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Merhaba BUS‹AD’dan
Bak›fl okurlar›.

Yeni bir say›da sizlerle birlikte
olmak mutluluk verici. Pandemi
etkisindeki dünya, yeni çözümlerle
normalleflmenin yollar›n› ar›yor.

BUS‹AD olarak bizler de, yaz
sonunda iki toplant›m›zla pandemi
koflullar›na uygun olarak, BUS‹AD
Evi Bahçesi’nde üyelerimizle
buluflma flans›na erifltik. Çok
özlemifltik birbirimizi. Ancak,
pandemi de bir gerçek ve
sonbaharla birlikte yay›lma h›z›n›
yeniden art›r›yor. O nedenle bir
süre hibrit bir çal›flma yürütece¤iz.
K›fl boyu çevrim içi toplant›lar›m›z
devam edecek. Bahçemizde,
hava flartlar› izin verdikçe az
kat›l›ml› etkinliklerimiz de sürecek.

7 Eylül’de gerçeklefltirdi¤imiz
gençlerle buluflmam›z›n
meyvelerini yak›nda toplamak
umudunday›z. Gelecekte söz ve
karar onlar›n olacak. Yeniden
merhaba etkinli¤imizin detaylar›n›
da bu say›m›zda bulacaks›n›z.
Bu say›m›z› dijitalleflme, yeflil
ekonomi ve hizmet sektörü
perspektifinde yönünü arayan
ekonomik anlay›fla çevirdik.
Umar›m keyifle okursunuz.
Bu dosyam›z› destekleyecek
flekilde KPMG Türkiye Baflkan›
Murat Alsan’la yap›lm›fl bir
söylefliyi de okuyacaks›n›z.

Küresel ›s›nma, Avrupa Yeflil
Mutabakat›na uyum ve Yeflil
Ekonomi ile ilgili çal›flmalar›m›z›
da bu say›da okuyabilirsiniz.
Yaz boyu yapt›¤›m›z çal›flmalar,
ziyaretler ve toplant›larla,
üyelerimizin çal›flmalar›n› da
BUS‹AD’dan Bak›fl Dergimizin
153. say›s›nda bulabilirsiniz.

Sa¤l›kl› ve bol kazançl› günler
dilerim. Bir sonraki say›da
buluflmak umuduyla...





Gonca Yerliyurt Urkut
Yay›n Kurulu Üyesi
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Gerçekleflmekte olan büyük dijital
devrimin tan›klar› olabilir miyiz?
Tarihte yüz y›llara mal olan de¤iflim
ve dönüflüm süresi, günümüzde
y›llarla ifade ediliyor. Her fley bafl
döndürücü derecede h›zl›.  Buna
sanat da dahil.

‹nternetten kolayca indirilebilen ve
milyonlarca dolara al›c› bulabilen
kripto sanat eserleri NFT’ler, son
y›llar›n belki de en ç›lg›n trendi.
Konuyla ilgili internette say›s›z haber
ve bilgi var. Makaleyi yazarken al›nt›
yapt›¤›m kimi sitelerin linklerini, daha
genifl bilgi edinmek isteyenler için
afla¤›da bilgilerinize sunuyorum.

Eflsiz dijital sanat eserleri olarak
hayat›m›za giren NFT nedir diye
bakt›¤›m›zda benzer tan›mlar
karfl›m›za ç›k›yor.  Bunlardan biri
flöyle;

“NFT olarak k›salt›lan, Non-Fungible
Token; kripto sanat olarak an›lan bu
yeni varl›klar, resim, ses, video gibi
çeflitli verilerin dijital bir ortamda blok
zincire yaz›lmas› ve bu verilerin dijital
olarak sertifikaland›r›lmas› anlam›na
geliyor. Bir baflka deyiflle NFT’ler,
internet ortam›nda orijinalli¤i blok
zincirle do¤rulanan ve dijital pazar
yerlerinde sat›fla ç›kar›lan dijital sanat
eserleri.”

Baflka bir tan›mda ise flu söyleniyor:

“NFTler, özgünlüklerini do¤rulamak
ve al›c›lar›n mülkiyeti onaylamas›na
izin vermek için bir blok zincirine
(blockchain) kaydedilen benzersiz
dijital varl›klara ba¤l› dijital
sertifikalard›r. Bir NFT'nin de¤eri,
benzersizli¤inden gelir ve dijital
sanatç›lar›n çal›flmalar›ndan
yararlanmalar›na olanak tan›r.
Kopyalanamaz, bölünemez veya
de¤ifltirilemezler ve örne¤in bir video
oyunundaki çizimlerden oyun içi para
birimine kadar hemen hemen her
fleyi temsil edebilirler. Hiçbir iki NFT
birbirine benzemez ve bu benzersizlik
ve k›tl›k onlara de¤er verir.”

Yani; dijital sanat eserleri de¤iflebilen
varl›klar olan dolar, hisse senedi,
bitcoin ya da alt›n külçesinin aksine
de¤ifltirilemezler ve her biri benzersiz
ve biriciktir. Onlar fiziksel dünyadaki
koleksiyon parçalar›n›n dijital
yans›mas›d›r. ‹flte bu yüzden
milyonlarca dolara al›c› bulan bu yeni
varl›k grubu, sanat›n yeni bir boyutunu
temsili hak ediyor.

NFT’ler özel olarak oluflturulan pazar
yerlerinde sat›l›rken, bireysel olarak
da el de¤ifltirebiliyorlar. Ayr›ca
dünyan›n önde gelen müzayede
evleri Christie’s ve Sotheby’s gibi
birçok kurulufl da koleksiyonlar›na
NFT’leri eklemifl durumda.

NFT’lerin tarihi çok da eski de¤il.

2014 y›l›na dayan›yor. Kevin McCoy
isimli bir sanatç›, 2 May›s 2014
tarihinde kendisi gibi baflka bir
kodlay›c› olan Anil Dash ile Quantum
ismindeki ilk NFT’yi oluflturdu. ‹kili,
dijital sanatç›lar›n eserlerini dijital
ortamda satabilecekleri, takip
edebilecekleri ve telifine sahip
olabilecekleri bir sistemin hayaliyle
bu projeyi gerçe¤e dönüfltürdü.
Sekizgen bir fleklin animasyonu olan
Quantum NFT’sini oluflturduktan
sonra New York City’deki New
Museum’da bir grup sanatsevere
“dijital sanat›n paraya
çevrilebilece¤ini” anlatan McCoy ve
Dash; o gün gerekli deste¤i
bulamasalar da bu fikir kripto
yaz›l›mc›lar›n ilgisini çekti. 11 Mart
2021 tarihi ise dijital sanat için bir
kilometre tafl› olarak kayda geçti.
"Beeple" ismiyle bilinen Mike
Winkelmann ad›ndaki sanatç›,
tamamen dijital ortamdaki eserini
69,3 milyon dolara satarak, bir
sanatç›n›n hayattayken ulaflt›¤› en
yüksek üçüncü miktara ulaflt›.
A¤ustos ay›n›n son haftas›nda
Ethereum blok zinciri tabanl› bir NFT
pazar› olan OpenSea 1,14 milyar
dolarl›k haftal›k ifllem hacmine ulaflt›.

Türkiye’de de NFT piyasas›nda
sat›fllar artt›. Kendisini kent çizer
olarak tan›mlayan Tar›k Tolunay’›n
Pandemi isimli eserini NFT olarak
satmas›, Türkiye’de NFT tarihinin ilk

Dijital sanat NFT “benzersiz ve
de¤ifltirilemez”



Yay›n
Kurulundan
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dönüm noktas›. Tolunay’›n bu
hamlesiyle Türkiye’den ilk kez bir
sanat eserinin dijital olarak sat›fl› da
gerçekleflmifl oldu. Gazeteci Cüneyt
Özdemir’in NFT olarak sat›fla ç›kard›¤›
bir Twitter paylafl›m›, 10 bin dolara
al›c› bulurken Özdemir, bu paray›
Darüflflafaka Cemiyeti’ne ba¤›fllad›.
Kripto artist olarak bilinen Murat Pak
ise NFT olarak en çok sat›fl yapan
ikinci sanatç› konumunda. Toplamda
268 farkl› sanat eseri NFT dünyas›nda
toplam 1 milyon dolara sat›lan Pak
için kripto dünyas›n›n en pahal›
sanatç›s› tan›m› yap›l›yor. Türk dijital
sanatç› Refik Anadol'un, "Machine
Hallucinations" isimli NFT koleksiyonu,
yine Winkelmann gibi Sotheby's
taraf›ndan düzenlenen bir aç›k
art›rmada 5,1 milyon dolara ulaflt›.
Anadol Twitter'dan sat›fl sonras›
yapt›¤› paylafl›mda "Hala floktay›m
ve minnettar›m" ifadelerini kulland›.

2021 y›l›n›n en dikkat çekici
olaylar›ndan biri olan NFT devrimi h›z
kesmeden devam ediyor. Zihnen ve
ruhen bunun bir parças› olabilecek
miyiz?

https://www.dunya.com/finans/kripto-
para/sanat-dunyasi-nftlerle-yeniden-
sekilleniyor-haberi-633420

https://www.bbc.com/turkce/haberler-
dunya-56385962

https://www.sozcu.com.tr/2021/ekono
mi/nft-nedir-nasil-kullaniliyor-6692822/

Mike “Beeple” Winkelmann taraf›ndan oluflturulan “Everydays: The First 5000
Days” isimli NFT, Christie’s müzayede evinde 69.3 milyon dolara al›c› bularak
flimdiye kadar sat›lan en pahal› NFT konumunda. Vignesh Sundaresan
taraf›ndan sat›n al›nan söz konusu eser, sanatç›n›n kariyeri boyunca
oluflturdu¤u 5 bin eserin bir kolaj›ndan olufluyor.

Kendisini kent çizer olarak tan›mlayan Tar›k Tolunay’›n Pandemi isimli eserini
NFT olarak satmas›, Türkiye’de NFT tarihinin ilk dönüm noktas›.



TEKNOLOJ‹ HIZLA ÖNE...

2000 y›l›nda ilk marka de¤erlerine
göre flirketler s›raland›¤›nda ilk 15’de
Coca-Cola, Microsoft, IBM, Intel,
Nokia, General Electric, Ford, Disney,
McDonald’s, AT&T, Marlboro,
Mercedes-Benz, HP, Cisco ve Toyota
yer al›rken, 2018 y›l›na geldi¤imizde
ise s›ralama flu flekildeydi:
Apple, Google, Amazon, Microsoft,
Coca-Cola, Samsung, Toyota,
Mercedes-Benz, Facebook,
McDonald’s, Intel, IBM, BMW, Disney

Sistem yükseltiliyor...
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D ijital hayat, yaklafl›k son 10 y›ld›r,
“ Yeni Ekonomi” kavram›yla 

karfl›m›za ç›k›yordu, ta ki C ovid-
19 pandemisine kadar.

Yeni ekonomi kavram›n›n yerine net
bir tan›mlama yap›lmasa da, dijital
dönüflümle yeflil ekonomi içiçe
geçmifl durumda. Art›k herkes yeni
ekonominin belirleyici kurallar›n›
anlamaya çal›fl›yor. Sürekli de¤iflen
ve geliflen yeni ekonominin,
hayat›m›zda ne flekilde yer bulaca¤›
sürekli farkl›l›klar gösteriyor.

Pandemiye kadar, toplu tafl›m ve
paylafl›m ekonomisi öne ç›karken,
pandemiyle bu yaklafl›ma flimdilik
dur dendi. Ancak, ulafl›mda temiz
enerjili araçlar ve yenilenebilir enerji
de ilk s›ray› ald›.

Yeni ekonomi ile birlikte, üretimde
dijitalleflme ve yeflil üretim a¤›rl›k
kazan›rken, üretimdeki de¤iflim,
pazarlama alan›na da yans›d›.
Pandemi, bu dönemde bariz olarak
öne ç›kan, gerek biliflim, gerekse
lojistikle, hizmet sektörünü daha da
büyüttü.

H‹ZMET SEKTÖRÜ...

29 May›s Üniversitesi Felsefe Bölümü

Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ayhan
Çitil, bu konuda bak›n ne diyor:
“Dünya ekonomisi üretim üzerinden
de¤il, hizmet sektörü üzerinden
büyüyor. 2019 y›l›nda hizmet
sektörünün dünya ekonomisindeki
pay›, yüzde 65. Geliflmifl ülkelerde
bu rakam yüzde 80’lere kadar ç›k›yor.
Üretim esasl› ekonimin kendine has
bir kültürü vard›. Hizmetin egemen
oldu¤u bir toplumda nas›l bir kültür
hakim? Biz üretim terimleri ile
düflünüyoruz hala. Oysa öyle de¤il.

Ekonomi ile ilgili dönüflüm bizim için
yeni imkanlar bar›nd›r›yor.  Hizmet
belli beklentilerin, bir baflkas›
taraf›ndan, bir baflkas› yoluyla, bir
baflkas› üzerinden sa¤lanmas› olarak
tan›mlan›yor. Üretim ekonomisinde
hizmet, küçük bir yer tutarken, flimdi
tersine döndü.”

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

Tar›m, sanayi ve hizmet ana sektörleri
içinde hizmetin pay› sürkli art›yor.

Dünyan›n en büyük flirketleri, hizmet
sunan teknoloji flirketleri oluyor.
Üreten flirketler her geçen gün listede
geri s›ralar düflüyorlar.

Dünya, endüstri 4.0’› konuflurken,
yeflil ekonomi de, pandemi ile
birlikte h›zla hayat›m›za girdi.
Teknolojik geliflmeler ve pandemi
ile t›rman›fl›n› devam ettiren
hizmet sektörü de baflat gücünü
sürdürüyor. 1970’lerden beri
konuflulan, 2010’dan beridir de
endüstri 4.0 olarak adland›r›lan
yeni ekonominin ne olaca¤› art›k
hem merak konusu, hem de
gelece¤i yakalamak için özel bir
öneme sahip. Ancak görünen o
ki, yak›n gelecekte, içinde dijital
dönüflümü ve yeflil ekonominin
gereklerini yerine getiren hizmet
sektörü öncü güç olacak.

Türkiye’de Sektörlerin GSMH ‹çindeki
Pay›, ( %)

Y›llar Tar›m Sanayi Hizmet

1930 46,81 10,00 43,19
1950 40,93 13,13 45,94
1980 24,15 20,49 55,35
2000 13,13 27,84 59,03
2017 6,1 28,2 65,7

Türkiye’nin Sektörlere Göre ‹stihdam
Paylar› (%)

Y›llar Tar›m Sanayi ‹nflaat Hizmet

1930 87,51 4,15 2,21 6,13
1950 84,28 6,44 2,22 7,06
1980 50,60 13,92 5,43 25,07
2000 36,00 17,66 6,32 40,02
2017 19,40 19,10 7,40 54,10

https://www.researchgate.net/publication/
328290827_DUNYA_VE_TURKIYE'DE_
HIZMET_TICARETI_GELISIMI



ve Cisco.  Bunlara Alibaba ile Tesla’y›
da i düflünürsek 20 y›l gibi bir sürede
de¤iflimi net bir flekilde görebiliriz.

https://www.youtube.com/watch?v
=BQovQUga0VE

K›sa sürede, yeni ekonomi kendisini
tüm dünyaya kabul ettirmifl durumda.
Art›k teknolojik geliflmelerle
mekandan ba¤›ms›z çal›flma
imkanlar› olufluyor. Pazarlar art›k
dura¤an de¤il. Tüm dünya en küçük
üretici için bile bir pazar halini al›yor.
Bir internet sat›fl sitesi üzerinden
kendi ürününü herkes her yere
satabilir hale geldi.

Hal böyle olunca, hem üretim
aç›s›ndan hem de pazarlama
aç›s›ndan planlar sadece yerel
olmaktan ç›kt›. Art›k küresel talepler
ve küresel sat›fl imkanlar› öne ç›k›yor.
Daha az personelle, ifl yap›labilir hale
geldi. Özellikle son tüketiciye dönük
sat›fllarda pazarlama iflleri, internet
siteleri üzerinden gerçekleflir oldu.
Geleneksel pazarlama a¤›rl›¤›n›
yitirmeye bafllad›. Art›k kifliye özgü
pazarlama teknikleri devreye girdi.
Sosyal medya ve internet sitesinde
ilgilendi¤iniz ürünlerle ilgili reklamlarla
karfl›lafl›r oldunuz.

Lojistik, flirketlerin kendilerinin çözmek
zorunda oldu¤u bir sorun olmaktan
k›smen uzaklaflt›. Art›k üretim
noktas›ndan son kullan›c›ya internet
sat›fl kanal›ndan yap›lan sat›fl ifllemi
için kargo firmalar›yla ulafl›m sa¤lan›r
oldu. Bu da tüketiciye do¤rudan
ulafl›m imkan› getirdi.

Butik üretimler de önem kazanmaya
bafllad›. Ölçek ekonomisinin baflat
gücü kaybolmasa da butik üretim
yapabilme esneklik daha fazla önem
kazand›. Özellikle 3 D yaz›c›lar›n
sürekli geliflmesiyle pek çok alanda
ölçek ekonomisinin anlam›n› yitirmesi
bekleniyor. 3D yaz›c›lar›n geri
dönüflüm sorununa da k›smen çözüm
olaca¤› düflünülüyor. 3D yaz›c›
sayesinde stoksuz ve iste¤e göre
üretim olaca¤›ndan at›k sorununun
da azalmas› beklentiler içinde.
Bu durumun mavi yakal› çal›flanlar
için olumsuz etkileri de bekleniyor
elbette. Mavi yakal› iflsiz say›s›n›n, 3
D ve robot kullan›m›, yapay zeka gibi
yeni üretim imkanlar›yla giderek
artmas› bekleniyor.

Mobilite her anlamda öne ç›kt›.
Pandemi, pek çok iflin, toplant›n›n
ofislerde bulunmadan, fiziki olarak
biraraya gelmeden de mümkün
oldu¤unu gösterdi. Bu durum,
ofislerin de¤erini k›smen azalt›rken,
sayfiye yerlere talebi art›rd›.
Sanayi toplumunda, üretimin temel
faktörleri, müteflebbis, sermaye, ifl
gücü, hammadde gibi kavramlarla
tan›mlan›rken, yeni ekonomide yenilik,
bilgi, çevrecilik, start-up gibi
kavramlar öne ç›kt›.

ENDÜSTR‹ 4.0 MI?..

Su ve buhar gücünün daha verimli
kullan›lmas›n› sa¤layan mekanik
tezgâhlar›n bulunmas›. Henry Ford'un
üretim band› tasar›m› ve elektri¤in
seri üretimde kullan›lmaya
bafllanmas›, üretim hatt›n›n

gelifltirilmesi. Bunlar 3 sanayi devrimin
bafllang›çlar›. 1970'lerde üretimde
mekanik ve elektronik teknolojilerin,
yerini dijital teknolojiye b›rakmas›na
sebep olan programlanabilir
makineler ve bilgi teknolojileri ise
içinde bulundu¤umuz endüstri 4.0
dönemini tan›ml›yordu. Ancak,
küresel ›s›nma ile birlikte dijital
dönüflümün de buna efllik etti¤i bir
sürece girildi¤i art›k aflikar.

Endüstri 4.0 ile art›k yeflil ekonomi
gerçekleri de daha s›k›  iliflki içinde.
Yeni ekonomi alan›ndaki ifller daha
az kaynak ile daha fazla katma de¤er
üretebiliyor. Araflt›rma ve gelifltirmeye
daha fazla önem veren ve kaynak
ay›ran, bunlar› patente ve yeni
giriflimlere dönüfltürebilen iflletme ve
ülkelerin y›ld›z› parl›yor.

Enerjide yenilenebilir enerji öne
ç›k›yor. Özellikle günefl enerjisinde
yaflanan geliflmeler sistemin kendini
amorti etme süresini de oldukça
k›saltm›fl durumda.

Çal›flma süreleri k›sal›rken, art›k
ofislerin yerini evde çal›flma al›yor.
‹nternete ulaflmak daha da önem
kazan›yor.

Bankac›l›k ve parasal sistemlerde
de¤iflim göze çarp›yor. ‹nsanlar
internet üzerinden kendi bankac›l›k
hizmetlerini kendileri yaparken, kripto
paralar öne ç›kmaya bafll›yor.
Küresel rekabette lojistik yollar
üzerinde olanlar avantaj elde ediyor.
Büyük pazarlara yak›n olanlar da öne
ç›k›yorlar.

Ayr›ca demokrasi, ve ifade özgürlü¤ü
de yeni sistemde öne ç›kan özellikler.
Bilgiye ulaflman›n kolaylaflt›¤› yeni
sistemde e¤itim-ö¤retim de yaflam
boyu hale geliyor.

Yani “Yeni Ekonomi” olarak
dijitalleflmeyi merkeze alan ekonomi
anlay›fl›nda pandemiyle daha da
netleflen yeflil ekonomi etkisi de
ortaya ç›k›yor.

Ekonomide dijitalleflme, yeflil ve
hizmet sektörü üç sacaya¤›n›
oluflturuyor. Yani sitem yeniden
yükleniyor...

Dosya Konusu
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LOJ‹ST‹K PARLAYAN YILDIZ
Yeni ekonomi ve pandemi ile
birlikte lojistik de öne ç›kt›. Y›llard›r
devam eden internetten al›flverifl,
 lojisti¤in önemini daha da art›rd›.
Amazon da, asl›nda dünyan›n en
de¤erli markas› olurken bir nevi
lojistik ifli yapm›yr mu? Ayr›ca
pandemi ile birlikte evlere yap›lan
paket yiyecek ve market
al›flveriflleri de, moto kurye olarak
bir lojistik hizmeti olarak kendisini
gösterdi. Ancak lojistik
faaliyetlerinin, ithalat ihracat
anlam›nda omurgas›n› oluflturan
gemi tafl›mac›l›¤›nda ifller biraz
kar›flt› bu dönemde. Tafl›ma
üzcretlerini 5 ile 10 kat artt›¤› ifade
ediliyor. Ancak tüm olanlara
ra¤men gelece¤in parlayan
sektörleri aras›nda lojistik de
aradan s›yr›l›yor.

EVDEN
ÇALIfiMA
Yeni ekonomi, yeni geliflmelerle bir
üst sürüme yükseltilirken çal›flma
flartlar› da de¤iflim göstermeye
bafllad›. Pandemi ile birlikte
yayg›nlaflan evden çal›flma, kendine
yasal dayanaklar da oluflturmaya
bafllad›. Uluslararas› flirketler evden

çal›flmay› art›k çal›flma hayat›n›n
ayr›lmaz parças› haline getirmeye
bafllad› bile. Evden çal›flman›n zaman
ve enerji tasarrufu sa¤lad›¤›, verimlili¤i
art›rd›¤› yönünde araflt›rmalar
yay›nland›. Ancak, evden çal›flman›n,
çal›flanlar aç›s›ndan bilgisayar
bafl›nda 24 saat haz›r olma hali
getirmesinden flikayet edildi¤i de dile
getirildi.

Microsoft’un Boston Consulting
Group, KRC Research ve Wharton
School’un 20 ülkede gerçeklefltirdi¤i,

“Work Reworked” araflt›rmas›, Türk
ifl dünyas›n›n esnek çal›flma modelini
Avrupa’l› meslektafllar›na göre çok
daha h›zl› benimsedi¤ini ortaya
koyuyor. Türkiye'nin önde gelen
flirketlerinden 633 kiflinin kat›ld›¤›
ankette, yöneticilerin  yüzde 94’ü
hibrit bir çal›flma yönteminin kal›c›
olaca¤›n› öngörüyor. Ayn› ankete
‹ngiltere, Fransa, Almanya ve ‹talya
gibi Avrupa’n›n lider ekonomilerinden
kat›lan yöneticilerde ise bu öngörü
yüzde 88 oran›nda.

Yeni sürümünü arayan yeni
ekonomide, çal›flma flartlar›n›n da
de¤iflime geçece¤i aflikar.
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Dosya Konusu

Bir üst sürümünü arayan yeni
ekonomik yaklafl›mda, klasik
ö¤renme anlay›fl› da kal›plar› k›r›yor.
Art›k mekandan ba¤›ms›z bir
ö¤renme anlay›fl›, internet yard›m›yla
kendisini ortaya koyuyor. Bilgiden
çok, bilginin nas›l kullan›laca¤›na
yönelik bir yaklafl›m öne ç›k›yor.

Ayr›ca yaflam boyu ö¤renme giderek
yayg›nlafl›yor. Art›k 50 yafl›ndan sonra
yeni bir meslek seçmeye iliflkin
sadece haber okuman›n ötesine
geçiyoruz. Çevremizde pek çok kifli
ikinci, hatta üçüncü üniversitesini
okuyor.

Ancak, yetiflen gençlerin elde
tutulmas› da bir baflka sorun olarak
ortada duruyor. Yeni ekonomide en
büyük sermaye yeni fikirler üreten
beyinler olunca iyi beyinleri kapma
yar›fl› kendisini gösteriyor. Burada
özgürlükler, yükselme imkanlar›
paran›n da önüne geçiyor. Ve
biliyoruz ki Türkiye son y›llarda iyi
e¤itim alm›fl çok say›da gencini bat›
ülkelerine kapt›r›yor.

E¤itim ve
Yetenekler
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ve baz› sorunlar›n çözümü için yar›n›
beklemenin çok geç olaca¤› bir
dönemden geçiyoruz. Geç de olsa,
küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i art›k
sadece devletler nezdinde
de¤erlendirilen bir konu olmaktan
ç›karak, tüm sektörlerden flirketleri
ilgilendiren bir konu haline geldi.

Biz KPMG Türkiye olarak,
sürdürülebilirlik odakl› projelerde aktif
olarak yer al›yoruz. Dünya, iklim
de¤iflikli¤i, çevresel bozulma, eflitsizlik
gibi sorunlarla bafl etmeye çal›fl›yor.
COVID-19 pandemisi de, aç›k bir
flekilde daha iyi bir gelece¤i hep
birlikte infla etmemiz gerekti¤ini bizlere
gösteriyor. Bu do¤rultuda KPMG
Türkiye’nin, ekonomik, çevresel ve
sosyal performans›n›n ele al›nd›¤› ilk
sürdürülebilirlik raporumuzu
yay›nland›k. 2020 y›l›n›n sonunda
KPMG Türkiye olarak karbon nötr
kurulufl olduk. 2019’da azalt›lmas›
mümkün olmayan 1498 ton CO2 efl
de¤eri karbon ayak izi, karbon azalt›m›
ve iklim finansman› alan›nda lider bir
flirket olan Natural Capital Partners
ile ifl birli¤i sonucunda “the Carbon
Neutral Protocol” çerçevesine uygun
olarak hesapland› ve s›f›ra indirildi.
Sat›n al›nan I-REC (International
Renewable Energy Certificates)
sertifikalar› ile yüzde 100 yenilenebilir
elektrik tükettik. fiirket içinde
gönüllülü¤ü teflvik etmek amac›yla,
önemli bir ad›m daha atarak KPMG
‹klim Savaflç›lar› A¤›’n› kurduk. Avrupa
ve Asya’daki KPMG ekiplerinden
gönüllülerin de yer ald›¤› ‹klim
Savaflç›lar› A¤› ile iklim de¤iflikli¤i ve

di¤er çevre sorunlar›na dikkat çekmek
ve bu alanda çal›flan sivil toplum
kurulufllar›na kaynak sa¤lamay›
amaçlayan etkinlikler gerçeklefltirdik.
Rainforest Trust ile yap›lan ifl birli¤i
kapsam›nda 2020 y›l› içindeki
faaliyetler sonucu 4919 hektar ya¤mur
orman› korundu, bu sayede yaklafl›k
2,1 milyon ton CO2 efl de¤eri
karbonun depolanmas›na katk›
sa¤land›. Önümüzdeki dönemde bu
çal›flmalar›m›z› olgunlaflt›rmay›,
sürdürülebilirlik merkezli projelere
odaklanmay› devam ettirece¤iz.

