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Geçmiflinden ald›¤› güçle bugüne
dek birbirinden de¤erli çal›flmalar
gerçeklefltiren ve kent ile ülke
ekonomisinin yan› s›ra toplumsal
hayata da de¤er katan projelere imza
atan BUS‹AD, bu y›l 40. kurulufl y›l
dönümünü kutluyor. Geçti¤imiz Ocak
ay›nda gerçeklefltirdi¤imiz genel kurul
sonras› BUS‹AD Yönetimine talip
olarak, bu anlaml› sürece tan›kl›k
etme flans› bulduk. O nedenle
BUS‹AD’›n 40. y›l›nda birbirinden
de¤erli yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte yol alman›n hakl› gurunu
yafl›yorum. Köklü geçmifli ve güçlü
de¤erleri ile Türkiye’de kurulmufl ikinci
S‹AD olan BUS‹AD, ayn› zamanda
Anadolu’da kurulan ilk S‹AD olma
özelli¤i de tafl›yor. O nedenle
hepimize, devrald›¤›m›z bu k›ymetli
miras› gelece¤e tafl›mak ve
BUS‹AD’›n sayg›n ve güvenilir marka
de¤erini daha da gelifltirmek düflüyor.
Bunun için gereken her türlü
çal›flmay› özveriyle yapaca¤›m›z› ve
üyelerimizden de ald›¤›m›z güçle
BUS‹AD ç›tas›n› daha da yukar›lara
tafl›mak ad›na gayret gösterece¤imizi
bir kez daha ifade etmek isterim.

Herkesin yak›ndan bildi¤i üzere çok
güzel ancak bir o kadar da stratejik
bir co¤rafyada yafl›yoruz. Güzellik
kelimesinin alt›n› çok say›da de¤erle
doldurmak mümkün. Stratejik yap›m›z
ise bölgesel konumumuz ve
uluslararas› dengeler anlam›nda
tafl›d›¤›m›z önemden kaynaklan›yor.
Maalesef dünyada önemli denge
unsuru konumunda olan büyük
güçlerin çeflitli hamleler yapt›¤› bir

co¤rafyan›n yak›n›nda yer al›yoruz
ve bu büyük güçlerin birbirleriyle
restleflerek adeta güç gösterisi içinde
olduklar› bir sürecin içinden
geçiyoruz. Ortado¤u gibi adeta
kaynayan bir kazana olan
yak›nl›¤›m›z, bizi oldukça dikkatli ve
hassas olmaya zorluyor. Çünkü bölge
dengeleri aç›s›ndan at›lacak en ufak
bir yanl›fl ad›m, çok büyük sonuçlar
do¤urabiliyor. Bu konuda
politikac›m›z›n ve bürokratlar›m›z›n
üstlendi¤i görevlerin ne denli önemli
oldu¤unu biz kez daha hat›rlatmakta
fayda görüyorum.

Öte yandan taraflarca al›nan karar
sonras› h›zla yaklaflan bir erken seçim
sürecimiz var. Hepimizin bildi¤i üzere
ifl dünyas› temsilcileri olarak bizler;
Türkiye’nin üretim gücünün
yükseltilmesi, ihracat potansiyelinin
artt›r›larak belirlenen hedeflere
ulafl›lmas› ve bunlara ba¤l› olarak
ülke ekonomisinin geliflmifl ülkeler
seviyesine tafl›nmas› ad›na gayret
gösteriyoruz. Bunu yaparken de son
derece hassas dengeleri gözetiyor,
ço¤u zaman siyasi gündemin etkisiyle
de¤iflen ekonomik parametrelerle de
mücadele ediyoruz. Türkiye’nin son
y›llarda pek çok aç›dan önemli
de¤iflim ve dönüflüm sürecinden
geçti¤i ortadad›r. Toplumsal düzen
ve geliflmifllik seviyesi anlam›nda
odakland›¤›m›z konular›n bafl›nda
ekonomi gelmektedir. Söz konusu bu
gerçeklikten hareketle ekonomik
dengelerin korunmas›, gelifltirilmesi
ve daha ileri bir noktaya tafl›nmas›
ad›na hükumet kanad›ndan uzunca

bir süredir yap›sal reformlar ve
kronikleflmifl ekonomik sorunlar›n
afl›lmas› noktas›nda ad›mlar
bekliyoruz. Yak›n zamanda aç›klanan
Proje Bazl› Teflvik Sistemi sonras›nda,
at›lan bu ad›mlar› destekleyecek yeni
ve köklü ad›mlar beklentisi
içindeyken; 2019 y›l›nda yap›lmas›
planlanan seçimlerin erken bir tarihe
al›narak 24 Haziran 2018’de
yap›lmas› gündemi ile karfl›
karfl›yay›z. Türkiye Cumhuriyeti tarihi
boyunca çok say›da kritik seçimlerin
üstesinden baflar› ile gelindi¤ine ve
bu süreçte demokrasinin kazand›¤›na
tan›k olduk. Önümüzdeki seçim
sürecinin de bu flekilde
atlat›laca¤›ndan flüphemiz yoktur
ancak söz konusu seçimin, ülke
yönetiminde köklü yap›sal
de¤ifliklikler getirecek olmas›
nedeniyle çok daha önemli oldu¤u
ortadad›r. Böylesi büyük öneme sahip
bir seçim sürecinin önceden belirtilen
tarihte yap›lmas› ve bu süre zarf›nda
Türkiye’nin baflta ekonomi olmak
üzere di¤er stratejik konulara
odaklanarak mevcut yap›sal
sorunlarla mücadele etmesi, ifl
dünyas› temsilcileri aç›s›ndan daha
tercih edilir bir süreç olurdu. Al›nan
erken seçim karar›n›n ülkeye hay›rl›
olmas›n› diler; önümüzdeki seçim
atmosferinin ve nihai olarak
yaflanacak siyasi de¤iflim ve
dönüflüm sürecinin baflta ekonomi
dünyas› olmak üzere her platforma
olumlu yans›mas›n› temenni ederim.

Sayg›lar›mla,

BUS‹AD’›n 40. y›l›na tan›kl›k etmenin
gurunu yafl›yoruz
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Ar-Ge Mühendisi Yetifltirme Program›,
2017 y›l›n› yüzde 82’lik baflar› ile
tamamlad›

BUS‹AD ve Uluda¤ Otomotiv
Endüstrisi ‹hracatç›lar› Birli¤i
(O‹B) ifl birli¤i ile hayata geçirilen
Ar-Ge Mühendisi Yetifltirme
Program›n›n 2017 dönemi,
baflar›l› bir flekilde tamamland›.
Program› tamamlayarak sertifika
almaya hak kazanan 52 kifliden
22’si istihdam edilebilir
durumdayken, geriye kalanlar da
yüksek lisans - lisans ö¤renimine
devam ediyor ve staj yap›yor.
‹stihdam edilebilir durumda olan
kursiyerlerden 18’i sanayide
çeflitli firmalarda ifl bafl›
yaparken, 4’ünün ifl aray›fl›
devam ediyor. Program böylece
yüzde 82’lik bir istihdam baflar›s›
elde etti.

BUS‹AD taraf›ndan gelifltirilen ve
Uluda¤ Otomotiv Endüstrisi 
‹hracatç›lar› Birli¤i (O‹B) ifl birli¤i

ile hayata geçirilen Ar-Ge Mühendisi
Yetifltirme Program›n›n 2017 y›l›, 30
Ocak 2018 tarihinde gerçeklefltirilen
2. dönem sertifika töreniyle baflar›l›
bir flekilde tamamland›.

Töreninin aç›l›fl›nda konuflan O‹B
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan
Sabuncu, otomotiv endüstrisinin son
12 y›l›n sektörel ihracat flampiyonu
oldu¤unu hat›rlatarak, “Otomotiv
endüstrisi ülkemiz ihracat›n›n en
önemli itici gücü konumunda yer
almaktad›r. Ancak günümüzde
Hindistan, Çin ve Güneydo¤u Asya
ülkelerinden daha ucuza üretebilmek
bizim aç›m›zdan zorlaflmaktad›r. Bu
nedenle katma de¤eri yüksek ürünler
üretmek, Ar-Ge ve inovasyona yat›r›m
yapmak tüm sektörlerimiz aç›s›ndan

vazgeçilmezdir. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanl›¤›’n›n son verilerine
göre Aral›k 2017 itibariyle ülkemizde
770 Ar-Ge Merkezi faaliyet
göstermektedir. Otomotiv endüstrisi
111 Ar-Ge Merkezi ile bu alanda da
liderdir ve ülkemizdeki Ar-Ge
merkezlerinin yaklafl›k yedide biri
otomotiv sektöründe faaliyetlerini
sürdürmektedir” dedi.
Ülkemizdeki Ar-Ge ve Tasar›m
Merkezlerinin say›s›n›n birkaç y›l
içerisinde h›zl› bir art›fl göstermesini
beklediklerini de ifade eden Sabuncu,
“Ülkemizin gelece¤i Ar-Ge,
inovasyon, marka ve tasar›ma yat›r›m
yaparak ihracat›n› orta-ileri ve ileri
teknoloji ürünler içeren bir yap›ya
kavuflturmaktan geçmektedir” dedi.

“Ar-Ge harcamalar› art›r›lmal›”

Türkiye’nin kg bafl›na ürün ihracat›n›n
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1.28 Dolar oldu¤unu da dile getiren
Baflkan Sabuncu, “Bunu en k›sa
sürede en az›ndan 3 dolara
ç›karmal›y›z. Ar-Ge harcamalar›n›n
Gayri Safi Yurt ‹çi Has›la (GSY‹H)
içerisindeki pay› bugün %1’dir, bunu
da h›zla %3’e ç›karmal›y›z. Bunun
için katma de¤eri yüksek, ileri
teknoloji ürünlere yönelmeli, Ar-Ge
harcamalar›m›z› art›rmal›, inovasyona
a¤›rl›k vermeli, markalaflma ve
tasar›ma odaklanmal›y›z” diye
konufltu.

288 saatlik yo¤un bir çal›flman›n
nihayetinde 27 ö¤rencinin program›
baflar›yla tamamlad›¤›n› kaydeden
Orhan Sabuncu, “Orta ve uzun vadeli
hedefimiz ülkemizin sadece üretim
merkezi olarak kalmas› de¤il, ayn›
zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasar›m
Merkezi haline gelmesidir. Bu hedef
do¤rultusundaki faaliyetlerimiz
bundan sonra da devam edecektir”
diye konufltu.

Ar-Ge Mühendisi Yetifltirme
Program›’n›n 2017 y›l›nda 52 kiflilik

bir grupla tamamland›¤›n› söyleyen
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay ise, “Bugün söz
konusu program›n 2017 y›l› 2. dönem
sertifika töreninde birlikteyiz. Bu
program›n amac›; Ar-Ge bak›fl aç›s›na

sahip, yenilikçi, araflt›rmac›, yarat›c›
ve üretken genç mühendislerin, Ar-
Ge merkezlerine yetiflmifl personel
olarak haz›rlanmalar›n›n sa¤lanmas›
ve sanayinin Ar-Ge mühendisi



Yönetimine, kat›l›mc›lar›n seçilmesine
destek veren firma temsilcilerine,
e¤itmenlere ve program
kat›l›mc›lar›na teflekkür etmek
istiyorum” fleklinde konufltu.

