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De¤erli Üyelerimiz,
Sevgili Okuyucular,

Öncelikle sizleri yeni seçilmifl yönetim
ve denetim kurullar›m›z olarak en
içten sevgi ve sayg›lar›m›zla
selaml›yoruz.

Bir önceki dönem yönetimimize de
baflar›l› çal›flmalar›ndan ve BUS‹AD’a
katk›lar›ndan dolay›, tüm BUS‹AD
ailesi olarak teflekkürlerimizi
sunuyoruz.

Türkiye’nin ikinci S‹AD’› olarak, yar›m
yüz y›la yak›n geçmiflimizle
BUS‹AD’›m›z›n “Bursa ‹fl Dünyas›n›n
Bir Çat› Örgütü Olmas›” hedefi ile
çal›flmalar›m›za bafllad›k.

BUS‹AD olarak, ilgi alanlar›m›z›
geniflleterek, etkinliklerimizi; “Çevre,
E¤itim, Enerji, Ekonomi, Teknoloji,
‹letiflim, Kurumsal Geliflim, Toplumsal
Sorumluluk ve Kültür Sanat”
konular›nda yo¤unlaflt›rmaya karar
verdik.

Mevcut çal›flma ve uzmanl›k
gruplar›m›z› da bu ilgi alanlar›m›z
çerçevesinde yeniden yap›land›rarak
11 çal›flma komitesi (Kurumsal
Geliflim, ‹letiflim ve Üye ‹liflkileri,
Ekonomik ve Sektörel Geliflmeler,
E¤itim, Sosyal Sorumluluk, Yenilikçilik
ve Giriflimcilik, Aile ‹flletmeleri ve
Kurumsallaflma, Sürdürülebilirlik ve
Yeflil Bursa, Otomotiv, Tekstil, Hizmet,

G›da ve Tar›m) oluflturduk.
Görev dönemimizdeki çal›flma
fleklimize ve hedeflerimize yönelik
önemli baz› konu bafll›klar›n›, flöyle
s›ralayabiliriz;

• Üyelerimiz ile iletiflimimizin daha
da gelifltirilmesi.

• Yeni üyeler edinilmesi. Bu
kapsamda; Sektörel yelpazemizin
geniflletilmesi. Genç ve kad›n üyeler
ile ikinci ve üçüncü nesillerin
bünyemize al›nmas›.

• Çal›flma ve uzmanl›k gruplar›m›zda,
ilgili firma temsilcilerinin yer alarak
çal›flmalar›m›za etkin bir flekilde
kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›.

• Etkinliklerimizin, di¤er S‹AD’lar,
dernekler, kamu ve özel kurum ve
kurulufllarla birlikte, güç birli¤i
yap›larak gerçeklefltirilmesi.

• Görüfl ve önerilerimizin ilgi
alanlar›m›z çerçevesinde, dönemsel
raporlar ve aç›klamalarla etkin ve
yayg›n bir flekilde üyelerimiz ve
kamuoyu ile paylafl›lmas›.

• Sponsorluklarla etkinliklerimizin
art›r›l›p çeflitlendirilmesi, nitelik ve
nicelik aç›s›ndan gelifltirilmesi.

• BUS‹AD Evimizin tüm üyelerimizce
etkin bir flekilde kullan›m›n›n
sa¤lanmas›.

Çal›flmalar›m›z›n sonuçlar›n›n
üyelerimize, Bursa’m›za ve ülkemize
katk› koyacak flekilde olmas›n›
hedefliyoruz.

Daha etkin, daha verimli, daha yayg›n
ve daha ses getirici etkinliklerin
yap›labilmesi için siz üyelerimizin ve
Bursa’l› paydafllar›m›z›n bizlere olan
deste¤i çok önemlidir.

Bu deste¤i alaca¤›m›za inan›yor,
flimdiden katk›lar›n›z için teflekkür
ediyoruz.

Hedefimiz hep birlikte Bursa’m›z›
daha yaflanabilir bir flehir haline
getirmek.

BUS‹AD’dan Bak›fl Dergimizin bu
say›s›nda, etkinliklerimiz ve
üyelerimizden haberlerin yan› s›ra
mesleki teknik e¤itimle ilgili bir dosya
konusu da yer almaktad›r. Bu dosya
konusunda Bursa ‹l Milli E¤itim
Müdürümüz Serkan Gür’le yap›lm›fl
bir röportaj› da bulacaks›n›z.

Bir sonraki say›m›zda buluflana
kadar, en içten sevgi ve sayg›lar›mla
sa¤l›kl› günlerde kolayl›klar diliyorum.









sanayileflmeye bafllayan toplumlarda
meslekî ve teknik e¤itim önem
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde daha
önde yer almaktad›r. Hiç kuflku yok
ki Almanya bunun en güzel örne¤idir.
Mesleki e¤itime örnek gösterilen
Almanya, ayn› zamanda dünyada
sanayi denilince ilk akla gelen ülkedir.

Bitmeyen sorun: Mesleki e¤itim
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Osmanl›’n›n son y›llar›nda ordudaki
›slahat reformlar›yla efl zamanl› 
olarak ortaya ç›kan mesleki ve

teknik e¤itim, gerçek kimli¤ini
Cumhuriyet dönemiyle bulmufltur.
Cumhuriyet’le birlikte mesleki ve
teknik e¤itim, farkl› dönemlerde farkl›
isimlerle sürdürülse de amaç hep
Türkiye’nin muhas›r medeniyet
seviyesine ulaflmas› için gerekli olan
ekonomik gücü oluflturacak, sanayi
hayat›n› güçlendirecek ifl gücü
ihtiyac›n› sa¤lamak olarak ortaya
ç›km›flt›r.

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n Türkiye’de
Meslekî ve Teknik E¤itimin Görünümü

E¤itim Analiz ve De¤erlendirme
Raporlar› Serisi No:1 • Kas›m 2018
yay›n›nda dile getirildi¤i gibi e¤itimin
farkl› türlerinin ekonomik kalk›nma
üzerinde de farkl› etkileri
bulunmaktad›r. Örne¤in genel e¤itim,
kalk›nman›n bafllang›ç evrelerinde
bir altyap› olufltururken,

Ülkemizde mesleki ve teknik
e¤itimin kökleri oldukça eskilere
dayanmaktad›r. Selçuklu
döneminin önemli bir kurumu
olan ve Osmanl›’n›n yükseliflinde
de çok ciddi katk›lar koydu¤u
tarihçilerce belirtilen “Ahilik”,
Türklerin ilk mesleki
örgütlenmesi ve mesle¤e eleman
yetifltirme kurumu olmufltur.
Ahilik, Osmanl› ‹mparatorluk
haline gelince, yerini Lonca ve
Gedik sistemlerine b›rakm›fl ama
bu iki sistem de mesleki e¤itim
ifllevini yerine getirmifltir.



NEDEN ÖNEML‹...

Milli E¤itim Baknl›¤›’n›n ayn› yay›n›nda
mesleki teknik e¤itimin neden önemli
oldu¤u da flu ifadelerle ortaya
ç›kmaktad›r:
“Üretimin ortalama yüzde 3,5’i,
yüksek teknolojiye dayal› ürünlerden
oluflmaktayken; imalat sanayindeki
üretimin yüzde 40’› düflük, geri kalan›
ise ortan›n alt› ve üstü teknolojik
düzeydedir. Teknoloji yo¤un bir
üretim olmadan 1970’lerden beri
içinde oldu¤umuz orta gelir
tuza¤›ndan ç›kmak pek mümkün
görünmemektedir. Ç›k›fl›n yolu ise,
ekonomi ve e¤itimde birbiriyle
konuflan politikalar üretmek; bilim,
teknoloji ve e¤itimde toplumsal bir
mutabakata dayal› gerçek bir yap›sal
dönüflüm gerçeklefltirmektir.

Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve
sosyal geliflmesini sa¤layabilmesi,
küresel rekabette yerini alabilmesi

Dosya Konusu
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‹flgücüne kat›l›m oran› (%)

Y›llar Okur-yazar Lise alt› Lise Mesleki veya Yüksek
olmayanlar e¤itimliler teknik lise ö¤retim

2020 14,7 43,9 49,4 61,6 74,7
2021 15,6 45,5 52,0 63,9 76,5

‹stihdam oran› (%)

Y›llar Okur-yazar Lise alt› Lise Mesleki veya Yüksek
olmayanlar e¤itimliler teknik lise ö¤retim

2020 13,3 38,3 41,7 52,7 65,1
2021 14,3 40,5 44,7 55,6 67,0

BURSA’DA MESLEK‹ E⁄‹T‹MDEK‹ Ö⁄RENC‹ SAYILARI

TÜRK‹YE’DE MESLEK‹ E⁄‹T‹MDEK‹ Ö⁄RENC‹ SAYILARI
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ve nitelikli iflgücü ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› için verilen meslekî ve
teknik e¤itimin yerel, ulusal ve
uluslararas› ifl piyasalar›n›n
beklentilerine uygun yap›land›rarak
genç nüfusumuza gerekli bilgi, beceri
ve yetkinli¤i kazand›rmas›n›
sa¤lamaya yönelik çal›flmalar
yapmak temel ödevimizdir.”

Saptama ifl dünyas›n›n beklentisine
yöneliktir. Ancak, istenilen bir türlü
olamamakta, ifl dünyas› ihtiyaç
duydu¤u temel ana teknik eleman›
tabiri caizse davul çalarak
aramaktad›r.

Mesleki e¤itiminden geçen gençler
kendi alanlar›nda çal›flmak yerine
hizmet sektörüne kaymaktad›r. Bu
durum hem bir ihtiyac›n
karfl›lanamamas›na hem de 4 y›l
boyunca bir gencin yapmayaca¤› bir
iflte e¤itilmesine neden olmakta, yani

kaynaklar›n israf edilmesine sebep
olmaktad›r.

KAYNAKLAR
http://meslekiegitimharitasi.meb.gov.tr/alanb
ilgi.php internet sitesinden 23-04-2022
tarihinde al›nm›flt›r.

T.C. M‹LLÎ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I
Türkiye’de Meslekî ve Teknik E¤itimin
Görünümü  E¤itim Analiz ve De¤erlendirme
Raporlar› Serisi No:1 • Kas›m 2018

E⁄‹T‹M‹ YAPILAN 54 ALAN
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Dosya Konusu

Mehmet Rüfltü Uzel, 1891 y›l›nda
Bursa’da do¤du. ‹lkö¤retimini Reyhan
Pafla ‹lkokulu’nda tamamlad›ktan
sonra, 1910 y›l›nda Bursa Lisesi’ni
birincilikle bitirdi ve Avrupa s›nav›n›
kazand›. Yüksek ö¤renimini, Fransa’da
Clermont-Fernand Üniversitesi’nde,
Genel, Endüstriyel ve Tar›msal Kimyas›
lisans›yla 1913 y›l›nda tamamlad›. Daha
sonra yurda dönerek, Kastamonu,
Galatasaray Liseleri’nde ‹stanbul K›z
ve Erkek Ö¤retmen Okullar›nda ve
Yüksek Ö¤retmen Okulu’nda çal›flt›.

Sanat okullar› ‹daresinin, vilayetlerinde,
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n devredilmesi
üzerine 1927 y›l›nda Yüksek ve Mesleki
Ö¤retim Genel Müdürlü¤üne atand›.
1930-1933 y›llar› aras›nda talim ve
terbiye kurulu üyeli¤inde bulundu.
Mesleki ve Teknik Ö¤retim Dairesi
kurulunca bu dairenin Genel
Müdürlü¤üne getirildi ve 1941 y›l›na
kadar bu görevde çal›flt›.

Mehmet Rüfltü Uzel, 1941 y›l›nda
Mesleki ve Teknik Ö¤retim Müsteflar›
oldu. Bu görevden 1950 y›l›nda emekli
oldu.

Uzel, Türkiye’de mesleki teknik e¤itimin
banisi olarak kabul edilir.

Mesleki Teknik
E¤itime Bursal›
Damgas›:
MEHMET
RÜfiTÜ UZEL
(1891-1965)
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BURSA'NIN ‹LK
MESLEK‹ L‹SELER‹

KAYNAK:
Geçmiflten günümüze foto¤raflarla mesleki ve teknik e¤itim (1775-2019)- 2019 Ankara
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Dosya Konusu
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• Meslekî e¤itim veren ö¤retmen ve
e¤itmenlerin hem pedagojik hem de
meslekî bilgi ve beceriler aç›s›ndan
donan›m›n› gelifltirici hizmetler
sunmak.

• Programlarda ö¤rencilerden
beklenen yetkinliklerin
belirlenmesinde sektör uzmanlar›yla
birlikte çal›flmak.

• Meslekî alanlar baz›nda tüm ülkede
ö¤rencilerden beklenen yetkinliklerin
ortak olmas›n› sa¤lamak, yerel olarak
baz› ek yetkinliklerin gelifltirilmesini
teflvik etmek.

• Programlarda ö¤rencilerden
beklenen yetkinliklerin
belirlenmesinde mümkün oldu¤unca
gerçekçi, ulafl›labilir ve gözlenebilir
ölçütlerin belirlenmesi.

• Meslekî e¤itimde odaklan›lan staj
ve beceri e¤itimleri kapsam›nda
ö¤rencilerin psikomotor becerilerinin
de¤erlendirilmesi için standartlar
oluflturmak ve uygulamak.

• Meslekî e¤itimin ö¤rencilere
sa¤layaca¤› kariyer imkânlar› ve
ö¤rencilerin meslekî alanlara yönelik
e¤iliminin belirlenmesini içeren
meslekî rehberlik çal›flmalar›n›n
gerçeklefltirilmesi.

• Meslekî e¤itimin niteli¤inin ulusal
düzeyde de¤erlendirildi¤i izleme
çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesi, bu
çal›flmalarda ulusal ve uluslararas›
düzeyde önemli olarak
de¤erlendirilen göstergelere iliflkin
veri toplanmas›.

OECD (2014) taraf›ndan farkl›
ülkelerde meslekî e¤itim alan›ndaki
e¤ilimler incelenmifl ve baflar›l› bir
meslekî e¤itim sisteminin sahip
olmas› gereken özellikler flu flekilde
belirtilmifltir:

• Meslekî e¤itim alanlar› ve e¤itim
programlar›n›n yap›s›n›n
oluflturulmas›nda öncelikli kriterin
sektörlerin beklentileri olmas›.

• Okudu¤unu anlama ve temel
say›sal beceriler öncelikli olmak üzere
meslekî e¤itim programlar›nda yeterli
akademik becerilerin kazand›r›lmas›.

• Okul terkini en aza indirecek ve
hedef grupta çeflitlili¤i en yüksek
düzeye ç›karacak meslekî programlar
haz›rlamak.

• Yaln›z gençlerin de¤il yetiflkinlerin
ve eve ba¤l› yaflamak zorunda olan
bireylerin de meslekî e¤itime
ulaflabilece¤i altyap›larla e¤itim
sunmak.

• Yüksekö¤retim düzeyindeki meslekî
e¤itim ve akademik e¤itim
kurumlar›na geçifli teflvik eden
politikalar izlemek.

• Meslekî e¤itim verilen tüm alanlarda
staj ve iflbafl› e¤itim süreçlerini
mümkün olan en yüksek niteli¤e
ç›karmak.

• Tüm meslekî e¤itim türlerinde ve
programlar›nda ö¤rencilerin iflbafl›
ve staj e¤itimlerini izleme amaçl›
de¤erlendirme çal›flmalar›
gerçeklefltirmek.

OECD’ye
göre
baflar›l›
mesleki
e¤itim
flartlar›



Dosya Konusu
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OSB’lerde mesleki ve teknik e¤itim,
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
(MTAL) ve mesleki e¤itim merkezi
(MEM) olmak üzere iki farkl› kurumda
verilmektedir. 2018-2019 e¤itim
ö¤retim y›l›nda OSB’lerde yer alan
mesleki ve teknik e¤itim kurumlar›nda
toplam 56.334 ö¤renci e¤itimine
devam etmektedir.

Bu ö¤rencilerin 45.514’ü (%80,79)
MTAL’de, 10.820’si (%19,21) MEM’de
bulunmaktad›r. MTAL’deki
ö¤rencilerin ise 32.062’si (%70,44)
özel, 13.452’si (%29,56) resmi
kurumlarda e¤itim almaktad›r.

OSB kapsam›ndaki mesleki
ortaö¤retim kurumlar›nda e¤itim alan
ö¤renciler, Mesleki ve Teknik E¤itim
Genel Müdürlü¤üne ba¤l› tüm
mesleki ortaö¤retim ö¤rencilerinin
yaklafl›k %3’ünü oluflturmaktad›r.

OSB’de yer alan MTAL’lerde e¤itim
alan tüm ö¤renciler dikkate
al›nd›¤›nda en s›k tercih edilen
mesleki alanlar s›ras›yla Elektrik-
Elektronik Teknolojisi (%20,18),
Makine Teknolojisi (%15,49) ve
Endüstriyel Otomasyon
Teknolojileridir (%8,02). En az
ö¤rencisi olan mesleki

OSB’lerde
özel MTAL
a¤›rl›¤›

e¤itim alanlar› ise Konaklama ve
Seyahat Hizmetleri (%0,06), Moda
Tasar›m Teknolojileri (%0,06),
Muhasebe ve Finansman (%0,06),
Gazetecilik (%0,05) ve Metalurji
Teknolojisidir (%0,05).

BURSA ‹LK...

OSB kapsam›ndaki MTAL’lerde
e¤itim alan ö¤renci say›lar›
incelenmifl, ö¤renci say›lar›n›n illere

göre 16 ile 2.193 aras›nda de¤iflti¤i
görülmüfltür. Ö¤renci say›s›n›n en
yüksek oldu¤u illerin ise s›ras›yla
Bursa, Konya ve Kocaeli oldu¤u,
Ankara’da OSB kapsam›nda ilk kez
ö¤renci alan bir okul olmas›
dolay›s›yla en az say›da ö¤rencinin
Ankara’da oldu¤u belirlenmifltir.

Ö¤retmen bafl›na düflen ö¤renci
say›lar› illere göre 6 ile 19 aras›nda
de¤iflmektedir.
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Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n Türkiye’de
Meslekî ve Teknik E¤itimin Görünümü
E¤itim Analiz ve De¤erlendirme
Raporlar› Serisi No:1’de herkesin
övgüyle bahsetti¤i Alman mesleki
e¤itimine de yer verilmifl. Bu bölümde
“Devlet, iflletmeler ve pazar aras›nda
kurulan yo¤un etkileflim, geçmiflten
bu yana Almanya’n›netkin bir meslekî
e¤itime sahip olmas›n› sa¤lamaktad›r”
deiniliyor.

Almanya’n›n 150 y›ll›k mesleki e¤itim
geçmifli olmas›na ra¤men meslekî
e¤itim kanununun 1969 y›l›nda,
ö¤retim yönetmeli¤inin ise 1972
y›l›nda yürürlü¤e girdi¤i ifade ediliyor.

Alman sistemi hakk›nda flu bilgiler
veriliyor:
“‹kili (dual) bir sistemde ö¤rencilerin
akademik ve meslekî e¤itimleri net
bir flekilde ayr›lmakta, meslekî ve
teknik e¤itim kapsam›nda ö¤renciler
genel akademik dersler ve meslekî
dersleri birlikte almaktad›r.

Ö¤rencilere haftada bir ya da iki gün
meslekî okullarda alanlar›na iliflkin
teorik dersler, ekonomi, sosyal
bilimler, yabanc› diller ve di¤er ana
disiplinlerde e¤itim verilmektedir.
Haftan›n di¤er günlerinde ise çeflitli
iflletmelerde alanlar›na iliflkin iflbafl›
e¤itimi verilen ö¤rencilere alan
çal›flanlar›n›n maafllar›n›n yaklafl›k
%30’u kadar ücret ödenmektedir. ‹kili
sistemin önemli bir özelli¤i, iflbafl›
e¤itime odaklan›lmas› nedeniyle okul

ile özel sektör kurulufllar› aras›nda
s›k› bir etkileflim içinde olmas›
gereklili¤idir.”

DE⁄‹fi‹YOR...

Raporda, “son y›llarda ekonomi ve
iflveren politikalar›nda yaflanan h›zl›
de¤iflim Almanya’n›n meslekî ve
teknik e¤itimdeki verimlili¤inin
tart›fl›lmas›na yol açm›flt›r” ifadeleri
yer al›yor.  Bu bölümde flu saptama
dikkat çekiyor:
“Kurulufl amac› üretim ve hizmet
sektörlerini ehil insan kayna¤› ile
beslemek olan ikili meslekî e¤itim
sisteminin etkilili¤i, daha çok

yarat›c›l›k ve analitik düflünme vb.
üst düzey biliflsel becerilerin
gerektirdi¤i sektörlerin ekonominin
oda¤›na yerleflmesiyle tekrar
gündeme gelmifltir. Otomasyon
sistemlerinin birçok sektörde h›zla
yayg›nlaflmas›, iflbafl› e¤itimi
merkeze koyan meslekî e¤itimde
s›n›rl›l›klara yol açmaktad›r.
Süreçlerini otomasyon ile
güncelleyen birçok kurulufl zaman
içinde daha az meslekî e¤itim gören
ö¤renci kabul etmektedir.

Mesleki e¤itimin kalesi
Almanya’da durum
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Mesleki e¤itimde çeyrek asr›n
en iyi dönemindeyiz
Bursa ‹l Milli E¤itim Müdürü Serkan Gür, genç,
dinamik yap›s›yla, al›fl›lm›fl bürokrat tan›m›n›n
d›fl›nda bir izlenim veriyor. Kendisi meslek lisesi
mezunu, meslek ö¤retmeni, mesleki ve teknik
ö¤renime kafa yormufl bir isim. ‹stanbul'da sanayi
e¤itim entegrasyonu çal›flmalar› nedeniyle
Ankara’n›n dikkatini çeken Gür, önce Baflkent’e

ard›ndan da Bursa’ya atan›yor. Gür’ün Bursa’ya
atan›fl› bir tesadüf de¤il elbette. Serkan Gür’ün
hedefleri büyük ve flimdiden umutlar›n›n artt›¤›n›
görmek de mümkün. Çeyrek asr›n en iyi mesleki
e¤itim döneminde oldu¤umuzu ifade eden, Bursa
‹l Milli E¤itim Müdürü Serkan Gür’ü dinleyelim.
‹yi okumalar.



Söylefli
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Mesleki ve teknik e¤itimi, toplam e¤itim
içinde nerede görüyorsunuz?

fiiflli Meslek Lisesi mezunuyum.
Ordan ö¤rendiklerimle üniversiteye
gittim. Üniversiteyi bitirdikten sonra
da meslek ö¤retmeni oldum. Ama
bende, yine a¤›rl›kl› meslek lisesinde
ö¤rendiklerim kald›. Güncel
teknolojiyi getirmeniz gerekir çocu¤a.
Bunun için en iyi olana gitmeniz
gerekir. Bu nas›l olacak. Dünyada
marka olana gitmeniz gerekir.

Mesleki ve teknik e¤itimi çok özel ele
alman›z gerekir. Di¤erlerinden biraz
daha farkl›. En önemli fark› uygulama
taban› olmas›. Beceri taraf› da olan
bir e¤itim mesleki e¤itim.

Güçlü bir ülke olman›n iki unsuru var.
Güçlü bir üretim sistemi ve güçlü bir
e¤itim sistemi olacak. E¤itimde güçlü
olunca ve üretimde güçlü olunca,
güçlü ülke oluyorsunuz. Yani güçlü
mesleki e¤itim güçlü Türkiye.
Üretecek olan çocu¤u, hangi e¤itim
türünde e¤itirseniz güçlü bir üretici
olabilir. Akl›ma ilk gelen mesleki
teknik e¤itim oluyor. Makine bafl›na
geçen üretim refleksine sahip evlatlar
makineyi firesiz kullan›r ve bu da
ülkenin üretim kabiliyetini yükseltir.
E¤er bir ülkede mesleki ve teknik
e¤itim sistemi güçlenirse akademik
e¤itim de güçlenir. Mesleki e¤itim
yeniden güçlü bir alg›ya kavuflursa,
anadolu liseleri de fen liseleri de din
ö¤retimi de güçlenir. Onlar›n
üzerindeki yük azalacak.

28 fiubat'›n yanl›fl kararlar›n›n
Türkiye’ye ve üretime bedeli çok a¤›r
oldu.

Neler yap›ld› bu süreçte?

Say›n Bakan›m›z Mahmut Özer,
Bakan Yard›mc›s› oldu¤u dönemden
itibaren iki konuya odakland›. ‹lki
sektör olmadan mesleki ve teknik
e¤itimini gerçeklefltiremezsiniz.
‹kincisi döner sermayelerin
güçlendirilmesi.

