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Merhaba BUS‹AD’Dan Bak›fl okurlar›.
Bildi¤iniz gibi pandemi 1.5 y›ld›r
hayat›m›z›n gerçe¤i. Son aylarda
afl›laman›n da etkisiyle normal hayata
dönmeye yaklaflt›k gibi. Pandemi ile
birlikte, küresel ›s›nmaya da daha az
etkimiz olmas› düflüncesiyle, Bak›fl
Dergimizi dijital ortama tafl›m›flt›k.
Umar›m dünyam›za ve kendimize az
da olsa bir katk›da bulunmufl olal›m.

Pandemi nedeniyle faaliyetlerimizi
çevrim içi yapmak zorunda kald›k.
Ancak haziran bafl› itibar›yla vaka
say›lar›ndaki azal›flla birlikte art›k az
da olsa yüz yüze etkinliklere bafllad›k.
‹lk olarak Avrupa Yeflil Mutabakat›’yla
ilgili olarak kurdu¤umuz BUS‹AD
Avrupa Pakt› Görev Gücü’nün
tan›t›m›yla ilgili olarak BUS‹AD Evi
Bahçesi’nde bir bas›n toplant›s›
gerçeklefltirdik. Koflullar›n izin
vermesi halinde bahçemizden daha
çok faydalanmay› umuyoruz.

Bu say›da pandeminin en çok zarar
verdi¤i sektör olan turizmi ele ald›k.

Turizm asl›nda Bursa’m›z aç›s›ndan
istenilen bir noktada de¤il. Tarihi,
termali, do¤as›, yetiflmifl ifl gücüyle
çok daha fazla ziyaretçiyi
sokaklar›m›zda a¤›rlamay› hayal
ediyoruz.

Bursa bizim gözbebe¤imiz. Bu güzel
mücevheri herkesin görmesini arzu
ediyoruz. Eksiklerimizi belirleyip ona
göre strateji oluflturmam›z flart. Bursa
salt bir sanayi kenti, salt bir tar›m
kenti de¤ildir. Bursa ayn› zamanda
bir turizm kentidir. Tüm bu gücü bir
araya getirmemiz bizi çok daha
yaflan›r bir kentin bireyleri olmaya
götürebilir.

Bu say›m›zda ayr›ca karfl›n›za yeflil
ekonomi, küresel ›s›nmaya iliflkin
haberler ç›kacak. Art›k bu da
hayat›m›z›n ayr›lmaz parças›.

Haberlerimize yans›masa da
gençleflmeye iliflkin ciddi çal›flmalar
yap›yoruz. Bu konuda çaba harcayan
Yönetim Kurulu Üyesi arkadafllar›ma

özel bir teflekkür etmem gerek.
Zaman ay›r›p BUS‹AD’› gelece¤e
tafl›mak için u¤rafl›yorlar.

Dergimizde geçti¤imiz birkaç ay
içinde gerçeklefltirdi¤imiz faaliyetlerin
haberlerini bulabileceksiniz. Sosyal
medya hesaplar›m›zdan da bizleri
takip etmenizi bekliyoruz.

Pandeminin gevflemesiyle birlikte yüz
yüze gelece¤imiz günlerin yak›n
olmas› ümidiyle, hay›rl› ifller sa¤l›kl›
günler dilerim.

Bursa ayn› zamanda
bir turizm kentidir





Yay›n
Kurulundan

Gonca Yerliyurt Urkut
Yay›n Kurulu Üyesi
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Yüzmeyi zeytinliklerin k›y›daki ç›nar
ve ceviz a¤açlar›yla bulufltu¤u
Gemlik’in güzel sahil köyü
Karacaali’de ö¤rendim. Marmara
Denizi ›fl›l ›fl›ld›. Bal›kç›lar her sabah
köyün meydan›ndaki meflhur Ç›naralt›
Kahvesi’nin yan›ndaki küçük iskeleye
yanafl›r, tuttuklar› bal›klar› tartmadan
götürdü¤ün kaba doldurur ve 5 liraya
satarlard›. Sesleri hala kula¤›mdad›r
“derya kuzusu bunlar ister kova getir
ister le¤en hepsi befl lira”.  Bir de
rahmetli ‹zzet Kaptan’›n nefle veren
sesi var kulaklar›mda “balkondan el
sallayan k›rm›z› elbiseli han›m
nas›ls›n›z…”

Güzel günlerdi, denizler de niyetler
de temizdi…

fiimdi o güzelim Marmara’y› kaplayan
müsilaj› gördükçe içimiz parçalan›yor.
Hep dilimizde olan ama hiçbir fley
yapmad›¤›m›z plans›z flehirleflmenin
ve kontrolsüz sanayileflmeden
kaynakl› deniz kirlili¤inin, bal›kç›l›k
sektöründeki vahfli avlanma
yöntemlerinin, yo¤un deniz trafi¤inin
ve küresel ›s›nman›n sonuçlar›n› flimdi
Marmara Denizi’ndeki müsilajla somut
olarak hep beraber görüyoruz.
Do¤an›n sessiz ç›¤l›¤›n› dile getiren
bu defa deniz oldu…

Müsilaja dünyada ilk defa 1729’da
Adriyatik denizinde rastlan›yor ve
bal›k a¤lar›na bulaflarak a¤lar›n
kullan›m›n› engelledi¤i için “mare
sporco”  (kirli deniz) olarak
tan›mlan›yor. Ama son 45 y›lda
görülme s›kl›¤› oldukça art›yor. Kuzey
Denizi’nde Fransa, Belçika, Hollanda
ve Almanya k›y›lar›nda da gözleniyor.
Marmara’da ilk kez 2007-2008
y›llar›nda görüldü ve etkisi ise  2 y›l
kadar bir sürdü.

Geçmiflte yaflanan müsilajlar ya
do¤al yollardan da¤›ld›, ya çeflitli
aletlerle yüzeyden topland› ya da
denizin dibine çökerek gözden
uzaklaflt›. Ancak sorunun artan
boyutuyla bafl edebilmek için daha
uzun vadeli tedbirler gerekiyor. Çevre
kirlili¤inin önüne geçecek etkin ar›tma
tesislerinin kurulumu, tar›mda ve
sanayide zararl›, özellikle de nitrojen
ve fosfat› artt›racak kimyasallar›n
kullan›m›n›n önüne geçilmesi ve iklim
de¤iflikli¤iyle mücadeleye öncelik
verilmesi bu yöntemlerin en baflta
gelenleri.

Umar›z ülkemiz yeni çevre
felaketlerine yol açmadan müsilaj
sorununu büyük ve ders al›c› bir
ekosistem uyar›s› olarak ele al›r ve

kamu yönetimi, özel sektör,
belediyeler, sanayiciler, bilim insanlar›
samimiyetle bir araya gelerek bu
sorunu çözeriz.

Ve hiçbir fley yapmasa bile sadece
denizde serinleyen, bal›k yiyen, denizi
seyreden her bir birey de bu müsilaj
görüntüsünün kendinden kaynakl›
sorumlulu¤unu hisseder. Çok da uzak
olmayan bir gün denizin bitebilece¤ini
idrak eder ve ona flefkatle yaklafl›r›z.

Evet kabul ediyoruz art›k 5 liraya kova
kova bal›k alamay›z ama bal›kç›
vitrinlerinde “bal›klar›m›z
Marmara’dan tutulmam›flt›r, müsilaj
etkisi tafl›mamaktad›r” yaz›lar›
görmenin üzüntüsünü de hiç olmazsa
yaflamay›z.

Marmara Denizi’nden yükselen ç›¤l›¤›
hepimiz duymak zorunday›z.

Marmara Denizi’ni duyan var m›?





Turizm sektörünün ülkemize
ekonomik ve sosyal katk›lar›
düflünüldü¤ünde, bu topraklar›n
flimdi bu sektöre borcu oldu¤unu
söylemek yanl›fl olmayacak. Turizmi
ve pandeminin etkilerini masaya
yat›rarak, bu borcun ödenmesinde
biz de üzerimize düfleni yapmak
istedik.

Türkiye, pandemi öncesi 52 milyon
turistle dünyada en çok turist
a¤›rlayan 6. ülkesi konumundayd›.
Ancak, bu baflar› parasal rakamlarda
ayn› noktada de¤ildi. Türkiye’nin
turizm geliri dünya s›ralamas›nda
ancak 14.’lük olarak karfl›m›za ç›k›yor.
Türkiye y›llar içinde daha çok turist
a¤›rlamas›na ra¤men, her geçen y›l
kazanc› oransal olarak düflmüfl
durumda. Yani, ülkemiz ucuz turizmin
adresi oluyor her geçen y›l. Buna
‘dur’ demek için ilk olarak elimizdeki
de¤erlerin do¤ru anlat›lmas›
gerekiyor.

Türkiye’nin turizmini Antalya a¤›rl›kl›
oluflturdu¤u aç›k. Ancak, Türkiye,
Antalya’dan ibaret de¤il. Gerek,
kültür, gerek dini, gerek sa¤l›k, gerek
spor ve gerekse kongre fuar turizmi
için alt yap› ve di¤er avantajlara sahip
bir ülkeyiz. Bu avantajlar›n iletifliminin
pazarlama odakl› yap›lmas›nda belli
ki büyük s›k›nt›lar var.

Eksik olan ne?

08 Bak›fl 152

Pandeminin en çok etkiledi¤i ana
sektörlerin bafl›nda flüphesiz 
hizmet sektörü geliyor. Sadece

ülkemizde de¤il, turizm potansiyeli
olan tüm ülkelerde hükümetler, hizmet
sektörünün yaralar›n› sarmak için
formüller üretedursun, hizmet
sektöründe pastan›n en genifl dilimini

oluflturan turizm sektörü de bir
yandan kendi çözümlerini bulmaya
çal›fl›yor. Turizm potansiyeliyle
dünyan›n en önemli
destinasyonlar›ndan biri olan
ülkemizde, kabul edelim ki;
pandemiden sanayi, tar›m ve inflaat
sektörleri k›smen daha az etkilenirken,
hizmet sektöründeki tüm alt sektörler,
neredeyse kepenklerini indirdi.
Turizm sektörünün, konaklama,
ulafl›m ve yeme içme gibi kollar›nda
ifller tamamen durdu.

Türkiye’nin turizmdeki kan kayb›,
ekonominin geneli aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, döviz girdisi aç›s›ndan
da önemli bir sorun yaratt›. Bilindi¤i
gibi istihdam aç›s›ndan da turizm,
iflsizli¤e karfl› mücadelede en önemli
sektörlerin bafl›nda geliyor. Ancak,
turizm hareketlili¤i durunca, istihdam
ve iflsizlik de bu sektörün
kaçamayaca¤› bir soruna dönüfltü.
Haliyle bu durum, Türkiye’nin de
iflsizlik sorunu haline dönüflmeye
bafllad›. Yani bir yandan s›cak döviz
girdisi ve istihdam yaratma gücü
nedeniyle di¤er yandan da tarihiyle,
do¤as›yla ve kaliteli hizmet anlay›fl›yla
bugüne kadar hakkedilmifl bir
potansiyelin yokolma tehlikesi sektör
için çalan çanlar› daha güçlü k›ld›.



Türkiye’nin yatak kapasitesi 1 milyon
596 bin. Bunun 3’te 1’inden fazlas›n›
tek bafl›na Antalya karfl›l›yor.
Antalya’da yatak kapasitesi 599 bin,
‹stanbul’da 211 bin Mu¤la’da 174 bin
yatak kapasitesi var. Bursa’da ise bu
rakam 24 bin.

Yani turizmde de tek yönlü bir
büyüme içinde oldu¤umuz ortada.
Antalya, Mu¤la ve k›smen Ayd›n’a
y›¤›lan bir dinlenme turizmi ile kültür,
sa¤l›k, kongre, ifl gibi di¤er tüm
alanlar› bünyesinde bulunduran bir
‹stanbul fleklinde gelifliyor turizmimiz.

Oysa Karadeniz’inden,
Kapodokya’s›na, Güney
Marmara’dan Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu’ya kadar büyük bir de¤erler
bütünü ülkemiz.

BURSA TUR‹ZM‹N NERES‹NDE?

Do¤as›, tarihi, termal tesisleri, Bursa
Ovas›’n›n eflsiz ürünleri, el sanat›
çinisi, b›çaklar›, tekstil ürünleri,
havlusu ve k›fl turizmi ile Bursa, turizm
pastas›ndan haketti¤ini alabiliyor mu
bir de ona bakal›m.

Bursa, daha önceki y›llarda “Hafta
sonu Bursa’ya Projesi” ile ‹stanbul’a
gelen yabanc› turistler ile yine ‹stanbul
merkezli yerli turistleri 2 günlü¤üne
Bursa’ya çekmenin yollar›n› arad›.
Ancak çal›flmalar nedense istenen
seviyede sonuç vermedi.

Bursa’ya gelenlerin ortalama kal›fl
süresi 1.9 gece. Oysa, k›fl turizmi,
termal turizm, tarih ve do¤a turizmi
aç›s›ndan Bursa’n›n daha yüksek bir
potansiyele ulaflmas› gerekirdi.

Peki Bursa nas›l turizmden hem daha
fazla pay alacak hem de pastan›n
büyümesine katk› sa¤layacak? Yurt
d›fl›na gidenler bilir. Bursa’n›n
avantajlar›n›n çok az›na sahip olan
pek çok kent, turizmden ciddi pay
al›yor. Oysa Bursa binlerce y›ll›k tarihi,
Osmanl›’ya baflkentlik yapmas›, ‹znik,
Uluda¤, do¤a ve tarihi dokusuyla
turizm için çok özel bir cevhere
sahiptir. Ancak bu cevher 10 y›llard›r
istenildi¤i gibi ifllenememifltir.

Yaz tatillerinde dinlenme turizminin
merkezi olarak görülen Türkiye’de
son y›llarda k›smen gündeme gelen
sa¤l›k turizmi aç›s›ndan bile
bak›ld›¤›nda Bursa pilot illerden biri
olacak konumda... Bursa Sa¤l›k
Turizmi Derne¤i’nin bu anlamda baz›
giriflimlerde bulundu.

Dünyada medikal, termal, yafll› engelli
olarak 500 milyon kiflinin sa¤l›k turizmi
için seyahat ederek 200 milyar
dolarl›k turizm hareketi oluflturdu¤u
biliniyor. Dünya nüfusunun gittikçe
yafllanmas›, sa¤l›k turizminden pay
alacak flehirlerin elini güçlendiriyor.

Avrupa Tarihi Termal Kentler Birli¤i’nin
2013 y›l›nda Bursa’y›, Türkiye’den ilk

Dosya Konusu
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ve tek üye olarak birli¤e kabul etmesi
bile tek bafl›na büyük bir avantaj.
2017 y›l›nda kurulan Bursa Turizm
Platformu da yine kentin turizm
destinasyonu olarak markalaflmas›
ve potansiyelin do¤ru
de¤erlendirilmesi için önemli bir ad›m.

Sonuç olarak, Bursa’da tüm kurum
ve kurulufllar, sektör temsilcileri,
kentin potansiyelinin fark›nda.

Potansiyele sahip olmakla, potansiyeli
do¤ru de¤erlendirmek ne yaz›k ki
atbafl› gidemedi¤inden Bursa,
turizmde iki ileri bir geri ilerleyebiliyor.
Kurumlar, sivil toplum örgütleri ve
dönüflümü sa¤lamaya niyetli öncüler
zaman zaman güçlü projelerle
ad›mlar att›. Fakat, görünen o ki, daha
büyük bir sinerjiye ve kararl›l›¤a
ihtiyaç var.



11 Bak›fl 152

Dosya Konusu

Bursa tarih ve do¤a aç›s›ndan
oldukça zengin bir kent. Bu zenginlik,
Bursa’n›n, Birleflmifl Milletler E¤itim,
Bilim ve Kültür Kurumu’nun
(UNESCO), Dünya Miras› Listesi’nde
iki de¤eriyle yer bulmas›na da neden
oldu. Bunlar Cumal›k›z›k ve Hanlar
Bölgesi ile Sultan Külliyeleri. Ayr›ca

UNESCO KENT‹ BURSA
‹znik de UNESCO’nun geçici
listesinde yer al›yor.

Bursa’n›n fethinin 700. y›l›na da, uzun
bir süre kalmad›¤› düflünülürse, bir
yanda belediyeler, di¤er yanda Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› ve Bursa’da
yaflayan herkes, 2026 y›l›n› bir

s›çrama y›l› olarak de¤erlendirmelidir.

UNESCO listesindeki Bursa
de¤erlerini art›rmak ve buradan
elde edilecek tan›t›m imkanlar›n›
yeni turistlerle art›rmak bütün
Bursal›lar›n görevi san›r›z.

BURSA VE CUMALIKIZIK
998. UNESCO DÜNYA MİRASI
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Dosya Konusu

Bursa bilindi¤i gibi Yeflil Bursa olarak
an›l›r. Ancak çok daha eski y›llarda
yeflilin yerine su flehri ifadesi yer
al›rm›fl. Evliya Çelebi,
seyahatnamesinde Bursa için
“Velhas›l Bursa sudan ibarettir...”
diyerek tan›mlam›fl gözlemlerini. Yine
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde
1640 y›l›nda Bursa’da 3 bin hamam
oldu¤undan bahsedilir. Art›k su
zenginli¤i tart›fl›l›r oldu Bursa’n›n
ancak termal aç›dan hala önemli bir
potansiyeli oldu¤u da ifade ediliyor.
Bursa Büyükflehir Belediyesi'nin
S›caksu’da ki termal planlamalar› da
asl›nda Bursa’daki potansiyeli de
gözler önüne seriyor.

Belediye planlar›nda “300 lt./sn debili
bu suyu kullanacak modern tesisler
olmad›¤› için, petrolünü iflleyemeyen
orta do¤u ülkeleri gibi çok de¤erli bu
do¤al kayna¤› kullanamamaktay›z”
deniliyor.

Ayr›ca Bursa, Avrupa Konseyi
taraf›ndan yetkilendirilen EHTTA

(European Historic Thermal Towns
Association) 10 ülkeden 25 termal
flehir ve organizasyonun yer ald›¤›
Avrupa Tarihi Termal fiehirler Birli¤i
taraf›ndan 2013 y›l›nda Fransa’daki
meclis toplant›s›nda, Türkiye’nin ilk
Avrupa Tarihi Termal Kenti olarak
kabul edilmifltir.

Bursa Büyükflehir Belediyesi S›cak Su Projesi“Velhas›l
Bursa
sudan
ibarettir...”





“Turizm entübe olmufltu
flimdi yo¤un bak›mda”
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Pandemi önce hareketlili¤i ortadan
kald›rd›. Slogan bile “Evde kal”
olunca en çok turizm sektörü
etkilendi pandemiden. ‹lk olarak
uçufllar, ülkelere girifl ç›k›fllar
durdu. Ard›ndan konaklama
tesisleri kapand›. Sonra ara ara,
pandemi h›z›n› kaybettikçe,
konaklama ve ulafl›mda k›smi
rahatlamalar yafland›ysa da, 2020
y›l›nda Türkiye’nin turizmden elde
etti¤i gelir yüzde 75 oran›nda
düfltü. Gelen turist say›s› 2019’da
51 milyon 750 binken 2020’de 15
milyon 900 bine düfltü. 2019 turizm
geliri de 34.5 milyar dolarken
2020’de sadece 12.1 milyar
dolarda kald›.

‹flte bu namüsait flartlar› konuflmak
için biraraya geldik BUS‹AD Üyesi
ve Güney Marmara Turistik
Otelciler ve ‹flletmeciler Birli¤i
Yönetim Kurulu Baflkan› Ersin
Yaz›c› ile.

Yaz›c›, 4-5 y›ldan önce 2019
rakamlar›na ulaflman›n kolay
olmad›¤›n› ve personel kay›plar›n›
telafinin kendilerini
kayg›land›rd›¤›n› ifade etti.

Yaz›c›, turizmin entübe oldu¤unu
flimdi ise yo¤un bak›ma al›nd›¤›n›
ifade ederek, devletten beklentileri
oldu¤unu da kaydetti.

Keyifle okuyaca¤›n›z› umdu¤umuz
söyleflimizde Yaz›c›’n›n Bursa
turizmine iliflkin görüfllerini de
bulacaks›n›z.



Söylefli
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Pandemi öncesi Bursa turizmine iliflkin
genel bir de¤erlendirme yapar m›s›n›z?

Gezi olaylar›ndan itibaren, Avrupa
ve Bat›l› turist geliflleri azalm›flt›.
2019’da 4-5 y›ld›r gelmeyen
pazarlardan talep almaya bafllam›flt›k.
Fransa, ‹talya, ‹ngiltere, Malezya,
Endonezya, Japonya gibi ülkelerden
talepler geliyordu. Pandemi süreci
bütün bu pazarlar› durdurdu. Ancak
bu pazarlar yine gelecek inan›yorum.
Fakat belli yafl gruplar›n› daha çok
etkileyen pandemi Bursa’daki kültür
turlar›n› nas›l etkiler bu soru iflareti
olarak duruyor.

Yine uzun bir süredir, Bursa’ya gelen
bat›l› turistlerin yerini a¤›rl›kl› olarak
Arap ülkelerinden, Rusya ve do¤u
ülkelerinden gelenlerin ald›¤›
konufluluyor, bunu nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Art›lar› neler,
eksileri neler?

Özellikle Orta Do¤u’dan, Ukrayna ve
Rusya gibi ülkelerden talep al›yoruz.
Bursa’ya gelmek için rezervasyon
yapt›rmak isteyenlerin %6 s›
Rusya’dan. Bu daha önce
görmedi¤imiz bir fley.

Farkl› pazarlardan misafir gelmesi,
pazarda oluflabilecek olumsuzlu¤un
etkisini azalt›r. Orta Do¤u’yu
ç›kar›rsak, doluluk oran›m›z yüzde
20’lere düfler. Onlar› kat›nca yüzde
90’lara ç›kar. Pazar› çeflitlendirmeliyiz.
Suudi Arabistan’la yaflanan sorunlar
nedeniyle doluluk, yüzde 70’lere
geriledi. Farkl› pazarlar olsa bu s›k›nt›
olmaz. Ayr›ca farkl› pazarlar flehrin
ortalama oda fiyat›n›n do¤ru yerde
korunmas›n› sa¤lar. Ortalama oda
fiyat›n›n do¤ru yerde korunmas›,
flehrin toplam kalitesini yükseltir.
fiehrin toplam kalitesi yükselirse, bu
durumdan esnaf çok olumlu etkilenir.
Eksisi ise flehir biraz daha pahal›lafl›r.

Yeni Oteller aç›ld› son y›llarda bunun
nas›l bir etkisi oldu?

Yeni otellerin aç›lmas› Bursa’n›n turist
say›s›n›n artmas›na neden olmad›.
Yat›r›mc›lar›n farkl› sektöre yat›r›m
yapma arzusundan oldu. Arz talep

iliflkisine bak›lmad›. Bu da Bursa
ortalama oda fiyatlar›n›n uzun y›llar
yerinde saymas›na neden oldu.

Pandemi sürecine gelecek olursak, ilk
olarak turizm en çok etkilenen sektör
oldu. Ulafl›m, konaklama, yeme içme
sektörlerindeki durgunlu¤un ortadan
kalkmas› için çok uzun bir mücadeleye
ihtiyaç oldu¤u görülüyor. Baz› önemli
befl y›ld›zl› otellerin kap›lar›n› kapad›¤›n›
duyuyoruz. Nas›l geçti pandemi dönemi
Bursa ve Güney Marmara otelcileri için?

Yüzde 75’lik bir düflüfl oldu sektörde.
Pandeminin ilk 4 ay›n› neredeyse tüm
oteller kapal› geçirdi. Sonras›ndaki
dönemde aradan geçen 1 y›lda
otellerin % 50 si aç›k, geri kalan hala
kapal›. Aç›k otellerin doluluk oranlar›
ise %35 - 40 civar›nda. Kay›plar›n
telafisi sektörün normale dönmesinin
ard›ndan ancak 4 y›lda olur. 2019
sonunu yakalamam›z 4 y›l› bulur.
Bursa’da çok say›da befl y›ld›zl› otel
pandemide kapand›. Hatta Türkiye’de
otellerin el de¤ifltirdi¤ini duyuyoruz.

Ne kadar personelini kaybetti sektör?
Ne kadar zamanda geri kazanaca¤›n›z›
düflünüyorsunuz?

Personel kayb› en ciddi kay›plardan
bir tanesi. Maddi kayb› 3-5 y›lda telafi
edebilirsiniz. Ancak deneyimli
personelin yerine yenisini nas›l
koyaca¤›n›z soru iflareti. Personelin
yüzde 40’› evde oturuyor. Bunlar
yeniden sektöre döner mi? Çok zor.
1,5 y›l sonra nas›l motive ve adapte
edece¤imiz ürünün insan oldu¤u bu
sektör için büyük bir soru iflareti.