Bununla birlikte geçti¤imiz 10 y›l
içinde, pandemi döneminde daha da
artan bir h›zla, müflteri beklentilerinden
hizmet sunma kanallar›na, sat›fl
tekniklerinden üretim modellerine
kadar her fley de¤iflti ve geliflti.
Özellikle finansal teknolojilerin ve
üretim teknolojilerinin h›zl› geliflimini
gözlemleyebiliyoruz. Bunun, her
geçen gün geliflen yapay zeka
uygulamalar› sayesinde mümkün
oldu¤unu söylemek do¤ru olacakt›r.
Endüstri 4.0 devrimi ile birlikte üretim
hatlar› art›k yapay zeka destekli bir
otomasyon dönemine geçiyor. Daha
detayl› aç›klamak gerekirse Endüstri
4.0, otomasyon sistemleri ile
nesnelerin ve sistemlerin birbiriyle
haberleflti¤i üretim teknolojilerini
kapsayan bir çat› terim. “Çal›flanlar
ve yetkinlikler”, ‘finans ve risk yönetimi’,
‘strateji ve ifl modeli’, ‘hizmetler ve
iletiflim a¤lar›’, ‘sistemler ve süreçler’
ile nesnelerin interneti, bulut biliflim,
veri analiti¤i gibi teknolojilerin birbiriyle
entegrasyonunu gerektiren bir üretim

“Çok da uzak olmayan bir gelecekte,
tahminen önümüzdeki 10 y›l içinde,
kendimizi kas gücü gerektiren ifllerin
oldukça azald›¤›, dijital para
birimlerinin yo¤un bir biçimde
kullan›ld›¤›, fosil yak›t kullan›m›n›n ve
karbon sal›n›m›n›n minimuma
indirildi¤i yeflil ve sürdürülebilir bir
ekonomik yap› içinde bulabiliriz” diyor
KPMG Türkiye Baflkan› Murat Alsan.
Alsan’la biraz bugün, çokça da
gelecek seneryolar›n› konufltu¤umuz
söyleflimizde, ifllerin yukar›daki
senaryoya ulaflmas›n›n hiç de kolay
olmad›¤› da ortaya ç›kt›. Alsan,
“Ekonomik hareketlili¤in yeniden
canlanmas›, tedarik zincirlerinde
meydana gelen bozulmalar›n ve
g›dadan elektronik çiplere kadar
uzanan genifl kapsaml› arz
s›k›nt›lar›n›n önümüzdeki seneye kadar
afl›lmas› ile birlikte küresel olarak
normalleflme bekleniyor. Tabii ki bu
sürecin söylendi¤i kadar kolay
olmayaca¤› da aflikar”.
Bir de¤iflim döneminin yak›c›
ilerleyiflinin içindeyiz. Herkes nereye
gitti¤imizi anlamaya çal›fl›yor. Say›n
Alsan’la yapt›¤›m›z söylefli umar›m bu
yönü anlaman›za yard›mc› olur. ‹yi
okumalar dileriz.

Al›fl›k olmad›¤›m›z bir dönemden
geçiyoruz. Ekonominin temel verilerinin
yan›na, pandemi, küresel ›s›nma gibi
kavramlar da dahil oldu. Hem de h›zl›
bir girifl yaparak. Bir de bunlara endüstri
4.0 eklendi. Son 5-10 y›ldaki bu
de¤iflimleri nas›l yorumluyorsunuz?
‹nsanl›¤› nas›l bir ekonomik yap› bekliyor?

Gerçekten de her fley de¤ifliyor ve
daha da büyük bir h›zla de¤iflmeye
devam edecek. Bunun kan›t› olarak
geçti¤imiz 2 seneye bakabiliriz. 20 y›l
önce hakk›nda konufltu¤umuz
senaryolar›n bugün gerçek oldu¤u

“10 y›l içinde yeflil ve
sürdürülebilir bir yap›
olabilir”

“10 y›l içinde yeflil ve
sürdürülebilir bir yap›
olabilir”

KPMG Türkiye Baflkan› Murat Alsan:
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modelinden bahsediyoruz. Birbiriyle
konuflarak nesneleri ve sistemleri
yöneten, yaln›zca tekrara dayal› küçük
görevleri yerine getirmekle kalmay›p
bütün bir fabrikadaki üretim sürecini
yürütebilen yapay zeka sayesinde
verimi maksimize eden ak›ll› fabrikalar
yarat›l›yor. Asl›nda üretim taraf›nda
yaflanan bu geliflmelerin bir çok di¤er
sektörde de yafland›¤›n› görüyoruz.
Her fley dijitallefliyor ve yeni yetkinlikler
her zamankinden daha da önemli bir
hale geliyor.

Çok da uzak olmayan bir gelecekte,
tahminen önümüzdeki 10 y›l içinde,
kendimizi kas gücü gerektiren ifllerin
oldukça azald›¤›, dijital para
birimlerinin yo¤un bir biçimde
kullan›ld›¤›, fosil yak›t kullan›m›n›n ve
karbon sal›n›m›n›n minimuma
indirildi¤i yeflil ve sürdürülebilir bir
ekonomik yap› içinde bulabiliriz.

Türkiye özelinde durumu nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Türkiye de¤iflen
ekonomik yap› ve dünya dengesinde
do¤ru konumlanabiliyor mu?

Türkiye’nin de bu dönüflüm sürecinin
içinde oldu¤unu düflünüyorum.
Özellikle finansal teknolojiler alan›nda,
bankalar›n dijital uygulamalar›
hayat›m›za sokmak konusunda dünya
ile neredeyse ayn› h›zda ilerledi¤ini
söylemek mümkün. Ayn› flekilde, yine
finansal teknolojiler alan›nda bir çok
yeni start-up kuruldu ve bu alanda
geliflmeler oldukça h›zl› ilerliyor.
Merkez Bankas›, Türkiye’nin dijital
para birimi için haz›rl›klara bafllad›¤›n›
ve bu kapsamda bir pilot uygulama
yap›laca¤›n› duyurdu.

Devlet taraf›nda da bu dönüflüm
yak›ndan takip ediliyor.
Cumhurbaflkanl›¤› Dijital Dönüflüm
Ofisi bu y›l içinde Türkiye’nin uzun
vadede takip edece¤i yol haritas›n›
belirlemek için Ulusal Yapay Zeka
stratejisini aç›klad›. Ayn› flekilde sivil
toplum örgütleri taraf›nda da bu
konuya a¤›rl›k verildi¤ini görüyoruz.
Türkiye Biliflim Vakf› önderli¤inde,
Blockchain Türkiye Platformu kuruldu
ve ben de aktif olarak alt çal›flma
gruplar›nda yer al›yorum. Özellikle
her sektörü ilgilendiren ve de¤ifltiren
blokchain alan›nda yap›lan bu
çal›flmalar›, Türkiye’deki Blockchain
ekosisteminin geliflmesi için oldukça

önemli ve faydal› buluyorum. Yine
TBV ve ‹TÜ iflbirli¤i ile Türkiye'nin
geliflen ve de¤iflen, ak›ll› yapay zeka
teknolojilerine adaptasyon sürecinde
rol almak üzere yap›lanm›fl bir sivil
toplum hareketi olan, AITR platformu
da bu alanda çal›fl›yor.

2020’de pandemi etkisini k›rmak için
ülkeler para bast› ve flimdi bu enflasyon
olarak dönmeye bafllad›. Türkiye hem
kendi enflasyonunu, hem de ithalat
yapt›¤› ülkelerin enflasyonunu tafl›yor.
Dünyadaki enflasyonist bask›ya iliflkin
yorumunuz nedir? Ne kadar sürede
normallefliriz?

Pandemi ile birlikte al›fl›lan düzenin
bozulmas›n›n sonuçlar›n› yafl›yoruz
diyebiliriz bu durum için.

Dünya genelinde bir arz darbo¤az›
olufltu. ‹fl gücü eksikleri, lojistik
sorunlar, yüksek enerji ve ham madde
fiyatlar› ve bunun gibi birbiri ile
ba¤lant›l› tedarik zincirlerinde
meydana gelen bozulmalar, dünya
genelindeki enflasyonist bask›y›
yaratt›. Asl›nda yeni gerçekli¤e biraz
h›zl› ve zorunlu bir flekilde geçmenin
etkileri olarak da yorumlanabilir bu
durum.

Ekonomik hareketlili¤in yeniden
canlanmas›, tedarik zincirlerinde
meydana gelen bozulmalar›n ve
g›dadan elektronik çiplere kadar
uzanan genifl kapsaml› arz
s›k›nt›lar›n›n önümüzdeki seneye kadar
afl›lmas› ile birlikte küresel olarak
normalleflme bekleniyor. Tabii ki bu
sürecin söylendi¤i kadar kolay
olmayaca¤› da aflikar. Özellikle
pandemi sonras›nda al›nan dersler
ile birlikte tedarik zincirlerinde oldukça
büyük yap›sal de¤iflikliklere gidiliyor.

Önümüzdeki dönemde küresel ›s›nma
ve iklim de¤iflikli¤i kaynakl› küresel
sorunlar›n da art›fl gösterece¤ini göz
önünde bulunduracak olursak, bu tip
s›k›nt›lar›n sürece¤ini ve fiyatlardaki
art›fl›n dönemsel olarak hayatlar›m›za
girece¤ini bekleyebiliriz.

Türkiye’de enflasyon, faiz ve dolarizasyon
sarmal›na karfl› nas›l bir politika
oluflturulmal›? Faiz politikas›n›n nas›l
ilerleyece¤ini ve buna karfl› piyasan›n
nas›l bir tepki verece¤ini
öngörüyorsunuz?

Ülkemizde enflasyonla mücadele ana
gündem maddesi olma özelli¤ini
koruyor. K›sa dönemde dalgalanmas›
beklenen enflasyon oran›, para
politikas›na dair soru iflaretlerini
gündeme tafl›may› sürdürüyor. Mart
sonras› yaflanan süreç, son dönemde
bir miktar stabilize olmakla birlikte
artan faiz oranlar› ve risk primleri
sürecin uzamas›na neden oldu. Bu
noktada at›lacak politika ad›mlar›n›n
yan›nda iletiflim faaliyetlerinin etkinli¤i
büyük önem tafl›yor. Y›l sonu
enflasyon beklentileri artarken, içine
girdi¤imiz faiz indirimi patikas› büyük
dikkatle yönetilmesi gereken bir süreç.

Para politikas›; enflasyonu afla¤›
çekme, beklentileri yönetme ve fiyat
stabilizasyonunu sa¤lama aç›s›ndan
temel araç. Ancak, enflasyonla
mücadelede, enflasyonu düflürmek
için sadece para politikas›n›n yeterli
olmad›¤›n› da gördük. Bu nedenle,
enflasyonu düflürmek ve bu seviyeyi
kal›c› tutmak için uygun bir parasal
ve mali duruflun yan›nda,
enflasyondaki düflüflü geciktiren veya
zorlaflt›ran yap›sal kat›l›klar›n
azalt›lmas› ve fiyatlama
davran›fllar›ndaki bozulmay›
önleyecek rekabeti art›r›c› önlemlerin
al›nmas› da oldukça önemli.

Ek olarak TL’ye olan ilgiyi art›rmak
gerekiyor. fiu an görünen, Türkiye’de
vatandafllar›n yat›r›m ad›mlar›n› TL ile
de¤il döviz ile att›klar›. Ekonomideki
t›kan›kl›klar; iflgücü piyasalar›ndaki
parçal› yap›n›n, istihdamdaki
bozulman›n dolay›s›yla yeterince
üretememenin, toplam talebi
karfl›layamaman›n ve üretimi yaparken
de yüksek maliyetler ile üretim yapmak
zorunda kalman›n sonucu. Üretimdeki
yüksek maliyetlerin sebebi; döviz kuru
ve makine, teçhizat, teknoloji, enerji
gibi sanayide kullan›lan girdilerin
yurtd›fl› kaynakl› olmas› fleklinde
aç›klanabilir. Asl›nda uygulanacak
do¤ru para politikalar›na ek olarak bu
alanlardaki sorunlara yönelerek üretimi
ve dolay›s›yla ihracat rakamlar›n›
art›rmak temel amaç olmal›.

Gelecek sand›¤›m›zdan daha h›zl› geliyor.
Baby Boomers, X, Y kuflaklar›n›n yerini
Z kuflaklar› çok k›sa sürede alacak.
Gelecek 10 y›lda önemli karar noktalar›na
girmeye bafllayacak olan Z kufla¤›n›n
nas›l bir etki yapaca¤›n› düflünüyorsunuz?
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Kesinlikle faydal› ve ihtiyac›m›z olan
bir etki yarataca¤›n› düflünüyorum.
KPMG’nin global olarak her sene
düzenledi¤i jenerasyonel farkl›l›klar›
konu alan “Me, My life, My Wallet”
araflt›rmas›na göre en karmafl›k nesil.
Eski endiflelerin, yeni teknolojinin ve
giderek daha fazla paylafl›lan
de¤erlerin bir kar›fl›m›. Çevreye, iklim
de¤iflikli¤ine ve sosyal eflitsizli¤e

odakl› de¤erleri oldukça güçlü.
Ekonomi ve sosyal adaletle daha fazla
ilgililer. Daima en geliflmifl
teknolojilerin peflindeler. ‹fl hayat›nda
de¤erleri kendi de¤erlerine benzeyen
flirketleri seçiyorlar ve amaç onlar için
ekonomik kazan›mlardan daha büyük
bir öneme sahip.
Özetle içinde bulundu¤umuz dönemin
karar al›c›lar›nda olmas› gereken

de¤erlere ve önceliklere sahip
olduklar›n› düflünüyorum.

Bursa ekonomisini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Bursa için
tan›mlaman›z nedir? Hangi özellikleriyle
öne ç›k›yor Bursa?

Tarihsel önemine ve stratejik
konumuna ek olarak Bursa, Türkiye
ekonomisinin en önemli
merkezlerinden ve Türkiye sanayisinin
lokomotiflerinden biri konumunda.
Otomotivden tekstile, makine-metal
imalat›ndan tar›ma dayal› sanayiye
kadar bir çok farkl› sektörün bir araya
geldi¤i flehir olarak Bursa,2020 y›l›nda
Türkiye’nin toplam ihracat miktar›na
13 milyar dolarl›k katk›da bulunmufl
durumda. Buna ek olarak,
‹stanbul’dan sonra ihracata en fazla
katk›da bulunan flehirler aras›nda da
ilk s›rada yer al›yor. Özellikle do¤ru
alanda yap›lan yat›r›mlar ile,
Türkiye’nin sanayi ve teknoloji
alanlar›ndaki merkezi olmaya aday
flehirlerden birinin yine Bursa
oldu¤unu düflünüyorum.

Detaylar›na bakt›¤›m›zda  tüm bu
baflar›y› Bursa’n›n ifl insanlar›, kendi
inisiyatifleri ve güçlü giriflimcilikleri ile
gerçeklefltirmifltir. Bursa’n›n giriflimci
yap›s›na global oyuncular da ilgi
göstermifl ve Bursa, otomotiv, tekstil
ve makine-metal sanayisinde adeta
Türkiye’nin d›fla aç›lan yüzü haline
gelmifltir.  Ülke ekonomisinde di¤er
flehirlere de bu anlamda örnek
olmaktad›r. Ayr›ca, Bursa k›fl ve termal
turizmi ile de dikkat çekmektedir.  Bu
anlamda, do¤al güzellikleri ile sanayi
ve teknoloji uyumunu yakalam›fl bir
flehrimiz oldu¤unu söylemek de do¤ru
olacakt›r.

KPMG Türkiye olarak biz de Bursa
ekonomisinin do¤rudan içinde olmak
istedik. Ofisimizi 2021 y›l›n›n bafl›nda
aktif hale getirerek, do¤rudan
Bursa’dan istihdam sa¤lamak
suretiyle k›sa sürede güçlü bir ekip
ile Bursa ifl dünyas›na do¤rudan
Bursa’dan hizmet vermeye bafllam›fl
olduk. Bu anlamda flehrin ekonomisini
de yak›ndan tan›ma ve gözlemleme
f›rsat› bulduk. Güçlü oldu¤unu
bildi¤imiz bu ekonominin yenilikçi,
giriflimci ve cesur Bursa ifl insanlar›
ile daha da güçlü hale gelece¤ine
inanc›m›z tam.





“Fiyat istikrar› do¤ru politikalarla
sa¤lan›r”
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Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i’nin BUS‹AD Evi
Bahçesinde düzenledi¤i
“Yeniden Merhaba” etkinli¤inin
konuflmac›s›, Türk Sanayicileri
ve ‹flinsanlar› Derne¤i (TÜS‹AD)
Yönetim Kurulu Baflkan› Simone
Kaslowski oldu.

tkinli¤e online olarak kat›lan 
TÜS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Simone Kaslowski, pandeminin

ekonomiler için belirsizlikler yaratt›¤›n›
belirterek, bu durumun küresel
ekonomide para ve maliye
politikalar›nda keskin de¤iflimlere
neden oldu¤unu söyledi. Kaslowski,
flöyle devam etti:
“Bugün ulaflt›¤›m›z noktada küresel
para politikas›n›n yön de¤ifltirmeye
bafllad›¤›na dair sinyaller nettir. Covid
krizi bafllad›¤›ndan bu yana

E

gördü¤ümüz küresel parasal
destekler de art›k azalmaya
bafllayacak. Önümüzdeki bu sürece,
yüzde 19’un üzerinde, oldukça
yüksek bir enflasyon ile giriyoruz.
Ülkemizde enflasyon-faiz gibi uzun
y›llard›r masada olan gündem
maddeleri bizler için hala önemini
koruyor. Bu durum ekonomimizi d›fl
dalgalanmalara daha aç›k hale
getiriyor.

Bu çerçevede Türkiye’de büyümede,
üretimde sürdürülebilirlik sa¤laman›n
birinci koflulunun kal›c› düflük
enflasyon oldu¤unun alt›n› tekrar
çizmek isterim. Fiyat istikrar›n›
sa¤laman›n yolu ise, fiyatlara
müdahale ile de¤il, liberal piyasa
iflleyiflini destekleyen, do¤ru ve
öngörülebilir politika dizayn› ile
olmal›d›r. Aksi takdirde k›sa vadeli
kazan›mlar için att›¤›m›z her ad›m bir

dönem sonra ülke ekonomimize çok
daha maliyetli flekilde geri
dönmektedir.

Öncelikle odaklanmam›z gereken
konu risk priminin düflürülmesi olmal›.
Finansal istikrar› ve öngörülebilirli¤i
sa¤lad›¤›m›z sürece enflasyonda
kal›c› düflüflü görmemiz mümkün.”



BUS‹AD’dan
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YEfi‹L VE D‹J‹TAL DÖNÜfiÜM...

Global iktisadi sistemin de¤iflti¤ini
ve yeni sisteme Türkiye’nin de h›zla
uyum sa¤lamas› gerekti¤ini de
kaydeden Kaslowski, yeni sitemde
yeflil ve dijital dönüflümün öne
ç›kt›¤›n› da ifade etti. Kaslowski
flunlar› söyledi:
“Avrupa Birli¤i baflta ABD, Japonya,
Çin, Rusya ve Hindistan olmak üzere
uluslararas› ortakl›k ve rekabet
iliflkilerinin parametrelerini, hukuksal
çerçevesini belirliyor. Avrupa Yeflil
Mutabakat› iklim krizi ile mücadeleyi
temel alarak birçok alanda
dönüfltürücü etkiyi beraberinde
getirecek. Mutabakat, ülkemizin
ekonomik ve ticari iliflkileri aç›s›ndan
da önemli sonuçlar do¤uracak.
Sektörel yeflil ve dijital dönüflüm
hedeflerini destekleyen, 2050 y›l›na
yönelik karbon-nötr olma hedefi
belirleyen yol haritas›n› haz›rlamal›
ve uygulamal›y›z. “

TRANSATLANT‹K ‹TT‹FAKI...

D›fl politika konular›na da de¤inen
Kaslowski, “TÜS‹AD olarak
demokratik ilke ve normlar›, serbest
ticarete dayal› küreselleflmeyi ve
transatlantik ittifak eksenli çok tarafl›
uluslararas› güvenlik mimarisini
destekliyoruz. Ülkemizin yüzy›llara
dayanan modernleflme çizgisi ve
Cumhuriyet normlar› da bunu
gerektiriyor. Durum böyleyken uzun
vadeli ç›kar ve de¤erlere dayal›
liberal-demokratik ilke ve normlar
yerine, k›sa vadeli al›flverifl iliflkisine
dayal› bir d›fl politika modeli kal›c›
olamaz. Özellikle son dönemlerde
gündemin ön s›ralar›nda yer alan göç
konusunda Türkiye’nin AB ve Bat›
için s›¤›nmac›lara karfl› tampon bölge
ya da s›n›r bekçisi olma durumunun
devam edemeyece¤ini de
vurguluyoruz. Avrupa Birli¤i taraf› ile
bu konu yeniden ele al›n›rken ikili
iliflkileri s›¤›nmac› ekseninden
tamamen ç›kararak, yeniden üyelik
perspektifine oturtmak ana hedef
olmal›d›r. TÜS‹AD olarak önümüzdeki
dönemde bu hedefler do¤rultusunda
çal›flmaya devam edece¤iz.”

Kaslowski, kad›n haklar› konusunda
da de¤inerek, “‹stanbul
Sözleflmesi’ne geri dönerek kamu
politikalar›m›z› güçlendirmeliyiz” dedi.
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BUS‹AD BAfiKANI TÜRKAY...

Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay ise, eskiden yaza
veda olarak düzenledikleri etkinli¤in,
1.5 y›ll›k pandeminin ard›ndan bir
araya gelinmesi nedeniyle “Yeniden
Merhaba” ad›n› verdiklerini söyledi.

Türkay, dijital dönüflümden yeflil
ekonomiye kadar pek çok konuda
çal›flmalar yapt›klar›n› da ifade
ederek, BUS‹AD üyelerini çal›flmalara

kat›lmaya davet etti. Türkay, “Geliflen,
de¤iflen, bazen anlamakta
zorland›¤›m›z bir dünyay›
öngörebilmek için gönüllü olarak yer
ald›¤›n›z BUS‹AD çat›s› alt›nda,
kollektif olarak üretece¤imiz yeni
enerjiyle, önümüzü ayd›nlatal›m” dedi.

Konuflmalar›n ard›ndan BUS‹AD’a
yak›n zamanda üye olan, Lale Y›ld›z,
Erdem Kaya, Ahmet Okçuo¤lu,
Ayhan Tokay ve Sezer Sönmez’e
BUS‹AD Baflkan› Türkay taraf›ndan
üyelik rozetleri tak›ld›.
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tkinli¤in aç›l›fl›nda konuflan 
BUS‹AD Yönetim Kurlu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, “BUS‹AD

Bursa’n›n ve Türkiye’nin sanayisine,
ifl yaflam›na çok önemli katk›lar
yapm›fl ve bunu yaparken de
tamamen gönüllülü¤ü esas alm›fl bir
kurumdur. Geçen 43 y›lda BUS‹AD,
ihracattan teknik e¤itime, savunma
sanayiden, kaliteye kadar Bursa’da
çok önemli konular›n öncüsü
olmufltur” dedi.

BUS‹AD genç üyeleriyle bulufltu
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD), genç
üyeleriyle bir araya geldi.
BUS‹AD Evi bahçesinde
gerçeklefltirilen etkinlikte
BUS‹AD’›n 40 yafl alt› genç üyleri,
eski BUS‹AD Baflkanlar› ve
BUS‹AD Yönetim Kurulu bir araya
gelerek BUS‹AD’›n gençleflmesi
için önemli bir ad›m at›lm›fl oldu.

E
Türkay, sözlerini flöyle sürdürdü:
“Art›k dünya de¤ifliyor. Bu de¤iflime
BUS‹AD da ayak uydurmak
zorunlulu¤unun fark›nda. S›radan
bir kuflak de¤ifliminin ötesinde bir
dönem yafl›yoruz. Böylesi bir
dönemde fizyolojisi de, düflünüflü
de genç olanlara ihtiyac›m›z var.

BUS‹AD’› emin bir flekilde gelece¤e
tafl›ma vakti. Burada bulunan genç
arkadafllara, bir yandan önemli bir
sorumluluk yüklerken, di¤er yandan
da çok önemli bir k›ymeti sunmufl
oluyoruz. 43 y›ll›k birikimi ile
Türkiye’nin en sayg›n STK’lar›ndan
olan BUS‹AD’da söz ve karar hakk›.
BUS‹AD’› hem gelece¤e tafl›mak,
hem de kendinizi bu kolektif içinde
gelifltirmek için bu f›rsat›
de¤erlendirin. Hem Bursa, hem
Türkiye, hem de sizler, büyük
kazan›mlar elde edeceksiniz, buna
yürekten inan›yorum.”

BUS‹AD Baflkan› Türkay’›n ard›ndan
eski BUS‹AD Baflkanlar›ndan ve 40
y›l›n› gönüllü sivil toplum kurulufllar›na
vermifl olan Celal Beysel de bir
konuflma yapt›. Beysel, üniversiteden
sonra hayat›n›n ikiye ayr›ld›¤›n›, bir
taraftan ifl insanl›¤› ve sanayicilik,
di¤er tarafta da sivil toplum
kurulufllar›n›n bulundu¤unu söyledi.



Beysel, sivil toplum kurulufllar›
k›sm›n›n sanayicili¤inden daha a¤›r
bast›¤›n› da ifade ederken, flöyle
devam etti:
“Ailem, kendim, ülkem ve çevrem
için elimden geleni yapt›m. Bu
bak›mdan vicdan›m rahat.
Ülkemizde sivil toplum kavram›, pek
çok di¤er kavram gibi yerli yerine
oturmam›flt›r. Her ifline gelen, kendi
kurumunu sivil toplum kuruluflu
olarak nitelendirmekte.

Yar› resmi sivil toplum kurulufllar›,
mesela ticaret ve sanayi odalar›.
Gönüllü sivil toplum kurulufllar›,
mesela BUS‹AD. Gönüllü postuna
bürünmüfl güdümlü sivil toplum
kurulufllar›. Bir de tart›fl›lmaz lideri

ve görüflü olan tarikatlar sivil toplum
kuruluflu olarak görülmekte.
Sokaktaki insan bunu ay›rt
edemiyor. Bu kakafoni
demokrasimize zarar veriyor.”