200 milyon liral›k y›ll›k gelirden, 2
y›lda 1 milyar 200 milyon liral›k bir
gelire ulafl›ld›. Y›l sonunda 1 milyar
500 milyon liray› geçecek. Milletin
fabrikalar› diyorum ben meslek
liselerine. Say›n Bakan›m›z pandemi



döneminde meslek liseleri alg›s›n› da
güçlendirdi.

E¤itim, üretim ve istihdam iliflkilerinin
güçlendirilmesi önemli bir hedeftir.
Bunun için çoklu protokoller yap›ld›.
Sektörel iflbirli¤inin güçlenmesi,
teknolojik alt yap› deste¤inin
sa¤lanmas›, ö¤retmenlerin niteli¤inin
yükseltilmesi ve alg›n›n alg›n›n
yükseltilmesi. Bunlara pratik bir formül
bulman›z gerekir. Okul, sektör, STK
iflbirli¤i bunun formülü. Mesela
Tophane’de Bosch laboratuvar
kurmufl. Ö¤retmene e¤itim veriyor.
Buraya çocuklar› seçiyor. ‹stihdam
odakl› oluyor. Burada çocuklar Bosch
önlükleriyle alg›y› da yükseltiyor.
Geçmiflten günümüze geldi¤imiz
nokta, bundan önceki çeyrek as›rdan
daha iyi. Art›k sektörle entegre olmufl
mesleki e¤itim sistemi, üretmeyi bilen
ve hatta fikrini tescilleyen bir mesleki
e¤itim sistemi var. Türkiye’nin fikri
mülkiyetine flu an Milli E¤itim
Bakanl›¤›'n›n katk›s› çok büyük.
Bursa’da sadece bir okulumuzun
baflvurusu 500 tane. Fikrine sahip
ç›kmay› çocuklar ö¤renecek. Bir
ülkenin güçlü olmas›n›n belirtilerinden
biri de patent say›lar›. Her gün
geçtikçe patent say›lar›m›z yukar›
do¤ru ilerliyor.

Bursa için neler söyleyebilirsiniz?

BUS‹AD da çok uzun zamand›r
iflbirlikleri yapan bir kurum. Bunun
en büyük art›s› Bursa’daki meslek
ö¤retmenlerinin niteliklerinin bilgi
birikiminin çok iyi olmas›. BUS‹AD,
BTSO, Coflkunöz, MÜS‹AD, Ermetal,
Bosch gibi yerlerden bu ö¤retmenlere
inan›lmaz bir bilgi ak›fl› olmufl.
Bursa’da bütün e¤itim ö¤retim
türlerinde zirveyi zorlayan bir
baflar›m›z var.

Bursa’ya atanman›z bir tesadüf mü?

Bursa bir sanayi flehri. ‹stanbul’da
mesleki ve teknik e¤itimden sorumlu
meslek lisesi mezunu teknik
ö¤retmendim. Branfl›m otomotiv.
Bursa da otomotiv kenti. ‹stanbul’da
sanayi e¤itim entegrasyonu modelleri
üzerine çal›flmalar›m oldu. Üretim
ekosistemini meslek e¤itime
kurulmas›yla ilgili çal›flmalar›m oldu.
Say›n Bakan›m›n da bunlar› takdir
etti¤ini düflünüyorum.
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Siz Bursa’da ifller iyiye gidiyor diyorsunuz
ama sanayicilerin ortak bir serzenifli var,
eleman bulam›yoruz diye. Bu konuda ne
diyeceksiniz?

Sene bafl›ndan beri mesleki ve teknik
e¤itimde çok güçlü bir hamle oldu.
Mesleki E¤itim Merkezleri’nin
güçlendirilmesi hamlesi. Mesleki ve
teknik e¤itimde kafa kar›fl›kl›¤›n›n
olmamas› gerekiyor. Çocuk ne
yapacak sanayide ifl gücüne
kat›lacak, ne yapacak üniversiteye
gidecek, ne yapacak mühendis
olacak. Sözleflmeyle ifle girdi¤i için
istihdamda, istihdam oran› yüzde
90’larda. Mezun olunca diploma da
al›yorlar. Kay›ts›z olan ç›raklar›
MESEM’e davet ediyoruz.

Bursa’da sene bafl›nda 4 bin olan
ö¤renci, 12 bin oldu, y›l sonuna kadar
20 bin olabilir. 20 bin genç iflyerine
girmifl olacak.

Türkiye’de ise, 180 binden 450 bine
ç›kt› MESEM’deki ö¤renci say›s›. Y›ll›k
hedef 1 milyon.

Ne oldu MESEM’lerde. Çocuk ifl
yerinde bafll›yor. ‹lk y›ldan itibaren
devlet asgari ücretin yüzde 30’unu
bi veriyor. 11’den sonra da yar›s›n›
veriyor.

Yeni okul projeleriniz oldu¤unu biliyoruz.
Bunlar› açar m›s›n›z?

TOFAfi’ bir yaz›l›m lisesi için
ilerliyoruz. GUHEM’le uzay Havac›l›k
Lisesi, Bursa Teknik Üniversite ile
mekatronik lisesi açaca¤›z. Buradan
mezun olan çocuklar üniversitede
mühendislik okuyup sanayiye
dönünce farkl› bir mühendis olarak
dikkat çekecek.

Teflekkür ederiz.
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BUS‹AD Yönetimi medyayla bulufltu
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim Kurulu
15 Ocak 2022 tarihinde göreve
seçilmesinin ard›ndan medya
mensuplar›yla tan›flma toplant›s›
gerçeklefltirdi. BUS‹AD Evi’nde
gerçeklefltirilen toplant›da,
sözlerine medya mensuplar›na bu
kadar bir süre BUS‹AD’›
bekledikleri için teflekkür eden
Yönetim Kurulu Baflkan› Bu¤ra
Küçükkayalar, “Görevi
devrald›ktan sonra sizlerden farkl›
konularda aç›klama istekleri,
röportaj talepleri oldu. Bunlar›
karfl›layamad›k. Çünkü yeni bir
çal›flma içindeydik onu
tamamlamadan sizlerin karfl›s›na
ç›kmak istemedik” dedi.

üçükkayalar, medyan›n 
BUS‹AD’a yo¤un ilgisine de 
teflekkür ederek sözlerini flöyle

sürdürdü:
“Öncelikle, BUS‹AD’›n da, tek tek siz
medya mensuplar›n›n da bu kentin
iyili¤i, geliflmesi için çal›flan paydafllar
oldu¤umuzun fark›nday›z.

K

Yapaca¤›m›z çal›flmalarda elefltiri ve
önerilerinizle sa¤layaca¤›n›z katk›yla
Bursa’y› daha yaflan›l›r bir kent k›lmak
istiyoruz.

Size derne¤imiz hakk›nda bilgi
vermek istiyorum. Bursa Sanayicileri
ve ‹flinsanlar› Derne¤i 1978’de
TÜS‹AD’›n ard›ndan Türkiye’de
kurulmufl ikinci S‹AD olma özelli¤ini
tafl›yor. Anadolu’nun da ilk S‹AD’›
olan BUS‹AD’›n Kurucu Baflkan›
rahmetli Do¤an Ersöz’ün vizyoner
kiflili¤inde yak›lan atefl, bugün de
yanmaya devam ediyor. Baflta
rahmetli Do¤an Ersöz olmak üzere
18 kurucumuzun her birine sonsuz
teflekkürler. Kaybettiklerimize Allahtan
rahmet diliyorum. Bugün
kurucular›m›zdan befli hayatta. Fikret
Alakoç, Hüsamettin Örüç, Kurtcebe
Alptemoçin, Mahir Örgün, Memduh
Gökçen. Onlara da sa¤l›kl› uzun bir
ömür temenni ediyorum.

Do¤an Ersöz’den itibaren, ‹smail
Hakk› Sezgin, Erol Türkün, Celal
Beysel, Ali ‹hsan Yeflilova, Mehmet
Arif Özer, Oya Coflkunöz Aktafl,
Günal Baylan ve Ergun Hadi Türkay
dönemlerinde bayra¤› hep daha
yukar› tafl›mak için çaba sarf ettiler.

Hepsinin flahs›nda tüm yönetim
kurullar›na da teflekkür etmek isterim.“

Haz›rlanan bir sunu ile interaktif
sunum yaparak sözlerine devam
eden Küçükkayalar, BUS‹AD’›n üye
profili hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler verdi.
“Toplam 260 üyemizin, 23’ü kad›n,
237’si erkek. Kad›n rakam›n› art›rmay›
planl›yoruz. Ayr›ca gençleri, 2. ve 3.
nesilleri de Derne¤imize katmak için
çal›flmalar›m›z sürüyor” dedi.
Küçükkayalar, 2020 y›l› ‹SO Türkiye
net sat›fl verilerine göre; ilk 500 firma
içerisinde 18 BUS‹AD üyesi firman›n
77,3 milyar TL, ikinci 500 firmas›
içerisinde 16 BUS‹AD üyesi firman›n
da 6,6 milyar TL ciroya sahip
oldu¤unu ve Bursa merkezli 12
holding de BUS‹AD üyesi oldu¤unu
kaydetti. 2022 y›l› itibar› ile verilerin
güncellenmekte oldu¤unu
tamamland›¤›nda paylafl›laca¤›n›
belirtti.

Küçükkayalar, konuflmas›nda
BUS‹AD’›n kurulufl amac›n› da flöyle
dile getirdi:
“Ülkemizin ekonomik, sosyal ve
kültürel kalk›nmas›na katk›da
bulunmak üzere; Atatürk'ün
gösterdi¤i ça¤dafl uygarl›k hedefini

BUS‹AD’dan
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esas alarak bölgesel ve sektörel
potansiyellerin en iyi flekilde
de¤erlendirilmesi için faaliyetlerde
bulunmak, demokratik, laik, etkin
hukuk devleti anlay›fl› içinde, sivil
toplumun kurumsallaflmas› ve özel
giriflimcili¤in yayg›nlaflmas›na
çal›flmak, Sanayici ve ifl insanlar›n›n
sorunlar›na sahip ç›karak toplumdaki
öncü ve giriflimci niteliklerini
gelifltirmek amac›yla kurulmufltur.”

Bu amaçlar do¤rultusunda çal›flmalar
yapt›klar›n› da kaydeden
Küçükkayalar, 11 komite
oluflturduklar›n› ve çal›flmalar›n› bu
komiteler nezdinde
gerçeklefltireceklerini kaydetti.

Küçükkkayalar, BUS‹AD’› ziyaret
eden sivil toplum örgütlerine de 11
komite hakk›nda bilgi verdiklerini ve
bu komitelerle ifl birli¤i içinde ne gibi

çal›flmalar yap›labilece¤ine
odakland›klar›n› da söyledi.

Küçükkayalar, BUS‹AD’›n bir çat›
örgütü olma misyonunu yerine
getirmeyi hedefledi¤ini de
kaydederek, flöyle devam etti:
“Bu 11 komiteden konusuna göre
3’er ayl›k periyotlarla raporlar alaca¤›z
ve bunu sizlerle paylaflaca¤›z. Bu
raporlar›n özelli¤i Bursa’ya özgü



BUS‹AD’dan
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olmalar› olacak. TÜS‹AD ve
TÜRKONFED de rapor haz›rl›yor
ancak bizim raporlar›m›z Bursa ile
do¤rudan ilgili olacak.”

Türkiye ekonomisinin durumu
hakk›nda da k›sa bir aç›klama yapan
Küçükkayalar, 2019’da bafllayan
sanayideki yat›r›m art›fl›n›n 2021
sonundaki politika faizlerinin
düflürülmesiyle durma noktas›na

geldi¤ini ifade etti. Gerekli tedbirlerin
al›nmamas› halinde yükseliflin 2022
ve sonras›nda yerini düflüfle
b›rakabilece¤ini de kaydeden
Küçükkayalar, BUS‹AD olarak
beklentilerinin; her seviyede güven
ortam›n›n oluflturulmas›, tüm
sektörlerde istikrar›n sa¤lanmas› ve
kal›c› öngörülebilirlik olarak s›ralad›.
Küçükkayalar, 11 komitenin
sorumlusu Yönetim Kurulu Üyelerine

de çal›flma alanlar›yla ilgili söz verdi¤i
konuflmas›nda, medya mensuplar›na
verilen telefon tutaca¤›n›n
haz›rlanmas›ndaki katk›lar›ndan dolay›
Yalç›n Kablo Pano Elektrik Ltd. fiti.
sahibi Ceyhun Yalç›n’a da teflekkür
etti.

Çok say›da medya mensubunun ilgi
gösterdi¤i toplant›da medyadan
gelen sorulara da yan›t verildi.



çal›flanlar ve SGK’l› çal›flanlar dahil.
Bunun 294 bini yani yaklafl›k yüzde
33’ü kad›n. Bu ülkemiz çap›nda iyi
bir rakam olsa da tabii yeterli de¤il!

Bu rakam› ne zaman Bursa’m›z,
ülkemiz, dünyam›z için yüzde 50
yapar›z iflte o zaman gerçek kad›n
erkek eflitli¤ini sa¤lam›fl, kad›n
pozitif ay›r›mc›l›¤›n› bitirmifl olur,
insanca hep birlikte yaflanabilir bir
dünya düzeni kurmufl oluruz. O
nedenle “Ne kadar eflitsek o kadar
güçlüyüz” diyoruz. BUS‹AD olarak,
hepinizin dünya emekçi kad›nlar
gününü kutluyorum.”

BUS‹AD Baflkan› Küçükkayalar'›n
ard›ndan söz alan davetliler, eflitli¤in
gerçeklefltirilebilmesi ad›na neler
yap›labilece¤ine iliflkin fikirlerini dile
getirdiler. Kurum ve kurulufl temsilcisi
kad›nlar, BUS‹AD’›n birlikte belirli
hedefler do¤rultusunda çal›flma
önerisini de yerinde bularak katk›
koymaya haz›r olduklar›n› dile
getirdiler.

Kad›nlar BUS‹AD Evi’nde
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US‹AD Evi’nde gerçeklefltirilen 
toplant›da, kad›n erkek eflitli¤inin
gerçeklefltirilebilmesi için neler

yap›lbilece¤i konuflulurken,
birlikteli¤in daha ileri bir aflamaya
tafl›nmas› da gündeme geldi.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Bu¤ra Küçükkayalar, “Birlikte
yaflan›labilir ça¤dafl bir dünyay› nas›l
kurabiliriz?” Sorusuna yan›t aramak
için bir araya gelindi¤ini söyledi.

Küçükkayalar, BUS‹AD olarak,
ça¤dafl bir dünya özleminin ayr›lmaz
parças› olarak bir süredir kad›n ve
gençlerle ilgili çal›flmalara a¤›rl›k
verdiklerini ifade ederek, flunlar› dile
getirdi:

“Bu dönem yönetim kurulumuzdaki
kad›n üye say›m›z› art›rd›k. 15 kiflilik
yönetimimizde 4 kad›n üyemiz var
ve Say›n Veda Girgin Ero¤lu’ da
baflkan yard›mc›m›z. Gelece¤in
BUS‹AD kurullar›nda görev alacak
yedek üyelerimizde bu say› daha da
fazla ve yüzde 30’u geçiyoruz.

Yüzde 8,5 olan kad›n üye say›m›z›
art›rmak da en önemli vizyonel
hedeflerimizden biri.

Kad›n›n oldu¤u yerde, konusuna
sahiplenmenin ne oldu¤unu, bu
salonda yap›lan ilk “Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu-
Gücümüz Eflitli¤imiz” toplant›s›nda
yaflad›k. Salonumuz a¤z›na kadar
dolmufltu.

‹flte kad›nlar›m›z›n bu konular›na
sahiplenme azmi bizim umutlar›m›z›
da tüm bu karamsar tabloya ra¤men
yeflertiyor.

Konuflmam› bitirmeden önce kad›n
istihdam› konusunda, sektörel
çeflitlili¤i sayesinde, Bursa’m›z›n
di¤er illerimize göre daha iyi
durumda oldu¤unu göstermek için
sizlerle birkaç veriyi paylaflmak
istiyorum.

Bursa’da 901 bin sigortal› çal›flan
var. Buna memurlar, serbest

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü nedeniyle, Bursa
Sanayicileri ve ‹flinsanlar› Derne¤i
(BUS‹AD) taraf›ndan, Bursa’n›n
sivil toplum kurulufllar›, meslek
odalar› ve ifl kad›nlar›n›n bir araya
geldi¤i bir toplant› gerçeklefltirildi.

B
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“Toplumsal Cinsiyet
Eflitli¤i, Hemen fiimdi”

2016 y›l›nda BU‹KAD, BUS‹AD ve
Yeflim Tekstil koordinatörlü¤ünde,
KalDer’in deste¤iyle Global
Compact Türkiye Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i Çal›flma Grubu’na
ba¤l› olarak kurulan Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu, 8
Mart Dünya Kad›nlar Günü’nde
ortak bir bildiri yay›nlayarak
“Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i,
Hemen fiimdi!” mesaj› verdi. Ortak
aç›klamada platform
koordinatörleri, temsil ettikleri
kurumlar ad›na ülkemizdeki
toplumsal cinsiyet eflitli¤i
kavram›n›n en h›zl› flekilde tabana
yay›lmas› gerekti¤inin önemine
vurgu yapt›.

latformun kuruculu¤unu ve 
koordinatörlü¤ünü üstlenen 
kurumlar ad›na aç›klama yapan

BU‹KAD Yönetim Kurulu Baflkan› Oya
Ero¤lu, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Bu¤ra Küçükkayalar, Global
Compact Türkiye Yönetim Kurulu
Üyesi-Yeflim Kurumsal ‹letiflim
Direktörü Dilek Cesur ve KalDer
Bursa Yönetim Kurulu Baflkan› Emin
Direkçi yapt›klar› ortak aç›klamada
flunlar› söyledi:
Son 100 y›la bakt›¤›m›zda insanl›k
tarihi ad›na önemli pek çok alanda
birbirinden de¤erli ad›mlar at›ld›¤›na
ve büyük ilerlemeler kaydedildi¤ine
tan›k olduk. Tüm bu geliflmeler
perspektifinden bak›ld›¤›nda, gerek
ülkemizde gerek dünyada kaydedilen
en yavafl ilerlemenin toplumsal
cinsiyet eflitli¤i alan›nda oldu¤unu
görüyoruz.

Medeniyetimiz, bu alanda kazand›¤›
mevcut ivmeyle devam ederse
küresel arenada toplumsal cinsiyet
eflitli¤i için 136 y›la, ekonomik eflitlik
için de 267 y›la ihtiyaç duyuyor. ‹fl
dünyas› ise her türlü geliflime öncülük
etmesi, kad›n›n ekonomi hayat›ndaki
rolünü desteklemesi, yaratt›¤› katma

P

de¤er ve oluflturdu¤u ekosistemle
toplumlar› de¤ifltirme ve dönüfltürme
potansiyeline sahip.

Bu gücün fark›nda olarak, toplumsal
cinsiyet eflitli¤i için ifl dünyas›n›
harekete geçirmeyi hedefleyen 7 sivil
toplum kuruluflu geçti¤imiz günlerde,
ifl dünyas›na düflen rolü ve bugünden
at›lmas› gereken somut ad›mlar›
tart›flmak için bir araya geldi.
“Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i, Hemen
fiimdi!” bafll›¤› alt›nda buluflan Global
Compact Türkiye, TÜS‹AD, ‹fl
Dünyas› ve Sürdürülebilir Kalk›nma
Derne¤i (SKD Türkiye), TÜRKONFED,
KAG‹DER, Yönetim Kurulunda Kad›n
Derne¤i ve %30 Kulübü, ifl
dünyas›nda toplumsal cinsiyeteflitli¤i
için bugünden at›labilecek somut
ad›mlar› tart›flt› ve flirketleri harekete
davet etti.

Global Compact Türkiye Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i Çal›flma Grubu’na
ba¤l› olarak faaliyetlerini sürdüren
Kad›n›n Güçlenmesi Bursa Platformu
olarak, biz de bu konuda geliflmenin
sa¤lanabilmesi için söz yerine
eylemin seçilmesini ve toplumsal
cinsiyet eflitli¤i için hemen flimdi
harekete geçilmesini destekliyoruz.
Sanayi ve üretim flehri olan Bursa’da
bu alanda al›nmas› gereken çok yol
oldu¤unun fark›nday›z.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2020 y›l›
Bursa kay›tl› sigortal› erkek / kad›n
istihdam verilerine göre toplam
901.708 sigortal› çal›flan›n 294.392’si
kad›n çal›flanlardan olufluyor. Bu da
% 32.64’lük bir orana iflaret ediyor.
Oysa biz biliyoruz ki; bu orandaki her
% 1’lik art›fl dahi, ülke ekonomisi
ad›na çarpan etkisi yaparak büyük
de¤ere dönüflmekte.

Toplumdaki rolü ve sosyal hayata
katt›klar› yads›namaz konumda olan
kad›nlar, geçmiflte oldu¤u gibi
gelecekte de erkeklerle birlikte yan
yana omuz omuza durarak
medeniyetlerin geliflmesinde söz

sahibi olacak. Her ne kadar
istatistikler bu sürecin daha da
h›zlanmas› gerekti¤ini ve al›nacak
daha çok yolumuzun oldu¤unu
söylese de; gelecekten ümidimizi
yitirmeden, bu amaca do¤ru
koflmaya devam ediyoruz. Tüm ifl
dünyas› temsilcilerini de bu amaç
etraf›nda birleflmeye ve WEPs
imzac›s› olarak bu alanda oluflacak
güçlü sinerjiye ortak olmaya davet
ediyoruz. Çünkü “Toplumsal Cinsiyet
Eflitli¤i, Hemen fiimdi.”

BUS‹AD’dan
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Türkiye ekonomisi, sermaye
hareketlerinin serbest oldu¤u
d›fla aç›k bir ekonomidir. Bat›
ekonomileri ile hem üretim ve
d›fl ticaret, hem de finansal
aç›dan uzun y›llar içinde oluflmufl
ba¤lar› söz konusudur.

akroekonomik istikrar ve 
sürdürülebilir büyüme için kur
ya da faiz gibi de¤iflkenlerin

piyasada do¤ru sinyal vermesi ve
politikalar›n öngörülebilir olmas›
gerekir. Politikalar›n öngörülebilirli¤i
ise ekonomi ile ilgili kurumlar›n, kendi
amaçlar› do¤rultusunda ifllerini
yapmas› ve belirsizliklerin
azalt›lmas›na ba¤l›d›r. Belirsizliklerin
oldu¤u ve fiyatlar›n dengelenmedi¤i
durumlarda, fiyatlama davran›fllar›
bozulmakta; üretim, tüketim, yat›r›m
ve finansman kararlar› olumsuz
etkilenmektedir.

Cari aç›¤›n azalt›lmas›na yönelik
politika tercihleri, kur ya da faiz gibi
de¤iflkenlerin konjonktürün
gereklerine uygun bir biçimde
belirlenmesini de¤il, uzun vadeli
politika çerçevelerinin
benimsenmesine ihtiyaç
duymaktad›r. Bu nedenle, kurumsal
düzeyde resmi politika belgeleri ile
fleffaf bir biçimde kamuoyu ile
paylafl›lan, özel sektör ve sivil
toplumun kat›l›m›n› içeren, farkl›
sektörlere yönelik politika demetlerini
bütüncül bir bak›fl aç›s›yla ele alan
makro bir program dâhilinde cari aç›k

M ile ilgili sorunlar ortadan kald›r›labilir.

Tüketmekten çok, üretmeyi amaç
edinen üyelerimizle yapt›¤›m›z anket
neticesinde;
1) Gelen zamlar ile girdi maliyetleri
artm›fl olup, ihracat da dahil olmak
üzere piyasalarda rekabet etmek
zorlaflm›flt›r.
2) Al›m gücü azalm›flt›r. Bu durum,
üretimde etkisini önümüzdeki aylarda
hissettirecektir.
3) Finansmana eriflim zorlaflm›flt›r.
4) Rusya ve Ukrayna krizinin dünya
üzerinde kutuplaflmay› artt›raca¤› ve
ekonomik olarak ülkemizi etkileyece¤i

beklenmektedir.
5) Özellikle enerji ile ilgili kayg›lar›m›z
ön plandad›r. Üretimde aksama
olmamas› ve planlama
yap›labilmemiz için ülkemizin elektrik
üretim kapasitenin aç›klanmas›,
yetersiz ise acil önlem plan›n
paylafl›lmas› beklentimizdir.
6) Tar›mda d›fla ba¤›ml›l›k
sürdürülebilir gözükmemektedir.
G›da güvenli¤inin sa¤lanmas› ile ilgili
gerekli ad›mlar at›lmal›d›r.
7) Gerek ülkemiz,gerekse dünyada
yaflanan olumsuzluklara karfl›
uygulanan ekonomik program› yeterli
bulmuyoruz.
8) Yabanc› sermaye için yat›r›m
iklimini sa¤layan flartlar›n
oluflturulmas› gerekmektedir.