Sektörün pandemi telafisi için devletten
beklentisi nedir?

Turizm Bakan›m›zla her zaman
görüflebiliyoruz. Hem acenta hem
otel taraf›n› biliyor. Taleplerimizi
anl›yor. Biz devletten SGK stopaj
deste¤i, k›sa çal›flma ödene¤i, KDV
deste¤i, ecrimisiller ve Türkiye Tan›t›m
ve Gelifltirme Ajans› pay›n›n bir y›l
faizsiz ertelenmesini istedik. Ancak
ivedilikle acil olan Temmuz ve
A¤ustos aylar›nda özellikle
konaklama sektöründe k›sa çal›flma

ödene¤inin uzat›lmas›.
Turizmimiz entübe olmufltu, flimdi
yo¤un bak›mda.

Bursa’n›n turizm pastas›ndan ald›¤› pay,
hepimizin bildi¤i gibi potansiyeliyle
paralel de¤il. Do¤as›, da¤›, denizi,
tarihi, termal sular› ve güçlü hizmet
sektörü insan kayna¤›yla, Bursa sizce
nerede olmal›?

Bursa sanayiden yana tercihini
yapm›fl durumda. Son 3-4 y›lda otel
yat›r›mlar› yap›l›yor ancak bunlar
yat›r›mc›lar›n yat›r›mlar›n›
çeflitlendirme anlay›fl›ndan geliyor.
Yoksa Bursa turizmi seçmifl de¤il.
Bursa Büyükflehir Belediyesi’nin ve
Turizm Çal›flma Ofisi’nin çal›flmalar›n›
faydal› buluyorum. Endonezya,
Malezya, Pakistan ve Hindistan gibi
büyük pazarlarda fark yaratt›lar.
Bursa’da arazi fiyatlar› yüksek. O
nedenle büyük SPA’lar yapmak kolay
de¤il. Afyon arazi aç›s›ndan flansl›.
Yolu aç›k olsun. Herkes elinden geleni
yap›yor. Ama al›c›s›n› bulmak gerekir.
Bursa yüzde 1 turist çekebiliyor. Bu
durum do¤ru yerde olmad›¤›m›z›
gösteriyor. Turist deneyimlerini
art›rmam›z gerekir. Longoz’dan tutun
flelalelere, Hanlar Bölgesi’nden
Kayhan’a kadar pek çok güzelli¤imiz
var. Hanlar Bölgesi’ndeki atmosferi
biz turiste yaflatam›yoruz. Osmanl›
tarz› yemeklerimizi farkl› aflç›lar›n
tarz›yla sunmam›z gerekiyor.
Turistlerin tarihi hissedebilecekleri,
Hanlar Bölgesi’nin büyülü havas›n›
yaflayabilecekleri kaliteli hizmet veren
mekanlara ihtiyaç var.

Uluda¤’da durum nas›ld›?

Turistlere do¤ru hizmet verebilmek
için Uluda¤’›n tek elden yönetilmesi
gerekmektedir. Pistlerin uzat›lmas›,
tesislerin yenilenmesi, hizmet
kalitesinin artmas› öncelikli olmas›
gerekenler. Oteller haricinde di¤er
yan hizmetlerin verildi¤i tesislerin de
iyilefltirilmesi gerekmektedir.
Uluda¤’da sürekli devam eden köy
kasaba gibi bir yerleflim alan›
olmad›¤› için 12 ay turizm yap›lam›yor.
Oteller kapan›yor, di¤er tesisler
kapan›yor. Gelen turiste hizmet



16 Bak›fl 152

verecek yok. Dünyan›n hiçbir
yerinde sadece 2 ay kayak
turizmi hizmeti verip sonra
kapanan kayak merkezleri yok.
Bu merkezler yaz k›fl hizmet
veriyor. Bunun pek çok örne¤ini
Almanya, Fransa, ‹talya ve
‹sveç’te görmekteyiz. Yaz›n
yap›labilecek spor ve di¤er
aktiviteleri kazand›rarak
Uluda¤’da otellerin aç›k kalmas›n›
sa¤layabiliriz.

2021’de beklentiniz nedir? Turizmin
ülkemizde yeni rotas›, vizyonu sizce
ne olmal›?

2021 ikinci yar›s›ndan itibaren
afl›laman›n da etkisiyle birlikte
hareketlilik yavafl yavafl
bafllayacak. Ertelenmifl talepler
geliyor. Güven artt›kça dolafl›m
artacak. Sonbaharda hizmet

sektöründe V fleklinde bir ç›k›fl
olacak.

Ayakta kalacak turizmciler çok
daha farkl› ve iyi bir turizm
yapacaklar. Buna inan›yorum.
Bursa’n›n do¤as›n›n ve termal
kaynaklar›n›n olmas› Bursa için
avantaj olacak. Yeni otoyolla
birlikte ‹stanbul’a daha da
yak›nlaflman›n etkileri daha da
fazla görülecek.

Bundan sonra gelen turist
say›s›ndan ziyade, turist bafl›na
harcama rakam›na bakmam›z
gerekir. Dünyadaki pek çok
ülkeye k›yasla Türkiye’de en yeni
otellerde en iyi hizmeti yüzde 50
ucuza veriyoruz. Bunun
sürdürülebilirli¤i çok zor.

Kaliteli hizmet alan bir turist daha
çok fiyat ödemeye raz› olur. Bizim
pazarlama sorunumuz var.
Ülkenin tüm dinamikleriyle ilgili
bir durum bu. Hizmet sektörü
durunca ülkenin ne kadar yara
alabilece¤ini gördük. Bizim gibi
borçlu ülkelerde döviz girifli hayati
önem tafl›maktad›r.

Turizm sektörü; hammaddesi
ülkemizin güzellikleri oldu¤u için
döviz ç›kt›s› olmayan ve 50 milyar
dolar girdi sa¤layan bir sektör.
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vrupa Yeflil Mutabakat›’n›n Bursa
sanayisine etkilerini en aza 
indirmek ve gerekli dönüflümü

kolaylaflt›racak bir fonksiyon
üstlenmek amac›yla, BUS‹AD
bünyesinde kurulan, Avrupa Yeflil
Pakt› Görev Gücü’nün tan›t›m›
nedeniyle BUS‹AD Evi’nde bas›n
toplant›s› düzenlendi. Bas›n
toplant›s›nda konuflan  BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Türkay,
günümüzün en önemli sorununun
küresel ›s›nma ve onun görünen
yans›mas› iklim de¤iflikli¤i oldu¤unu
belirterek, “AB 2019’da Avrupa Yeflil
Mutabakat›’n› aç›klayarak bu ifle dur
diyecek bir mekanizmay› da devreye
sokmufl oldu” diye konufltu. Türkay,
flunlar› kaydetti:

“fiunu çok iyi anlamak ve
iflsellefltirmek zorunday›z, bu salt bir

çevre meselesi de¤il, yeni bir
uluslararas› ticaret ve ifl stratejisidir.
Baz› yerlerde bu mutabakat›n AB’nin
yeni gümrük engeli olarak gören
anlay›fllar var. Bunu bir engel de¤il,
kendimiz ve dünyam›z için bir f›rsat
olarak görmeliyiz. AB, 2050 y›l›nda
k›tada karbon nötr durumuna
ulaflmak için de, S›n›rda Karbon
Düzenlemesi (SKD) uygulamas›n›
bafllat›yor. SKD ile AB’nin paydafllar›
da belirlenen karbon s›n›rlar›na uymak

zorunda kalacak, aksi halde bedelini
ödeyecek.”

Yeflil Mutabakat›n Türkiye’yi de
etkileyece¤ini kaydeden Türkay,
“Bilindi¤i gibi ihracat›m›z›n yar›ya
yak›n›n› AB’ye yap›yoruz. San›r›m bu
cümle bile durumun ne kadar önemli
oldu¤unu ortaya koyuyor. Pazar›m›z›
kaybetmek istemiyorsak, karbon
sal›m›n› düflürmek zorunday›z”
dedi.Türkay, flöyle devam etti:

“Ya dönüflece¤iz ya oyundan
düflece¤iz”

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, Avrupa Yeflil
Mutabakat›’yla ilgili olarak, “Ya
dönüflece¤iz, ya oyundan
düflece¤iz” de¤erlendirmesini
yapt›.

A



BUS‹AD’dan
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“Bunun için paradigmam›z›
de¤ifltirmemiz gerekli. Enerjide ve
ulafl›mda fosil yak›tlar›, önce
düflüncemizden, ard›ndan da
uygulamadan ç›karmak zorunday›z.
Yenilenebilir enerji ve elektrikli
araçlarla ulafl›m› art›k hayat›m›z›n
vazgeçilmezi k›lmal›y›z. Ard›ndan
üretimde ve tüketimde do¤rusal de¤il,
döngüselli¤i içsellefltirmeliyiz.
Dayan›kl›l›k, geri dönüflüm, yeniden
kullan›m, tamir ve at›klar›n azalt›lmas›,
döngüsel ekonominin parçalar›.
Sürdürülebilir ürünlerin bir istisna
de¤il, norm haline gelmesi gerekir.
At›k kavram›n› s›f›ra indirmeliyiz.”

BUS‹AD’›n logosunun
sürdürülebililili¤in sembolü oldu¤unu
ifade eden Türkay, “Dut yapra¤›, ipek
böce¤i kozas› ve çark. 43 y›ld›r bunun
fark›nday›z. Biri yoksa di¤eri de yok.
‹hracatta, mesleki ve teknik e¤itimde,
Bursa’n›n tan›t›m›nda, savunma
sanayinde üstlendi¤imiz öncü rolleri
bir süredir dijital dönüflüm ve endüstri
4.0’da da yürütüyorduk. fiimdi buna
yeflil ekonomiyi de eklemifl olduk.
Dijital dönüflüm ve yeflil ekonominin
asl›nda birlikte yürüdü¤ünü de
düflünüyoruz” diye konufltu.

Türkay, konuflmas›n›, “Türkiye’nin ilk
OSB’sini kuran, otomotivin merkezi,
tekstilin kurucusu, meyvecili¤in
anavatan› kentimiz, Avrupa Yeflil
Mutabakat›’n›n da etkisiyle art›k Yeflil
Ekonomi’nin de merkezi olacak. Ya
dönüflece¤iz, ya oyundan düflece¤iz.
BUS‹AD olarak dönüflümün
gerçekleflmesi için üzerimize düflen
öncülük görevini, AB Yeflil Pakt›
Görev Gücü’yle yerine getirece¤iz”
diyerek tamamlad›.

Türkay’›n ard›ndan söz alan, BUS‹AD
AB Yeflil Pakt› Görev Gücü Baflkan›
Hüsamettin Çoban, Avrupa Yeflil
Mutabakat›’n›n 2050 y›l›na kadar net
sera gaz› emisyonlar›n›n s›f›ra
indirilmesi, ekonomik büyümenin
kaynak kullan›m›ndan ayr›lmas› ve
hiç kimsenin ve hiçbir yerin bu
politikadan ayr› tutulmamas›n›
hedefledi¤ini söyledi.  Çoban, AB’nin
eylem plan›n 8 bafll›ktan olufltu¤unu
da kaydederek, “Avrupa Birli¤i kendi
içerisinde planland›¤› bu stratejileri
ticaret yolu ile di¤er ülkelere de
yaymay› planlamaktad›r. Avrupa ile
ticaret yapan tüm kurulufllar, bu

stratejiler çerçevesinde üretim
yapmak veya ticaretlerini bu Avrupa
Yeflil Mutabakat› çerçevesinde
düzenlemek zorunda kalacakt›r” dedi.

Çoban, “Bu çerçevede BUS‹AD AB
Yeflil Pakt› Görev Gücü olarak yeni
flekillenecek ticaret sistemi ile ilgili
Bursa sanayicisinin fark›ndal›¤›n›
art›rmay›, yeni ticaret sisteminin
getirece¤i tehditlere ve f›rsatlara haz›r
olmak için gerekli altyap›n›n
oluflturmas›na katk› vermeyi
amaçlamaktay›z” diye konufltu.

Çoban bu hedefe ulaflmak için
gerçeklefltirilecek eylem plan›n›nise
flöyle ifade etti:

“Avrupa Yeflil Mutabakat› genel
bilgilendirme toplant›lar›n›n yap›lmas›.
Avrupa Yeflil Mutabakat› ile ilgili
kamunun yaklafl›m›na yönelik
bilgilendirme toplant›lar›n›n yap›lmas›.
Finansman kaynaklar› ve bunlara
ulaflma yollar› ile ilgili bilgilendirme
toplant›lar›n›n yap›lmas›. Döngüsel
Ekonomi ile ilgili bilgilendirme
toplant›lar›n›n yap›lmas› ile fark›ndal›¤›
art›rmay› amaçl›yoruz. ‹kinci
bafll›¤›m›z karbon ayak izi,
hesaplanmas›, düflürülmesi ve
bilgilendirmeyi hedefliyor. Enerji
verimlili¤i ve yenilenebilir enerji bir
di¤er bafll›¤›m›z. Çok önem verdi¤imiz
bir baflka eylem plan›m›z döngüsel
ekonomide. Ayr›ca TÜS‹AD gibi di¤er
kurum ve kurulufllarla iflbirli¤i
yapaca¤›z ve gerelk AB gerekse

kamu nezdinde yenilikleri ö¤renip
paylaflaca¤›z.”

BUS‹AD Yeflil Bursa Çal›flma Grubu
Genel Koordinatörü Doç. Dr. Efsun
Dindar ise, Yeflil ve temiz bir Bursa
herkese ciddi görevler düfltü¤ünü
belirterek, “Öncelikli olarak sanayinin
kontrolsüz büyümesi, tar›m
topraklar›n›n tahrip edilmesi ve do¤al
kaynaklar›n bilinçsizce tüketilmesinin
önüne geçilmelidir. Yasal bir
zorunluluk oldu¤u için de¤il, gelecek
nesillerin sa¤l›kl› ve dengeli bir
çevrede yaflayabilmesi için vicdani
bir sorumluluk ile yerine getirmesi
gerekmektedir. Bu vizyon ile BUS‹AD
bünyesinde Bursa için yaflanabilir
sa¤l›kl› bir kent temas› ile 2020 y›l›nda
Yeflil Bursa Çal›flma Grubu
kurulmufltur. Kuruldu¤u süreçten bu
yana flehrin anayasas› olarak
tan›mlanan 1/100.000 Çevre Düzeni
plan› ile ilgili yo¤un çal›flmalar yapm›fl
ve önerilerini Bursa Büyükflehir
Belediyesi ile belirli periyotlarda bir
araya gelerek paylaflm›flt›r. Bunun
yan›s›ra ‹klim de¤iflikli¤i ile ilgili
fark›ndal›k çal›flmalar› yaparak
webinarlar düzenlemifltir. Paralel
olarak döngüsel ekonomiye vurgu
yaparak konunun sektör temsilcileri
ile bir araya gelmifltir. Çal›flma
grubumuz Bursa’ya iliflkin gündemleri
takip etmeye devam ederek
önümüzdeki süreçte çal›flmalar›na
devam edecektir” dedi.



vrupa Yeflil Mutabakat› 
konusunda fark›ndal›¤› art›rmak
amac›yla gerçeklefltirilen çevrim

içi toplant›n›n konu¤u Ticaret
Bakanl›¤› Uluslararas› Anlaflmalar ve
AB Genel Müdür Yard›mc›s› Bahar
Güçlü oldu. Güçlü, “Kamu Eylem
Plan› Haz›rl›¤›” ve “Sektörler ve
Firmalar Nezdinde Öngörülen Risk
ve F›rsatlar” bafll›klar›nda bir sunum
gerçeklefltirdi.

Moderatörlü¤ünü BUS‹AD Avrupa
Yeflil Pakt› Görev Gücü Baflkan›

Hüsamettin Çoban’›n gerçeklefltirdi¤i
toplant›da konuflan Güçlü, AB’nin
2050 y›l›nda karbon-nötr k›ta olma
hedefinin iklim de¤iflikli¤iyle
mücadelenin AB’nin önceli¤i
oalca¤›n› ortaya koymufltur.
Güçlü, “Asl›nda Avrupa Yeflil
Mutabakat› ile AB, sanayisini
dönüfltürerek yeni bir büyüme
stratejisi ortaya koymufltur. AB,
sadece kendi sanayisini
dönüfltürmekle kalmay›p, ticaretle
üçüncü ülkelerde de yans›malar›
olmas› beklenmektedir” dedi.

Avrupa Yeflil Mutabakat›’n›n ülkemiz
üzerinde etkilerinin olmas› kaç›n›lmaz
görünüyor diyen Güçlü, flöyle devam
etti:

“Bu etkiler, ticaret, yat›r›mlar ve
Avrupa de¤erler zincirine
entegrasyonumuz konusunda
hissedilecektir. Rekabetçili¤imiz ve
f›rsatlar›n de¤erlendirilmesi aç›s›ndan
önemli görünüyor. S›n›rda Karbon
Düzenlemesi (SKD) mekanizmas›n›n
etkisi olacak. SKD ile karbon kaça¤›
olmas› muhtemel sektörler için vergi
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“Oyunun kurallar› de¤ifliyor”
Ticaret Bakanl›¤› - Uluslararas›
Anlaflmalar ve AB Genel Müdür
Yard›mc›s› Bahar Güçlü, Avrupa
Yeflil Mutabakat› ile oyunun
kurallar›n›n de¤iflece¤ini söyledi.
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) bünyesinde
Avrupa Yeflil Mutabakat›’na
uyumu h›zland›rmak için kurulan
BUS‹AD Avrupa Yeflil Pakt› Görev
Gücü, bir çevrim içi toplant›yla
çal›flmalar›na bafllad›.

A



BUS‹AD’dan
uygulanmas› söz konusu olacak.
Sisteme iliflkin ilk öneri gelecek günler
içinde AB’de paylafl›lacak. Uygulama
için öngörülen tarih 2023.
‹lk anda Çelik, çimento ve alüminyum
etkilenecek. Sonras›nda 63 sektör ve
alt sektör var. Tekstil ve haz›r giyimin
de burada yer alma olas›l›¤› var.“

“DÖNGÜSEL...”

Avrupa Yeflil Mutabakat› ile AB’nin
sanayi stratejisinin de de¤iflti¤ini
kaydeden Güçlü, “Daha yeflil daha
dijital bir sanayi öngörüyorlar. Enerji
yo¤un sektörlerde karbonsuzlaflt›rma,
kaynak yo¤un sektörlerde ise
döngüsel ekonomi planlan›yor.

Döngüsel ekonomide sürdürülebilir
ürün anlay›fl› öne ç›k›yor. Dayan›kl›l›k,
geri dönüflüm, yeniden kullan›m, tamir
ve at›klar›n azalt›lmas›, döngüsel
ekonominin parçalar›. Sürdürülebilir
ürünlerin bir istisna de¤il, norm haline
gelmesi gerekir. Kullan at de¤il,
yeniden kullan›m, tamir et, geri
dönüflüm anlay›fl› gündeme gelecek”
dedi.

ENERJ‹ ULAfiIM VE F‹NANS...

AB’nin sürdürülebilir bir g›da sistemi
oluflturmay› hedefledi¤ini de aktaran
Güçlü, organik tar›m›n art›r›lmas›n›n
planland›¤›n›, tar›mdaki etkilerin
Türkiye’de ulaflaca¤›n› söyledi. Enerji
ve ulaflt›rma sektörlerindeki duruma
iliflkin de bilgi veren güçlü, flunlar›
dile getirdi:

“Dünya’da 12. Avrupa’da 5. s›raday›z
yenilenebilir enerji kaynaklar›
konusunda. Ulaflt›rma da AB’nin
hedefleri aras›nda, ulafl›mda 2050
y›l›nda karbon emisyonunun yüzde
90 azalt›lm›fl olmas› var. Bizim için
motorlu araçlarda etki görülecek gibi.
Elektrikli ve hibrit araçlara geçiflin
desteklenmesi öncelikleniyor. 2030
y›l›nda AB yollar›nda 30 milyon
elektrikli araç ve bir milyon flarj
istasyonu öngörülüyor.

Bu hedeflere ulaflmak için finans
planlar›n› da ortaya koyuyor AB. 1
trilyon Avroluk bir kaynak yaratmay›
planl›yorlar. Türkiye’nin de dahil
oldu¤u AB programlar›n›n yüzde
30’unun buraya aktar›lmas›
öngörülüyor.”
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Avrupa Yeflil Mutabakat› ile yaflanan
dönüflümün AB ile s›n›rl›
kalmayaca¤›n› ‹ngiltere ve ABD’de
benzer uygulamalar›n sinyallerinin
ortaya ç›kt›¤›n› ifade eden Güçlü,
“Uluslararas› ticarette oyunun
kurallar›n› de¤ifltirebilecek bir unsur
olarak karfl›m›za ç›kacak. Buradaki
de¤iflim sadece regülasyonlar ve
mevzuat de¤ifliklikleriyle s›n›rl›
kalmayacak. Art›k uluslararas› firmalar
da hedefler koymaya bafllad›. Ayr›ca
tüketici tercihleri de etkileyen unsur
olarak ortaya ç›kacak” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Yeflil
Mutabakat›’n›n yay›nlanmas›n›n
hemen ard›ndan Ticaret Bakanl›¤›
kanal›yla harekete geçti¤ini 9
kurumun kat›l›m›yla bir çal›flma grubu
kurduklar›n› ifade eden Güçlü, ayr›ca

Bakanl›k olarak diplomatik
giriflimlerde bulunduklar›n› da
kaydetti. Yeflil Mutabakat Eylem Plan›
haz›l›¤›nda sona geldiklerini de
belirten Güçlü, diplomatik
temaslar›nda SKD’nin ticari bir engele
dönüflmemesi ve AB finansman›na
eriflim konular›n›n masaya getirildi¤ini
söyledi.

Uyum için yap›lan çal›flmalar› da
“Sertifikasyona yönelik, karbon
fiyatland›r›lmas›na dönük, yeflil
OSB’lerin hayata geçirilmesi, ulusal
döngüsel ekonomi plan› haz›rlanmas›,
ulusal teflvik sistemini gözden
geçirilmesi ve yeflil finansman›n
ekosistemini gelifltirilmesi gibi
çal›flmalar” olarak anlatan Güçlü,
kat›l›mc›lar›n sorular›n› da yan›tlad›.



22 Bak›fl 152

Var olan ekosistem servislerine çok
dikkat etmemiz gerekir. Ekonominin
devam etmesi için ekolojiye önem
vermek zorunday›z. Yeni bir anlay›flla
yeni bir üretim ve tüketim anlay›flla
modeller geliflmeye bafllad›. Ve AB
Yeflil Mutabakat› da bunun ürünü.

“2050’DE 2.5 GEZEGEN GEREKECEK...”

En büyük sermayemiz do¤ad›r.
Mutlaka do¤ada bizden çok önce
hiçbir bedel ödenmemifl bir kayna¤›
iflliyoruz. Do¤al tafl›ma kapasitesinin
üzerinde kullan›yoruz dünyam›z›.

“Ekolojiniz yoksa ekonominiz de yoktur”
Eskiflehir Teknik Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji
Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Cengiz Türe, ekolojinin
olmad›¤› yerde ekonomiden
bahsedilemeyece¤ini söyledi.

B ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yeflil Bursa 
Çal›flma Grubu taraf›ndan,

“Avrupa Yeflil Mutabakat› / ‹fl dünyas›
için f›rsatlar ve tehditler” konulu online
toplant› gerçeklefltirildi.

Toplant›n›n ilk konuflmac›s›, Eskiflehir
Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dal›
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe,
“Avrupa Yeflil Mutabakat› Akademik
Boyutu” konulu bir sunum yapt›.
Sunumuna, “havadan sudan” deyimi
ile lüzumsuz olan ifllerin tan›mland›¤›n›
ifaderek bafllayan, Prof. Dr. Cengiz
Türe, “Art›k bundan vazgeçmemiz
gerekir. Havas›z 3 dakika, susuz 3
gün dayanabiliriz. Bu kültürün
de¤iflmesi gerekir. Havadan sudan
basit konular› de¤il yaflamsal konular›
anlatan bir deyim olmal›” dedi. Prof.

Dr. Türe, flöyle devam etti:
“Havas› kirlenen, suyu tükenen
dünyada telafla kap›ld›k. S›n›rs›z bir
dünyada yaflamad›¤›m›z› anlatan bir
tak›m kurgular ortaya ç›kt›. Bunlara
günümüze kadar geldi ve AB Yeflil
Mutabakat› olarak ortaya ç›kt›.

E¤er bir ekolojiniz yoksa zaten
ekonominiz de yoktur. Dünyan›n
hiçbir yerinde g›da fabrikas› yoktur.
G›da iflleyen fabrika vard›r. G›day›
sadece do¤a üretebilmektedir.
Ne kadar geliflmifl bir teknolojiniz olsa
da bir bu¤day tanesini üretemezsiniz.