TÜRKONFED Baflkanl›¤›n›n, kendisi
aç›s›ndan gönüllü sivil toplum
kurulufllar› konusunda doktora gibi
oldu¤unu da ifade eden Beysel,
flunlar› ifade etti:
“Türk insan› bafllar›nda bir lider
olmadan yön bulmakta zorlan›yor.
1988’de BUS‹AD, Ankara, Kocaeli
ve Eskiflehir’deki S‹AD temsilcileri
toplanm›fl ve S‹AD’lar› birlefltirme
çal›flmas› olmufl ancak baflar›l›
olamam›flt›r. 1995’te TÜS‹AD
devreye girince TÜRKONFED
kurulmufltur. TÜS‹AD olmasayd›
TÜRKONFED’i kuramazd›k.

TÜRKONFED’in kurulmas› ile
TÜS‹AD’›n Türk sanayisini temsil
etme iddias› sars›lm›flt›r. TÜS‹AD
TÜRKONFED’i rakip yaratm›flt›r.
TÜSA‹D bunu biliyordu. Ama daha
büyük bir amaç vard› demokrasi.
TÜS‹AD, TÜRKONFED’in
kuruluflunu sa¤layarak demokrasiye
katk› sa¤lam›fl oldu.

Sivil toplum kurulufllar›n›n güçlerini
üyelerinden almas› gerekir. Baflka
bir yerden güç al›rlarsa, o ald›klar›
güç oda¤› ortadan kalk›nca çökerler.
Demokrasi aç›s›ndan BUS‹AD’›n
gücü hiçbir sivil toplum kuruluflunda
yok. Sektörel de¤il tüm sanayiyi
temsil eden bir kurulufl BUS‹AD.”

Beysel, genç BUS‹AD üyelerinin
sorular›n› da yan›tlad›.
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Gücümüz Eflitli¤imiz Zirvesi’ne imza
att›. “Hayat Birlikte Güzel” mottosuyla
organize edilen ve çeflitli STK
üyeleriyle ifl dünyas› temsilcilerinin
kat›ld›¤› zirvenin konuk konuflmac›lar›;
Fark Holding Yönetim Kurulu Baflkan›,
Fark Labs&Arya WIP Kurucusu Ahu
Serter ile Hitachi Astemo Türkiye
Genel Müdürü Murat Bayram oldu.

Etkinli¤in aç›l›nda konuflan BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, 2018 y›l›nda ilkini

gerçeklefltirdikleri zirve
organizasyonunda bu düzeyde bir
ilgi beklemedi¤ini ve ilk zirvenin
yap›ld›¤› BUS‹AD Evi’ndeki salonun
dolup taflt›¤›n› ifade etti. Türkay, o
gün kad›nlar›n mevcut sorunlar›na ne
kadar güçlü sahip ç›kt›¤›na bir kez
daha tan›k oldu¤una de¤inerek,
“Daha önceki zirvelerde iki ç›kt›
paylaflm›flt›m. Bunlardan biri kad›n
kat›l›m›n›n yüksek oldu¤u flirketlerde
karl›l›k oranlar›n›n yüzde 35’leri
bulacak kadar daha yüksek oldu¤u,
di¤eri ise de¤iflik özellikleri bar›nd›ran
ekiplerin sadece kad›n ve sadece
erkek olmalar›ndan ba¤›ms›z olarak
performanslar›n›n daha yüksek
oldu¤uydu. Farkl›l›klar desteklenmeli,
çünkü birbirini tamamlayan kollektif
zeka her zaman daha güçlüdür. En
son yap›lan bir araflt›rmaya göre ise
sadece ekonomik alanda de¤il,
hayat›n di¤er alanlar›nda da
kad›nlar›n yer almas›yla suç oranlar›
yüzde 35’ler seviyesinde düflmekte.
Bunun en büyük istisnas› kad›na
yönelik flidette olmal›. Hala her gün
kad›n cinayetlerini konufluyoruz. O
nedenle ‹stanbul Sözleflmesi’nin
yeniden yürürlülü¤e girmesini arzu
ediyoruz.” diye konufltu.

“4. Gücümüz Eflitli¤imiz Zirvesi” yo¤un
kat›l›mla gerçeklefltirildi

Global Compact Türkiye
Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i
Çal›flma Grubu’na ba¤l› Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu’nun
düzenledi¤i 4. Gücümüz
Eflitli¤imiz Zirvesi, pandemi
koflullar› gözetilerek BUS‹AD Evi
bahçesinde gerçeklefltirildi.

o¤un bir kat›l›ma sahne olan ve
dijital ortamda da yay›nlanan 
etkinlikte; ifl hayat›nda eflit ifle

eflit ücretin önemi, geliflmifl ülkelerle
toplumsal cinsiyet eflitli¤i alan›ndaki
aç›¤› kapatmak için Türkiye’nin daha
h›zl› koflmak zorunda oldu¤u,
kad›nlar›n ilerlemek için ço¤u zaman
kendilerine alan açmalar› ve talepkar
olmalar› gerekti¤i, klifleleflmifl
kal›plardan ve cinsiyetçi kodlardan
kurtularak farkl›l›klar› f›rsata çevirmek
gerekti¤i ve kad›n ile erke¤in birlikte
çok daha güçlü oldu¤u mesajlar›
verildi.

2016 y›l›nda BU‹KAD, BUS‹AD ve
Yeflim koordinatörlü¤ünde, KalDer’in
deste¤iyle kurulan Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu, 4.

Y
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Global Compact Türkiye
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Yeflim Kurumsal ‹letiflim
Direktörü Dilek Cesur da
UN Global Compact’›n
dünya genelinde kurulmufl
sürdürülebilirlik alan›ndaki en büyük
a¤lar›ndan biri oldu¤unu hat›rlatt›.
Cesur, UN Global Compact’›n bugün
14 binden fazla firma imzac›s› ve 4
binden fazla STK imzac›s›na sahip
oldu¤unu ifade ederek, “Global
Compact Türkiye imzac› say›s›
bak›m›ndan Orta Do¤u ve Do¤u
Avrupa’da birinci, Avrupa’da ise
sekizinci s›rada yer almaktad›r. 2030
y›l›na kadar sürdürülebilir kalk›nma
hedeflerine ulaflmak en büyük
temennimiz ve bu konuda insan
haklar›, çevre, yolsuzlukla mücadele
gibi bafll›klar dahil 10 ilke ile birlikte
firmalar›m›z›n sürdürülebilirli¤e sahip
ç›kmas›nda firmalar›m›za efllik
ediyoruz. En önemli konular›m›zdan
biri de toplumsal cinsiyet eflitli¤i.
Global Compact Türkiye Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i Çal›flma Grubu’na
ba¤l› Kad›n›n Güçlenmesi Bursa
Platformu olarak çal›flmalar›m›za
devam ediyoruz.

Platformumuzun Bursa’daki
çal›flmalar› çok önemli bir ivme
kazand›. 34 imzac› firma, asl›nda hem
Türkiye’de hem dünyada örnek bir
çal›flmaya imza att›. Birleflmifl Milletler
20. Y›l rehberinde burada yap›lan
çal›flmalar›n yer bulmas› bizleri çok
gururland›rd›. Tüm bu konuya sahip
ç›kan firmalar›m›za teflekkür ediyor,
2030 y›l›na kadar say›lara da
yans›yacak önemli baflar›lar elde

etmeyi ümit ediyorum” dedi.

“Farkl›l›klar› f›rsata çevirmeliyiz”

Aç›l›fl konuflmalar› ve zirve
sponsorlar›n›n sertifika takdimi sonras›
panel program›na geçildi. Panelde
ilk sözü alan Hitachi Astemo Türkiye
Genel Müdürü Murat Bayram,
firmalar›nda toplumsal cinsiyet eflitli¤i
temelli çal›flmalara ve kad›n›n
güçlenmesi özelinde hayata geçirilen
projeler hakk›nda bilgi verdi. Bayram,
firmalar›nda kad›n çal›flanlar›n ön
planda olmas›n›
önceliklendirdiklerinin alt›n› çizerek,
“Kad›n çal›flan say›m›z› 2018-2021
y›llar› aras›nda yüzde 60 artt›rd›k. fiu
an yüzde 10 civar›nda olan kad›n
çal›flan say›m›z›, 2025 y›l›na kadar
yüzde 20’ye ç›karma hedefimiz var.
fiu an beyaz yaka kad›n çal›flan
oran›m›z yüzde 33 ve bunu 2025
y›l›nda yüzde 50’ye ç›karmay›
hedefliyoruz. Tedarikçilerimizi de
WEPs imzac›s› yapmak istiyoruz.
Ayr›ca 2025 y›l›na kadar toplumsal
cinsiyet eflitli¤i ya da kad›n istihdam›
ile ilgili 2 büyük projeye imza atmak
istiyoruz” diye konufltu.

Bayram flöyle devam etti: “TÜ‹K’in
2019 y›l› verilerine göre Türkiye’de
ifli gücüne kat›lan kad›n oran› yüzde
35.  Bu oran 2020’de yüzde 32’ye
düflmüfl. Yönetim kadrosuna yüzde
22’lik kad›n kat›l›m› var. Yönetim

kurulu üyesi yüzde 18 seviyesinde.
Kad›n milletvekili oran› yüzde 17 ve
kad›n belediye baflkan› oran› yüzde
3. Rakamlar iç aç›c› de¤il ancak bu
durum, mevcut istatistikleri düzeltmek
ad›na bir f›rsat. Hep umutla bakmak
laz›m. ‹lerlemek ve baflar› için
çabalamak gerek. Firma olarak
‘Mesle¤im gelece¤im’ isimli bir
projemiz var. Proje kapsam›nda kad›n
makine operatörü say›m›z› artt›rmak
için meslek lisesi - teknik lise mezunu
çal›flanlar bulmam›z gerekiyor.
K›zlar›m›z›n meslek liselerini tercih
etmeleri önceli¤imizdi. Karacabey’de
bir okul seçtik ve o okuldan kalifiye
k›z ö¤rencilerin mezun olmas›n›
önceliklendirdik. Dünyada eflitsizlikler
var maalesef ve kad›n haklar› ihlali
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de en temel insan haklar› ihlali bana
göre. Farkl›l›klar›m›z bizi gelifltiriyor
ve dünyay› güzellefltiriyor. Hepimizin
bildi¤i klifleleflmifl kal›plardan ve
cinsiyetçi kodlardan kurtularak
farkl›l›klar› f›rsata çevirmeliyiz. “

“Kad›nlar›n talepkar ve istekli olmas›
gerek”

Fark Holding Yönetim Kurulu Baflkan›,

Fark Labs&Arya WIP Kurucusu Ahu
Serter de holding çat›s› alt›ndaki
firmalarda kad›n›n güçlenmesi ad›na
benimsenen vizyon hakk›nda bilgi
verdi. Serter kad›nlar›n ifl hayat›nda
yol al›rken ‘Kendime nas›l alan
açabilirim?’ sorusunu sormas›
gerekti¤ini ifade ederek, “Kad›nlar›n
ifl hayat›nda daha fazla yer almas›,
çal›flma bar›fl› içinde daha fazla verim
al›nan bir yap› sunuyor. Kad›nlar
olarak bizler kendimize yeni alanlar
açarsak, yapt›racak daha çok fley
bulabiliriz.” diye konufltu.

Serter flöyle devam etti: “Bence
Türkiye’de rol model sorunu var.
‹nsanlar ço¤u zaman yanl›fl kiflileri
rol model alabiliyor. Bu konu, özellikle
giriflimcilik kulvar›nda son derece
önem tafl›yor. Kad›n çal›flanlar›m›za
genelde ‘Size ne yapamazs›n›z
diyorlar?’ diye soruyorum ve ilerlemek
isteyen kad›n çal›flanlar›m›z için talep
etti¤i kulvarlar› aç›yoruz. Ancak bu
konuda kad›nlar›n da talepkar ve
istekli olmas› gerek. Bence yol
al›namayan konularla ilgili ‘En k›sa
yoldan bu sorunu nas›l çözeriz?’ diye
sormak gerek. Bazen biz kad›nlar ifl

hayat›nda erkekler kadar iyi olmak
için u¤rafl›rken, kad›n olman›n
avantajlar›n› masaya getirmeyi
unutuyoruz. Oysa kad›n olman›n fark
yaratan çok de¤erli avantajlar› var.
Bugün hala kad›n-erkek ayr›m›n›
konuflmak bile kabul edilemez.
Türkiye çok müthifl bir ülke ve
potansiyeli çok yüksek. Ancak
mevcut potansiyelimizi yanl›fl
noktalara harc›yoruz. Bence kad›nlar
yeterince bekledi ve art›k beklemeye
gerek yok. Bu konuda Bursal›
kad›nlar›n enerjisine son derece
güveniyorum.”

Panelin sonunda BU‹KAD Yönetim
Kurulu Baflkan› Oya Ero¤lu, Murat
Bayram’a, Kalder Bursa fiube
Yönetim Kurulu Baflkan› Emin Direkçi
ise Ahu Serter’e Ça¤dafl E¤itim
Kooperatifi ‘ne adlar›na yap›lan ba¤›fl
sertifikas›n› takdim ettiler.
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US‹AD Evi Bahçesi’nde 
gerçekleflen ziyarette BUS‹AD 
Yönetim Kurulu Ergun Hadi

Türkay ile Fransa ile çal›flan Bursal›
firma temsilcilerinden baz› isimler yer
ald›.

Ankara do¤umlu olan Frans›z
Büyükelçi Herve Magro Türkçe
gerçeklefltirdi¤i konuflmas›nda,
Bursa’n›n kendileri için çok önemli
oldu¤unu söyledi. Yat›r›m olarak
birinci s›rada olduklar›n› ifade eden
Büyükelçi Magro, ihracatta da Türkiye
aç›s›ndan Almanya’n›n ard›ndan ikinci
s›rada yer ald›klar›n› kaydetti.

Gelecek hafta Fransa Ticaret
Bakan›’n›n ‹stanbul’a gelece¤ini de
söyleyen Magro, “Sizleri dinlemek
için geldik. ‹liflkilerimiz geçen y›la
göre daha iyi durumda. Covit nas›l
etkiledi? Bizle ilgili problemler var
m›? Avrupa Yeflil Mutabakat›
gelecekte zorlay›c› olabilir. Bu konuda
sizlerle çal›flmak isteriz. AB Türkiye
Delegasyonu ile bir çal›flma
planlayabiliriz. Ayr›ca Fransa’da
yat›r›m eskisinden daha kolay hale
geldi. Geçen y›l birinci s›rada yer
ald›k yat›r›mlar aç›s›ndan” dedi.

Fransa Büyükelçisi Magro:
Yeflil Mutabakat için birlikte çal›flabiliriz

Fransa Ankara Büyükelçisi Herve
Magro ve beraberindeki heyet
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i’ni (BUS‹AD) ziyaret etti.

B

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
ifllerin covit öncesi duruma do¤ru
geliflti¤ini ifade ederek, “Yüzde 75-
80 eski hale geldik. Ancak, afl›s›z
çal›flan meselesi flu an önümüzde
s›k›nt›l› bir durum” diye konufltu.
Türkay, Yeflil Mutabakat konusunda
BUS‹AD’›n çok ciddi çal›flmalar›
oldu¤unu da belirterek, AB Türkiye
delegasyonu ile birlikte bir çal›flma
yapmaya haz›r olduklar›n› da dile
getirdi.

Valeo Ulusal Direktörü Tuna Ar›nc›
da, otomotivde bir k›p›rdanma
oldu¤unu kaydederek, Türkiye’de
teflviklerin iyi oldu¤unu, Türkiye’ye
yat›r›m yapman›n gereklili¤inin
anlat›lmas›n›n flart oldu¤unu söyledi.

Ar›nc›, “‹yi bir yer yok. Türkiye,
Asya’n›n kay›plar›n› alabilir. Navlun
fiyatlar› 4 bin dolardan 25 bin dolara
ç›kt›. Bu Türkiye’nin ifline yar›yor” ded.

Ziyaretin sonunda BUS‹AD Baflkan›

Ergun Hadi Türkay, Fransa
Büyükelçisi Herve Magro’ya Dervifl
fincan seti hediye etti.



yönetimlerce de yönlendirilmelidir.
Uluda¤’›n turizme yönlendirilmesi,
yetiflen ender endemik bitkilerin öne
ç›kar›larak yürüyüfl ve yaflam alanlar›
ile çekim merkezi hale getirilmesi
Bursa’ya da Uluda¤’a da de¤er
katacakt›r.”

Büyükflehir Belediye Baflkan› Aktafl
da Saker’in sözlerine, deveci
armudunun yan› s›ra ahududu, siyah
incir ve yaban mersini gibi ürünlerin
de potansiyelinin yüksek oldu¤unu
dile getirdi. Aktafl, ya¤mur sular›n›n
dönüfltürülmesi ve çat›larda GES ile
temiz enerji üretilmesi için imar
yönetmeli¤inde düzenlemeler
yap›lmas›na s›cak bakt›¤›n› da dile
getirdi.
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US‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, BUS‹AD 
Yeflil Bursa Çal›flma Grubu

Onursal Baflkan› ve Geçmifl Dönem
Bursa Büyükflehir belediye Baflkan›
Erdem Saker ile BUS‹AD Genel
Sekreteri Erol Alakoç, Bursa
Büyükflehir Belediye Baflkan› Alinur
Aktafl’› ziyaret etti.

Sanayileflme ve çevre konular›n›n
konufluldu¤u ziyarette BUS‹AD
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Bursa
Büyükflehir Belediye Baflkan› Alinur
Aktafl’a, 1/100.000 ölçekli, 2040
Bursa Çevre Düzeni Plan› hakk›nda
geçen y›lki ziyaretlerini hat›rlatarak,
“Bu planda Yeflil Bursa Çal›flma
Grubu’ndan arkadafllar›m›z›n da yer
almas›n› rica ediyoruz. Ayr›ca sanayi
flehri olan Bursa’m›z›n ilave OSB’lere
ihtiyac› olmad›¤›n›, mevcut doluluk
oranlar›na bakarak söyleyebiliriz”
dedi.

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
Bursa’da ilave OSB’lere ihtiyaç
olmad›¤›n›” söyledi.

B

Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan›
Alinur Aktafl ise, “Otoyol, h›zl› tren
gibi ulafl›m imkanlar› ile flehrin
potansiyeline paralel, çok yüksek
sanayileflme ifltah› oldu¤unu
söylemem gerek. Sizin koydu¤unuz
sivil irade çok de¤erli. Sizin yan›n›zda
di¤er STK’lar›n da yer almas› benim
elimi güçlendirir” dedi.

Büyükflehir Belediye Baflkan› Aktafl,
Bursa’n›n motivasyon problemi
oldu¤unu ifade ederek, “Göçe teflvik
edecek projelerin devam› sonumuz
olur. Sanayi ile flehrin kalk›nmas›na
son vermeliyiz. Bursa 2040
çal›flmas›na BUS‹AD Yeflil Bursa
Çal›flma Grubu’nun katk› koymas›
talimat›n› verece¤im” diye konufltu.

Ziyarette yer alan BUS‹AD Yeflil Bursa
Çal›flma Grubu Onursal Baflkan›
Erdem Saker ise, tar›ma vurgu yapt›.
Saker, flunlar› dile getirdi:
“Bursa ilinin di¤er potansiyeli verimli
topraklara sahip olmas› nedeniyle
tar›md›r. Baflar›l› A¤aköy ve ‹zmir Tire
Kooperatiflerinde oldu¤u gibi
köylerimizde kooperatifçili¤in, do¤ru
bir model üzerinde kurgulanarak,
uygulanmas› teflvik edilmeli ve yerel

“‹lave OSB’lere ihtiyaç yok”

BUS‹AD’dan



.C. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›
S›f›r At›k Envanter ve E¤itim fiube
Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi

Hülya Çak›r, “Art›k at›¤›n› de¤il,
kayna¤›n› yöneten bir ülke olmak için
bu yolculu¤a bafllad›k” dedi.
Moderatörlü¤ünü BUS‹AD Avrupa
Yeflil Pakt› Görev Gücü Baflkan›
Hüsamettin Çoban’›n üstlendi¤i
toplant›da konuflan, Bursa Uluda¤
Üniversitesi Çevre Mühendisli¤i
Bölümü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Efsun
Dindar, “Al, yap, kullan, at fleklinde
bir üretim gerçeklefliyordu. Art›k daha
kal›c› bir çözüm al›nmas› gereklili¤i
ortaya ç›kt›. Art›k, ödül ve ceza gibi
bir tak›m yapt›r›mlar ortaya ç›kt›.
Döngüsel ekonomi, art›k do¤al
kaynak kullan›m›n›n d›fl›nda bir yap›

öngörüyor. Tasar›m yoluyla yenileyici
ve onar›c› bir sistem ortaya koymak
gerekiyor” dedi.

Doç. Dr. Dindar, her y›l 460 milyar
dolarl›k k›yafetin çöpe gitti¤ini de
ifade ederek, y›lda “100 milyar
metreküp su harcan›yor. Bu durum
dünya su miktar›n›n yüzde 4
azalmas›na neden oluyor. Ömrünü
tamamlam›fl ürünler, baflka bir ürün
için hammadde olarak düflünülmeli.
200 graml›k bir ak›ll› telefon üretmek
için 86 kilogram at›k ç›k›yor. Asl›nda
biz, 86 kilogram at›k sat›n alm›fl
oluyoruz. Bu da iklim için külfetli bir

maliyet ç›kar›yor” diye konufltu.

”DO⁄A DÖNGÜSEL, B‹Z BOZUYORUZ...”

EWA Kurumsal Dan›flmanl›k Kurucu
Orta¤› Dilek Emil ise, “Döngüsel
Ekonomi Türk ‹fl Dünyas›na Neler
Getirecek?” bafll›kl› bir sunum yapt›.
Emil, “Do¤an›n kendisi asl›nda
döngüsel, bu döngüselli¤i bozan
insan” diyerek, geri dönüflüm
ekonomisinin tasar›mla bafllad›¤›n›
söyledi. Emil, “Ürün uzun süre
kullan›m için dizayn edilmeli, ikinci
elde kullan›m› olmal›, parçalar›n
yeniden kullan›m› ve geri dönüflüm
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“At›¤›n› de¤il, kayna¤›n›
yöneten bir ülke olmal›y›z”

Avrupa Yeflil Mutabakat› ile daha
da çok konuflulmaya bafllanan
döngüsel ekonomi Bursa
Sanayicileri ve ‹fl ‹nsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) “Avrupa Yeflil
Pakt› Görev Gücü” taraf›ndan
düzenlenen çevrim içi toplant›da
ele al›nd›.

T



BUS‹AD’dan

planlanmal›” dedi. Avrupa Yeflil
Mutabakat›’nda geri dönüflümü
gerekçelerinin nas›l aç›kland›¤›n› ise
flöyle aktard›:
“Sürdürülebilir bir ürün formunun
yarat›lmas›, tüketicinin ve kamu
al›c›s›n›n güçlendirilmesi, döngüsellik
potansiyelinin daha fazla kaynak
kullan›lan sektörlere yönelmesi, at›k
azalt›lmas›, döngüselli¤in, insanlar
flehirler ve bölgeler için uygulanabilir
olmas›, döngüsel ekonomiye küresel
çapta liderlik etmek.”

Baz› ürünlerin at›k uygulamalar›
hakk›nda da bilgiler veren Emil, pillere
dikkat çekti. Emil, AB’de karbon ayak
izinin tespiti için pillerde pasaport
uygulamas› olaca¤›n› söyledi. Avrupa
Yeflil Mutabakat›’n›n, döngüsel
ekonomi planlar›nda plastik ve
elektronik ve tekstil sektörlerindeki
düzenlemeler hakk›nda da bilgiler
veren Emil, tekstilde giysilerin daha
uzun ömürlü olmas›ndan, kayg› verici
madde kullan›m›na kadar, çok say›da
düzenleme oldu¤unu ifade etti.

29 Bak›fl 153

Emil, g›dan›n geri dönüflümünde de
bankac›l›¤›n› özendirecek
çal›flmalar›n art›r›lmas›n› gerkti¤ini
söyledi.

“KÖYLERDE ÇÖP OLMAZDI...”

T.C. Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› S›f›r
At›k Envanter ve E¤itim fiube Müdürü
Çevre Yüksek Mühendisi Hülya Çak›r,
s›f›r at›k›n bir hedef oldu¤unu söyledi.
Çak›r, eski ve yeni tüketim
al›flkanl›klar›n› anlatan Çak›r, flöyle
konufltu:
Eskiden tekstil ürünleri kesilir ve kilim
dokunurdu. K›r›lan nesneler onar›l›rd›.
Kardefllerin giysileriyle büyünürdü.
Sanayi devrimiyle al›flkanl›klar›n ço¤u
gitti. Ürünlere kolay ulafl›m sa¤l›yoruz.
Demonte ürün artt›. Köylerde çöp
olmazd›. fiimdi köylerde de çöp
konteyn›r› var. Kullan at ürünü art›k
moda.”

Çak›r, 2016’da pilot olarak bafllan›lan
s›f›r at›k uygulamas›n›n ülke politikas›
haline geldi¤ini de ifade etti. Çak›r,

“Art›k at›¤›n› de¤il, kayna¤›n› yöneten
bir ülke olmak için bu yolculu¤a
bafllad›k” dedi.

Çak›r, 2017 y›l›ndan bu yana S›f›r At›k
Projesi ‹le, 22.4 milyon ton at›¤›n geri
kazan›m›n›n sa¤land›¤›n›, 30 milyar
TL kazanç elde edildi¤ini ve 12.5
milyon kifliye e¤itim verildi¤ini de
kaydetti.

Toplant› kat›l›mc›lar›n sorular›yla sona
erdi.
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yüzde 15’ini araçlar›n çekece¤inin
hesapland›¤›n› ifade etti. Koç,
kendileri aç›s›ndan en büyük sorunun
bu çekme gücünün mobil olmas›ndan
kaynakland›¤›n› da söyledi.

Koç, “Bugüne kadar yap›lan yat›r›mlar
elektrikli araç yokken yap›lan
yat›r›mlard›. Nüfusun yo¤un oldu¤u
yerlerde flebekeye ek yük gelece¤i
ortada. Müflterilerin yo¤un olmayan
saatlerde flarj yapmas›n› özendirmek,
enerji depolama sistemlerinin
küçülmesi ve ucuzlamas›, yönetilebilir
da¤›t›k üretim yap›lmas› gereken baz›
çözümler” dedi.

Selim Aybey ise, 3 y›ld›r kulland›¤›
elektrikli araçla ilgili olarak
kat›l›mc›lara tecrübelerini aktard›.
Sessiz, çevreci ve bak›m aç›s›ndan
ekonomik olan elektrikli arac›n planl›
hareket etmeyi mecbur k›ld›¤›n›
söyledi.
Aybey, “Bir gün önceden nerede
arac›n›z› flarj edece¤inizi planlaman›z
flart” dedi.

Yo¤un kat›l›m›n oldu¤u etkinlik
sorularla sona erdi.

BUS‹AD’da elektrikli araçlar konufluldu
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Enerji
Uzmanl›k Grubu, “Elektrikli
Araçlar ve fiarj Sistemleri”
bafll›kl› bir çevrim içi etkinlik
düzenledi.