Öte yandan Proje Koordinatörü Dr.
‹smail Durgun da kat›l›mc›lara
program›n detaylar› ile ilgili bilgiler
verdi. Ar-Ge Mühendisi Yetifltirme
Program›’n› baflar›yla tamamlayan
ö¤renciler sertifikalar›n› O‹B Yönetim
Kurulu Baflkan› Orhan Sabuncu ve
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay’›n elinden ald›.
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ihtiyac›n›n karfl›lanarak, kurumlar aras›
personel transferine bir ölçüde çare
bulunmas›d›r. ‹fl dünyas›n›n Ar-Ge
birimlerinde görev yapacak nitelikli
ve donan›ml› Ar-Ge mühendisi talebi
do¤rultusunda flekillendirdi¤imiz
programa TOFAfi, Bosch, Martur ve
Coflkunöz Holding gibi, kentimizin
önde gelen sanayi kurulufllar›n›n
büyük katk› koymas›; projenin
amac›na ulaflmas›ndaki en önemli
itici güç olmufltur kuflkusuz” ifadelerini
kulland›. Projenin önemli bir sosyal
sorumluluk misyonu tafl›d›¤›n› da
kaydeden Ergun Hadi Türkay, “Proje

ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden
mezun olan ö¤rencilerin, sanayinin
talep etti¤i flekilde yetiflmesini ve
mezun olduklar›nda haz›r olarak ifle
bafllamalar›n› arzuluyoruz. Projeye
bu aç›dan bak›ld›¤›nda sadece
firmalar›n taleplerinin gözetilmedi¤i,
projenin önemli bir sosyal sorumluluk
misyonu tafl›d›¤› da görülmektedir.

Program dolay›s› ile kat›l›mc›lara
kap›lar›n› açan baflta TOFAfi fabrikas›
yöneticileri olmak üzere tüm proje
paydafllar›m›za, Uluda¤ Otomotiv
Endüstrisi ‹hracatç›lar› Birli¤i
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Program 2018’de h›z kesmeden devam
edecek

2018 y›l›nda da h›z kesmeden devam
edecek olan program, Bursa’da
faaliyet gösteren 80’den fazla Ar-Ge
merkezinin ihtiyaçlar› göz önünde
bulundurularak oluflturuldu. ‹lki 2016
y›l›nda gerçeklefltirilen program, 2017
y›l› içinde iki dönem fleklinde organize

edildi ve 30 Ocak 2018 tarihinde
U‹B’de gerçeklefltirilen 2. dönem
sertifika töreni sonras› 52 kursiyer
sertifika almaya hak kazand›. 2017
y›l›nda sertifika alan 52 kifliden
istihdam edilebilir durumda olan 22
'sinden 18’i sanayide çeflitli firmalarda
ifl bafl› yaparken, 4’ü de ifl aray›fl›n›
sürdürüyor. Programa kat›l›p sertifika
alanlardan geriye kalanlar da ya

yüksek lisans - lisans ö¤renimine
devam ediyor, ya da staj yap›yor. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda program 2017
y›l› içinde yüzde 82’lik bir istihdam
baflar›s› elde etmifl oldu. Program›n
2018 y›l›ndaki aya¤› ile söz konusu
baflar› ortalamas›n›n yükseltilmesi ve
çok daha fazla kursiyerin sanayide
özellikle Ar-Ge merkezlerinde
istihdam edilmesi hedefleniyor.



Türkiye ve dünya ekonomisinin
dünü ve bugünü BUS‹AD’da
mercek alt›na al›nd›
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BUS‹AD, Cumhurbaflkanl›¤›
Ekonomi ‹zleme ve Koordinasyon
Merkezi Baflkan› Hakan
Yurdakul’un konuk konuflmac›
oldu¤u Türkiye Ekonomisi
De¤erlendirme Toplant›s›’na ev
sahipli¤i yapt›. Sunumunda 19.
yüzy›l dünyas›ndan günümüze
dek yaflanan ekonomik ve
toplumsal de¤iflimlere de¤inen
Yurdakul, Türkiye’nin söz konusu
de¤iflim sürecinde geldi¤i noktay›
genifl bir perspektif ve çarp›c›
de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda
kat›l›mc›larla paylaflt›.

BUS‹AD Evinde gerçeklefltirilen 
toplant›n›n aç›l›fl›nda söz alan 
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›

Ergun Hadi Türkay, Afrin’de yaflanan
son çat›flma sonras› flehit olan
askerlerimiz baflta olmak üzere tüm
flehitlerimize Allah’tan rahmet,
yak›nlar›na da baflsa¤l›¤› ve sab›rlar
diledi. Yaral› askerlerimize de acil
flifalar dileyen Türkay, Türkiye’nin
baflar› ile yürüttü¤ü söz konusu
operasyonu en k›sa sürede ve en az
kay›pla tamamlayaca¤›na inand›¤›n›
belirtti.
Türkay’›n ard›ndan söz alan
Cumhurbaflkanl›¤› Ekonomi ‹zleme
ve Koordinasyon Merkezi Baflkan›
Hakan Yurdakul, “De¤iflen Küresel

Ekonomi ve Türkiye” isimli bir sunum
yapt›. Sunumunun bafl›nda
toplumlardaki de¤iflim kavram›n›
dünyaca ünlü yazar ve düflünürlerin
eserlerinden al›nt›lar yaparak aktaran
Yurdakul, 19. yüzy›la kadar do¤u
medeniyetlerinin yapt›klar› ile ön plana
ç›karken, 19. yüzy›lda bat›
medeniyetlerinin h›zla yükselmeye
bafllad›¤›n› ve bu yüzy›la kadar
do¤udan do¤an güneflin adeta
bat›dan do¤maya bafllad›¤›n› ifade
etti.

De¤iflimin öznesi ve nesnesi olmak
kavramlar› üzerinde duran Yurdakul;
de¤iflimin öznesi olman›n ilk kural›n›n
kendini bilmekten geçti¤ine
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de¤inerek, de¤iflen küresel
ekonomilerin fark›nda olarak kendi ifl
yapma becerilerimizi, avantaj ve
dezavantajlar›m›z› bilmemiz
gerekti¤ine vurgu yapt›.

Yurdakul sonras›nda da rakipleri
analiz etmek, ifl birli¤i alanlar›
gelifltirmek, çat›flma alanlar›n› tespit
etmek, örnek bir baflar› ortaya
koymak, alg› oluflturmak, paylaflmak
ve ölçeklendirmek gerekti¤ine dikkat
çekerek, “‹fl yap›fl modelleri h›zla
de¤ifliyor. Teknoloji sektörü
büyüklü¤ünde 2012’de ABD’nin
yüzde 15’i büyüklü¤ünde olan Çin

bugün yüzde 42’de ve 2030’da fark›n
kalmayaca¤› öngörülüyor. 2001’de
Afrika’ya yap›lan ihracat›n flampiyonu
olan ABD’nin 2016’da Afrika’ya olan
ihracat› 21,8 milyar dolarken, Çin’in
ihracat› 82,5 milyar dolar› bulmufl
durumda. Eski tip sanayi holdingleri
küçülüyor. Apple, Amazon, Google,
Facebook ve Microsoft ise 7 trilyon
dolar cirolu sa¤l›k sektörüne giriyor.
93 milyar dolarl›k Japon Softbank
Vizyon Fonu’nun en büyük yat›r›mc›s›
45 milyar dolarla Suudi Arabistan’d›r.
Fon Alibaba’n›n yüzde 30’una
sahiptir.

Dünyada 1.400 kripto para var ve ilk
40’›n piyasa de¤eri 1’er milyar
dolardan fazla. Dolafl›mdaki Bitcoin’in
yüzde 17,3’üne ise 100 kifli sahip.
2000’de yüzde 18 olan küresel
tahvillerdeki yabanc› sahipli¤i
2016’da yüzde 31’e ç›km›fl durumda.
Göçmenlerin ülkelerine yapt›klar› iflçi
dövizi transferleri 2007’deki 275
milyar dolar seviyesindeyken,
2016’da bu rakam 480 milyar dolara
ç›km›fl durumda” diye konufltu.

Yurdakul flöyle devam etti:
“Almanya’da 1,1 milyon bofl pozisyon
ve 2,4 milyon iflsiz var. Pozisyonlara
uygun kifli bulma süresi 2016’da 63
günken, 2017’de bu süre 103 güne

ç›km›fl durumda. Alibaba, Çin’in
Bekarlar Günü için ayl›k 400 milyon
özellefltirilmifl reklam üretmifl ve 3.5
milyon ça¤r›y› sohbet robotlar›yla
cevaplam›fl. DTÖ toplant›s›nda ABD,
Japonya ve AB yerelleflmeyle zorla
teknoloji transferini elefltirdiler.

ABD’de kamu al›mlar›nda yerel üretim
zorunlu. Afrika’da k›ta içi ticaret,
k›tan›n d›fl ticaret hacminin yüzde
30’u ve 55 ülkeli K›tasal Serbest
Ticaret Bölgesi canland›r›lmaya
çal›fl›l›yor. Bir ilaç firmas›, tart›flmal›
patentlerini dokunulmazl›¤› olan
K›z›lderili kabilelere aktarm›fl.
Kabileler firmalara davalar açmaya
bafllam›fl. ABD ve AB’deki Tamir
Hakk› Kampanyas›, tamir edilemeyip
yenileri al›nan cihazlara karfl› tamir
edilebilir cihaz üretimi istiyor

ABD’de artan say›da doktor
biyoteknoloji ve dan›flmanl›k gibi
baflka ifllerde çal›fl›yor. Ciddi bir
doktor aç›¤› olaca¤› öngörülüyor ve
çözüm de yapay zeka. Güç, ABD ve
Avrupa’dan di¤er bölgelere kay›yor
ve güç merkezleri, standartlar ve
akreditasyonlar çeflitleniyor. Geliflmifl
ekonomiler eski usul, di¤erleri kazan-
kazan odakl› korumac›l›¤a ve ifl
birlikleri modeline geçiyor. Alg›lar,
çok daha önemli hale geliyor.
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Devletler bizatihi anlam üreten ve
içeren bir kavramdan, bir tür
iflletmeye dönüflüyor ve devletler
güçlerini flirketlerle paylafl›yor.
Organik toplum yap›s› kayboluyor.
‹nsanlar zenginleflip yaln›zlaflt›kça
kiflisellefltirilmifl ürün, önemli biri
hissetme ihtiyac› art›yor. Reel ve
finans sektörünün do¤rusal iliflkisi,
kamu ve d›fl sektörünün s›n›rlar›
kayboluyor. Standart iktisadi kalk›nma
modelleri gündemden düflüyor.
Kültürel yak›nl›klar ve ifl modelleri
birlikte ifl yapmay› art›r›yor. Küresel
tedarik ve teknoloji zincirlerine dahil
olman›n önemi art›yor ve örtülü bir
bilgi olan teknolojinin transfer
edilemedi¤i anlafl›l›yor.”

“Ekonomimizin ana kayna¤› insan”

Tüm bu dünya düzeni içerisinde
Türkiye’nin yat›r›m, üretim, gelir ve
tüketim döngüsü içerisinde yol
ald›¤›na iflaret eden Yurdakul,
Türkiye’nin çok ciddi bir yat›r›m ve
ihracat hamlesi içinde oldu¤unu ve
2010 - 2017 y›llar› aras›nda dünyan›n
en h›zl› büyüyen ülkelerinden biri
konumunda bulundu¤unu söyledi.
2002 - 2017 y›llar› aras›nda kifli bafl›
gelirin 3 kat artarak 10 bin dolar›
aflt›¤›n› kaydeden Yurdakul, sat›n
alma gücü paritesine göre ise 25 bin
dolara yaklafl›ld›¤›na de¤indi.