BUS‹AD’dan
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1970’lere kadar gezegenimiz bize
yetiyordu. 2010’larda 1.5 gezegene
ç›kt›, 2050’lerde 2.5 gezegene
ç›kacak.”

Konuflmas›nda iklim de¤iflikli¤ine de
de¤inen Prof. Dr. Türe, Dünya’n›n 1.5
derece ›s›naca¤›n› hat›rlatarak, “‹klim
de¤iflikli¤i cebe de dokunuyor. ‹klim
de¤iflikli¤i nedeniyle 2009’da Türkiye,
yüzde 24.4 daha pahal›ya tüketmifl”
dedi. ‹klim de¤iflikli¤inin, 1997 y›l›nda
ABD’ye maliyetinin 300 milyar dolara
mal oldu¤unu da kaydeden Prof. Dr.
Türe burada ciddi bir sigorta maliyeti
oldu¤unu da kaydetti. “Ç›k›fl›m›z
nedir?” diye soran Prof. Dr. Türe,
flöyle devam etti:

“Joseph A. Trinter, “Varl›¤›n›
sürdürebilecek toplumun
özelliklerinden biri, sürdürülebilir bir
sorun çözme sistemine sahip
olmas›d›r” diyor. Sürdürülebilirlik,
“Hem karn›m doysun hem pastam
dursun” anlay›fl›d›r. Öyle bir metod
bulaca¤›z ki, hem bundan
faydalanaca¤›z hem de Dünyam›z
yerini koruyacak. Burada ekonomik
zeka yerine ekolojik zeka almal›.
Ekolojik zekan›n devreye girmesi
ekonomik zeka ile kaybedeni
olmayan bir oyunun kurulmas›n›
sa¤l›yor.

‹klim de¤iflikli¤i dünya GSMH’s›n›n
yüzde 20’sinin kaybolmas›na neden
olacak. Ancak yüzde dünya
GSMH’sinin 2’sini bu süreci
de¤ifltirmek için harcarsak, hiç
kazan›lmasa da yüzde 18’lik bir
getirisi oluyor.”

YEfi‹L MUTABAKAT...

Avrupa Yeflil Mutabakat› ile AB’nin
2050 y›l›na kadar s›n›rlar› içinde iklim
nötrü hedefledi¤ini belirten Prof. Dr.
Türe, “Avrupa Yeflil Mutabakat› yeflil
deyince akl›n›za ne gelirse onu
anlat›yor” dedi. Yeflil üretimin 3 temel
hedef ortaya koydu¤unu da
kaydeden Prof. Dr. Türe, “Emisyonlar›,
at›k sular› ve kazalar› en aza
indirgemek, ifllenmemifl ve
yenilenemeyen enerji türlerinin
kullan›m›n› en aza indirgemek, yaflam
döngüsü maliyetini en aza
indirgemek. Bunu yeflil ürünler, yeflil
süreçler, yeflil kullan›m, yeflil
kullan›m›n sonland›r›lmas›

yöntemleriyle yerine getirece¤iz.

Ne gibi etkilerle karfl›laflabiliriz, Yeflil
Mutabakat nedeniyle. Birincisi ihracat
k›s›tlamalar›yla karfl›laflmak mümkün.
Piyasa bask›s› oluflabilir. Firmalarda
olumlu f›rsatlar yaratabilir. Burada
yatan temel felsefe dönüflümdür.
Teknoloji, insanlar, kurumlarda
dönüflüm hedefliyoruz.”

Türkiye’nin durumunun çok parlak
olmad›¤›n› rakamlarla da ifade eden
Prof. Dr. Türe, Yale Üniversitesi’nin
Çevresel Performans Endeksi’nde
2016’da 99. s›rada olan Türkiye’nin
2018’de 108. s›raya geriledi¤ini de
söyledi.

Toplant›n›n ikinci bölümünde ise,
ÇEDFEM Mühendislik Genel Müdürü
Hüsamettin Çoban, “Avrupa Yeflil
Mutabakat› Sanayi Boyutu, F›rsatlar
ve Tehditler” bafll›kl› sunumunu
gerçeklefltirdi.

Hüsamettin Çoban, baz›
uygulamalar›n›n 2021 Haziran ay›nda
bafllayacak Avrupa Yeflil
Mutabakat›n›n nas›l uygulanaca¤›na

iliflkin baz› bilinmezler oldu¤unu
söyledi. Dünya Ticaret Örgütü
aç›s›ndan, Gümrük Birli¤i aç›s›ndan
uygulamalar›n nas›l olaca¤›n›n
belirsizli¤ini korudu¤unu kaydeden
Çoban, emisyon ticaretinin de çok
önemli bir yer tutaca¤›n› belirtti.
Çoban, Avrupa Yeflil Mutabakat›’n›n
salt bir çevre stratejisi olmad›¤›n›
bunun yeni bir uluslararas› ticaret ve
ifl bölümü getirdi¤ini belirtti.

Toplant› kat›l›mc›lar›n sorular›yla sona
erdi.



Türe: Düflük karbon ekonomisine
geçifl flart

Sera gazlar›n›n atmosferdeki
art›fl›yla birlikte, küresel ›s›nma
ve iklim de¤iflikli¤inin yafland›¤›n›
kaydeden Prof. Dr. Cengiz Türe,
çözümün düflük karbon
ekonomisinde oldu¤unu, bunun
yolunun da sürdürülebilir
enerjiden geçti¤ini söyledi.

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yeflil Bursa 
Çal›flma Grubu ve Türkiye

Sa¤l›kl› Kentler Birli¤i ortakl›¤›yla
düzenlenen çevrim içi toplant›da,
Eskiflehir Teknik Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji
Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Cengiz Türe, “Sanayide karbon ayak
izi hesaplamas› ve önemi” konusunda
bir sunum gerçeklefltirdi.
Prof. Dr. Cengiz Türe, kontrolsüz
nüfus art›fl›, sanayileflme, artan enerji
ihtiyac›, artan flehirleflme ihtiyac›,
azalan yeflil alanlar, tar›msal faaliyetler

B
ve sera gazlar›n›n kontrolsüz sal›m›
nedeniyle, küresel ›s›nma ve iklim
de¤iflikli¤ine neden olan sera gaz›
art›fl›n›n yafland›¤›n› söyledi.

Art›k karbon yönetimi ve iklim
de¤iflikli¤inin ifl süreçlerinin içine
girmek zorunda kald›¤›n› ifade eden

Prof. Dr. Türe, “Beflikten mezara
kadar dedi¤imiz üretim sürecinde,
atmosfere sald›¤›m›z sera gazlar›n›
düflürmek zorunday›z. Art›k bunu ne
kadar düflürebiliriz derdindeyiz” dedi.

Prof. Dr. Türe flöyle devam etti:
“Bunu yapmak için de öncelikle
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üretimde hangi gaz› ne kadar
sal›yorum ve küresel ›s›nmaya katk›m
nedir? Bunu belirlemek gerekiyor.
Bunun için de karbon ayak izi
dedi¤imiz hesaplamalar› yap›yoruz.

‹klim de¤iflikli¤inin ekonomi
üzerindeki etkilerini araflt›ran Stern
Raporu’na göre; küresel ›s›nmaya
karfl› faaliyete geçilmemesi halinde,
iklim de¤iflikli¤inin dünya GSMH’nin
her y›l yüzde 3’ünün kayb›na neden
olaca¤›n› söylüyor. Ayn› raporda
genifl etkilerle bu kayb›n yüzde 20’yi
bulabilece¤i de ifade ediliyor. E¤er
dünya GSMH’s›n›n yüzde 2’sini iklim
de¤iflikli¤i ile mücadeleye ayr›lmas›
durumunda kazanç yüzde 18
olacak.”

‹neklerin ç›kard›¤› gazlar›n küresel
›s›nmaya katk›s›n›n yüzde 18
oldu¤unu ve bunun azalt›lmas› için
mücadele edildi¤ini de söyleyen Prof.
Dr. Türe, “‹nekler üzerinde bile bu
çal›flmalar yap›l›rken, sanayide
karbon ayak izini azaltacak ad›mlar
elbette at›labilir” dedi.

ÇÖZÜM...

Çözümün sürdürülebilir enerjide
oldu¤unu da kaydeden Prof. Dr. Türe,
flöyle devam etti:
“Yenilenebilir enerji kaynaklar›yla,
düflük karbon ekonomisine, döngüsel
üretime geçilmesi flart.

Ülkemizde yap›lan araflt›rmalarda,
sanayide en az yüzde 20, binalarda
yüzde 35 ve ulafl›mda yüzde 15
tasarruf yap›labilece¤ini gösteriyor.
Bu potansiyelin devreye sokulmas›
karbon ayak izinin küçülmesini sa¤lar.

Bu mekanizmalara ulaflmam›z önemli.
1000 MWH’lik 11 termik santrale
eflde¤er bu oran. Çevreyi korurken
asl›nda ekonomik olarak da avantajl›
hale geçiyoruz.”

KARBON AYAK ‹Z‹...

Ald›¤›m›z her ürün ya da
gerçeklefltirdi¤imiz her faaliyette
kulland›¤›m›z enerjinin üretilmesi ya
da tüketilmesinde atmosfere
sald›¤›m›z sera gaz›n›n çevreye
verdi¤i zarara karbon ayak izi
dendi¤ini de kaydeden Prof. Dr. Türe,
“Tüketicilerin yüzde 67’sinin ürünlerin,
karbon ayak izini ölçme ve düflürme
taahhüdü ile yap›ld›¤›n› gösteren bir
etiketi destekliyor. Bu e¤ilim bizlere
de eninde sonunda yans›yacak” diye
konufltu.

“Karbon ayak izini niye hesaplamam
gerek? Ölçemedi¤iniz bir fleyi
yönetemezsiniz” diyen Prof. Dr. Türe,
“Yasa nedeniyle, kurumunuzun
çevreci imaj› aç›s›ndan, sosyal
sorumluluk aç›s›ndan, müflteri talebi,
sera gaz› emisyon azalt›m›, ya da
karbon borsas›ndan yararlanmak için
karbon ayak izi yönetim sürecine
dahil olabilirsiniz” dedi.
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Karbon ayak izi hesaplama
yöntemlerine iliflkin teknik bilgileri de
veren Prof. Dr. Türe, enerji
kaynaklar›n›n yenilenebilir enerji
kaynaklar›yla de¤ifltirilmesiyle karbon
sal›m›n›n düflürülebilece¤ini, a¤aç
dikerek ya da karbon yutaklar›yla
karbon emisyonlar›n›n
azalt›labilece¤ini, geri dönüflümün
devreye al›nabilece¤ini, düflük
karbon sal›ml› yak›ta geçilebilece¤ini,
karbon sal›m› düflük ürünlere
yönelebilinece¤ini de ifade etti. Prof.
Dr. Türe, karbon borsas› uygulamalar›
hakk›nda bilgiler de verdi¤i sunumun
sonunda sorular› da yan›tlad›.

BUS‹AD’dan
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“Temiz enerji, sonsuz kaynak”

ursa Uluda¤ Üniversitesi ve 
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Enerji

Uzmanl›k Grubu ortakl›¤›yla,
“Çat›n›zdaki Enerji Potansiyeli” konulu
online toplant› gerçeklefltirildi.

Coflkunöz Metal Form’dan O¤uz
Ayd›n’›n moderatörlü¤ünde
gerçeklefltirilen toplant›da konuflan
Sunvital Enerji firmas›ndan Serkan
Ulaflan, Günefl Enerji Sistemi’nin
(GES) tercih edilme nedenlerini flöyle
s›ralad›:

“Temiz enerji, sonsuz kaynak, co¤rafi
avantaj (Türkiye çin günde 7.5 saat
günefllenme süresi), cari aç›¤›
azaltma potansiyeli, enerjide d›fla
ba¤›ml›l›¤› azaltmas›, yat›r›m
maliyetinin düflüklü¤ü, artan verimlilik,
izleme, analiz imkan›, uzun ömür ve
garanti süresi. Bunlar›n d›fl›nda
karbon emisyonunu düflürmesi ve
buna ba¤l› ticari anlaflmalardaki
karbon yapt›r›mlar›na da çözüm
oluflturabiliyor.”

Türkiye’nin 2014’te 30 MW olan günefl
enerji sisteminin 2021’de 8 bin 500
MW olaca¤›n›, 2025’te ise 20 bin MW
olarak planland›¤›n› ifade eden
Ulaflan, Türkiye’den daha az
günefllenme süresine sahip
Almanya’da ise 2020 sonunda 54 bin
MW’l›k kurulu GES bulundu¤unu
kaydetti.

12 May›s 2019’da gelen yönetmelikle,
yerinde üretim ve tüketimin
öngörüldü¤ünü belirten Ulaflan, bu
yönetmelikle ayl›k mahsuplaflman›n
da söz konusu oldu¤unu kaydetti.
GES sistemlerinin bak›m maliyetinin
neredeyse s›f›ra yak›n oldu¤unu da
dile getiren Ulaflan, 2-3 y›lda bir
panellerin saf suyla temizlenmesinin

Günefl Enerji Sistemlerine artan
ilgi de, temiz enerji, sonsuz
kaynak, düflen maliyet ve artan
verimlili¤in etkili oldu¤u ifade
edildi.

B

yeterli oldu¤unu da söyledi.

Bursa Uluda¤ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi ‹nflaat
Mühendisli¤i Ö¤retim Üyesi Doç. Dr.
Hakan Tacettin Türker ise, GES’lerin
çat› uygulamalar›nda dikkat edilmesi
gereken hususlara de¤indi. Doç. Dr.
Türker, konuflmas›nda farkl› çat›
sistemlerine göre GES uygulama
yöntemlerini anlat›rken, “Mevcut yap›
gelecek ek yükü tafl›yabilir mi?
Tasar›m› ne olmal›? “ sorular›na
yan›tlar arand›¤›n› da kaydetti. Doç.
Dr. Türker, flunlar› söyledi:

“Proje var ve uygun yap›lm›flsa proje
üzerinden. Proje var ama uygun
yap›lmam›flsa, performans analizi
gerekiyor. Proje yok ise yine
performans analizi gerekiyor. Rüzgar
ve kar yükü gibi analizlerin yap›lmas›
gerekiyor.”

Türkiye Sürdürülebilir Enerji
Finansman Program› TURSEFF’ten
Seyran Hatipo¤lu ise, Avrupa ‹mar
ve Kalk›nma Bankas› destekli bir
programla, 2015’teki GES
uygulamalar›n›n finansman›n yüzde
61’ini gerçeklefltirdiklerini söyledi.
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Küresel ›s›nmaya karfl›
bütünsel üretim çözüm

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Enerji Uzmanl›k
Grubu, ‘Trijenerasyon
Uygulamalar› ve Teknolojileri’
konulu bir çevrim içi toplant›
düzenledi.

oderatörlü¤ünü BUS‹AD Enerji
Uzmanl›k Grup Üyesi Murat 
Yavafl’›n gerçeklefltirdi¤i

etkinlikte OST‹M Teknik Üniversitesi
Havac›l›k ve Uzay Mühendisli¤i
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Birol
K›lk›fl, ILTEKNO firmas›ndan Cansu
Ece Y›ld›r›m, Güray Uzunlu ve Özcan
Çetin birer sunum gerçeklefltirdi.

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Murat
Yavafl, enerji ithalat›n›n Türkiye için
a¤›r bir yük oldu¤unu belirterek,
kojenerasyon ve trijenerasyon
uygulamalar›n›n kazanç sa¤lad›¤›n›
söyledi.

Yavafl, kojenerasyon ve trijenerasyon
(Bütünsel üretim) uygulamas›n›n,
sanayide gerçeklefltirilmesi gereken
bir hedef olarak ortaya konulmas›
gerekti¤ini kaydederek,
“Trijenerasyon, yüzde 93’lere varan

M

verimlili¤iyle ve düflük karbon
emisyonuyla yükselen y›ld›zd›r” dedi.

OST‹M Teknik Üniversitesi Havac›l›k
ve Uzay Mühendisli¤i Bölümü
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Birol K›lk›fl
ise, hava kirlili¤inin pandemide bulafl
riskini art›ran bir yönü oldu¤unu,
kojenerasyon ve trijenerasyonun hava
kirlili¤ini azaltt›¤› için olumlu bir etkisi
oldu¤unu söyledi. Trijenerasyon
sisteminin kojenerasyondan farkl›
olarak so¤utma da yapabildi¤ini
söyleyen Prof. Dr. K›lk›fl,
“Kojenerasyonda elektrik, s›cak su

elde edilirken, trijenerasyonda at›¤›n
at›¤› olan so¤utma imkan› da
sa¤lan›yor” dedi.

Prof. Dr. K›lk›fl, yak›t tüketiminde
yüzde 42’ye yak›n bir tasarruf
sa¤layan trijenerasyon sistemlerinin,
karbondioksit ç›k›fl›nda da yüzde 550
azaltmaya neden oldu¤unu da
söyledi. K›lk›fl, çoklu üretim sistemleri
çeflitleri hakk›nda bilgi de verirken,
iklim de¤iflikli¤ine dur demek için
trijenerasyon sistemlerinin önemli
oldu¤unu dile getirdi.

ILTEKNO firmas›ndan Cansu Ece
Y›ld›r›m trijenerasyon tasar›m ve
gereklilikleri hakk›nda, Güray Uzunlu
ve Özcan Çetin ise iflletme ve bak›m
uygulamalar› konusunda bilgiler
verdi.

Toplant› kat›l›mc›lar›n sorular›yla sona
erdi.



Bursa’da her y›l de¤iflik bir ana tema çerçevesinde, genifl kitleleri
buluflturmak, bilgi ve düflünce paylafl›m platformu oluflturmak
amac›yla KalDer Bursa ve BUS‹AD ifl birli¤inde düzenlenen Kalite
ve Baflar› Sempozyumu’nun 18’incisi; 17 Haziran 2021 Perflembe
günü “De¤iflim Özünde” temas› ile hibrit (fiziksel ve online) olarak
gerçekleflti.
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BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun
Hadi Türkay

“E¤itime yap›lan yat›r›m en de¤erli
yat›r›md›r. Ülkemizin kalk›nmas›n›
istiyorsak, e¤itim sistemimizi
günümüzün gerektirdi¤i standartlara
acilen ç›karmam›z gerekir. Bu bir
seçim de¤il zorunluluktur. Bugüne
geldi¤imizde, her ne kadar konuflma
konular›n›n her biri önem tafl›makta
ise de iklim de¤iflikli¤i en ön planda.
Hayat›m›z›n her yönünü etkiliyor.
Daha evvel çevre kirlili¤i ve geri
dönüflüm temelinde yükselen bu
bina, art›k birçok temelde infla edilen
bir komplekse dönüfltü” dedi.

KalDer Yönetim Kurulu Baflkan› Y›lmaz
Bayraktar

“KalDer; 30 y›ll›k birikimi ile ülkemizde
sürdürülebilir ifl ve yaflam kalitesine
yön verirken ayn› zamanda
dönüflüme de liderlik eden bir sivil
toplum kurulufludur.

Genel Merkezimiz, 4 flubemiz, 4
temsilcili¤imiz ve bine yak›n kurumu
temsil eden 2 bin seçkin üyemiz ile
ifl dünyas›nda kabul görmüfl Avrupa
Kalite Yönetim Vakf› EFQM’in, ifl orta¤›
ve Modelin Türkiye lisans›na sahip
bir sivil toplum kurulufluyuz.

Salg›n dönemi ile ifl yap›fl flekillerimiz
de¤iflti. Ne mutlu bizlere ki bu
çal›flmalar›m›z yo¤un ilgi ile karfl›l›k
buluyor” dedi.

‹fl, ekonomi ve sosyal dünyam›z›n önemli
etkinliklerinden 18. Kalite ve Baflar› Sempozyumu

“De¤iflim Özünde” temas› ile
17 Haziran’da kat›l›mc›lar›yla bulufltu

Sempozyumun aç›l›fl›nda konuflan
KalDer Bursa Yönetim Kurulu Baflkan›
Emin Direkçi

“‹nsanl›k bir virüsün üstesinden
gelmek üzere ama yapt›klar›yla da
ekosisteme büyük bir zarar vermekte.
Ne yaz›k ki insan, efendisi oldu¤u
dünyan›n virüsü oldu ve baflka
canlara k›y›yor. 4,5 milyar yafl›ndaki
dünyay› 2-3 nesilde yaflan›lmaz hale
getirmenin arifesindeyiz. Tüketim
al›flkanl›klar›m›z› ve konfor alanlar›m›z›
de¤ifltirmek zorunday›z.

Ben ne yapabilirim demeyin, hepinizi
ortak ülkü ve hedefte birleflerek h›zl›
geliflmeye katk› koymaya davet
ediyorum. Farkl›l›klar›m›z› zenginlik
olarak alg›lay›p, hak etti¤imiz mutlu
gelece¤i birlikte yaratal›m.

‹nsan›m›z›n yaflam kalitesini her
konuda yükseltip, hak etti¤i onurlu
yaflam› ona sunmak için çal›flal›m”
diyen Direkçi, bu sempozyumu; son
15 ayd›r insanlar› yaflatmak için
canlar›n› hiçe sayan sa¤l›k
çal›flanlar›na arma¤an ediyorum dedi.



BUS‹AD’dan

29 Bak›fl 152

Sempozyum; 17 Haziran Perflembe
sabah› Dünya Gazetesi Yay›n Kurulu
Baflkan› Dr. fieref O¤uz
moderatörlü¤ünde, Limak Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan
Özdemir ve OPET Petrolcülük A.fi.
Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi, TOBB,
Kad›n Giriflimciler Kurulu Baflkan›
Nurten Öztürk’ün konuk oldu¤u
oturum ile bafllad›. Devam eden
oturumlarda yer alan konuflmac›lar
ve konular flu flekildeydi:
- Teknolojide Kad›n Derne¤i Yönetim
Kurulu Baflkan›, 360+ Media
Interactive Technologies Kurucu
Ajans Baflkan› Zehra Öney
“Teknolojide Kad›n”
- Gentest T›p Enstitüsü, Kurucusu
Dr. Serdar Savafl "Sa¤l›kta
Paradigma De¤iflikli¤i 7K T›bb›"
- Feyz Çiftli¤i Kurucusu, Çiftçi / Tüm
Süt, Et ve Dam›zl›k S›¤›r Yetifltiricileri
Derne¤i Baflkan› Sencer Solako¤lu
“Türkiye Tar›mla Kalk›nabilir mi”
- Beyin Cerrah›, Avrupa Bilim ve
Sanat Akademisi Üyesi Prof. Dr.
Türker K›l›ç "Beyin Nedir"den "Yaflam
Nedir"e Bir Bilim Yolculu¤u”

2020 Bursa Kalite Ödülü sonuçlar›
aç›kland›

   Limak Enerji Uluda¤ Elektrik
   2020 Bursa Kalite Büyük Ödülü
   Uray Sigorta
   2020 Bursa Kalite Baflar› Ödülü
   fiükrü fiankaya Anadolu Lisesi
   2020 Bursa Kalite Baflar› Ödülü
   fiehit Erol Olçok Mesleki ve
   Teknik Anadolu Lisesi
   2020 Bursa Kalite Baflar› Ödülü
   almaya hak kazand›.

Kalite kültürü ve yaklafl›m›n›n
ülkemizde yayg›nlaflt›r›lmas›, kalite
çal›flmalar›n›n teflvik edilmesini
sa¤lamak, ifl mükemmelli¤ine ulaflma
çabas›nda olan kurum ve kurulufllar›
ödüllendirmek ve onurland›rmak
amac›yla 1998 y›l›ndan bu yana
KalDer Bursa ve BUS‹AD ifl birli¤inde
EFQM Modeli’ne göre yürütülen
Bursa Kalite Ödülü’nde 2020 y›l›
süreci tamamland›. Geçti¤imiz y›l
salg›n nedeni ile kazanan kurumlar›n
ev sahipli¤inde yap›lan tören, bu y›l
k›s›tl› kat›l›mla Almira Otel’de
düzenlendi. Sonuçlar aç›klanarak
ödüller takdim edildi ve kurumlar›n
coflkusu sahneye yans›d›.
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Ödüllerin takdiminde; Bursa
Büyükflehir Belediyesi Baflkan› Alinur
Aktafl,  Nilüfer Belediyesi Baflkan›
Turgay Erdem,  Bursa ‹l Jandarma
Komutan Yard›mc›s› Servet Ye¤it,  ‹l
Milli E¤itim fiube Müdürü Bülent
Alt›ntafl, KalDer Yönetim Kurulu

Baflkan› Y›lmaz Bayraktar, KalDer
Bursa Yönetim Kurulu Baflkan› Emin
Direkçi, BKÖYK Baflkan› Alptekin
Aykaç yer ald›.
Törende kat›l›mc›lar ve protokol;
Limak Enerji Uluda¤ Elektrik Genel
Müdürü Ali Erman Aytac’›, Uray

Sigorta Genel Müdürü Alper
Pekmezcio¤lu’nu,  fiükrü fiankaya
Anadolu Lisesi Müdürü Yeflim
Ömero¤lu Ünlü’yü ve fiehit Erol Olçok
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü Halis Korkmaz’› tebrik
ederek, baflar› dileklerini ilettiler.