Bizler BUS‹AD Yüksek Dan›flma
Kurulu Üyeleri olarak, önerilerimizi
tüm kamuoyuna aç›klamay› ilkelerimiz
do¤rultusunda bir görev biliyoruz.

Günal Baylan
BUS‹AD Yüksek Dan›flma Kurulu Baflkan›



ursa Valisi Yakup Canbolat, yeni
yönetime baflar›lar dilerken, 
ziyarette, Bursa  ve ülke

ekonomisi konufluldu.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Bu¤ra Küçükkayalar, BUS‹AD’›n yeni
yap›lanmas› hakk›nda Vali Canbolat’a
bilgi veririken, çal›flmalar›n›; üyelerin

yarar›, Bursa yarar› ve ülke yarar›
ekseninde planlad›klar›n› söyledi.

Ziyarete, Bu¤ra Küçükkayalar’›n yan›
s›ra Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›lar› Veda Girgin Ero¤lu ve
Osman Nemli de kat›ld›.
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Vali Canbolat BUS‹AD’› kabul etti
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) yeni Yönetim
Kurulu, Bursa Valisi Yakup
Canbolat’› makam›nda ziyaret
etti.

B

BUS‹AD’dan



Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD) yeni göreve
gelen Yönetim Kurulu Üyeleri
Bursa Büyükflehir Belediye
Baflkan› Alinur Aktafl’› tarihi
belediye binas›ndaki makam›nda
ziyaret ettiler.
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BUS‹AD’dan Aktafl’a ziyaret

US‹AD Yönetim Kurulu 
Baflkan› Bu¤ra Küçükkayalar,
yaflanan ekonomik s›k›nt›lara

ra¤men Türkiye’nin gelecek
dönemde önünün aç›k oldu¤unu
blirterek, “Güven, öngörülebilirlik

B

ve istikrar var oldu¤u sürece
Türkiye’nin 2-3 kat geliflmesinin
önünde engel yok” dedi. Pandeminin
ilk etkilerinin geçmesinin ard›ndan
yaflanan h›zl› toparlanman›n bir
süredir yerini durgunlu¤a b›rakt›¤›n›
da kaydeden Küçükkayalar, Ukrayna-
Rusya meselesinde al›nan do¤ru
tavr›n da etkilerinin görülece¤ine
inand›¤›n› kaydetti.

Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan›
Alinur Aktafl da, Bursa’da sanayinin
kaplad›¤› alan›n yüzde bir bile
olmad›¤›n› belirterek, “Ancak, katma

de¤eri yüksek ürünler üreten
sanayiye ihtiyac›m›z var” dedi.

Dünyada ve Türkiye’deki ekonomik
geliflmelerin konufluldu¤u ziyarete
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Bu¤ra küçükkayalar’›n yan› s›ra
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Osman Nemli ile Yönetim Kurulu
Üyeleri, Tülay Hac›o¤lu fiengül,
Serdal Can, Haluk Parlam›fl ve Genel
Sekreter Erol Alakoç kat›ld›lar.
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ektörlük makam›nda 
gerçeklefltirilen ziyarette, Prof. 
Dr. Ahmet Saim K›lavuz, yeni

yönetim Kurulu’nu kutlarken, BUS‹AD
ile devam eden iflbirli¤ini sürdürme
kararl›l›¤›n› dile getirdi. Prof. Dr.
K›lavuz, “Her türlü deste¤i vermeye
haz›r›z” dedi.

Rektör K›lavuz: Her türlü deste¤e haz›r›z
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD) yeni
seçilen Yönetim Kurulu, Bursa
Uluda¤ Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Saim K›lavuz’u ziyaret
etti.

R

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Bu¤ra Küçükkayalar ise, Prof. Dr.
Ahmet Saim K›lavuz döneminde
baflar›yla sürüdürülen iliflkilerin daha
da gelifltirilmesi ni arzulad›klar›n› ifade
ederek, BUS‹AD’›n yeni yap›lanmas›
hakk›nda bilgi verdi.

Ziyarete, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Veda Girgin
Ero¤lu ile BUS‹AD Genel Sekreteri
Erol Alakoç da kat›ld›.

BUS‹AD’dan
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B

BALKANTÜRKS‹AD Yönetim
Kurulu, Baflkan Fatih fiakir
liderli¤inde, Bursa Sanayicileri
ve ‹flinsanlar› Derne¤i'nin
(BUS‹AD), 43. Ola¤an Genel
Kurulunda göreve seçilen Bu¤ra
Küçükkayalar baflkanl›¤›ndaki
yönetim kurulunu BUS‹AD Evi’nde
ziyaret ettiler.

US‹AD'›n yeni yönetiminin 
hedefleri ve BALKANTÜRKS‹AD
ile BUS‹AD ifl birliklerinin masaya

yat›r›ld›¤› ziyarette,
BALKANTÜRKS‹AD Baflkan› Fatih
fiakir, BUS‹AD'›n köklü geçmifle sahip
bir dernek oldu¤unu belirtirken, iki
güçlü derne¤in ifl birli¤i yapabilece¤i
projeler için de haz›r olduklar›n›
söyledi.

BALKANTÜRKS‹AD Baflkan Fatih

BALKANTÜRKS‹AD
hay›rl› olsuna geldi

fiakir, "Derneklerimiz, bizleri bir araya
getiren kurumlar. Burada kuraca¤›m›z
ifl birlikleriyle, ülkemizin yarar›na çok
önemli projelere imza atabiliriz. STK'lar
beraber çal›flma kültürüne sahip
olmal›, ortak çal›flabilmeli.

BALKANTÜRKS‹AD büyük bir aile ve
Bursa'daki di¤er önemli derneklerle
ortakl›klar yapmaya haz›r. BUS‹AD
baflkana görevinde baflar›lar dilerim"
dedi.

BUS‹AD Baflkan› Bu¤ra
Küçükkayalar da,
BALKANTÜRKS‹AD'la ortak
çal›flmalar yapmaya haz›r
olduklar›n› ifade ederek, göreve
geldikten sonra a¤›rlad›klar› ilk
derne¤in BALKANTÜRKS‹AD
oldu¤unu, bu nedenle bir kez daha
teflekkür ettiklerini söyledi.
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ÇEK BUS‹AD iflbirli¤i sürecek

Ça¤dafl E¤itim Kooperatifi (ÇEK)
Yönetim Kurulu, Bursa
Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD) göreve yeni
seçilen Yönetim Kurulu’na hay›rl›
olsun ziyareti gerçeklefltirdi.

US‹AD Evi’nde gerçekleflen 
ziyarete ÇEK Yönetim Kurulu 
Baflkan› Prof. Dr. Müfit Parlak ve

Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr.
Rüyam Küçüksüleymanoglu, Aral
Alkan, Süheyla Toppamuk, Eralp
Atabek ile Denetim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Abdürrahim Korukçu kat›ld›.

Ziyarette, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Bu¤ra Küçukkayalar, Baflkan

B

Yard›mc›lar› Veda Girgin Ero¤lu ve
Tuncer Hatuno¤lu ile Yönetim Kurulu
Üyeleri Sevda Keskin Gülmez ve
Serdal Can da kat›ld›lar.

ÇEK K›r Çiçekleri Okusun diye
kampanyas›na destek olan BUS‹AD
Sevgi ve E¤itim Komitesi Baflkan›
Beril Baylan'›n da haz›r bulundu¤u
ziyarette, iki kurum arasinda var olan
iflbirli¤ini art›rmak için neler
yap›labilece¤i konufluldu.
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Bu¤ra Küçükkayalar, BUS‹AD’›n yeni
döneminde Yönetim Kurulu’nda
yapt›klar› kurumsal yap›lanma
hakk›nda bilgiler verirken, özellikle
e¤itim alan›nda iflbirli¤i imkanlar›n›n
yüksek oldu¤u da dile getirildi.

BUS‹AD’dan
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Bursa Serbest Muhasebeciler ve
Mali Müflavirler Odas› (BSMMMO)
Yönetim Kurulu, Bursa Sanayicileri
ve ‹flinsanlar› Derne¤i’nin
(BUS‹AD) yeni yönetimini kutlamak
için BUS‹AD Evi’ni ziyaret etti.

B SMMMO Yönetim Kurulu 
Baflkan› Do¤an Y›lmaz, Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Nazan

Özsoy ve Yönetim Kurulu Sekreteri
Fatma Çil’den oluflan BSMMMO
heyeti, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Bu¤ra Küçükkayalar
nezdinde yeni yönetime baflar›lar
diledi.

Ziyarette, Küçükkayalar, BUS‹AD’›n
yeniden yap›lanmas› hakk›nda
BSMMMO heyetine bilgi verirken,
birlikte yap›labilecek çal›flmalar
hakk›nda da görüfl al›flverifli yap›ld›.

BSMMMO ile iliflkilerin BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Tuncer Hatuno¤lu koordinasyonunda

BSMMMO’dan BUS‹AD’a ziyaret

yürütülmesine karar verilirken,
özellikle mevzuat bilgilendirmesinde
iflbirli¤inin sa¤l›kl› olaca¤› dile getirildi.

Ziyaret sonunda iki baflkan
birbirlerine günün an›s›na birer
hediye takdim ettiler.
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BU‹KAD’dan BUS‹AD’a hay›rl› olsun
Bursa ‹fl Kad›nlar› ve Yöneticileri
Derne¤i (BU‹KAD) Yönetim Kurulu,
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD) yeni seçilen
yönetimini BUS‹AD Evi’nde ziyaret
etti.

iyarette BU‹KAD Yönetim Kurulu
Baflkan› Oya Ero¤lu, kad›n›n 
ekonomide var olmas›yla

ekonominin geliflece¤ini ifade ederek,
Z

BU‹KAD’›n yapt›¤› çal›flmalar
hakk›nda bilgiler verdi. ‹ki derne¤in
UN Global Compact Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu’ndaki
iflbirli¤inin baflka alanlara da
yay›lmas› gereklili¤inin de
konufluldu¤u ziyarette, iki derne¤in
iflbirli¤i alanlar› da masaya yat›r›ld›.

BU‹KAD Yönetim Kurulu Baflkan› Oya
Ero¤lu, Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›lar› fieyda fiençay›r ve Ebru

Koçanal› ile Genel Sekreter Hatice
Koparan’›n kat›ld›¤› ziyarette, BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Bu¤ra
Küçükkayalar, Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›lar› Veda Girgin
Ero¤lu, Osman Nemli ve Tuncer
Hatuno¤lu ile Yönetim Kurulu Üyeleri
Sevda Keskin Gülmez, Serdal Can
ve BUS‹AD Genel Sekreteri Erol
Alakoç haz›r bulundu.
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‹Y‹ Parti’den BUS‹AD’a ziyaret
‹Y‹ Parti TBMM Grup Baflkan› ve
Bursa Milletvekili Prof. Dr. ‹smail
Tatl›o¤lu, Bursa ‹l Baflkan› Selçuk
Türko¤lu ve ‹l Yönetimi, Bursa
Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i’’nin (BUS‹AD) yeni
yönetimini ziyaret etti.

US‹AD Evi’nde gerçeklefltirilen 
ziyarette BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Bu¤ra Küçükkayalar ile

Yönetim Kurulu Üyeleri haz›r bulundu.

Ziyarette, yeni BUS‹AD Yönetim
Kurulu’nu kutlayan ‹Y‹ Parti TBMM
Grup Baflkan› Prof. Dr. ‹smail
Tatl›o¤lu, BUS‹AD’›n çal›flmalar›n›
takip ettiklerini ve baz› aç›klamalar›n›
Meclise tafl›d›¤›n› dile getirdi.
“Türkiye’nin gücüne inanan bir
partiyiz. Genifl bir ekonomi
kadrosuna sahibiz” diyen Tatl›o¤lu,
flunlar› dile getirdi:
“Kalk›nman›n bismillah› hukukun
üstünlü¤üdür. Devlete ra¤men 220
milyar dolar ihracat yapan ifl
dünyas›na inan›yoruz. Sanayi halen
GSMH’n›n yüzde 20’sini oluflturuyor.
Biz bunun yüzde 30’lara ç›karmak
istiyoruz. Bu da 10 milyon istihdam
ve 130 milyar dolar ihracat demektir.
Biz AK Parti sonras›na haz›r›z.
Ekonomiyi güven yönetir. Güven,
öngörülebilirlik ve istikrar hukukla
olur.”

B

Tatl›o¤lu, Bursa’ya iliflkin
düflüncelerini de aktar›rken, “Bursa
Ankara’ya en uzak il. 4 saat sürüyor.
Diyarbak›r bile uçakla 2 saat. Bursa
10 y›ld›r siyaseten sahipsiz.

 TEKNOSAB’a tren yok. Tren projesi
var, lojistik merkezi yok. Türkiye’nin
GSMH’s› 800 milyar dolar. Bu rakam
Bursa için hedef olmal›. 10-20 y›l
sonra da markalar›m›z için” diye
konufltu.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Bu¤ra Küçükkayalar da, BUS‹AD’›n
yeni yönetimindeki kurumsal
yap›lanmay› aktard›ktan sonra, ifl
insanlar› olarak güvenin,
öngörülebilirli¤in ve istikrar›n
beklentisi içinde olduklar›n› kaydetti.

Ziyaretin an›s›na ‹Y‹ Parti ‹l Baflkan›
Selçuk Türko¤lu ile BUS‹AD Baflkan›
Bu¤ra Küçükkayalar birbirlerine birer
hediye sundular.



Y›ld›r›m Bayezid Rotary Kulübü
taraf›ndan, Bursa Sanayicileri ve
‹flinsanlar› Derne¤i (BUS‹AD) ev
sahipli¤inde gerçeklefltirilen
“Yeni Nesil ‹letiflim” bafll›kl›
seminerde konuflan Marka
Mühendisi Ancreva Dan›flmanl›k
Kurucusu Ömürden Sezgin,
“Türkiye’ye gelecek markayla
gelecek” dedi.
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“Türkiye’ye gelecek marka ile gelecek”

BUS‹AD Evi’nde gerçeklefltirilen 
seminerin aç›l›fl konuflmalar›n› 
Y›ld›r›m Bayezid Rotary Kulübü

Baflkan› Ferahi Arpaç Öztimur ile
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Tuncer Hatuno¤lu
gerçeklefltirdi.

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
“Markan› Bafltan Yarat” bafll›kl› bir
sunum gerçeklefltiren Ömürden
Sezgin, Türkiye’nin en de¤erli 100
markas›n›n toplam de¤erinin 21.5
milyar dolar oldu¤unu, ancak
dünyan›n 74. s›ras›nda yer alan
markan›n Türkiye’deki 100 markan›n
toplam›na karfl›l›k geldi¤ini söyledi.

Sezgin, dünyan›n en de¤erli markas›
Apple’›n ise 263 milyar dolar ile
Türkiye’nin en de¤erli 100 markas›n›n
10 kat›ndan daha de¤erli oldu¤unu
belirtti. Türkiye’nin kilogram bafl›na
ihracattan elde etti¤i gelirin de 1.2
dolar oldu¤unu ifade eden Sezgin,
Türkiye’de üretilen pek çok ürünün
kat be kat fazla ücretle yabanc› bir
marka alt›nda sat›ld›¤›na örnekler de

verdi. Sezgin, “Yeflil flehir denilince
ilk akla gelen Bursa olur.
Farkl›laflman›n özünü bulmal›y›z”
diyerek, marka olman›n koflullar›n›
anlatt›. “Marka de¤eri gelecek de¤eri
demektir. Marka müflteriye verilen en
geçerli teminatt›r” diyen Sezgin,
“szölerini “Türkiye’ye gelecek marka
ile gelecek” ifadeleriyle tamamlad›.

BUS‹AD’dan
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‹NTERNETTE GEÇEN ZAMAN...

Comio Dijital Pazarlama A.fi. Kurucu
Orta¤› Mustafa Sönmezay ise, "Dijital
‹letiflimle Birlikte Yeni ‹letiflim” bafll›kl›
bir sunum gerçeklefltirdi. Sönmezay,
dijitalin en büyük art›s›n›n h›zla
yay›lmas› oldu¤unu kaydederek,
Türkiye ve dünyadaki dijitalleflme
rakamlar›n› paylaflt›. Sönmezay,
Türkiye’nin sosyal medya’da en çok
vakit geçiren ülkeler aras›nda
oldu¤unu da ifade ederek, flunlar›
söyledi:
“Dünyada internette 6 saat,
Türkiye’de 8 saat geçiriliyor.
Türkiye’de mobil internette 4 saat 10
dakika geçiriyoruz. Bu sürenin de 2

saat 59 dakikas› sosyal medyada
geçiyor. Bunlar çok büyük süreler.
Türkiye’de 10 büyük gazetenin
toplam tiraj› 1 milyon 186 bin iken bir
Influencer›n ulaflt›¤› rakam tek bafl›na
bu rakam›n çok üstünde olabiliyor.
Influncerlar topluluk yönetimi
gerçeklefltiriyor. Dijital alanla siz hedef
kitlenizi seçebiliyorsunuz.”

Al›flverifl tercihlerinin de Türkiye’de
dünya ortalamas›n›n üstünde
internete kayd›¤›n› kaydeden
Sönmezay, pandeminin bu süreci
h›zland›rd›¤›n› da belirtti.
Toplant› sonunda, konuflmac›lara
birer plaket de sunuldu.



Gelir türlerinin safi tutarlar
üzerinden vergilendirilmesini
garanti alt›na alan ve vergi
güvenlik müesseseleri olarak
“Kontrol edilen yabanc› kurum
kazançlar›” düzenlemesi
getirilmifltir.

Yurt içindeki gerçek kifli ya da
kurumlar›n yurt d›fl›nda
kontrollerinde bulundurduklar›
iflletmelerin kar›n›n, da¤›t›lmam›fl
olsa da ortaklar›n mukim oldu¤u
ülkede ortaklara kar da¤›t›m›
yap›lm›fl gibi vergilendirilmesi
olarak tan›mlanmaktad›r.

Kontrol edilen yabanc› kurum
uygulamas› ile, ifltirakler
arac›l›¤›yla yat›r›mlar›n› yurt
d›fl›nda düflük vergi oran›
uygulayan ülkelere yönlendiren
mükelleflerin belli flartlar alt›nda
buradan elde ettikleri gelirlerin
Türkiye’ye aktar›lmas›
beklenmeden vergilendirilmesi
amaçlanm›flt›r.

fierif Ar›
Yeminli Mali Müflavir
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KONTROL ED‹LEN YABANCI
KURUM KAZANCININ
VERG‹LEND‹R‹LMES‹

Kurumlar Vergisi Kanununda; Tam
mükellef gerçek kifli ve kurumlar›n
do¤rudan veya dolayl› olarak ayr›
ayr› ya da birlikte sermayesinin,
kâr pay›n›n veya oy kullanma
hakk›n›n en az %50'sine sahip
olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt
d›fl› ifltiraklerinin kurum kazançlar›,
da¤›t›ls›n veya da¤›t›lmas›n
Türkiye’de kurumlar vergisine tabi
tutulabilmesi için belirtilen flartlar›n
birlikte gerçekleflmesi
gerekmektedir.

- ‹fltirakin toplam gayrisafi
has›lat›n›n %25 veya fazlas›n›n
faaliyet ile orant›l› sermaye,
organizasyon ve eleman istihdam›
suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya
serbest meslek faaliyeti d›fl›ndaki
faiz, kâr pay›, kira, lisans ücreti,
menkul k›ymet sat›fl geliri gibi pasif
nitelikli gelirlerden oluflmas›.

- Yurt d›fl›ndaki ifltirakin ticarî
bilânço kâr› üzerinden %10'dan
az oranda gelir ve kurumlar vergisi

benzeri toplam vergi yükü
tafl›mas›.

- Yurt d›fl›nda kurulu ifltirakin ilgili
y›ldaki toplam gayrisafî has›lat›n›n
100.000 YTL karfl›l›¤› yabanc›
paray› geçmesi gerekmektedir.
Tam mükellef kurumlar ile tam
mükellef gerçek kiflilerin de kontrol
edilen yabanc› kuruma ortak
olmalar› halinde, gerçek kiflilerin
elinde bulunan hisse senetleri ve
ifltirak hisseleri yurt d›fl›nda kurulu
flirketin kontrol edilen yabanc›
kurum olup olmad›¤›n›n tespitinde
dikkate al›nmaktad›r. Gelir Vergisi
Kanunu’nun 75’inci maddesine
göre menkul sermaye irad› olarak
de¤erlendirilmektedir.

Kontrol edilen yabanc› kurum
kazançlar› tam mükellef kurumlar
taraf›ndan elde edilen kazançlar›n
vergilendirilmesi sa¤lanacakt›r.



Makale

5510 say›l› Kanun’un 4.üncü
maddesinin birinci f›kras› (a)
(Ücretle çal›flanlar) bendinde
“Hizmet akdi ile bir veya birden
fazla iflveren taraf›ndan
çal›flt›r›lanlar… sigortal›
say›l›rlar,” denilmektedir.

Kanun hükmünden de
anlafl›laca¤› üzere birden fazla
iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lman›n
önünde yasal bir engel olmad›¤›
gibi, sigortal›n›n birden fazla
iflyerinde çal›flmas› durumunda
her iflyerinde kendisi ad›na prim
ödenmesi zorunludur.

5510 say›l› Kanun’un 87.inci
maddesinde, 4/a kapsam›nda
sigortal› bildirilenlerin, prim
ödeme yükümlüsünün iflverenleri
oldu¤u belirtildi¤inden, iflveren
çal›flt›rd›¤› her bir sigortal› için
Kuruma prim ödemek
zorundad›r.

Birden fazla iflyerinde çal›flan
sigortal›n›n çal›flt›¤› her iflverenin,
ilgili sigortal› ad›na ayr› ayr›
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Kuruma ayl›k prim ve hizmet
belgesini verip, primlerini de
ödemeleri gerekir.

Sosyal güvenlikte ilgili aylar›n kaç
gün (28, 30, 31) çekti¤i üzerinde
durulmaks›n›z, tam çal›fl›lm›fl
olmas› durumunda her ay 30 gün,
bir y›l 360 gün olarak kabul
edilmektedir.

SGK primleri asgari ücret (2021
y›l› için 3.577,50 TL) ile asgari
ücretin 7,5 kat› (2021 y›l› için
26.831,40 TL) aras›ndaki prime
esas kazanç tutar› üzerinden
ödenmektedir.

Buna göre, ayn› ay içerisinde
birden fazla iflyerinde çal›fl›lmas›
durumunda emeklilik aç›s›ndan
prim gün say›lar› ve prime esas
kazançlar toplanmaktad›r. Ancak,
birden fazla iflyerinden bildirilen
prim gün say›lar› toplam›n›n 30’u
geçmesi durumunda her ay 30
gün kabul edilmekte, yine farkl›
iflyerlerinden bildirilen prime esas
kazançlar da toplanarak (üst s›n›r›

aflmamak kayd›yla) emeklilik
hesaplamalar›nda dikkate
al›nmaktad›r.

Dolay›s›yla, ayn› ay içerisinden
birden fazla iflyerinden prim gün
say›s› ve prime esas kazanç
bildirilmesi, ileride kifliye SGK
taraf›ndan ba¤lanacak emekli
ayl›¤›n›n daha yüksek olmas›
avantaj›n› sa¤lamaktad›r.

5510 say›l› Kanununun 82.inci
maddesinin; dördüncü
f›kras›nda, sigortal›lar›n bu
Kanunun 53.üncü maddesine
göre belirlenen ayn› sigortal›l›k
haline tâbi olacak flekilde birden
fazla iflte çal›flmas› nedeniyle
Kuruma ödenen primler
toplam›n›n, bu sigortal›l›k hali için
belirlenen prime esas kazanç üst
s›n›r› üzerinden hesaplanacak
miktar› aflmas› halinde, aflan
k›sm›n tamam›n›n sigortal›n›n
talebi üzerine en geç talep tarihini
takip eden ay içinde hissesi
oran›nda %15 sigortal›ya defaten
geri ödenmektedir.