Yurdakul, sözlerini flöyle sürdürdü:
“Geliflmifl ülkelerle aram›zdaki gelir
fark› h›zla azal›yor. Tüketimimizden
ve büyümemizden daha yüksek
oranda bir yat›r›m süreci yafl›yoruz.
‹hracat›m›z da yükseliyor ancak
bununla birlikte ithalat›m›z da art›yor.
Üretimde ara mallar›n›n yerlileflmesi
son derece önemli. Yerli ve milli
üretimden anlafl›lmas› gereken içine
kapanan, ithal ikameli üretim modeli
de¤ildir. Tam tersine, Türkiye’nin
dünya ile entegre bir flekilde bölgesel
bir güç haline gelebilmesidir.
Türkiye’de bireysel yat›r›m ve tasarruf
çok da güçlü de¤il. Türkiye’de ev,
arsa ya da döviz al›nabilir ancak bu
enstrümanlar üretime dönük olmad›¤›
için çok da yat›r›m arac› de¤iller. Öte
yandan ülkemizde borç stoku ciddi
flekilde azald›. Borç stokunun düflük
olmas›, kamu maliyesine hareket alan›
sa¤l›yor.

Brezilya ve Rusya gibi ülkelerden

BUS‹AD’dan

daha ucuza borçlanabiliyoruz. Bu
anlamda güvenilir bir ülkeyiz. Peki
Türkiye nas›l büyüyecek? Genç nüfus
oran›m›z da oldukça yüksek ve
ba¤›ml› nüfus azal›yor. Bu anlamda
ekonominin ana kayna¤›n›n insan
oldu¤unu söyleyebiliriz. E¤itimli insan
kayna¤›m›z da art›yor. Bununla birlikte
teknik nitelikli insan kayna¤› ayn›
oranda yükselmiyor. Verimlilik
de¤erleri de nispeten düflük gibi
görünse de baz etkiden dolay› h›zla
art›yor. Dünya Bankas› verilerine göre
Türkiye toplam finansmanda 6. s›rada
ve 300’e yak›n proje için 40 milyar
dolar finansman sa¤lanm›fl durumda.
Avrupa Bankas›’na göre ise Türkiye
son 3 y›ld›r y›ll›k finansmanda 1.
s›rada bulunuyor ve 250’den fazla
projeye 10 milyar Avro sa¤land›.
Türkiye’nin halen 24 ülke ile yürürlükte
olan serbest ticaret anlaflmas›
bulunuyor ve halen 19 ülke ile
müzakereler sürdürülüyor. Bölgesel
bir güç konumunda olan Türkiye, ifl
yapma kolayl›¤› endeksinde 60.
s›rada, HSBC Expat Liginde 34.
s›rada, lojistik performans endeksinde
34. s›rada ve WEF altyap›
s›ralamas›nda da 53. s›rada yer al›yor.

Savunma sanayinde yüzde 65’lik bir
yerlilik oran› yakalanm›fl durumda.
Peki böylesi bir tablo içinde siz
sanayici ve ifl insanlar›ndan neler
bekliyoruz? Makro düzeyde proje ve

raporlamalar konusunda bizler
çal›fl›yoruz ancak bizler sizler gibi
direkt sahada olmad›¤›m›z için mikro
düzeyde verileri sizler kadar iyi
göremeyebilir ve iflleyemeyebiliriz.

Belli bir alandaki yat›r›m f›rsatlar›n›
tespit ederek bize sunabilirsiniz. Bunu
mümkün k›lacak ifl plan›n›n özel
sektör temsilcileri taraf›ndan yap›lmas›
gerek. Ancak özel sektör genelde
‘Vergileri indir, tarifeleri düflür ya da
yükselt’ fleklinde isteklerle bize
geliyor. Oysa birilerinin Bursa’n›n ya
da di¤er illerin ç›karlar›n› korumas›
laz›m. Bunu yapacak yap›lara
dönüflmeniz gerek. Kendi içinizde
bu potansiyeli oluflturman›z laz›m.
Bursa ekonomisinin istikrarl› ve
yükselen bir ekonomi oldu¤unun,
Bursal›lar taraf›ndan tan›t›l›yor olmas›
flart. Bizler kurumlarla rekabet içinde
de¤iliz ve süreci h›zland›rmak için
var›z. Bize do¤ru ç›kt›lar verirseniz,
ülke ad›na hay›rl› bir sonuca varma
flans› bulabiliriz.”



Projesinin gençlere ve ifl dünyas›na
faydalar›n›n konu edildi¤i toplant›da
da, söz konusu projelerin yetkili
kurumlar taraf›ndan örnek al›nmas›
ile yap›lacak çal›flmalar›n ifl
dünyas›n›n önünü açaca¤› üzerinde
duruldu. E¤itimdeki kalite ve baflar›n›n
Türkiye’nin gelecekteki yerini
belirleyece¤i ve e¤itimde yap›lacak
reform uygulamalar›nda ifl dünyas›n›n
da konuya sahip ç›kmas› gerekti¤i
konular›nda da görüfl birli¤ine var›ld›.

eden Baylan, gündeme uygun olarak
d›fl politika, ekonomi, yenilikçilik gibi
konularda ortak ak›l ile alacaklar›
kararlar› Yönetim Kuruluna sunmak
ad›na çal›flacaklar›n› kaydetti.

Toplant›da Yüksek Dan›flma Kurulu
Baflkan Vekilli¤ine Ifl›k U¤urtu¤ ve
Sekreter Üyeli¤e de ‹hsan
Karademirler getirildi.
BUS‹AD’›n e¤itim alan›nda yürüttü¤ü
iki önemli çal›flma olan Ar-Ge
Mühendisi Yetifltirme Program› ve
Mesleki Teknik E¤itimi ‹yilefltirme
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BUS‹AD Yüksek Dan›flma Kurulu
Baflkan› Günal Baylan oldu

BUS‹AD’da geçti¤imiz Ocak
Ay›nda gerçeklefltirilen genel
kurul sonras› Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤› görevini Ergun Hadi
Türkay’a devreden Günal Baylan,
Yüksek Dan›flma Kurulu Baflkan›
seçildi.

BUS‹AD Yüksek Dan›flma Kurulu
Toplant›s›; yeni baflkan, baflkan
vekili ve sekreter üye seçimi ve

BUS‹AD’›n e¤itim alan›nda yürüttü¤ü
iki önemli projenin de¤erlendirilmesi
gündemi ile BUS‹AD Evinde
gerçeklefltirildi.

Yüksek Dan›flma Kurulu Eski
Baflkanlar›n›n yan› s›ra Dan›flma
Kurulu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin
de haz›r bulundu¤u toplant›n›n
aç›l›fl›nda söz alan Oya Coflkunöz,
Yüksek Dan›flma Kurulu Baflkan›
olarak dört y›l boyunca birlikte görev
yapt›¤› üyelere teflekkür ederek, 2018
- 2020 dönemi için yeni baflkan Günal
Baylan’a baflar›lar diledi. Görevi Oya
Coflkunöz’den devralan Günal Baylan
da BUS‹AD’›n birlik ve beraberlik
içinde de¤erlerinden ald›¤› güçle
yoluna devam etti¤ini söyledi. Türkiye
gündeminin h›zla de¤iflti¤ine iflaret

BUS‹AD’dan



o¤un bir kat›l›mla gerçeklefltirilen
panelin aç›l›fl›nda konuflan 
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›

Ergun Hadi Türkay, TA‹DER’in
üstlendi¤i görev itibar› ile son derece
önemli bir sivil toplum kurulu
oldu¤unu ifade ederek, aile
flirketlerinin sürdürülebilirli¤i ile ilgili
gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar› son
derece önemsediklerini belirtti.
Türkay, etkinli¤e kat›lan tüm konuklara
teflekkür ederek, verimli bir panel
geçmesini diledi.
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BUS‹AD, “Aile fiirketlerinde Yönetim
Kurulu 4.0” paneline ev sahipli¤i yapt›

Türkay’›n ard›ndan söz alan TA‹DER
Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n Ö¤ücü
de firmalarda yaflanan büyümenin
getirece¤i de¤iflim ve dönüflümü iyi
kurgulamak gerekti¤ini ifade ederek,
günümüzde flirketlerin sadece kar
elde etmelerinin de¤il, bu kar› nas›l
elde ettiklerinin de önem kazand›¤›n›
belirtti.

Dünya üzerindeki giriflimlerin yüzde
75’ini, Türkiye’deki giriflimlerin ise
yüzde 90 - 95’ini aile flirketlerinin
oluflturdu¤una dikkat çeken Ö¤ücü,
aile flirketlerinin dünya ekonomilerinin
lokomotifi olma özelli¤ini yüzy›llard›r

sürdürdü¤üne vurgu yapt›. Ö¤ücü,
Türkiye’deki firmalarda nesil geçiflleri
anlam›nda en kritik dönemden
geçildi¤ine dikkat çekerek,
“Türkiye’de tam anlam› ile nesiller
aras› geçifl dönemindeyiz. Söz
konusu firmalar›n sürdürülebilirli¤i ve
gelece¤e tafl›nmas› ad›na en önemli
kavram kurumsallaflmakt›r. Ancak
sadece firman›n kurumsallaflmas›
yeterli de¤ildir. Firma ile birlikte ailenin
de kurumsallaflmas› gereklidir. ‹çinde
bulundu¤umuz zorlu ekonomik ve
siyasi flartlar nas›l olursa olsun
kurumsallaflmaktan vazgeçemeyiz”
diye konufltu.

Aile ‹flletmeleri Derne¤i (TA‹DER)
ve BUS‹AD ifl birli¤i ile organize
edilen “Aile fiirketlerinde
Yönetim Kurulu 4.0” konulu
panel, BUS‹AD Evinde
gerçeklefltirildi. Panelde firma
ile birlikte ailenin de
kurumsallaflmas› gerekti¤i, aile
flirketlerinin günümüz
dijitalleflme sürecindeki
de¤iflimleri ve aile flirketlerindeki
yönetim ve icra kurulu
yap›lanmas› ile bu kurullar›n
görev ve sorumluluklar› gibi konu
bafll›klar› öne ç›kt›.

Y
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Ö¤ücü, flöyle devam etti: “Dijital
dünyan›n getirdikleri ve bu dünyan›n
faydalar› anlam›nda firmalar›m›z belirli
bir bilinç seviyesine ulaflm›fl
durumdalar. Ancak söz konusu
de¤iflim e¤risi son derece h›zl›.
Dünyada yapay zeka, big data ve

robotlar›n hayat›m›za girmesi art›k
daha fazla konufluluyor. Aile flirketleri
de günlük faaliyetleri d›fl›nda gelecek
5 - 10 y›ll›k süreçteki varl›klar›n›,
konuflulan bu kavramlar ›fl›¤›nda
planlamak zorundalar. Dünyada
teknoloji h›zla de¤ifliyor. Peki

BUS‹AD’dan

firmalar›m›z bu de¤iflimin neresinde
ve de¤iflim h›z›n›n fark›nda m›? H›zla
de¤iflen dünyada bizler aile
flirketlerindeki bu de¤iflimi ve
dönüflümü de gözlemleme flans›
bulaca¤›z.”
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Panelde önemli sorular›n yan›tlar arand›

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
oturum baflkanl›¤›n› TA‹DER Bursa ‹l
Temsilcisi ve Ünver Group 3. Nesil
Üyesi Dilara Korgavufl’un yapt›¤› ve
Odgers And Berndtson Türkiye
Yönetici Orta¤› Ayfle Öztuna
Bozoklar, Aktafl Holding Yönetim
Kurulu Üyesi ve ‹cra Kurulu Baflkan›
Sami Erol ve SÜTAfi Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili Tar›k Tezel’›n
konuflmac› oldu¤u panele geçildi.

Panelistler, tecrübelerinden yola
ç›karak yeni nesil yönetim kurullar›n›n
çal›flma fleklinin pratikte sürdürülebilir
olmas› için bugünden neler yap›lmas›
gerekti¤i ile ilgili fikir ve düflüncelerini
kat›l›mc›larla paylaflt›.