Sempozyum Bursa ifl dünyas›n›n ilgi ve destekleriyle
tamamland›. 2022 y›l›nda 19. Kalite ve Baflar›
Sempozyumu’nda görüflmek dile¤iyle. Tüm katk›da
bulunan kurumlara ve gönüllülerimize teflekkürler.

Limak Enerji Uluda¤ Elektrik - 2020 Bursa Kalite Büyük
Ödülü

Uray Sigorta - 2020 Bursa Kalite Baflar› Ödülü

fiükrü fiankaya Anadolu Lisesi – 2020 Bursa Kalite Baflar›
Ödülü

fiehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 2020
Bursa Kalite Baflar› Ödülü

Öncü Sponsorlar

Etkinlik Sponsorlar›

KalDer Bursa Yönetim Kurulu ve çal›flanlar
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alim Kad›beflegil, Bursa 
Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD), taraf›ndan

düzenlenen çevrim içi toplant›da,
“Kurumsal itibar yönetimi: ‹tibar nas›l
gelir, nas›l gider, nas›l yönetilir?”
bafll›kl› bir sunum gerçeklefltirdi.

“‹titbar›n›z› yönetmekten daha önemli
bir ifliniz var m›? diye yola ç›km›flt›k
25 y›l önce”, ifadeleriyle konuflmas›na
bafllayan Kad›beflegil, o dönemde,
para kazanmak, pazar pay›, kar
etmek, lider olmak fleklinde yan›tlar
geldi¤ini, ancak son y›llarda,
“itibar›m›z› yönetmekten daha önemli
bir iflimiz yok” sözlerini duymaya
bafllad›klar›n› söyledi.

Yaflar Kemal’in Teneke adl› eserinin,
‹talyan La Scala Operas›’nda ayn›
isimle sahnelenmesini de itibar örne¤i
olarak veren Kad›beflegil, Robert
Bosch’un, “insanlar›n güvenini
kaybetmektense para kaybetmeyi
tercih ederim” sözündeki, güven ve
kaybetmek ifadelerine de dikkat çekti.
Kad›beflegil, flöyle devam etti:
“‹tibarl› olabilmek için bir bedel
ödemek gerekli. Yumuflak karn›m›zda
ise para var. ‹nsanlar›n güvenini
kaybetmektense para kaybetmek
do¤al bir sonuç. Bu asl›nda itibar›
tarif ediyor. Güven itibar›n ç›kt›s›. Para
her zaman kazan›l›r ama güven öyle
de¤il.”

Konuflmas›nda itibara iliflkin marka
örnekleri de veren Kad›beflegil, “Bir

Kurumsal ‹tibar Yönetim Uzman›,
‹letiflimci Salim Kad›beflegil,
“De¤erlerimiz paraya tahvil
edilmeye bafllay›nca her fley
mübah hale geliyor. Paraya tahvil
edilen de¤erler içinde itibar›n
olmamas› gerekiyor” dedi.

S flirketin itibar yönetimi yapabilmesi
için kültür ve de¤erlere bak›lmas›
gerekir. Tarlaya ekilenlere kültür,
oradan ç›kan baflaklara da de¤er
diyebiliriz. Her tarlaya her tohum
uymuyor. Do¤al olarak topra¤›n
kültürüne uygun tohum olmal›” dedi.

20. YÜZYIL...

‹nsanl›¤›n 20. yüzy›l› kötü geçirdi¤ini
ve tüketim toplumunun ortaya ç›kt›¤›n›
ifade eden Kad›beflegil, flöyle devam
etti: “Bu da ahlaki de¤erlerin paraya
tahvil edilmesine neden oldu.
Yaflanmaz bir dünyaya gidiyoruz.
‹tibarl› bildi¤imiz insanlar, bugün
itibars›z gelebiliyor. ‹tibar geldi¤i gibi
gidiyor. Neye göre? De¤erlerin
de¤iflimine göre.
1920 ve 30’larda ihtiyaçlar›m›z›n
karfl›lanmas›n›n yerini bugün kara
cumalar dedi¤imiz hayallerimizin
arzular›m›z›n karfl›lanmas›na
evrildi¤imiz bir dönemi yafl›yoruz.
Güvenin ayar›n› neler bozuyor
dedi¤imizde, h›rs ego, kibir, ars›zl›k,
kurnazl›k, baflar›s›zl›k endiflesi gibi
paraya tahvil edilmifl ahlaki de¤erler
öne ç›k›yor. Bunlar devreye girince
itibar›m›z› bir kenara b›rak›yoruz.
De¤erlerimiz paraya tahvil edilmeye
bafllay›nca da her fley mübah hale
geliyor. Paraya tahvil edilen de¤erler
içinde itibar›n olmamas› gerekiyor.”

SABIKASIZ ÜRÜNLER...

‹tibar›n duygular›n içinde sakl›

oldu¤unu da kaydeden Kad›beflegil,
“‹tibar›n ç›kt›s› güvendir. Samimiyet
arar›z. Ne arad›¤›m›z› bilirsek
itibar›m›z› yönetmifl oluruz” dedi.

Kad›beflegil, son y›llarda sab›kas›z
ürünler kavram›n›n ortaya ç›kt›¤›n› da
kaydetti. Kad›beflegil, “Art›k tüketici
sadece özelliklerine de¤il, kimin
üretti¤ine, üretirken nelere dikkat
ettiklerine de önem veriyor. Bunun
göstergelerinden biri de, etik ticaret.
2019’da etik ticaret hacmi 5.7 trilyon
dolara ulaflm›fl durumda” dedi.

Kad›beflegil, sunumunun ard›ndan
kat›l›mc›lar›n sorular›n› da yan›tlad›.

BUS‹AD’dan

“‹tibar
paraya
tahvil
edilemez”
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flirketleri büyük gelirler elde etti ve
otomotiv sektörüne girdiler. Yak›nda
telekomünikasyon flirketlerinin
uzaktan t›p hizmeti vermeye
bafllad›¤›n› da görece¤iz” dedi. Ana
de¤iflimleri de s›ralayan Özdo¤an
flöyle devam etti:

“Ba¤lant›l› araçlar, otonom araçlar,
elektrikli araçlar ve paylafl›mD

PwC Dan›flmanl›k fiirketi
Direktörlerinden ‹dil Özdo¤an,
Türkiye’nin otonom araçlar
konusunda flans›n›n daha yüksek
oldu¤unu söyledi.
“Otomotiv Sektörünün Dijital
Dönüflüm Ba¤lam›nda Dünü,
Bugünü ve Yar›n›” Bursa
Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) taraf›ndan
düzenlenen online toplant›da
konufluldu.
PwC Dan›flmanl›k fiirketi’nden
‹dil Özdo¤an’›n konuflmac› oldu¤u
online toplant›da otomotiv
sektöründeki h›zl› dönüflüm
masaya yat›r›ld›.

önüflüm içindeki otomotiv 
sektörünün karoseri ve onu 
tamamlayan bilgi

ekosisteminden olufltu¤unu söyleyen
‹dil Özdo¤an, sektörde yo¤un bir
istihdam oldu¤unu ve yaflanacak
dijital dönüflümün bu istihdamla ayn›
anda yönetilmesi gerekti¤ini ifade
etti. Özdo¤an, flöyle devam etti:

“Dijitalleflmeyi yönetecek insan
kayna¤›n›n da yarat›lmas› gerekir.
Türkiye’de Ar-Ge faaliyetinin en büyük
oldu¤u sektör otomotiv. OECD’nin
Ak›lll› Üretim Parametresi var. Ak›ll›
Uzmanlaflma Parametresi diye bir
parametresi var. Bununla ilgili sadece
otomotiv sektörü Türkiye’de bunun
içinde. Otomotiv sektörü Türkiye için
kilit. Çok çok önemli.”

DE⁄‹fi‹M ALANLARI...

Dünyadaki otomotiv sektöründeki
de¤iflime de¤inen Özdo¤an,
“Dünyadaki otomotiv alan›ndaki
birleflme ve sat›n almalara bak›yoruz.
Art›k bilgi ve telekomünikasyon

“Otonom araçlarda flans›m›z
daha yüksek”



ekonomisi. Dönüflüm sadece
sektörde de¤il, tüketim
al›flkanl›klar›nda da ç›k›yor. Araç
sahipli¤i kavram› de¤ifliyor. Tabii
Covid 19 öncesi yap›lan çal›flmada
paylafl›m ekonomisi öne ç›kmaya
bafllam›flt›. Bugün de¤iflebilir.

Otonom araçlar öne ç›k›yor. Otonom
5 dedi¤imiz, kendi kendine karar
verebilen araçlar›n 2030’da yüzde
12’lik bir sat›fla ulaflmas› öngörülüyor.
Otomotiv tedarikçili¤i gerçekten çok
rekabetçi bir yere do¤ru gidiyor. Kar
alan› yaz›l›m alan›nda görünüyor. “

Türkiye’nin otomotiv ihracat›n›n yüzde
85’ini AB ülkelerine gerçeklefltirdi¤ini
de ifade eden Özdo¤an, de¤iflimi
anlaman›n öneminin burada ortaya
ç›kt›¤›n›, “E¤er AB paylafl›ml› araç
modeline geçecekse, bizim
üretece¤imiz araç flekli de¤iflecek
mi? Biz ticari araçlarda iyyiz. Türkiye
mevcut hatlar›n› neye göre
ayarlayacak? Avrupa’da yeflil
mutabakat önemli. ‹hracat›n önünde
yeflil üretim bir s›n›r olacak. Bunun
için blockchain uygulamas›
gelifltiriyoruz. AB 2030’da içten
yanmal› motorlar› yasaklayacakt›.
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Ama daha öne çekilebilir bu. O
zaman di¤er pazarlara m›
yönelece¤iz?” sözleriyle dile getirdi.

TÜRK‹YE’N‹N DURUMU...

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki
de¤iflimde nas›l bir rol
üstlenebilece¤ine iliflkin de konuflan
Özdo¤an flunlar› kaydetti:

“Türk devleti bir süredir bataryan›n
neresinde olabiliriz diye düflünüyor.
Paketlemede mi, üretimde mi? Buras›
kayna¤a yak›nl›k ve teknoloji
gerektiriyor. Çin burada öne ç›k›yor.
Kaynaklara çok yak›nlar.

Bu yeni otomotiv dünyas›nda neler
yapmak gerekir? Öncelikle alg›y›
dönüfltürmek gerekir. Altyap›
gündeme geliyor. fiu anda çok s›n›rl›
malum. Bu bizim için engel.
Di¤er unsur maliyet, Bunu devlet
eliyle mi düzenleyece¤iz, yoksa
üreticiler mi?

Bir de yasal düzenlemeler. Örne¤in
flehir içine içten yanmal› motorlu
araçlar giremez gibi. Bu da elektrikli
araçlara yönelmeyi sa¤layacak.

BUS‹AD’dan
Ba¤lant›l› araçlar konusunda en
önemli fley fiber alt yap›. Mili saniyeler
önemli ba¤lant›l› araçlarda. Türkiye
otomotiv sektöründe yaz›l›m
konusunda bir avantaj görünüyor.
Ciddi yat›r›m gerekmiyor. As›l kar
marj› yaz›l›mda. Batarya da
üretebilirsiniz ama as›l kaynak bizde
olmad›¤› için kar marj› yüksek
olmayabilir. Otonom araçta yerimizi
daha yukar›da görüyorum. Elektrikli
otomobilde de iyi ifl yapabiliriz ama
otonomda daha baflar›l› olabiliriz.

Ayr›ca otonom araçlar için
özendirilecek alanlar olmal›.
Sürücüsüz alanlar yarat›labilir.”
Özdo¤an, paylafl›m ekonomisinin
getirece¤i sorun ve f›rsatlara da
de¤inerek, “Paylafl›m ekonomisinde
araç sat›fl›nda azalma görülse de
tedarikçi için avantaj çünkü araçlar
daha h›zl› y›pran›yor. Ana üretici için
tehdit, tedarikçi için f›rsat. Yeni
trendleri yak›ndan takip etmeniz
gerekiyor” dedi.
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Kuflak ve Yol Projesi
BUS‹AD’da konufluldu

Kearney Dan›flmanl›k fiirket Orta¤›
‹dil Özdo¤an, Çin’in bafl›n› çekti¤i
“Kuflak ve Yol Projesi’nin” lojistik
entegrasyon projesi olarak
bafllad›¤›n› ancak çok önemli bir
ekonomik dönüflümü içerdi¤ini
söyledi.

Ancak istedi¤iniz kadar iyi ürünler
üretin, co¤rafyan›z bunlar›n icaretini
yapacak alt yap›ya izin vermiyorsa
sizin ticaret rakamlar›na yans›maz.
Türkiye bunun için mükemmel bir
konumda. Çin ise nispeten uzak
olmas›na ra¤men büyük bir baflar›
hikayesi yazm›fl durumda” dedi.
“Kuzey, güney, orta rotas› belirleniyor.
Ama bizim kuzeyimizden geçen bir
aks belirlediler.  Mesele sadece o
rota üzerinden bir yere eriflmek de¤il,
eriflirken geçti¤iniz ülkeleri de
dönüfltürmek. Çin bunu yap›yor”
diyen Özdo¤an, flöyle devam etti:
“Yeni nesil serbest ticaret antlaflmalar›
yapmal›y›z. Potansiyel gidip onu
gerçeklefltirenlerindir. Ortak üretim
yapmay› konuflmas› gerekir Türk
flirketlerinin. Devlet için ortak ak›ldan
bahsediyoruz ama sanayici için de
bunu yapmak gerekir.”

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay ise Avrupa Yeflil

Mutabakat› nedeniyle lojistikteki
karbon emisyonlar›n›n da öne
ç›kaca¤›n› söyledi.

Türkay, “Bu durum Türkiye’nin
avantaj›na neden olacak. Avrupa’ya
yak›n olmam›z, lojistikteki karbon
emisyonu maliyetinden dolay› Çin’in
de¤il Türkiye lehine olacak” dedi.

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Kearney 
Dan›flmanl›k fiirket Orta¤› ‹dil

Özdo¤an’›n konuflmac› oldu¤u, “Yeni
Jeopolitik Ekonomi” bafll›¤›yla, Demir
‹pek Yolu olarak adland›r›lan ve Asya
ile Avrupa k›talar› aras›ndaki
demiryolu koridorunun
de¤erlendirdi¤i çevrim içi bir toplant›
gerçeklefltirdi.

Çin 1978’lerden beri h›zla ilerledi¤ini
ifade eden Özdo¤an, “Orta gelir
tuza¤› asl›nda orta ürün tuza¤›d›r. Ne
üretiyorsan›z kazanc›n›z da o oluyor.
Çin bunu de¤ifltirmeye karar veriyor.

B

BUS‹AD’dan





Bulut biliflim BUS‹AD’da anlat›ld›
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Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Endüstri
4.0/Dijital Dönüflüm Platformu
taraf›ndan düzenlenen, “Bulut
Biliflim ve Dünyadaki Uygulama
Örnekleri” toplant›s› online
olarak gerçeklefltirildi.

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu Üyesi Tuncer

Hatuno¤lu’nun moderatörlü¤ü’nde
gerçeklefltirilen toplant›da,  aç›l›fl›
yapan Hatuno¤lu, “BUS‹AD olarak ifl
verenin bilinçlendirilmesi, mühendis
ve yöneticilerin bilinçlendirilmesi, yeni
mezun gençlerin bilinçlendirilmesi,
bir firma dijital dönüflüm yapmak
istedi¤inde nas›l bir yol izlemeli ve
son olarak da üniversite sanayi
iflbirli¤i. Türkiye’de üniversite sanayi

B

iflbirli¤inde neler yap›lmal›?
Dünyadaki örnekleri farkl› ülkelerden
konuflmac›larla bir model
oluflturulmas› için gündeme
getiriyoruz” dedi.

Hatuno¤lu’nun aç›l›fl konuflmas›n›n
ard›ndan, Amazon Web Services
Territory Manager Ebru Baybal›, bulut
biliflimin, iflletmelerin bilgi
kaynaklar›n›n, internet üzerinden



BUS‹AD’dan
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istenildi¤i zaman kulland›kça ödeme
fiyatland›rmas›yla sunulmas›
oldu¤unu söyledi.

Baybal›, çeviklik, maliyet, elastiklik,
inovasyon ve dakikalar içinde
dünyaya eriflim gibi avantajlar›
nedeniyle bulut biliflimin tercih
edildi¤ini söyledi.

Bulut biliflimi her sektörün
kullanabildi¤ini de kaydeden Baybal›,
veri yedeklemek, felaket senaryosu,
büyük veri analizi gibi pek çok
nedenle bulut teknolojisinin tercih
edildi¤ini söyledi.

Amazon Web Services Solutions
Architect Onat Çelmen ise, dünya ve
Türkiye’deki örnekler hakk›nda bilgiler
verdi. Çelmen, Amerikan Futbol Ligi

NFL’nin ve Formula 1’in de bulut
teknolojisini kulland›¤›n› söyledi.

Amazon’un, pandeminin ard›ndan 4
gün içinde yapay zeka destekli
mesafe kontrolünü depolar›nda
sa¤layabildi¤ini ifade eden Çelmen,
“Bunda bulut teknolojisinin de katk›s›
büyüktü. Bölge olarak belirledi¤imiz
25, onun alt›nda da 80’den fazla veri
merkezi var. Tek bafl›na bir flirketin
sa¤layamaca¤› bir durum bu.

Güvenlik aç›s›ndan da tek bafl›na bir
flirketin yapamayaca¤› bir ifl.
Yapay zeka, nesnelerin interneti,
blockchain, sanal gerçeklik, sesli
asistan ve veri gölleri gibi iflleri
düflündü¤ümüzde, bulut biliflimi
bunlar› sa¤lam›fl durumda.
Fabrikalar›n dijital ikizlerinin yap›ld›¤›n›

görüyoruz. Bu da bulut üzerinde
gerçeklefltirilebiliyor” dedi.

Techdata’dan Solutions Architect
Bahad›r Özgüven ise, “Bulut Biliflim
Uygulamalar›nda Nelere Dikkat
Edilmelidir?” bafll›kl› bir sunum yapt›.
Özgüven, hizmeti alan ile hizmeti
erenin yapmas› gerekenler oldu¤unu
ifade ederken, bulut biliflim hizmeti
al›rken, hizmet al›nan flirketin güvenlik
sertifakalar›n›n niteli¤inin de çok
önemli oldu¤unu söyledi.



Kanun iflçilere de yükümlülükler
yüklemifltir. Bunun ön flart› ise gerekli
e¤itimlerin ifl veren taraf›ndan
verilmesidir. Mesleki Yeterlilik Belgesi
de bunu sa¤layan bir faktördür.
Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde iki
modül vard›r. Biri ifl hakk›nda di¤eri
ifl güvenli¤i hakk›nda bilgi verir. Bu
belgenin al›nmas› iflverenin
sorumlulu¤unu üstlenmifl olmas›
aç›s›ndan önemli.

Yaflanacak bir ifl kazas›nda, ifl veren
di¤er sorumluluklar›n›n yan› s›ra bu
e¤itimlerin verilmifl olmas›n›, belgenin
al›nm›fl olmas›n› da sa¤lam›flsa,
durum bilinçli taksir de¤il taksire
girebilir.”

Ak›n ve Kale, sunumlar›n ard›ndan
kat›l›mc›lar›n sorular›n› da yan›tlad›lar.
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Belgesiz çal›flt›rmaya
1034 TL ceza kesiliyor

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Çevre ve ‹fl
Sa¤l›¤› Güvenli¤i Uzmanl›k
Grubu, “‹fl Makinas›
Kullan›m›nda ve ‹fl Kazas› Halinde
Mesleki Yeterlilik
Belgelendirmesinin Önemi”
konulu çevrim içi toplant›
gerçeklefltirdi.

oderatörlü¤ünü Yusuf Ziya 
Bolat’›n gerçeklefltirdi¤i toplant›,
BTSO Mesleki Yeterlilik S›nav

ve Bilgilendirme Merkezi’nden
(MESYEB) M. Osman Ak›n,
sunumuyla bafllad›.

MESYEB olarak 84 meslekte mesleki
yeterlilik belgesi verebildiklerini
söyleyen Ak›n, 2015 Nisan ay›nda
ç›kan 6645 say›l› ‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Kanunu ile tehlikeli ve çok
tehlikeli olarak tan›mlanan, mesleki
yeterlilik standartlar› belirlenmifl
mesleklerde, mesleki yeterlilik belgesi
olmadan çal›flman›n cezai yapt›r›mlar›
oldu¤unu ifade etti.

Ak›n, halen 143 meslekte mesleki
yeterlilik belgesi zorunlulu¤u
arand›¤›n› da kaydederken, “fiu ana
kadar 1.5 milyon kifli mesleki yeterlilik
belgesi alm›fl durumda. Ancak 4
milyon kiflinin daha bu belgeyi almas›
gerekiyor” dedi.

M Eski ifl müfettifli avukat Halil Kale ise
‘‹fl Kazalar› incelemelerinde Kazal›
ile SGK’ya beyan edilen Meslek
Kodunun Uyumunun hukuki aç›dan
önemi’ konulu bir sunum
gerçeklefltirdi. Kale, bilgi, beceri ve
yetkinli¤i ifade eden belgelere
mesleki yeterlilik belgesi denildi¤ini
kaydederek, 2021’de mesleki
yeterlilik gerektiren bir iflte çal›flt›¤›
halde belgesi olmayanlar için
iflverene 1034 lira ceza kesildi¤ini
ifade etti. Kale, ifl kazas›
incelemelerinde nelere dikkat
edildi¤ini de flu sözlerle anlatt›:

“Teknik eksikliklere, organizasyonel
eksiklere, toplu koruma önlemlerine,
kiflisel koruyucu donan›m kullan›m›,
çal›flanlar›n e¤itim ve bilgilendirme
durumu ile çal›flanlar›n
yükümlülüklerine uyum durumuna
bakar›z.
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US‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, “Dünya 
Kad›nlar Günü’nü

kutlamayaca¤›m›z günlerin hayalini
kuruyoruz. Öyle ki, bin y›llard›r hayatta
yan yana eflit bir flekilde mücadele
veren kad›n ve erke¤in her alanda
bu eflitli¤i yaflamas›n›, fliddetin
ak›llara bile gelmedi¤i, o nedenle de
bir cinsiyet için özel bir günün
olmayaca¤›, ayr›mc›l›¤›n olmad›¤›
günlerin hayali, bizi bu hedefe
ulaflmak için çal›flmaya itiyor” dedi.

BUS‹AD Baflkan› Türkay, kad›na
yönelik fliddet ve cinsiyet

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ve Türk
Üniversiteli Kad›nlar Derne¤i
Bursa fiubesi, 8 Mart Dünya
Kad›nlar Günü öncesi bir araya
gelerek, cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n
ve kad›na yönelik fliddetin ortadan
kald›r›lmas› için neler
yap›labilece¤ini konufltular.

B

ayr›mc›l›¤›n›n önüne daha
anaokulundan bafllayarak çocuklar›n
e¤itilmesi ile geçilece¤ini belirterek,
Türk Üniversiteli Kad›nlar Derne¤i
Bursa fiubesi ile birlikte bu yönde bir
çal›flma yapabileceklerini söyledi.

Türkay, flunlar› dile getirdi:
“Dünya üzerinde hiçbir ülke yok ki,
kad›n› çal›flma hayat›nda,
toplumundakinden daha yukar›da
olsun. Burada hükümetlere görev
düflüyor, k›zlar›n iyi bir e¤itim
almalar›n› sa¤layarak, kad›n haklar›n›
destekleyen kanunlar ç›kararak,
hamilelik izninde finansal destek
vererek, çocuk bak›m›nda kamusal
kolayl›klar getirerek, hatta ailenin iki
ferdinin de çal›flt›¤› durumlarda
vergisel avantajlar getirerek. Var olan
paradigmalar›n da de¤iflmesi
gerekiyor. Kad›nlar›n kendilerine de
büyük görevler düflüyor.

Kad›ns›z bir hayat ve geliflme
olmayaca¤›n›n bilincindeyiz. O
nedenle birlikte yap›labilecek
çal›flmalara haz›r›z. Bu vesile ile 8

Mart Dünya Kad›nlar Günü’nü de
kutlar›m.”

Türk Üniversiteli Kad›nlar Bursa fiube
Baflkan› Ayfer Efe ise, kad›na yönelik
fliddetin önlenmesi için fark›ndal›¤›n
artt›r›lmas›n› önemsediklerini ve bu
yönde çal›flmalar içinde olduklar›n›
söyledi.