AYNI ANDA B‹RDEN FAZLA
‹fiVEREN TARAFINDAN

ÇALIfiTIRILANLARIN SOSYAL
GÜVENL‹⁄‹



BUS‹AD’dan
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ABD’deki Bursa’dan yat›r›m ça¤r›s›
ABD’nin Bursa’s› olarak bilinen
Michigan Eyaleti’nden Bursal› ifl
insanlar›na yat›r›m daveti geldi.
ABD Detroit Türkiye Fahri
Konsolosu ve Türk Kaynak Merkezi
Baflkan› Nurten Ural, Detroit ve
Michigan’›n Bursa’ya çok
benzedi¤ini ifade ederek, “Detroit
ile Bursa’y› kardefl flehir yapmak
istiyoruz” dedi.

ursa Sanayici ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) taraf›ndan 
düzenlenen “‹flinizi Michigan

Üzerinden ABD’de Nas›l
Büyütürsünüz?” konulu çevrim içi
toplant› düzenlendi.

Süheyl Baybal›’n›n moderatörlü¤ünde
gerçeklefltirilen toplant›da konuflan
Türk Kaynak Merkezi Baflkan› ve
Türkiye’nin Detroit Fahri Konsolosu
Nurten Ural, “Otomotiv, turizm ve
tar›m a¤›rl›kl› bir eyalet Michigan.

Bursa gibi yemyeflil bir eyalet. 10
binden fazla gölü olan bir eyalet.
Detroit ile Bursa’y› kardefl flehir
yapmak istiyoruz” dedi.

Pandemi nedeniyle
gerçeklefltirilemeyen Detroit Otomotiv
Fuar› da bu y›l eylülde
gerçeklefltirilece¤ini de söyleyen Ural,
Türk Kaynak Merkezi Türkiye ile ABD
aras›nda iflbirli¤i için 2012’de
kurulmufl kar amac› gütmeyen bir
örgüttür” dedi.

Michigan Yat›r›m Kurumu Avrupa
Yat›r›m Direktörü Vlatko Tomic-Bobas
da, 33 limana sahip 10 milyon nüfuslu
eyaletin ABD otomobil üretiminin
yüzde 20’sini gerçeklefltirdi¤ini dile
getirdi.

Tomic-Bobas, “Tek bir eyalette 22
OEM bulunuyor. 2200 küresel
tedarikçi ve 200 elektrikli araç
tedarikçisi Michigan’da. 1460 yabanc›
flirket var ve 11.3 milyar dolarl›k

B

yat›r›m söz konusu” diyerek eyaletin
otomotiv a¤›rl›kl› ekonomik yap›s›
hakk›nda bilgiler verdi.

Detroit Regional Partnership Baflkan›
ve ‹cra Kurulu Baflkan› Maureen
Donohue Krauss ise, Michigan
Eyaleti’nin kalbi olan Detroit’e iliflkin
detayl› bir sunum gerçeklefltirdi.
Krauss, Michigan’›n taze su kayna¤›
aç›s›ndan da önemli bir eyalet
oldu¤unu ifade ederek, “Dünya’da
ikinci s›radad›r. Detroit, ayr›ca gerçek
iyi mühendislerin bulundu¤u bir
yerdir” dedi.

Detroit Trading Company Baflkan
Yard›mc›s› ve Bafl Hukuk Müflaviri
Matthew Clayson ise, Michigan’da
bir flirket kurulmas› durumda neler
yap›lmas› gerekti¤ini aç›klad›.

Toplant› kat›l›mc›lar›n sorular›yla sona
erdi.
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Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Enerji Uzmanl›k
Grubumuz taraf›ndan organize
edilen, ‘Enerjide Dijitalleflme,
Ölçme ve ‹zleme’ etkinli¤i çevrim
içi olarak gerçeklefltirildi.

Moderatörlü¤ünü BUS‹AD Enerji
Uzmanl›k Grup Üyesi Fatih 
Abrafl’›n yapt›¤› toplant›da,

Ankara Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i
Ö¤retim Üyesi ve Enerjide
Dijitalleflme Derne¤i Yönetim Kurulu
Baflkan› Prof. Dr. Kamil Ça¤atay
Bay›nd›r, günümüz elektrik
flebekesinde tek yönlü bir ak›fl›n söz
konusu olmad›¤›n› söyledi. Prof. Dr.
Bay›nd›r, flunlar› kaydetti:
“Eskiden üretilen iletim da¤›t›m
flebekesi üzerinden tüketiciye aktar›l›r

“Tüketiciler de üretici oldu”
karfl›l›¤›nda para ak›fl› söz konusu
olurdu. Günümüzde tek yönlü ak›fl
yok. Art›k da¤›t›k üretim, depolama
sistemleri ve elektrikli araçlar devreye
giriyor. Art›k tüketiciler de üretici
olmaya bafllad›. Art›k türetici olmaya
bafllad›lar. Bu kavramlar›n
uygulanabilir olmas› da dijitalleflmeyle
mümkün oluyor.”

Prof. Dr. Bay›nd›r, “Cari aç›¤›m›z›n
en büyük k›sm› enerji ithalat›ndan
geliyor. Olabildi¤ince yenilenebilir
enerjiyi flebekenin içinde art›rmam›z
gerekli” diye konufltu.

Inavitas firma CEO’su ve Enerjide
Dijitalleflme Derne¤i Kurucu Yönetim
Kurulu Üyesi Alper Terciyanl› ise,
enerji tüketiminde art›fl›n söz konusu
olmas›na ra¤men, enerji
kaynaklar›nda de¤iflim yafland›¤›n›

söyledi.Terciyanl›, “Yenilenebilir enerji
art›yor. Bu karbon ayak izinde stabilite
ya da düflme getirecek. 2030’da
sat›lan her iki araçtan birinin elektrikli
olacak, yollardakilerin de yüzde 30'u.
Elektrikli araçlardaki geliflim
beklenenden h›zl› olacak. Bu da
karbon sal›m›n›n düflmesinde olumlu
yönde olacak. Depolama,
yenilenebilir enerji için önemli bir konu
olacak. Maliyetlerin düflmesiyle
yayg›nlaflacak” diye konufltu.

Teorik çerçeveye iliflkin konuflmalar›n
ard›ndan, uygulamaya iliflkin bilgiler
de verildi. Oyak Renault Elektrik
Bak›m Mühendisi Ufuk Kazar, Bosch
Enerji Koordinatörü Bar›fl ‹nan ve
Tofafl Bak›m ve Enerji Yöneticisi
Serkan Ahraz’›n kendi firmalar›ndaki
dijitalleflme uygulamalar› hakk›nda
detayl› bilgilendirmede bulundular.
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BUS‹AD’dan

US‹AD Enerji Uzmanl›k Grubu 
taraf›ndan organize edilen, 
“Enerji Kesintilerinin Bize

Hat›rlatt›klar›” bafll›kl› çevrim içi bir
etkinlik gerçeklefltirdi.

Moderatörlü¤ünü BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Osman
Nemli’nin üstlendi¤i etkinlikte, Bursa
Uluda¤ Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ak›n Burak
Etemo¤lu,  enerjiyle ilgili temel
kavramlar, enerji risk yönetiminin
genel ilkeleri ve bu yönetimi
üstlenecek kiflilerin yetkinlikleri
hakk›nda bilgiler verdi.

Nizamettin Aypak ise, endüstriyel
iflletmelerde enerji sistemlerinin
projelendirilmesi konusunda bir
sunum gerçeklefltirdi. Aypak,
iflletmelerde enerji yönetimi için proje
aflamas›nda yap›lmas› gerekenleri

Enerji kesintilerine karfl›
yap›lacaklar tart›fl›ld›

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Osman Nemli,
enerji yönetiminin kapsaml› ve
sistemli bir ifl oldu¤unu belirterek,
“Makro ölçekte yapabilece¤imiz
bir fley yok. Bizler bu makro
ölçekteki gerçeklere göre
haz›rlanmal›y›z” dedi.

B

flöyle s›ralad›:
“Birincil ve ikincil kaynaklar›n
belirlenmesi ve ekipmanlar›n
tamamlanmas›, üretim tesis ve
hatlar›n›n belirlenmesi ve
yerleflimlerinin yap›lmas›. Ölçüm
nokta ve araçlar›n belirlenmesi.
Kay›p-kaçak kontrol listelerinin
haz›rlanmas›. Yat›r›m geri dönüfl
hesaplamas›. Sorumluluk ve rollerin
belirlenmesi.”

Aypak, binalarda enerji tasarrufu için
yap›lmas› gerekenleri de s›ralad›¤›
konuflmas›n›, “Yat›r›m kararlar›
aras›na verimli enerji tüketiminin de
verilmesi durumunda daha sonra
hay Allah denilmez” diyerek bitirdi.

FRM Eenergy firmas›ndan Muzaffer
Kurto¤lu da, “Enerji Bütçelemesinin
Önemi Ölçme ve Analiz Sistemleri”
bafll›kl› bir sunum gerçeklefltirdi.
Kurto¤lu, teknik bilgiler verdi¤i
konuflmas›nda, ölçme ve analizle
enerji yönetimin nas›l sa¤lanaca¤›n›
anlatt›.

TOFAfi’tan Fatih Abrafl ise,
iflletmelerde kullan›lan ekipmanlar›n
tasarruf yöntemleri hakk›nda bilgiler
sundu.

Yine TOFAfi’tan ‹smail Önol ise, acil
durum planlamas› hakk›nda bir

sunum gerçeklefltirdi. Önol, elektrik
için acil durumlarda alternatif enerji
kaynaklar›n›, “Jenaratörler, kesintisiz
güç kaynaklar›, günefl enerji
sistemleri, rüzgar enerji sistemleri
ve kendi santrallerimiz” fleklinde
s›ralad›. “fiebekeden ba¤›ms›z bir
sistemimiz olsayd›, kesintiden daha
az etkilenirdik” diyen Önol, “Çat›larda
günefl enerji sistemleri kurmay› en
az›ndan kendi öz tüketimimiz için
önceliklemeliyiz” dedi.

Etkinli¤in moderatörlü¤ünü üstlenen
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Osman Nemli ise
kapan›flta yapt›¤› konuflmada,
“De¤iflik bir dönemden geçiyoruz.
Enerji piyasalar›ndaki dalgalanmalar,
siyasal politik geliflmeler her yeri ve
herkesi etkiliyor. Biz en çok etkilenen
bölgelerden birindeyiz. Bu kapsaml›
bir yönetim ve sistem ifli. Makro ve
mikro ölçekli yap›lacaklar var. Makro
ölçekler için bugün yapabilece¤imiz
bir fley yok. Makro ölçekte
yaflanacak aksakl›klarla ilgili biz
iflletmelerimizi nas›l haz›rlar›z? Bu
konuda bilgiler vermeye çal›flt›k.
Bundan sonra da BUS‹AD olarak bu
konularda destek vermeye haz›r›z”
diye konufltu.

Etkinlik kat›l›mc›lar›n sorular›yla sona
erdi.
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TÜRKONFED’in; Daha ‹yi Yarg›
Derne¤i iflbirli¤inde ve Dünya
Gazetesi sponsorlu¤unda
düzenledi¤i “KOB‹’lerin
Sürdürülebilirli¤i ve güçlenmesi
için A’dan Z’ye Türk Yarg›
Reformu” konulu buluflma,
MARS‹FED'in ev sahipli¤inde
gerçeklefltirildi.

ilüfer Organize Sanayi Bölgesi 
(NOSAB) Yalç›n Aras Konferans
Salonu'ndaki etkinli¤e; Dünya

Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu
Baflkan› Hakan Gülda¤, Daha ‹yi
Yarg› Derne¤i Baflkan› Av. Mehmet
Gün, MARS‹FED Baflkan› Ramazan
Kaya, TÜRKONFED Baflkan
Yard›mc›s› Feyyaz Ünal, BUS‹AD
Baflkan› Bu¤ra Küçükkayalar,
BU‹KAD Baflkan› Av. Oya Ero¤lu,
Bursa Barosu Sayman Yönetim
Kurulu Üyesi Av. A. Gonca Gülçin,
GES‹AD Baflkan› Murat Kaya, Daha

N

“Hukuk ve ekonomi birbirinin ayr›lmaz
parçalar›d›r”

‹yi Yarg› Derne¤i Üyesi Av. Elif Melis
Özsoy’un yan› s›ra çok say›da sivil
toplum kuruluflu temsilcisi ile
davetliler kat›ld›.

Program›n aç›l›fl›nda konuflan ve
hukukun üstünlü¤ü olmadan
ekonomik geliflmenin mümkün
olmad›¤›n› belirten MARS‹FED
Baflkan› Ramazan Kaya, “The World
Justice Projcet (WJP) her y›l hukukun
üstünlü¤ü Endeksini
yay›nlanmaktad›r. 128 ülkenin sekiz
ayr› bafll›kta de¤erlendirildi¤i 2020
y›l› endeksi ise Mart 2020 de
yay›nland›. Ülkemiz 128 ülke aras›nda
Hukukun Üstünlü¤ü Performans›nda
Dünya da 107. s›rada yer alm›flt›r.
108. Nijerya, 109. ‹ran, 110. Angola
fleklinde devam etmektedir” dedi.

Sürdürülebilirlik aç›s›ndan önem arz
ediyor

Hukukun üstün, yöneticilerin hesap
verir oldu¤u demokratik yönetimlerin

ekonomik olarak da baflar›l›
oldu¤unun alt›n› çizen Kaya, “Bunun
süreklilik arz ediyor olmas›
gerekmektedir. KOB‹’lerimizde de
daha sa¤l›kl› karar alabilmek için
demokratik yöntemler kullan›lmas›,
çal›flanlar›n ve hatta di¤er
paydafllar›nda yönetime kat›l›m›n›n
sa¤lanmas›, demokratik yönetimin
sa¤lad›¤› sa¤l›kl› karar alabilme ve
bunu sürdürebilir k›lmas› aç›s›ndan
önemlidir” diye konufltu.

“Güven olmadan olmaz”

Kaya’n›n ard›ndan konuflan güven
ortam›n›n önemine vurgu yapan
TÜRKONFED Baflkan Yard›mc›s›
Feyyaz Ünal da, “Hukuk olmadan
güven ortam›n› yaratmam›z da
mümkün de¤il ve güven olmadan da
ne orta gelir tuza¤›ndan, ne orta
demokrasi tuza¤›ndan, ne de orta
e¤itim tuza¤›ndan biz ülkemizi
kurtaramay›z. Bunlar› yapamad›¤›m›z
için de kalk›nmam›z da mümkün



olmaz. Bu hepimizin mutab›k oldu¤u,
hepimizin ayn› yönde düflündü¤ü bir
gerçek” dedi.

“Koruyucu hukuk hizmetlerine ihtiyaç
var”

Türkiye’de mahkemeye gitti¤i zaman
hakk›n› alabilece¤ini kesin olarak
düflünenlerin oran›n›n yüzde 20’den
az oldu¤una dikkat çeken Daha ‹yi
Yarg› Derne¤i Baflkan› Av. Mehmet
Gün de, “Hukuk güvenli¤ini sa¤lamak
için de¤il yarg› mercilerine gitti¤inizde
sonuç alamazsan›z, y›llarca sürecek
davalar›n içerisinde u¤raflmamak için
kendinizi hukuk güvenli¤ini bir
hukukçu vas›tas›yla alman›zda fayda
var. Çünkü yarg› size iyilik yapm›yor,
kötülük yap›yor. ‹fllerinizi
güçlendirmiyor, flirketlerinizin
y›k›lmas›na neden oluyor” diye
konufltu.
“Hukuk da siyaset de bugünkü ekonomiyi
açam›yor”

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
moderatörlü¤ünü Dünya Gazetesi
Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan
Gülda¤’›n yapt›¤› “KOB‹’lerin
Sürdürülebilirli¤i ve güçlenmesi için
A’dan Z’ye Türk Yarg› Reformu”
konulu panele geçildi. Gülda¤,
“Hukukun üstünlü¤ünün oldu¤u
ülkelerde mutlaka ekonomik
geliflmenin de çok daha farkl› oldu¤u
noktas› defalarca ispatlanm›fl” dedi.
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“Hukukun üstünlü¤ü en önemli
beklentimiz”

En büyük beklentilerinin hukukun
üstünlü¤ü oldu¤unu belirterek
sözlerime bafllayan BUS‹AD Baflkan›
Bu¤ra Küçükkayalar ise, “Hukukun
olmad›¤› ya da sa¤l›kl› ifllemedi¤i  ya
da iflletilemedi¤i toplumlarda
ekonomik krizlerin ve sosyal
s›k›nt›lar›n varl›¤› her zaman
gözlemlenmektedir. Hukuk ve
ekonomi birbirinin ayr›lmaz
parçalar›d›r. Ekonomik sistemimizin
sa¤l›kl› iflleyebilmesi, gereksinimlerin
karfl›lanmas›na oldu¤u kadar, etkin,
ça¤dafl ve adaletli bir hukuk
sisteminin varl›¤›na da ba¤l›d›r.
Hukuk ve ekonomi ekonomik refah
ile bunun topluma yay›lmas›
konusunda birbirlerini tamamlar.
Ekonomideki etkin giriflimcilik,
kaynaklar›n ekonomide do¤ru
kullan›m›, fiyatlardaki istikrar, millî
gelirimizdeki büyüme gibi konular
hukuksal düzenlemelerle sa¤lan›r.
Hukuk kurallar›na uyulmamas›
ekonomik iliflkileri bozan en önemli
etkenlerden biridir. ‹yi bir ekonomi
için demokrasi ve hukuka güven ön
kofluldur” ifadelerini kulland›.
Küçükkayalar, flöyle devam etti:
“‹fl dünyas› olarak özgürlük ve
demokrasinin ekonomik yaflam›n
canl›l›¤› için vazgeçilmez oldu¤unu
biliyoruz.  ‹çinde bulundu¤umuz
dönemde bu hukuksal yap›n›n ifl

dünyas›n› desteklemesi halinde ses
h›z›n› aflan bir h›zla ilerleme
kaydedebilece¤imizi, ekonomik
yaflam›n en az ikiye üçe
katlanabilece¤ini de biliyoruz,
öngörüyoruz. Hukuk kurallar›n›n
ekonominin gerçeklerine uygun
olmas›n› istiyoruz. “

“Sürdürülebilir ekonomik kalk›nman›n
ana yol toplumsal cinsiyet eflitli¤inden
geçiyor”

“Hukukun üstünlü¤ünün ve ekonomik
kalk›nman›n konufluldu¤u bir günde
kad›n›n ifl üçüne kat›l›m›n›n
konuflulmamas› mümkün de¤il”
sözleriyle konuflmas›na bafllayan
BU‹KAD Baflkan› Avukat Oya Ero¤lu
da, sürdürülebilir ekonomik
kalk›nman›n ana yolunun toplumsal
cinsiyet eflitli¤inden geçti¤ine vurgu
yapt›.

Ero¤lu, “2020 raporuna göre
toplumsal cinsiyet eflitli¤inde Türkiye
153 ülke aras›nda 135’inci oldu.
Teknolojinin en h›zl› ilerledi¤i bu
dönemde dahi en yavafl ilerleyen
konular›n aras›nda geliyor toplumsal
cinsiyet eflitli¤i. Birleflmifl Milletler,
Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eflitli¤i
135 y›l sonra sa¤layabilece¤ini
belirtiyor. Kad›n say›lar› art›yor ama
çok yavafl ilerliyor. Öte yandan, kad›n
giriflimci oran› yüzde 25’lerde, tepe
yönetici oran› yüzde 3’lerde. Hani

BUS‹AD’dan



eflit bafllam›flt›k. Yüzde 50’den geriye
ne zaman inmeye bafllad›k? Nerede
kopukluk oldu” dedi.

“Koruyucu dan›flmanl›k almal›s›n›z”

Ticaret hukuku, ifl hukukunda yarg›da
çok zaman kaybedildi¤ine dikkati
çeken Bursa Barosu Sayman ve
Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Gonca
Gülçin de, ifl insanlar›na koruyucu
dan›flmanl›k almalar›n› tavsiye etti.
“‹fl dünyas› hukukun koruyucu
flemsiyesi alt›na girmeli” sözleriyle
konuflmas›n› sürdüren Gülçin,
sorunlar›n yarg›ya intikal etmeden
çözülmesinin ciddi bir zaman
tasarrufu sa¤layaca¤›na dikkati çekti.
Avukat Gonca Gülçin, sözlerini flöyle
sürdürdü: “Hepimiz biliyoruz ki
flirketlerin sözleflmeli avukatla çal›flma
zorunlulu¤u var. Ama genelde
gördü¤ümüz anlaflmalar sadece
ka¤›t üzerinde kal›yor. Sorun
öncesinde koruyucu dan›flmanl›¤› ne
kadar al›yoruz? Sanayicilerimiz
sözleflmeler yap›yor ama o
sözleflmelere kendilerini koruyucu
hükümleri ne kadar koyabiliyor?
Günün sonunda sorunlar yarg›da
bizim karfl›m›za sorun olarak ç›k›yor.
Soruna gelmeden önce kendimizi
nerelerden koruyabilece¤imize
bakmam›z laz›m. Yarg›da yo¤unluk
oluflturmadan arabuluculuk gibi
alternatif yollarla çözmeye ne kadar
s›cak bak›yoruz. 11 Nisan itibari ile
Singapur Konvansiyonu yürürlü¤e
giriyor. Yarg›da çok fazla zaman
kaybediyoruz ama biz yarg›ya intikal
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etmeden sorunlar›m›z› masada
çözebilir miyiz? Bu alternatifleri de
de¤erlendirmek laz›m. ‹ki ülke
aras›nda ticaret gerçekleflirken orada
ç›kan ihtilafla ilgili istikrar ve güven
istiyoruz ama bunu biz nas›l
sa¤layabiliriz? Konvansiyon olarak
bunu de¤erlendirece¤iz ve
hukukçular olarak buna haz›r›z. Öte
yandan tahkim de önemli bir sistem
ve ifl insanlar›n›n bu alternatifi de
de¤erlendirmesini önerebilirim.”

“Her düzenlemeyi destekliyoruz”

“Özel sektör olarak, yarg› sistemini
güçlendirecek her düzenlemeyi
destekledik ve destekliyoruz” diyen
GES‹AD Baflkan› Murat Kaya da,
flunlar› söyledi: “Ayr›ca çok
be¤endi¤im bir söz var. ‘Adalet,
kutup y›ld›z› gibidir. Yerinde durur.

Geri kalan her fley onun etraf›nda
döner.’ ‹flte bu yüzden, adalet
terazisinin dengesini korumal›y›z.
Etkin, h›zl› ve sa¤l›kl› çal›flmas› için
gereken her ad›m› atmal›y›z. Hukuk
sistemini daha sa¤l›kl› ve daha iyi
ifller hale getirme konusunda ne
kadar baflar›l› olunursa, Türkiye ve
ekonomi o kadar güçlü hale
gelecektir. Türk özel sektörü, yarg›
sistemini güçlendirecek, kapasitesini
ve etkinli¤ini art›racak, her
düzenlemeyi destekledi.
desteklemeye de devam edecek.”

Yap›lan sunumlar ve aç›klamalar›n
ard›ndan program soru-cevap k›sm›
ile devam etti. Program›n sonunda
MARS‹FED Baflkan› Ramazan Kaya,
konuflmac›lara ve konuklara günün
an›s›nda teflekkür plaketi takdim etti.
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nerji piayasalar›ndaki h›zl› 
yükseliflin konufluldu¤u ziyarette,
yaflananlar›n nedenleri, neler

olabilece¤i, neler yap›lmas› da
tart›fl›ld›.

BUS‹AD Yönetimi Limak’a konuk oldu
Bursa Sanyicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, BUS‹AD Üyesi Limak
Enerji  Uluda¤ Elektrik Afi Genel
Müdürü Ali Erman Aytaç’a konuk
oldu.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Bu¤ra Küçükkayalar, Baflkan
Yard›mc›lar›, Veda Girgin Ero¤lu,
Tuncer Hatuno¤lu ve Osman Nemli
ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Sevda
Keskin Gülmez, Tülay Hac›o¤lu
fiengül, Yasemin Uyar Duman, Serdal
Can ve U¤ur Urku ile BUS‹AD Genel
Sekreteri Erol Alakoç da ziyarette yer
ald›.

Limak Enerji Uluda¤ Elektrik Afi.

Genel Müdürü Ali Erman Aytaç,
elektrik fiyatlar›ndaki art›flta
kendilerinin bir etkilerinin olmad›¤›n›
ifade ederek, Enerji Piyasas›
Düzenleme Kurulu’nun kararlar›na
uyduklar›n› ifade etti.

Limak Enerji Uluda¤ Elektrik Afi. ‹fl
Gelifltirme ve Kanal Yönetimi
Yönetmeni ve BUS‹AD Enerji
Uzmanl›k Grubu Üyesi Tolga
Aktoprak da kat›ld›.