Panelde ayr›ca aile flirketlerindeki
kurumsallaflma, aile flirketlerindeki
yönetim ve icra kurulu yap›lanmas›
ile bu kurullar›n görev ve
sorumluluklar›, yönetim ve icra
kurullar›n›n sürdürülebilir
performans›n›n artt›r›lmas›na yönelik
çal›flmalar ve Dijitalleflme 4.0 ile aile
flirketlerinde yeni nesil yönetim
kurullar› aras›ndaki ba¤lant› gibi konu
bafll›klar› üzerinde duruldu. Panelin
sonunda etkinli¤e kat›lan tüm
konuklar›n kat›l›m› ile geleneksel hat›ra
foto¤raf› çektirildi.

BUS‹AD’dan
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öyleflinin aç›l›fl›nda konuflan 
Genç Liderler ve Giriflimciler 
Derne¤i (JCI) Bursa fiubesi

Baflkan› ‹rem Gülo¤ullar›, gençlerin
gelecek ad›na en çok konufltuklar›
konular›n giriflimcilik ve dijital dünya
oldu¤unu belirterek, dijital bir
dünyan›n içinde olduklar›n› ve her
yapt›klar›n›n ve her düflündüklerinin
dijital dünyan›n bir konusu oldu¤unu
ifade etti. Söz konusu söylefli ile
dijitalleflen dünyada giriflimcili¤i ve
markalaflmay› konuflmak istediklerini
dile getiren Gülo¤ullar›, “Dijital
giriflimcilikte gelecek var.
Giriflimlerimizi hayata geçirdikten
sonra markalaflmak ve sürdürülebilir
k›lmak da son derece önemli. Her iki
konuyla ilgili de¤erli görüfllerini
bizlerle paylaflacak olan
konuflmac›lar›m›za ve bu etkinli¤e ev
sahipli¤i yapan BUS‹AD’a teflekkür
etmek istiyorum” diye konufltu.

“Türkiye’nin ekonomik karar vericileri
inovasyon tiyatrosu oynuyor”

Gülo¤ullar›’n›n aç›l›fl konuflmas›n›n
ard›ndan Marka Dan›flman› Güven
Borça ve Bursal› giriflimci ve melek
yat›r›mc› Hasan Aslanoba’n›n
konuflmac› oldu¤u söylefliye geçildi.

Dijitalde markalaflman›n ve
giriflimcili¤in kodlar› BUS‹AD’da yaz›ld›

“Gelecek Dijitalde ve Giriflimcilikte”
isimli bir sunum yapan Hasan
Aslanoba, 2010’lu y›llarda Türkiye’de
bir fleylerin de¤iflmeye bafllad›¤›n›
ve dijital devrimle internet devriminin
ilk izlerinin hissedilmeye baflland›¤›n›
belirtti. Söz konusu dalgay›
yakalamak ve bu dalgan›n içinde var
olmak istedi¤ini ayr›ca 23 y›ld›r
sürdürdü¤ü iflinden de s›k›ld›¤› için
bir aray›fl içinde oldu¤unu ifade eden
Aslanoba, 2012 y›l› haziran ay›nda
mevcut iflinden ayr›larak teknoloji
dünyas›na ad›m att›¤›n› kaydetti. 2013
y›l›ndan bafllamak üzere 2014 ve
2015’de Türkiye’de pazar derinli¤i
olmamas› nedeniyle melek
yat›r›mc›l›¤a damga vurdu¤una
de¤inen Aslanoba, “Türkiye’de o 3
y›l içinde start up’lara 160 milyon

“Gençler Soruyor Giriflimciler
Yan›tl›yor” söyleflileri kapsam›nda
Genç Liderler ve Giriflimciler
Derne¤i (JCI) Bursa fiubesi ve
BUS‹AD ifl birli¤i ile organize edilen
“Dijital ve Giriflimci Dünyada
Markalaflmak” konulu söylefli,
BUS‹AD Evinde gerçeklefltirildi.
Marka Dan›flman› Güven Borça ve
Bursal› giriflimci - melek yat›r›mc›
Hasan Aslanoba’n›n konuflmac›
oldu¤u programda; markalaflma,
klasik ekonomi modelinden dijital
dünyan›n flekillendirdi¤i yeni nesil
ekonomi modeline geçifl ve bu
süreçte giriflimcilerin dikkat etmesi
gerekenler ele al›nd›.

S

dolar gibi bir yat›r›m yap›ld›. Bunun
yüzde 38’ini tek bafl›ma karfl›lad›m.
Bugün toplam 90 farkl› flirkete 80
milyon dolara yak›n yat›r›m yapm›fl
durumday›m. Bu beni aç›k ara
Türkiye’deki en büyük melek yat›r›mc›
konumuna getiriyor ancak Türkiye’nin
flartlar› beni öne ç›kard›. Dünya
çap›nda 200 - 300 yat›r›m yapan
melek yat›r›mc›lar da var ve onlar
dünya çap›ndaki tüm ifl f›rsatlar›n›
koval›yorlar” diye konufltu. Aslanoba,
eski tip ekonomi modelinden ç›karak
daha çok teknoloji odakl› projelere
yat›r›m yapt›¤›n›n alt›n› çizerek,
gelece¤i teknolojide gördü¤üne
vurgu yapt›. Aslanoba flöyle devam
etti: “Gelecekte teknoloji devi ve start
up firmalar›n›n yan› s›ra katma de¤eri
daha düflük olan kas gücü firmalar›



da var olmaya devam edecek.
Varl›klar› da son derece fazla olacak
olan bu firmalar›n müflterileri aras›nda
bu teknoloji firmalar› görev yapacak.
Start up firmalar› çok farkl› ve çok
dinamikler ve bu firmalar›n ortas›nda
data var. Bu firmalar ne kadar yal›n
olurlarsa o kadar baflar›l› olurlar. Start
up’lar ço¤u zaman bir fleyi icat
etmiyor, var olan teknolojiyi
kullan›yorlar. Fikirlerin de¤eri sadece
1 dolar. Önemli olan o ifl fikrini hayata
geçirebilmek ve ölçeklendirebilmek.
Büyük bir pazarda büyük bir soruna
çözüm getirmeleri gerek. Kullan›c›
deneyimi çok önemli. Kullan›c›
deneyimi iyi ise iyi bir marka haline
geliyorsunuz. Günümüzde Türkiye’de
dijital ekonomi yanl›fl anlafl›ld›¤› için
cehaletin kabulü yok ve bu en büyük
sorun. Bu oyunun eski ekonomi oyunu
oldu¤u san›l›yor. Bu bilinen bir oyun
de¤il dinamikleri farkl›. Türkiye’nin
ekonomik karar vericileri, inovasyon
tiyatrosu oynuyor ve kendilerini
kand›r›yorlar. Büyük holdinglerin
yapmalar› gereken tek fley, kurumsal
giriflim sermaye fonlar› oluflturarak
start up’lara yat›r›m yapmak. Kurumlar
dönüflmez, insanlar dönüflür.
Türkiye’nin kendine  has flartlar› var
ve buraya özel yat›r›mc› gelmiyor.
Türkiye bir yetenek merkezi olabilir.
Yetenekleri çekebilmemiz ve onlar›
sermaye ile buluflturmam›z laz›m.
Tekno vadiler, teknoparklar kurarak
geliflim olacak san›l›yor. Bu eski tip
ekonomi modeline uygun. Eskiden
firmalar›n yan yana olmalar› bir sinerji
sa¤l›yordu. Art›k her bir yaz›l›m firmas›
dünyan›n bir taraf›nda.”

“Kurumsal ezberlerin sonunu yafl›yoruz”

“Giriflimlerde ve Dijital Sektörde
Markalaflma” isimli bir sunum yapan

BUS‹AD’dan
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Güven Borça da, marka kavram›n›n
dünü ve gelece¤i ile ilgili de¤erli
bilgiler paylaflt›. Markalaflma
anlam›nda Bursa’da önemli bir
kültürel alt yap› oldu¤una iflaret eden
Borça, “Bursa ulusal marka ç›karm›fl
az say›da illerimizden biri ancak
dijitalleflme konusu kaç›n›lmaz.
Dijitalleflme hayat›m›z› son derece
de¤ifltirecek ve bu de¤iflimin h›z› son
derece y›k›c›. Markalaflma yolunda
fikirleri koruma alt›na almam›z flart.
Bu da tescilleme ile bafllar. Tek kanall›
dönemde bir reklam kufla¤›nda yer
ald›¤›n›zda herkes sizi tan›rd› ve
böylesi yo¤un bir rekabet yoktu.
Birkaç markette yerinizi ald›¤›n›zda
marka olurdunuz. Art›k devir de¤iflti
ve süreçler çok karmafl›klaflt›.
De¤iflen onca fleye ra¤men
günümüzde marka hala önemini
koruyor ve katma de¤ere iflaret
ediyor” diye konufltu. Borça sözlerini
flöyle sürdürdü: “Gelinen noktada
kurumsal ezberlerin sonunu

yafl›yoruz. O aç›dan Türk giriflimcisi
için yeni alanlarda yeni f›rsatlar söz
konusu. Her üründe yeni f›rsatlar
gündeme gelebilir. Sadece yeni bir
bak›fl aç›s› gerekiyor. Onu da start
up firmalar› yeterince sa¤l›yor. Do¤ru
bir yönlendirme ile Türkiye’den güzel
ifller ç›kaca¤›na inan›yorum. Ama
Türkiye’de destek mekanizmas›
göremiyorum. Uzun soluklu yeni
teflvik mekanizmalar›na ihtiyaç var.
Umut veren projeler daha iyi
desteklenirse daha iyi sonuç al›n›r.
Günümüzde marka flehir kavram› var
örne¤in ve biz bu kavram› 30 y›ld›r
duyuyoruz. Bu kavram› hala yeterince
vurgulayabilmifl de¤iliz. ‹novasyon
ad›na yap›lanlar›n ço¤u da flovdan
öteye geçemiyor. Türk giriflimcisi
görmedi¤i fleye yat›r›m yapma
konusunda hala çok tutucu.”

Konuflmalar›n ard›ndan soru cevap
bölümüne geçildi ve konuflmac›lara
plaketleri takdim edildi.



Ben e¤itim ordusunun neferi olan bir
ö¤retmenim. Hayat›m› gelece¤imiz
olan nesilleri e¤itmeye, akademik
alanda araflt›rma ve yay›n yapmaya,
ö¤rencilerimin topluma yol
göstermelerini ve toplumun geliflimine
katk›da bulunmalar›n› sa¤lamaya
adad›m.

Son y›llarda görevimi yaparken araç
olarak dijital devrimi kullanmaya
çal›fl›yorum. Dijital devrimi anlamaya
çal›flt›kça derinden etkileniyorum.
Zihnimde yeni ifl fikirleri cirit at›yor.
Bu fikirlerden birisi de dijital
kütüphane kurma fikriydi. Birkaç y›l
süren çal›flmalardan sonra dijital
devrim sayesinde y›llard›r hayalini
kurdu¤um projemi hayata geçirdim.
Heyecandan yerimde duram›yorum.
E¤itim de f›rsat eflitli¤ine daha çok
hizmet edebilece¤ime inan›yorum.
Örne¤in, daha çok kiflinin okumas›na
imkan sa¤layaca¤›m.

Hedefim Dijital Kütüphanem’i
alan›nda Türkiye’nin en büyük
kütüphanelerinden biri haline
getirmek.

D‹J‹TAL KÜTÜPHANE NED‹R?

Çocuklu¤umda ders kitaplar› d›fl›nda
kitab›m olmad›. Köydeki
ilkokulumuzda kütüphane yoktu. Bu
nedenle, ders kitaplar› d›fl›nda
yollarda buldu¤umuz gazete
sayfalar›n› okurduk.  ‹lk sahip
oldu¤um kitap, lise y›llar›nda öykü
yar›flmas›nda kazand›¤›m Orhan
Veli’nin fliirlerinin yer ald›¤› kitapt›.