Moderatörlü¤ünü BUS‹AD Enerji
Uzmanl›k Grup Baflkan› ‹smail
Önol’un yapt›¤› etkinlikte,

TOFAfi-Arge ve Güç Sistemleri
Müdürü Dr. Türker Güdü, Voltrun fiarj
Sistemleri Genel Müdürü Berkay
Somal›, Uluda¤ Elektrik Da¤›t›m Afi.
Arge Direktörü Mehmet Koç ve
BUS‹AD Enerji Uzmanl›k Grubu Üyesi
Selim Aybey konuflmac› olarak kat›ld›.

TOFAfi-Arge ve Güç Sistemleri
Müdürü Dr. Türker Güdü, 2030 y›l›nda
araçlar›n yüzde 75’inin elektrikli
olaca¤› hesaplar›n›n yap›ld›¤›n› ifade
ederek, “Böyle olunca flarj istasyonlar›
ve batarya üretimi de önem
kazan›yor. Bu de¤iflim parametreleri
de de¤ifltiriyor” dedi.

Elektrikli araç denilince tam elektrikli
araçlar›n akla geldi¤ini de ifade eden
Güdü, asl›nda farkl› elektrikli araç
sistemleri oldu¤unu da kaydetti:
Güdü flunlar› söyledi:
“Elektrikli araçlar asl›nda içten
yanmal› sistemlere göre daha basit.
Çocuklar›m›z›n uzaktan kumandal›
araçlar› gibi. Bataryalar, batarya
yönetim sistemleri, güç sistemleri,
araç kontrol ünitesi, ›s› yönetim
sistemleri gibi ana bölümlerden
olufluyor. Bu ekosistemde batarya
büyük önem arz ediyor. Kat› hal
bataryalar› gündeme geliyor. Ancak
henüz maliyet aç›s›ndan uygun de¤il.
fiarj teknolojileri de farkl›l›klar
gösteriyor. Kablosuz flarj da belki
yak›nda yayg›n olarak

görebilece¤imiz bir teknoloji olacak.”

Voltrun fiarj Sistemleri Genel Müdürü
Berkay Somal› ise, AC ve DC flarj
sistemleri hakk›nda detaylar aktard›.
Somal›, ne kadar yüksek kilowatl›k
flarj ünitesi olursa dolum h›z›n›n da o
kadar yüksek oldu¤unu ancak arac›n
da bunu desteklemesi gerekti¤ini
söyledi. Bir arac›n 20 kw’ta 2 saat,
350 kw’ta 7 dakikada dolabilice¤ini
de kaydeden Somal›, flirketlerinin
sistemi hakk›nda da bilgiler verdi.

Elektrikli araçlar›n sisteme etkilerini
ise Uluda¤ Elektrik Da¤›t›m Afi. ARGE
Direktörü Mehmet Koç anlatt›. Koç,
Almanya’da yüzde yüz elektrikli
araçlara geçildi¤inde toplam gücün
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BUS‹AD’dan

“Dünya’n›n mikrobu insan”

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

düzenlenen çevrim içi etkinli¤in konu¤u
‹stanbul Teknik Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kad›o¤lu
oldu.“‹klim De¤iflikli¤i” bafll›kl› etkinli¤in
moderatörlü¤ünü ise BUS‹AD Yeflil Bursa
Çal›flma Grubu Üyesi, Bursa Uluda¤
Üniversitesi Çevre Mühendisli¤i Bölüm
Baflkan› Prof. Dr. Feza Karaer
gerçeklefltirdi.

Konuflmas›na, “Yaflad›¤›m›z her fleyin
sorumlusu iklim de¤iflikli¤i de¤ildir. Her
fleyi iklim de¤iflikli¤ine atarsak kök
nedenleri bulamay›z. ‹klim de¤iflikli¤i
problemlerimizi art›racak kronik bir
problem ama günah keçisi de de¤il.
Derenin içine ev yapm›fl iklim de¤iflikli¤i
diyor” sözleriyle bafllayan Prof. Dr.
Kad›o¤lu, çevreyi düflünerek de
kalk›nabilinece¤ini kaydetti.

Yeni dünya düzeninde trendler oldu¤unu
ifade eden Prof. Dr. Kad›o¤lu, enerji, su
ve g›dada yeni trendlerin az tüket, tekrar
kullan, geri dönüfltür oldu¤unu söyledi.
Herkesin bunlar› düflünmesi gerekti¤ini
dile getiren Prof. Dr. Kad›o¤lu, flöyle
devam etti: “Dünya’n›n atefli ç›kt›. Dünya
ne kapm›fl oldu mikrop. Dünya'n›n

‹stanbul Teknik Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Mikdat
Kad›o¤lu, “Dünya’n›n atefli ç›kt›.
Dünya ne kapm›fl oldu mikrop.
Dünya'n›n mikrobu insan. Yaflam
anlay›fl›m›zla dünyan›n
›s›nmas›na neden oluyoruz” dedi.

B

mikrobu insan. Sanayideki yo¤un enerji
kullan›m› ve yaflam anlay›fl›m›zla
dünyan›n ›s›nmas›na neden oluyoruz. Su
buhar› bile sera gaz› etkisi yapar.

‹klim de¤iflikli¤i dünya var oldu¤undan
beri var olan bir fley. Dünya, 150 bin
y›lda 1 derece ›s›n›yor ve 150 bin y›lda
bir derece so¤urdu. Son 150 y›lda 1
derece ›s›nd›. Yani bin kat h›zl› de¤iflti.
Buna da insan neden oldu. ‹klim
de¤iflikli¤inde sorun yok, sorun çok h›zl›
olmas›. Ekolojik sistem buna ayak
uyduram›yor.

4-7 DERECE ISINMA...

Tar›m ve sanayi sera gazlar›n› topraktan
al›p atmosfere geri salm›fllar. A¤aç,
havadaki karbonu al›p depoluyor. Yani
a¤aç yutak. Siz a¤ac› keserseniz karbon
depolayamazs›n›z.”
“4.6 milyar yafl›ndaki Dünya’n›n ömrünü,
46 yafl›ndaki bir insan hayat›yla
k›yaslarsak son 4 saatte insan var olmufl.
Son bir dakikada sanayi devrimini yapm›fl
ve ormanlar›n yar›s›n› yok etmifliz” diyen
Prof. Dr. Kad›o¤lu, 2100 y›l›nda yaz›n
Ege’de ›s›n›n yaz›n ortalama 4-7 derece
artaca¤›n› da söyledi. Prof. Dr. Kad›o¤lu,
flöyle devam etti: “Yeflil ve beton ayar›n›
do¤ru tutamazsak büyük sorunlar olacak.
A¤açlar›n kesildi¤i bir yerde 2 derecelik
›s› art›fl› olmufl kentte. K›rsala göre 10
derece ›s› fark› olabiliyor kentte. Kentte
bu nedenle kar ya¤m›yor. Eskiden
caddeler sokaklar denize dik yap›l›rd›.
Deniz ve kara meltemi konforu art›rs›n
diye. Art›k do¤al havaland›rma da felç
oldu. Bu da hava kirlili¤ine ve havan›n
durgunlu¤una neden oluyor. Biz bunu
böyle yap›yoruz, sonra iklim de¤iflti

diyoruz. Sen de¤ifl önce. ‹klim dostu
kentler için planlama yap›lmas› gerekli.”

ULUDA⁄...

‹klim de¤iflikli¤inden Bursa’n›n da
etkilenece¤ini ifade eden Kad›o¤lu,
“Bursa’da 4 derece s›cakl›k artmas›
bekleniyor. Böylece yap›s› de¤iflir. ‹klim
de¤iflikli¤ine göre tar›m arazilerini do¤ru
planlanmas› gerekir. Yabanmersini
arazilerine OSB yap›lmamal›. Uganda
bunu yapm›fl. 2 dereceye göre kahve
alanlar›n› planlam›fl. Bursay› daha çok
betonlaflt›r›san›z kar yerine ya¤mur
ya¤acak, sonra o da havada
buharlaflacak. Her bir derecelik ›s› art›fl›,
Uluda¤'daki kar örtüsünün 150 metre
geri çekilmesine neden olacak yani 4
derecede 600 metre pistler k›salacak”
dedi.

Küresel ›s›nma ile birlikte hayvanlardan
geçen hastal›klarda da art›fl olaca¤›n›
ifade eden Prof. Dr. Kad›o¤lu, K›r›m
Kongo Kanamal› Atefli, s›tma ve tropik
hastal›klar›n artaca¤›n› planlamalar›n bu
gerçe¤e göre yap›lmas› gerekti¤ini
kaydetti. Yak›n gelecekte bez maskelerin
yerine kentlerde gaz maskelerin alaca¤›n›
da söyleyen Kad›o¤lu, küresel ›s›nma ve
iklim de¤iflikli¤inin bir f›rsata çevrilmesi
gerekti¤ini söyledi. Kad›o¤lu,
“Planlamalar yaparsak, bu ifli f›rsata
çevirebiliriz. Temiz enerji üretimi ve
kentlerin iklim de¤iflikli¤ine göre
planlanmas› ile önlem alabiliriz. Ya¤mur
suyu hasad› ve sünger flehirler yapabiliriz.
Ancak kentlerde veriler eksik.
Ölçemedi¤in fleyi yönetemezsin” dedi.
Prof. Dr. Kad›o¤lu, yo¤un kat›l›m›n oldu¤u
toplant›da sorular› da yan›tlad›.



b›rakabilen en etkin araçlardan biridir.
Yazar ve flair Ursula K. Le Guin der
ki, “tekerle¤i hiç kullanmam›fl müthifl
toplumlar olmufltur. Ancak, öyküler
anlatmam›fl hiç bir toplum yoktur.”

O zaman bu ba¤lamda, hikaye nedir?

Karakterlerin yer ve zaman
ba¤lam›nda bir olay örgüsü içerisinde
neler yaflad›klar›n›n sözlü ya da yaz›l›
olarak anlat›m›na hikaye diyoruz.
Hikayeler gerçek olaylardan
esinlenebildi¤i gibi tamamen kurgusal
da olabilir.

21.Yüzy›l anlam ça¤›. Art›k tan›tt›¤›m›z
ürünün yaln›zca özellik ve faydas›n›
anlatmak müflteriyi ikna etmeye
yetmiyor. ‹nsanlar sat›n almaya karar
verdi¤i her üründe bir anlam ar›yorlar.
Bu anlam› yaratman›n en etkin yolu
da ürünün hikâyesini anlatmaktan
geçiyor.

Apple, Disney, Starbucks ve Nike
gibi öncü markalar ürünlerini satmak
konusunda, hikayelefltirmenin
gücünden etkin flekilde
faydalan›yorlar. Hikayeler sayesinde
geçmiflle, gelecekle ve birbirleriyle
ba¤ kurup anlam yaratmak üzerine
yo¤unlaflarak, bizleri de hikayelerinin
birer parças› yap›yorlar.

Simon Sinek ünlü kitab›nda yazd›¤›
üzere, “‹nsanlar yapt›¤›n›z fleyi sat›n
almaz; yapma nedeniniz için sat›n
al›rlar” sözüyle, ifli yapma nedenimizin
arkas›nda yatan ana unsurun,
hikayemiz oldu¤unu vurguluyor.
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Odaklanman›n gittikçe zorlaflt›¤›
günümüzde, hikayelefltirme sanat›n›n
gücünden faydalanmay› hiç
düflündünüz mü?

Günümüzde önemi her alanda
giderek artan hikaye anlat›c›l›¤›,
asl›nda insanl›¤›n kulland›¤› en eski
iletiflim araçlar›ndan biri.
Deneyimlerimizi geçmiflten gelece¤e
tafl›mam›za imkan veren,
duygular›m›z› harekete geçiren,
baflkalar›n› anlamam›z› kolaylaflt›ran
hikayeleri,  baflkalar›na anlatabilmek
ve duygusal etki yaratacak flekilde
sunabilmek son derece  önemli hale
geldi.

‹nsanlarda heyecan uyand›ran ve
ilham almalar›n› sa¤layan iyi bir
konuflman›n s›rr› da, hikaye anlatma
sanat›ndan geçiyor. Hikayeler ayn›
zamanda, empati yetene¤ini
gelifltirerek baflkalar›n› anlamam›z›,
duygular› harekete geçirerek ba¤
kurmam›z› da kolaylaflt›r›yor. Bu
sayede haf›zalarda daha kal›c› ve
etkili izler b›rakmak mümkün
olabiliyor. Hikayeler, akl›m›z› ve
ruhumuzu baflka bir kiflinin akl›na
ruhuna dahil eder. ‹yi bir hikaye
dinledi¤imizde sadece o hikayeyi
dinlemeyiz; o hikayeyi yaflar, hatta
hikayenin kahraman› da  oluruz. Bu
yüzden, hikaye anlat›m› modas› asla
geçmeyecek olan bir kavram. Çünkü
hikayeler; duygular›m›zla,
tutkular›m›zla, heyecanlar›m›zla,
k›sacas› yaflamla ilgili. Bazen de,
kendimizi dünyaya anlatma
yöntemimiz olarak karfl›m›za ç›k›yor.

H‹KAYEN VARSA KAZANIRSIN
Ne izledi¤imizi ertesi gün bile
hat›rlamakta güçlük çekerken, bizi
gülümseten, heyecanland›ran,
hüzünlendiren hikâyeleri kolayl›kla
hat›rlayabiliyoruz. Art›k günümüzde
sadece say›lardan ve ifl
sonuçlar›ndan bahseden de¤il, ifl
sonuçlar›n› do¤ru bir flekilde hikayeler
ile birlikte anlatan, bu sayede
insanlar›n kendi yaflamlar›yla ba¤
kurmas›n› ve harekete geçmesini
sa¤layan kiflilere ihtiyaç giderek
art›yor.

Hikayelerin,  pek çok farkl› alanda
kullan›lmas›n› sa¤layan bu inan›lmaz
gücü nereden kaynaklan›yor olabilir?
Duygular›m›z› harekete
geçirmesinden.

Princeton Üniversitesi Psikoloji
bölümü ö¤retim üyesi Dr. Uri Hasson,
hikayelerin etkisinin sebebini
“senkronize olmak” ile aç›kl›yor. Bir
fleyi tecrübe edip hikayesini
anlatt›¤›m›z zaman, dinleyenlerin de
senkronize olarak bizimle ayn› fleyi
hissetmesini sa¤lam›fl oluyoruz.

Hikayelerin özünde, duygu ile
zenginlefltirilmifl ba¤lam yat›yor.
Kendimizi hikayeler ile bütünlefltirerek
ba¤ kurup anlam yarat›yor, belki de
hiç yaflamad›¤›m›z olaylar› hikayeler
sayesinde yafl›yoruz. Bu nedenle,
hikayesi olan fleyler akl›m›zda kolayca
kal›yor; bu durum ö¤renme sürecini
h›zland›rarak edinilen bilgilerin daha
kal›c› olmas›n› sa¤l›yor. Hikayeler
etkili kullan›ld›¤›nda insanlara ilham
veren, yol gösteren ve dünyada iz

Zeynep Biçer Özçelik
BUS‹AD, Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k Uzmanl›k Grubu Üyesi
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‹nsanlar bu hikayeyi bilmek, onun bir
parças› olmak isterler. Çünkü, marka
ve müflteriler aras›nda duygulara
dokunan gerçek hikayelerle kurulan
bu ba¤lar son derece güçlü bir etki
yarat›rlar.

Örne¤in Disney oluflturdu¤u
pazarlama stratejisinde genellikle
filmi gösterime sunmas›n›n ard›ndan
filmle ilgili ürünleri de  gelifltirerek
pazara sunuyor. Karlar Ülkesi
filmindeki Elsa karakteri bunun en iyi
örne¤i. Filmin gösteriminden sonra,
Elsa bebek oyuncak dükkanlar›n›n
raflar›nda yerini alm›flt›. Bir markan›n
güçlü bir hikayesi oldu¤unda, tüketici
kitle bu deneyimin bir parças› olur.
Bu da markaya kazanç olarak geri
döner. Coca-Cola da, kendi marka
hikayesinde bize mutlulu¤un
hikayesini anlat›yor.  Özünde bütün
markalar ürün ya da hizmet de¤il,
birer hikaye sat›yorlar. Markalar›n
anlataca¤› hikayelerin insanla, yani
yaflamla ilgili  olmas› duygular›n
hareket geçmesini kolaylaflt›r›r.

Araflt›rmalara göre günde 30.000 den
fazla karar almaktay›z. Bu kararlar›n
bir ço¤unu sat›n alma konusunda
olan kararlar oluflturmakta. Fark›nda
olsak da, olmasak da sat›n alma
kararlar›n›n merkezinde ço¤unlukla
duygular yatmaktad›r. Yazar ve
giriflimci Seth Godin, “‹nsanlar ürün
ve hizmetleri sat›n almaz. ‹liflki, hikaye
ve sihir sat›n al›rlar” sözüyle bu
konunun önemini çok güzel
vurgulam›flt›r.

Gazeteci yazar Rob Walker ve yazar
Joshua Glenn hikayenin gücünü
göstermek için “significant objects”
ad› alt›nda sosyal bir deney
gerçeklefltirdiler. Özel bir anlam› ve
de¤eri olmayan s›radan küçük
eflyalar sat›n ald›lar. Kendilerine
gönüllü bir  ekip oluflturarak her bir
ürün için k›sa, ak›lda kal›c› kurgusal
bir hikaye yazmalar›n› istediler.
Eflyalar›, eBay’de bir dükkan açarak
sat›fla ç›kard›lar. 128,74 Dolar
ödeyerek ald›klar› tüm ürünleri, bu
ürünler için tasarlad›klar› ilginç
hikayelerle birlefltirip toplamda
3.612,51 Dolara satarak büyük bir
kar elde eden Walker ve Glenn, bir
anlamda hikayelefltirmenin “para
etti¤ini ve ürüne de¤er katt›¤›n›”da
kan›tlam›fl oldular. Hikayelefltirme
sayesinde, tüketiciler ile ba¤ kurmak
ve daha fazla kazanç elde etmek
mümkün olabiliyordu.

Hikaye anlat›c›l›¤› günümüzde kritik
bir ifl becerisi olarak da karfl›m›za
ç›k›yor.

Dünyaca ünlü senarist ve  yazar
Robert McKee liderli¤i, kendi
hikayesini yaratma becerisi ve bir
hikayenin gerçekleflmesi için
baflkalar›na ilham verme sanat› olarak
tan›ml›yor. Bu yüzden fark yaratan
liderlerin ayn› zamanda profesyonel
hikaye anlat›c›lar› da  oldu¤unu
söylüyor.

Liderlik, insanlar›n duygular›na
dokunmak ve onlarla ba¤ kurmay›

gerektiriyor. Tarihe, insanlara ve
kurumlara yön veren büyük liderlerin
öne ç›kan ortak özelliklerinden biri
de, hikâyeleri insanlar› ikna edecek
flekilde kullanmalar›d›r. Liderlerin
kulland›¤› en iyi  hikaye yöntemleri;
organizasyona ilham vererek konuyu
sahiplenmelerini sa¤lamak, vizyon
oluflturmak, kültür ve de¤erleri
tan›mlamak olarak özetlenebilir.
Gerçek liderlerin baflar›lar›,
hikâyelerinin baflkalar›n› harekete
geçirme gücüyle ortaya ç›kmaktad›r.

Her birimiz, kendi yaflam›m›z›n
yazar›y›z. Hayatta her insan, kendi
hikayesini yazar. En iyi hikayeler,
kendimizin  bizzat yaflay›p
deneyimlemesi sonucu ortaya ç›kar.
Bu sayede dinleyiciler, hikayemizle
çok daha güçlü duygusal bir ba¤
kurarlar. K›saca dinleyicilerimize “ben
de senin gibiyim” mesaj›n› vermifl
oluruz. Böylece anlatt›¤›m›z hikayenin
gerçek kahraman› da bizi dinleyenler
olur. Hikayeler asl›nda, kendi
yaflanm›fll›klar›m›zdan meydana gelir.

Hikayelefltirme yolculu¤umda
edindi¤im deneyimler bana, yazar
ve flair Muriel Rukeyser’in “evren
atomlardan de¤il, hikayelerden
meydana gelmifltir.” sözünün ne
kadar do¤ru oldu¤u gösterdi.

Yaflam yolculu¤umuzun, anlam
buldu¤umuz baflar› hikayeleriyle dolu
olmas› dile¤iyle…

Makale
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Tar›msal üretim kalitesi don gibi
afetlerde kayboluyor veya kaliteleri
çok düflüyor. Baz› zararl›lar›n
s›cakl›¤›n uygun oldu¤u alanlara göçü
söz konusu oldu¤u için yeni
mücadele teknikleri bulmam›z
gerekiyor. Hayvansal üretimde ve
bal›k yetifltiricili¤inde de iklim
de¤iflikli¤inin olumsuz etkileri
olacakt›r. Araflt›rmalar, Bursa ve
Marmara bölgesinde hayvansal
üretim için gereken iklim koflullar›n›n

T
Uluda¤ Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Biyosistem
Mühendisli¤i Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Kemal Sulhi Gündo¤du,
küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤i
2050 y›l› öngörülerinde, Bursa’n›n
bulundu¤u bölgenin daha az
etkilenece¤ini kaydederek,
“Türkiye’nin oldu¤u bölge
dünyan›n di¤er bölgeleri gibi
de¤il, s›cakl›klar çok fazla
artm›yor. Bursa’daki s›cakl›k ve
ya¤›fl miktar›ndaki de¤iflime
bak›ld›¤›nda; s›cakl›¤›n 1960 y›l›
ila 2019 y›llar› aras›nda ortalama
yüzde 2’lik bir art›fl saptad›k.
Ya¤›fllarda da çok fazla de¤iflim
söz konusu olmam›fl” diye
konufltu. Bursa ‹l Tar›m ve Orman
Müdürü Hamit Aygül de,
“Araflt›rmalar küresel ›s›nma ve
iklim de¤ifliklileri konusunda
Bursa’n›n flansl› oldu¤unu
söylüyor” dedi.

MMOB G›da Mühendisleri Bursa
fiubesi’nin düzenledi¤i Türkfood
3. G›da Fuar›’nda ‘Küresel ‹klim

De¤iflikli¤inin G›da Üretimi ve Arz›na
Etkisi Paneli’nde konuflan Prof. Dr.
Gündo¤du, küresel ›s›nman›n
önümüzdeki 30 y›lda 1 dereceye
ulaflaca¤›n›n tahmin edildi¤ini, bunun
sonucunda da flu ana kadar
görmedi¤imiz iklim olaylar›n›n
görülece¤ini belirtti.

‹klim de¤iflikli¤i ile s›caklar›n
artmas›n›n farkl› ya¤›fl rejimlerini
ortaya ç›karaca¤›n›, buzullar eriyip,
denizlerin yükselece¤ini ve  deniz
seviyesi yükselince baz› bölgelerin
su alt›nda kalaca¤›n› kaydeden Prof.
Dr. Gündo¤du,  “Tüm bunlar›n tar›ma
etkilerine gelince; daha s›cak, az
ya¤›fll› bir durum ortaya ç›kaca¤› için
kurakl›k olacak. Dengesiz ve fliddetli
ya¤›fllar oldu¤unda erozyona kadar
varan do¤a olaylar› yaflanabilir. Di¤er
yandan ekosistem de¤ifliyor.
S›cakl›¤a uyumlu çeflitlerin
yetifltirilmesi mümkün olsa da
çiftçilerin adaptasyonu gerekir.

Küresel ›s›nmada Bursa flansl›



negatif yönde ilerledi¤ini tespit ediyor”
fleklinde konufltu.

Moderatörlü¤ünü TMMOB G›da
Mühendisleri Odas› Bursa fiube
Baflkan› Serkan Durmufl’un yapt›¤›
Panelde konuflan Hastavuk Genel
Müdürü fiahin Aydemir ise bu
toplant›lar›n amac›n›n fark›ndal›¤›
art›rmak oldu¤una iflaret ederek
“Hepimiz küresel ›s›nmay› biliyoruz
ama sizlere yapt›¤›m›z konuflmalarla
1 dakikan›z› bu konuyu düflünmeye
sevk ediyorsak ne mutlu bize” diyerek
sözlerine bafllad›.  Dünyada 8 milyar
insan g›day› tüketmeye çal›fl›rken, 1
milyar insan›n açl›kla karfl› karfl›ya
kald›¤›na dikkat çeken Aydemir, 2050
y›l›nda Türkiye nüfusunun 94 milyon
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olmas›n›n beklendi¤ini belirterek,
“Nüfus artarken insan ömrü de
uzay›nca, kaynaklar›m›z› nereye kadar
kullanabilece¤iz düflünmemiz
gerekiyor. Biz hayvansal protein
kayna¤› üretiyoruz. Bizim
sektörümüzün gelece¤inde artan
ihtiyaçlar, insan sa¤l›¤› ve kaynaklar
var. Eskiden insanlar g›day› kar›nlar›n›
doyurmak için tüketirlerdi ancak
günümüzde sa¤l›kl› ve uzun yaflamak
için sa¤l›kl› g›da tüketmek önemlidir”
dedi

Panelin son konuflmac›s› Bursa ‹l
Tar›m ve Orman Müdürü Hamit Aygül
ise Bursa’n›n sanayi, tarih ve kültür
flehri oldu¤u kadar, önemli bir tar›m
flehri de oldu¤unun alt›n› çizerek ,

BUS‹AD’dan

“Pandemi flartlar›na ra¤men bitkisel
üretimimiz 5.2 milyon tondan 5.7
milyon tona ç›km›flt›r. Pandemi
sonras›nda g›da fiyatlar›nda hem
ülkemizde hem de dünyada öenmli
art›fllar meydana gelmifltir. Refah
seviyesi yüksek kalk›nm›fl ülkeler
üretimde gevflek davrand›lar,
dünyan›n pek çok yerinde talep
artarken arz ciddi anlamda azald›.
Pandemi sonras› dengeye gelece¤ine
inan›yoruz. Küresel ›s›nma da tar›msal
üretim ister istemez etkilenecek.
Araflt›rmalar küresel ›s›nma ve iklim
de¤ifliklileri konusunda Bursa’n›n
flansl› oldu¤unu söylüyor” diye
konufltu.



Ahmet Özenalp
Gümrük Müflaviri
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MENfiE‹ BELGES‹NDEK‹ BÜYÜK
YANLIfi; F‹RMALAR Y‹NE CEZADA

D8 ülkeleriyle yap›lan d›fl ticarette
‘yanl›fl belge’ kullan›m› sorun olmaya
devam ediyor. Türk sanayicileri en
çok da bu ülkeler aras›nda yer olan
Endonezya ile bu problemle karfl›
karfl›ya kal›yor.

Sorunun detaylar›n› ve çözüm yollar›n›
Gümrük Müflaviri/ Bilirkifli Ahmet
Özenalp aç›klad›. D8 ülkeleri ile
Türkiye aras›nda imzalanan Tercihli
Ticaret Anlaflmas›’na göre, bu
ülkelerle yap›lan d›fl ticaret
ifllemlerinin “Menfle ‹spat Belgesi” ile
yap›lmas› gerekiyor. 2006 y›l›ndan
beri yürürlükte olan yasalar bu
flekilde. Ancak D8 ülkelerinden
özellikle Endonezya ile yap›lan d›fl
ticarette yanl›fl belge kullan›m›
oldukça fazla… Bu da hem
sanayicinin kayb›na yol aç›yor hem
de kamunun zarara u¤ramas›na
neden oluyor. Sonuç olarak da ifl
mahkemelere tafl›n›yor.