E
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Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Tuncer
Hatuno¤lu, Bursa Uluda¤
Üniversitesi Çevre Mühendisli¤i
Bölümü’nde düzenlenen
seminerde genç mühendis
adaylar›na flansl› bir dönemde
olduklar›n› söyledi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan 
Yard›mc›s› Hatuno¤lu, 
dönüflümün s›k›nt›l› sonuçlar›n›n

yafland›¤›n› ancak, yeni neslin
önünün daha aç›k oldu¤unu söyledi.
Hatuno¤lu, “‹flinizle yeni dünyadaki
geliflmeleri efllefltirece¤iniz bir
yerdesiniz. Eskisi gibi köfleler
tutulmufl de¤il. Geliflmeleri do¤ru
okuyup f›rsata çevirebilirsiniz” dedi.

Konuflmas›na dijital dönüflüme kadar
olan süreci anlatarak bafllayan
Hatuno¤lu, flöyle devam etti:
“1700’lerin sonunda 1. sanayi devrimi
yaflan›yor. Kas gücünün yerini buhar
al›yor. Tekstil ard›ndan da ulafl›mda.
Daha sonra elektrik ve seri üretim
devreye giriyor. 1800’lerin sonu ve
1900’lerin bafl›nda. Ard›ndan
1960’larda elektronik ve
bilgisayarlar›n devreye girmesiyle
3. sanayi devrimi yaflan›yor. 2011’de

HATUNO⁄LU’NDAN ÇEVRE MÜHEND‹S‹ ADAYLARINA:

“Geliflmeleri do¤ru okuyup f›rsata
çevirebilirsiniz”

Almanya Hannover’da Endüstri 4.0
kavram› ortaya at›l›yor. Burada
Asya’n›n ele geçirdi¤i üretim gücünü
teknoloji sayesinde geri almak
planlanm›flt›. Türkiye, buna dijital
dönüflüm dedi ki bence daha uygun.“

Dijital dönüflümle birlikte ifl yap›fl
biçimlerinin de de¤iflti¤ini kaydeden
Hatuno¤lu, nesnelerin interneti, siber
güvenlik, 3D yaz›c›lar, yapay zeka,
art›r›lm›fl gerçeklik, blockchain gibi
kavramlar›n da art›k hayat›m›z›n
ayr›lmaz parçalar› haline geldi¤ini
söyledi.

Yaflanan sürecin özniteliklerini
gelifltirenler için avantaja dönece¤ini
de kaydeden Hatuno¤lu, “Niteliksiz
olanlar kar›nlar›n› doyuracak. Nitelikli
olanlar ise aranan eleman olacak.
Sadece çevre mühendisi aran›yor
denmeyecek. Bu teknolojileri anlayan
ve buralardaki imkanlar› görenler
k›ymetli olacak. Hiçbir üretim sera

gaz›n› artt›rarak ayakta kalamayacak.
Karbon ayak izi kontrol edilebilir
olacak ve vergilendirilecek. ‹flinizle
yeni dünyadaki geliflmeleri
efllefltirirseniz öne ç›kabileceksiniz.
Eskisi gibi köfleler tutulmufl
olmayaca¤› için f›rsatlardan
yararlanabileceksiniz.”

Prof. Dr. Feza Karaer, Prof. Dr. Güray
Saliho¤lu ve Prof. Dr. Fatma Esen
taraf›ndan seminer nedeniyle sertifika
verilen Hatuno¤lu, daha sonra
ö¤rencilerle hat›ra foto¤raf› da
çektirdi.



Ahmet Özenalp
Gümrük Müflaviri

(Okuyucuya not: Bu yaz›m›z
yay›mland›¤›nda Bursa Organize
Sanayi Bölgemiz dahil birçok
OSB’de ola¤an genel kurullar
yap›lm›fl olacakt›r.)

Türkiye’nin ilk sanayi bölgesi olan
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde
(BOSB) 4 y›lda bir gerçeklefltirilen
seçimleri yeni geçti¤imiz günlerde
yap›ld›. Yeni yönetim 2026 y›l›na
kadar koltukta kalacak. Peki Bursa
ifl dünyas› nas›l bir OSB istiyor? Birkaç
dönem OSB denetim kurulu üyeli¤i
de yapan, Uluslararas› Rekabet ve
Teknoloji Birli¤i (URTEB) Baflkan›
Ahmet Özenalp, OSB’de yeni
bafllang›çlar olmas› gerekti¤ini
belirterek; “Sanayici adalet,
konusunda yönetimine güven
duymal›d›r” dedi.

“AD‹L REKABET ÖNCEL‹K OLMALI

“Her bir organize sanayi bölgesi
içindeki yüzlerce fabrikas› ile aziz
milletimizin ba¤›ms›zl›¤›n›n garantisi,
kaleleridir” ifadelerini kullanan URTEB
Genel Baflkan› Ahmet Özenelp, “Bu
kurumlar›m›z›n yönetimi adil ve
rekabetçi olmak zorundad›r. Bu
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URTEB Genel Baflkan› Özenalp:
“Organize Sanayi Bölgesi yönetimleri
hukukun üstünlü¤üne inanmal› adil ve

rekabetçi olmal›d›r”
nedenle sanayi bölgelerimiz mutlak
yeni bir bafllang›ç yapmak ve
sanayicilerimize yaklafl›mlar›
aç›s›ndan adil rekabeti sa¤lamak
zorundad›r. Sanayici adalet
konusunda yönetimine güven
duymal›d›r” dedi. BOSB’de, seçilen
yöneticilerin Cumhuriyetimizin
kuruluflunun yüzüncü y›l dönümünü
de içine alarak 2026 y›l›na kadar
hizmet edeceklerini hat›rlatan
Özenalp, “Bu nedenle Yönetim ve
Denetim kurulunda görev alan üyeler
sanayicilerimize kaliteli hizmet verme
amac›yla Organize Sanayi
Bölgemizde yeni bir bafllang›ç
yapmal›d›r” fleklinde konufltu.

“SANAY‹C‹N‹N YANINDA OLMALI”

Ülkemizin güç ve gurur kayna¤› olan
sanayicilerin, dünyan›n da içinde
bulundu¤u küresel s›k›nt› ve
eflitsizlikte fleffaf, adil ve hukukun
üstünlü¤ünü temel edinmifl bir ilkeyle
çal›flmalar› gerekti¤ine vurgu yapan
Özenalp, flunlar› söyledi:
“Ülkemizin, sanayicimizin varl›¤› ile
güçlendi¤ini ve yükseldi¤ini, 21.
yüzy›l›n bilim, teknoloji ve sanayileflme
hedeflerinde uluslararas›

rakiplerimizle yar›flabilecek vizyona
sahip oldu¤umuzun bilinci ve inanc›
içindeyiz. Bu nedenle yeni yönetim
politikalar›yla sanayicimizin yan›nda
olarak, ulusal/uluslararas› alanda
eflitlikçi, adil ve ilkeli çal›flmalarla
sanayicilerimize destek olmal›d›rlar.”

URTEB Genel Baflkan› Ahmet Özenalp,
organize sanayi bölgelerinde,
sanayicinin yat›r›m›n› güven içinde
yapmas› için yap›lmas› gerekenleri ise
flöyle s›ralad›:

1-) Her konuda aç›k ve fleffaf bir
yönetim temel ilke olmal›d›r.
2-) Yönetim de “ortak ak›l ile karar
alma” anlay›fl› ve sanayicilerin_
tecrübe ve görüfllerindenifl birli¤i
içinde çal›flman›n anlaml› ve yararl›
olaca¤› düflüncesindeyiz. Bu nedenle
tüm sanayici veya flirket
temsilcilerinden oluflan genifl kat›l›ml›
“problemlere çözüm-elefltirilerine
cevap” toplant› günleri oluflturarak
sanayicilerden gelecek görüfl, öneri
ve elefltirileri dikkate alan bir yönetim
bekliyoruz.
3-) Türkiye’nin ilk kurulan OSB’si
unvan›na sahip bölgemiz, üreten ve
istihdam yaratan en büyük



Makale

OSB’lerden biridir. Mevcudu
muhafaza etmek için ilave yat›r›mlar›n
yan›nda, sanayicimizin adil rekabeti
için ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
kapasite art›r›mlar›na cevap verilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde gelecek
zamanlarda OSB’miz ve
sanayicilerimizin karfl›s›na sorun
olarak ç›kacakt›r.
Bu sorunlardan her biri en ince
detay›na kadar bilinmeli eylem
planlar› oluflturulup üzerinde
çal›fl›lmal›d›r.
4-) Dünya’da yaflanan küresel iklim
de¤iflikli¤inden ülkemiz de en fazla
etkilenen ülkelerden biri olmufltur.
Düzensiz sa¤anak ya¤›fllar
barajlardaki su stokumuzu çok önemli
oranda etkilemifltir. Bu durum ise
sanayicimizin suya ulafl›m›n›
zorlaflt›rm›fl, pahal› hale getirmifltir.
OSB’miz için su politikas› özel önem
tafl›maktad›r. Y›llar baz›nda bu
sorunun özellikle tekstil sanayini daha
da etkileyece¤i aflikard›r. Gerekli
yat›r›mlar›n yap›larak sanayicimize
verilen su kapasitesinin ve kalitesinin
artt›r›lmas› gerekmektedir.

Ayn› flekilde sanayi bölgemizde de
iklim de¤iflikli¤i nedeniyle yaflanan
ve her sene meydana gelen sel
taflk›nlar›n›n vermifl oldu¤u zararlar
maddi kay›plara neden olmaktad›r.
Özellikle Ata Bulvar› Caddesi ve di¤er
yollar kontrol alt›na al›nmak
zorundad›r. Yat›r›mlar›n kontrol alt›na
al›n›p, sanayicilerimizin maddi ve
manevi zarara u¤ramamalar›n›n
önlenmesi muhakkak sa¤lanmal›d›r.
5-) OSB’mizde sanayicilerimizin bin
bir emek ile kurdu¤u de¤erlerin,
baflta yang›n ve di¤er do¤al afetler
olmak üzere korunmas› çok önem
arz etmektedir. Bunun için daha önce
devreye al›nan üçüncü flah›s
sorumluluk sigortalar› (fiemsiye
sigorta) sanayicimizin de¤erlerinin
korunmas› için yeniden üzerinde
düflünülmelidir. Zira ihtiyaç halinde
sat›n alamayaca¤›n›z tek fley
sigortad›r.
6-) Sanayide ça¤› yakalamak, bilim
ve teknolojide uluslararas› alanda söz
sahibi olmak, yetifltirece¤imiz
gençlerin e¤itim kalitesi ile
sa¤lanacakt›r. Bunun için de
gençlerimizin yetenek ve zekâlar›n›n,
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tecrübe ve ifl dünyas› ile buluflmas›n›
önemsiyoruz. Sanayimizin geliflmesi
için tesislere yap›lan yat›r›m kadar
genç beyinlere de yat›r›m yap›lmas›
gerekmektedir.
7-) Organize Sanayi Bölgemizin
öncülü¤ünde tüm sanayicilerimizin
rekabetini engelleyecek kamu ve özel
sektör taraf›ndan al›nacak her türlü
kararlar (örne¤in elektrik, do¤algaz
ve finansman maliyetlerinin
etkilenece¤i bankac›l›k kararlar› gibi)
OSB merkezinde konunun uzmanlar›
taraf›ndan takip edilmelidir.
Sanayicimizin adil rekabetini
engelleyecek her konuda, çal›flma
ve araflt›rmalar süratle yap›lmal›,
gerekli tedbirler OSB yönetimleri
taraf›ndan al›nmal›d›r. OSB’mizin ça¤›
yakalayan yenilikçi, çevreci ve ak›ll›
teknolojilerle donat›lmas›
gerekmektedir. Nefes alan, yeflil
dostu ve karbon ayak izi olmayan bir
OSB unvan› almak hedeflerin bafl›nda
gelmelidir.

AB yeflil mutabakat›, SKDM (s›n›rda
karbon düzenlemesi) Türkiye’yi bu
mutabakattan en çok etkilenecek
ülkeler aras›nda göstermektedir. 4.8
milyar EURO civar›nda ihracat›m›z›n
etkilenece¤ini çeflitli raporlardan
görmekteyiz. Bu mutabakat
kapsam›nda 1 trilyon EURO’ya kadar
ç›kacak desteklerden gerek OSB’miz
gerekse OSB’mizin kat›l›mc›lar›
sanayicilerimiz mutlaka pay almal›d›r.
8-) Türkiye’nin ilk OSB’si sadece
kurulufl tarihinin ilk oluflu ile de¤il,
üretimi, yat›r›mlar›, ihracat› ve iflleyifli
ile ülkemizin yeniden en etkin
OSB’lerinden biri haline getirilmelidir.
Mevcut durumu itibariyle BOSB
üretim ve istihdamdaki baflar› ve
tecrübelerinin ötesinde ülkemiz
ekonomik ve endüstriyel gelifliminde
de söz hakk›na sahip kanaat
önderlerinden biri olmaya lay›kt›r. Bu
nedenle OSBÜK ve bünyesindeki
OSB’lerle ve di¤er sivil toplum
kurulufllar› ile s›k› iliflkiler içinde
çal›fl›larak sanayii ve ekonomik alanlar
da ülkemize katk›da bulunmam›z en
öncelikli görevimiz olacakt›r.
09) Son olarak OSB yönetimleri
denetim kurullar›na gerekli
ehemmiyeti göstermelidir. Denetim
kurullar› laf olsun diye

oluflturulmamal›d›r. Denetlenmek
kimsenin hofluna gitmese de
denetimin ilkelerini, kurallar›n›,
mevzuat alt yap›s›n› bilmeyen
üyelerimiz denetimde görev
almamal›d›r. Çünkü denetlemenin
hakk›n› veremeyeceklerdir. Yasa çok
aç›kt›r aksi takdirde görevi kötüye
kullanmak dahil yarg›lan›rlar.

“DENET‹M‹N TEMEL ALT YAPISI
HUKUKTUR”

BOSB’de denetim kurulu üyeli¤i de
yapm›fl olan Özenalp, buradaki
üyelerin, ahbap çavufl iliflkisi d›fl›nda,
görevlerini hakk›yla yerine getirmek
zorunda olduklar›n› söyledi. Özenalp,
flunlar› ifade etti:
“Organize Sanayi Bölgemizde
denetim görevi yapt›¤›m tüm y›llar,
bölge müdürlü¤ü çal›flanlar›na ve
yönetimlerine örnek olmufltur.
Yeniden seçilenlere genifl kapsaml›
bir arfliv ve yöntem b›rakt›¤›m›za
inan›yorum.

‹letiflim sorumlumuzdan denetim
görevimiz boyunca yapm›fl oldu¤um
yaz›flmalar› tespit ettirdi¤imde 46 bin
744 adet maille yaz›flma yap›ld›¤›n›,
yaz›l› rapor ettiler. Bu tutar›n yar›ya
yak›n› gelen mail, yar›s›ndan fazlas›
ise ilgili konularla yapt›¤›m inceleme
ve talimatlar›mdan olufltu¤u
görülmektedir.

‹letiflimin boyutlar›na bakacak
olursan›z hepsi bir eme¤in, bilginin
nas›l paylafl›ld›¤›n›n OSB’miz için nas›l
kullan›ld›¤›n›n göstergesidir. Bu
yaz›flmalar içinde binlerce whatsapp
ve telefon görüflmeleri yoktur. Bunu
da özellikle ifade etmek isterim.”

“HER FABR‹KAMIZ B‹R KALED‹R”

BOSB’nin ça¤dafl bir anlay›flla ve
ça¤dafl politikalarla yönetilmesi
gerekti¤inin alt›n› çizen Özenalp;
“Ba¤›ms›zl›¤›m›z›n en önemli kayna¤›
flüphesiz milli servetimiz olan
fabrikalar›m›z, tesislerimizdir. Aziz
Atatürk’ün deyimiyle “her fabrikam›z
bir kaledir.” Bu anlay›flla yeni
yönetimimize ve tüm sanayicilerimize
çal›flmalar›nda baflar›lar diliyorum”
dedi.



Mansiyon 2: Roberto José da Rocha
Neto - Brezilya
Mansiyon 3: Ömer Çam - Türkiye
Anadolu Karikatürcüler Derne¤i Özel
Ödülü: Zygmunt Zaradkiewicz -
Polonya

Bu y›l yar›flma ilk kez Gençler
Kategorisinde de aç›ld›.

5 adet baflar› sertifikas› almaya hak
kazanan genç sanatç›lar:
Atahan Razg›rat - Türkiye
Zeynep Norman - Türkiye
Ümmühan Zeynep Akyürek - Türkiye
Alireza Radfarnia - ‹ran
Canan Ezgi Ayan - Türkiye

51 Bak›fl 155

Kurumsal sosyal sorumluluk
çal›flmalar› kapsam›nda karikatür
sanat›na destek vermek amac›yla
KalDer Bursa fiubesi’nin Anadolu
Karikatürcüler Derne¤i ifl
birli¤inde düzenledi¤i Karikatür
Yar›flmas› sekizinci y›l›nda
sanatseverle bulufltu.

KalDer Bursa Uluslararas› 
Karikatür Yar›flmas›; 19. Kalite
ve Baflar› Sempozyumu’nun

ana temas› ‘Birlikte Güçlüyüz, Birlikte
Baflaraca¤›z’ bafll›¤› ile kamuoyuna
ve sanatseverlere duyurulmufltu.
Yar›flma Yetiflkinler ve Gençler olmak
üzere iki kategoride düzenlendi.

8.

Duyurunun ard›ndan yar›flmaya 53
ülkeden, 354 sanatç›dan, toplam 818
karikatür geldi. Finale 100 karikatürün
kalmas›n›n ard›ndan jüri
de¤erlendirmesini yapt›. Gizli oylama
sonucu yar›flmada ödül almaya hak
kazanan karikatürler belirlendi. Jüri,
ödül almaya hak kazananlar
sanatç›lar› aç›klad›:

Ödül almaya hak kazananlar:
Birincilik Ödülü: Oleksiy Kustovsky -
Ukrayna
‹kincilik Ödülü: Toso Borkovic-
S›rbistan
Üçüncülük Ödülü: Sergii Riabokon -
Ukrayna
Mansiyon 1: Ömer Çam - Türkiye

8. KalDer Bursa Uluslararas› Karikatür
Yar›flmas› Ödülleri aç›kland›

BUS‹AD’dan
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KalDer Bursa Orman›

Kurumsal sosyal sorumluluk
çal›flmalar› kapsam›nda örnek
projeler gerçeklefltirerek toplumda
fark›ndal›k sa¤lamay›, bilinci art›rmay›
hedefleyen ve yaflad›¤›m›z dünyaya
katk› sa¤lamay› ilke edinen KalDer
Bursa fiubesi bu yönde özel bir
çal›flmaya imza att›. Bursa’da KalDer
Orman›’n› kurmak üzere harekete

geçen KalDer Bursa Yönetim Kurulu,
haz›rl›klar›n› tamamlad› ve bu hedefi
do¤rultusunda fidanlar›n dikimini
gerçeklefltirdi. Bursa Göynüklü’de
Orman Bölge Müdürlü¤ü taraf›ndan
belirlenen alandaki fidan dikiminde
Yönetim Kurulu Üyeleri, çal›flanlar›,
gelece¤in mimarlar›ndan GençKal
Toplulu¤unun üyeleri, Limak Elektrik
ve Orman Bölge’nin çal›flanlar› yer
ald›.

KalDer Orman›’n›n kuruluflu
konusunda KalDer Bursa Yönetim
Kurulu Baflkan› Emin Direkçi “Bireysel
ya da kurumsal giriflimlerle
yaflad›¤›m›z dünyaya sahip
ç›kmal›y›z. KalDer Bursa olarak; her
insan›n y›lda ‘7 a¤aç tüketti¤i’
gerçe¤inden yola ç›karak, bir orman
kurmay› hayal ettik. Özel sektör,
Kamu ve STK ifl birli¤inde bu projeyi
kentimize kazand›rd›k” dedi.



önlemleri kapsam›nda kitap ve
oyuncaklar bir süre bekletilmek
durumunda kalm›flt›. K›s›tlamalar›n
esnetilmesi ile firmalar hediyelerini
KalDer’e ulaflt›rd›. Gelen tüm
hediyeler KalDer’de düzenlendikten
sonra okullar›n aç›lmas› ile
gönderimleri tamamland›. 8. y›l ile
toplamda 20 bin kitap ve oyuncak
çocuklara ulaflt›r›ld›.
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‘Saklam›yorum, Paylafl›yorum’ Kitap ve
Oyuncak Kumbaras›

KalDer Bursa fiubesi’nin 2013 y›l›nda
bafllatt›¤› ‘Saklam›yorum,
Paylafl›yorum’ kitap ve oyuncak
kumbaras› 8 y›ld›r devam ediyor. Her
y›l KalDer üyelerine ve gönüllülere
yap›lan duyurularla kullan›lmayan iyi
durumdaki kitap ve oyuncaklar›n,

evlerde saklanmas› yerine ihtiyac›
olan baflka çocuklarla paylafl›lmas›
ça¤r›s› yap›l›yor.

Geçen y›l salg›n öncesi yap›lan
duyurularla üye firmalar kampanyaya
destek vermek için çal›flanlar› ile
planlama yaparak hediyelerini
haz›rlam›flt›. Salg›n›n devam› ve
okullar›n kapanmas› ile sa¤l›k

BUS‹AD’dan

19. Kalite ve Baflar› Sempozyumu
26 May›s’ta Yap›lacak

Bursa Kalite Ödülü’nde Geri Say›m
Bafllad›

Yaflam›n her alan›nda genifl kitlelere
bilgi ve düflünce paylafl›m forumu
oluflturmak amac›yla; 2003 y›l›ndan
bu yana KalDer ve BUS‹AD ifl
birli¤inde düzenledi¤imiz
sempozyumumuz 19. y›l›na
haz›rlan›yor.

Sempozyum; farkl› konular› ele alarak
ifl ve yaflam kalitesi kavramlar›n›n
yayg›nlaflmas› amac›yla iyi
uygulamalar›n ve bilginin paylafl›ld›¤›,
ifl dünyas›n› bir araya getiren önemli
bir paylafl›m platformudur.

19. Kalite ve Baflar› Sempozyumu 26
May›s 2022 Perflembe günü “Birlikte
Güçlüyüz, Birlikte Baflaraca¤›z”
temas› ile gerçekleflecektir.
Sempozyumda her y›l uzman
konuflmac›lar bilgilerini paylaflmakta,
sergi, kurumsal sosyal sorumluluk
çal›flmalar› gibi etkinlikler
düzenlenmektedir. Sempozyum,
Bursa Kalite Ödülü töreni ile sona
ermektedir.

Ödül Sürecinde yer alan kurumlar:
• Hitachi Astemo Türkiye
• Band›rma Belediyesi

• Y›ld›r›m Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
• Nilüfer Anadolu ‹mam Hatip Lisesi



altepe Üniversitesi Felsefe 
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Zekiye Kutlusoy’un

moderatörlü¤ünde gerçeklefltirilen
çevrim içi toplant›da konuflan Prof.
Dr. Poyraz, “Dünyay› eylemlerimizle
de¤ifltirdik. Ama bu eylemler bir
erdemle mi olufltu? Bizler çevremizi
yeni teknolojilerle de¤ifltirdik ama bu
bizi daha iyi bir insan yapabildi mi?”
diyerek bafllad› konuflmas›na.
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“Antik etik hiç de antika de¤il”
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Aç›k Kap›
Toplant›lar›, Felsefe
Söyleflilerinin ocak ay›
toplant›s›nda, “Antik Etik Antika
m›d›r?” konulu bafll›¤›yla Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Felsefe Bölümü Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Hakan Poyraz bir sunum
gerçeklefltirdi.

M

Poyraz, flöyle devam etti:
“‹nsana iliflkin do¤al durum bin
y›llard›r de¤iflmemifl. Antik eti¤e
antika muamelesi yaparsak, ya¤ ya
da flarap tafl›nan antik dönem
küplerini evimizde sergilersek biz onu
ifllevsiz k›lar›z. Antik eti¤i de ayn›
flekilde de¤erlendirirsek ona antika
muamelesi yapm›fl oluruz. Ne
yapabiliriz? Onlar›n formülasyonlar›n›,
tarihe mahkum etmeden, yeniden
diyalo¤a açarak, madem ki temel
yap›lar›m›z hala de¤iflmediyse,
yeniden bir erdem üzerinden nas›l
bir teknoloji ça¤›nda teklif
getirebiliriz.”