Efe, BUS‹AD ile ortak çal›flma
yapmaya haz›r olduklar›n›, özellikle
ifl yerlerinde düzenlenecek
e¤itimlerle, cinsiyet ayr›mc›l›¤› ve
fliddetin önüne geçilmesi konusunda
katk› verebileceklerini kaydetti. Efe,
okullarda yap›labilecek e¤itim
çal›flmalar› için de bir planlama
yap›labilece¤ini ifade ederek, her yafl
grubu için ayr› bir program
gelifltirilebilece¤ini ifade etti.

BUS‹AD ve Türk Üniversiteli Kad›nlar
Derne¤i Bursa fiube yönetimlerinin
kat›ld›¤› toplant›da, iflbirli¤inin Bursa
Uluda¤ Üniversitesi'nin de kat›l›m›yla
sürdürülmesi kararl›l›¤› da dile
getirildi.

 “Ayr›mc›l›¤›n olmad›¤› günleri
hayal ediyoruz”

BUS‹AD’dan
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fierif Ar›
Yeminli Mali Müflavir

ANON‹M VE L‹M‹TED fi‹RKETLER
ARASINDAK‹ FARKLILIKLAR VE

AVANTAJLAR
6102 say›l› Türk Ticaret Kanunu ile limited flirketler için anonim flirketlerinkine benzer hükümler getirilmifltir.
Bu benzerliklerin d›fl›nda farkl›l›k teflkil eden hususlar afla¤›da bafll›klar halinde belirtilmifltir.

Asgari Sermaye

Ortak Say›s›

Pay›n ‹tibari De¤eri

Kay›tl› Sermaye

Halka Aç›lma

Tahvil Ç›karma

Yönetim Hakk› ve Temsil Yetkisi

Genel Kurul Toplant›lar›na
Bakanl›k Temsilcisinin Kat›l›m›

                     ANON‹M

50.000,-TL asgari sermaye ile kurulur.

Tek kifli ile kurulabilir. Ortak say›s›nda
bir s›n›rlama yoktur.

Her bir pay›n itibari de¤eri en az 1
kurufl ve katlar› olabilir.

fiirket kuruluflunda veya sonradan
bu sisteme geçebilirler.

Halka aç›lma imkan› vard›r.

Tahvil ç›karabilir.

fiirket orta¤›n›n yönetim kurulunda
olmas› zorunlu de¤ildir.

Afla¤›daki konularda karar al›nmas›
halinde genel kurul toplant›lar›na
kat›l›m› zorunludur.
- Kurulufl ve esas sözleflme de¤iflikli¤i
ifllemleri Bakanl›k iznine tabi olan
flirketlerin bütüngenel kurul
toplant›lar›nda, Di¤er flirketlerde ise,
- sermayenin artt›r›lmas› veya
azalt›lmas›,
- kay›tl› sermaye sistemine geçilmesi
ve kay›tl› sermaye sisteminden

                     L‹M‹TED

10.000,-TL asgari sermaye ile kurulur.

Tek kifli ile kurulabilir. Ortak say›s›
50’yi geçemez.

Her bir pay›n itibari de¤eri en az 25,-
TL’dir.

Kay›tl› sermaye sistemi kabul
edilmemifltir.

Halka aç›lma imkan› yoktur.

Tahvil ç›karamaz.

En az›ndan bir orta¤›n müdür olmas›
zorunludur.

Genel kurul toplant›lar›na bakanl›k
temsilcisi kat›lmamaktad›r.



Makale
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Pay Senedi Bast›r›lmas›

Pay Devri

Gerçek Kiflilerin
Pay Devrinde Vergi

Tüzel Kiflilerin
Pay Devrinde Vergi

Kamu Borcundan Sorumluluk

Avukat Bulundurma Zorunlulu¤u

ç›k›lmas›, kay›tl› sermaye tavan›n›n
artt›r›lmas›
- faaliyet konusunun de¤ifltirilmesine
iliflkin esas sözleflme de¤iflikli¤i
- birleflme, bölünme veya tür
de¤iflikli¤i

Pay senedi bast›r›lmas› zorunludur.
(pay senedi bast›r›l›ncaya kadar
geçici olarak ilmühaber
düzenlenebilir)

                     ANON‹M

- Hamiline yaz›l› pay senetleri,
sadece teslimle (zilyetli¤in devriyle);
- Nama yaz›l› pay senetleri ya da
ilmühaberler ise ciro ve teslimle
devredilir. Devir sözleflmesi
yap›labilir.
Noter huzurunda devir, genel
kurulda onaylanma ve tescil
mecburiyeti yoktur.

‹ki y›ldan fazla süreyle elde tutulan
pay senetlerinin bu süre geçtikten
sonra sat›lmas›ndan do¤an kazanç
gelir vergisine tabi de¤ildir.

Ayr›ca, paylar›n sat›fl›nda maliyet
bedeli toptan eflya fiyat endeksindeki
art›fl oran›nda art›r›larak tespit edilir.
Bu endekslemenin yap›labilmesi için
art›fl oran›n›n %10 veya üzerinde
olmas› flartt›r.

Tüzel kiflilerde ilmühaber veya pay
senedi bulunmas› flart›yla pay
devrinde KDV do¤maz.

En az iki y›l elde tutulan paylar›n
sat›fl›nda elde edilecek kar›n %75’i
istisna, %25’i vergilenecektir.

fiirketten tahsil edilemeyen kamu
alaca¤›ndan; flirket orta¤›n›n
sorumlulu¤u yoktur. Ancak ortak,
ayn› zamanda yönetim kurulunda
ise, s›n›rs›z sorumlulu¤u vard›r.

Kanuni temsilcileri (temsil yetkisi
murahhas üye veya müdür olarak
üçüncü kiflilere b›rak›lmam›flsa
yönetim kurulu; üçüncü kiflilere
b›rak›lm›fl ise bu kifliler) amme
alaca¤›n›n tamam›ndan flahsi mal
varl›klar› ile sorumludurlar.

Sermayesi 250.000,-TL ve üstü olan
anonim flirketlerin sözleflmeli avukat

Sadece ortakl›¤› ispat amac›yla
nama  yaz›l› olarak düzenlenebilir.
Anonim flirketlerde oldu¤u gibi
vergi avantaj› sa¤lamaz.

                     L‹M‹TED

Pay devrinin noter onayl› devir
sözleflmesi ile yap›lmas›, devir için
genel kurulun onay› ve devrin
ticaret siciline tescil edilmesi
zorunludur. Noter masraf› ortaya
ç›kmaktad›r.

Süre s›n›r› gözetmeksizin kaç y›l
sonra sat›l›rsa sat›ls›n pay devrinden
elde edilen kazanç her halükarda
gelir vergisine tabidir.

Ayr›ca, paylar›n sat›fl›nda maliyet
bedeli toptan eflya fiyat endeksindeki
art›fl oran›nda art›r›larak tespit edilir.
Bu endekslemenin yap›labilmesi için
art›fl oran›n›n %10 veya üzerinde
olmas› flartt›r.

Tüzel kifli taraf›ndan en az iki y›l elde
tutulan paylar›n sat›fl›nda KDV
do¤maz.

En az iki y›l elde tutulan paylar›n
sat›fl›nda elde edilecek kar›n %75’i
istisna, %25’i vergilenecektir.

fiirketten tahsil edilemeyen
kamu alaca¤›ndan; orta¤›n sermaye
pay› oran›nda sorumlulu¤u
bulunmaktad›r.

Kanuni temsilcileri (müdür s›fat›n›
tafl›yan ortak/ortaklar veya  üçüncü
kifliler) flahsi mal varl›klar› ile
sorumludurlar.

Avukat bulundurma zorunlulu¤u
yoktur.



Esas sermayenin üçte ikisini temsil
eden ortaklar›n karar› gerekir.

                     L‹M‹TED

Tutulmas› zorunlu defterler; yevmiye,
defteri kebir, envanter, ortaklar pay
defteri, genel kurul toplant› ve
müzakere defteri, müdürler kurulu
karar defteri.

Ortaklar›na kar pay› avans› da¤›tmas›
mümkündür.

Ortaklardan sermaye pay› d›fl›nda
TTK madde 603 göre ek ödeme
istenebilir.

Ortaklardan al›nan borç paralar tüm
alacaklara ödeme yap›ld›ktan sonra
iade edilebilir.

Hakl› sebepler nedeniyle orta¤›n
flirketten ç›kmas› veya ç›kar›lmas› için
mahkemeye baflvurabilir (TTK Madde
638, 640) fiirketten ayr›lmak isteyen
ortak sermaye pay›n›n gerçek
de¤erini isteyebilir. (TTK Madde 641)

Ortaklar hakl› sebepler ileri sürerek
flirketin feshini isteme hakk›na
sahiptirler. (TTK madde 638)

Tüm ortaklar›n Ba¤-kurlu (4/B) olmak
zorunda.
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Yukar›daki aç›klamalar do¤rultusunda anonim flirketlerin limited flirketlere göre daha avantajl› oldu¤u görülmektedir.

Bu çerçevede yeni flirket kuracak kiflilerin anonim flirketi tercih etmesini, halen limited olan flirketlerinde
YMM raporuyla tür de¤iflikli¤i yaparak anonim flirkete dönüfltürülmesini önemle tavsiye ederim.

Ticari hayatta umulmad›k flekilde ani üçüncü kiflilere veya di¤er ortaklara pay sat›fllar› gerekebilmektedir.
Vergi avantajlar›ndan faydalanabilmek için anonim flirket olarak faaliyete devam etmekte çok fayda görüyorum.

Esas Sözleflme De¤iflikli¤inde
Toplant› Ve Karar Nisab›

Defter Tutma

Kar pay› avans› da¤›t›lmas›

Ek ödeme yükümlülü¤ü

Ortaklar›n alacak durumu

Ortakl›ktan ç›kar›lma veya ç›kma

fiirketin feshi

fiirket ortaklar›n›n SGK
karfl›s›ndaki durumu

bulundurma zorunlulu¤u vard›r.

Esas sermayenin yar›s›n›n temsil
edildi¤i toplant›da karar için oylar›n
ço¤unlu¤u gerekir.

        ANON‹M

Tutulmas› zorunlu defterler; yevmiye,
defterikebir, envanter, ortaklar pay
defteri, genel kurul toplant› ve
müzakere  defteri, yönetim kurulu
karar defteri, damga vergisi
defteri.

Ortaklar›na kar pay› avans› da¤›tabilir

Ek ödeme yükümlülü¤ü mevcut
olmay›p, ortaklar sermaye taahhüdü
ile sorumlu tutulurlar. (TTK Mad 603)

Ortaklar›n flirkete vermifl oldu¤u
ödünç paralar flirket taraf›ndan
koflulsuz iade edilir.

Pay bedelini ödemeyen pay sahibi
ça¤r›ya ra¤men borcunu faizi ile
birlikte ödemedi¤i takdirde TTK
Madde 482/2’ ye göre ortakl›ktan
ç›kar›lma ifllemi yap›l›r.

fiirketin ortaklar› buna iliflkin yetkiye
sahip de¤ildirler. Genel kurulun
yetkisindedir.

Yönetim kurulu üyesi olan ortaklar
Ba¤-kurlu (4/B) olmak zorundad›r.



ba¤›flç›ya ulaflt›klar›n› söyledi.
BUS‹AD Baflkan› Türkay da,
BUS‹AD’›n e¤itim projeleri hakk›nda
bilgiler verdi. Koç Üniversitesi ile
BUS‹AD aras›nda iflbirli¤i imkanlar›n›n
da konufluldu¤u online ziyarete,
BUS‹AD eski Yönetim Kurulu Üyesi
ve ÇEK Yönetim Kurulu Baflkan›
Bu¤ra Küçükkayalar ile BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
da kat›ld›.

43 Bak›fl 152

BUS‹AD’dan

ürkiye’nin AB’ye projeler için 450
Milyon euro verdi¤ini hat›rlatan 
Prof. Dr. ‹nan, flöyle devam etti:

“Bunun sadece 70-80 milyon dolar›n›
Türkiye geri alabiliyor. Biz Koç
Üniversitesi olarak yüzde 25’ini tek
bafl›na al›yoruz. Türkiye’de Ar-Ge
yanl›fl biliniyor. Bilinen bilinmeyenler

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Umran ‹nan, BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay’a online ziyarette bulundu.
Prof. Dr. Umran ‹nan, ziyaretinde
üniversitesi hakk›nda bilgiler
verdi. Prof. Dr. ‹nan, 7 bin
ö¤rencilerinin 650’sinin doktora
ö¤rencisi oldu¤unu ifade ederek,
“Doktoral› ö¤rencilerimizin
sanayide istihdam edilmesini
bekliyoruz. Ancak, doktoral›lara
yaz›l›m yap deniyor. Sanayimiz
bu konuda dura¤an. Onlara
fabrikan›n bir ucundan gir öbür
ucundan ç›k ne yanl›fl bak
dememiz gerek. Biz Arge’nin
Ge’sini yap›yoruz” dedi.

T

“Ar-Ge’nin Ge’sini yap›yoruz”
bir de bilinmeyen bilinmeyenler var.

Bilinen bilinmeyenler için sanayiden
üniversiteye geliyorlar, çal›flmalarla
sonuca ulafl›yorlar. Buna Ge yani
gelifltirme diyoruz. Araflt›rmada ise
neyi bilmedi¤ini bilmeyeceksin.
Burada tohumlama araflt›rmalar›
yap›lacak. Bunlar›n 9’u tez olarak
raflara koyulurken sadece biri ifle
yarayacak.”

Cumhurbaflkanl›¤› E¤itim ve Ö¤retim
Politikalar› Kurulu Üyesi oldu¤unu da
hat›rlatan Prof. Dr. ‹nan, Anadolu’da
baflar›l› olan ama f›rsat eflitli¤ine sahip
olamayan gençler için bir program
gelifltirdiklerini de belirterek, parlak
ö¤rencilerin Koç Üniversitesi’ne
girebilmesi için ifl insanlar›n›n
sa¤lad›¤› burs imkan› hakk›nda bilgi
verdi. Kendilerinin, Üniversite olarak
ö¤rencilerinin yüzde 40’›na burs
sa¤lad›klar›n› ifade eden Prof. Dr.
‹nan, bunun d›fl›nda hay›rseverlerden
iyi durumda ama üniversite bursunu
kazanamayanlar için de burs imkan›
bulduklar›n› söyledi. Geçen y›l 176
ö¤rencinin bu kapsamda
Üniversitelerine girdi¤ini ifade
ederken, toplam 750 ö¤renci ve 270
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B

Malta Cumhuriyeti Büyükelçisi Cutajar
BUS‹AD Evi’nde

Malta Cumhuriyeti Büyükelçisi
Theresa Cutajar, Bursa
Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i’ni (BUS‹AD) ziyaret etti.

US‹AD Evi’nde gerçekleflen 
ziyarette, Büyükelçi Cutajar, 
Malta’n›n ekonomik durumu ve

Malta’daki Türk nüfusu hakk›nda
bilgiler verdi. Cutajar, ülkelerindeki
turizm potansiyeli ‹ngilizce ö¤renme
imkanlar› hakk›nda da aç›klamalarda
bulundu.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay da, Bursa ve
Türkiye ekeonomis hakk›nda
Büyükelçi Cutajar’a bilgiler verdi.

Ziyarete BUS‹AD Baflkan› Türkay’›n
yan› s›ra, Yönetim Kurulu Üyesi Serdal
Can ve Genel Koordinatör Basri
Tüfekçio¤lu da kat›ld›.

Ziyaret sonunda BUS‹AD Baflkan›
Türkay,  Büyükelçi Cutajar’a Dervifl
kahve fincan› hediye etti.
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BUS‹AD’dan

Ç

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD), Türkiye Süt,
Et, G›da Sanayicileri ve Üreticileri
Birli¤i (SETB‹R) ve TMMOB G›da
Mühendisleri Odas› Bursa fiubesi
ortakl›¤›yla 1 Haziran Dünya Süt
Günü kapsam›nda, ''Ba¤›fl›kl›k
Sistemimizde Sütün Önemi''
konulu çevrim içi bir toplant›
düzenlendi.

evrim içi toplant›n›n yöneticili¤ini
TMMOB G›da Mühendisleri 
Odas› Bursa fiubesi Baflkan› 
Serkan Durmufl üstlenirken,

konuflmac›lar pandemi öncesi ve
sonras› süt ve süt ürünlerinde
farkl›laflma beklediklerini dile
getirdiler. Konuflmac›lar, pandemi ile
birlikte sa¤l›¤›n, ba¤›fl›kl›k sistemini
yükseltmenin öneminin artt›¤›n› ve
ürünlerin de buna göre yeniden
flekillenmeye bafllad›¤›n› söylediler.

Süte pandemi ayar›

MKP Süt Afi’den Rukiye Çolak
fiaflmazer, “Süt Sektöründeki Ar-Ge
Çal›flmalar› ve Önemi” konulu bir
sunum yapt›. fiaflmazer, ürün
gelifltirmenin temel noktas›n›n tüketici
ihtiyaçlar› oldu¤unu söylerken, Covid-
19 sonras› tüketici beklentilerinin
farkl›laflmas›n› beklediklerini de ifade
etti. fiaflmazer, “Sa¤l›¤›n ön planda
olmas›yla, sa¤l›kl› beslenme öne ç›kt›.
Ayr›ca ba¤›fl›kl›k sistemini
güçlendirmek, sa¤l›kl› beslenme ve
kilo kontrolü de öne ç›kt›. Ambalajlar›n
da büyümesi bekleniyor. Bu da daha
uzun raf ömürlü ürünlere ra¤bet
artacak. Probiyotik ürünlere de talep
artacak” dedi.

Sütafl Süt Ürünleri Ar-Ge Merkezi ve
G›da Güvenli¤i ve Regülasyon
Müdürü Özlem Kaner ise, pandemi
ile birlikte g›da güvenli¤inin öne
ç›kt›¤›n› hat›rlatarak, “Çiftlikten
sofraya” stratejisiyle bunu sa¤lamak

için u¤rafl›yoruz” dedi. 36 kiflilik bir
Ar-Ge merkezine sahip olduklar›n›
ifade eden Kaner, 2016’dan beri 325
projeyi hayata geçirdiklerini de
kaydetti. “Pandemi sonras› için daha
çok ba¤›fl›kl›k sistemini gelifltirecek,
çocuklara sevdirecek ve ba¤›fl›kl›k
sistemini gelifltirecek çal›flmalar
yapt›k. Pandemi sürecinde evde
yemek yapmak art›nca usta ifli
ürünlere yöneldik” dedi.

Bursa Uluda¤ Üniversitesi Karacabey
Meslek Yüksek Okulu Süt ve Ürünleri
Teknolojisi Program› Baflkan› Gamze
Düven ise “Eflsiz Besin Süt” bafll›kl›
sunumunda, tek bir hammaddeyle
peynir, kefir, tereya¤›, yo¤urt,
dondurma gibi birçok besin
üretebildi¤ini bunun da sütü eflsiz
k›ld›¤›n› belirtti.

Sunumlar›n ard›ndan kat›l›mc›lar›n
sorular› da yan›tland›.
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BUS‹AD’dan

BSMMMO’dan Baflkan Türkay’a
ziyaret

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali
Müflavirler Odas› (BSMMMO)
Yönetim Kurulu Baflkan› Do¤an
Y›lmaz ve Yönetim Kurulu
Sekreteri Fatma Çil Eradafl,
Muhasebeciler Haftas› nedeniyle
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay’› iflyerinde
ziyaret ettiler.

iyaret s›ras›nda ifl inasan› ile 
muhasebeci mali müflavirlerin 
birlikteli¤i konuflulurken, iki

kurumun ortak yapabilecekleri
etkinlikler de masaya yat›r›ld›. Ayr›ca
ba¤›ms›z denetçilik müesesinin
önemi de vurgulan›rken, BSMMMO
Baflkan› Do¤an Y›lmaz, “Türkiye için
müteflebbis kavram›n›n çok önemli
oldu¤unu” söyledi.

Y›lmaz, ifl kültürünün gelecek
kuflaklara aktar›lmas›n›n da önemli
oldu¤una de¤inirken, ifl insanlar› ile
daha çok bir araya gelmeyi
istediklerini de ifade etti.

Do¤an Y›lmaz, Oda olarak firmalar
bünyesinde çal›flan ba¤›ml› meslek
mensuplar›na yönelik de çal›flmalar›

Z

oldu¤unu kaydederek, "‹flletmeler
bünyesinde ba¤›ml› çal›flan meslek
mensuplar›m›z, çal›flt›klar› iflletmeler
için büyük bir de¤erdir. Bizler, Oda
Yönetimi olarak bu de¤eri firma
sahiplerine hat›rlatmak ve
meslektafllar›m›z›n çal›flt›klar›
iflletmelerde üstlendikleri
sorumluluklar konusunda farkmdal›k
oluflturmak amac›yla iflletme

sahiplerine birer mektup haz›rlad›k.
Bu mektubu, elden teslim
edemedi¤imiz tüm iflletmelere posta
yoluyla ulaflt›raca¤›z" dedi.

Ziyaretin sonunda Y›lmaz, BUS‹AD
Baflkan› Türkay’a bir tabak hediye
etti. Ziyarete BUS‹AD Genel
Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu da
kat›ld›.
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“Safa ve Tanp›nar edebiyatta
felsefenin öncüleridir”

ürkiye’de öteden beri 
edebiyatç›lar›n felsefeye ilgisinin
oldu¤unu ifade eden Prof. Dr.

Nami Bafler, Peyami Safa ve Ahmet
Hamdi Tanp›nar’›n ise felsefe
bölümlerinde okutulacak nitelikte
eserler verdiklerini söyledi.
Cumhuriyet öncesi dönemde de
Ahmet Mithat gibi isimlerin yer ald›¤›n›

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 beflinci konu¤u
Galatasaray Üniversitesi Emekli
Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Nami
Bafler, “Türk Edebiyat›nda
Felsefe ‹zleri” bafll›kl› bir
konuflma gerçeklefltirdi.

T
söyleyen Prof. Dr. Bafler, “Zola’y›
Hugo’yu, Jules Verne’i örnek alarak
eserler yazm›flt›r. Kendisi ‹stanbul
Üniversitesi’nde felsefe hocas›yken”
diye konufltu. Prof. Dr. Bafler flöyle
devam etti:

“Cumhuriyein kurucusu Atatürk de,
Jean-Jacques Rousseau hayran›d›r.

18. yy. Ayd›nlanmac›l›¤›,
cumhuriyetimizin temellerini
oluflturmufltur. Cumhuriyetin ilk



Felsefe
Söyleflileri
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dönem yazarlar›n› örnek al›rsak, Reflat
Nuri Güntekin ‘ben Yunan
tragedyalar›n› örnek al›yorum’
demifltir. Peyami Sefa ile Ahmet
Hamdi Tanp›nar ise felsefe
bölümlerinde okutulacak eserler
vermifltirler. Baz› felsefi ak›mlar›n
etkilerinin oldu¤u yazarlar ve eserleri
vard›r. Örne¤in Naz›m Hikmet
diyalekti¤i yerlefltirmeye çal›fl›r
eserlerine. Yahya Kemal, Frans›z
sembolizmini örnek alm›flt›r. Ama
Tanp›nar ve Safa’n›n gerek
kahramanlar›nda gerekse dili
kullan›fllar›nda felsefi romanlar

yazm›fllard›r. Kahramanlarda tereddüt
vard›r. Do¤ulu mu? Bat›l› m›y›z? Ölüm
mü? Yaflam m›? Ebedi yaflam m›?
Anl›k yaflam m›?”

Felsefe metinleri ile edebiyat metinleri
aras›ndaki farka da de¤inen Prof. Dr.
Bafler, “Edebi metinlerde metafor
kullan›l›r. Felsefi metinlerde ise
kavramlar kullan›l›r” dedi. Prof. Dr.
Bafler, Marcel Proust’un Kay›p
Zaman›n ‹zinde eserinin kavramlar
yerine metaforlar kullan›lan felsefik
bir eser oldu¤unu söyledi. “Kafka’n›n
Dava’s› ve James Joyce’un

Finnegans Wake’i de bunlara örnek
verilebilir” diyen Bafler, “Tanp›nar,
üçünün kar›fl›m›d›r. Tanp›nar’›n
Bursa’da Zaman fliiri de önemlidir.
‘Ne içindeyim zaman›n ne de
büsbütün d›fl›nda’ diyerek gösterir”
fleklinde konufltu.
Türk edebiyat›nda 20. yy’dan itibaren
felsefik metinler görüldü¤ünü
kaydeden Prof. Dr. Bafler, flöyle
devam etti:
“Eskiden de merak vard› ama,
metinlere yans›mas› Cumhuriyet
dönemini bulmufl. Felsefenin fliire
yans›mas› ise, Cumhuriyet’ten sonra
en büyük ak›m ikinci yeni oldu. Edip
Cansever, Ece Ayhan Cemal Süreya
ve Ülkü Tamer gibi isimlerle ç›kt›.
Edip Cansever’in Yengeç fiiiri,
‘Belirsiz Olan Ne?’ diye bafllar. Onlar›
okurken, Yunan filozoflar›n duruflunu
hat›rlayabiliyorum. Türk fliiri ikinci yeni
ile fliirseli felsefi içerikle birlikte arama
oldu. Bu hala da devam ediyor.