Yetkililer, bu tür dava dosyalar›n›n
oldukça fazla oldu¤unu belirtti. D8
ülkeleri aras›nda yer alan
Endonezya’dan ithalatta al›nmas›
gereken belgenin “menflei ispat
belgesi” oldu¤unun alt›n› çizen
yetkililer, ancak baz›lar›n›n ithalatta
bu ülkelerden FORM-A belgesini
ald›¤›n›, sonuçta da Anti damping ve
ticaret politikas› önlemlerini baypas

edip eksik vergi ödediklerini kaydetti.

B‹L‹RK‹fi‹ ÖZENALP NE DED‹?

Konuyla ilgili 36 y›ll›k deneyimiyle
tan›nan Gümrük Müflaviri/ Bilirkifli
Ahmet Özenalp, “Bilindi¤i gibi D8
ülkeleri Bangladefl, Endonezya, ‹ran,
Malezya, M›s›r, Nijerya, Pakistan ve
Türkiye.  Bu ülkelerden ithalat yanl›fl
belge ile yap›ld›¤›nda gerek kamu
gerek firma gerekse gümrük müflaviri
ciddi zarara u¤ruyor” dedi.

Özenalp; “D›fl ticaret ifllemlerini D8
ülkelerinden yapan firmalar “Menfle

‹spat Belgesi” yerine “FORM-A”
kullanm›fllard›r.  Bu nedenle
Endonezya’ya uygulanan Ticaret
politikas› önlemlerini baypas
etmifllerdir.  Form -A Genellefltirilmifl
tercihler sisteminin uyguland›¤›
ülkelere uygulan›r. Halbuki bizimle
aram›zda STA anlaflmas› vard›r.

‹lave Gümrük  Vergileri (‹GV)  ve Anti
Damping  Vergilerini (ADV ) ödemek
istemiyorsa  firma  o takdirde   Menflei
 ispat  belgesi  tanzimettirip ülkemiz
 gümrüklerinde  bu  belgeyi
kullanmas›  gereklidir”  fleklinde
konufltu.



Makale
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D8 ÜLKELER‹NE D‹KKAT

Özellikle D8 ülkelerinden yap›lacak
d›fl ticaret ifllemlerine vurgu yapan
Özenalp; “Bu ülkelerle yap›lacak
ithalata çok dikkat edilmesi gerekti¤ini
söyledi.

D8 ülkeleri ile Türkiye aras›nda
imzalanan Tercihli Ticaret
Anlaflmas›’na göre, d›fl ticaretin
Menfle ‹spat Belgesi ile yap›lmas›
gerekti¤ini hat›rlatan Özenalp flöyle
konufltu; “Ancak ifllemler gümrü¤e
ibraz edilmemesi   gereken FORM-
A Belgesi üzerinden yap›l›yor. Çünkü
bu ülkelerde ithalata konu belgelere
dikkat edilmiyor ve ifllemler biraz
gelifligüzel yap›l›yor. En kolay hangi
belgeye ulafl›rsa onu veriyorlar hem
de belge tanzim yetkisi olmayan
otoritelerden yapt›r›yorlar” dedi.

D8 ülkelerinde bölgesel otorite olarak
belge imzalamada yetkili olan
(Regional Issuing Authoritv ) Bölgesel
Düzenleme Otoritelerinin oldu¤u
bilgisini paylaflan Özenalp; “
Belgelerin bu bölgelerden al›nmas›
gerekiyor. Konuyu anlafl›l›r k›lmak için
bir örnekle aç›klayal›m; “Firma
Endonezya’da yapt›¤› ithalatta
alaca¤› belgeyi Jakarta ‘da
düzenlettirmifl. Bu durumda yetkisiz
bir otorite olan Jakarta otoritesince
imzalanan belge geçersiz. Bu
durumun ise Gümrük ‹darelerince
sahte belge ibraz› say›ld›¤› ve
haklar›ndan dava aç›ld›¤›n›
görüyoruz” aç›klamas›n› yapt›.

MENfiEDEK‹ SIR NASIL ÇÖZÜLECEK?

Menfledeki dü¤ümlerin, iflini iyi bilen
gümrük müflavirli¤i flirketleri ve d›fl
ticaret dan›flmanl›¤› flirketleri
taraf›ndan çözülebilece¤ini kaydeden
Özenalp; “Bizim dan›flmanl›k
yapt›¤›m›z flirketlerin hiçbirinde böyle
bir sorunla karfl›laflmad›k tabi
mükellefte söylediklerimize uyuyor.
Aksi takdirde öyle çok firma hatas›,
müflavir hatas› görüyoruz ki insan
hayretler için de kal›yor” dedi.

DTG Dan›flmanl›k taraf›ndan
incelenen firmalarda gördüklerini
aktaran Özenalp flöyle konufltu; Anti
damping vergisi 100 TL olan bir ifllem
inceleme sonunda Gümrük kanunu
kapsam›nda 4458/234 Maddesi’ne
göre 3 kat› ceza öder yani 300 TL.
Ayr›ca da yarg›lan›r.  Kaçakç›l›k
kanununa göre ise “(2) Eflyay›,
aldat›c› ifllem ve davran›fllarla gümrük
vergileri k›smen veya tamamen
ödenmeksizin ülkeye sokan kifli, iki
y›ldan befl y›la kadar hapis ve on bin
güne kadar adlî para cezas› ile
cezaland›r›l›r.

Görüldü¤ü gibi büyük maliyetler
ç›k›yor. ‹nceleme yapt›¤›m dosyalar
içinde para cezalar› milyonlarca liraya
tutan firmalar var.  Buradaki
hatalardan ayn› zamanda gümrük
müflavirleri de sorumlu hatta
birço¤unda birlikte yarg›lan›yorlar.

Özetle iyi bir dan›flman, deneyimli bir
Gümrük Müflaviri ve iyi bir hukukçuyu
iflaret ediyorum.”
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Yeniden yap›land›rma
BUS‹AD’da konufluldu

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ile PwC
ortakl›¤›nda düzenlenen 27 May›s
2021 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi’de kabul edilen
Baz› Alacaklar›n Yeniden
Yap›land›r›lmas› ile Baz›
Kanunlarda De¤ifliklik
Yap›lmas›na ‹liflkin Kanunun ifl
dünyas›na etkileri, çevrim içi
toplant›yla konufluldu.

wC fiirket Orta¤› Ulafl Ceylanl›’n›n
aç›l›fl›n› yapt›¤› toplant›da, af 
kanununun vergi ve hukuksal

boyutlar› anlat›ld›. Ceylanl›, son 10
y›lda 3 kez vergi aff› ç›kt›¤›n›
hat›rlatarak, “Bu afta daha önce
uygulanmayan bir yöntem var.
Varl›klar›m›z daha önce ilk haliyle
korunuyordu. Bu kez enflasyonla
güncellenmeye tabi oldu. Tabi, yüzde
2’si kadar bir vergi ödemeniz

P

kayd›yla. Böylece bilançomuz
güçleniyor. fiimdi, hem binalar, hem
de elimizdeki tüm makine ve
teçhizatlar için bunu
gerçeklefltirebilece¤iz, hem de yüzde
2 ile” dedi.

PwC Hukuk Hizmetleri Direktörü
Gülcan Çal›flkan ise, yasan›n 30
Nisan 2021 öncesini kapsad›¤›n›
söyledi. Çal›flkan, yasada baflvuru
süresinin 31 A¤ustos 2021 olarak
öngörüldü¤ünü, ilk ödemenin 30 Eylül
2021’de gerçeklefltirilece¤ini de
belirtti. Çal›flkan, “Taksit ya da peflin
ödeme yap›labiliyor. Peflin ödemede
faizin yüzde 90’›, ilk 2 taksitin
zaman›nda ödenmesi durumunda da
faizin yüzde 50’si siliniyor” dedi.

Kesinleflmifl alacaklara böyle bir
uygulama yap›laca¤›n› ifade eden
Çal›flkan, kesinleflmemifl alacaklarda

da devletin özel kolayl›klar sa¤lad›¤›n›
aktard›.

PwC Vergi Hizmetleri Direktörü Burcu
Esin Can ise, matrah art›r›m› yap›lan
y›lda, o vergi türüyle ilgili defterlerin
incelemeye kapat›ld›¤›n› söyledi. Can,
“Matrah art›r›m› yap›ld›ktan sonra
ödemeler zaman›nda yap›lmal›.
Öncekilerden farkl› olarak peflin
ödeme ve indirimler getirildi. Peflin
ödemede hesaplanan vergiden
yüzde 10 indirim oluyor. Kurumlar,
katma de¤er ve gelir vergisi bu
kapsamda.

Koflullara uyum sa¤lan›yorsa
flirketlere kurumlar vergisinde matrah
art›r›m›na gitmelerini genel olarak
tavsiye ediyoruz. Böylece defterler o
y›l için incelemeye kapan›yor. Ciddi
ifl yükünden kurtulmufl olunuyor” diye
konufltu.
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BUS‹AD’dan

TA‹DER Kuzey Y›ld›z›:
Aile flirketlerinde sürdürülebilirlik
program› tan›t›ld›

TA‹DER Aile ‹flletmeleri Derne¤i
ve Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ifl birli¤inde,
“TA‹DER Kuzey Y›ld›z›: Aile
fiirketlerinde Sürdürülebilirlik
Program› Tan›t›m Toplant›s›”
gerçeklefltirildi.

oderatörli¤ini TA‹DER 
Sürdürülebilirlik ve Sosyal 
Sorumluluk Komitesi Baflkan›

Berna Afl›ro¤lu’nun üstlendi¤i
toplant›da, ‹nci Holding Yönetim
Kurulu Üyesi ve  TA‹DER
Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk
Komitesi Üyesi Ece Elbirlik Ürkmez,
“Bizim ailemizde bir miras var. Bu
flirketler bizim de¤il toplumun.
Sürdürülebilirlik bir seçenek de¤il bir
mecburiyet. Hissedarlar olarak bunu
sa¤lamam›z gerekti¤ini biliyoruz.”
dedi.

Ürkmez, “Hepimiz flirketlerimizde
farkl› alanlarda bir fleyler yap›yoruz.
Ama soyut kalabiliyor. TA‹DER Kuzey
Y›ld›z›: Aile fiirketlerinde
Sürdürülebilirlik Program› bunu
somutlaflt›rmaya yar›yor. Ve çözüm
yolunu da veriyor” diye konufltu.
Mazers Denge CEO’su ve TA‹DER
Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

M

Komitesi Üyesi Dr. ‹zel Levi Coflkun
ise, Kuzey Y›ld›z› Aile fiirketlerinde
Sürdürülebilirlik Program›’n›n
flirketlere bir yol çizece¤ini ve
sürdürlebilirlili¤in alt yap›s›n›
oluflturaca¤›n› söyledi.

Aromsa Besin ve Aroma Katk›
Maddeleri’nden TA‹DER
Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk
Komitesi Üyesi Osman Aytaman da,
“Gözünüz arkada kalmadan tatile

ç›kabiliyor musunuz? Bunu
baflarabilirsek flirketimiz
profesyonelleflmifl demektir. Bir di¤er
soru ise stratejimiz masa üstünde mi
çekmecede mi? Bir di¤er konu da
dünya de¤ifliyor. 1980’lerde
yönetmeye odaklanm›flt›k, 2000’lerde
teknolojiye odaklanm›flt›k, flimdi ise
koca bir eko sistemdeyiz. fiimdi
sürdürülebilirlik için ad›m atmak
zorunday›z” dedi.

TA‹DER Kuzey Y›ld›z›: Aile
fiirketlerinde Sürdürülebilirlik
Program›na kat›l›m flartlar› da
kat›l›mc›lara aktar›ld›.
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PBursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay ve
BUS‹AD Genel Sekreteri Erol
Alakoç, tekrar goreve seçilmesi
nedeniyle, Bursa ‹fl Kad›nlar› ve
Yöneticileri Derne¤i (BU‹KAD)
Yönetim Kurulu Baflkan› Oya
Ero¤lu ve Baflkan Yard›mc›s›
fieyda fiençay›r'› ziyaret ettiler.

BU‹KAD’a hay›rl› olsun ziyareti
andemi ve ekonomik konular›n
a¤›rl›kl› yer ald›¤› sohbette, 
enflasyonun seyrinin ifl

dünyas›nda kayg› uyand›rd›¤› da
güncel örneklerle dile getirildi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, afl› ve yaz ay›yla
birlikte pandemi gerçe¤inin
unutuldu¤unu söyledi.

Türkay, turizmin biraz nefes ald›¤›n›
ancak enflasyonun sorun olaca¤›n›
da söyledi. Ziyarette iki derne¤in
bugune kadar surdurdükleri
çal›flmalar, gelecekte yap›labilecek
iflbirlikleri de konufluldu.



BUS‹AD’dan
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USADER Yönetim Kurulu 
Baflkan› Tülin Günbat›l›, yeni 
dönemde “Hayata Tutunuyoruz”

mottosuyla bir çal›flma çerçevesi
çizdiklerini söyledi.

Organ ba¤›fl›nda BUSADER’le
ortak çal›flma yap›lacak

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, Bursa Sa¤l›k ve E¤itim
Gönüllüleri Dere¤i BUSADER’in
yeni yönetimini dernek
merkezinde ziyaret etti. Ziyarette
BUSADER Yönetim Kurulu
Baflkan› Tülin Günbatt›l› ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ile
BUS‹AD Genel Sekreteri Erol
Alakoç da bulundu.

B

BUSADER Baflkan› Günbat›l›, “Organ
nakli, ilk yard›m ve ruh sa¤l›¤›
bafll›klar› alt›nda gerçeklefltirece¤iz
çal›flmalar›m›z›. Sizden de özellikle
organ ba¤›fl› konusunda birlikte
yap›labilecek çal›flmalar konusunda
destek bekliyoruz. Çal›flma süremiz
içinde bin organ ba¤›fl› hedefliyoruz.
Bu rakam 7-8 y›lda olan bir
rakammm›fl normalde” dedi.

Günbat›l›, ilk yard›m konusunda da
çal›flmalar yapacaklar›n› ifade ederek,
özellikle annelerin bilinçlendirilmesi
için çabalayacaklar›n› dile getirdi.
Ruh sa¤l›¤ konusundaki
çal›flmalar›n›n ise a¤›rl›kl› olarak
gençleri hedefledi¤ini belirten
Günbat›l›, Özellikle 8 ve 12. s›n›f

ö¤rencilerin s›nav kayg›lar›na yönelik
bir çel›flma olacak” diye konufltu.
Bugüne kadar 400 civar›nda t›p
fakültesi ö¤rencisine burs verdiklerini
de kaydeden Günbat›l›, ziyaret için
BUS‹AD Baflkan› Türkay’a teflekkür
etti.

BUS‹AD Baflkan› Türkay da özellikle
organ ba¤›fl› konusunda destek
vermek için ellerinden geleni
yapacaklar›n› kaydetti. Türkay, yeni
yönetime baflar› diledi.
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ziyarette, afl› olmayanlara karfl›
yapt›r›m uygulanmas› görüflü de dile
getirildi.

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi
Türkay’›n yan› s›ra BUS‹AD Genel
Sekreteri Erol Alakoç’un da kat›ld›¤›
ziyarette, BALKANTÜRKS‹AD
heyetinde, Baflkan Fatih fiakir’le
birlikte, baflkan Yard›mc›s› Süleyman
‹nan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma
Akalp, Emel Pekcan, Baha Boztekin
ve ‹brahim Özcan yer ald›lar.

BALKANTÜRKS‹AD’a 10. y›l ziyareti

ALKANTÜRKS‹AD Yönetim 
Kurulu Baflkan› Fatih fiakir ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinin

kat›ld›¤› ziyarette, Derne¤in 10. Y›l

kutlamas› ve yapt›klar› çal›flmalar
konufluldu.

BALKANTÜRKS‹AD Baflkan› Fatih
fiakir, 10 Eylül’de yapacaklar› 10. y›l
kutlamas› ve dernek bahçesinde
yap›m› devam eden, aç›k hava
müzesi hakk›nda bilgiler verdi. fiakir,
bahçelerindeki alanda 12 Balkan
ülkesinde yer alan 12 türk eserinin
minyatürlerinin sergilenece¤i söyledi.
Ziyarette, pandeminin ekonomik
yans›malar› da masaya geldi. Afl›
yapt›r›lmamas›n›n elefltirildi¤i

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
Balkan Rumeli Sanayicileri ve ‹fl
‹nsanlar› Derne¤i’ni
(BALKANTÜRKS‹AD) 10. kurulufl
y›ldönümleri nedeniyle ziyaret
etti.

B



BUS‹AD’dan
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BALKANTÜRKS‹AD’dan iade-i ziyaret
Balkan Rumeli Sanayicileri ve ‹fl
‹nsanlar› Derne¤i
(BALKANTÜRKS‹AD) Yönetim
Kurulu Üyeleri Bursa Sanayicileri
ve ‹flinsanlar› Derne¤i’ni ziyaret
etti.

andemi koflullar›na uygun olarak
BUS‹AD Evi Bahçesi’nde 
gerçekleflen ziyarete,

BALKANTÜRKS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Fatih fiakir, Baflkan
Yard›mc›lar› ‹skender ‹skendero¤lu,
Süleyman ‹nan ile Yönetim Kurulu
Üyeleri Fatma Akalp, Sabriye fien ve
‹brahim Özcan kat›ld›lar.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, Yönetim Kurulu
Üyesi Serdal Can ve BUS‹AD Genel

P
Sekreteri Erol Alakoç taraf›ndan
a¤›rlanan BALKANTÜRKS‹AD
Heyeti’yle ekonomide yaflanan
sorunlar konufluldu.

Sektörel olarak farkl› sorunlar masaya

yat›r›l›rken, özellikle dünyada da artan
enflasyon ve döviz kurlar› sohbetin
ana gündem maddesi oldu.
Ziyaret sonunda BALKANTÜRKS‹AD
Baflkan› fiakir, BUS‹AD Baflkan›
Türkay'a tabak hediye etti.
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UMEL‹S‹AD Baflkan› Alp’in 
fabrikas›nda gerçeklefltirilen 
ziyarete, RUMEL‹S‹AD Yönetim

Kurulu Üyeleri Ersin Birnican, Ali
Mutlu, Erhan Adal›er ve Gürol Ferik
ile BUS‹AD Genel Sekreteri Erol
Alakoç da kat›ld›.

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
Rumelili Yönetici Sanayici ve ‹fl
Adamlar› Derne¤i (RUMEL‹S‹AD)
Yönetim Kurulu Baflkan› Zarif Alp’i
ziyaret etti.

R

Ziyarette, yenilenebilir enerji
kaynaklar› konufluldu. BUS‹AD
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, özellikle
günefl enerjisinin son y›llarda çok
öne ç›kt›¤›n› belirterek, “7-8 y›l›
geçmeyen bir sürede kendini amorti
ediyor. Bak›m maliyeti yok. Ayr›ca
bedava kaynak. Ancak güvenilir
firmalarla çal›flmak gerekir” dedi.
Türkay, Avrupa Yeflil Mutabakat› ile
birlikte yenilenebilir enerji
kaynaklar›n›n daha da önemli hale
geldi¤ini de ifade etti. Son günlerde
yaflanan yang›nlar ve sellerin de
küresel ›s›nman›n sonucu oldu¤u
vurgulanan ziyarette, sanayicilerin

kalifiye eleman sorunu da konufluldu.
Ziyarette iki derne¤in ortak çal›flma
yapmalar› konusunun yönetim
kurullar›na götürülmesi de
kararlaflt›r›ld›.

Ziyaret nedeniyle RUMEL‹S‹AD
Baflkan› Zarif Alp, BUS‹AD Baflkan›
Ergun Hadi Türkay’a bir tabak hediye
etti.

RUMEL‹S‹AD’da sanayicinin
sorunlar› masaya yat›r›ld›
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US‹AD Evi bahçesinde 
gerçeklefltirilen ziyarette, 
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›

Ergun Hadi Türkay, Yönetim Kurulu
Üyesi Tuncer Hatuno¤lu ve BUS‹AD
Genel Sekreteri Erol Alakoç haz›r
bulundu.

Ulutek Partnerim platformunu anlatan
ULUTEK Teknopark Genel Müdürü
Prof. Dr. ‹rfan Karagöz, Bursa’da
teknolojik sorunlar›na çözümler
arayan sanayicilerin bu sorunlar›n›
çözmeyi amaçlayan projeyle
sanayicinin do¤rudan çözüm üreten
firma ile buluflmas›n› amaçlad›klar›n›
söyledi. Prof. Dr. Karagöz, “ULUTEK
Partnerim projesi, bu noktada
firmalara yenilikçi bir çözüm orta¤›
konumunda bulunuyor. 160’› aflk›n
iflletmemizin yan›nda ULUTEK

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü
Prof. Dr. ‹rfan Karagöz, Genel
Müdür Yard›mc›s› Hakan Gedikli
ve Uluslararas› Projeler Uzman›
Mustafa Kahraman, ULUTEK
Partnerim Projesi’ni anlatmak ve
BUS‹AD’›n deste¤ini anlatmak
amac›yla BUS‹AD’› ziyaret ettiler.

B

Teknopark güvencesiyle sanayinin
ürün ihtiyac›, en etkin ve h›zl› biçimde
çözüm bulmufl olacak. Bölgemize ve
Bursa’ya karfl›l›kl› de¤er katacak
platformumuzu yayg›nlaflt›rmak için
desteklerimizi ve ziyaretlerimizi
sürdürece¤iz” dedi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay ise, bu tür
iflbirliklerine aç›k olduklar›n› ifade etti.

Konunun Yönetim Kurulu’na
götürülece¤ini ifade eden Türkay,
projenin profesyonel bir pazarlama
stratejisiyle baflar›ya ulaflmas›n›n
mümkün oldu¤unu da kaydetti.
Türkay, Bursa Uluda¤ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim
K›lavuz’un üniversite-sanayi iflbirli¤ine
verdi¤i özel önemi de bildiklerini ve
bu konuda çok flansl› olduklar›n› da
söyledi.

ULUTEK’ten partnerim uygulamas›

BUS‹AD’dan
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‹fl dünyas› Hayri Terzio¤lu MTAL’de
BEBKA deste¤iyle “Yenilikçi
Teknoloji ‹le Mesle¤imi
Ö¤reniyorum” projesinde  BTSO
Hayri Terzio¤lu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde paydafl olan
Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›,
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i, Bursa Mühendis ve
Mimar ‹fl ‹nsanlar› Derne¤i ve
Makine ‹malatç›lar› Birli¤i
temsilcileri Hayri Terzio¤lu
MTAL’nde okul kordinasyon kurulu
toplant›s› gerçeklefltirdi.

US‹AD ad›na toplant›ya kat›lan 
geçmifl dönem Yönetim Kurulu
Üyesi Bu¤ra Küçükkayalar, Hayri

Terzio¤lu’nda daha önce BUS‹AD
S›n›f› uygulamas› yapt›klar›n›, bu
projenin ikinci proje oldu¤unu söyledi.

Küçükkayalar, bundan sonraki
projenin “biz ne yapar›z da kendi
kurumlar›m›zda meslek liselerinden
mez›-un olan çocuklar› istihdam

ederiz yaklaflam›n›n sergilenmesi
gerekti¤ini” söyledi.

B

Kurul üyeleri daha sonra okulu
gezdiler.
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K›sacas› klasik ana ak›m t›p organlar›
tedavi ederken, fonksiyonel t›p
yaklafl›m› organizmayi hücreyi tedavi
eder. Fonksiyonel t›p sa¤l›¤›
korumaya ve geri kazanmaya yönelik
iken, klasik anaak›m t›p hastal›k
yönetimine odakl›d›r.

SA⁄LI⁄A FARKLI BAKIfi
FONKS‹YONEL TIP

Burtom Konur T›p Merkezi
Dahiliye Uzman› Yrd. Doç. Dr.
Gökhan Erba¤, fonsiyonel t›p ile
ilgili önemli bilgiler verdi.

F onksiyonel t›p yaklafl›m› hastalar›
ve hekimleri hastal›¤›n alt›ndaki
kök nedenleri ele almak ve en

uygun sa¤l›¤a, iyileflmeye kavuflmak
ad›na, bireysellefltirilmifl hasta
merkezli bilim temelli bir yaklafl›md›r.

Fonsiyonel t›p yaklafl›m› her kiflinin
genetik, biyokimyasal ve yaflam tarz›
faktörlerinin farkl› oluflumunu temel
alarak birçok hastal›¤a karfl› ana ak›m
t›p yaklafl›m›n›n tek düze tedavi
yöntemlerinden farkl›laflarak  kiflileri
tedavi etme imkan› sa¤lamaktad›r.
Fonksiyonel t›p yaklafl›m› rutin testlerin
d›fl›na ç›karak hastalar› ve sa¤l›kl›
kiflileri daha ayr›nt›l› biyokimyasal ve
genetik olarak inceleme imkan›
sa¤lar. Bu yap›lan testler için gerek
ülke içinden, gerek ülke d›fl›ndan
birçok özel laboratuvardan destek
al›narak kiflilerin risklerini analiz etme
imkan› sa¤lamaktad›r.

Bütün bu analizlerin neticesinde
kiflinin k›sa ve uzun vadeli riskleri
belirlenir ve bunun karfl›s›nda yaflam
tarz› de¤iflikli¤i ve medikal gerekli
destekler sa¤lanarak riskler minimize
edilir. Kiflilerin sa¤l›kl› kalma halini
sürdürmesi hedeflenir.

Fonksiyonel t›p yaklafl›m› kronik
kompleks hastal›klar›n önlenmesi,
erken safhada saptanmas› ve
tedavisinde bireye has yaklafl›mlar›
kullanma imkan› sa¤lar. Bu sayede
hastal›klar henüz gelmeden hücresel

düzeyde anormallikler tespit edilerek,
orta vadede karfl›m›za ç›kaçak
hastal›klar›n erken tespit edilmesi ve
henüz hücresel hasar ortaya
ç›kmadan tedavi etme imkan› sa¤lar.
Ayr›nt›l› inceleme ile kiflilerin baflta
kardiyovasküler hastal›k, kanser,
nörodejeneratif hastal›klar (Parkinson,
MS, ALS gibi ) hastal›klar›n erken
iflaretlerinin tespit edilme imkan›n›
sa¤lar. Bu tespitlerin  yap›lmas› küçük
müdahaleler ile ileride oluflabilecek
sa¤l›k maliyetini ortadan kald›rmay›
hedefler.

Hastal›¤a tutulmamak, hasta olup da iyileflmekten daha iyidir.
Eflatun
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argill Türkiye, bitkisel trafo ya¤›yla
7. ‹stanbul Karbon E-Zirvesi’nde
‘Düflük Karbon Kahraman›’

ödülüne lay›k görüldü. Çevre ve
fiehircilik Bakanl›¤›, ‹stanbul Teknik
Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim
ve Tüketim Derne¤i (SÜT-D)
taraf›ndan düzenlenen E-Zirve, ‘‹klim
Dirençli Türkiye için Yeflil Toparlanma:
At›k ve Enerji Yönetiminin Rolü’
temas›yla gerçekleflti.