Prof. Dr. K›yametin yaklaflt›¤›na iliflkin
yaklafl›mdan hareketle “Bildi¤imiz
insan›n sonuna geliyoruz. K›yamet
aya¤a kalkmak demek. ‹nsan›n
yeniden aya¤a kalkmas› ise nas›l
olacak?” dedi. Prof. Dr. Poyraz,
gelecekteki insan›n nas›l olaca¤›na

iliflkin farkl› yaklafl›mlar›n da
bulundu¤unun alt›n› çizerek, “Hangi
insan? Yar› makine yar› insan m›?
Onun tekrar insan olmas› için
erdemlere ihtiyac› var. O halde antik
etik hiç de antika de¤il” diye konufltu.

Poyraz, kat›l›mc›lar›n sorular›n› da
yan›tlad›.

Felsefe
Söyleflileri
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hepimiz, insana iliflkin bir ölçüt
tafl›r›z” dedi.
“Hem insan do¤ulur hem de olunur”
diyen Prof. Dr. Tepe, sözlerini flöyle
sürdürdü:
“Hepimiz biyolojik olarak ölece¤iz.
Geriye ne kal›yor. En önemli fley
insan olmak. Bunun söylenmesi,
geriye iz b›rakmak. Bir insan için iyi
an›lmaktan baflka ne olabilir.
Felsefe sorular›n›n özünde, bunun
oldu¤unu söylemek de mümkün.
Albert Camus, “gerçekten önemli

olan tek bir felsefe sorunu vard›r”
der. “Yaflam yaflanmaya de¤er mi
de¤mez mi?” Felsefenin temel
sorunu budur. Mutttalip Özcan da,
felsefenin tek bir önemli sorusu
vard›r, insan nedir?” der.

‹nsan di¤er canl›lar gibi sadece
biyolojik bir varl›k de¤ildir. Tabiki
biyolojik olarak insan›z ama ayn›
zamanda olunan bir fleydir insan.
Do¤ufltan potansiyel olarak getirdi¤i
fleyi gerçeklefltirebilir ve insan
olabilir. ‹nsan›, ya sadece biyolojik
varl›k olarak gören anlay›fl var. Bir
de bunun tersi var. Özellikle
Budizm’de vard›r. Biyolojik olan
kötüdür. Dünya nimetinden ne kadar
kurtulursak o kadar oluruz anlay›fl›
var. Hayat›m›z pahas›na yalan
söylemeyebiliriz, ya da sözümüzü
tutabiliriz. Ç›karlar›m›z zarar da
görse do¤ru olan› yapabiliriz.
‹nsanda böyle bir olanak var. ‹nsan›n
bu yan›n› görmeyip sadece biyolojik
görmeniz mümkün de¤ildir.”

Prof. Dr. Tepe, konuflmas›n›n
sonunda kat›l›mc›lar›n sorular›n› da
yan›tlad›.

“‹nsan sadece biyolojik bir
varl›k de¤ildir”

Hacettepe Üniversitesi Felsefe
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Harun Tepe, “‹nsan di¤er canl›lar
gibi sadece biyolojik bir varl›k
de¤ildir. Tabiki biyolojik olarak
insan›z ama ayn› zamanda olunan
bir fleydir insan” dedi.

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i’nin (BUS‹AD) geleneksel
etkinliklerinden olan Aç›k Kap›

Toplant›lar› / Felsefe Söyleflilerinin
fiubat Ay› bölümünde, “‹nsan Olmak:
Do¤ulur mu olunur mu?” konusu
tart›fl›ld›.  Moderatörlü¤ünü, Mu¤la
S›tk› Koçman Üniversitesi Felsefe
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ali
Osman Gündo¤an’›n yapt›¤› etkinlikte
Hacettepe Üniversitesi Felsefe
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Harun Tepe konuflmac› olarak yer
ald›.

Prof. Dr. Harun Tepe, “‹nsan› flu ya
da bu biçimde, di¤er canl›lardan
farkl› k›lan (iyi ya da kötü demeden)
bir yan var. Birine k›z›nca insan ol
deriz. Ya da bugün insan gibi bir
insanla karfl›laflt›m deriz. Asl›nda

B

Felsefe
Söyleflileri



56 Bak›fl 155

“Rousseau’ya göre uygarl›k
yozlaflt›ran bir fley”

Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Hamdi Bravo, Jean-Jacques
Rousseau’nun uygarl›¤›, do¤al
insan› yozlaflt›ran bir fley olarak
tan›mlad›¤›n› söyledi.

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Aç›k Kap› 
Toplant›lar› / Felsefe

Söyleflilerinin, bu ayki konu¤u,
“Rousseau’nun Uygarl›k Elefltirisi”
sunumuyla, Ankara Üniversitesi DTCF
Felsefe Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Hamdi Bravo oldu.

Moderatörlü¤ünü Mu¤la S›tk› Koçman
Üniversitesi Felsefe Bölümü Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Hatice Nur Erk›zan’›n
yapt›¤› çevrim içi toplant›da, konuflan
Prof. Dr. Hamdi Bravo, “Jean-
Jacques Rousseau, uygarl›k derken,
kendi ça¤›nda, ülkesinin içinde
bulundu¤u durumu anlat›yor. Uygarl›k
derken flehirli yaflam›n› kastediyor.
Uygar insan derken flehirli insan›,
do¤al insan derken de flehirlilik
bulaflmayan insan› kastediyor. O’na
göre uygarl›k, san›ld›¤›n›n aksine
insan› yücelten de¤il, yozlaflt›ran bir
fley. Bunun göstergesi de onu iki
yüzlülü¤e yöneldirmesi” dedi.

Rousseau’ya göre özgür iradenin
insana bir fleyi yap›p yapmama
imkan› verdi¤ini kaydeden Prof. Dr.
Bravo. Böylece her bireyin iradesinin
tercihlerinde ortaya ç›kt›¤›n› ve bunun
da bireysel farkl›l›klar› yaratt›¤›n›
söyledi. Bravo, flöyle devam etti:
“Bir kiflinin özgür iradesine göre
yaflamas›, do¤aya uygun, benli¤ine
uygun yaflamas›d›r. Erdem, kiflinin
kendi gibi yaflamas›d›r. Uygar insan
do¤al olana müdahale etmekte bir
çekince bulmaz. ‹nsan›n do¤al
yanlar›n›n denetlenmesi, gerekiyorsa
engellenmesi hakimdir uygar
dünyada. Uygar dünya, bu anlamda
insan›n bireyli¤ine do¤all›¤›na savafl
açm›flt›r.

B

Kiflinin kendini gizlemesi, toplumsal
beklentiye uygun bir bir tutum içinde
olmas› erdem anlay›fl›n bir parças›d›r
uygar dünyada. Bunun arac› olarak
e¤itim, bilim ve sanat öne ç›kar.

E¤itim örgütlenirken, bu insan›n
hayat›nda ne kazand›raca¤›
bilinmiyor. Bilim ve sanata yatk›n
olmayan insan bunu verdi¤inizde,
onun zihnini gelifltiryorsunuz ama
benli¤inden uzaklaflt›r›yorsunuz.
Hiçbir erdeme sahip olmadan sanki
bütün erdemlere sahipmifl hissi
verirsiniz.

Hofla gitmek önemlidir. ‹çlerinden
gelmedi¤i halde baflkalar›na göre
davran›rlar. Bu karakterlerdeki tek tip
bireyi de getirir. Herkesin iyi olarak
göründü¤ü ama asl›nda kimin ne
oldu¤unun bilinmedi¤i bir dünyad›r
uygar dünya.”

Prof. Dr. Bravo, Rousseau’ya göre,
ortaya ç›kan düzenin egemenler
lehine düzenlenmifl bir düzen
oldu¤unu da ifade ederek, “Örtük bir
köle efendi iliflkisi vard›r uygar
dünyada. Sadece yönetici kendi
iradesine göre hareket ediyor. Asl›nda

toplumsal düzen sadece yönetici için
üretilmifl. Uygar dünya asl›nda
eflitsizli¤in hüküm sürdü¤ü bir düzen.
Rousseau’ya göre bu do¤aya ayk›r›.
Türün bütün bireyleri eflit olsun diye
yarat›lm›flt›r, O’na göre” diye konufltu.

Prof. Dr. Bravo, kat›l›mc›lar›n sorular›n›
da yan›tlad›.

Felsefe
Söyleflileri
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alandan, ifl gücünden ve enerjiden
tasarrufa olanak sa¤l›yor. NT-Smart
takip program› ile, tüm makineleri tek
bilgisayardan takip edebilme ve
analiz edebilme özelli¤ine sahip.
Tornalama merkezlerinde iddias›n›
ortaya koyan Nakamura-Tome,
Japonya baflta olmak üzere, Kuzey
Amerika ve Avrupa’n›n ilk tercihi. 24
saat seri üretim yapma kapasitesine
sahip Nakamura-Tome, üretim için
ayr›lan kaynaklar› efektif kullanmak
isteyen üreticilere, büyük avantaj
sa¤l›yor. Minimum maliyetle, firesiz
bitmifl ürünler ç›karan Nakamura-
Tome, otomotiv ve savunma
sanayinde Toyota, Browning, Colt
gibi dünyan›n önde gelen
markalar›n›n da üretiminde tercih
etti¤i makine.

VICTOR TAICHUNG: ENDÜSTR‹ 4.0 ‹LE
ÜRET‹M

Tayvan’›n lider tak›m tezgâh› üreticisi

GNC MAK‹NA ‹fi B‹RL‹KLER‹YLE
SEKTÖRE OPT‹MUM ÇÖZÜMLER

GNC Makina, GROB-Werke,
Nakamura-Tome, Victor-
Taichung, Vision-Wide ve Lico-
Otomat Tezgâhlar› gibi güçlü
CNC makineleri ile talafll› imalat
sanayiinin temel üretim
araçlar›ndan olan tak›m
tezgâhlar› alan›nda verimli
üretime yönelik sistemler
kuruyor. Makina tedari¤i yapan
ve sat›fl sonras› hizmet veren
GNC Makina, kuruldu¤u ilk
günden itibaren tüm
kaynaklar›n› sektörün ihtiyaçlar›
do¤rultusunda yap›land›r›yor.

GROB: SER‹ ÜRET‹MDE AVANTAJ
SA⁄LIYOR

Üretim sektöründeki sanayicilerin bir
numaral› çözüm orta¤› olan GROB,
5 Eksen ‹flleme Merkezi ile savunma,

havac›l›k, uzay, enerji gibi birçok
sektörde kullan›l›yor. Türkiye’de GNC
Makina güvencesi ile hizmete sunulan
GROB’un, günümüzde Almanya
baflta olmak üzere 6 ülkede üretim
tesisi bulunuyor. GROB’un bir di¤er
önemli özelli¤i ise robot entegreli
otomasyon hat ve çözüm üreticisi
olmas›. Tesla, BMW, Mercedes,
Porsche, Boeing, GE Aviation, Audi,
Skoda, OYAK RENAULT gibi önemli
markalar›n da üretim hatlar›nda tercih
etti¤i GROB, robot entegrasyonu son
derece kolay verimlili¤i yüksek bir
flekilde kullanabiliyor.

NAKAMURA-TOME: 4 MAK‹NAYA BEDEL

GNC Makina güvencesiyle üretim
sektörüne sunulan Japon CNC
makine markas› “Nakamura-Tome”
üstün özellikleriyle üreticinin ihtiyac›n›
üst seviyede cevapl›yor. 4 makinenin
özelliklerini tek bir makinede tafl›yan
“Nakamura-Tome” zamandan,
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as›rl›k marka olan, endüstri 4.0 ile
üretime bafllad›¤› yeni ve tasar›m›yla
da ödüllü fabrikas›nda üretilen Victor
Taichung, üretim sektöründe büyük
avantajlar› da beraberinde getiriyor.
Üretimde üstün özelliklere sahip
Victor, k›zaklarda titreme ve
vibrasyona geçit vermiyor. H›zl›,
hassas ve dayan›kl› olmas›yla
dikkatleri çeken Victor, özellikle kal›p,
parça ve fason ifl yapan iflletmelere
büyük avantaj sa¤l›yor. Uygun
maliyetle en efektif üretimi hedefleyen
Victor, üreticilerin üretimine sorunsuz
bir flekilde uzun y›llar katk› sa¤layarak
az zamanda çok ifl baflar›yor.

VISION WIDE: KÖPRÜ T‹P‹ TEZGAHLARI
‹Ç‹N B‹RE B‹R

Savunma, havac›l›k, otomotiv, ifl
makinalar› ve kal›p gibi Türk üretim

sanayisinin stratejik öneme sahip
sektörlerinde kullan›lan köprü tipi
CNC tezgâh ihtiyac›na yan›t verecek
olan Vision Wide, AR-GE çal›flmalar›
ile çok say›da ürün patentine sahip.
Vision Wide üretimi destekleyen kalite
yönetim süreçleri, büyük parçalar›n
üretim standard›n› sa¤lama,
hassasiyet, üretim verimlili¤i gibi
konularda gelifltirdi¤i teknoloji ile ön
planda. Tayvan menfleili marka
Türkiye’de GNC Makina arac›l›¤› ile
üreticiye hizmet sunuyor.

LICO: OTOMAT TEZGAHLARININ
MASTER fiEF‹

Tayvan mal› LICO Otomat Tezgahlar,
rekor, c›vata-vida gibi üretim yapan
firmalar için bire bir. Yüksek adetli
üretim yapan, ufak parça iflleyen
üreticiler için ideal çözümler sunan

LICO Otomat tezgâhlar› dayan›kl›l›¤›
ve uzun ömürlü olmas›yla da
rakiplerinden ayr›fl›yor.

Günümüz üretim sektöründe gelinen
noktada, üreticilerin kar marjlar›n›
korumak ve hatta art›rmak için
al›nabilecek en h›zl› aksiyonlar
aras›nda, otomasyona yönelmek
önem tafl›yor. Robotlar veya tek
ba¤lamada tüm parçalar› iflleyen
kapsaml› tezgahlar üretim sektöründe
daha fazla tercih ediliyor. Personel
maliyetlerini düflürmek, daha hassas
üretim yapmak, daha az fire vermek
ve tabii ki zamandan tasarruf etmek
üretici için öncelikli konular. Tüm bu
özellikleri kapsayan LICO tezgahlar
uzun ve k›sa vadede üreticiye büyük
katma de¤er sa¤l›yor.

GNC Makina, geliflimin süreklili¤ine
inanan yaklafl›m›yla, Gazi Horizon
Teknoloji Tak›m›’n›n ana sponsoru
oldu. Gazi Üniversitesi bünyesinde
kurulan tak›m, savunma ve havac›l›k
sektörünün geliflimine katk›
sa¤lamay› amaçl›yor.

GNC Makina’n›n katk›lar›yla
çal›flmalar›na devam eden Gazi
Horizon Teknoloji Tak›m›, sanayinin
geliflmesine yönelik bir dizi çal›flma
yürütüyor.

GNC Makina, Gazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
ö¤rencilerinden oluflan ve amac›
havac›l›k ve savunma sanayii
alan›ndaki teknolojik geliflmeleri takip
etmek olan Gazi Horizon Teknoloji
Tak›m›’n›n ana sponsoru oldu.

Makine mühendisli¤i, elektrik -
elektronik mühendisli¤i, bilgisayar
mühendisli¤i ve endüstri mühendisli¤i

HAVACILIK VE SAVUNMA SANAY‹N‹N
GELECE⁄‹; GNC MAK‹NA ‹LE GENÇ
MÜHEND‹SLERE EMANET

bölümlerinde okuyan ö¤rencilerin
oluflturdu¤u tak›m, TEKNOFEST
taraf›ndan organize edilen yar›fllara
kat›lacak.

Havac›l›k ve savunma sanayii
sektöründe uzmanlaflmak isteyen
ö¤renciler, TEKNOFEST’in üç ayr›
tarihte (29-31 Temmuz 2022, 01-15
A¤ustos 2022 ve 09-14 A¤ustos
2022)  düzenleyece¤i yar›fllarda yer
alacaklar.

2022 Roket, TEKNOFEST 2022
Uluslararas› ‹HA ve TEKNOFEST
2022,  Tar›msal ‹nsans›z Kara Araçlar›
adl› yar›flmalara kat›lacak olan Gazi
Horizon Tak›m›, GNC Makina
yöneticileri ile bir araya gelerek,
TEKNOFEST için haz›rlamakta
olduklar› projeleri, GNC Makina
yöneticilerine anlatt›.

‘’ÜRETEN VE YARATAN
GENÇLER‹N YANINDAYIZ’’

Gelece¤in yarat›c›s› olan, gençlerle
bir araya gelmenin mutluluk verici
oldu¤unu ifade eden GNC Makina
Genel Müdürü Emre Seçkin, tak›m›n
çal›flmalar›n› çok yak›ndan takip
ettiklerini belirtti.

Seçkin, genç mühendis adaylar›n›n
ülkemiz sanayisinin geliflimindeki en
önemli paydafllardan biri oldu¤unu
dile getirirken, bu tür çal›flmalar›n
umut verdi¤ini söyledi.

Ö¤rencilerin kiflisel kariyerlerini
planlamalar›n›n önemine inanan GNC
Makina, bu konuda GNC Makina
‹nsan Kaynaklar›ndan Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s› Mete Tan›r’›n bafl›n›
çekti¤i mentörlük deste¤i de sunuyor.
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astroskopi  nedir?
Kelime anlam›yla mideye 
bak›lmas› ifllemidir. Ancak bu

ifllemler s›ras›nda ince ucunda
kamera ve ›fl›k kayna¤› olan k›vr›labilir
bir boru yard›m›yla yemek borusu ve
oniki parmak barsa¤›n›n bir k›sm› da
incelenir.

Gastroskopi kimlere yap›l›r ve
yap›lmal›d›r?

Gastroskopi iflleminin kimlere
uygulanaca¤› konusunda genifl bir
spekturum mevcuttur. Bunlar›n
bafll›calar›:
• Tedavi ile geçmeyen üst kar›n
bölgesi a¤r›lar›
• Yutma güçlü¤ü
• Nedeni bilinmeyen bulant› ve
kusmalar
• Kanamal› hastal›klar
• Reflüye ba¤l› yak›nmalar
• Birinci derece yak›n› mide kanseri
olanlar
• Kans›zl›klar›n›n nedeni araflt›r›lanlar
• Yabanc› cisim yutanlar
• Toksik madde içenler
• ‹shali olanlar(çölyak hastal›¤› ve ZE
sendromu gibi)

Yay›lm›fl kanseri olanlarda ana oda¤›n
bulunmas› amac›yla ve daha birçok
nedenle endoskopi yap›labilir.
Gastroskopi nas›l yap›l›r? Hasta ifllem
s›ras›nda rahats›zl›k duyar m›?

E¤er bir engel yoksa hastaya bir ön
haz›rl›k olarak ilaç uygulanmal›d›r.
Öncelikle gastroskopi ifllemi öncesi
hastan›n dil kökü ve küçük dil çevresi
difl hekimlerinin de kulland›¤›
bölgesel uyuflma yapan bir spreyle
uyuflturulur. Bu bulant›y› ortadan
kald›r›r. Daha sonra da kol
damar›ndan rahatlat›c› ve hafif uyku

GASTROSKOP‹ KORKULACAK
B‹R YÖNTEM DE⁄‹L

Burtom Konur Cerrahi T›p
Merkezi  Genel  Cerrahi Uzman›
Op. Dr. Berge Ede, Gastroskopi
hakk›nda merak edilen sorular›
yan›tlad›.

G

yap›c› ilaçlar verilir. Endoskopi bu
flekilde yap›ld›¤› zaman çok rahat
olur.Ço¤u zaman hasta ifllem bittikten
sonra ‘’Gerçekten gastroskopi
yapt›n›z m›? Bitti mi? diye sormaktad›r.

Ayr›ca gerekirse endoskopi sonras›
uyku giderici ilaçlar da uygulan›r.
‹fllem bittikten sonra hasta bir iki saat
sonra iflinin bafl›nda olabilir. Ama o
gün araba kullanmas›n› ve afl›r› dikkat
gerektiren ifller yapmas›n› tavsiye
etmiyoruz.

‹fllem flu flekilde yap›l›yor;

8-10 milimetre kal›nl›¤›nda son derece
yumuflak bir boru gastroskopide
yemek borusundan mideye ve
onikiparmak barsa¤›na görülerek
yönlendirilip ulafl›yor. Cihaz›n ucunda

kamera var ve geçti¤i bölgeleri  bir
televizyon ekran›na yans›t›yor. Bu
görüntülere bakarak hastan›n
incelenen bölgenin iç yüzeyini
görüyor ve teflhis  konulabiliyor. Bu
ifllem s›ras›nda hastan›n nab›z
durumu ve oksijen düzeyi  izleniyor.
Gerekirse tan› için parça al›n›yor
(biyopsi) veya kanama durdurma gibi
tedavi edici ifllemlerde yap›labiliyor.
Gastroskopi ifllemi 3-5 dakikada
tamamlan›yor. Tüm bu ifllemler için
önceden en az 6 saatlik açl›k
gerekiyor. Gastroskopi ifllemi için tek
bafl›na açl›k yeterli oluyor.



Çiftçilerin program sayesinde, geçen
y›l zorlu iklim koflullar›na ve kurakl›¤a
ra¤men yüzde 23’e varan oranda
verim art›fl› elde etti¤ini söyleyen
Tarakç›o¤lu, çal›flmay› geçen y›l
KONDA ile bafllatt›klar›n›, ‘Çiftçilerde
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000 Çiftçi 1000 Bereket program›,
çiftçilerin verim ve refah›n› art›rmak,
tarlada sürdürülebilir yöntemleri

yayg›nlaflt›rmak amac›yla 2019 y›l›nda
hayata geçirildi. Bugüne kadar 12
ilde, m›s›r, ayçiçe¤i ve kanola üreticisi
4 bine yak›n çiftçiye ulaflan program
kapsam›nda çiftçilere tarlaya özel
dan›flmanl›k hizmeti, e¤itim, dijital
araçlara eriflim olana¤› sunuluyor.
Dijital tar›m uygulamalar› dahilinde
bugüne kadar yaklafl›k 80 bin futbol
sahas› büyüklü¤üne denk gelen 400

1000 Çiftçi 1000 Bereket Program›
ile tarlada sürdürülebilir gelecek

Cargill’in 2019 y›l›nda bafllatt›¤›
1000 Çiftçi 1000 Bereket
program›n›n etki alan› günden
güne büyüyor. Bugüne kadar 12
ilde 4 bine yak›n çiftçiye ulaflan
program ile geçen y›l kurakl›¤a
ra¤men yüzde 23’e varan
oranda verim art›fl› sa¤land›.
Bu y›l Bursa ve Kocaeli’deki
çiftçilerin de dahil edildi¤i
program kapsam›nda tarlada
sera gaz› emisyonu takibi
çal›flmas› bafllat›lacak.

1

bin dekar alanda 3 bin 300’den fazla
dijital toprak analizi yap›ld›.

Sosyal, çevresel ve ekonomik etkisi her
y›l büyüyor

En fazla say›da çiftçiye düzenli
dan›flmanl›k veren ilk program olan
1000 Çiftçi 1000 Bereket, tar›m ve
g›da alan›nda Türkiye’de ilk kez
sosyal etki hesaplamas› yap›lan
program olma özelli¤i de tafl›yor.
Program, geçen y›l yay›nlanan
‹lerleme Raporu ile de bir ilk.
1000 Çiftçi 1000 Bereket’e, 2021
y›l›nda yap›lan her 1 TL’lik yat›r›m›n,
3,03 TL de¤erinde sosyal getirisi
oldu. Böylece program›n sosyal
getirisi, bafllad›¤› günden bugüne
yüzde 20 art›fl gösterdi.

“G›dan›n yüzde 33’ünü küçük ölçekli
arazi sahibi çiftçiler üretiyor”

Cargill G›da Orta Do¤u, Türkiye,
Afrika ve Hindistan Yönetim Kurulu
Baflkan› ve CEO’su Murat
Tarakç›o¤lu, düzenlenen çevrim içi
bas›n toplant›s›nda, 2021 sezonunda
elde edilen sonuçlar› paylaflt›.
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De¤iflim’ ve ‘Çiftçinin Zihin Haritas›’
araflt›rmalar›n›n devam etti¤ini ve
sonuçlar›n nisan ay›nda
paylafl›laca¤›n› vurgulad›.

Tarakç›o¤lu flöyle konufltu:
“Hedefimiz, Birleflmifl Milletler’in
Sürdürülebilir Kalk›nma Hedefleri’ne
uyumlu olarak 2030 y›l›na kadar
sürdürülebilir tar›m uygulamalar› ve
e¤itimlerini yayg›nlaflt›rarak dünya
genelinde 10 milyon çiftçinin hayat›na
dokunmak. Çünkü g›dan›n yüzde
33’ünden fazlas›n› küçük ölçekli arazi
sahibi çiftçiler üretiyor. Ülkemizde de
tar›m alanlar›n›n ve topra¤›n
korunmas›, sürdürülebilir yöntemlerle
üretim yap›lmas›, tar›m›n gelece¤i
için büyük önem tafl›yor. 1000 Çiftçi
1000 Bereket program› da bu bak›fl
aç›s›n›n Türkiye’deki yans›mas›.”