18. yy ayd›nlanmac›lar› ayn› zamanda
roman da yazm›flt›r. Naz›m Hikmet
de öyledir. 22 tane oyun yazm›flt›r.
Roman, fliir de yazm›flt›r. ‹nsan›
kucaklamak olarak al›rsak bunu.
Naz›m’› da buna örnek verebiliriz.”
Bafler’in konuflmas›n›n ard›ndan
kat›l›mc›lar›n sorular›yla online toplant›
sona erdi.



önce de vard›, 20 bin y›l önce de
kutsal mekanlara tan›k oluyoruz”
dedi.

Milattan önce 10 binli y›llarda
bafllayan Göbeklitepe kültürünün
zamanla, tar›m ve evcil hayvan gibi
besin üretimini, ard›ndan göçleri,
kalabal›k kentleri, bürokrasiyi, kent

Göbeklitepe’nin insan uygarl›k
tarihinde bir k›r›lma noktas› oldu¤unu
ifade eden Prof. Dr. Mehmet
Özdo¤an, flöyle konufltu:
“Göbeklitepe’deki k›r›lma, günümüze
kadar gelen sosyo-ekonomik yap›n›n
temelleri olarak adland›r›labilir. Art›
ürünün, art› de¤erin, kent, devlet,
imparatorluk, miras hukukunun
olufltu¤u dönemlerdir bu dönemler.
Ancak Göbeklitepe ile bafllam›yor
bunlar ama teti¤i Göbeklitepe dönemi
çekiyor.”

GÖBEKL‹TEPE B‹R YERLEfi‹M YER‹...

Göbeklitepe’de kült alanlar›n öne
ç›kar›ld›¤›n› da hat›rlatan Prof. Dr.
Özdo¤an,  “Ancak buras› bir yerleflim
yeridir. Göbeklitepe’yi tek bir yer
olarak de¤il, bölgenin kültür dönemi
olarak almak gerek. Türkiye’de 20,
Suriye ve Irak’ta 11 bölge var.
Göbeklitepe’yi ilk inanç yeri olarak
da görmek do¤ru de¤ildir. 38 bin y›l
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“Bugünün sosyo-ekonomik
temelleri Göbeklitepe’de at›ld›”

‹stanbul Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Özdo¤an,
Göbeklitepe’nin tek bir mekan
olarak de¤il, kültür olarak
alg›lanmas› gerekti¤ini
belirterek, “Göbeklitepe’deki
k›r›lmay›, günümüze kadar gelen
sosyo-ekonomik yap›n›n temelleri
olarak adland›r›labiliriz” dedi.

ursa 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 mart ay›
konu¤u, ‹stanbul Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Özdo¤an oldu. Prof. Dr.
Özdo¤an, “Neden Göbeklitepe?”
konulu bir sunum gerçeklefltirdi.

B



Felsefe
Söyleflileri
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devletini, devlet ve imparatorluklara
giden süreci bafllatt›¤›n› kaydeden
Prof. Dr. Özdo¤an, “Göbeklitepe’nin
ilk bafllar›nda avc› toplay›c›l›k var
ancak sonra yeni bir yaflam bafll›yor”
dedi.  “Göbeklitepe kültür bölgesinde
geleneksel olmayan h›zl› bir de¤iflim
arayan bir kültür var. Bu bize
küreselleflen modelin neden
oldu¤unu gösteriyor” ifadesini
kullanan Prof. Dr. Özdo¤an, flöyle
devam etti:
“Göbeklitepe’nin getirdi¤i en önemli
fleylerden biri mimarinin, yaflam
alan›n do¤ufludur. Konaklamadan,
köye geçifl bafllam›flt›r. Bar›na¤›n
yerine “ev” kavram› alm›flt›r.
Göbeklitepe ile alan mülkiyeti, yani
ayn› yerde oturma kavram› da geliyor.
Bu da miras hukukunu gündeme
getiriyor. Bu yola girdikten sonra halk-
seçkinler iliflkisi de ortaya ç›k›yor.

Katmanl› toplum görülmeye bafll›yor.
Kutsal›n mekana yans›mas›n› da
Göbeklitepe’de görüyoruz.

Göbeklitepe’de kutsal binalarda erkek
kültürü öne ç›kar›l›yor.
Göbeklitepe’deki halk yerlefliminde
ise difli figürleri görülebiliyor. Mezar
anlay›fl›nda da farkl›l›klar vard›r. Baz›
mezarlarda yoksullu¤u görebilirsiniz.
Herkese ayn› muamele yap›lmad¤›

sosyal farkl›l›klar›n oldu¤u
görülmektedir.  Elitlerin pozitif
rekabetini de görüyoruz. Bu durum
da sanat› gelifltirmifltir.
M.Ö. 7400’den sonra halk göçü
yaflan›yor.  Bu göçle Göbeklitepe
kültürü de yay›lmaya bafllam›flt›r..
Halk›n göçü oldu¤unu, difli figürünün
göçünden de anl›yoruz. Halk›n
sembolü bat›ya gitmifltir.  Köylerin
kalabal›k kentlere dönüflmesi, iflçi
göçünü de getirmifltir. Art› de¤er ve
kalabal›k, kurallar› koyan bürokrat
s›n›f›n› getirmifltir. Ulafl›m devrimi
yaflan›yor. Ard›ndan paylafl›m
savafllar› ve profesyonel ordu anlay›fl›
bafll›yor. Ticaret ve devlet oluflumlar›
bafll›yor. Bunlar›n hepsi Göbeklitepe
kültüründen ç›k›yor.”

Toplant›, Prof. Dr. Özdo¤an’›n,
kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlamas›yla
sona erdi.
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ursa 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
sonuncusunun konu¤u, Bursa
Uluda¤ Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Mustafa
Berkay Ayd›n oldu.  Bursa Uluda¤
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Mustafa Berkay Ayd›n,
“De¤iflen Dünya ve Siyaset:
Avrupa'da Yükselen 'Popülizmi'
Tart›flmak” bafll›kl› bir sunum
gerçeklefltirdi.

Doç. Dr. Mustafa Berkay Ayd›n,
popülizmin, müesses nizam karfl›tl›¤›,
otoriterlik ve yerellik özelliklerini
tafl›d›¤›n› söyledi. Doç. Dr. Ayd›n,
popülizmin kuzey Avrupa ülkelerinde,
a¤›rl›kl› olarak olumsuz ve sa¤a
yak›flt›r›lan bir kavram oldu¤unu
ancak sol popülizmin de var
oldu¤unu dile getirdi. Doç. Dr. Ayd›n,
popülizmin olumsuz olarak
de¤erlendirilmesine karfl›n, kimi
yaklafl›mlar›n da ise popülizmin
olmamas› halinde siyasetin
olmayaca¤› yönünde oldu¤unu
söyledi.

Avrupa’da bugün yükselen sa¤
popülizmin yak›n geçmiflteki

kaynaklar›n›n Fransa’da J.M. Le Pen
J. M Le Pen.  ve Avusturya’da J.
Haider oldu¤unu ifade eden Doç. Dr.
Ayd›n, bu iki ismin de temel ç›k›fl
noktalar›n›n AB’den ayr›lmak ve
küreselleflme karfl›tl›¤› oldu¤unu
kaydetti. Baz› AB ülkelerindeki sa¤
popülizmin yükselifline iliflkin seçim

örneklerini de veren Doç. Dr. Ayd›n,
Almanya ve ‹ngiltere’deki siyasi
de¤iflimlerin tüm Avrupa’y›
etkileyebilece¤ini, o nedenle yak›nda
yap›lacak seçimlerin dikkatle
izlenmesi gerekti¤ini de ifade etti.
Dünya çap›nda yap›lan bir kamuoyu
araflt›rmas›na dayanarak,

“Popülizm, AB ve küreselleflme
karfl›tl›¤›yla yükseliyor”

Bursa Uluda¤ Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Berkay Ayd›n,
AB’deki sa¤ popülist siyasette,
AB ve küreselleflme karfl›tl›¤›n›n
öne ç›kt›¤›n› söyledi.

B



Felsefe
Söyleflileri
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coronavirüs, iflsizlik, yoksulluk ve
sosyal eflitsizlik ile yolsuzlu¤un öne
ç›kan sorunlar oldu¤unu kaydeden
Doç. Dr. Ayd›n, flöyle devam etti:
“Yap›lan bir araflt›rmalarda, son 5
y›lda göçmenlerin say›s›n›n artt›¤›n›
düflünüyor musunuz sorusuna,
yüksek oranda evet yan›t› al›n›yor.
Bu durum sa¤ popülist partilerin oy
taban›n› da belirliyor.

Avrupa’da, Türklerin de bafl›nda ve
içinde oldu¤u göçmen parti öbekleri
olmaya bafllad›. Geçmiflte Yefliller ya
da Sosyal Demokratlar içinde
mücadele ediyorlard› buradaki
insanlar.  Barajlar› da zorlamaya
bafllad›lar.”

Doç. Dr. Ayd›n, kat›l›mc›lar›n sorular›n›
da yan›tlad›.
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Bosch’tan 52 olimpik havuzu
dolduracak kadar su tasarrufu

Bugünlerde do¤al kaynaklar›
daha dikkatli kullanmam›z
gerekti¤i aç›k. Bir teknoloji
flirketi olarak küresel ölçekte
sürdürülebilir flekilde faaliyet
göstermeye çal›flan Bosch,
uzmanl›¤› ve standartlar›yla bu
konuda özel bir sorumluluk
üstleniyor.
Sürdürülebilir bir gelecek için
do¤aya, insana, ekonomiye,
topluma katk› sa¤layarak
geliflmeye ve paydafllar›n›n
beklentilerini karfl›lamaya
devam ediyor.

Bosch Bursa Güç Aktarma 
Çözümleri Fabrikas› da Çevre 
Politikas›nda belirtildi¤i üzere tüm

ürünlerini ‘Güvenli – Çevreye Duyarl›
– Tasarruflu’ flekilde gelifltiriyor,
üretiyor ve Bursa’n›n korunmas›na
anlaml› bir destek veriyor.

3 fabrikada yer alan At›k Su Ar›tma
Tesislerinde, fabrikada üretim sonucu
oluflmufl tüm endüstriyel at›k sular
ar›t›l›yor. Fabrikalarda su tüketiminin
azalt›lmas› ve do¤al kaynaklar›n
korunmas› ad›na çeflitli projeler
gelifltiriliyor ve yat›r›mlar yap›l›yor.

Nitekim 2020 y›l›nda gerçeklefltirilen
kiflisel fark›ndal›k, teknik önlemler ve

mühendislik çal›flmalar› sayesinde
toplam su tüketimi yaklafl›k 132.000
m3 yani yüzde 14 oran›nda azalt›ld›.

Gerçeklefltirilen tasarruf yaklafl›k 52
adet olimpik havuzu dolduracak
büyüklükte! 2021’de buna ek olarak
100.000 m3 daha düflüfl sa¤lanmas›
hedefleniyor.

Bosch Bursa Güç Aktarma Çözümleri
Fabrikas›, su tasarrufu projelerini her
y›l oda¤›nda tutmaya ve daha az su
tüketerek üretim devaml›l›¤›n›
sa¤lamaya kararl›.

Fabrikada gelifltirilen su projeleri
flöyle:



Saf su üretim sisteminde kimyasal ve
dijital dönüflüm

Fabrikalarda birçok üretim
prosesinde saf su kullan›l›yor. 2020
y›l› bafl›nda saf su üretim ifllem
ad›mlar›nda yumuflatma ad›m›
kald›r›ld› ve dijital dönüflümle Endüstri
4.0 aktiviteleri için güçlü bir veri taban›
ve altyap› oluflturuldu. Projelerin
ç›kt›lar›na bak›ld›¤›nda sonuç ilham
verici; y›ll›k 20 kamyon büyüklü¤ünde
tuz tasarrufu ve 11.800 m3 su
tasarrufu.

Saf su üretiminde at›k suyun geri
kazan›m›

Fabrikalarda saf su üretim
sistemlerinde kullan›lan ters osmoz
cihazlar›nda gerçeklefltirilen projeyle
dijital dönüflüme katk› yap›ld› ve y›ll›k
2.500 m3 su tasarrufu elde edildi.

Anl›k su kalitesi ölçümü ve parametre
kontrollü sistemi, ürün kalite
güvencesini sa¤l›yor ve ayn›
zamanda çevreye de hizmet ediyor.

Online ‹zleme Dijital Platformu kurulumu
ve erken uyar› sistemleri
optimizasyonlar›

Dijitalleflme günümüzün en önemli
konusu. Bu nedenle fabrikalarda
bulunan su sayaçlar› dijitallefltirildi
ve tüketim online olarak takip
edilmeye baflland›. Dijital takip,
sistemlerde yaflanan sapmalara anl›k
müdahale imkân› tan›d›. Otomasyon
sistemi sayesinde so¤utma
kulelerinde iletkenlik optimizasyonlar›
gerçeklefltirildi. Yap›lan çal›flmalar
neticesinde yaklafl›k 205 ailenin y›ll›k
su tüketim miktar› kadar su tasarrufu
sa¤lanm›fl oldu.
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Üyelerden
Haberler
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Endokrin bozucular vücutta
homeostaz›n (dengenin) sa¤lanmas›
ve geliflim süreçlerinin
düzenlenmesinden sorumlu do¤al
hormonlar›n üretim, sal›n›m, ulafl›m,
metabolizma, ba¤lama, etki veya
at›l›m›na müdahale eden eksojen
kimyasallard›r. Bu konunun gündeme
gelmesinin nedeni ise birçok sa¤l›k
sorunu ve kronik hastal›k s›kl›¤›ndaki
art›flt›r.

Endokrin sistemle ilgili önemli bir 
endifle kayna¤› ise erken 
ergenliktir. Erken ergenlik s›kl›¤›ndaki
art›fl, tart›flmal› olmakla birlikte,
endokrin bozucularla iliflkili olabilir.

Erken ergenlik bir yandan kemik
yafl›n›n ilerlemesi nedeniyle eriflkin
boyunun k›sa kalmas›, bir yandan da
çocu¤un psikolojik-zihinsel geliflimi
ile uyumsuz olarak üreme
kapasitesine ulaflmas›na neden
olmas› nedeniyle kayg› vericidir.

Ergenlik bulgular›n›n k›z çocuklarda
8, erkek çocuklarda 9 yafl›ndan önce
bafllamas› erken ergenlik olarak
tan›mlanmaktad›r. Bu durumun birçok
nedeni vard›r. Bu yaz›m›zda toplum
sa¤l›¤› sorunu olarak endokrin
bozucu kimyasallara odaklanaca¤›z.
Endokrin bozucu kimyasallar,

ENDOKR‹N BOZUCULAR:
Erken Ergenlik Salg›n› m› var?
Obezite, diyabet patlad› m›?

kendileri hormon olmad›¤› halde,
hormon salg›layan hücrelerin reseptör
(algaç) denen bölgelerine moleküler
benzerlik nedeniyle ba¤lanarak
zamans›z veya normalden fazla
hormon salg›lanmas›na neden olur.

Endokrin bozucu kimyasallar›n
sadece endokrin sistemde de¤il,
hemen her sistemde ve organda
neden oldu¤u hastal›klar vard›r:

Dolafl›m-solunum sisteminde:

• Ast›m (Hava kirlili¤i)
• Kalp hastal›klar›/ hipertansiyon,BPA
• ‹nme (PCBler)

Beyin/Sinir Sisteminde:

• Alzheimer hastal›¤› (Kurflun)
• Parkinson hastal›¤› (Pestisiler)
• ADHD/ö¤renme bozukluklar›
(PCBs, Kurflun, Etanol, OC Pestisitler

Immun/Otoimmun (Ba¤›fl›kl›k)
Sisteminde:

• Enfeksiyonlara duyarl›l›k (Dioxin,
Perflorlanm›fl bileflikler)

Maruziyet Ortamlar›

Endokrin bozucu kimyasallara yaflam

alanlar›m›z›n hepsinde maruz
kalabiliriz:

•  Diyet, su, hava, toprak
• Kapal› ortamlar (ev, krefl, iflyeri),
tozlar
• Anne karn›, anne sütü

Endokrin bozucular için farkl› say›da
maruziyet kayna¤› olabilir.

Maruziyetlerde:

• Besin
• Yaflam yeri
• Meslek
• Yafl
• Yaflam stili rol oynamaktad›r.

Baz› endokrin bozucular ya¤
dokular›nda birikir ve etkilerini uzun
süre devam ettirir. Bu kimyasallara
baz› örnekler afla¤›dad›r:

• Endüstriyel kimyasallar
• Yan ürünler
• Tüketici ürünleri içindeki aktif
içerikler, katk›lar, koruyucular
• ‹nsektisitler, herbisitler, fungusitler
• Kiflisel ürünler, ilaçlar
• Paketleme materyalleri
• Kumafllar, elektronik
• Yiyeceklerimiz içindeki
kontaminantlar

Uzm. Dr. Ayfle Tar›m
Burtom Özlüce T›p Merkezi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Uzman›



Makale

• Pestisitler, plastiklefltiriciler,metaller,
endüstriyel kimyasallar,
hidrokarbonlar

Obezite ve Endokrin Bozucular

Obeziteye neden olan kimyasallar iki
yolla bunu gerçeklefltirmektedir.
Obezojen denen bu maddeler:
1 direkt yolla: spesifik olarak ya¤
hücrelerinin say›s›n› veya var olan
hücrelerdeki ya¤ depolanmas›n›
artt›rarak 2. indirekt yolla: ‹fltah ve
doyman›n hormonal kontrolünü ve
metabolik h›z› de¤ifltirerek gösterirler.
Bu maddelerin neden oldu¤u sa¤l›k
sorunlar› içinde daha da dramatik
olan epigenetik etkidir. Epigenetik
etki baz› obezojenik etkilerin sonraki
kuflaklara aktar›lmas›d›r. Bu etki DNA
dizininde de¤ifliklik olmaks›z›n gen
ekspresyonundaki de¤ifliklikleri
kapsar. Anne karn›ndaki yaflam ve
erken yenido¤an dönemi
kimyasallar›n zararlar›na en hassas
dönemdir. Do¤umdan önceki yetersiz
beslenme hayat›n ileri dönemlerinde
kalp-damar hastal›klar› riskini artt›r›r.
Obezojenlere anne rahminde maruz
kal›nmas›; özellikle kök hücre
düzeyinde normal hücre ve doku
geliflimini ve fonksiyonunu
de¤ifltirebilir. Obezojenler, sadece
do¤um öncesi ve erken çocukluk
döneminde zararl› etki göstermezler.
Örne¤in, organoklorinler ya¤da
çözünür olduklar› için fazla tart›l› ve
obez eriflkinler için de tehlike
olufltururlar. Ayr›ca obezojenler hem
tiroid bezinin çal›flmas›n› etkileyerek
metabolizmay› yavafllat›rlar hem de
depolanan ya¤› enerjiye çeviren
hücre içi mitokondrilerin ifllevini
bozarlar.

Bugün obeziteyle direkt
iliflkilendirilen 20 ye yak›n kimyasal
vard›r:

• Soya fitoestrojen,(genistein),
monosodyum glutamat, fruktoz
• Sigara içme /nikotin
* Persistan organik
kirleticiler(POP):dioksin(TCDD) ve
furanlar, poliklorine bisfeniller(PCB)
• Persistan organofosfat pestisitler:
atrazin, DDE,chlorpyrifos

• Yanmay› geciktirici kimyasallar
• Plastik yap›m›nda kullan›lan
maddeler ve plastikler
• Fungisitler
• ‹laçlar: rosiglitazone, DES, östradiol
• Ancak bunlar›n d›fl›nda günlük
hayat›m›zda maruz kald›¤›m›z 800 e
yak›n kimyasal var.
Günlük yaflam›m›zdaki obezojenler:
• Sobadan yo¤urda kadar birçok
haz›r yiyece¤in içinde bulunan
yüksek fruktozlu m›s›r flurubu
• Organochlorine pesticides ;
toprakta (DDT)
• ‹çme ve kullan›m sular› (atrazin,
tributyln)
• Konserve kutular› ve su flifleleri,
kasa fiflleri, karbonsuz ›s›ya duyarl›
fotokopi ka¤›tlar›, polikarbonat
plastikler, yiyecek kaplar›n›n içindeki
epoksit reçine, difl dolgular›,
lensler,CD,DVD,tüm elekrtonik eflya
(BPA)
• Yap›flmaz tavalar ve mikro dalga
f›r›nlar için m›s›r ve pizza kutular›, su
geçirmez giysiler, leke tutmaz ev
eflyalar›; hal›, yatak, koltuk vs(PFOA)
• Kiflisel bak›m ve temizlik ürünleri,
parfümler :phythalat, koruyucu
butylparaben (preservative) ve non
ionik surfaktantlar (nonylphenol)
• S›hhi tesisat, mobilya ve inflaat
malzemesi (PVC)
• Banyo perdeleri ve hava temizleyici
,kokulu sprayler, vinil döflemeler,
ambalaj malzemeleri, marketlerde
etlerin suyunu çekmek için kullan›lan
plastik maddeler : (Fitalatlar)

KISACASI HER YERDE!

Obezojenlerden nas›l korunuruz?

• Sular karbon filtrelerden geçirilmeli
• Su ve içecek flifleleri BPA
içermemeli.
Haziran 2011’den beri Türkiyede
bebeklere ait polikarbonat ürünlerde
BPA bulunmas› yasakt›r.
• Sert plastik kaplar: Alt›nda PC iflareti
olan ve geri dönüflüm numaras› 3
(polivinil klorid) ve 7 (di¤er) yazan
plastik kaplar kullan›lmamal›. 1,2,4,5
(poliproplen): en zarars›z›d›r ve
kullan›labilir.
• 6 (polistiren) plastik bardak tabak,
köpük bardak haz›r paket fast-food
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ürünlerinde bulunur. Kullan›labilece¤i
belirtilmekle birlikte genel olarak
plastiklerden uzak durmakta yarar
vard›r.
• Su flifleleri serin ortamda tutulmal›
• Plastik maddelere sar›l› ve plastik
kaplarda saklanan ürünler ( plastik
biberonlar dahil) mikrodalga f›r›nlarda
kullan›lmamal›
• Daha az konserve g›da tüketilmeli
• Besinlerin plastik maddelerle temas›
engellenmeli
• Bebeklerin fitalat içermeyen
oyuncaklarla oynamas› daha sonra
ellerinin y›kanmas› sa¤lanmal›.
• Küçük bal›k tüketimi tercih edilmeli:
Büyük bal›klar daha derin sularda
yüzdükleri için kimyasal at›klara daha
fazla maruz kalabilir.
• Hormon ve antibiyotik içermeyen
etler yenmeli
• Ya¤l› hayvansal ürünlerin
tüketilmesinden kaç›n›lmal›
• Sebze ve meyveler iyice y›kanmal›
• Yap›flmaz teflon tavalar›
kullanmaktan vaz geçmeli,
kullan›l›yorsa çizildi¤inde hemen
at›lmal›
• Önceden paketlenmifl de¤il
kasapta aç›kta olan etten al›nmal› ve
naylona de¤il ka¤›da sard›rmal›
• Hava temizleyiciler kullan›lmamal›
• Çocuk yuvalar›, okullarda ve evlerde
pestisit uygulamas› bilinçli olarak ve
profesyoneller taraf›ndan yap›lmal›,
ilac›n türü, miktar› ve uyguland›¤› yer
kayda geçirilmelidir. Yeni pestisit
uygulanan yerlerden uzak
durulmal›d›r.
• Bu konuda bilmedi¤imiz fleyler
bildiklerimizden çok daha fazla
oldu¤u için çevre olaylar›,bununla
ilgili medya ve bilimsel yay›nlar
dikkatli izlenmeli

SONSÖZ

• ORGAN‹K YE
• ‹ÇME SUYUNU F‹LTRE ET
• HAYATINDA PLAST‹KLER‹ EN AZ
DÜZEYE ‹ND‹R



Otomotiv sektöründe kaliteli ve
çözüm odakl› çal›flmalar›yla
ad›ndan söz ettiren Canel
Otomotiv, Ford Otosan
taraf›ndan düzenlenen Tedarik
Zirvesi kapsam›nda en yüksek
seviye olan ‘Alt›n Y›ld›z’ ödülüne
lay›k görüldü.

temenni eden Ford Otosan K›demli
STA Müdürü Fatih Aydo¤du’dan
ödülü alan Yeflilova Holding Grup
‹cra Kurulu Baflkan› Yalç›n Yeflilova,
Yeflilova Grubu’nun 45 y›ll›k
yolculu¤unun içerisinde belki de en
stratejik karar›n otomotiv sektörüne
yap›lan at›l›m oldu¤unu belirterek
“Kurucumuz Ali ‹hsan Yeflilova, 33
sene önce otomotiv ana sanayine
do¤rudan parça tedarik etmek üzere
Canel Otomotiv’i Bursa sanayisine
kazand›rd›.  Otomotivde kullan›lan
birçok alüminyum parçay› Türkiye’de
ilk defa üreten firma olmak, bizler için
bir gurur kayna¤›. Bugün
sektörümüzde alüminyum
dendi¤inde Yeflilova, Yeflilova
dendi¤inde ise alüminyum ak›llara
gelir oldu” dedi.