Üst düzey devlet görevlileri,
akademisyenler ve özel sektörden
kat›l›mc›lar› buluflturan E-Zirve
kapsam›nda, karbon ayak izine
duyarl› ekonomiyi destekleyen ürün
ve programlara Düflük Karbon
Kahraman› Ödülleri verildi.

Cargill Türkiye’nin üretti¤i, ilk ve tek
yerli bitkisel trafo ya¤› FR3®
Sürdürülebilir Ürün Kategorisi’nde
büyük ödülün sahibi oldu. Yüzde 98
yenilenebilir bitkisel ya¤lardan üretilen
FR3® trafo üretiminde yayg›n olarak
kullan›lan petrol bazl› mineral ya¤lara
k›yasla çevre dostu bir alternatif
olarak öne ç›k›yor.

Cargill Türkiye’ye,
Düflük Karbon Kahraman›
ödülü

Ödülü de¤erlendiren Cargill G›da
Orta Do¤u, Türkiye ve Afrika Yönetim
Kurulu Baflkan› ve CEO’su Murat
Tarakç›o¤lu, “Global ölçekteki mutlak
operasyonel emisyonlar›m›z› 2025
y›l›na kadar yüzde 10 azaltmay›
taahhüt ediyoruz. Ald›¤›m›z bu ödül
bizim için iklim taahhüdümüzü
gerçeklefltirmek üzere att›¤›m›z
ad›mlar›n takdir edilmesi anlam›n›
tafl›yor. Türkiye’deki yat›r›mlar›m›za
devam ederek poliüretan köpük,
boya, inflaat ve asfalt gibi pek çok
alanda kullan›lan petrol türevi ara
ürünlere, bitkisel bazl› alternatifler
gelifltirip portföyümüzü
geniflletece¤iz” diye konufltu.

Cargill’in enerji sektöründe kullan›lan
eski teknolojiye karfl›l›k bitkisel bazl›
çözümler gelifltirme stratejisinin bir
ürünü olan FR3® trafo ya¤›, trafolarda
izolasyon ve so¤utma amac›yla
kullan›l›yor. Uzun y›llard›r trafolarda
yayg›n olarak kullan›lan
yenilenemeyen petrol bazl› ya¤ ise
kolayca yanabilir ve çevreye zarar
verebilir olarak biliniyor.

Petrol bazl› ya¤lara k›yasla %98 daha
az karbon ayak izine sahip olan FR3®

trafo ya¤›, sürdürülebilir bir gelecek
için önemli bir örnek teflkil ediyor.
Ayn› zamanda 360ºC‘lik tutuflma
s›cakl›¤›, mineral ya¤lar›n iki kat›ndan
daha fazla oldu¤u için yang›n riskini
ortadan kald›r›yor.

FR3® trafo ya¤›n›n performans› ve
güvenilirli¤i, 30 y›l› aflk›n bir süredir
dünya çap›nda 2,5 milyondan fazla
trafoda kullan›larak test edildi ve
onayland›. Ayr›ca yenilenebilir
bitkilerden elde edildi¤i için do¤ada
kolayca çözünebiliyor. Mineral ya¤a
k›yasla daha yüksek performans

Cargill Türkiye, ilk ve tek yerli
bitkisel trafo ya¤›yla 7. ‹stanbul
Karbon E-Zirvesi’nde ‘Düflük
Karbon Kahraman›’ ödülünü
ald›. FR3® trafo ya¤›, petrol
bazl› alternatiflere k›yasla yüzde
98 daha az karbon ayak izine
sahip olmas›yla öne ç›k›yor.

C
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sunarak, trafolar›n kullan›m ömrünü
ve kapasitesini art›r›yor. Kalabal›k
flehirlerde kullan›lan trafolar›n ya¤›
bitkisel ya¤ ile de¤ifltirildi¤inde, trafo
daha yüksek elektrik tüketimini
karfl›layabiliyor.

Tarakç›o¤lu, “Türkiye, dünyan›n en
büyük trafo üreticilerinden biri
konumunda. Bu nedenle trafolar için
kritik bir bileflenin burada yerli
kaynaklarla üretilmesi, trafo
üreticilerinin yurt d›fl›nda daha güçlü
rekabet edebilmesine destek oluyor.
Öte yandan, iklim krizi yeflil çözümlere
olan ilgiyi art›r›yor. Bitkisel bazl› trafo
ya¤›m›z, yenilenebilir kaynaklarla elde
edilen, sürdürülebilir ve düflük
karbonlu ürünlerin kullan›ld›¤› yeni
bir döneme öncülük edebilece¤imizi
kan›tl›yor” dedi.

Türkiye’de Cargill

Türkiye’de faaliyetlerine 1960’l›
y›llarda bafllayan Cargill’in g›da,
biyoendüstriyel ve hayvan besleme
sektörlerine çeflitli girdi ve ara mamul
üreten toplam dört fabrikas›
bulunuyor. fiirket, 1992 y›l›nda
‹stanbul’da aç›lan Türkiye merkez
ofisinin yan› s›ra Adana ve
Ankara’daki ofisler ile Bursa, Bal›kesir,
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Kocaeli ve Sakarya’da yer alan üretim
tesislerinde toplam 650’den fazla
çal›flan›yla hizmet veriyor. 2014’te
Orta Do¤u ve Kuzey Afrika, 2018 ise
Sahra Alt› Afrika’n›n eklenmesiyle
Orta Do¤u, Türkiye ve Afrika’y›
(META) içine alan bölgenin yönetim
merkezi Türkiye oldu. 2021 y›l›
itibariyle Cargill Hindistan’›n g›da
bileflenleri ifl kolunun META bölgesine
ba¤lanmas›yla birlikte Türkiye 3
milyara yak›n nüfusu olan bir bölgenin
yönetimini üstlenmifl oldu. Daha fazla
bilgi için www.cargill.com.tr’yi ziyaret
edebilirsiniz.

Cargill Hakk›nda

Cargill, 70 ülkedeki 155 bin çal›flan›
ile dünyan›n güvenli, sorumlu ve
sürdürülebilir bir flekilde beslenmesini
sa¤lamak hedefiyle durmak bilmeden
çal›fl›yor. Her gün insanlar› ve
hayvanlar› ihtiyaç duyduklar›
g›dalarla, g›da üreticilerini bileflenlerle
ve çiftçileri pazarla buluflturuyor.

Cargill; 125’i aflk›n ülkede, güvenilir
ifl orta¤› kimli¤iyle g›da, tar›m, finans
ve endüstriyel alandaki müflterilerine
hizmet sunmak için 155 y›ll›k
deneyimini yeni teknolojiler ve
bilgilerle birlefltiriyor, tar›m için daha
güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek
infla ediyor. Ayr›nt›l› bilgi için
www.cargill.com’u ziyaret
edebilirsiniz.



• Bal›kesir’de bulunan Turya¤
tesisinde, trans ya¤ ve kolesterol
içermeyen, doymufl ya¤ oran›
azalt›lm›fl, daha sa¤l›kl› yenilebilir
bitkisel ya¤lar üretiliyor.
• Dilovas›’ndaki biyoendüstriyel
üretim tesisinde, trafo ya¤lar›, sondaj
ya¤lar› ve endüstriyel esterler gibi
geliflmifl bitkisel bazl› malzemeler
üretiliyor.
• Sakarya Hendek’teki hayvan yemi
üretim tesisinde, yüksek kaliteli
hayvan yemleri ve premiksler
üretiliyor.

Cargill Türkiye, bu tesislerde üretilen
ürünleri 70’i aflk›n ülkede hizmet
verdi¤i müflterilerine ihraç ediyor.
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›da, biyoendüstri ve hayvan 
beslenmesi alanlar›nda dünya 
lideri konumunda olan Cargill, 

Türkiye’de yat›r›m ve büyümeyle
geçen 60 y›l›n› kutluyor. Cargill
Türkiye, 60 y›lda yurt içi ve yurt 
d›fl›ndaki müflterilerine katma de¤er
sa¤layan önemli bir üretim üssü
konumuna geldi. Uluslararas› bir
flirket olan Cargill içinde Türkiye’nin
rolü yükseldi.

Cargill’in 66 ülkeyi içine alan Orta
Do¤u, Türkiye ve Afrika (META)
bölgesindeki operasyonlar›ndaki
stratejik merkezi ‹stanbul oldu. Son
olarak flirketin Hindistan merkezli g›da
operasyonlar›n›n yönetimi de
‹stanbul’dan yap›lacak. Hindistan’›n
Orta Do¤u, Türkiye ve Afrika (META)
bölgesine kat›lmas›yla birlikte
Cargill’in, Türkiye merkezli
operasyonlar›n›n gücünden daha
fazla yararlanmas› sa¤lanacak.
Cargill G›da Orta Do¤u, Türkiye ve
Afrika Yönetim Kurulu Baflkan› ve
CEO’su Murat Tarakç›o¤lu, “Türkiye
pandemi sonras› dönemde önemli
bir üretim ve yat›r›m bölgesi olarak
öne ç›k›yor. Hindistan, Orta Do¤u ve
Afrika aras›ndaki ticari iliflkiler
geliflmeye devam ederken, Cargill
Türkiye bölgede daha büyük bir
liderlik rolü üstlenerek bu büyümeyi
kolaylaflt›rmak üzere eflsiz bir konuma
sahip” dedi.

Cargill, 1960 y›l›nda yerel ortakl›kla
g›da sektörüne girerek Türkiye’deki
faaliyetlerine bafllad›. 60 y›l boyunca
Türkiye’ye 530 milyon dolar› aflan
yat›r›m yaparak, yurt içi ürün
portföyünü çeflitli g›da bileflenleri,
biyoendüstriyel malzemeler ve
hayvan beslenmesi ürünleriyle

Cargill Türkiye, 60. y›l›nda ürün
çeflitlili¤i ve ihracatla büyüyor

Türkiye’nin merkez konumunda
oldu¤u Cargill G›da Orta Do¤u,
Türkiye ve Afrika bölgesi,
flirketin Hindistan merkezli g›da
bileflenleri ifl kolunun liderli¤ini
de üstlendi.

G

geniflletti. Bugün ambalaj, farmasötik,
biyoenerji, dokular, boyalar ve daha
fazla ürün için inovatif çözümler
sunuyor. Bu ürünlerin büyük oranda
Türkiye’deki fabrikalarda
üretilmesiyle, ithal ürünlerin yerine
yerel üretim geçiyor. Ayn› zamanda
ülke ekonomisine katk›da bulunarak,
dünyan›n dört bir yan›ndaki pazarlara
ihracat f›rsatlar› yarat›yor.

“Türkiye’de 60 y›ld›r ürün çeflitlili¤ine
odaklanarak kararl›l›kla çal›fl›yoruz.
Tüketici trendlerine uygun inovatif
g›da ürünleri ve hayat›n her alan›na
dokunan bitkisel bazl›, sürdürülebilir
ürün alternatifleri gelifltirdik” diyen
Tarakç›o¤lu flöyle devam etti:
“Önümüzdeki 60 y›la bakt›¤›m›zda,
bu önceliklerimizi korumaya devam
edece¤iz. Bitkisel bazl› proteinler,
biyoendüstriyel ve farmasötik
kalitesinde ham maddeler gibi katma
de¤erli ürünler gelifltirmeyi
sürdürece¤iz.”

‹novasyon, Cargill’in Türkiye’deki
operasyonlar›n›n temel vizyonunu
oluflturmaya devam ederken,
sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk
çal›flmalar›na da yans›yor. 1000 Çiftçi
1000 Bereket Program› kapsam›nda
Türkiye’deki çiftçilere sürdürülebilir
tar›m yöntemleri üzerine e¤itim, dijital
tar›m araçlar›na eriflim ve tarlalar›na
özel dan›flmanl›k gibi hizmetler
sa¤l›yor. Cargill Türkiye’nin 60’›nc›
y›l›n› kutlad›¤› bu dönemde, gelece¤in
kad›n liderlerini yetifltirme hedefiyle
hayata geçirdi¤i Gelece¤e 60 Lider
Program› ise 60 üniversite
ö¤rencisine bursun yan› s›ra kiflisel
ve mesleki geliflim deste¤i sa¤l›yor.

Cargill’in Türkiye’deki mevcut
operasyonlar› aras›nda en son
teknolojiye sahip dört üretim tesisi
yer al›yor:
• Orhangazi’de bulunan m›s›r iflleme
tesisinde, yüzde yüz do¤al ve yerli
m›s›rdan g›da niflastas›, m›s›r lifi,
tatland›r›c› ve endüstriyel niflasta
üretiliyor.



2021 Uluslararas› CEO
(Communication, Economics
and Organization) Sosyal
Bilimler Kongresi Gürcistan’n›n
en büyük üniversitesi olan
Gürcistan Ulusal Üniversitesi
ev sahipli¤ininde, 19-22
A¤ustos 2021 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirildi.

Mohammed Abubakar’›n yapt›¤› 2.
Uluslaras› CEO kongresi hakk›nda bilgi
veren Kongre Baflkan› BA‹BÜ ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Himmet Karadal, “Bilimsel
kongreler bir bilim flenli¤i olarak
geçmektedir. Düzenlemifl oldu¤umuz
Uluslaras› CEO Kongre de küresel ölçekte
bu durumun en belirgin örneklerindedir.
Ayr›ca, 2021 CEO Kongre YÖK
Üniversiteler Aras› Kurul (ÜAK) Doçentlik,
Profesörlük atama kriterleri ve Akademik
Teflvik kriterlerini karfl›lamaktad›r.” dedi.

Kongrenin kapan›fl oturumunda ise
gerçeklefltirilmifl olan CEO Kongre
de¤erlendirildi ve en iyi bildiri ödülleri
sahiplerini buldu. Ayr›ca kapan›fl oturumunu
yöneten Prof. Dr. Mustafa TÜMER kongre
koordinatörlü¤ünü yapan Doç. Dr. Azer
Dilanchiev, Kerim Karadal, ‹lhan Alyay,
Murat Er’e teflekkür ederim dedi.

ve tehtidleri ele alarak yeni sürece dair
stratejileri sundular. ‘’Araflt›rma Yöntemleri’’
çal›fltay›’nda da Türkiye’nin bilimsel
araflt›rma ve yöntemleri konusunda en
yetkin akademisyenleri Prof.Dr. fievki
Özgener ve Prof.Dr. Remzi Altun›fl›k
kat›l›mc›lara bilgi aktar›m› gerçeklefltirerek
kat›l›mc›lar›n sorular›n› cevapland›rd›.

Kongrede Birbirinden Önemli ‹simler Yer Ald›

CEO Kongre’nin aç›l›s toplant›s›nda
birbirinden önemli isimler konuflmalar
gerçeklefltirdi. Aç›l›fl program›nda kongre
komitesinde yer alan akademisyenlerin
yan› s›ra Aksaray Belediye Baflkan› Dr.
Evren Dinçer, Afganistan Yüksek Ö¤retim
Bakan Yard›mc›s› Dr. Abdul Tawab
Balakarzai ve son olarak Devlet Eski Bakan›
Say›n Faruk Çelik aç›l›fl konuflmas›
gerçeklefltirdi. Say›n Bakan Faruk Çelik
yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda; ‘’CEO Kongre
hakk›nda bilgi verdikten sonra kongrenin
konusu olan iletiflim, ekonomi, yönetim ve
organizasyon alanlar›nda post Covid
dönemde yaflanan Dünya çap›ndaki
de¤ifliklikleri ve bunlarla bafla ç›kma
tekniklerini paylaflm›fllard›r. Dönem iletiflim,
ekonomi ve yönetim organizasyon
dönemidir. Bu vesile ile bu yo¤un ve
dünyan›n farkl› ülkelerinden kat›l›ml›
kongrenin ç›kt›lar›n›n hay›rlara vesile
olmas›n› dilerim’’ dedi.

Koordinatörlü¤ünü Dünyan›n en etkili bilim
insanlar› listesinde yer alan Doç. Dr.

Dünya 2021 Uluslararas› CEO
Sosyal Bilimler Kongresinde bulufltu

51 Bak›fl 153

ürcistan Ulusal Üniversitesi ev 
sahipli¤inde Bal›kesir 
Üniversitesi, Uluslararas› Vizyon

Üniversitesi, Bolu Abant Izzet Baysal
Üniversitesi, Uluslararas› Gorazde
Üniversitesi, Niflantafl› Üniversitesi, K›br›s
Bat› Üniversitesi, Prizren Üniversitesi, CEO
Tekmer, Dilkur Yay›nc›l›k, Insec ve EUJMR
ifl birli¤inde çevrim içi olarak düzenlenen
kongrede, Dünyan›n 7 k›tas›ndan, 123
kurumdan, 209 akademisyen taraf›ndan
haz›rlanan, 132 bilimsel bildiri, 2 ayr›
kanaldan, toplam 22 oturumda sunuldu.

‹stiklal Marfl›’m›z 7 K›taya Dinletildi

‹stiklal Marfl› ile bafllayan CEO kongre
kapsam›nda, 2 ayr› çal›fltay düzenlendi.
“Covid-19 Pandemisinin Yüksek Ö¤renime
Etkisi” çal›fltay›nda   dünyan›n 12 farkl›
ülkesinden kat›lan akademisyenler pandemi
sonras› yeni dünya düzeninde ortaya ç›km›fl
y›k›c› zorluklarla bafla ç›kmak için f›rsatlar

G

Üyelerden
Haberler



52 Bak›fl 153

Dijital dönüflüm, Destek Patent’in 
geçmiflten bugüne sahip oldu¤u en
önemli misyonlar›ndan biridir

Destek Patent uzun y›llard›r
Türkiye’de sektör lideri olarak yer
alan ve her geçen gün portföyünü
büyüten bir flirket. Kuruluflundan
itibaren her dönemde teknolojiyi
yak›ndan takip ederek, teknolojik
geliflmeleri sektöre uyarlamay›
kendine görev edinmifl, doksanl›
y›llar›n sonuna do¤ru in-house olarak,
teknolojinin o dönemde sa¤lad›¤›
bütün yetenekleri kullanarak, kendi
operasyonunu, o dönemin
imkanlar›na göre maksimum seviyede
dijitallefltirmifl bir flirkettir. Dijital
dönüflüm, Destek Patent’in geçmiflten
bugüne sahip oldu¤u en önemli
misyonlar›ndan biridir. Günümüz
flartlar›nda yeni teknolojileri de
kullanma iste¤imiz, robotik süreçleri
devreye alma iste¤imiz
do¤rultusunda, yeni bir dönüflüm
içerisine girme ihtiyac› do¤du ve
bunun neticesinde flirketimizin tüm
birimlerini etkileyecek ve gelifltirecek
yeni bir projenin start› verilmifl oldu.

Destek Patent dijital dönüflümde de
öncü rolü üstleniyor

1983’ten bu yana bulundu¤u
sektöre yön veren Destek
Patent, dijital dönüflüm
projesiyle de öncü rolü
üstleniyor. fiirkette son iki y›ld›r
çal›flmalar›na h›z verilen
teknolojik altyap› de¤iflikli¤inin
bafllang›c›n›, halihaz›rda
yap›lmakta olan çal›flmalar›,
önümüzdeki y›llar için yap›lmas›
planlananlar›, Destek Patent
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Faruk Yamankaradeniz bizlere
aktard›.

Dijital Dönüflüm projesi ile, sahip
oldu¤umuz profesyonel ifl gücünü daha
verimli ve yeni ifllerde de¤erlendirme
f›rsat›m›z olacak

Destek patent olarak yürüttü¤ümüz
operasyon fazlas› ile terzi ifli, emsalsiz
ve kifliye/kuruma ve ürüne özel
süreçler gerektiren bir operasyon.
Standart d›fl› bu süreçlere ilave olarak
tüm dünya genelinde, ilgili ülkenin
regülasyonlar›na tabi olan ve incelikle
takip edilmesi gereken ifl kurallar›n›
içerisinde bar›nd›ran bir sektörde

hizmet vermekteyiz. Destek Patent
olarak y›llard›r bu bahsetti¤imiz
süreçleri eksiksiz ve hatas›z olarak
profesyonel insan gücü ile
yönetiyoruz. Dijital Dönüflüm projesi
ile, sahip oldu¤umuz profesyonel ifl
gücünü daha verimli ve yeni ifllerde
de¤erlendirme f›rsat›m›z olacak.
Metal yakal› çal›flanlar›m›z, insan
gücü ile takip edilen birçok süreci
devralmaya bafllad›lar bile. Proje
tamamland›¤›nda, tüm ifl kurallar›n›n
robotlar ile yönetildi¤i, profesyonel ifl
gücünün ise daha verimli ifllerde
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kullan›ld›¤›, daha esnek ve geliflime
daha aç›k bir süreç ortaya ç›kart›lmas›
hedefleniyor.

Hedefimiz 2022’de tüm sistemlerimizin
de¤ifliyor olmas›

Proje kapsam›nda finanstan
operasyona kadar tüm ifl birimleri
için uygun çözümler temin edildi,
süreç analizleri tamamland› ve gerekli
gelifltirmeler yap›lmaya baflland›. Tüm
operasyonel süreçler yeniden gözden
geçirilerek süreç iyilefltirmeleri yap›ld›.
‹lk metal yakal› çal›flan›m›z ikinci
çeyrekte göreve bafllad› ve y›l
içerisinde di¤er metal yakal›
çal›flanlar›m›z görev yapmaya
bafllad›lar. Hedefimiz Ocak 2022’de
tüm sistemlerimizin de¤ifliyor olmas›.
2022 y›l› içerisinde ise bir tak›m yeni
web ve mobil uygulamalar› canl›ya
al›yor olaca¤›z. Müflterilerimizin ve
tedarikçilerimizin self servis olarak
süreçlerini takip edebilecekleri,
taleplerde bulunabilecekleri yeni
uygulamalar 2022 y›l› içerisinde
hayata geçecek uygulamalar›m›zdan
sadece birkaç›.

Böyle bir teknolojik altyap›n›n sektörde
baflka bir örne¤i yok

Sektörel olarak bakt›¤›m›zda, hizmetin
müflteriye sunumundan, operasyonel
süreçlere, operasyondan finansal
ifllemlere kadar ilerleyen tüm süreçleri
kapsayan bir yaz›l›m sektörde
bulunmuyor ve baflka bir örne¤i de
yok. Destek Patent bu konuda da
kesinlikle öncü bir rol üstleniyor
diyebiliriz.   Böyle bir sistemin sektöre,
iflleyifle ve müflterilere sunulan
hizmetlere pozitif katk›s› olacak.
Öncelikle sektöre yol gösterecek,
yeni fikirler verecek bir proje. Süreçleri
kolaylaflt›racak, kontrol noktalar›n›

otomatiklefltirecek ve do¤ru bilgiye
k›sa sürede ulafl›lmas›n› sa¤layacak.
Sistemin global anlamda da kullan›m
imkanlar› olacak. Biz projemizin ilk
test çal›flmalar›n› Yurt d›fl›
ofislerimizde gerçeklefltirdik.
Kullan›lan ülkenin kendi regülasyonu,
para birimi, teklif/sözleflme içerikleri
h›zl› bir flekilde ilgili ülkeye göre
uyarlanabiliyor ve ilgili ülkede
ba¤›ms›z olarak çal›flma imkan›
sunuyor.

Bu proje kapsam›nda hayata geçen ilk
yapay zeka uygulamas›, Destek Patent’in
ilk metal yakal› çal›flan›: “Süreyya”

Dijital dönüflüm projesi için yapt›¤›m›z
süreç analizlerinde gördük ki, uzun
y›llard›r çal›flan ve çok fazla teknik
bilgiye sahip birçok arkadafl›m›z,
robotlar›n yapabilece¤i birçok robotik
ifllemi manuel olarak yap›yorlar. Bu
do¤rultuda h›zl› bir flekilde Operasyon
Direktörlü¤ümüz içerisinde
konumlanan süreç birimi ile toplant›lar
yapt›k. Normal bir günde ortalama 7-
8 saat zaman olan birçok standart

süreci metal yakal› çal›flan›m›z ile çok
daha k›sa sürede yapar duruma
geldik. Süreyya, bizim Destek Patent
olarak ilk metal yakal› çal›flan›m›z
olmas›ndan dolay› çok önemliydi. ‹fl
birimlerinde çal›flan arkadafllar›m›z
da robotlar›n yeteneklerini bu sayede
tecrübe etmifl oldular. Süreyya ile
elde etti¤imiz kazan›mlar› gördükten
sonra, birçok yeni sürecimizi de ifl
birimlerindeki arkadafllar›m›z›n
talepleri ile robotlara devretmeye
bafllad›k. Örne¤in, sektördeki tüm
paydafllar›n manuel, insan gücü ile
yapt›¤› marka izleme ve yenileme
bildirimleri, elektronik tebligatlar›n
al›nmas› gibi birçok süreci de
robotlara devretmifl durumday›z ve
bu dönüflüm h›z kesmeden
ilerlemeye devam edecek.

Bu otomasyon sistemi ile y›llar›n
tecrübesine sahip kaliteli insan
kayna¤›m›z ile daha nitelikli ve bilgi
odakl› hizmetlerimizi yeniden
yorumlay›p müflterilerimize sunmak
istiyoruz.

Üyelerden
Haberler



yap›lmaktad›r.  Hava dufllar› ve
günlük çevrim say›s› kontrolü yap›lan
klima sistemleri yat›r›m›yla tozsuz alan
prensibine uygun infla edilmifl olan
elektronik üretim alanlar›na tüm
çal›flanlar Elektrostatik deflarj (ESD)
kontrolü yap›lan turnike
sistemlerinden geçerek girifl
yapmaktad›r.  Emko Elektronik
fabrikas›ndaki bina otomasyonunda,
AR-GE'sini ve üretimini kendi
bünyesinde gerçeklefltirdi¤i PROOP
serisi operatör panelleri, geniflleme
ve haberleflme modüllerini
kullanm›flt›r.

Çal›flan›na de¤er veren bir
anlay›flla hareket eden
EMKO Elektronik,
 AR-GE merkezi ve sat›fl
birimleri içerisinde
çal›flanlar›na kendi
sosyal alanlar›n›
yaratabilecekleri imkanlar
sunmak ile birlikte; genifl
ve bolca yeflil alan
bar›nd›ran modern teras
sosyal alanlar›n› ve 2’si
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EMKO Elektronik A.fi., ileri teknoloji
yat›r›m›yla yeni fabrikas›nda teknolojisini
yükseltti, kapasitesini art›rd›

ndüstriyel otomasyon 
sektöründe %100 yerli ölçüm 
kontrol cihazlar›, nem ve s›cakl›k

sensörleri, jeneratör kontrol cihazlar›,
uzak izleme ve kontrol yaz›l›mlar›
yapan firman›n 57 ülkede 65 marka
tescili bulunuyor. 80 ülkeye ihracat
yapan EMKO Elektronik, ak›ll›
makinelere yönelik gömülü elektronik
ürünler ve yaz›l›mlarla altyap›
gelifltirme ve nesnelerin interneti (IoT)
konusunda yurtiçi ve yurtd›fl› pazarda
marka bilinirli¤ini artt›r›yor.