Sürdürülebilir gelecek için ‹TÜ ile ifl
birli¤i

Topra¤›n sa¤l›¤›n›n g›da sisteminin
gelece¤ini, sürdürülebilirli¤ini ve
verimini etkiledi¤ini söyleyen
Tarakç›o¤lu, Sürdürülebilirlik Yönetimi
konusunda ‹stanbul Teknik
Üniversitesi (‹TÜ) ‹TÜNOVA Teknoloji
Transfer Ofisi ile gerçeklefltirdikleri
ifl birli¤i kapsam›nda pilot bölgelerde
tarladan plastik ve tehlikeli plastik
at›klar› toplayarak katma de¤er
yaratt›klar›n› aktard›. Tarakç›o¤lu, “‹TÜ
ifl birli¤imizin ikinci faz›nda ise ülkemiz
için bir ilki baflararak Konya ve
Karaman pilot bölgemizde geçen y›l
m›s›r›n Yaflam Döngüsü
De¤erlendirmesi çal›flmas›n› bafllatt›k.
Ayn› çal›flmay› bu y›l ayçiçe¤i ve
kanola için de bafllatt›k ve bu y›l
sonuçland›raca¤›z” diye konufltu.

Tarakç›o¤lu, topra¤›n sa¤l›¤›n›n
insan›n ve dünyan›n sa¤l›kl› olmas›
demek oldu¤una vurgu yaparak,
1000 Çiftçi 1000 Bereket kapsam›nda
bu y›l tarlada sera gaz› emisyonu
takibi çal›flmalar›na bafllad›klar›n› da
aktard›. “Sera gaz› emisyonu
takibinde ilk pilot çal›flmam›z›
gerçeklefltirdik. Uluslararas› bir
platform ile çal›flarak, standartlara
uygun Karbon Ayak ‹zi
hesaplamalar›m›z› yap›yoruz.
Ard›ndan Karbon Ayak ‹zi azalt›m›
için e¤itimler, uygulamalar ve bire bir
çiftçimizle çal›flmalar›
yayg›nlaflt›raca¤›z” dedi.

Çevrim içi bas›n toplant›s›nda
programdan faydalanan çiftçiler
Mustafa Güleç, Ceylan Karao¤lan,
Umut Ayberk Akbay, ‹lker Sigo, Adem
Ocak, Ceylan Ya¤l›kara’yla birlikte
Çiftçi Paneli de düzenlendi. Konya,
Adana, ‹zmir ve Bal›kesir’den gelen
6 çiftçi, program›n etkisini flöyle
anlatt›: “Program sayesinde toprak
analizinin, tar›mda teknoloji
kullan›m›n›n, do¤ru sulaman›n ne
kadar önemli oldu¤unu ö¤rendik.
K›sacas› bilgiye dayal› üretime geçtik.
1000 Çiftçi 1000 Bereket sayesinde

verim art›fl› sa¤lad›k, art›k daha az
gübre kullan›yoruz. Böylece girdi
maliyetlerimizi de düflürdük. Art›k
uydudan tarla sa¤l›¤› takibi yap›yoruz.
Ziraat mühendislerimize her an
ulaflabiliyoruz. Çevrim içi iletiflim
gruplar› ile farkl› çiftçilerle tan›fl›yor,
orada paylafl›lan bilgiler sayesinde
tarlam›z› böceklere, hastal›klara karfl›
koruyoruz. Plastik at›klar›m›z› da geri
dönüfltürüyoruz. Çevreye faydal›
olmak ad›na da bu program bize çok
fley katt›”

Üyelerden
Haberler
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ndüstri 4.0, ERP Sistemi, SAP 
Cloud Analitik Raporlama, MES,
Mekik Sistemi gibi endüstri, yeni

teknoloji ve dijital dönüflüm
yat›r›mlar›n›n karfl›l›¤›n› alarak, 2021
y›l›n› verimli bir flekilde tamamlayan
Gökçelik, ihracat›n› yüzde 50
seviyesinde yükseltti.

Bursa’n›n lider markalar›ndan biri olan
ve market raf sistemleri, ma¤aza
ekipmanlar› ve depo sistemleri
alan›nda üretim yapan Gökçelik,
2021’de yeni bir ülkeye daha
ulaflarak, Avusturalya’ya ilk ihracat›n›
gerçeklefltirdi. Bugün, 70’ten fazla
ülkeye ihracat yapan Gökçelik,
2021’de üretim, istihdam ve ihracat
performans›yla Bursa ve Türkiye
ekonomisine önemli katk›lar sa¤layan
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nin
(NOSAB) 20'nci kurulufl
y›ldönümünde ciro ve ihracat
kategorilerinde 2 ayr› ödül ald›.

Gökçelik,
2021’de
ihracat›n›
yüzde 50
artt›rd›

Depo ve  raf sistemleriyle,
sektörde 45 y›l› aflk›n
tecrübesini ileri teknolojiyle
birlefltiren Gökçelik A.fi.
yönetim kadrosuyla birlikte
2021 y›l›n› de¤erlendirdi.
Toplant›, Gökçelik Yönetim
Kurulu Baflkan› Yalç›n Aras
liderli¤inde, zoom üzerinden
gerçekleflti. Gökçelik, 2021
y›l›nda dijital dönüflüm ve
müflteri memnuniyeti odakl›
yeni teknolojik yat›r›mlar›n›n
meyvelerini alarak, ihracat›n›
yüzde 50 artt›rd›.

MEK‹K S‹STEM‹YLE YÜZDE 100 ALAN
ARTIfiI SA⁄LANDI

Yeni teknolojilere yap›lan yat›r›mlarla
sektöre öncülük eden Gökçelik, Depo
Sistemlerinde Mekik Sistemine geçifl
sa¤layarak verimlili¤i artt›rd›. Ebat
olarak, ayn› paletlerin üst üste ve arka
arkaya istiflenme makinesi ile boflluk
b›rakmayan ve saatte 40 paletin
yeterli oldu¤u projelerde kullan›lan
mekik sistemi, yüzde 100 alan art›fl›
sa¤l›yor. Mekik sisteminin özellikleri
flu flekilde s›ralan›yor.
• %100 Alan art›fl›
• Radyo Frekans Kontrollü Mekik
Sistemi,
• Uzaktan Ar›za Tespiti ve
Performans ‹zleme
• Farkl› Paletlere Uyumluluk
• FIFO ve LIFO Projelerine
Uyumluluk
• %100 Endüstriyel SIEMENS PLC
Kontrolü
• Çarp›flma Önleyici Sensor
Donan›mlar›
• Lityum ‹yon Pil Teknolojisi
 0. 1,5 Tona Kadar Tafl›ma
Kapasitesi
• ERP, WMS VE MES
PROJELER‹NE KOLAY
ADAPTASYON
• Üst Düzey Güvenlik Taramas›
• Farkl› Palet Ölçülerine Uyumluluk

MES ‹LE KA‹ZEN

Metot ve Sürekli ‹yilefltirme
kapsam›nda MES (Üretim Yürütme
Sistemi) sistemine geçen Gökçelik,
siparifle göre, seri ve süreç güdümlü
üretim süreçlerinde verimlilik sa¤lad›.
Raporlamalar, sürekli iyilefltirme

faaliyetleri, analizler ve önleyici bak›m
faaliyetleriyle kalite süreçlerinin
iyilefltirilmesi için çal›flt›. MES ile anl›k
veri alarak kullan›labilirlik, kalite ve
performans› artt›rd›. Öneri sistemini
gelifltirdi.

ÜR-GE ‹LE YEN‹ ÜRÜN TASARIMLARI

Ma¤aza Raf Sistemleri Projelerinde
süpermarket, hipermarket, yap›
market, grosmarket, teknoloji market,
kozmetik, k›rtasiye, züccaciye, butik
ma¤aza, konsept ma¤aza
alanlar›ndan ve market teflhir
ekipmanlar›nda kasa altl›¤›, unlu
mamul üniteleri, meyve sebze
reyonlar›, içecek üniteleri, bankolar,
girifl ç›k›fl sistemleri, al›flverifl arabalar›
ve sepetler, market aksesuarlar›,
teflhir reyonlar›yla ilgili yeni tasar›mlar
yap›ld›.

ÜR-GE faaliyetlerine 2021 y›l›nda h›z
kazand›ran Gökçelik, palet üstü
karton tafl›ma ünitesi, tekerlekli dosya
tafl›ma arabas› baflta olmak üzere
kategorilerine göre 24 yeni ürün
tasarlad›.

SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K VE DO⁄AYA SAYGI

Sürdürülebilir kalk›nmay› hedefleyen
Gökçelik, do¤al kaynaklar› koruma
bilinciyle, çevreyi ve kaynaklar› tahrip
etmeyen, geliflmifl teknolojilerin
kullan›m›n› teflvik eden, tüketiciyi
bilinçlendiren, ürünlerin var olma
süresinde çevreye verdikleri zararl›
maddelerin elenmesini sa¤lamak
amac›yla gelifltirilen uluslararas›
yönetim standard› ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi Sertifikas›n› ald›.

E



Karsan e-JEST ‹ki
Y›l Üst Üste Avrupa
Pazar›n›n Lideri!

Karsan e-JEST ‹ki
Y›l Üst Üste Avrupa
Pazar›n›n Lideri!

yüzde 24 pazar pay› elde etmeyi
baflaran Karsan e-JEST, bir y›l
sonras›nda bu pay›n› yüzde 43’e
çekerek 2020’de s›n›f›n›n en çok satan
modeli olmay› baflarm›flt›. Wim Chatrou
- CME Solutions taraf›ndan yay›nlanan
2021 y›l› 3.5-8 ton aras› Avrupa Minibüs
Pazar› Raporu’na göre; geride
b›rakt›¤›m›z y›lda, yine bu baflar›s›n›
gelifltirmeyi baflaran çevreci model,
Avrupa’da elektrikli minibüs pazar›ndaki
pay›n› yüzde 51,2’ye ç›kartmay› baflard›
ve iki sene üst üste s›n›f›n›n flampiyonu
olmufl oldu.

“Her iki elektrikli minibüsten birisi e-JEST
oldu”

e-JEST’in büyüyen baflar›l› grafi¤ini
de¤erlendiren Karsan CEO’su Okan
Bafl, “50 y›l› aflk›n süredir Türkiye’de
minibüs pazar›n›n en önemli
oyuncular›ndan›z. fiüphesiz ki, e-
JEST’in küçük otobüs s›n›f›nda elde
etti¤i bu önemli baflar›da, özgün
boyutlar›n›n yan› s›ra Karsan’›n bu
deneyimi, distribütörlük yap›s› ve sat›fl
sonras› hizmetler alan›ndaki yat›r›mlar›
da büyük rol oynad›. Kendini kan›tlam›fl
BMW i teknolojisine sahip elektrikli
motor ve bataryalar›yla rakiplerimizden
ayr›flt›rd›¤›m›z e-JEST’i, Fransa,
Romanya, Portekiz, Almanya, Portekiz
gibi birçok Avrupa ülkesinde yayg›n
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020 y›l›n› yüzde 43 pazar pay› 
ile elektrikli minibüs pazar›nda 
Avrupa’n›n lideri olarak kapatan

e-JEST, 2021’de bu pay›n› yüzde
51,2’ye yükselterek, bir kez daha
zirvede yer ald›. Böylece 3,5-8 ton aras›
elektrikli minibüs s›n›f›nda trafi¤e kayd›
yap›lan her iki araçtan biri Karsan e-
JEST oldu!

Gelece¤in teknolojilerini bugüne
tafl›yan ve sektöre öncü ürünleri ile yön
veren Karsan, Avrupa’da elektrikli
minibüs pazar›n› domine etmeye
devam ediyor. Markan›n, 2018 y›l›nda
lanse edere,k 2019 y›l› bafl›nda yollarla
buluflturdu¤u ilk elektrikli modeli e-
JEST, 2020 y›l›n›n ard›ndan 2021’i de
Avrupa’da elektrikli minibüs pazar›n›n
lideri olarak tamamlad›.

Pazar pay›n› her sene katlad› !

Sat›fla sunuldu¤u daha ilk sene olan
2019 y›l›nda Avrupa’da kendi s›n›f›ndan

‘Mobilitenin Gelece¤inde Bir
Ad›m Önde’ olma vizyonu ile
ileri teknolojili mobilite
çözümleri sunan Karsan,
Avrupa’da elektrikli minibüs
pazar›n›n iki y›l üst üste lider
markas› oldu.

2

olarak hizmete sunduk. Bu bilgi birikimi
sayesinde Avrupa pazar›nda her sene,
bir önceki y›l›n üzerine koyarak
büyümeyi baflard›k. 2021 y›l›nda da
ikinci kez Avrupa’da elektrikli minibüs
pazar›n›n lideri olan Karsan e-JEST,
elde etti¤i yüzde 51,2’lik pazar pay› ile
trafige kayd› yap›lan her iki araçtan bir
tanesi olmay› baflard›.” diye konufltu.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip e-JEST
210 km’ye kadar menzil sunuyor

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz
yolcu konforuyla kendini kan›tlayan e-
JEST, 170 HP güç ve 290 Nm tork
üreten BMW üretimi elektrikli motor ve
yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh
bataryalarla tercih edilebiliyor. 210
km’ye kadar menzil sunarak bu
anlamda 6 metrelik küçük otobüs
s›n›f›n›n en iyi performans›n› gösteren
e-JEST’in enerji geri kazan›m› sa¤layan
rejeneratif fren sistemi sayesinde
bataryalar› yüzde 25 oran›nda kendi
kendini flarj edebiliyor. 10,1 inçlik
multimedya dokunmatik ekran›,
tamamen dijital gösterge paneli,
anahtars›z çal›flt›rma, USB ç›k›fllar› ile
donat›lan ve talebe ba¤l› olarak Wi-Fi
uyumlu altyap› sa¤layan e-JEST, 4
tekerlekte ba¤›ms›z süspansiyon
sistemiyle de binek otomobil konforunu
aratm›yor.
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ulgaristan’a ilk elektrikli araç 
teslimat› yapan Karsan, Dobriç
Belediyesi’ne 4 adet e-JEST

sat›fl› gerçeklefltirdi. Dobriç
Belediyesi’nin Avrupa fon deste¤iyle
sat›n ald›¤›, flehrin ilk elektrikli toplu
ulafl›m arac› olan e-JEST, 6 metre
s›n›f›ndaki özgün boyutlar›, yüksek
manevra kabiliyeti ve menzil
performans›yla öne ç›k›yor. Karsan’›n
yapt›¤› e-JEST ihracat›, ayn› zamanda
Bulgaristan’›n ülke tarihindeki ilk
elektrikli minibüs al›m› anlam›na da
geliyor.

Bulgaristan’›n ‹lk Elektrikli Minibüsü
Türk Markas› Karsan’dan!

Yüzde 100 elektrikli ürün
gam›yla, flehirlerin çevreci
ulafl›m tercihi olmaya devam
eden Karsan, birçok Avrupa
ülkesinden sonra, flimdi de
komflu ülke Bulgaristan’›
elektriklendiriyor.

B

Karsan’›n dizel ve CNG’li araç
park›yla yer ald›¤› Bulgaristan’a
yap›lan bu ihracatla birlikte, ülkedeki
araç say›s› 50 adede yaklaflm›fl oldu.

210 km’ye varan menzille emisyonsuz
yolculuk

Yüksek manevra kabiliyeti ve
benzersiz yolcu konforuyla kendini
kan›tlayan e-JEST, 184 HP güç ve
290 Nm tork üreten BMW üretimi
elektrikli motor ve yine BMW üretimi
44 ve 88 kWh bataryalarla tercih
edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil
sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük
otobüs s›n›f›n›n en iyi performans›n›
gösteren e-JEST’in enerji geri
kazan›m› sa¤layan rejeneratif fren
sistemi sayesinde bataryalar› yüzde
25 oran›nda kendi kendini flarj
edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya
dokunmatik ekran›, tamamen dijital

gösterge paneli, anahtars›z çal›flt›rma,
USB ç›k›fllar› ile donat›lan ve talebe
ba¤l› olarak WI-FI uyumlu altyap›
sa¤layan e-JEST, 4 tekerlekte
ba¤›ms›z süspansiyon sistemiyle de
binek otomobil konforunu aratm›yor.
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irket, ‘Sevgimiz, Enerjimiz 
Sizinle’ projesi kapsam›nda k›fl
aylar›nda etkisini iyice hissettiren
so¤uk havalar nedeniyle yiyecek

bulmakta zorlanan sokak hayvanlar›n›
mamas›z ve susuz b›rakmad›.

Güney Marmara Bölgesi’nde, dört
flehirde 100’ü aflk›n ifllem merkezi ile
müflterilerine hizmet veren Uluda¤
Elektrik, sokak hayvanlar› için müflteri
ifllem merkezlerinin önünde su ve
mama kaplar› bulunduruyor.

Hava s›cakl›klar›n›n azald›¤› ve kar
ya¤›fl›n›n oldu¤u bugünlerde
so¤uklar, insanlar kadar hayvanlar›n
sa¤l›¤› üzerinde de olumsuz etkilere
neden oluyor. Sokak hayvanlar› so¤uk
havan›n da etkisiyle yiyecek ve su
bulmakta zorlan›yor. Uluda¤ Elektrik,
hizmet bölgesinde yer alan Bursa,
Bal›kesir, Çanakkale ve Yalova’daki
sevimli dostlar›n bugünleri mamas›z
ve susuz geçirmemeleri için bafllatt›¤›
‘Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ projesini
bu y›l da sürdürüyor.

Limak Enerji Uluda¤ Elektrik,
sokak hayvanlar›n›n hayat›na
dokunmaya devam ediyor.

fi

Proje kapsam›nda tüm ifllem
merkezlerinin önünde temiz mama
ve su kaplar› bulunduran flirket kedi,
köpek ve kufllar›n g›das›z kalmamas›
için çal›fl›yor.

Uluda¤ Elektrik, tüm vatandafllara
kap›lar›n›n önüne sokakta yaflayan
canl›lar için bir kap su ve mama
koyma ça¤r›s›nda bulunuyor. Küçük,

büyük herkesi sokakta yaflayan
canl›lara yard›ma ça¤›ran flirket,
‘Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ projesi
ile hayvanlar› koruman›n öneminin
alt›n› çiziyor. fiirket, proje ile sokak
hayvanlar›na yönelik fark›ndal›¤›n
art›r›lmas›, yaflam koflullar›n›n
iyilefltirilmesi, çocuklara ve yetiflkin
bireylere hayvan sevgisinin
afl›lanmas›n› hedefliyor.

L‹MAK, KIfi
SO⁄UKLARINDA
SOKAK HAYVANLARINI
UNUTMADI
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nerji Verimlili¤i Haftas› 
kapsam›nda düzenlenen 
‘Karagöz ve Hacivat ile Enerji

Tasarrufu’ Gösterisi, miniklerin büyük
ilgisiyle karfl›land›.

Karagöz Gölge Oyunu ile Enerji Tasarruf
ve Verimlili¤ine Vurgu Yap›ld›

Bursa Valili¤i Enerji Yönetim Birimi
ile birlikte organize edilen program
kapsam›nda, okullara ziyaret
gerçeklefltirildi ve Karagöz ve
Hacivat, bu kez enerji tasarrufunu
çocuklara anlatt›.

KARAGÖZ VE HAC‹VAT’TAN
TASARRUF TÜYOLARI

Sosyal sorumluluk projeleriyle
hizmet verdi¤i bölgeye katma
de¤er sa¤layan Limak Enerji
Uluda¤ Elektrik, enerji tasarruf
ve verimlili¤ini çocuklara gölge
oyunu ile anlatt›.

E
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Uluda¤ Elektrik öncülü¤ünde
Karagöz Sanatç›s› Osman Ezgi
taraf›ndan anaokulu ve ilkokul
ö¤rencilerine yönelik haz›rlanan
oyuna çocuklar›n ilgisi büyüktü.

Hacivat’›n sorular›na hep bir a¤›zdan
cevap veren ö¤rencilere, evde
yap›lacak tasarruf ve verimlilik
uygulamalar› e¤lenceli bir flekilde
anlat›ld›. Karagöz ve Hacivat,
çocuklara kullan›lmayan elektrikli ev
aletlerinin fiflten çekilmesi,
kullan›lmayan lambalar›n aç›k
b›rak›lmamas›, f›r›n ve buzdolab›
kapaklar›n›n çal›fl›rken aç›l›p,
kapat›lmamas› gerekti¤i gibi tüyolar›
anlatt›. Hacivat’›n Karagöz’e sordu¤u
sorular üzerinden kurgulanan
oyunda, gelecek nesillere güzel bir
dünya b›rak›lmas› için tasarruf ve
verimlili¤in önemi vurguland›.

Enerji Temal› Kitaplar ile Sa¤l›kl› Bir
Gelecek Hedefleniyor

Sömestir tatiline girmeye haz›rlanan
ö¤rencilere gölge oyunu d›fl›nda
enerji temal› kitaplar›yla da ulaflan
Uluda¤ Elektrik, enerji tasarrufu ve
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›
e¤lenirken ö¤retiyor. Her y›l
güncellenen bir içerikle çocuklarla
buluflturulan Enerjik Tatil Boyama ve
Etkinlik ile Gelece¤in Enerjisi
kitaplar›nda, çocuklar sa¤l›kl› bir
gelecek için yenilebilir enerji
kaynaklar›n›n ne kadar önemli
oldu¤unun bilincine var›yorlar.

Ö¤renciler, yenilenebilir enerji
kaynaklar› ile ayd›nlat›lan evler ve
fabrikalar›, sokaklar›, park ve
bahçeleri keflfederek, ö¤retici
aktivitelerle zaman geçiriyorlar.
Günefl enerjisi ile çal›flan araba,
otobüs, gemi, uçak, tren bisiklet gibi
resimleri boyarken ö¤renen minikler,
rüzgar gülü yap›m›ndan uzay
istasyonuna kadar çevreye zarar
vermeyen temiz enerji kaynaklar›yla
çal›flan teknolojilerin de fark›na
var›yorlar.

“Enerjinin Önemi Konusunda Küçük
Yafllardan ‹tibaren Bilinç Oluflturmal›y›z”

Dünyan›n en büyük sorunlar›ndan
birisi haline gelen enerji ihtiyac›n›
sürdürülebilir flekilde elde etme
konusuna dikkat çekmek istediklerini

belirten Limak Enerji Uluda¤ Elektrik
Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “‹klim
de¤iflikli¤iyle mücadele için tasarruf
ve verimlilik uygulamalar›na
fark›ndal›k yarat›larak
yayg›nlaflt›r›lmas›, yeflil enerji
kullan›m›n›n teflvik edilmesi ve
çocukluk ça¤›ndan itibaren bu bilincin
oluflturulmas› noktas›nda
çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Enerji
tasarrufu ve verimlili¤i ile yenilenebilir
enerji kaynaklar› temal› kitaplar›m›zla
ve gerçeklefltirdi¤imiz atölyeler ile
çocuklara dokunuyoruz.

Düzenledi¤imiz gölge oyunu ile de
çocuklar›n tasarruf ve verimlilik
bilgilerini pekifltirmesini ve keyifli
zaman geçirmesini hedefledik.

Projelerimizi, sürdürülebilir bir gelecek
için çevre bilincinin küçük yafllarda
oluflturulmas› gerekti¤i anlay›fl›yla
hayata geçiriyoruz” dedi.

fiirket bugüne kadar yaklafl›k 30 bin
kitab› hizmet bölgesi olan Bursa,
Bal›kesir, Çanakkale ve Yalova’n›n
yan› s›ra Ankara, Antalya, Kars ve
Afrika’da yer alan Tanzanya’daki
ö¤rencilere hediye etti.
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ürkiye pazar›nda, üreticiler 
taraf›ndan be¤eniyle ekilen 
flampiyon m›s›r çeflitleri,

77MAY35, H‹DO ve EVEREST’in
Avrupa Birli¤i’nde tescili onayland›.