Dijital Kütüphanem sizleri bekliyor
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Prof. Dr. Ali Ceylan
Dijital Kütüphanem Kurucusu

Köyümün çocuklar› daha çok okusun,
kitap konusunda benim gibi s›k›nt›
çekmesinler, gelecekleri daha güzel
olsun diye gerekli yard›mlar› sa¤lad›k.
Arkadafllar›m bu kütüphaneye baflta
kitap olmak üzere her tür yard›m›
yapt›lar.

Ayva Köy Kütüphanesi, köy imam›n›n
da yard›m›yla 3 y›l düzenli bir flekilde
çal›flt›. Sonraki y›llarda ö¤rendim ki;
önce kitaplar tutuflturucu olarak
sobalarda yak›lm›fl, demirbafllar
kaybolmufl. Demirbafllar›n
kaybolmas›na hiç üzülmedim. Ama
kitap sayfalar›n›n k›fl aylar›nda
sobalar›n tutuflturulmas› için ç›ra
yerine kullan›lmas› yüre¤imi yakt›.
fiimdi düflünüyorum da yüre¤imi
yakan ac›, beni Dijital Kütüphanem’i
kurmaya zorlam›fl olabilir.

Bir kitab›m bile yokken, nas›l bir
kütüphanem olabilirdi? Hayal bile
edemedim.

Bursa’da lise y›llar›nda Setbafl› fiehir
Kütüphanesi’ne giderdim.
Üniversite y›llar›mda kütüphaneyi
daha çok kullanmaya bafllad›m.
Akademik kariyere bafllad›¤›mda ise,
bir kitap için ‹stanbul ve Ankara’ya
gitti¤imi dün gibi hat›rl›yorum.
Akademik kariyer için ‹ngiltere’ye
gitti¤imde ise, her mahallede bir
kütüphane oldu¤unu, üniversite
kütüphanelerinin 24 saat aç›k
tutuldu¤unu ve ö¤rencilere kitaplara
ulaflma konusunda çok büyük
olanaklar sa¤land›¤›n› gördüm.
Y›llar sonra, do¤du¤um Ayva
Köyü’nde arkadafllar›mla birlikte bir
kütüphane kurmaya önderlik ettim.
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Makale

Bütün bu duygusal travmalar bir
yana, e¤itimde kütüphanenin çok
önemli oldu¤unu yaflayarak
ö¤rendim. Bu yüzden okuyucular
aç›s›ndan Dijital Kütüphanem’in
ekonomik ve ulafl›labilir olmas› beni
heyecanland›r›yor.
Geçmiflte ülkemizde akademik
yaflamda en önemli sorunlardan birisi
de kaynaklara ulaflmakla ilgiliydi. Bu
sorunun hala geçerli oldu¤unu
düflünüyorum.

Yeterli ve güncel kaynaklara
ulaflamazsan›z bilimsel çal›flma
yapmakta zorlan›rs›n›z. Yazd›¤›n›z
kitaplar veya yay›nlad›¤›n›z araflt›rma
sonuçlar› istedi¤iniz kiflilere
ulaflamaz. Varsayal›m bilimsel yay›n
yapt›n›z, yay›nlatamaz veya ilgililere
ulaflt›rma ile ilgili sorunlar yaflars›n›z.
Genellikle yay›nc›lar eserlerinizi
yay›nlama konusunda istekli
davranmazlar. Telif geliri beklerken,
bas›m masraflar›n›z› cepten ödemek
zorunda kal›rs›n›z. Ava giderken
avlanan avc›lar gibi. Bu nedenle,
güzel ülkemde birçok akademisyen
meslektafl›m yazmak yerine ders
anlatarak geçimini sa¤lamaya
çal›fl›yor. Bilimsel çal›flma üretmesi
gereken üniversitelerde genellikle
ço¤unlukla e¤itim yap›l›yor.
Yeterince kitap okuyamad›¤›m
ilkö¤retim y›llar›m akl›ma geldi¤inde,
dijital kütüphane fikri bana çok ilginç
geldi.  ”Buldum, buldum!!!” diye
ba¤›rd›m.

Fikir kafamda flekillendi¤inde, önce
kendi kitaplar›m› yay›nlar›m diye
düflündüm. Daha sonra kitaplar›n›
yay›nlamakta zorlanan meslektafllar›m
geldi akl›ma. ‹lerleyen zaman
içerisinde ö¤rencileri de bu projenin
içine katma fikri do¤unca, sevincim
ve heyecan›m daha çok artt›. Kendimi
rüyalar›mda bulutlar›n üzerinde
uçarken gördüm. Benim dijital
kütüphanem bizim dijital
kütüphanemiz oluverdi zihnimde.

O yüzden ad›n› Dijital Kütüphanem
koydum. ‹nterneti, bilgisayar› ve cep
telefonu olan herkesin dijital
kütüphanesi olsun diye.
En büyük arzum, ”Dijital
Kütüphanem”in bütün ö¤retim
elemanlar›n›n, ö¤rencilerin hatta
okuryazar tüm entelektüellerin
kütüphanesi olmas›d›r.

D‹J‹TAL KÜTÜPHANEM YAZARLARINI ve
OKURLARINI BEKL‹YOR

E¤itimde f›rsat eflitli¤inin
sa¤lanabilmesi için öncelikle eser
sahiplerinin çal›flma ortamlar›n›n
iyilefltirilmesi ve daha sonra da
yap›lacak yay›nlar›n teflvik edilmesi
gerekti¤ine inan›yorum. Bu nedenle
en önemli görevimin meslektafllar›ma
seslenmek ve sesimi onlara
duyurmak oldu¤unu düflünüyorum.

Dijital Kütüphanem’i tan›tmak çok
önemli.
De¤erli meslektafllar›m; eserlerinizi;-
yüksek lisans, doktora tezi, ders
kitab›, makale, ders notu, ders
videosu, sesli kitap, sesli ders
anlat›m›, müzik, heykel, foto¤raf, resim
vb.-Dijital Kütüphanem’e yükleyerek
yay›nlayabilir ve e¤itimde f›rsat
eflitli¤ine katk›da bulunabilirsiniz.
Dijital kütüphanem sizin eserlerinizle
zenginleflecek. Çünkü raflarda
de¤erli çal›flmalar›n›z olmazsa
kütüphane olmaz.

Dijital Kütüphanem, üniversite ö¤retim
elemanlar› ile ö¤rencilerin bulufltu¤u
bir platform olacak. Eserlerinizi
yükleyip, sat›fl fiyat›n› belirleyerek ve
telif sözleflmenizi onaylayarak telif
geliri elde edebilirsiniz. Dijital
Kütüphanem akademik eserler
yan›nda akademik olmayan eserleri
de yay›nl›yor.

www.dijitalkutuphanem.com
adresini ziyaret edip, üye olarak çok
daha genifl bilgi elde edebilir ve
paydafl›m›z olabilirsiniz.

Birlikte oluflturaca¤›m›z ve e¤itimde
f›rsat eflitli¤ine katk›da bulunaca¤›m›z
Türkiye’nin en büyük dijital
kütüphanesi için ifl birli¤inizi
bekliyorum.



US‹AD Evinde gerçeklefltirilen 
etkinlikte “Kant: Ödev Ahlak›” 
isimli bir sunum yapan Doç. Dr.

Aliye Kovanl›kaya, Kant’›n çok say›da
ve etkili eserler b›rakm›fl bir filozof
oldu¤unu ve görüfllerinde hiçbir
zaman tutars›zl›¤a rastlanmad›¤›n›
belirtti. Uzun bir kariyere sahip olan
Kant’›n Saf Akl›n Elefltirisi adl› eserini
57 yafl›nda yay›nlad›¤›n› söyleyen
Doç. Dr. Kovanl›kaya, Kant’›n
vefat›ndan 1 y›l öncesine kadar
yazmaya devam etti¤ini ve kendisinin
en büyük eserinin sürekli ve kal›c›
bar›fl fikri oldu¤unu söyledi.

Doç. Dr. Kovanl›kaya, Kant için
Newton fizi¤inin ve insan›n ahlakl›
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Felsefe Toplant›lar› BUS‹AD Evinde
start ald›

BUS‹AD çat›s› alt›nda 2010 - 2015
y›llar› aras›nda organize edilen
“Felsefe Söyleflileri” etkinli¤i,
“Felsefe Toplant›lar›” ad›yla
yeniden hayata geçirildi.
Toplant›lar dizisi fleklinde
planlanan etkinli¤in ilk
konuflmac›s› olan Galatasaray
Üniversitesi Felsefe Bölümünden
Doç. Dr. Aliye Kovanl›kaya, ünlü
filozof ‹mmanuel Kant’›n ahlak
kavram›na bak›fl› hakk›nda bilgi
vererek, kendisinin özellikle ödev
ahlak› ile ilgili görüfllerini
kat›l›mc›larla paylaflt›.

B
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olmas›n›n vazgeçilmez iki kavram
oldu¤una iflaret ederek, “Kant’a göre
Newton fizi¤i ile felsefenin temelleri
at›lacakt›r ve bu geri ad›m› olmayan
bir noktad›r. Öte yandan mevcut
dünya düzeninde insan›n ahlakl›
olmas›n› sa¤layacak ortam tesis
edilmelidir. Kant’a göre ahlak iki fleyin
bir arada olmas›n› gerektiriyor. Bunlar
özgürlük ve sorumlu tutulabilmek.
Kant, ‘Akl›n yolu birdir’ der ve akla
birlik için ihtiyaç duydu¤umuzu
söyler. Ortada iki farkl› ak›l yoktur,
her zaman bir tane ak›l vard›r. Yine
Kant’a göre düflünebilmek, öncelikle
umut edebilmek demektir. K›sa
vadede olacak fleyleri bilseydik, umut
tafl›yamazd›k. Belki olacaklar için
sevinir ya da üzülürdük ama umut
edemezdik. Bilmemek bize umudun
ve inanc›n kap›s›n› aral›yor” diye
konufltu.

Doç. Dr. Kovanl›kaya, flöyle devam
etti: “Kant’ta ahlak sadece ödevle
s›n›rl› de¤il. S›n›rl› ak›ll› varl›k olarak
insan söz konusu oldu¤unda bizler
için geçerli olan ödev ahlak›d›r. Ahlak
yasas› her varl›k için geçerlidir ve ak›l
tafl›yan tüm varl›klar için ayn›d›r.
Ancak hepsinin imkanlar› ayn›
olmad›¤› için hepsinde ödev bilinci
yoktur. Bir fleyi ödev addedersek, o
ödevi yerine getirmek için çaba

harcar›z. Kant’a göre bu bir his ya
da duygu de¤ildir. Ödev hissedilmez,
bilincine var›l›r. Kant, akli melekeleri
yerinde olan birinin, ödev bilinci
tafl›mamas›n›n mümkün
olamayaca¤›n› savunur. O nedenle
Kant’›n ödev tan›m› sevimsiz,
sempatik olmayan ve s›n›rlay›c› bir

BUS‹AD’dan

kavramd›r. Benim ödev olarak
addetmedi¤im bir fley benim ödevim
olamaz. Bundan hareketle flunu
söylemek mümkün ki, kimi insanlar
ödevini yapmad›¤› halde vicdan
azab› da duymaz. Kant yine ödeve
uygun olan her fleyin ahlaki olmak
zorunda olmad›¤›n› da savunur.”



