bu 3 dilde aç›klamal›
metod, pek çok okulda uygulanmaya
bafllar.

Y›llar geçer. Oktay, güzel ve zarif bir
han›m olan Müjde ile evlenir. Keman
sanatç›s› olarak yetifltirdikleri Ezgi ve
P›nar ad›nda iki k›zlar› olur. ‹ki k›z› da
baflar›yla mezun olur ve farkl›
orkestralar›n s›nav›n› kazanarak
kariyerlerini sürdürürler.

60 yafl›na geldi¤inde, 1998 y›l›nda,
35 y›l süren e¤itimcili¤ine nokta
koymaya karar verir. 2003 y›l›nda da
CSO Baflkemanc›s› olarak kendi
arzusuyla emekli olacakt›r.
Orkestras›na liderlik yapt›¤› bu son
konserinde, ak›llardan ç›kmayan bir
konuflma yapar:

“Do¤a ac›mas›zd›r, getirdi¤i gibi
götürür. Bu sandalyeler bana m›
kalacakt›? Tabii ki kalmad›. Gençler
zannetmesinler ki k›rk yafllar, altm›fl
yafllar eriflilemeyecek yafllar. Bir
bak›yorsunuz k›rk, bir bak›yorsunuz
altm›fl oluvermiflsiniz. Beni en çok
etkileyen iki do¤a olay› vard›r:

Zaman›n sonsuzlu¤u ve uzakl›¤›n
sonsuzlu¤u. Bu sonsuzlu¤un içinde
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içmemesi, kilosuna, sa¤l›¤›na dikkat
etmesi, düzenli sa¤l›k kontrolleri
geçirmesine ra¤men bir 2020 y›l›n›n
28 Kas›m sabah›, aya¤a kalkar,
ancak kalbi s›k›fl›r ve y›¤›l›r. Ambulans
gelene kadar hayat›n›n büyük aflk›
53 y›ll›k efli Müjde han›m›n, sevdi¤i
kad›n›n kollar›nda hayata gözlerini
yumacakt›r…

Ne ilginçtir ki, ziyaret etti¤i bir
muhtardan tutun, en kariyerli bilim
insanlar›na, en ünlü sanatç›lardan
evini boyayan boyac›ya kadar tüm
insanlar üzerinde öyle bir pozitif etki
b›rakm›flt›r ki, vefat haberi duyulunca
haftalarca telefonlar susmaz, ülkenin
dört bir yan›ndan taziye mesajlar›
ulafl›r evine… Öyle ki; kutuplaflan
ülke bas›n›nda bile, her siyasi
e¤ilimdeki gazete, bu büyük kayb›
haberlerine tafl›yacakt›r, farkl›
kutuplardaki siyasiler dahi an›s›
önünde birleflerek sayg›yla
e¤ilecektir…

Kayb›n›n ac›s› henüz çok taze olan,

Cumhuriyet tarihimizin bu efsanevi
ismi, sanat›n kilometre tafllar›ndan
merhum Oktay Dalaysel, ayn›
zamanda benim eflim P›nar’›n
babas›d›r. Böyle örnek bir insan›
yak›nen tan›mak yaflam›mdaki en
büyük onurdu.. Huzurla uyusun..

Onun yolundan gidecek tüm
de¤erlerimizin herzaman an›lmas› ve
genç kuflaklara örnek olmas›n›
dilerim.
Bir sonraki say›da görüflmek dile¤i
ile, yaflam›n›zdan sanat› ve müzi¤i
eksik etmeyin..