22 Y›ll›k Ar-Ge Deneyimi ile Dünya
Standartlar›nda Rekabetçi M›s›r Islah›

1999 y›l›ndan beri m›s›r ›slah›na
yat›r›m yapmakta olan MAY Tohum,
Türkiye topraklar›nda, “Yerinde Islah”
stratejisi do¤rultusunda ›slah etti¤i,
verim gücü ve stres flartlar›na
tolerans› yüksek yeni m›s›r çeflitleri
ile her y›l portföyünü daha da
güçlendiriyor. 22 y›ll›k Ar-Ge deneyimi
ile dünya standartlar›nda rekabetçi
çeflitler sunan MAY Tohum, güçlü
m›s›r portföyü ile m›s›r üretimi yapan
çiftçilerin ve hayvanc›l›k sektör
profesyonellerinin farkl› beklenti ve
ihtiyaçlar›na özel çözümler sunuyor.

Türkiye’de, Ar-Ge’ye en çok
bütçe ay›ran tohum firmas› olan
MAY Tohum’un, Avrupa
Birli¤i’nde tescili onaylanan
m›s›r çeflitlerine üç tane daha
eklendi.

T

‹talya Tar›m Bakanl›¤› taraf›ndan, iki
y›l boyunca deneme ekimleri yap›lan,
77MAY35 dane grubunda, H‹DO ve
EVEREST çeflitleri de silaj grubunda
yüksek verim sonuçlar› ve ürün
kalitesiyle Avrupa Birli¤i ülkelerinde
ticari olmaya hak kazand›. MAY
Tohum’un Yerinde Islah stratejisi
do¤rultusunda, titiz Ar-Ge çal›flmalar›
sonucunda gelifltirdi¤i M›s›r çeflitleri,
yüksek ve stabil verim özelli¤i ile
dikkatleri üzerine çekmektedir.

“Uluslararas› Pazarda Tescili
Onaylanm›fl 200’ün Üzerinde Çeflit”

Ar-Ge konusuna gösterdi¤i önem
neticesinde, uluslararas› pazarda
MAY markas› alt›nda tescil edilerek
ticari olmaya hak kazanan 200’ün
üzerinde ürünü bulunan MAY Tohum,
›slah›n› gerçeklefltirdi¤i ve yurtd›fl›nda
tescili onaylanan çeflitlere her y›l
yenilerini ekliyor. Konuyla ilgili detayl›
bilgi ald›¤›m›z MAY Tohum Yönetim

“Türkiye’de gelifltirilen m›s›r tohumlar›na
Avrupa Birli¤i’nden Tescil Onay›”

Kurulu Efl Baflkan› Yusuf Yormazo¤lu
flöyle konufltu; “MAY Tohum olarak
Ar-Ge faaliyetlerimizin oda¤›na
ald›¤›m›z hibrit m›s›r, hibrit ayçiçe¤i,
pamuk, fasulye ve tatl› m›s›r türlerinde,
dünya ölçe¤inde rekabetçi çeflitler
gelifltiriyoruz. fiu anda uluslararas›
piyasada tescili onaylanm›fl 200’ün
üzerinde çeflidimiz bulunmaktad›r.
Bu çeflitlere yak›n zamanda üç çeflit
daha eklendi. Türkiye pazar›nda m›s›r
üreticisi taraf›ndan oldukça be¤enilen
77MAY35, H‹DO ve EVEREST
çeflitlerimiz, Avrupa Birli¤i’nde de
tescillenerek ticari olarak sat›fla
baflland›. Ar-Ge çal›flmalar›m›zda
odakland›¤›m›z tüm türlerde
gelifltirdi¤imiz rekabetçi çeflitleri,
Avrupa Birli¤i, Orta Do¤u, Karadeniz
Kufla¤›, Afrika ve Orta Asya’ya kadar
olan co¤rafyada en etkili flekilde
tan›t›p, sat›fl, pazarlama, üretim
çal›flmalar›m›z› h›z kesmeden
sürdürüyoruz.”



Ülkemiz,1923 y›l›nda
Cumhuriyet’in ilan›ndan bu yana
sosya-ekonomik dönüflüm
içindedir. Kentsel büyümeden
kaynaklanan konut ve altyap›
gereksinimi, do¤rudan do¤ruya
inflaat sektörünün faaliyetleri
için talep art›fl› anlam›na
gelmektedir.
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nflaat sektörü; yo¤un iflgücü 
kullan›m›, sosyo-ekonomik refah 
düzeyine olan katk›s› ve yüzlerce

çeflit mal-hizmet üretimiyle do¤rudan
ba¤lant›l› olmas› sebebiyle ekonomik
yap› içerisinde önemli bir yere
sahiptir. Ayr›ca yaratt›¤› katma de¤er
ve istihdam aç›s›ndan ülke
ekonomilerinin lokomotifi
durumundad›r. Ça¤dafl standartlarla
bezenmifl, ulusal stratejik hedefler
do¤rultusunda süreklili¤i olan,
dengeli ve planl› bir flekilde
gelifltirilmesi gereken, uluslararas›
rekabet gücü yüksek, ekonomik ve
toplumsal verimlili¤i olmas› gereken
bir sektördür.

‹stikrarl› büyümeye ve beraberinde
istihdam yaratmaya  her zaman
ihtiyac› olan Türkiye ekonomisi için
inflaat sektörü her zaman önemli bir
sektör olmufltur. 2022 y›l›n›n ilk
çeyre¤ini yaflad›¤›m›z flu günlerde,
Firmam›zca yap›m›na bafllanan ve
yap›m› devam eden inflaat
projelerinden baz›lar› flunlard›r:

• Suat Oto Cam
‹th.‹hr.San.Tic.Ltd.fiti.’nin Bursa ‹li,
Nilüfer ‹lçesi, Baflköy Mahallesindeki
arsalar›na 3.983 m2’lik Prefabrik
Betonarme Fabrika ve ‹dari Bina
inflaat›n›n yap›m›na Firmam›zca
bafllanm›flt›r.
• Niyazi Ceylan ‹nflaat Ltd.fiti.’nin
Bursa ‹li, Nilüfer ‹lçesi, Alaaddinbey
Mahallesindeki arsalar›na 18.700
m2’lik Prefabrik Betonarme Fabrika

Binas› inflaat›n›n yap›m› Firmam›zca
devam etmektedir.
• Finber Mefruflat Tekstil Ltd.fiti.’nin
Bursa ‹li, Kestel ‹lçesi, Barakfaki
Sanayi Bölgesinde’ki arsalar›na
21.848 m2’lik Prefabrik Betonarme
Fabrika Binas› inflaat›n›n yap›m›
Firmam›zca devam etmektedir.
• Çemtafl Çelik Makine Sanayi ve
Ticaret A.fi.’nin Bursa ‹li, Nilüfer ‹lçesi,
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde
yer alan mevcut tesislerine Fabrika
‹dari Bina inflaat›n›n yap›m›
Firmam›zca devam etmektedir.
• Do¤al Tekstil Sanayi ve Ticaret
A.fi.’nin Bursa ‹li, Nilüfer ‹lçesi, Bursa
Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan
arsalar›na Fabrika Binas› ve ‹dari
Bina Kaba ‹nflaat›n›n yap›m›na
Firmam›zca devam etmektedir.
• Ak-Pres Metal Yedek Parça Sanayi
ve Ticaret A.fi.’nin Bursa
‹li,Karacabey ‹lçesinde yer alan
mevcut tesislerine Çelik
Konstrüksiyon ‹malat ve Montaj ‹flinin
yap›m›na

Ulusal ve uluslararas› arenada
sektörlerinde zirvede yer alan;
Otomotiv ana ve yan sanayi, makine
ana ve yan sanayi, tekstil sanayi,

g›da sanayi ve enerji firmalar›yla
yap›lan yüksek bütçeli ve baflar›l›
çal›flmalar›n alt›na at›lan S‹NTA imzas›
sektörde çok önemli bir paya sahip
oldu¤umuzun göstergesidir. Bu
projelerimiz sonucunda kalite, güven
ve baflar› unsurlar› ünvan›m›z›n
ayr›lmaz birer parças› olmufltur.

Üyelerden
Haberler

S‹NTA SANAY‹ ‹NfiAAT  TAAHHÜT
VE T‹CARET A.fi.: ‹NfiAAT SEKTÖRÜ
ÖNEML‹ OLMUfiTUR

I
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lkemizin, AB’ye üye ve aday 
ülkeler aras›nda Ar-Ge ve 
inovasyon faaliyetlerini

desteklemek üzere kurulan Ufuk
Avrupa Program›’na kat›l›m›
dolay›s›yla TÜB‹TAK ev sahipli¤inde
gerçekleflen Ufuk Avrupa Program›
aç›l›fl etkinli¤inde Yeflilova Holding,
AB H2020 Albatross Projesi ile
Baflar›l› Proje ödülüne lay›k görüldü.
Yeflilova Holding Ar-Ge Merkezi
Müdürü Emre Dolaylar, plaketini
TÜB‹TAK Baflkan› Prof. Dr. Hasan
Mandal’dan ald›.

“‹K‹ YEN‹ PROJE DAVET‹ ALDIK”

Konuya iliflkin de¤erlendirmelerde
bulunan Yeflilova Holding Ar-Ge
Merkezi Müdürü Emre Dolaylar,
“Ülkemiz ad›na gurur duydu¤umuz
baflar›lara imza atmaktan dolay› çok
mutluyuz. 20 kiflilik bir Ar-Ge ekibi ile
yürüttü¤ümüz projelerde ulaflt›¤›m›z
yüksek baflar› oran›, yeni AB projesi
oluflumlar›nda da aranan bir ekip
olmam›z› sa¤l›yor. Bu durumun bir
göstergesi olarak da yeni program
Horizon Europe’ta iki proje için davet
ald›k ve projelerin haz›rl›k aflamalar›
tüm h›z›yla devam ediyor.

ALBATROSS projesinin yan›nda,
proje partneri olarak çal›flmalar›n›
sürdürdü¤ümüz LEVIS ve yine
koordinatör oldu¤umuz Eureka
LightBee projeleri ile de Türkiye’nin
bu alanda en fazla AB projesi yapan
Ar-Ge merkezi olarak faaliyetlerimiz

Yeflilova Holding’e ALBATROSS ile
‘Baflar›l› Proje’ ödülü

devam ediyor. Her projeyi, uzun bir
araflt›rman›n sonucu ortaya ç›kan bir
eser olarak görüyoruz” dedi.

Öte yandan, Ufuk Avrupa Program›
aç›l›fl etkinli¤inde düzenlenen özel
oturumda, AB projesi yapmak isteyen
yüksek kat›l›ml› bir gruba, Yeflilova
Holding Ar-Ge Merkezi’nden Proje
Mühendisi ‹rem Sapmaz, grubun
ALBATROSS ve AB projeleri ile ilgili
tecrübelerini aktard›¤› bir sunum
gerçeklefltirdi.

ALBATROS PROJES‹ HAKKINDA

Yeflilova Holding, H2020 Albatross
Projesi ile Avrupa genelinde 10 farkl›

ülkeden 21 proje orta¤›na
koordinatörlük yap›yor. Türkiye’de bu
çapta koordinatörlük yap›lan ilk proje
olmas› da baflta TÜB‹TAK olmak
üzere devlet kurumlar› nezdinde de
önemli bir yere sahip. Avrupa
Komisyonu taraf›ndan desteklenen
proje ile elektrikli ve hibrit-elektrikli
binek araç piyasas›na yenilikçi
çözümler ile yön vererek, batarya
sistemlerinin gelifltirilmesi konusunda
çal›flmalar yürütülüyor.

1975’TEN GÜNÜMÜZE…

Türkiye’nin alüminyum ve otomotiv
sektörlerindeki dev flirketlerinden
Yeflilova Holding, ticari hayat›na ilk
ad›m›n› alüminyum profil sat›fl›yla
1975 y›l›nda Can Alüminyum
markas›yla att›. Bugün ise
otomotivden inflaata, beyaz eflyadan
mobilyaya kadar alüminyumun
kullan›ld›¤› pek çok sektöre hizmet
vermekle birlikte, özellikle otomotiv
alan›nda uzmanlaflm›fl durumda. fiu
anda biri Avrupa’da 8 flirketi ve 1600
çal›flan›yla faaliyet gösteren grup,
sektöründe öncü olarak yoluna
devam ediyor ve üretiminin yüzde
60’a yak›n›n› Avrupa Birli¤i ülkelerine
ihraç ediyor. Bu baflar› ve büyümenin
itici gücünü ise grubun Ar-Ge,
inovasyon, teknoloji alan›nda büyük
ve önemli stratejik ad›mlar atmas› yer
al›yor.

Yeflilova Holding, proje
koordinatörü olarak yer ald›¤›
AB H2020 projesi olan
ALBATROSS ile “Baflar›l› Proje”
ödülünün sahibi oldu. Proje ile
elektrikli ve hibrit-elektrikli
binek araç piyasas›na yenilikçi
çözümler ile yön vererek,
batarya sistemlerinin
gelifltirilmesi konusunda
çal›flmalar yürütülüyor.

U
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Üyelerden
Haberler

Yeflilova Holding, yenilikçi ürünlerini
Aluexpo Fuar›’nda tan›tt›

lüminyum ve otomotiv 
sektörlerinde yar›m asra 
yaklaflan bilgi birikimine ve güçlü

bir Ar-Ge’ye sahip olan Yeflilova
Holding, bu y›l yedincisi düzenlenen
ve sektörün dünya genelindeki en
prestijli buluflmalar›ndan olan
Uluslararas› Alüminyum Teknolojileri,
Makina ve Ürünleri ‹htisas Fuar›’na
(Aluexpo) kat›ld›. 3-5 Mart 2022
tarihlerinde ‹stanbul Fuar Merkezi'nde
gerçekleflen organizasyon, dünyan›n
dört bir yan›ndan sektör temsilcilerini
bir araya getirdi. Sektör ile ilgili

Yeflilova Holding, geniflleyen
ürün portföyü ve yenilikçi
projelerini 3-5 Mart 2022
tarihlerinde ‹stanbul’da
gerçekleflen Aluexpo Fuar›’nda
tan›tt›.

A
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teknolojik geliflmelerin tan›t›larak
önemli ifl ba¤lant›lar›n›n yap›ld›¤› ve
güncel konular›n tart›fl›ld›¤› etkin bir
ortam yaratan fuar›n aç›l›fl›, Sanayi
ve Teknoloji Bakan› Mustafa Varank
taraf›ndan yap›l›rken, Yeflilova
Holding Ar-Ge ve üretim
faaliyetlerinde devam eden
çal›flmalar›n› ve yenilikçi çözümler
sa¤layan projelerini fuarda
kat›l›mc›larla paylaflt›.

BAKAN VARANK’TAN TEfiEKKÜR
PLAKET‹

Efl zamanl› olarak ALUS10 / 10.
Uluslararas› Alüminyum
Sempozyumu da dahil olmak üzere
birçok önemli sempozyum ve
seminerin de gerçekleflti¤i
organizasyonda; Aluexpo Fuar› ile
gerçekleflen sempozyum ve
panellere kat›lar›ndan dolay› Yeflilova

Holding ad›na ‹cra Kurulu Baflkan›
Yalç›n Yeflilova'ya, Sanayi ve
Teknoloji Bakan› Mustafa Varank
taraf›ndan teflekkür plaketi verildi.
Yeflilova Holding stand›n› da ziyaret
eden Bakan Varank’a, grubun Ar-Ge
ve inovasyon çal›flmalar›, AB projeleri
ve elektrikli araçlar için hafifletme,
verim yükseltme ve güvenlik art›rma
ekseninde tasarlanan batarya
tafl›y›c›s› hakk›nda bilgiler verildi.

“HEDEF‹M‹Z YEN‹ PAZARLAR”

Fuarla ilgili de¤erlendirmelerde
bulunan Yeflilova Holding ‹cra Kurulu
Baflkan› Yalç›n Yeflilova, flunlar›
söyledi: “Üretim gücümüzün ve
mühendislik kabiliyetlerimizin ulaflt›¤›
son noktay› fuarda yerli ve yabanc›
misafirlerimizle paylaflt›k.
Bulundu¤umuz pazarlarda
büyümemizi art›rmak ve yeni

pazarlara aç›lmak için çal›flmalar›m›z›
sürdürüyoruz. Avrupa Birli¤i projeleri
ve Ar-Ge çal›flmalar›m›z baflta olmak
üzere küresel alüminyum
sektöründeki varl›¤›m›z› daha da
güçlendirmek, uluslararas›
pazarlardaki büyümemize ivme
kazand›rmak için projelerimize a¤›rl›k
vermeye devam edece¤iz.”

Öte yandan, Gelecek Partisi Genel
Baflkan› Ahmet Davuto¤lu ve Sanayi
ve Teknoloji Bakan Yard›mc›s› Hasan
Büyükdede de Yeflilova stand›n›
ziyaret etti. Yeflilova Holding’e ba¤l›
flirketlerin yöneticileri ise fuar boyunca
gerçekleflen sempozyumlarda,
dünyan›n en çevreci metali
alüminyumu flekillendiren grubun,
çevre ve sürdürülebilirlik
projeksiyonunu kat›l›mc›lara aktard›.



Üyelerden
Haberler
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BURSA’NIN
EN ‹Y‹S‹
‘HOLIDAY
INN BURSA
CITY
CENTRE’

Daha önceki y›llarda oldu¤u
gibi, 2021 y›l›nda da Bursa'da
yer alan 4 ve 5 y›ld›zl›
uluslararas› markal› oteller
aras›nda misafir memnuniyeti
en yüksek otel olarak seçilen
Holiday Inn Bursa City Centre,
ald›¤› puanlarla ‘Bursa’n›n en
iyisi’ oldu¤unu kan›tlad›.

ünyada milyonlarca kiflinin oteller
ile ilgili bilgi al›p, konaklamalar›
hakk›nda deneyimlerini

paylaflt›¤›, Booking.com ve
Tripadvisor gibi do¤rulu¤u
tescillenmifl internet sitelerinde misafir
memnuniyeti en yüksek otel olarak
seçildiklerini söyleyen Otel Müdürü
Sami Sarpkaya, baflar›lar›n› flöyle
anlatt›:
“Booking.com ve Tripadvisor gibi
do¤rulu¤u tescillenmifl internet
sitelerinde gerçeklefltirilen anketler
sonucunda 'Misafir Memnuniyeti'
kategorisinde uluslararas› markal›
oteller aras›nda Bursa’da birinci otel
olduk. Ayr›ca Avrupa Bölgesi'nde yer
alan Holiday Inn markal› otellerde
toplamda 549 anket de¤erlendirmesi
ile 277 otel aras›nda Türkiye’de ilk 3,
Avrupa’da ise ilk 15 otelin içerisinde
yer ald›k. Misafirlerimize en iyi hizmeti
sunmaya devam ederken, son iki
y›ld›r da bu baflar›lar›n sahibi
olmaktan gurur duyuyoruz. Tüm
misafirlerimize de¤erli ve hizmet
kalitemizi gelifltirici geri bildirimleri
için çok teflekkür ediyoruz.

D
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‘Bursa’daki Eviniz’ her zaman güvenli
ve konforlu bir konaklama deneyimi
için sizleri bekliyor.”

SARPKAYA: “TÜM GER‹ B‹LD‹R‹MLER
B‹Z‹M ‹Ç‹N ÇOK ÖNEML‹”

Sarpkaya, ekip arkadafllar› ile misafir
memnuniyeti odakl› çal›flt›klar›n›
belirterek konu ile ilgili flunlar› söyledi:
“Ekip olarak proaktif bir flekilde
misafirlerimizin isteklerini onlar talep
etmeden yerine getirerek beklentinin
üzerinde bir servis sa¤l›yoruz.

Çat› kuruluflumuz Yeflilova Holding’in

47 y›ll›k sanayi tecrübesi ve disiplinini
otelcilik anlay›fl›m›zla harmanlayarak
misafirlerimize sorunsuz ve keyifli bir
konaklama ortam› sunuyoruz.

Misafir memnuniyet odakl› oldu¤umuz
için olumlu/olumsuz tüm geri
bildirimlere çok önem veriyoruz.
Çünkü misafirlerimizin yaflad›¤›
herhangi bir durumu bize bildirmeden
otelden ayr›lmas›n› veya ayr›ld›ktan
sonra bunu herhangi bir mecrada
belirtmemesini bizim için negatif bir
durum olarak de¤erlendiriyoruz. Geri
bildirimler ile daha çok geliflece¤imizi
ve hizmet kalitemizi sürekli olarak

iyilefltirece¤imizi düflünüyoruz.

Misafirlerimizin büyük ço¤unlu¤u otel
rezervasyonlar›n› gerçeklefltirmeden
önce güvenilir ve do¤rulu¤u
kan›tlanm›fl mecralarda otel
yorumlar›n› dikkate alarak karar
veriyor.

Holiday Inn Bursa City Centre olarak
da bu mecralardaki yüksek
oranlar›m›z bizi tercih edilir k›l›yor.”



Selçuk ‹fiCAN
Busan Kimya San. ve Tic. Afi.

75 Bak›fl 155

Yeni Üyeler

1986 y›l›nda Bursa
AnadoluLisesi’ni ard›ndan
1990 y›l›nda Uluda¤
Üniversitesi Tekstil
Mühendisli¤i Bölümü’nü
bitiren Selçuk ‹flcan evli ve
iki erkek çocuk babas›d›r.

‹fl hayat›na 1991 y›l›nda
Fidanlar Tekstil Afi’de
bafllayan 1993-2002 y›llar›
aras›nda ise Gemsan
Afi.’de çal›flan ‹flcan, bu
tarihte Busan Kimya San.
ve Tic. A.fi.’yi kurdu. 20
y›ld›r tekstil ve deri
kimyasallar›, tekstil
lubrikantlar› ve ayr› flirketler
bünyesinde (BOA Gübre
A.fi.-Masya End. Ltd. fiti.)
gübre ve yap› kimyasallar›
üretimi yapan Busan’›n ayn›
adla Özbekistan’da da
üretim tesisi bulunmktad›r.

2022 y›l›nda aram›za kat›lan üyelerimiz

Zarif Ayça GÜLER
Uzay Yüzey ‹fllem Kimyasallar›
Otomotiv Makine Sanayi ve
Ticaret Ltd. fiti.

Gürbüz Burak
KOTAMAN
Turkcell ‹letiflim Afi.

1973 Bursa do¤umlu olan
Gürbüz Burak Kotaman,
Gazi Üniversitesi Turizm ve
Otelcilik, Anadolu
Üniversitesi ‹flletme-
Anadolu Üniversitesi ‹nsan
Kaynaklar› ve Bahçeflehir
Üniversitesi Pazarlama
Yönetimi MBA mezunudur.

Kotaman 17 y›ld›r Turkcell
Grup içinde çal›flmaktad›r.
Bursaspor üyesi olan
Kotaman evli ve 2 çocuk
babas›d›r.

fiubat 1994’te faaliyete
geçen Turkcell, 1998’de
Ulaflt›rma Bakanl›¤› ile 25
y›ll›k lisans anlaflmas›
imzalam›flt›r. K›br›s,
Ukrayna, Belarus,
Kazakistan ve
Azerbaycan’da kendi
operatörleri bulunan
Turkcell’in Deutche
Telekom ile de Almanya’da
ortakl›¤› vard›r. Turkcell,
Türkiye’nin en de¤erli
markalar›n›n bafl›nda
gelmektedir.

Uluç C‹HAN
Yaflar Cihan Haz›r Beton Afi.

1996 y›l›nda Bursa’da
do¤du.‹lk ve ortaö¤renimini
Bursa’da tamamlayan Uluç
Cihan, 2018’de Do¤ufl
Üniversitesi ‹ç Mimarl›k
Bölümü’nden mezun oldu.
Mezuniyetinin ard›ndan
Yaflar Cihan Haz›r Beton
Afi.’de göreve bafllayan
Uluç Cihan, otomobil
sporlar›yla ilgileniyor.

1983 y›l›ndan beri haz›r
beton sektöründe bulunan
Yaflar Cihan taraf›ndan
2000 y›l›nda kurulan Cihan
Beton, Bursa ve Sakarya’da
5 tesisite üretimini
sürdürmektedir.

Zarif Ayça Güler 1975
Elaz›¤ do¤umludur. 1997
y›l›nda F›rat Üniversitesi
Kimya Mühendisli¤i’nden
mezun olmufltur.

fiirket ilk olarak, 2000 y›l›nda
Uzay Metal ad›yla makine
ve otomotiv sektörlerine
kimyasal madde temini ve
teknik servis vermek için
kuruldu. 2008 y›l›nda ise
Uzay Yüzey ‹fllem Ltd. fiti.
Ad›n› alarak, hem kimyasal
sat›fl›, hem de yüzey
ifllemler konusunda
otomotiv ve makine
sektörlerie destek vermeye
bafllad›. Halen Demirtafl
Organize Sanay
Bölgesi’nde 70 çal›flan›yla
faaliyetlerine devam
etmektedir.