BUS‹AD
Yenilikçilik ve
Yarat›c›l›k
Uzmanl›k
Grubundan
Kolektif
House’a
ziyaret
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BUS‹AD Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Uzmanl›k Grubu üyeleri,
‹stanbul’da bir süredir faaliyet
gösteren ve sa¤lad›¤› imkanlarla
giriflimcilere ve ofis ihtiyac›
duyanlara alternatif bir yaflam
alan› sunan Kolektif House’u
ziyaret etti.
Ziyarette Türkiye ‹fl Bankas›n›n
Kolektif House çat›s› alt›nda
gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar ve
Workup Projelerinin detaylar›
hakk›nda da bilgi al›nd›.

US‹AD; giriflimcilik konusunda 
Bursa’da fark›ndal›k yaratmak, 
melek yat›r›mc›l›¤› özendirmek

ve yeni bir ifl fikri olanlara ihtiyaç
duyduklar› deste¤i sa¤lamak
amac›yla yeni bir projenin start›n›
vermek üzere çal›flmalar›n›
sürdürüyor.

Söz konusu projeyle ilgili bilgi al›fl
veriflinde bulunmak ve yeni iletiflim
a¤lar› oluflturmak amac›yla Kolektif
House’un ‹stanbul Levent’teki binas›n›
ziyaret eden Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Uzmanl›k Grubu Üyeleri; bilgi
paylafl›m›nda bulunarak, grubun

B



önümüzdeki dönem hayata
geçirece¤i projeler için yeni fikirler
ve ifl birlikleri gelifltirme flans› buldu.

Ziyarete, Türkiye ‹fl Bankas› Dijital
Bankac›l›k Bölümü Müdür Yard›mc›s›
Safiye Sütlüdere ev sahipli¤i yapt›.
‹fl Bankas›n›n giriflimci adaylar›na
yönelik gelifltirdi¤i Workup Projesi
hakk›nda bilgi veren Sütlüdere, ‹fl
Bankas›n›n projeyi son derece
önemsedi¤ini ve giriflimci
ekosisteminin genifllemesi ad›na her
türlü deste¤e haz›r oldu¤unu kaydetti.

Kolektif House, yafl ortalamas› 27
olan 3 giriflimcinin Avrupa ve
Amerika’daki örneklerinden
esinlenerek ortaya koydu¤u ve
“paylafl›mc› ofis” kavram›ndan
hareketle gelifltirilen bir proje olarak
son dönemde oldukça dikkat çekiyor.
“Birlikten kuvvet do¤ar” felsefesini
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BUS‹AD’dan

benimseyen bu yeni ifl modeli;
birbirinden baflar›l› freelancer,
giriflimci ve flirketlere, yarat›c›, verimli,

sosyal ve ekonomik çal›flma alanlar›
sunma ve ofis anlay›fl›n› yeniden
tasarlama iddias›nda.



fierif Ar›
Yeminli Mali Müflavir
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Vergide uyumlu mükelleflere
vergi indirimi

23.12.2017 tarih ve 30279 No.lu
Resmi Gazetede yay›mlanan 301
Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i
ile Gelir Vergisi Kanununun
mükerrer 121 inci maddesi hükmü
gere¤ince vergiye uyumlu
mükelleflere vergi indiriminin
uygulamas›na iliflkin usul ve esaslar
belli olmufltur.

Vergi indiriminden yararlanacak
olanlar;
Afla¤›daki flartlar› tafl›malar› kayd›yla
vergi indiriminden;
- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti
nedeniyle gelir vergisi mükellefi
olanlar,
- Finans ve bankac›l›k sektörlerinde
faaliyet gösterenler, sigorta ve
reasürans flirketleri, emeklilik
flirketleri ve emeklilik yat›r›m fonlar›
hariç olmak üzere kurumlar vergisi
mükellefleri yararlanabileceklerdir.

Vergi indiriminde yararlanma
flartlar›;
1-) ‹ndirimin hesaplanaca¤›
beyannamenin ait oldu¤u y›l ile bu
y›ldan önceki son iki y›la ait vergi
beyannamelerinin kanuni süresinde
verilmifl (Kanuni süresinde verilen
bir beyannameye iliflkin olarak
kanuni süresinden sonra düzeltme
amac›yla veya piflmanl›kla verilen
beyannameler bu flart›n ihlali
say›lmaz.) ve bu beyannameler
üzerine tahakkuk eden vergilerin
kanuni süresinde ödenmifl olmas›
(Her bir beyanname itibar›yla 10
Türk liras›na kadar yap›lan eksik
ödemeler bu flart›n ihlali say›lmaz.),
2-) (1) numaral› bentte belirtilen
süre içerisinde haklar›nda beyana

tabi vergi türleri itibar›yla ikmalen,
re’sen veya idarece yap›lm›fl bir
tarhiyat bulunmamas› (Yap›lan
tarhiyatlar›n kesinleflmifl yarg›
kararlar›yla veya 213 say›l› Vergi
Usul Kanununun uzlaflma ya da
düzeltme hükümlerine göre
tamamen ortadan kald›r›lm›fl olmas›
durumunda bu flart ihlal edilmifl
say›lmaz.),
3-) ‹ndirimin hesaplanaca¤›
beyannamenin verildi¤i tarih
itibar›yla vergi asl› (vergi cezalar›
dâhil) 1.000 Türk liras›n›n üzerinde
vadesi geçmifl borcunun
bulunmamas› flartt›r.

‹ndirimin hesaplanaca¤›
beyannamenin ait oldu¤u y›l ile
önceki dört takvim y›l›nda 213 say›l›
Vergi Usul Kanununun 359 uncu
maddesinde say›lan fiilleri iflledi¤i
tespit edilenler, bu madde
hükümlerinden yararlanamazlar.

Vergi indirimi uygulamas›;
Vergi indirimine iliflkin flartlar› haiz
mükellefler, y›ll›k gelir veya kurumlar
vergisi beyannameleri üzerinden
hesaplanan gelir veya kurumlar
vergisinin %5'i oran›nda vergi
indirimi tutar›n› hesaplayacakt›r.
Vergi indirimi tutar›, her hal ve
takdirde 1 milyon Türk liras›ndan
fazla olamayacakt›r. Bu suretle
hesaplanan vergi indirimi tutar›,
öncelikle bu beyannameler
üzerinden ödenmesi gereken gelir
veya kurumlar vergisinden
indirilebilecektir. Vergi indirimi
tutar›n›n ödenmesi gereken
vergiden fazla olmas› halinde ise
kalan tutar, y›ll›k gelir veya kurumlar

vergisi beyannamesinin verilmesi
gereken tarihi izleyen bir tam y›l
içinde mükellefin beyan› üzerine
tahakkuk eden di¤er vergilerinden
mahsup edilebilecektir. Bu süre
içerisinde mahsup edilemeyen
tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

Ticari, zirai veya mesleki kazanc›n
di¤er gelir unsurlar›yla birlikte
beyan edilmesi durumunda
mükelleflerin yararlanabilece¤i
vergi indirim tutar›n›n tespiti;

Ticari, zirai veya mesleki kazanc›n
di¤er gelir unsurlar›yla birlikte beyan
edilmesi durumunda, gelir vergisi
mükelleflerinin yararlanaca¤› vergi
indirimi tutar›, ticari, zirai veya
mesleki faaliyet nedeniyle beyan
edilen kazançlar›n toplam gelir
vergisi matrah› içerisindeki oran›
dikkate al›nmak suretiyle
hesaplanan gelir vergisi esas
al›narak tespit edilecektir.

fiartlar›n ihlali halinde yap›lacak
ifllemler;
Vergi indiriminden yararlanan
mükelleflerin, flartlar› tafl›mad›¤›n›n
sonradan tespiti halinde ilgili
vergilendirme döneminde indirim
uygulamas› dolay›s›yla ödenmeyen
vergiler vergi ziya› cezas›
uygulanmaks›z›n tarh edilecektir.

Yürürlük;
Tebli¤ aç›klamalar› 1/1/2018
tarihinden itibaren verilmesi
gereken y›ll›k gelir veya kurumlar
vergisi beyannamelerinde
uygulanmak üzere yay›m› tarihinde
yürürlü¤e girmifltir.

Makale
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Schopenhauer’in ahlak anlay›fl›
BUS‹AD’da tart›fl›ld›

BUS‹AD çat›s› alt›nda yeniden
hayata geçirilen Felsefe
Toplant›lar›n›n Mart ay›ndaki
konusu, “Schopenhauer’›n Ahlak
Anlay›fl›” oldu.
Toplant›ya konuflmac› olarak
kat›lan yazar ve çevirmen Murat
Kaymaz, Schopenhauer’in ahlak
anlay›fl›n›n dayand›¤› noktalar
hakk›nda bilgi vererek,
kendisinin özellikle irade
kavram›yla ilgili görüfllerini
kat›l›mc›larla paylaflt›.

US‹AD Evinde gerçeklefltirilen 
etkinlikte “Schopenhauer’›n Ahlak
Anlay›fl›” isimli bir sunum yapan

yazar ve çevirmen Murat Kaymaz,
1788 - 1860 y›llar› aras›nda yaflayan
ünlü filozof Arthur  Schopenhauer’in
babas›n›n tüccar, annesinin ise
döneminin en ünlü feminist
yazarlar›ndan biri oldu¤unu söyledi.

B

Schopenhauer’›n henüz 8 yafl›nda
iken babas›n› kaybetmesi ile tüccar
olmak yerine e¤itim alarak filozof
olmay› tercih etti¤ini belirten Kaymaz,
kendisinin henüz 24 yafl›nda iken
doktoras›n› tamamlad›¤›n› ve hayat›
boyunca 4 bin sayfaya yak›n eser
kaleme ald›¤›n› dile getirdi.
Schopenhauer’›n hiç evlenmedi¤ini
ve hayat› boyunca hiç çal›flmad›¤›n›
ifade eden Kaymaz, kendisinin ayr›ca
üniversite çat›s› alt›nda felsefe
yap›lamayaca¤› görüflünü
savundu¤unu kaydetti.

Kaymaz, flöyle devam etti:
“Schopenhauer felsefesi, çok temel
ve onun tüm düflünce hayat› boyunca
ilerleyen bir motifle tan›mlanabilir,
irade. Bu kavram, isteme, istenç
olarak da dilimize çevrilir. Bu o kadar
önemli bir kavramd›r ki; nas›l ki bir
fleyin önemli oldu¤u vurgulanmak
istendi¤inde en az üç kez
tekrarlan›yorsa, Schopenhauer için
irade kavram› da en az üç dört kez

tekrar edilmeyi gerektirir. Ona göre
baflat kavram iradedir. Peki irade
nedir? Schopenhauer’e göre felsefe
onkoloji yapmakt›r. Yani varl›¤›n ne
oldu¤unu anlamaya çal›flmakt›r,
metafizik yapmakt›r ve her fleyin
özünü kavramaya gayret
göstermektir. Kendisi irade kavram›n›
bu öz anlam›na yerlefltirir. Her fley
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ona göre istemenin ya da iradenin
bir tür var olufla aç›l›m›, at›l›md›r. Bu
irade fluursuz bir iradedir ve mutlak
bir hakikattir.”

“Tüm ahlaki eylemlerin arkas›nda yatan
motif merhamet olmal›d›r”

Felsefenin en zorlu konular›ndan
birinin ahlak kavram› oldu¤una iflaret
eden Kaymaz, “Schopenhauer’e göre
insanlar›n ahlak anlay›fl› konusunda
bir s›k›nt› yoktur. Ahlakl› olmay› ve
ahlakl› davranmay› herkes bilir. Bunun
temelinde de ‘Hiç kimseye zarar
verme ve elinden geldi¤ince herkese
yard›m et’ görüflü vard›r.