Emko Elektronik, Endüstriyel
Elektronik ve Otomasyon sektöründe
ileri teknoloji ürünlerinin ithalat›n›
azaltarak ekonomiye katk›da bulunma
misyonuyla,  Ar-Ge Merkezinde
gerçeklefltirdi¤i Ar-Ge
çal›flmalar›ndan ortaya ç›kan özgün
ürünleri  “Emko Elektronik” markas›yla
Dünya pazar›nda ticarilefltirmektedir.

‹leri teknoloji yat›r›m teflvik belgesi
kapsam›nda yap›lan bu yat›r›m ile
elektronik üretim alan› 5 kat›na, AR-
GE merkezi 2 kat›na, sensör üretim
birimi 5 kat›na, depo alanlar› 4 kat›na
ç›kar›larak yeni fabrikas›ndaki toplam
kapal› alan›nda 4,5 kat art›fl, üretim
kapasitesinde 3 kat art›fl sa¤lanm›flt›r.

Yeni yat›r›m kapsam›nda iç lojistik ve
dinamik kanban sistemleri kurularak,
 ileri teknoloji elektronik üretim hatlar›
yenilenmifl ve uçtan uca bütünleflik
dijital ERP yaz›l›m›na entegre üretim

1986 y›l›ndan beri %100 yerli
sermaye ile ileri teknoloji
endüstriyel kontrol cihazlar›n›
tasarlay›p üreten, yurt içi ve yurt
d›fl› bayilik a¤›yla sat›fl›n›
gerçeklefltiren EMKO Elektronik
A.fi., 1 Eylül 2021 tarihi itibari
ile Bursa Organize Sanayi
Bölgesi'nde bulunan yeni
fabrikas›nda faaliyete bafllad›.

E

engelli olmak üzere 42 otomobil ve
10 motosiklet kapasitesindeki kapal›
otopark›n› tüm beyaz ve mavi yaka
çal›flanlar›n›n kullan›m›na sunmufltur.

‹leri teknolojiyi üretim metotlar›n›
kullanmay› ve ileri teknoloji ürünler
gelifltirmeyi amaç edinmifl olan
EMKO Elektronik, yeni fabrika yat›r›m›
sayesinde, Endüstriyel Elektronik ve
Otomasyon sektöründeki teknoloji
ürünlerinin ithalat›n› azaltarak, yurtiçi
ve yurtd›fl›nda sektöründe bir dünya
markas› olarak Türkiye ekonomisine
katk›da bulunmaya devam ediyor.
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Üyelerden
Haberler

utfak projelendirme 
konusundaki uzmanl›¤›n› ürün
gruplar›nda da sürdüren

‹noksan, bulafl›k y›kama

‹noksan Bulafl›k Y›kama Makineleri
Kuzey Amerika’da!

Endüstriyel mutfak sektöründe
bu y›l 41. y›l›n› kutlayan
‹noksan, sektöre de¤er katan
ifller yapmay› sürdürüyor.
Anahtar teslim mutfak
projelerinden sonra endüstriyel
bulafl›k y›kama makineleri ürün
grubunda da tercih sebebi olan
‹noksan, ABD ve Kanada’da
perakende ürün sat›fl›nda pazar
gerekliliklerinin en bafl›nda
gelen UL/ETL Güvenlik ve NSF
hijyen sertifikalar›n› almaya hak
kazand›.

M

makinelerinde ABD ve Kanada’da
perakende ürün sat›fl›nda pazar 
gereklilikerinin en bafl›nda gelen
UL/ETL Güvenlik ve NSF hijyen
sertifikalar›n›, uzun süren detayl› test
süreçlerinin ard›ndan BYM042N
Bardak Y›kama ve BYM052N Set Alt›
Bulafl›k Y›kama Makinesi
modellerinde almaya hak kazand›.
Tüm güvenlik ve hijyen
simülasyonlar›n›n gerçeklefltirildi¤i
a¤›r testlerden baflar›yla geçen
‹noksan BYM ailesinin üyeleri, art›k
tüm Kuzey Amerika’da sat›fla
sunulabilecek.

Projelerde, ‹noksan’›n genifl bayi a¤›
üzerinden, perakende sat›fllarda ve
online sat›fl platformlar›nda eriflilebilir
olacak olan ‹noksan BYM ailesi
üyeleri için Amerika’n›n tüm
eyaletlerinde garanti ve 7/24 servis

hizmeti de verilecek. Türk
mühendislerimizce tasarlanan,
tamamen yerli ve milli imkanlarla
üretilen ‹noksan BYM ailesi; Amerika
ve Kanada altyap›s›na uygun, elektrik,
su koflullar› ve kullan›m al›flkanl›klar›
gözetilerek, pazar ihtiyaçlar›n› en
kaliteli flekilde karfl›layabilecek yap›da
profesyonellerin be¤enisine
sunuluyor.
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KalDer sürdürülebilirlik hizmetleri
bafllad›

Türkiye’nin rekabet gücü ve
refah› için faaliyetler yürüten
KalDer sektörlere
sürdürülebilirlikle ilgili hizmet
vermek üzere yeni dönem
çal›flmalar›nda önemli bir proje
bafllatt›.

alDer’in kurumlara tavsiye etti¤i
ve birlikte uygulad›¤› EFQM 
Modeli’ne 2020’de BM Küresel

‹lkeler Sözleflmesi ve BM Kalk›nma
Amaçlar›’n›n dahil edilmesinin
ard›ndan bu yönde çal›flmalar art›r›ld›.
Sunulan Sürdürülebilirlik Yönetimi
ile kurulufllara sa¤lanacak hizmetler:
• Kurumun tüm ifl süreçlerinin
sürdürülebilirlik model ve
hedeflerinize uygun olmas›n›
sa¤l›yoruz.
• Sürdürülebilirlik komite tak›mlar›n›
oluflturuyor, çal›flmalar›na katk›
sa¤l›yoruz.

K

• Online araflt›rmalar ile temel
sürdürülebilirlik kavramlar›n› tespit
ediyor, çal›fltaylar ile çal›flmalar›n bu
temellere uygun olmas› için
yönlendirme yap›yoruz.
• ‹klim de¤iflkenli¤i çal›flmalar›na
akademisyenlerle birlikte yol haritas›
haz›rl›yoruz.
• Ürün yaflam döngüsü
de¤erlendirmesi, su ve karbon ayak
izi etkinizi akademisyenlerle birlikte
ölçümlüyor ve çözüm önerileri
sunuyoruz.
• Tedarik zincirinin sürdürülebilirlik
stratejiler ile uyumlu olmas›n›
sa¤layacak araç kiti haz›rl›yoruz.
• Sürdürülebilirlik iletifliminizin
öncelikli alan ve paydafllara uygun
flekilde yap›lmas› için destek
veriyoruz.
• Çerçeve imzac›l›¤› ve ödül
giriflimleri için lojistik destek
sa¤l›yoruz.

KalDer’de Sürdürülebilirlik Görev

Güçleri Çal›flmalar› da Bafllad›
KalDer, ülkelerin gelece¤inde ve
flirketlerin kurumsallaflma
yolculu¤unda önemli bir rol üstlenen
“sürdürülebilirlik” konusunun ülke
genelinde yayg›nlaflmas› ad›na örnek
bir çal›flmaya imza att›. Bu kapsamda;
Türkiye’nin farkl› bölgelerinden KalDer
üyelerinin kat›l›m›yla Sürdürülebilirlik
Yönetimi Komitesi kuruldu. Komitenin;
“Topluma Katk› Görev Gücü”, “Etik
ve Uyum Görev Gücü”, “Gelecek
Nesilleri Yetifltirme Görev Gücü” ve
“Kapsay›c›l›k ve Cinsiyet Eflitli¤i
Görev Gücü” gibi farkl› konular
›fl›¤›ndaki alt çal›flma gruplar›n›n
topluma ve farkl› sektörlere katk›
sa¤layacak çal›flmalar yapmas›
hedefleniyor.

Bursa Kalite Ödülü 2021 – 2022 Takvimi
Do¤rultusunda Çal›flmalar› Bafllad›

1998 y›l›ndan günümüze EFQM
Mükemmellik Modeli referans al›narak



57 Bak›fl 153

Üyelerden
Haberler

verilen Bursa Kalite Ödülünün yeni
dönem çal›flmalar› bafllad›.  EFQM
Mükemmellik Modeli, k›saca EFQM
olarak an›lan Avrupa Kalite Yönetim
Vakf› taraf›ndan sanayi ve
akademisyenlerden oluflan bir grup
ile gelifltirilerek 1991 y›l›nda tüm
dünyaya duyurulmufl olan bir yönetim
modelidir.

Bu kapsamda Bursa’da sürdürülen
ödülün amaçlar› flunlard›r:
• Mükemmellik kültürü ve Toplam
Kalite Yönetimi yaklafl›m›n›n Bursa
çap›nda yayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤lamak
ve Ulusal Kalite Hareketine destek
vermek,
• Bursa bölgesinde ifl
mükemmelli¤ine ulaflma çabas›nda
olan kurum ve kurulufllar›
ödüllendirmek ve onurland›rmak,
• Konusunda iyi uygulamalar›n di¤er
kurum ve kurulufllar taraf›ndan da
paylafl›l›p uygulanmas›n› teflvik etmek,
• Bursa’da faaliyet gösteren veya
hizmet sunan kurum ve kurulufllar›n

   Faaliyet                                                                                             Tarih

EFQM 2020 E¤itimi                                                                   07 Ekim 2021
Kurulufllar›n Baflvurusunun Son Günü                                      08 Ekim 2021
Baflvuran Firmalar›n E¤itimi                                                 21-22 Ekim 2021
De¤erlendirici Seçimi                                                             04 Kas›m 2021
De¤erlendiricilerin E¤itimi                                                  10-11 Aral›k 2021
Kurumlar›n Baflvuru Dokumalar›n›n Teslimi                            17 fiubat 2022
De¤erlendiricilerin Çal›fltay & Dokuman Teslim                      18 fiubat 2022
Bireysel De¤erlendirmelerin Bafllamas›                                  21 fiubat 2022
Ara De¤erlendirme Toplant›s›                                                   10 Mart 2022
Uzlafl›m Toplant›lar›                                                                 02 Nisan 2022
De¤erlendirici Saha Ziy. E¤it ve Plan                                      14 Nisan 2022
Saha Ziyaretleri                                                                 25- 30 Nisan 2022
Saha Ziyaretleri Sonuçlar›                                                       09 May›s 2022
BKÖYK De¤erlendirme Sonucu                                              10 May›s 2022
BKÖ Jürisi De¤erlendirme Sonucu                                         12 May›s 2022
Ödül Alan Kurulufllar›n Duyurulmas›-Ödül Töreni                   26 May›s 2022
Geri Bildirim Raporlar›n›n Gönderilmesi                                 30 May›s 2022
Kurumlar ile Geri Bildirim De¤erlendirme Toplant›s›       06-10 Haziran 2022
2021 BKÖ De¤erlendirme Toplant›s›                                   14 Haziran 2022

baflar›lar›n›n ve sürdürülebilir rekabet
gücünün ulusal ve uluslararas›
düzeyde artmas›na yard›mc› olmak,
• Kurum ve kurulufllar›n Türkiye
Mükemmellik Ödülü ve Avrupa Kalite

Ödülü için haz›rlanmalar›na yard›mc›
olmak.
• Bursa’n›n tan›t›m›na katk›da
bulunmakt›r.
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o¤aya verilen tahribata dikkat 
çekmeyi ve çevre temizli¤i 
hakk›nda fark›ndal›k yaratmay›

amaçlayan Limak Enerji Çevre Timi
Bursa, Bal›kesir, Çanakkale ve
Yalova’da çevre temizli¤ine katk›
sa¤lamaya devam ediyor. fiirket
gönüllülerinden oluflan Çevre Timi’nin
bu kapsamda son dura¤› ise Gölyaz›
oldu. Yeflim ile yap›lan ifl birli¤i
kapsam›nda ekolojik dengenin
korunmas› için çevre duyarl›l›¤›n›n
önemine dikkat çekilirken, leyleklerin
yaflamlar›n› tehdit eden misina, bal›kç›
a¤lar›, plastik poflet, ambalaj, g›da
ve ka¤›t at›klar› ile pet flifle gibi plastik
at›klar ve sigara izmaritleri toplanarak
örnek teflkil edecek bir çal›flmaya
imza at›ld›.

Amaç, leyleklere daha iyi bir yaflam
alan› sunmak

Limak Enerji, sürdürülebilir bir
dünya için do¤ay› korumaya
yönelik çal›flmalar›n› h›z
kesmeden sürdürüyor. Hizmet
bölgesinde pek çok alan›
çöplerden ar›nd›ran ve do¤al
görünümüne kavuflturan Limak
Enerji Çevre Timi, Yeflim Do¤a
Kulübü ile birlikte Bursa’n›n
Gölyaz› Mahallesi’nde temizlik
çal›flmas› yapt›. Leyleklerin
yaflamlar›n› tehdit eden
materyaller topland›.

D

Düzenli olarak faaliyetlerine devam
eden Limak Enerji Çevre Timi,
Gölyaz›’y› temizleyerek, do¤aya
b›rak›lan çöplerin insan ve di¤er
canl›lar›n hayat›n› nas›l tehdit etti¤ini
bir kez daha göstermifl oldu. Yap›lan
çal›flma ile leyleklere daha iyi bir
yaflam alan› sunmak için göç ederek
geldikleri bölgeleri temizleme
hedefinin ilk ad›m› da gerçekleflmifl
oldu.

Gerçeklefltirdi¤i çal›flmalarla çevre
temizli¤i konusunda fark›ndal›k
yaratmaya devam eden Limak Enerji
Çevre Timi üyeleri, “Sa¤l›kl› bir çevre
için her birimizin üzerine düflen
sorumluluklar var. Bizler de Yeflim
Do¤a Kulübü ve bölge halk› ile birlikte
leyleklerin göç ederek geldikleri
mevsime kadar, bu bölgede
leyleklerin yuvalar›na tafl›yabilece¤i
ve yaflamlar›n› tehdit eden at›klar›

toplayaca¤›z. Leyleklerin yaflam
alan›n› iyilefltirmek için yapt›¤›m›z bu
projemizi Mart ay›na kadar belirli
aral›klarla gerçeklefltirerek, onlara
göç edip geldikleri bu bölgede daha
temiz bir alan sunmay› amaçl›yoruz”
dedi.

Yeflim Do¤a Kulübü üyeleri de Eylül
ay›n›n Yeflim bünyesinde
“Sürdürülebilirlik Ay›” olarak
belirlendi¤ine dikkat çekerek, bu ay
içinde çeflitli etkinliklere ve
çal›flmalara imza atacaklar›n› belirtti.
Limak Enerji ifl birli¤i ile bafllat›lan
temizlik hareketinin sürdürülebilir bir
faydaya dönüflmesini
hedeflediklerinin alt›n› çizen kulüp
üyeleri, “Çevreye olan
sorumlulu¤umuzun bilinci ve ‘Do¤ay›
Yafla, Do¤ay› Yaflat’ slogan›m›zla
leyleklerin yaflam alanlar›n› tehdit
eden at›klar› temizlemeyi
hedefliyoruz” diye konufltu.

Limak Enerji ve Yeflim, leyleklerin
u¤rak noktas› Gölyaz›’y› temizledi



Limak Enerji taraf›ndan engelli
bireylere destek olmak amac›yla
hayata geçirilen “Engelsiz
Müzik Korosu” Bursa Kültürpark
Aç›k Hava Tiyatrosu’nda konser
verdi. Koro üyeleri, “Notalar
Engel Tan›maz” temas›yla
Bursa halk›na müzik ziyafeti
sundu.

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu
yeniden sahnede
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imak Enerji bünyesinde 
oluflturulan ve yurdun dört bir 
yan›nda verdi¤i konserlerle

engelli vatandafllarla gönül köprüsü
kuran “Engelsiz Müzik Korosu" bu
kez de tüm pandemi önlemleri
al›narak gerçeklefltirilen 17.
konseriyle, Bursal› dinleyicilerle
bulufltu. "Notalar Engel Tan›maz”
diyerek yola ç›kan koro, fief Ümit
Akkufl eflli¤inde Türk Halk Müzi¤i ve
Türk Sanat Müzi¤i baflta olmak üzere
farkl› türdeki ezgilerini seslendirerek
müzik ziyafeti yaflatt›.

L

2016 y›l›nda kurulan Engelsiz Müzik
Korosu’nun ilk kez aç›k havada
düzenledi¤i bu konserinde engelli
bireyler ve flirket çal›flanlar›ndan
oluflan 25 kiflilik ekip sahne ald›.
Engelli bireyleri topluma kazand›rmak
ve onlar›n da destek olundu¤u zaman
baflar›l› olabilece¤ini göstermek
amac›yla bir sosyal sorumluluk
projesi olarak hayata geçirilen
Engelsiz Müzik Korosu konserine;
Limak Enerji Uluda¤ Elektrik Genel
Müdürü Ali Erman Aytac, Uluda¤
Elektrik Da¤›t›m Genel Müdürü Gökay
Fatih Danac›, Bursa Kent Konseyi
Baflkan› fievket Orhan, protokol
üyeleri ve bas›n temsilcilerinin yan›
s›ra engelli bireyler ve aileleri ve
Limak Enerji çal›flanlar› kat›ld›.

Duygulu anlar›n yafland›¤› gecede
Bursa Zihinsel Engelli Çocuklar›
Koruma Derne¤i stand›yla yer al›rken,
çocuklar›n el eme¤i ile yap›lan ürünler
de davetlilere hediye edildi. Konser

sonunda destekleyici firmalara plaket
takdim edilirken, konserin gelirleri
çeflitli derneklere ba¤›fllanarak
engellilerin yaflamlar›n›n
kolaylaflt›r›lmas› ve ihtiyaç duyduklar›
materyallerin al›nmas› sa¤lanacak.

Aytac, “Müzi¤in birlefltirici gücü ile
engelli vatandafllar›m›z›n hayat›na katk›
sunduk”

Limak Enerji Uluda¤ Elektrik Genel
Müdürü Ali Erman Aytac; “Müzi¤in
birlefltiricili¤inden gücünü alan
Engelsiz Müzik Koromuz, bu geceki
konseri ile müzikseverlerle bulufltu.
Pandemi flartlar›n› da göz önüne
alarak çok güzel bir aç›k hava konseri
gerçeklefltirdik. Koromuz
konserimizde farkl› yörelerden pek
çok ezgiyi seslendirdi. Engelli
dostlar›m›z›n sosyal yaflamda moral
ve motivasyonlar›n› art›rmak ve sosyal
hayat›n içinde yer almalar› için biraz
da olsa katk› sa¤lamak bizim için çok

Üyelerden
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k›ymetli. Konserlerimizle engellere
ra¤men neleri aflabileceklerini ve
neleri baflarabileceklerini gösteriyor,
bu konuda fark›ndal›k yaratmak
istiyoruz. Engelleri müzikle aflan pek
çok koristimizden de görece¤iniz
gibi, e¤er istersek afl›lamayacak
hiçbir engel yok, iflte biz de bunu
göstermek istiyoruz” dedi.

Danac›, “Koromuz say›s›z konser
vererek, gelirlerini de engelli
vatandafllar›m›za ulaflt›r›yor”

Uluda¤ Elektrik Da¤›t›m Genel
Müdürü Gökay Fatih Danac›; “2016
y›l›nda kurulan, Türk Halk Müzi¤i ve
Sanat Müzi¤inin önemli eserlerinin
yeniden hayat buldu¤u koromuz

çal›flma arkadafllar›m›z, engelli
bireyler ve çok k›ymetli sanatç›lardan
oluflan de¤erli ve bir o kadar faydal›
bir oluflum. Koromuz, ‹skenderun’dan
K›rklareli’ye, Ankara’dan
Çanakkale’ye ülkemizde say›s›z
konser vererek, konser gelirlerini de
engelli vatandafllar›m›za ulaflt›r›yor.
Baflta hocam›z ve de¤erli
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sponsorlar›m›za, sanatç›lar›m›za,
koromuza ve siz izleyenlere bu
serüveni devam ettirdi¤i için minnet
duyuyorum” fleklinde konufltu.

Engelleri Müzik ile Aflanlar

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu
engelleri aflarak, müzik ile hayatlar›na
yeni bir yön veren pek çok koristi
bar›nd›r›yor. Bugüne kadar 17 konser
vererek, engelleri aflan baz› koristlerin
hayat hikayelerine de konser boyunca
de¤inildi.

Görme problemi ile dünyaya gelen
Rüya Ecrin Çetinkaya,
çocuklu¤undan itibaren müzi¤e karfl›
olan ilgisi sayesinde koro ekibine
dahil oldu. Uzun y›llard›r müzik dersi

alan Rüya’n›n bu derslerden sonra
hayat› de¤iflti ve müzikle beraber tüm
engelleri aflarak hayata daha s›k›
sar›lmaya bafllad›.

Müzi¤in istenildi¤inde her fleyi
baflarabilece¤ini gösterdi¤ini
söyleyen Rüya, 2016 y›l›nda Engelsiz
Müzik Korosu’yla tan›flt›ktan sonra
kendisine bir söz verdi¤ini, önüne
ç›kan hiçbir engelin karfl›s›nda pes
etmeyece¤ini ve yolun sonuna kadar
emin ad›mlarla ilerleyece¤ini söyledi.

7 yafl›nda müzikle ilgilenmeye
bafllayan Murat Yurtçu’nun ise
müzikle beraber hayata karfl› bak›fl›
de¤iflti. Konuflma güçlü¤ünü müzikle
beraber aflan Murat, müzik
e¤itiminden sonra konuflmas›n› da

fazlas›yla gelifltirdi. Hayat›n› müzikle
bütünlefltiren Murat, sahneyi ve flark›
söylemeyi çok seviyor ve gelecekteki
hedefi ise konservatuvar ö¤rencisi
olmak.

2016 y›l›ndan beri koroda yer alan
bir di¤er isim olan Deniz Kaya ise
müzikle beraber hayat›na yeni bir yön
verdi. Görme engeli bulunan Deniz,
koroya girdikten sonra
konservatuvardan mezun oldu ve flu
an müzik ö¤retmeni olarak görev
yap›yor.
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TSO’nun ev sahipli¤inde 
düzenlenen organizasyonda, 
ülkemizde elektrikli araçlar

sektörünün mevcut durumu,
planlamalar ve beklentiler gibi çeflitli
konular ele al›nd›.

CIGRE Türkiye buluflmalar›n›n ilki
niteli¤inde olan etkinlikte, Limak Enerji
Uluda¤ Elektrik Genel Müdürü Ali
Erman AYTAC, “Elektrikli Araç
Ekosisteminin Gelece¤i, Elektrik
Tedariki, Düzenleme Mekanizmalar›
ve Ödeme Sistemleri” konular›nda
bilgilerini kat›l›mc›larla paylaflt›.

Elektrikli araçlar konufluldu
Limak Enerji ana
sponsorlu¤unda düzenlenen
"CIGRE Türkiye Elektrik
Sektörüyle Bulufluyor" etkinli¤i,
"Elektrikli Araçlar" ana temas›
ile 27 Eylül Pazartesi günü
gerçeklefltirildi.

B



arsalar›na Fabrika ve ‹dari Bina Kaba
inflaat›n›n yap›m›na Firmam›zca
bafllanm›flt›r.

Hizmet verdi¤imiz tüm firmalar›m›z›n
yat›r›mlar›n›n hay›rl› olmas›
temennisiyle, sa¤l›kl› yar›nlar
diliyoruz...

• Ak-Pres Metal Yedek Parça Makina
San.Tic. A.fi.’nin Bursa ‹li, Karacabey
ilçesinde yer alan mevcut tesislerine
Fabrika Binas› inflaat›n›n yap›m›na
Firmam›zca Bafllanm›flt›r.
• Do¤al Tekstil Sanayi ve Ticaret.
A.fi.’nin Bursa ‹li,Nilüfer ilçesi,
Organize Sanayi Bölgesinde yer alan

Üyelerden
Haberler
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Sinta Sanayi ‹nflaat Taahhüt
ve Ticaret A.fi.: Canlanma bafllad›

Tüm dünyay› sa¤l›kta etkisi
alt›na alan Covid’in, ayn›
zamanda ekonomiyi de büyük
ölçüde etkisi alt›na ald›¤›
kaç›n›lmaz bir gerçek

u zorlu süreçte ülkemiz 
sanayisinde büyük pay sahibi 
olan flehrimiz de bu süreci

atlatmaya çal›flmakta. Tüm ülke
olarak Covid ile birlikte yaflamaya
al›flmaya bafllamam›z ile birlikte
sanayicilerin ara verdikleri yat›r›mlar›,
yeniden gözden geçirmeye
bafllamas› ile beraber flehrimizde de
bir canlanma yaflanmaya bafllad›.
Kendi sektörümüzde bu süreçte de
var olabilme yolunda yeni yat›r›mlara
at›lan firmalara ara vermeksizin
hizmet vermeye devam ettik.

Ülkemizin ve tüm dünya ülkelerinin
böyle illet hastal›klarla bir daha
karfl›laflmamas› tek temennimiz. Zorlu
bir dönemden geçti¤imiz bu günlerde
inflaat yapt›rarak yat›r›m yapan ve
hizmet verdi¤imiz;
• Roda Liman Depolama ve Lojistik
‹flletmeleri A.fi.’nin Bursa ‹li, Gemlik
‹lçesi’ndeki mevcut tesislerine Fabrika
Binas› Kaba inflaat›n›n yap›m›
Firmam›zca devam etmektedir.
• H‹D-TEK Makina Sanayi ve Ticaret.
Ltd. fiti.’nin Bursa ‹li, Nilüfer ‹lçesinde
yer alan arsalar›na Betorname Üretim
ve ‹dari Bina inflaat›n›n yap›m›na
Firmam›zca devam etmektedir.
• Çemtafl Çelik Makina Sanayi ve
Tic. A.fi.’nin Bursa ‹li, Nilüfer ‹lçesinde
yer alan mevcut tesislerine ‹dari Bina
inflaat›n›n yap›m›na Firmam›zca
devam etmektedir.
• Hasana¤a Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlü¤ü, Bursa ‹li, Hasana¤a
Organize Sanayi Bölgesinde yer alan
arsalar›na Atölyeler Binas› inflaat›n›n
yap›m›na Firmam›zca devam
etmektedir.
• Vatan  Pres Otomotiv San. Tic.
A.fi.’nin Bursa ‹li, Hasana¤a Organize
Sanayi Bölgesinde yer alan mevcut
tesislerine Betorname Kaba inflaat›n›n
yap›m›na Firmam›zca Bafllanm›flt›r.