Yeflilova, grup olarak yön birli¤i
içerisinde olduklar› Ford Otosan’›n
Tedarikçi Zirvesi’nde en yüksek
seviye olan Alt›n Y›ld›z Ödülü’nü alan
Canel Otomotiv ad›na gururlu ve
mutlu olduklar›n› sözlerine ekleyerek

ile ‘Alt›n Y›ld›z’ büyük ödülüne lay›k
görüldü. Yeflilova Grubu’nun,
Hasana¤a yerleflkesinde Yeflilova
Holding Yönetim Kurulu Baflkan› ve
Üyeleri, Ford Otosan Yetkilileri ve
Canel Otomotiv ekibinin kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen törende konuflma
yapan Ford Otosan K›demli STA
Müdürü Fatih Aydo¤du “Canel
Otomotiv ile y›llar öncesine dayanan
ifl birlikteli¤imiz bugün daha da
güçlenerek devam ediyor. Bizim için
önemli olmas›n›n sebebi özellikle
elektrikli araçlardaki gelece¤in
teknolojilerini Canel Otomotiv’de
kurgulanm›fl olmas› ve bunun çok
hassas flekilde proseslerde ele
al›n›yor olmas›. Ben gelecekteki bütün
elektrikli araçlarda, yüksek kalitedeki
Canel Otomotiv ürünlerini
gözlemleyece¤imize inan›yorum”
dedi.

‹fi B‹RL‹⁄‹ & S‹NERJ‹ PAROLASI ‹LE N‹CE
BAfiARILARA ‹MZA ATACA⁄IZ

Alt›n Y›ld›z ödülünün hay›rl› olmas›n›

Canel Otomotiv’e Ford Otosan’dan
Alt›n Y›ld›z Büyük Ödülü
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lüminyum sektöründeki 
çal›flmalar›yla Bursa ve ülke 
ekonomisine katk› sa¤layan

Yeflilova Holding’in, otomotiv kanad›n›
temsil eden Canel Otomotiv,
çal›flmalar›n› “Alt›n Y›ld›z” büyük ödülü
ile taçland›rd›. Ford Otosan’›n her y›l
ön eleme kriterlerinde Q1 Kalite
Belgesine sahip, onayl› tedarikçiler
aras›ndan Ford Otosan’›n ilgili
departmanlar›ndan oluflan jürinin
puanlamas› ile en çok oyu alan
tedarikçilerini ödüllendirdi¤i
“Tedarikçi Zirvesi” kapsam›nda Canel
Otomotiv gerçeklefltirdi¤i projeler,
tasar›m, mühendislik ve kalite anlay›fl›

A



olmas› öncelikle bir Türk olarak
hepimiz ad›na gurur kayna¤›” dedi.
Y›llar önce sürgülü cam çerçevesi
üreterek bafllan›lan ifl ortakl›¤›n›n
bugün çok ileri bir noktada oldu¤unu
da sözlerine ekleyen Yeflilova
“Eskilerin bir sözü vard›r; ‘marifet,
iltifata tabidir.’ diye. Bu güzel

“Planl› ve hedef odakl› bir ekip olmay›
bir kez daha baflaran tüm çal›flma
arkadafllar›ma teflekkür ediyorum.
Bu de¤erli ödülü eme¤i geçen tüm
arkadafllar›ma ithaf ediyor, ifl birli¤i
ve sinerji parolam›z sayesinde daha
nice baflar›lara imza ataca¤›m›za
inan›yorum” ifadelerini kulland›.

FORD OTOSAN ‹LE 26 YILLIK BAfiARILI
SERÜVEN

Törene kat›lanlar aras›nda bulunan
Yeflilova Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali ‹hsan Yeflilova ise Canel
Otomotiv’in alüminyum üreticilerinin
aras›nda tüm uzmanl›¤›n› otomotiv
sektörüne odaklam›fl tek kurulufl
oldu¤unun alt›n› çizerek “Yat›r›mlar›n
büyüklü¤ü ülkemiz ve sektörümüz
ad›na önemli kazan›mlar olan Ford
Otosan ile 26 senelik güven odakl› ifl
birlikteli¤imiz kapsam›nda birçok Ar-
Ge projesini yürüttük, birçok yenilikçi
üründe tasar›m çal›flmalar› yapt›k ve
birçok ürünü yerlilefltirmeyi birlikte
baflard›k. Dünyada çok az firma
taraf›ndan üretilen, Türkiye’de de ilk
defa Ford Otosan ve Canel Otomotiv
ifl birli¤i içerisinde üretilecek
parçalar›n baflar›yla hayata geçiyor
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çal›flmalar›n iltifata tabi oldu¤unu
hat›rlay›p, bu töreni düzenleyerek
emek sarf Ford Otosan ekibine,
gerçeklefltirdikleri çal›flmalar
neticesinde yo¤un çaba harcayan
Canel Otomotiv taraf›ndaki
arkadafllar›ma yürekten teflekkür
ediyorum” dedi.
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ürkiye’nin son y›llarda döküm 
sektöründe yapt›¤› yat›r›mlar ile
üretim tonaj› artmaya devam

ederken Avrupa’da 2. s›rada yer alan
Türk döküm sanayii, dünyada 9.
s›rada yer alma baflar›s›n› yakalad›.

Pandemiye ra¤men 2020 y›l›nda 7,2
Milyar dolar ihracat yapma baflar›s›n›
yakalayan Türk Döküm Sanayii, 2021
y›l›n›n ilk 2 ay›nda 1,4 Milyar dolar
ihracata ulaflarak büyük bir baflar›ya
imza att›. Türkiye’de döküm
sektöründeki art›fl›n ileri ki y›llarda da
devam edece¤ini beklediklerini
belirten Can Metal Fabrika Müdürü
Ümit Semerci, katma de¤eri yüksek
ürünler üretmenin önemine dikkat
çekti. Müflterilerine alternatif çözümler
ile maliyet ve kalite avantaj› sa¤layan
firmalar›n, gelecekte pazar art›fl›ndan
daha fazla pay alacaklar›n› söyleyen
Semerci, ‘Can Metal olarak
müflterilerimize daha iyi ve ucuz
çözümler sunabilmek ad›na uzun
süredir çal›flmalar›m›za devam

Can Metal’den
BMW’ye ihracat

Yeflilova Holding’in yüksek
bas›nçl› alüminyum döküm
parça üretimi ile sektöre ad›n›
yazd›ran flirketi Can Metal,
BMW projesi ile de baflar›s›n›
art›rmaya devam ediyor.

T

ediyoruz. Bu çal›flmalardan biri de
parçalar›m›za so¤uk flekil verilebilme
çal›flmas›d›r’ dedi.

ÜM‹T SEMERC‹: GEL‹fiT‹RD‹⁄‹M‹Z
TEKN‹KLERLE ARTIK SO⁄UK fiEK‹L
VEREB‹L‹YORUZ

Yüksek bas›nçl› alüminyum
enjeksiyon parçalar›na so¤uk flekil
vermenin oldukça güç oldu¤unu
belirten Semerci, ‘Bunu
sa¤layabilmek için çok özel ve çok
pahal› hammaddeler kullan›lmal› ve
parçalara üretim sonras›nda ›s›l ifllem
yap›lmal›d›r. Can Metal uzun süren
Ar-Ge çal›flmalar›nda gelifltirdi¤i
malzeme ve proses ile parçalar›n
so¤uk flekil verilebilirli¤ini sa¤lam›flt›r.
Bunun yan›nda malzemenin mekanik
özelliklerinde de herhangi bir azalma
gözlemlenmemifltir. Gelifltirilen metot
ile hem pahal› olan hammadde
kullan›m› ortadan kald›r›lm›fl hem de
parçalardaki ›s›l ifllem operasyonu
iptal edilmifltir.

GEL‹fiT‹R‹LEN TEKN‹KLE GELEN BMW
BAfiARISI

So¤uk flekil vermede gelifltirilen
proses ile ifl hacmini her y›l artt›ran
Can Metal ald›¤› BMW projeleri ile 5
y›ll›k bir süreci bafllatm›fl oldu.  Can

Metal’in yapt›¤› yat›r›mlar ile teknoloji
seviyesi en yüksek dökümhanelerden
biri haline geldi¤ini belirten Semerci,
müflteri memnuniyetinin kendileri için
çok önemli oldu¤unu vurgularken
yal›n üretime uygun bir flekilde dizayn
edilen üretim prosesi sayesinde
maliyetlerini azaltmay› da
baflard›klar›n› belirtti. Yap›lan Ar-Ge
ve Ür-Ge çal›flmalar› ile daha çok
katma de¤erli ifl almaya bafllad›klar›n›
ilave eden Semerci, 2019 y›l› bafl›nda
yeni fabrika alan›na tafl›nd›klar›n›,
2023 y›l›na kadar da tam kapasiteye
ulaflmay› planlad›klar›n› ifade etti.

Üyelerden
Haberler
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Otomotivde global iflbirli¤i ile ilk blok zinciri uygulamas›:

Coflkunöz Metal Form, XCEED ile
dijital dönüflümünü uluslararas› alana
tafl›yor

roupe Renault ve IBM ifl birli¤iyle
üretimde blok zinciri çözümü 
sunmak için haz›rlanan proje;

Coflkunöz Metal Form, Faurecia, Knauf
Industries ve Automotive Simoldes ifl
birli¤inde gelifltirilip hayata geçirilecek.

Coflkunöz Metal Form, otomotiv
üretiminde dijital dönüflüme
büyük katk› sa¤layacak
uluslararas› XCEED projesinin
kurucu üyeleri aras›nda yer ald›.

G

Projeyle, dünyada bu blok zinciri a¤›na
dahil olan tüm fabrikalara gönderilen
ürünlerin özellikleri ve kalite bak›m›ndan
uygunluklar› ölçümlenip XCEED
üzerinden paylafl›l›rken, üretilen
parçalar›n hangi araca tak›ld›¤› da bire
bir takip edilebilecek.

Coflkunöz Holding’in presli sac parça
üretimi yapan flirketi Coflkunöz Metal
Form, otomotivde dijital dönüflüm
alan›nda önemli bir uluslararas› ifl
birli¤ine imza att›. Groupe Renault ve

IBM ifl birli¤iyle gelifltirilen XCEED
(eXtended Compliance End-to-End
Distributed - Uçtan Uca Da¤›t›k
Geniflletilmifl Uygunluk) blok zinciri
çözümü projesiyle Coflkunöz Metal
Form taraf›ndan gönderilen ve araçlara
monte edilen binlerce parçan›n
uygunlu¤u neredeyse gerçek zamanl›
olarak takip edilebilecek.

Projenin ortaklar›, XCEED'in
Renault'nun Fransa’daki Douai
tesisinde baflar›yla test edildi¤ini ve
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paydafllar›n Oyak Renault Otomobil
Fabrikalar› (Türkiye), Douai (Fransa)
ve Palencia’daki (‹spanya) tesislerinde
projenin ilk kez uygulanaca¤›n› aç›klad›.
XCEED blok zinciri uygulamas› flu
anda, dünya genelinde lojistik zincirinin
her aflamas›nda her büyüklükteki OEM
ve tedarikçilerin kullan›m›na aç›k
durumda.

Efl zamanl› üretim takibi ve hata
oranlar›n›n azalmas›yla otomotiv
endüstrisine önemli katk› sa¤lanacak

Tüm Avrupa otomotiv ekosistemini
kapsayacak XCEED vas›tas›yla,
otomotivle ilgili güncel yönetmeliklere
uygun olarak  müflteri kalite
beklentilerine h›zla yan›t verilebilmesi
hedefleniyor. XCEED ile blok zinciri
teknolojisi kullan›larak araçlar›n
üretiminde kullan›lan tüm parçalar›n
uygunluk bilgisi, sistemi kullanan tedarik
zinciri genelinde paylafl›l›yor. Böylece
çok uluslu flirketlerden KOB‹’lere kadar
tedarik zincirinin her bir parças›yla efl
zamanl› ve güvenilir veri paylafl›m›
yap›labiliyor ve otomotiv sektörüne
bilgiye eriflim ve uçtan uca izlenebilirlik
anlam›nda önemli katk› sa¤lan›yor.

Bulut tabanl› XCEED ile çevik bir yap›ya
kavuflan üretim takip sistemiyle, bir
otomobili oluflturan tüm parçalar takip
edilip olas› bir hataya erken müdahale
edilebilecek. Böylece hata say›s› ve
hatalardan kaynaklanan maliyet de
düflecek. Üretim hatt› ve stok takibi
kolaylaflacak.

“XCEED’in kurucu ortaklar›ndan olarak,
dijital dönüflüm yolculu¤umuzu
uluslararas› arenaya tafl›yoruz.”

XCEED ile Coflkunöz Metal Form, dijital
dönüflüm yolculu¤unda uluslararas›
arenada önemli bir ad›m atm›fl olacak.

CMF Genel Müdür Bar›fl Murat
Karaadak konuyla ilgili
de¤erlendirmesinde flunlar› söyledi:

"Otomotiv sektörünün önde gelen
dijitalleflme hareketlerinden biri olan
XCEED'in kurucu ortaklar›ndan olmak
heyecan verici. Biz gelece¤in, dijital
ve yal›n teknolojik dönüflümlerde
oldu¤unu biliyoruz ve bu do¤rultuda
böyle büyük çapl› uluslararas› bir
projenin içinde ilk kurucu üye olarak
yer alman›n sorumlulu¤unun
fark›nday›z. Bu global projenin,
Coflkunöz Metal Form'un dijitalleflme
vizyonu ve yolculu¤unda önemli bir
ad›m olaca¤›na inan›yoruz."

XCEED, Avrupa Birli¤i içinde ifl
f›rsatlar›n› art›racak

Karaadak, projenin Avrupa Birli¤i
yasalar›na uyum için de kritik oldu¤unu
belirterek flöyle konufltu: “Özellikle
Avrupa’da h›zla otonom ve elektrikli

araçlara dönüflümün yafland›¤›
otomotiv pazar›nda, Avrupa Birli¤i ürün
yönetmelikleri de güncelleniyor ve
üreticilerden beklentiler a¤›rlafl›yor.
XCEED sayesinde  kullan›lan
parçalar›n,  tedarik zincirinin her
aflamas›ndaki uygunluk ve detay
bilgilerine h›zl› ve verimli bir flekilde
ulafl›labiliyor olaca¤›z. Böylece bir çok
alanda büyük bir tasarruf sa¤lanacak.
Bununla birlikte biz de Coflkunöz Metal
Form olarak, bu öncü oluflumda
Avrupal› oyuncularla kurucu olarak yer
alarak farkl›  f›rsatlara kap›m›z› aralam›fl
olaca¤›z.”
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‹hracatç› firmalar yurtd›fl›nda marka
haklar›n› neden korumal›?

Yurtiçinde oldu¤u gibi
yurtd›fl›nda da marka haklar›n›n
tescil yoluyla koruma alt›na
al›nmas›n›n pek çok getirisi
oldu¤u aflikard›r.

Faydalan›labilecek destek ve
teflvikler kapsam›nda maddi
avantajlar›n yan› s›ra, özellikle
tescil sonras› sahip olunacak
“prestij” büyük önem arz
etmektedir. Bununla birlikte
ihracat yap›lan ülkelerde
ürünlerin ülkeye kolayca
girebilmesi, gümrüklerde
sa¤lanan kolayl›klar, sunulacak
hizmetlerin üçüncü flah›slar
taraf›ndan engellenmesinin
önüne geçilmesi, sunum
araçlar›n›n toplat›lmas› gibi
riskler de marka tescili ile
bertaraf edilebilmektedir.

Yurtd›fl›nda markalaflma ile
ulusal ve uluslararas› pazarlara
hakimiyet, yasal haklar›n
kullan›lmas›, d›fl piyasada
tan›t›m, hedef pazarlarda
taklitleri önleme, uluslararas›
anlaflmalar ve bunlara ba¤l›
yapt›r›mlar›n yan› s›ra, marka
ve patent tescilleri sayesinde
edinilmifl haklar›n kullan›lmas›
gibi faydalar› bulunmaktad›r.
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Baflvuru öncesi ve sonras›nda dikkat
edilmesi gerekenler ana hatlar›yla
nelerdir?

Genel olarak, yurtd›fl›nda marka
tesciline uygun olan ad› seçmek
suretiyle bafllan›lacak olan marka
tescil çal›flmalar›n› uzun soluklu bir
süreç oluflturmaktad›r. Bu sürecin iyi
yönetilmesi ve baflvuru dosyalar›n›n
ülkelerin Resmi Kurumlar› taraf›ndan
incelenmesi aflamas›nda
do¤abilecek ret / uygunsuzluk gibi
risklerin minimize edilmesi için al›nan
önlemler ve yap›lan yönlendirmeler
ise marka sahiplerine verilen vekillik
hizmetinde önemli bir kriterdir.
fiüphesiz yurtd›fl› tescil ifllemlerinde
gerek dosya say›s› gerekse baflvuru
yap›lan ülke portföyünün zenginli¤i
vekilin deneyim kazanmas›n›
sa¤lamakta ve bunun sonucunda
marka sahibine kaliteli ve do¤ru bir
vekillik hizmeti sunulmas›na zemin
oluflturmaktad›r.

Yurtd›fl›nda tescil öncesinde ilgili
markan›n tescilinin mümkün olup
olmad›¤›na dair “ön araflt›rman›n”
yap›lmas› bahsi geçen riskleri aza
indirgemek için izlenmesi gereken
bir yoldur. Ancak ön araflt›rman›n
yap›lmas› tek bafl›na yeterli olmay›p
ilgili ülke kanunlar› ve tescil
prosedürleri konusundaki deneyimler
sonucu edinilmifl olan bilgiler ›fl›¤›nda
al›nacak önlemler de ciddi zaman ve
maliyet kay›plar›n›n önüne
geçilmesinde rol oynamaktad›r.

Esas itibariyle; “Markam› yurtd›fl›nda
nas›l tescil ettirebilirim?” sorusu ile
ilgili verilebilecek cevap markan›n
kaç ülkede, hangi ülkelerde tescil
ettirilmek istendi¤ine ba¤l› olarak
de¤iflkenlik göstermektedir. Bu
nedenle öncelikle marka sahibinin
yurtd›fl›nda marka tescili ile ilgili
ihtiyaç analizinin yap›lmas› ve bunun
sonucunda hangi tescil
sistemlerinden faydalan›laca¤›n›n
belirlenerek uygun yol haritas›n›n
oluflturulmas› gerekiyor.

Bu çerçevede dikkat edilmesi
önemlilik arz eden hususlar› flu
flekilde s›ralayabiliriz;
– Ülke kanunlar›na dikkat edilmeli

– Marka örne¤i redde sebep 
olabilecek unsurlar içermemeli

– Faaliyet alan›na giren s›n›f & emtia
seçilmeli

– Ülkeye göre “kullan›m esas›” göz 
ard› edilmemeli

– “‹htiyaç analizi” iyi yap›lmal›
– En uygun tescil sistemi tercih 

edilmeli
– “Ön araflt›rma” yap›lmal›
– Konusunda “UZMAN” kifliler ile 

çal›fl›lmal›.

Sonuç olarak; Türk firmalar›n›n
markalar›n› yurtd›fl›nda tescil ettirme
çal›flmalar›na bafllamadan önce
marka teflvikleri, marka tescil
sistemlerinin hangilerinin kendisi için
uygun oldu¤u ve markas›n›n
yurtd›fl›nda tesciline engel teflkil
edebilecek risklerin nas›l en aza
indirilebilece¤i konusunda
dan›flmanl›k almalar› gerek zaman
gerekse maliyet aç›s›ndan tasarrufta
bulunmalar›na yard›mc› olacakt›r.

Tescil sonras› hangi hususlara dikkat
etmeli ve ne gibi tedbirler almal›y›z?

Maalesef pek çok yat›r›mc›da
markan›n tescile ba¤lanmas›n›n
yeterli oldu¤u yönünde bir düflünce
hâkim. Halbuki tescil sonras›
markan›n izlenmesi büyük önem arz
etmektedir. Günümüzde pek çok
ülkede benzerlik incelemesi
yap›lmad›¤›n› görüyoruz. Yani, eski
tarihli benzer markalardan dolay›
marka müracaatlar› inceleme
aflamas›nda Resmi Kurumlar
taraf›ndan reddedilmemektedir.
‹flte durum böyle olunca da “marka
izlemenin” önemi ortaya ç›kmaktad›r.

“Marka izleme” sayesinde tüm dünya
genelinde hak sahiplerinin
markalar›na benzer olarak yay›na
ç›kart›lan tüm marka müracaatlar›,
henüz bülten yay›n› aflamas›ndayken
tespit edilip, tescile ba¤lanmadan
önce itiraz ifllemleri bafllat›larak, hak
sahibinin marka hakk›
korunabilmektedir. Bu hizmet ayn›
zamanda sektör analizi de
yap›lmas›na ve buna ba¤l› olarak ayn›
faaliyet ile ifltigal eden firmalar›n
marka tescili noktas›nda ne tür
ad›mlar att›klar›n›n tespit edilmesi ve

bunlara göre yeni stratejiler
belirlenmesine de olanak
sa¤lamaktad›r.

fiunu da belirtmekte fayda var; baz›
ülkelerde tescil öncesi yay›n sistemi
varken (yukar›da ifade edildi¤i gibi),
baz› ülkelerde ise tescil sonras› yay›n
sistemi uygulanmaktad›r. Bu tarz
ülkelerde de “marka izleme”
sayesinde tescil sonras› yay›na ç›km›fl
markalar kolayca tesit edilip, marka
tescillerine karfl› hukuki ifllemler
bafllat›labilinmektedir.

Ek olarak, az say›da baz› ülkeler hariç
olmak üzere, genel itibariyle tescil
tarihinden itibaren 5 y›l içerisinde aktif
olarak kullan›lmayan marka
tescillerine karfl›, 3. kifliler taraf›ndan
“kullan›lmamaya dayal› iptal davas›”
bafllat›labilmektedir. Bu gibi
durumlarda, aktif kullan›m› ispat
edilemeyen marka tescilleri maalesef
iptal ettirilebilmektedir. Bu ba¤lamda,
tescil edilmifl markalar›n aktif olarak
ilgili pazarda kullan›lmas› da önem
verilmesi gereken bir di¤er husustur.

Yurtd›fl› Marka Tescil Teflvikleri

Firmalar yurtd›fl›nda yapm›fl olduklar›
Marka Tescil Baflvuru ifllemleri için 4
Y›l boyunca, y›ll›k 50.000 USD ye
kadar %50 oran›nda
desteklenmektedir. Yurtd›fl› Marka
Tescil ‹fllemleri, Ülkesel Baflvurularda
yaln›zca ticaret müflavirli¤inin
bulundu¤u ülkelerde
desteklenmektedir.

Destek kapsam›nda olan giderler

• Yurt d›fl›nda tescil ettirilmesine iliflkin
resmi kurum hizmet ve harç 
bedelleri

• dan›flmanl›k giderleri
• markan›n o ülkede tescile 

uygunlu¤unun tespiti için yap›lacak
araflt›rma giderleri

• Yurt d›fl›nda tescil ettirilmifl 
markalar›n›n korunmas›na iliflkin 
avukatl›k giderleri

Marka tescil deste¤inden
yararlanmak için yurt d›fl› marka tescil
baflvurusunun yap›lm›fl olmas›
yeterlidir. Marka yenileme giderleri
destek kapsam›nda de¤ildir.
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stanbul kalk›nma ajans› ile bir 
araya gelen ‹stanbul Sanayi Odas›,
Avrupa Projeleri kapsam›nda dijital
dönüflümü benimsemifl ve dijital

dönüflüm yolculu¤una ad›m atmaya
istekli 40 firmas› ile ‹letiflim Yaz›l›m
uzmanl›¤›n› buluflturdu. Hem kendi
süreçlerinde dijital dönüflümü
uygulayan hem de sektör ba¤›ms›z
olarak üretim iflletmelerine MES ve
BPM gibi dijital dönüflümde ilk ad›m
olan uygulamalar› sunan ‹letiflim
Yaz›l›m, ‹SO üyelerine dijital dönüflüm
stratejik plan› haz›rlama dan›flmanl›¤›
konusunda uygun görülen iflletme
oldu.