Ahlaktan bahsederken, öncelikle
ahlak›n özgürlükle ilintisini kurmam›z
gereklidir. Çünkü özgür olmad›¤›m›z
eylemlerden sorumlu olmam›z
düflünülemez” diye konufltu. Kaymaz,
sözlerini flöyle sürdürdü:
“Schopenhauer özgürlü¤ü üçe ay›r›r;
fiziki özgürlük, entelektüel özgürlük
ve ahlaki özgürlük. Schopenhauer’a
göre insan, elbette istedi¤ini yapabilir
ancak istedi¤ini isteyemez. E¤er biz
içimizde bir eylemi ortaya koymak
istiyorsak, o eylemi yapar›z. Ama bu
eylemi yapmay› gerçekten istiyor
olmay›, bir geri perspektiften istiyor

Seminer

olamay›z. Yani istemenin istemesi
söz konusu de¤ildir. Hayat›n her
alan›nda rastlad›¤›m›z her türlü olgu
karfl›s›nda ‘neden’ sorusunu sorma
hakk›m›z vard›r.

Schopenhauer bu nedenleri; fiziksel
nedensellik, matamatik alan›ndaki
nedensellik, mant›k alan›nda
nedensellik ve davran›fllar›m›z›n
ilkesel nedenselli¤i olarak dörde

ay›r›r. Schopenhauer’a göre bütün
eylemler ve davran›fllar nedensellik
üzerinedir ve insanlar›n ço¤u karakter
özelli¤i bak›m›ndan bencilli¤e
sahiptir. Öte yandan tüm ahlaki
eylemlerin arkas›nda yatan motif
merhamet olmal›d›r. Merhametten
yola ç›kmayan hiçbir eylem, gerçek
anlamda ahlaki de¤ildir. Merhamet
duygusunu size hiçbir e¤itim
kazand›rmaz.”



Stephan Hawking’i kaybettik. En
ünlüsü Zaman›n K›sa Tarihi1 adl›
kitaplar›n ve birçok ç›¤›r aç›c› bilimsel
teorinin sahibi. Bedeninin s›n›rlar›n›n
çok ötesinde yaflamay› baflararak,
insanl›¤›n ayd›nlanmas›na katk›da
bulunmufl bir deha.

Ana haber bültenlerinden magazin
programlar›na kadar her mecrada
ad› geçti¤i için san›r›m ço¤u insan
onun vefat›ndan haberdar oldu.
Hawking’in vefat›n›n sadece kara
delikleri keflfeden bilim adam›
olman›n ötesinde yank› yapmas›,
kiflili¤iyle de ilgili olsa gerek.

Kuvvetli mizah duygusuna sahip ve
flakalafl›c› iddialara girmeye pek de
hevesli oldu¤u anlafl›lan Hawking,
1991 y›l›nda, dönemin önemli
fizikçilerinden biriyle iddiaya tutuflur.
Konu, bir kara deli¤in içine düflen
bilginin yok olaca¤› ve geri
al›namayaca¤› önermesiyle ilgilidir.
Karadelik bilgi paradoksu olarak
adland›r›lan bu önerme, Hawking'in
1974 tarihinde kara delikleri keflfine
dayan›r. Kara delikler içinden
kaç›lamayan yer çekimi bölgelerinden
oluflurlar ve merkezlerinde, herfleyin
yo¤unlaflarak bütünleflti¤i, tekillik
olarak bilinen bir noktada sona
ererler. Buraya ulaflan hiçbir fley bir
daha d›flar› ç›kamaz.2

Hawking daha sonra kara deliklerin
gerçekte tümüyle kara olmad›klar›n›
belirler. Hawking ›fl›n›m› olarak
adland›r›lan az miktarda ›s› d›flar›
yay›l›r ve kara delik kütlesini
kaybederek buharlafl›r. Bu
buharlaflma kuantum mekani¤in

Ahmet Altekin
TOFAfi, CEO Dan›flman›
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Bizim için lüks olmayan fleyler
Hawking Ifl›n›m›

temel ilkeleri aras›nda bir çeliflki
yarat›r: “kara deli¤e düflen her fley
sonsuza dek yok olur” ve “bugün,
daima geçmiflin bilgilerini saklar”.
Bunun üzerine bilim dünyas›,
görünürde çeliflkili iki ilkenin, nas›l
olup ta birlikte var olabildiklerini
aç›klaman›n derdine düfler.

Bilgi, Varsay›mlar›n Yanl›fl Olduklar›
Kan›tlanarak Artar

Bilim, varsay›mlar oluflturma,
varsay›mlar›n test edilmesi için
deneyler tasarlama ve varsay›mlar›n
deney sonuçlar›na göre
güncellenmesiyle ilerler. Bilimsel
bulufllar›n hepsi, ilk varsay›mlar›n
çürütülmesi sonucu bilgimizin artmas›
sayesinde, öncekinden daha do¤ru
olan varsay›mlar›n oluflturulmas›na
dayan›rlar. Bu yöntem, insanl›¤›n
gerçe¤e do¤ru yapt›¤› en büyük keflif

yolculu¤unun temel kural›n› da
belirler: Yanl›fl oldu¤unu
kan›tlayamad›¤›n›z hiçbir fley, do¤ru
olamaz.

Kuantum mekani¤in ilkelerinin
anlafl›lmas›na dayal› bilimsel
ilerlemeler, evrenin kökenleri ve
yaflam›n kayna¤› hakk›ndaki
kavray›fl›m›za çok farkl› bir derinlik
kazand›rm›fl; neredeyse mucizevi
boyutlara ulaflan bulufllar›n önünü
açm›fllard›r. Masaüstü ve dizüstü
bilgisayarlar, tabletler; ak›ll› telefonlar,
ak›ll› ev aletleri, ak›ll› oyuncaklar gibi
bilgisayarlar üzerinde infla edilmifl
her türlü sanayi ürünü kuantum
mekanik ilkeleri sayesinde ortaya
ç›km›fl olan yar› iletken fizi¤inin
esaslar›na göre çal›fl›r. Keza lazerler,
atomik saatler, yol bulmada kullan›lan
küresel konum belirleme sistemi-
GPS, MR cihazlar› da...

fiekil 1: Stephen Hawking’in bulmacas› flafl›rt›p durmaya devam ediyor 2



Kuantum mekani¤e ait kavramlar,
ço¤u zaman anlafl›lmalar›n›n zor
olmas› nedeniyle, bazen de
flarlatanlar taraf›ndan felsefi
kavramlarla kar›flt›r›larak, sahte inanç
cemaatleri oluflturmak için de
kullan›l›yor. Ama sahte ile gerçe¤in
ay›r›m› yapmak bizim elimizde.

Varsay›mlar› test edilemeyen, di¤er
görüflleri bo¤mak için yüksek sesle
hayk›r›lan, ve her mecradan sürekli
olarak insanlar›n üzerine
pompalanan, do¤ruluklar›
kendilerinden menkul fikirler, olsa
olsa gerçeklerin bir süre toz bulutu
alt›nda sakl› kalmalar›na yol
açabilirler. Ama Hawking’in ortaya
koydu¤u gibi, kara delikler bile
bilginin yok olmas›n› sa¤layamazlar.

Sahte Haberler Gerçeklerinden Alt› Kat
Daha H›zl› Yay›l›yor

Teknolojideki geliflmelerin toplumsal
yaflam üzerindeki etkilerini derinden
hissetti¤imiz bir dönemden
geçiyoruz. ‹nternetin ve bilgi
teknolojilerinin yaratt›¤› di¤er imkanlar›
kullanarak tümüyle sahte bir varolufl
taklidi yapmak art›k pek kolay. Üstelik
sanal gerçeklik gözlükleri kullan›larak
hoflça vakit geçirmekten veya
reklamlar› etkin hale getirmek üzere
gelifltirilen oyunlardan söz etmiyoruz.

ABD’deki sayg›n üniversitelerden
MIT’in Medya Laboratuvar›nda
çal›flan bir ekip, 11 y›ll›k bir zaman
diliminde yaklafl›k üç milyon kiflinin
yay›nlad›¤› 126 bine yak›n iletinin
toplum içinde yay›lmas›n› inceledi.

Araflt›rma bulgular›na göre hemen
her konudaki sahte haber ve bilgi,
her türlü kesin ve do¤ru haberden
daha h›zl› yay›l›yor. En h›zl› yay›lan
haberler de siyasal içerikli sahte
iletiler oluyor3.

Araflt›rma ayn› zamanda robotlar›n
sahte ve gerçek haberleri ayn› h›zda
yayd›klar›n›; sahte haberlerin
toplumda daha h›zl› yay›lmalar›n›n
esas sorumlular›n insanlar olduklar›n›
ortaya koyuyor.

‹ngiltere kökenli Cambridge Analytica
adl› veri analizi flirketinin
Facebook’tan temin etti¤i kiflisel
bilgilerle 50 milyon kiflinin profillerini
oluflturarak seçimlerde kifliye özel
propaganda mesajlar› ve haber ak›fl›
sa¤lad›klar› ve sosyal medyay›,
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çal›flt›klar› aday›n lehine kurgulad›klar›
haberlerle yönlendirdikleri ortaya ç›kt›.

Bu durum toplumsal alanda
fleffafl›¤›n, tarafs›z denetimin, kiflisel
ahlak›n ve ba¤›ms›z haber alma
kanallar›n›n insanca bir hayat için ne
kadar önemli oldu¤unu bir kez daha
do¤rulad›. Veri analizi flirketinin,
ayr›ca “geleneksel” yöntemlerle
muhaliflerin kiflisel gizli bilgilerine
ulaflarak, paras›n› ödeyenlere servis
etti¤inin de ortaya ç›kmas›,
müdahalelerin hangi boyutlara
ulaflt›¤›n› ortaya koymas› aç›s›ndan
çarp›c›4. Verinin ve bilginin kullan›m›
sadece teknolojik veya bilimsel bir
ilgi alan› de¤il art›k; toplumsal ve
siyasal alanda da ilgilenmemiz
gereken bir konu.

Kara Delikler ve Bilginin Yok
Edilemezli¤i

Kuantum mekani¤in temel
ilkelerinden birinin, evrendeki bilginin
tamamen yok edilmesinin mümkün
olmad›¤›na iflaret etti¤ini görmüfltük.
Ama bu, bilginin bir daha
kullan›lamayacak flekilde
flifrelenemeyece¤i anlam›na gelmiyor.

Bu ilke toplumsal alanda da geçerli
gibi görünüyor. ‹nsanl›k tarihi
boyunca kitaplar›n ve matbaalar›n
yak›lmalar›, bilim adamlar›n›n,
sanatç›lar›n ve yazarlar›n
katledilmeleri, ortaya ç›km›fl olan
bilgiyi hiçbir zaman sonsuza kadar
silememifl.

‹nsanlar gerekirse, ezberlerine
nakflettikleri bilgiyi kuflaktan kufla¤a
aktarm›fllar. Ancak flimdiki tehlike,
gerçek bilginin sahtesiyle
seyreltilerek, insanlar›n akl›n›n
kar›flt›r›lmas› ve flifrelenerek, büyük
bir ço¤unlu¤un erifliminden
kald›r›labilmesi.

Gözlerimizin önünde yaflananlar›n
bile, sahte kaynaklara dayand›r›larak,
farkl› flekillerde hikaye edilebildiklerini
görüyoruz. Tarihi bizzat yapm›fl olan
insanlar›n, grup foto¤raflar›ndan
silindiklerini, orada hiç
bulunmam›fllar›n foto¤raflara ve
öykülere yerlefltirildiklerini ve tümüyle
sahte - hayali bir tarih oluflturmaya
yönelik çabalar› görmezden gelmek
mümkün de¤il.

Bugün yaflad›klar›m›z en fazla 20 y›l
önce bilimkurgu olarak anlat›lanlar

kadar afl›r›. Neyle karfl› karfl›ya
oldu¤umuzu daha iyi anlamak
isterseniz Cambridge Analytica ile
ilgili geliflmeleri takip edebilirsiniz4.