B
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975 y›l›nda alüminyum sektörüne
ad›m atan ve bugün 8 flirketiyle 
ulusal ve uluslararas› pazarda lider

bir konuma yükselen Yeflilova
Holding, geçmifl 45 y›l›ndaki baflar›l›
çal›flmalar›n› gelecekte de devam
ettirilebilmek amac›yla, 6 ana bafll›kta

Yeflilova, +45 Dönüflüm Program› ile
gelece¤in ifl modelini bugünden
tasarl›yor

Yenilikçi ve ekip ilkesini
merkeze alarak, gelece¤e
yönelik yat›r›mlar›na devam
eden Yeflilova Holding, geçmifl
45 y›ldan ald›¤› güç ve tecrübe
ile gelecek 45 y›la ›fl›k tutmak
üzere, 6 ana bafll›kta sistematik
iyileflmelerin planland›¤›, +45
Dönüflüm Program›’n› hayata
geçiriyor.

1

sistematik iyileflmelerin planland›¤›,
+45 Dönüflüm Program›’n› bafllatt›.
Program içeri¤indeki geliflmeler
sayesinde Yeflilova Holding’in
gelecekte de trendleri uygulayan,
geliflmifl insan gücü kayna¤›na sahip,
sektöründe tercih edilen flirketler
aras›nda olaca¤›n› aktaran Yeflilova
Grup ‹cra Kurulu Baflkan› Yalç›n
Yeflilova, +45 Dönüflüm Program› ile
tüm çal›flanlar›n daha yenilikçi ve
esnek bir çal›flma yaklafl›m›na
geçeceklerini ifade etti. Yalç›n
Yeflilova, “Programla birlikte ifl yap›fl
biçimlerimizin daha özgür, ifl
sorumlulu¤umuzun daha yüksek ve
nihayetinde flirketlerimizin daha çevik
bir yap›ya bürünmesini öngörüyoruz”
dedi.

YEfi‹LOVA, GELECEKTE DE TERC‹H
ED‹LEN fi‹RKET OLACAK

Çal›flan memnuniyeti ve ifl verimlili¤ini
art›racak bir dizi projeyi gündemlerine
ald›klar›n› söyleyen Yeflilova,
“Yeflilova Holding ve flirketleri, +45
Dönüflüm Program› ile ifl gücünü
gelifltiriyor, böylece sektörde
rekabetçi ve öncü konumunu
gelecekte de korumay› amaçl›yor.
Program kapsam›nda gerçekleflecek
baz› içeriklerimiz çal›flan ailelerimizi
de kaps›yor. Böylelikle flirket
içerisinde oluflan olumlu havan›n,
çal›flanlar›m›z›n evlerinde de
hissedilmesini hedefliyoruz. Ayr›ca
+ 45 Dönüflüm Program›’n›n etkilerini
sektörümüzün, müflterilerimizin, ifl
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birli¤i içerisinde oldu¤umuz
paydafllar›m›z›n da hissedeceklerine
inan›yoruz” ifadelerini kulland›.

Yeflilova Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Yasemin Yeflilova ise;
“Koordinatörlü¤ümde gerçeklefltirilen
+45 Dönüflüm Program›’n›, Yeflilova
Holding’in gelecek 45 y›lda da
baflar›lar›n› devam ettirebilmesi ad›na
gerekli olan iyileflmelerin bugünden
planlanmas› olarak adland›rabiliriz.
‹fl ve insan oda¤›ndan
de¤erlendirdi¤imizde, flirketlerimizin
ve ifllerimizin geliflmesi için bugüne
kadar birçok alanda yat›r›m yap›ld›¤›n›
görüyoruz. Bugün sektördeki öncü
konumumuzu, geçmiflte at›lan bu
ad›mlar sayesinde edindi¤imiz
geliflmifl insan gücüne ve ifl bilgisine
borçluyuz. Bugünden sonras› için de
ayn› yaklafl›mla, gelecek trendlere
göre gereksinim duyulacak alanlar›n
belirlenmesi ve geliflmesi için
yat›r›mlar›n planlanmas›n›
amaçl›yoruz. Böylece, gelecekte de
baflar›lar›m›z›n devam edece¤ine
inan›yoruz” ifadelerini kulland›.

GELECEK 45 YILA, ÖZGÜRLÜK VE
SORUMLULUK PENCERES‹NDEN
BAKIYORUZ

Yasemin Yeflilova, program›n
merkezinde ofis ve saha çal›flanlar›n›n
bulundu¤unu aktararak “Yeflilova
Holding ve bünyesinde yer alan
flirketlerimizde çal›flanlar›m›z›n
hepsine direkt hitap eden +45
Dönüflüm Program›’n› ‘Özgürlük ve
Sorumluluk Kültürü’ olarak
yorumluyor, ifl hayat› perspektifinden
bakt›¤›m›zda birbirini tamamlayan
kavramlar olarak karfl›m›za ç›kan
‘özgürlük ve sorumluluk’ yaklafl›m›n›
ortaya koyarken çal›flma
arkadafllar›m›z›n; kendi alanlar›nda
söz sahibi olabilece¤i, ifl modellerini
tayin edebilece¤i, yenilikçi bak›fl aç›s›
sayesinde ifllerini gelifltirebilecekleri
özgürlükçü yaklafl›m› ile bu yaklafl›m›
tamamlayacak olan; ifllerimize
ba¤l›l›k, süreçlerimize uyum, de¤er
ve hedeflerimize odakl›l›¤›n getirece¤i
sorumluluk yaklafl›m›n›n senkronize
bir flekilde yürütülmesini hedefliyoruz”
dedi.

+45 Dönüflüm Program› içeri¤inin 6
ana bafll›kta toplad›klar›n› da sözlerine
ekleyen Yeflilova, “Grup

flirketlerimizde çal›flan
arkadafllar›m›z›n kat›l›m›yla
oluflturdu¤umuz 6 projemizde yer
alan ekiplerimiz büyük emekler
harc›yorlar. Onlar›n çal›flmalar›
kapsam›nda; Stratejik Dönüflüm,
Liderlik ve Geliflim Dönüflümü, Dijital
Dönüflüm, ‹letiflim Dönüflümü,
‹novasyon Dönüflümü ve Marka
Dönüflümü projeleri ortaya ç›kt›.

Program›m›zla birlikte, flirketlerimizi
ve çal›flanlar›m›z› daha da
iyilefltirecek birçok projeyi ortaya

koyaca¤›m›za inan›yorum. Bu proje
ad›na emek veren tüm arkadafllar›ma
teflekkür ediyorum” dedi.
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onuyla ilgili fark›ndal›¤› artt›rmak
ve çevre bilincini gelifltirmek 
ad›na eylül ay›n› “Sürdürülebilirlik

Ay›” olarak belirleyen Yeflim; çevre,
sosyal sorumluluk ve ifl sa¤l›¤›
güvenli¤i alan›nda çok say›da proje
ve etkinli¤e imza att›.

Yeflim'de Eylül'ün ad›
“Sürdürülebilirlik”

Yeflim Grup “Yeflil fabrika”
kimli¤iyle yol alman›n verdi¤i
sorumlulukla, do¤a dostu üretim
ve sürdürülebilir çevre
politikalar›n› önceliklendiriyor.

K

“Sürdürülebilirlik Ay›” etkinlikleri
kapsam›nda 13-17 Eylül tarihlerini
“Çevre Haftas›” olarak belirleyen
Yeflim, çal›flanlar›n çocuklar›n›n
kat›labilece¤i “Yeflil Bir Dünya
Düfllüyoruz” isimli resim sergisini
organize etti. 12 yafl alt› çocuklar›n
çevre, enerji ve sürdürülebilirlik
konulu eserlerle kat›ld›¤› serginin;
sürdürülebilir bir organizasyon olarak
gelece¤e uzanmas› en büyük hedef.
Etkinlik kapsam›nda teslim al›nan
resimlerin tamam› özel bir
organizasyonla sergilendi.

Bu özel ay kapsam›nda
gerçeklefltirilen bir di¤er önemli
etkinlik de Do¤a Kulübü’nün
Gölyaz›’da gerçeklefltirdi¤i temizlik
etkinli¤i oldu. Yeflim Çevre Haftas›
kapsam›nda Yeflim Krefli’nde
fark›ndal›k ad›na çocuklara da e¤itim
verildi ve krefl ö¤rencilerine Limak
Enerji taraf›ndan boyama kitab› ile
boyama kalemleri hediye edildi.
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Haftaya damgas›n› vuran bir di¤er
etkinlik ise yemekhanede at›k
kutular›n›n kullan›m›yla ilgili fark›ndal›k
yaratmak amac›yla düzenlenen
tiyatral gösteri oldu. Gösteri s›ras›nda
iki tiyatrocu e¤lenceli bir kurgu
eflli¤inde çal›flanlara at›klar›n
kayna¤›nda ayr›flt›lmas›yla ilgili bilinç
oluflturdu.

Ay içerisinde hayata geçirilen bir
di¤er etkinlik de Vodafone’la birlikte
firma bünyesinde gerçeklefltirilen “Bu
At›klar Kod Yaz›yor!” projesi oldu.

Proje kapsam›nda Yeflimli çal›flanlar
evlerinden ve çal›flma alanlar›ndan
e-at›klar getirerek firma içinde yer
alan toplama kutular›na b›rakt›.

Toplanan e-at›klar, lisansl› geri
dönüflüm kuruluflu taraf›ndan geri
dönüfltürülecek. Bu sayede e-at›klar›n
çevresel etkisi azalt›l›rken, elde edilen
ekonomik gelirle ihtiyac› olan
okullarda çocuklara kodlama s›n›flar›
aç›lmas› hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik ay› kapsam›nda her
y›l eylülün son haftas›nda bir dizi
fark›ndal›k etkinli¤inin
gerçeklefltirilece¤i “‹fl Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i (‹SG) Haftas›” da renkli
görüntülere ev sahipli¤i yapt›. Hafta
kapsam›nda çal›flanlar›n ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i konusunda fark›ndal›¤›n›n
artt›r›lmas›na yönelik simulasyon
uygulamalar›, grup oyunlar›, VR sanal
gerçeklik e¤itimleri, arama kurtarma
e¤itimi ve uygulamalar› düzenlendi.

‹SG Haftas› aç›l›fl›nda konuflan Yeflim
Grup Co CEO’su Selim fiankaya,
Yeflim’de bu y›ldan itibaren eylül
ay›n›n “Sürdürülebilirlik Ay›” olarak
belirlendi¤ini hat›rlatarak, “Bu
kapsamda eylül ay›n›n son haftas›n›
da bu alanda yürüttü¤ümüz
çal›flmalar›m›z› daha da ön plana
ç›karmak ve çal›flanlar›m›z nezdinde
fark›ndal›¤› art›rmak ad›na ‘Önce
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‹nsan’ felsefemize uygun olarak ‘‹SG
Haftas›’ olarak kutlayaca¤›z. ‹fl Sa¤l›¤›
ve Güvenli¤i Kanunu, tüm firmalar
ad›na yasal bir zorunluluk. Yeflim
olarak biz de ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
kavram›na fazlas›yla önem veriyoruz.
Ancak söz konusu kavram Yeflim’de
yasal zorunluluk haricinde firma
kültürünün vazgeçilmez bir parças›
konumunda. Bu konu bireysel olarak
benim de önceli¤im olan konular›n
bafl›nda geliyor.

Yeflim ad›na da birinci öncelik
konumundaki bu konunun
yöneticilerimiz liderli¤inde tüm
çal›flanlar›m›z taraf›ndan
sahiplenilmesini ve ilgili kurallara
uyarak söz konusu kiflisel koruyucu
donan›mlar›n kullan›lmas›n›n önemini
de bir kez daha vurgulamak
istiyorum.” diye konufltu.

‹ki gün boyunca devam eden
etkinliklere Yeflimli çal›flanlar da
yo¤un ilgi gösterdi.





Cenker Ural
L‹MA Lojistik

Cenker Ural, 1978 Çanakkale
do¤umludur. Uluda¤
Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi Kamu
Yönetimi bölümü mezunudur.

Dünya Gazetesi Bursa
Bölge Temsilci Yard›mc›l›¤›
ve TNT Express Bursa Bölge
Müdürlü¤ü görevlerinde
bulunmufltur.
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Ali Erman Aytac
Limak Enerji Uluda¤ Elektrik Afi.

1980 Mersin do¤umlu olan
Ali Erman Aytac, evli ve üç
çocuk babas›d›r. Lisans
e¤itimini Ortado¤u Teknik
Üniversitesi (ODTÜ)
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü’nde tamamlayan
Aytac, ayn› zamanda ODTÜ
‹ktisat Bölümü’nde, Ekonomi

Emre Çelebiler
EY Türkiye

Emre Çelebiler, 1976 y›l›nda
‹stanbul’da do¤du. Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi
‹ktisat Bölümü mezunu olup,
Boston Üniversitesi Finansal
Ekonomi alan›nda yüksek
lisans›n› tamamlam›flt›r. 

Kariyerine, 2000 y›l›nda
Maliye Teftifl Kurulu’nda
“Maliye Müfettifl Yard›mc›s›”
olarak bafllam›fl, 2003 y›l›nda
ise “Maliye Müfettifli”

Erdem Kaya
Erdem Kaya Patent

Erdem Kaya, 1978 y›l›nda
‹zmir'de do¤mufltur.

1999 y›l›nda Uluda¤
Üniversitesi Elektronik
Mühendisli¤i bölümünden
mezun olan Kaya, 2001
y›l›nda Türk ve Avrupa patent
vekili, 2005 y›l›nda ise Türk
marka vekili ünvan›n› alm›flt›r.
Kaya, fikri mülkiyet alan›nda
ülkemizin önde gelen
dan›flmanl›k flirketlerinden biri

Politikas› alan›nda yan dal
yapm›flt›r.

Aytac, profesyonel
kariyerine 2002 y›l›nda
D›flbank’ta yönetici aday›
olarak bafllam›flt›r. 2004-2014
y›llar› aras›nda Enda Enerji
Holding’de Enerji Ticareti
Müdürlü¤ü ve Pamuk HES
Elektrik Üretim A.fi.’de Genel
Müdürlük görevini
üstlenmifltir.

2014 y›l›ndan itibaren
Limak Holding bünyesinde
faaliyet gösteren Limak Enerji
Uluda¤ Elektrik’te Genel
Müdürlük görevini yürüten
Aytac, Türkiye Kalite Derne¤i
(KalDer), Enerji Ticareti
Derne¤i (ETD) ve Enerjide
Dijitalleflme Derne¤i’nde
(ED‹DER) Yönetim Kurulu
Üyesidir. ‹yi derecede
‹ngilizce ve orta seviyede
Almanca bilmektedir. 

Basketbol ve yüzme
sporlar›na ilgi duymaktad›r.

Bursa merkezli Lima Lojistik
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
Anonim fiirketi’nin kurucular›
aras›nda yer alan Ural, halen
Uluslararas› Tafl›mac›l›k ve
Lojistik Hizmet Üretenleri
Derne¤i (UT‹KAD), Hizmet
‹hracatç›lar› Birli¤i (H‹B)
üyesidir.

Uzun Y›llar BUS‹AD
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Uzmanl›k Grubu’nda çal›flan
Ural, ‹ngilizce bilmektedir. 

Ural, evli ve bir çocuk
babas›d›r.

olmufltur. Bursa Vergi Dairesi
Baflkanl›¤› ile Büyük
Mükellefler Vergi Dairesi
Baflkanl›klar›nda “Grup
Müdürü” olarak görev
yapm›flt›r.

Mart 2012 tarihinden
itibaren kariyerine EY Türkiye
firmas›nda “Vergi Bölümü
fiirket Orta¤›” olarak devam
etmek üzere ‹stanbul Vergi
Dairesi Baflkanl›¤›’nda
sürdürdü¤ü Grup Müdürlü¤ü
görevinden ayr›lm›flt›r. 

Yeminli Mali Müflavir olan
Emre Çelebiler, halihaz›rda
EY Bursa Ofis’ten Sorumlu
fiirket Orta¤› olarak görevine
devam etmektedir.

olan Erdem Kaya Patent'in
kurucusudur.

300 kifliyi aflan
profesyonel ekibi ile vergi,
finans, teflviklere/fonlara
eriflim ve mevzuatlara uyum
alanlar›nda hizmetler sunan
Sistem Global Dan›flmanl›k'›n
da ortaklar› aras›ndad›r. 

Kaya, ayr›ca Bursa
merkezli UPB - Uluslararas›
Patent Birli¤i'nin de 2 dönem
boyunca baflkanl›¤›n›
yapm›flt›r. Ayn› zamanda
TRAngels melek yat›r›m
a¤›na kay›tl› bir lisansl› melek
yat›r›mc›d›r.

Kaya, evli ve iki çocuk
babas›d›r.

2021 y›l›nda aram›za kat›lan üyelerimiz
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Ka¤an Yeflil
Ayplastik Afi.

Bursa’da 1976 y›l›nda do¤an
Ka¤an Yeflil, ilk, orta ve lise
tahsilini Bursa’da
gerçeklefltirdikten sonra
üniversite için ABD’ye gitmifl,
daha sonra Girne Amerikan
Üniversitesi’nde  ‹flletme

bölümünü bitirmifltir.
1999 y›l›nda  aile flirketi

olan AYPLAST‹K Afi. nde
çal›flmaya bafllam›flt›r.

2011 y›l›nda flirket
kurucusu Mehmet Feridun
Yeflil’in vefat› sonras›, fiirket
Yönetim Kurulu Baflkan› ve
Genel Müdür olarak görev
üstlenmifltir.

Yeflil, Bursa Ticaret ve
Sanayi odas›nda Meclis
Üyeli¤i ve Plastik Komite
Baflkanl›¤›, TOBB Bursa
Genç Giriflimciler Kurul
Baflkanl›¤› ve  Bursa Plastik
Ambalaj Sanayicileri Derne¤i
Baflkanl›g›  görevini
yürütmektedir.

Yeflil, evli ve 4 çocuk
babas›d›r.

Korhan Alper
Bico Afi.

Korhan Alper 1993 y›l›nda
Bursa’da do¤du. ‹lk ve orta
ö¤renimini s›ras›yla Jules
Verne, Tevfik Fikret ve Emine
Örnek ‹lkö¤retim Okullar›nda
tamlad›ktan sonra lise
e¤itimini Bursa Anadolu
Lisesin’de bitirdi.

Koç Üniversitesi Elektrik
ve Elektronik Mühendisli¤i
Bölümü’nden mezun olan
Alper, o tarihten beri Bico
Endüstriyel  ‹malat Oto Yan
San. Ve Tic. A.fi.’de proje
mühendisi olarak

çal›flmaktad›r.
1994 y›l›nda tel

flekillendirme iflleri yaparak
kurulan Bico A.fi. geçen süre
içinde Kayapa Organize
Sanayi Bölgesi’nde 5000
metrekare kapal› alanda CNC
formlu tel, CNC formlu boru,
pres formlu sac, koltuk bafll›k
demiri, blok halka tel, koltuk
oturak ve s›rt has›r›, kolçak-
koltuk mekanizmalar›
üretmektedir.

Erol Sapç›
FKT Koltuk Sistemleri Afi.

Erol Sapç›, 1972 tarihinde
Bursa’da dünyaya gelmifltir.
Sapç›, ilk, orta ve lise
ö¤renimini Bursa’da
tamamlad›ktan sonra
Anadolu Üniversitesi ‹flletme
Bölümü’nden mezun

Muharrem Karatafl
KPMG Türkiye

Türkiye’de faaliyetlerini
KPMG International lisans› ile
yürüten KPMG Ba¤›ms›z
Denetim ve Serbest
Muhsebeci Mali Müflavirlik
Anonim fiirketi, 1982 y›l›ndan
beri Türkiye’dedir.

fiirket, müflterilerine
denetim, dan›flmanl›k ve
muhasebe alanlar›nda
hizmetler sunmaktad›r.
KPMG International, 146
ülkede 227 bin çal›flan›yla
faaliyet sürdürmektedir.

KPMG Türkiye olarak

olmufltur. Yüksek Lisans›n›
ise Conley Üniversitesi’nde
‹flletme Yönetimi alan›da
yapm›flt›r.

‹fl hayat›na 1997 y›l›nda
Grammer Koltuk’ta bafllayan
Sapç›, finans-muhasebe ve
insan kaynaklar› alanlar›nda
çeflitli yönetim
kademelerinde yer ald›. 

2008-2009 y›llar›nda
Sönmez Holding Teknoloji
fiirketleri Mali ve ‹dari ‹fller
Müdürü olarak çal›flt›. 2009
y›l›nda FKT Koltuk
sistemlerinde Mali ve ‹dari
‹fller Müdürü olarak bafllad›¤›
çal›flmas›n› 2014 y›l›ndan beri
flirketin Yönetim Kurulu
Baflkan› ve CEO’su olarak
sürdürmektedir.

‹ngilizce bilen Sapç›, evli
ve 2 çocuk sahibidir.

1982 y›l›ndan beri
faaliyetlerini sürdüren flirket,
Bursa ofisini de k›sa bir süre
önce açm›flt›r.

Bursa ofisinden sorumlu
Muharrem Karatafl, 1982
y›l›nda ‹stanbul fiiflli’de
dünyaya geldi. Karatafl, ilk,
orta ve lise e¤itimini
‹stanbul’da tamamlad›ktan
sonra, Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’nin ‹flletme
Bölümü’nden mezun oldu.

‹fl hayat›na Kamu
Gözetimi Kurumu’nda
bafllayan Karatafl, hali
haz›rda sorumlu ortak denetçi
ünvan›yla serbest
muhasebeci ve mali müflavir
olarak hizmet vermektedir.



Sait Y›lmaz
Reiso¤lu ‹plik Mensucat Afi.

Sait Y›lmaz, 1983’te Bursa’da
do¤mufltur. ‹lkokul’u Özel ‹nal
Ertekin’de, orta ve lise tahsilini
de Koç Lisesi’nde yapan
Y›lmaz, ABD’de Virginia
Polytechnic Üniversitesi’nde
Grafik Tasar›m Bölümünü
bitirmifltir.

2010 y›l›nda Türkiye’ye
döndükten sonra Reiso¤lu
‹plik’te Ar-Ge Direktörü ve
Pazarlama Sorumlusu olarak
görev yürütmektedir.
‹ngilizce ve az miktarda
Almanca bilen Y›lmaz, evli ve
1 çocuk sahibidir.

1947 y›l›nda Sait ve Ahmet
Necati Y›lmaz taraf›ndan
kurulan Reiso¤lu ‹plik
Mensucat Afi. 1985 y›l›nda
bugün üretimini sürdürdü¤ü
Bursa Organize Sanayi
Bölgesi’ne tafl›nm›flt›r. Halen
30 bin metrekare kapal›
alanda 200 çal›flanla yüzde
40 ihracat yapan Reiso¤lu
‹plik, 2017 y›l›ndan beri de
18 kiflilik bir Ar-Ge kadrosu
oluflturmufltur.
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Murat Demir
Nazal› Vergi ve Hukuk

Dokuz Eylül Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi ‹ngilizce ‹flletme
bölümünden 2004 y›l›nda
mezun olan Murat DEM‹R,
2014 y›l›nda ise Bahçeflehir
Üniversitesi ve Uluda¤
Üniversitesi’nden Kamu Hukuku
alan›nda yüksek lisans derecesi
alm›flt›r. Murat Demir, vergi
dan›flmanl›¤› ve tam tasdik
hizmetleri konular›nda
uzmanlaflm›fl, birçok yerli ve
yabanc› sektörünün öncüsü
flirkete bu alanlarda 18 y›l
boyunca hizmetler sunmufltur.
Kimya, otomotiv ve üretim
sektörlerinde uzmanlaflm›flt›r.

Demir, kariyerine 4 denetim
firmas›ndan birinin ‹zmir ofisinde
bafllayarak sonras›nda Bursa
ve ‹stanbul Ofislerinde
yöneticilik yapm›flt›r.  2018
tarihinden itibaren Bursa
ofisinden Sorumlu Ortak olarak
Nazal› Vergi ve Hukuk firmas›na
kat›lan Demir, 2021 y›l›ndan
itibaren de Bursa, ‹zmir ve
Denizli ofislerinden sorumlu
Bölgesel Ortak olarak
görevlendirilmifltir.

Serbest Muhasebeci Mali
Müflavir belgesi sahibi olan
Demir, ileri derecede ‹ngilizce
ve bafllang›ç seviyesinde
Almanca bilmektedir.

fiükrü Özk›l›ç
Pilotcar Afi.

fiükrü Özk›l›ç 1988 y›l›nda
Bursa’da dünyaya geldi.

Evli ve bir k›z çocuk
babas› olan Özk›l›ç ad›n›
ald›¤› dedesinin yolundan
giderek otomotiv sektörüne
yöneldi. Özk›l›ç bunun için
makine mühendisli¤i okudu.

Pilotcar Otomotiv. Tic. Ve
Sanayi A.fi. kurucu orta¤› ve
Genel Müdürü olan Özk›l›ç,
2011 y›l›nda kurdu¤u
flirketinde 2012 y›l›ndan beri
elektrikli araç üretmektedir. 

Bulgaristan ve
Almanya’da üs kuran Özk›l›ç,
ABD Florida’da da bir montaj
merkezi açt›. Ailenin iflleri
içinde de yer alan Özk›l›ç,
Pilotcar markas›n› büyütmeyi
hedefliyor.

1985 y›l›nda Kurtaran Is›
Cihazlar› A.fi.’nde bafllad›¤›
çal›flma hayat›n›, halen
Küçüko¤lu Holding ‹nsan
Kaynaklar› Baflkan› olarak
1995 y›l›ndan beri
sürdürmektedir.

Erçetin, 2018 y›l›nda
Küçüko¤lu Holding’in büyüme
stratejisine paralel olarak
oluflturulan Holding ‹nsan
Kaynaklar› Baflkanl›¤› ile
perakende sat›fl faaliyetlerinin

Yahya Erçetin
Küçüko¤lu Holding

Yahya Erçetin, 10 fiubat 1959
y›l›nda Ayd›n ili Koçarl›
ilçesinde dünyaya geldi.

‹lk, orta ve lise ö¤renimimi
Ayd›n’da tamamlad›ktan
sonra, Bursa Uluda¤
Üniversitesi ‹‹BF Maliye
Bölümü’nden 1985 y›l›nda
mezun oldu.

Orhan Er
Erbend Makine Afi.

1967 y›l›nda Mufl’da do¤du.
Ailesi Kafkas/Ah›ska
kökenlidir. 1986-87 Bursa
Ticaret Lisesi mezunudur.

1996 y›l›nda Akyapak
Makine San. Tic. A.fi.
kurucular›ndand›r. fiu an
Erfab ‹ç D›fl Tic. A.fi. ve
Erbend Makine A.fi. gibi
makine ithalat›nda ve
ihracat›nda yer alan önemli
flirketlerin yönetim kurulu
baflkanl›¤›n› yürütmektedir. 

Esra ve Eren ad›nda iki
çocuk babas›d›r.

yürütüldü¤ü Aktoy Motorlu
Araçlar, Aktoy Sigorta
Hizmetleri ve NOB‹ ‹nfl.
fiirketlerini içinde bar›nd›ran
Perakende Grup Baflkanl›klar›
görevlerini de üstlendi.

BUS‹AD, N‹LS‹AD, TE‹D,
PERYÖN, BSMMO, SEGEM
gibi mesleki örgütlerde
üyeliklerin yan›nda çeflitli
STÖ’lerinde de aktif
görevlerde bulunan Erçetin,
evli ve  bir k›z çocuk babas›d›r.