‹SO’nun üye firmalar›n› ‹letiflim Yaz›l›m
ile tan›flt›rmas› ile birlikte firmalarla
dijital dönüflüm konusuna ayn›
perspektiften bakmak amac›yla dijital
dönüflüm yolculu¤undaki güncel
geliflmeleri ve dijitalleflme için yeni
bak›fl aç›lar›n›n kazand›r›lmas›
konusunda bilgi paylafl›m›

‹letiflim Yaz›l›m, ‹stanbul Sanayi
Odas› ifl birli¤i ile 40 üretim
iflletmesine dijital dönüflüm
stratejik plan›n› haz›rl›yor.

‹

sa¤lanmaktad›r. ‹letiflim Yaz›l›m bu
firmalara strateji, ‹K/kültür, müflteri,
inovasyon, operasyon, teknoloji ve
veri boyutlar›nda de¤erlendirildi¤i bir
dijital dönüflüm stratejik plan›n› ortaya
koymaktad›r. Bu boyutlarda
belirlenmifl konu bafll›klar›na istinaden
haz›rlanm›fl içerikler ile iflletmenin
yönetim ve ilgili tüm ekibiyle iflletme
süreçlerini kapsayan detayl› bir
çal›flma gerçeklefltirilmektedir. ‹letiflim
Yaz›l›m olarak, yöneltilen sorularla
iflletmenin flu ana kadar dijitalleflmeyi
ekibe ne seviyede benimsetti¤ini,
dijital dönüflümü süreçlerine ne
seviyede uygulad›¤›n› ve dijital
dönüflümün süreklili¤i ba¤lam›nda
ayn› vizyon çerçevesine hangi
aflamalarda katt›¤›n› anlayarak ileriki
zamanlar için rekabet ortam›nda
güçlü kalabilmeleri ve dijitalleflmeye
adapte olmalar›n› kolaylaflt›racak
analiz çal›flmalar› haz›rlanmaktad›r.

Dijitalleflme, iflletmeler için gün
geçtikçe daha kaç›n›lmaz hale
gelmektedir. Rekabetin ve
uluslararas› pazarda pay sahibi
olman›n git gide zorlaflt›¤› bu süreçte
baflta üretim iflletmeleri olmak üzere
tüm sektörler dijital dönüflüme yat›r›m

yaparak maliyetlerini düflürmeye
odaklanmaktad›r.

Gerçeklefltirilebilecek pek çok proje
ve uygulanabilecek pek çok
teknolojinin bulundu¤u günümüz
koflullar›nda iflletmelerin stratejik
plan›n› çizerek yat›r›mlar›n› buna göre
flekillendirmeleri gerekmektedir.  Tüm
dünyada yeni teknolojilerin kullan›m
h›z›n› pandemi koflullar› da oldukça
art›rm›flt›r. fiirketlerimiz de kendi
dönüflümlerine iliflkin çal›flmalar› h›zl›,
dinamik ve efektif olarak
gerçeklefltirmeye odaklanmal›d›r.

Rekabette önce geçmek ve
müflterilere farkl› çözümler/hizmetler
sunabilmek için tüm iflletmeler baflta
mevcut durumlar›n› tespit etmeli,
iflletmeye ait verilerin toplanmas›n›
sa¤lamal› ve kendi flirket
dinamiklerine istinaden farkl›
çözümler gelifltirmelidir.

‹letiflim Yaz›l›m, uzun y›llard›r bu
sektörde yer alan köklü bir iflletme
olarak firmalara ç›kt›klar› bu dönüflüm
yolculuklar›nda öncülük etmekte ve
yol göstermektedir.

‹stanbul Sanayi Odas›, üyelerinin dijital
dönüflüm stratejik plan›n› ‹letiflim
Yaz›l›m ile ç›kar›yor



TÜB‹TAK 2244 Sanayi Doktora
Program› kapsam›nda
bafllat›lm›fl olan projede
sanayinin ihtiyaçlar›na yönelik
alanlarda doktoras›n›
tamamlam›fl nitelikli
araflt›rmac›lar yetifltirmek ve
yine üniversite-sanayi ifl birli¤i
ile sanayide doktoral›
araflt›rmac› istihdam›n›n teflvik
edilmesi amaçlanm›flt›r.

‹letiflim Yaz›l›m olarak üniversite
ifl birli¤i ile sanayi doktora
programlar›nday›z
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u program kapsam›nda ‹letiflim
Yaz›l›m, Bursa Teknik 
Üniversitesi ve Bursa Uluda¤

Üniversitesi ifl birli¤i ile Sanayi
Doktora Program›nda yer almaktad›r.
Bursa Teknik Üniversitesiyle yap›lan
iflbirli¤inde planlanan hedef
kapsam›nda ihtiyaç duyulan

B

Bilgisayar Mühendisli¤i alan›nda 3
adet doktoral› araflt›rmac›
üniversitede yetifltirilecektir. Doktora
sürecinin tamamlanmas›n›n ard›ndan
bursiyerlere ‹letiflim Yaz›l›m firmas›
taraf›ndan en az 3 y›l boyunca
istihdam deste¤i sa¤lanacakt›r. Bu
sayede ‹letiflim Yaz›l›m taraf›ndan
doktora ö¤rencilerine uzmanl›klar›n›n
paralelinde çal›flma f›rsat› yarat›lm›fl
olacakt›r.

Ayn› zamanda 2018 y›l›n›n ekim
ay›ndan itibaren resmi olarak Ar-Ge
merkezi haline gelen ‹letiflim Yaz›l›m,
bünyesinde bulundurdu¤u farkl›
disiplinlerde çal›flanlar› ile yeni
teknolojileri kullanmay› hedefleyerek
verimlili¤in artt›r›lmas› konusunda
önemli çal›flmalara imza atm›flt›r.
Program içerisinde de TÜB‹TAK 2244
Sanayi Doktora Program›

kapsam›nda yapacaklar› çal›flmalar
ile ortaya ç›kacak olan potansiyel Ar-
Ge projelerinin ‹letiflim Yaz›l›m
uzmanl›¤›na dahil olunan noktalarda
yine üniversite – sanayi ifl birli¤i
kapsam›nda çal›flmalar›n ortak
yürütülmesi planlanm›flt›r.

Yap›lacak bu çal›flmalar ile
üniversiteler ve sanayi aras›nda köprü
kurularak, ülkemizde yüksek lisans
yapan ve doktora seviyesine gelen
personel s›k›nt›s›n›n çözüme
kavuflturulmas› hedeflenmifltir. Hem
firmam›z, hem üniversitelerin hem de
ö¤rencilerin kendisini gelifltirmesi için
önemli bir f›rsat yarat›lm›flt›r. ‹letiflim
Yaz›l›m, ö¤rencilerin sanayiye
haz›rlanmas› ve gerekli alt yap›n›n
oluflmas› konusunda destek
vermektedir.

Üyelerden
Haberler
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andemi sebebiyle ilk kez online
/ webinar olarak yap›lan 
söylefliye ö¤renciler yo¤un ilgi

gösterdi.

Endüstriyel mutfak sektörünün
öncüsü ‹noksan, gastronomi
sektöründeki e¤itime verdi¤i önemi
projeye dönüfltürerek bafllatt›¤› Bir
Aflç›n›n Dünlü¤ü söyleflilerini
pandemi döneminde online olarak
sürdürüyor.

Yaklafl›k 3 y›ld›r devam eden,
toplamda 61 okulda, 12 bini aflk›n
ö¤renciyle buluflan Bir Aflç›n›n
Dünlü¤ü söyleflilerinin yeni sezonu
Yaflar Üniversitesi’nde online olarak
bafllad›.

Yaflar Üniversitesi Uygulamal› Bilimler
Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak
Sanatlar› Bölümü ö¤rencileri ile
webinarda buluflan Big Chefs
Mutfaklar Koordinatörü Murat Aslan
‘Mutfak ekipmanlar›n›n mutfaktaki rolü
ve önemi’ hakk›nda ö¤rencileri
bilgilendirdi ve sorular› yan›tlad›.

“Bir Aflç›n›n Dünlü¤ü” yeni sezona
Yaflar Üniversitesi ile bafllad›

41 y›ld›r dünya mutfaklar›n› infla
eden ‹noksan, gastronomi
sektörüne de¤er katan ve
e¤itimin önemini vurgulayan,
Türkiye’nin gastronomi ve
aflç›l›k bölümleri özelinde
yap›lan ilk kurumsal sosyal
sorumluluk projesi olan Bir
Aflç›n›n Dünlü¤ü yeni sezonuna
Yaflar Üniversitesi ile start
verdi.

P
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Üyelerden
Haberler

aha önce Bir Aflç›n›n Dünlü¤ü 
ve Kelimelemeler adl› eserleri i
le gastronomi sektörüne, sektör

profesyonellerine, gastronomi ve

Mutfa¤›n
tüm

yönlerini
yans›tan

kitap
“fief mi

Olacaks›n
Sen?”
ç›kt›

aflç›l›k alan›nda e¤itim gören
ö¤rencilere farkl› bir bak›fl aç›s› ile
yaklaflan sektörün deneyimli ismi
Murat Aslan’›n üçüncü kitab› ‘fief mi
Olacaks›n Sen?’ ‹noksan, P›nar K›s›k
Atefl ve Bonna Porselen’in destekleri
ile yay›nland›.

Mutfak konusunda yat›r›mc›s›ndan
aflç›s›na, garsonundan temizlikçisine
kadar konuyla ilgili herkese bilgi
verecek ve yard›mc› olacak kitapta
Murat Aslan, Türk gastronomi

sektörünü mizansen bir dille
okuyucuya sunuyor.

‘fief mi Olacaks›n Sen?’ ’de sadece
sektör çal›flanlar› de¤il yemekle
ilgilenen herkes kendinden bir parça
bulabilecek.

Mutfa¤›n teorik ve pratik
yönlerini tecrübeleriyle
harmanlayan Big Chefs Mutfak
Koordinatörü Murat Aslan’›n
üçüncü kitab› ‘fief mi Olacaks›n
Sen?’ O¤lak Yay›nlar›’ndan
ç›kt›.

D
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ç›klamada, küresel ve bölgesel
tüm olumsuzluklara ra¤men 
ülkemizin yakalad›¤› her büyüme

trendinde, inflaat sektörünün katk›s›
yads›namaz bir gerçek olmaya
devam edece¤i ifade edildi.

Aç›klamada flunlar ifade edildi:
“Pandemi döneminde inflaat
sektöründe bafllat›lan dijitalleflme
hareketi, sektör paydafllar›n›n ana
gündem maddesi haline dönüfltü.
‹nflaat sektöründeki dijitalleflmenin
de katk›s›yla 2020 y›l›nda konut
sat›fllar› bir önceki y›la göre yüzde
11 artt›.

Türkiye ekonomisinin yap› tafllar›ndan
biri olan inflaat sektörü, pandeminin
ve kur art›fllar›n›n beraberinde
getirdi¤i ekonomik dalgalanmalara
ra¤men 2020 y›l›nda iyi bir s›nav
verdi. Ancak artan maliyetler inflaat
sektörü oyuncular›n› zorlayan bafll›ca
unsurlar aras›nda yer ald›. TÜ‹K

S‹NTA Sanayi ‹nflaat Taahhüt ve Ticaret A.fi:
Sektör ekonominin dinamosu olacak

Bursa sanayi yap› sektörünün
öncü firmalar›ndan olan Sinta
Sanayi ‹nflaat Taahhüt ve Ticaret
Afi’den yap›lan aç›klamada,
inflaat sektörünün ekonominin
dinamosu olmaya devam
edece¤i vurguland›.

A

taraf›ndan aç›klanan ‹nflaat Maliyet
Endeksi Aral›k ay› 2020 verilerine
göre inflaat malzemelerinin maliyeti
yüzde 30,34 artt›. 2 bin 300 ürünün
incelendi¤i çal›flmada bu oran bina
inflaatlar›n›n malzeme maliyetlerine
yüzde 30,48, bina d›fl› yap›lar›n inflaat
malzeme maliyetlerine ise yüzde
29,93 olarak yans›d›.

Artan maliyetlere ra¤men Bursa
Sanayisi büyümeye devam etmifl;
Asil Çelik, Oyak Renault, Tofafl, Zorlu
Enerji, Mass Konfeksiyon, Polyteks,
YPS, Çemtafl gibi büyük firmalar
baflta olmak üzere yaklafl›k 150.000
m2 betonarme ve çelik konstrüksiyon
imalat› ve yaklafl›k 250.000 m2

prefabrik fabrika binas› imalatlar›
tamamlanm›fl ve teslim edilmifltir.”

Aç›klamada ayr›ca Sinta Sanayi
‹nflaat Taahhüt ve Ticaret Afi, olarak
yap›m›na bafllanan ve devam eden
inflaat projeleri de s›raland›. Buna
göre; YPS Otomotiv San.Tic. A.fi.’nin
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde
yer alan arsalar›na fabrika Bbinas›
ve idari bina inflaat›n›n yap›m›.  Roda
Liman Depolama ve Lojistik
‹flletmeleri A.fi.’nin, Gemlik
‹lçesi’ndeki 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›. Bursa
Çimento Fabrikas› A.fi.’nin, Kestel
‹lçesi’nde yer alan tesisleri içerisinde,
kömür homojene besleme bunkeri
deplasman› yap›m›. Çahan Tekstil’e
ait Demirtafl Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki mevcut tesiste çelik
konstrüksiyon ara kat inflaat›n›n
yap›m›. H‹D-TEK Makine’nin Nilüfer
‹lçesinde yer alan arsalar›na fabrika
ve idari bina inflaat›na baflland›¤›
ifade edildi. Aç›klamada, yaklafl›k 75
bin m2 bina inflaat› yap›laca¤› ve 200
bin m2’ye yak›n prefabrik fabrika
binas› inflaat›n›n da devam etti¤i dile
getirildi. Bursa’da artan talebe iliflikn
yap›lan de¤erlendirmede ise, “Sanayi
flehri Bursam›z’da yat›r›mlar›n her
geçen gün artmas› ile birlikte
flehrimizde mevcut 18 adet organize
sanayi bölgelerine ilave olarak;
TEKNOSAB, TOSAB ve Deri OSB’de
fabrika ve s›nai tesis yat›r›mlar› h›z
kazanm›flt›r.

Firmam›z bahse konu alanlarda
yat›r›m yapacak firmalara daha iyi
hizmet verebilmek için Yörükyenicesi
mevkiinde haz›r beton santrali
yat›r›m›n› gerçeklefltirmifltir. Ayr›ca
prefabrik üretim tesisimizde de
kapasitemizi artt›r›c› yat›r›m›m›z
devam etmektedir” denildi.



Bölge 1.li¤i ödüllerine lay›k görülen
Uray Sigorta’n›n baflar›s›n›n tesadüf
olmad›¤›n› belirten Alper
Pekmezcio¤lu flöyle devam etti:

“Baflar› ekip iflidir ve tesadüf de¤ildir.
Öncelikle baflar›y› oluflturan her
zaman yan yana oldu¤um ekibime,
sonras›nda güvenleri ve iflbirlikleri
için tüm paydafllar›m›za,
müflterilerimize teflekkürlerimi
iletirim.Müflterilerimize, ileri
mükemmellik seviyesinde hizmet
sa¤layarak ve paydafllar›m›z lehine
hareket ederek hizmet vermeyi
devam ettirece¤iz.”

Üyelerden
Haberler
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Uray Sigorta, Axa Sigorta
2020 Y›l› Türkiye 1.si oldu

Orhan Holding bünyesinde 1997
y›l›nda faaliyetlerine bafllayan
Uray Sigorta baflar›lar›na bir
yenisini ekledi.

ray Sigorta acentas› oldu¤u Axa
Sigorta’n›n Türkiye ve Marmara
Bölgesi 1.’si oldu. Uray Sigorta

Genel Müdürü Alper Pekmezcio¤lu,
“Hepimiz için her anlamda zorlu bir
dönemden geçiyoruz. Ancak biz bu
zorlu yolculukta çal›flmalar›m›z› ödül
ile taçland›rmaya devam ediyoruz”
dedi.

Dijital ortamda gerçeklefltirilen, Axa
Sigorta acenteler toplant›s›nda 2020
y›l› Türkiye 1.li¤i ve 2020 y›l› Marmara

U



Merhaba De¤erli Bak›fl Okurlar›,

Son buluflmam›z›n ard›ndan geçen
zamanda, tüm dünyay› etkisi alt›na
alan Covid-19 virüsüne karfl›
gelifltirilen afl›lar, büyük umudumuz
oldu. Ancak, herkes gibi, pandemi
sürecinde ülkemizde de pek çok
esnaf büyük zorluklar yaflad›. Kimi
yard›m ald›, kimi iflas etti. Ve ne yaz›k
ki, en büyük s›k›nt› yaflayan
sektörlerden biri de müzisyenler oldu.
Restoranlar paket servis
yapabiliyordu, ama müzi¤i paket
servis yapamad›lar…

‹ntiharlar okuduk, çalg›s›n› satanlar›
okuduk, aç kal›p baflka ifller yapmaya
çal›flanlar› okuduk, bazen
belediyelerin destek konserlerini
okuduk.. Ama hiçbiri evlat okutmaya,
ev kiras› ödemeye yetemedi elbette…
Kafe ve barlarda, restoranlarda,
konserlerle hayat›n› kazanabilen
kesim tam birbuçuk y›ld›r iflsiz,
gelirsiz…

Belki biz kahve içerken, veya yemek
yerken, canl› müzik dinleme
konforundan kolayca vazgeçebildik,
ama onlar çocuklar›n›n karn›n›
doyurmaktan nas›l vazgeçecekti?

‹flte bu minvalde, hayat›m›zda
müzi¤in etkisi ve de¤eri üzerine bir
yaz› yazmak istedim. Ünlü filozof
Nietsche’nin dedi¤i gibi, “Müziksiz
bir hayat hatad›r” sözü do¤rumuydu
gerçekten?

Gelin biraz beyin jimnasti¤i yapal›m.
‹nsan anne karn›ndayken bafllar
seslerle dans›. Annesinin kalp
at›fllar›yla, ilk kez ritm, tempo ile
tan›fl›r.  Do¤ar, annesinin ninnisi ile
melodiyle tan›fl›r. O sesle
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Burç Balc›
Viyolonsel Sanatç›s›, Radyo Prodüktörü                                         burcbalci@gmail.com

sakinleflmeyi, huzuru tecrübe eder.

Müzik yaflam›m›za ilk kez böyle girer.
Babas›n›n sesindeki sert ton ile
yumuflak tonu ay›rt etmeye bafllar,
duygular› anlar. Müzikle duygular
aras›ndaki ba¤lant›, ilk böyle girer
yaflam›m›za..

A¤›tlar, sela, bunlarla hüznü de
ö¤reniriz belki. Yavafl yavafl,

duydu¤umuz müziklerdeki frekans
aral›klar›yla da duyma yetimiz geliflir.
Ancak, duygular›m›z› buldu¤umuz,
kendimizi yak›n hissetti¤imiz müzikleri
farkettikçe, müzik tercihlerimiz de
oluflmaya bafllar.

Mesela, gençlik yafllar›m›zda, kimimiz
sert bir rock parças›yla içimizdeki
f›rt›nalar› ifade edebiliyorken, kimimiz
yumuflac›k bir flark›da aflk ac›s›n›
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Kültür / Sanat
buluruz. Kimi ac›lar›m›zdan beslenen
arabeskle kendini jiletlerken, kimi,
anadolunun kadim türkülerinde
kökenlerini an›msar…

“Ben s›kl›kla müzikle düflünürüm,
düfllerimi müzikle yaflar›m.” demifltir
Einstein bile…

Müzik asl›nda ne kadar yaflam›m›z›n
içinde de¤ilmi? Düflünsenize, kötü
bir heykele veya resme kafan›z›
çevirebilirsiniz, kötü bir filmi
izlemeyebilirsiniz, kötü bir yeme¤i
yemeyebilirsiniz ama kötü bir müzi¤i
zorla kula¤›m›za sokar yaflam!
T›kasan›z da bazen kulaklar›n›z›,
istemeden içeri girecektir. Bir al›flverifl
ma¤azas›nda, bir restoranda, bir
kafede..

‹flte o yüzden, sahip ç›k›n “iyi” müzi¤e
ve müzisyenlere. Kula¤›n›z› ve
zihninizi çer çöple doldurmay›n!
Çünkü müzik, beyin kimyasallar›n›z›
bile etkileyerek tüm psikolojinizi
de¤ifltirebilme potansiyeline sahiptir!
Sizi bir anda sevgi dolu, veya bir
anda coflku dolu, veya bir anda
hüzün dolu hale sokabilir! Baflka
hangi ilaç veya güç sizi bu derece
etkiler? Bir düflünsenize!

‹flte o nedenle, müzik yaflam›m›zda
çok etkili bir yer tutar, fark›nda
olmasak bile.

‹flte sinema da, görsel bir sanat olarak
düflünülse dahi, iflitsel sanatlarla bir
bütündür ve bunun en hileli
yanlar›ndan faydalan›r size kendini
izletmek için. Hileli demeyelim belki
ama, müzi¤in beyin üzerindeki etkisini
kullan›r ço¤u film. Gelin hepimizin

bildi¤i baz› filmlerden örnekler vererek
aç›klayal›m durumu;

Mesela, ünlü Y›ld›z Savafllar› filmleri.
Sineman›n belki gelmifl geçmifl en
karizmatik kötüsü Darth Vader’in
göründü¤ü sahnede ünlü
“‹mparatorluk Marfl›” olmasa, yerine
o y›llarda ünlü olan Michael
Jackson’un “Thriller” flark›s› olsa,
sizce ayn› etkiyi yapar m›? Sonuçta
flark› çok ünlü, e güzel de. Ama
sahnenin izleyici üzerinde
uyand›rmak istedi¤i etkiye uygun
de¤il, de¤il mi?
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arada derede bir reklam izletiveriyor,
reklamda  çocuklar› coflturacak bir
müzikle ve elbette görsellerle onlar›
kand›r›yor. (Bana göre, çocuklara
yönelik reklamlar dünyan›n en
ahlaks›z ticari giriflimlerinden biri.
Vicdans›zca çocuk kand›rmak, ve
buna müsaade edilmesi beni bir
baba olarak herzaman çok rahats›z
etmifltir, arada belirtmeden
geçemeyece¤im)

Gördü¤ünüz gibi, müzik, ço¤u insan
istemese bile kulaklar›na s›zabilen,
beyninin kimyasallar›n› etkileyebilen,
adeta bir “ajan” olabilecek güçte
asl›nda. Bu konuda gerek kendi
gerekse çocuklar›m›z›n müzik
tercihlerini bilinçli flekilde yönetmek
sa¤l›kl› olacakt›r.

‹flte o nedenle, bir yere gitti¤inizde
“iyi” bir müzikle, veya onu “iyi” icra
eden biriyle karfl›laflt›ysan›z, de¤erini
bilin. Canl› müzi¤i gerçekten “canl›”
tutmak, onlar› yaflatabilmek te, sizlerin
elinde.

Yaflam›n›zda iyi müziklere her zaman
yer ay›r›n. Bak›n ünlü filozof Goethe
ne güzel söylemifl:

“‹nsan her gün bir parça müzik
dinlemeli iyi bir fliir okumal› güzel bir
tablo görmeli ve mümkünse birkaç
mant›kl› cümle söylemelidir.”

Bir sonraki say›da buluflmak üzere,
Müzi¤iniz hiç susmas›n..

Veya ünlü Hababam S›n›f› filmleri.
Bugün okul zillerinde bile
duydu¤umuz o güzelim tema olmasa,
yerine o y›llar›n ünlü bir pop flark›s›
olsa, ayn› etkiyi hissettirirmiydi sizce?
Veya ünlü Love Story filmi. Filmin
müzi¤i o derece baflar›l› oldu ki
insanlar›n duygular›na eriflmekte,
bugün filmden daha ünlüdür.

Müzi¤in insan beyni ve psikolojisi
üzerindeki bu güçlü etkisini elbette
her zaman iyiniyetli insanlar veya
sanatç›lar kullanm›yor. Yeri geliyor
size bir ürün satmak isteyen firma,
yeri geliyor sizden oy almak isteyen
bir politikac›, yeri geliyor haber
bülteninin “rating”ini artt›rmak isteyen
bir medya patronu bu hileyi
yapabiliyor.

Reklam dünyas›, belki de bunu en
etkili kullanan alanlardan biri. Sizin
annelik duygular›n›z› sömürerek
evlad›n›za bol kimyasall› bir ürünü
yedirmeye çal›fl›rken, çocuklu¤unuza
dair en masum melodileri
kullanabiliyor.

Ya da bir çocuk kanal›, sizin özenle
seçti¤iniz bir filmi izleyen çocu¤unuza