Mütevaz› bir Deha

Hawking, 2004 y›l›nda iddiay›
kaybetti¤ini kabul ederek, rakibine
“geçmifle ait bilgilerin her zaman
kolayca bulunabildi¤i” bir Beyzbol
Y›ll›¤› hediye eder. Ama ekibinin
çal›flmalar› sürer ve sonuçta
Hawking’in tezinin do¤ru oldu¤u
ortaya konur: Kara delikler tümüyle
kara de¤ildirler. Bilgi, her fleye
ra¤men kara deli¤in görünür
ufkundan d›flar› s›zar ve kara delikler
maddelerini kaybederek
buharlafl›rlar; yok olurlar. Bilgi daima
sonsuza kadar bizimle kal›r; yeter ki
flifrelenmifl bilgiyi yeniden okunur
hale getirmesini bilelim.

Bu arada Hawking’in iddiay› asl›nda
kazand›¤› ortaya ç›k›nca, hediye etti¤i
kitab› geri al›p almad›¤›n› bilmiyorum.
Ama tutkusu ve dehas›yla evreni ve
varoluflumuzu anlama yolunda
insanl›k bilincinin flekillenmesine
damga vuranlar aras›na kat›ld›¤›ndan
kuflkumuz yok.

1) Zaman›n K›sa Tarihi;
https://www.alfakitap.com/kitap.asp?kitapID=5743
2) Quanta Dergisi;
https://www.quantamagazine.org/stephen-hawkings-
black-hole-paradox-keeps-physicists-puzzled-20180314/
3) Study: On Twitter, false news travels faster than true
stories http://news.mit.edu/2018/study-twitter-false-news-
travels-faster-true-stories-0308
4) Cambridge Analytica’n›n faaliyetleri hakk›nda bilgi
alabilece¤iniz baz› adresler:
Channel4 program›
https://www.youtube.com/watch?v=cy-9iciNF1A;
https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambr
idge-analytica-trump-campaign.html;
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/data-
war-whistleblower-christopher-wylie-faceook-nix-bannon-
trump?CMP=share_btn_tw

Makale

fiekil 2: Stephen Hawking



Ahmet Altekin’in kaleminden

Mizah
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Uzun süre Harvard Üniversitesinde pazarlama konusunda ö¤retim üyeli¤i yapm›fl ve pazarlamada yeni bir anlay›fl
bafllatm›fl olan Theodore Levitt, HBR Dergisin Temmuz -A¤ustos 1960 tarihli say›s›ndaki Pazarlama Miyoplu¤u adl›
yaz›s›na afla¤›daki tespitle bafllar:

“…Büyümenin tehdit alt›nda kald›¤›, yavafllad›¤› veya durdurdu¤u her vakada neden, pazar›n doygunlu¤a ulaflmas›
de¤ildir. Bir yönetim hatas› meydana gelmifltir. Baflar›s›zl›k tepededir. Genel amaçlar ve politikalarla ilgilenmesi
gereken üst yöneticiler nihai analizde sorumludur:

Demiryollar›n›n büyümesi, yolcu ve tafl›nacak mal ihtiyac› azald›¤› için sona ermedi. ‹htiyaç büyüdü. Demiryollar›n›n
bafl› bugün dertte ise bu ihtiyac›n, demiryollar› taraf›ndan de¤il, baflkalar› (otomobiller, havayollar› ve hatta telefonlar)
taraf›ndan karfl›lanmas› nedeniyledir…”

Ben flirketin dijitalleflme
sorumlusuyum. Nas›l yard›mc›
olabilirim?

Baba, bak!
Dronlar

Müflteri deneyimi
toplant›s›nday›z ama
masada müflteriye yer
kalmam›fl görünüyor!

Kravatlar› burada
teslim ediyoruz
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Baflkan Türkay: “Kredi Garanti Fonu
deste¤i meyvelerini topluyor”

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, TÜ‹K
taraf›ndan aç›klanan Türkiye’nin
2017 y›l› büyüme rakam›n›
de¤erlendirdi.

Ü‹K’in aç›klad›¤› söz konusu 
verilere göre Türkiye 
ekonomisinin 2017 y›l›nda yüzde

7,4’lük önemli bir büyüme
kaydetti¤ine iflaret eden Ergun Hadi
Türkay, Türkiye’nin y›l›n son
çeyre¤inde de yüzde 7,3’lük bir
büyüme performans› sergiledi¤ini
belirtti.

T

BUS‹AD’dan

2017 y›l› genel büyüme
performans›n›n art›fl›na; özellikle Kredi
Garanti Fonu deste¤i, belirli sektörlere
sa¤lanan vergi indirimleri ve reel
sektöre yönelik finansman
desteklerinin önemli oranda katk›
yapt›¤›n›n alt›n› çizen Türkay, “Bu
performans, potansiyel büyüme
oran›m›z›n üzerinde bir düzeyi temsil
etmektedir. Bununla birlikte Türkiye
ekonomisinin tipik bir özelli¤i olarak
cari aç›¤›n yükselme e¤ilime girdi¤i
ve enflasyonun da yüzde 10’un
üzerinde bir patikaya yerleflti¤i
izlenmektedir. Bu nedenle 2018
y›l›nda daha dengeli bir büyüme

performans›n›n gerçekleflmesi
olas›d›r. Mevcut konjonktürde ve flu
anki varsay›mlar ›fl›¤›nda 2018 y›l
sonu büyümesinin yüzde 4,5 - 5
band›na inece¤ini söyleyebiliriz” diye
konufltu.



US‹AD Evi’nde gerçeklefltirilen 
toplant›n›n bafl›nda platform 
üyeleri ile ortak de¤erlendirme

yap›larak, önümüzdeki aylarda
gerçeklefltirilmesi planlanan zirvenin
detaylar› ele al›nd›.

BUS‹AD, BU‹KAD ve Yeflim Tekstil
koordinatörlü¤ünde oluflturulan
platform bünyesinde yer alan alt
komisyonlar›n görev da¤›l›m› sonras›,
gündeme uygun olarak
gerçeklefltirilen deneyim ve paylafl›m
toplant›s›na geçildi.

Toplant›ya konuflmac› olarak kat›lan
Global Compact Kad›n›n Güçlenmesi
Çal›flma Grubu Efl Baflkan› ve Yeflim

Tekstil Kurumsal ‹letiflim Müdürü Dilek
Cesur, firmalar›nda toplumsal cinsiyet
eflitli¤ine yönelik hayata geçirdikleri
projeler ve kad›n çal›flanlara yönelik
örnek uygulamalar hakk›nda bilgi
verdi. Yeflim Tekstil’in kad›n erkek
ayr›m› yapmadan “Önce ‹nsan”
felsefesi ile yol ald›¤›n› hat›rlatan
Cesur, köklü bir geçmifli olan krefl
uygulamas›n›n detaylar› ile ilgili
kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.

Cesur, firma bünyesinde 30 y›ld›r
hizmet veren kreflin, kad›n›n ifl
dünyas›ndaki istihdam› anlam›nda
büyük önem tafl›d›¤›n› ifade ederek;
günümüzde sanayi bölgelerinde krefl
kurulmas› konusunun gündemde

Kad›na yönelik örnek uygulamalar,
BUS‹AD Evinde paylafl›ld›
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Kad›n›n Güçlenmesi Bursa
Platformu’nun deneyim ve
paylafl›m toplant›s›, BUS‹AD’›n
ev sahipli¤inde gerçeklefltirildi.
Yirmi befl üye firman›n
temsilcisinin yer ald›¤›
platformun koordinatörlerinden
olan Yeflim Tekstil’in Kurumsal
‹letiflim Müdürü Dilek Cesur,
deneyim paylafl›m›nda bulundu.
Cesur, firmalar›nda toplumsal
cinsiyet eflitli¤ine yönelik hayata
geçirdikleri projeler ve firma
bünyesinde 30 y›ld›r sürdürdükleri
krefl hizmeti hakk›nda
kat›l›mc›lar› bilgilendirdi.

B



Cesur, kad›n›n ifline de¤er
katabilmesi ve motivasyonu ad›na
krefl uygulamas›n›n son derece
önemli oldu¤unu ifade ederek, son
befl y›ldan bu yana birçok baflar›ya
imza atan ve Uluda¤ Soroptimist
Kulübü ile birlikte yürütülen
“Kelebe¤in Dünyas›” projesi hakk›nda
da bilgi verdi.

Kelebe¤in Dünyas› projesinin sadece
Yeflim Tekstil çal›flanlar› için de¤il,
Bursa’daki tüm kad›nlar için umut
oldu¤una iflaret eden Cesur, “Kad›n
de¤iflirse toplum de¤iflir. Projemiz
aflama aflama geniflleyerek önce
TEGV Bursa fiubesi’nde e¤itim gören
çocuklar›n annelerine, sonras›nda da
K›z›lay K›z Ö¤renci Yurdu’nda kalan
genç k›zlara ulaflt›. 2015 y›l›nda da
Avrupa Uluslararas› Soroptimist
Eylem Fonu’ndan 5 bin Euro destek
almaya hak kazand›.

Geçen y›l TÜS‹AD taraf›ndan befl
sürdürülebilirlik hikayesinden biri
olarak seçildi ve TÜS‹AD’da yap›lan
toplant›da ifl dünyas›yla paylafl›ld›.
Kelebe¤in Dünyas› projesi gelinen
noktada adeta kelebek etkisi ile tüm

dünyaya yay›lmaya bafllad›. Bu y›l
Türkiye Soroptimist Federasyonu’na
üye kulüpler de projeye dahil oluyor.
Böylelikle proje tüm Türkiye’de
uygulanmaya bafllanacak” diye
konufltu.

‹ki binli y›llar›n bafl›ndan itibaren firma
bünyesinde bir kad›n kulübü
oldu¤una ve de¤erli çal›flmalara imza
att›¤›na da dikkat çeken Cesur,
firmalar›nda “Toplumsal Cinsiyet
Eflitli¤i Komitesi” kuruldu¤unun da
bilgisini verdi. Bu komitenin Mor
Salk›m Kad›n Dan›flma ve Dayan›flma
Derne¤i ile protokol imzalayarak
“Evde iflte eflitlik” ad›yla 2016 y›l›nda
yeni bir projeye bafllad›¤›n› kaydeden
Cesur, kad›n›n gerek ifl dünyas›nda
gerek toplumsal hayattaki varl›¤›n›
son derece önemsediklerini sözlerine
ekledi.
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oldu¤una, Yeflim Tekstil’in bu konuyu
y›llar önce gündemine alarak hayata
geçirdi¤ine dikkat çekti.

BUS‹AD’dan



Doç. Dr. Tülin Gündüz:
“Yeni bir bilim dal›n› Türkiye’ye
kazand›rmaktan dolay› mutluyum”

Sempozyumda Endüstri 4.0 ile birlikte
geliflen giyilebilir teknolojilerin imalatta
insan zihinsel süreçleri üzerindeki
etkileri üzerine sunum yapan Doç.
Dr. Tülin Gündüz, söz konusu
projenin geçti¤imiz günlerde
TÜB‹TAK taraf›ndan onaylanmas›n›n
hakl› gururunu yafl›yor. Proje ile
Türkiye’de ilk kez sanayide
nöroergonomi araflt›rmas›
yapacaklar›n› belirten Doç. Dr.
Gündüz, oldukça yeni olan bu bilim
dal›n› Türkiye’ye kazand›rmaktan
dolay› da mutlu oldu¤unu belirtti.
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Uluda¤ Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nde görev yapan Doç.
Dr. Tülin Gündüz, ergonomi ve ifl güvenli¤i derslerine girerek yüksek
lisans ve doktora ö¤rencileri yetifltiriyor.

2008 y›l›ndan bu yana BUS‹AD Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i Uzmanl›k
Grubunda da görev yapan Doç. Dr. Tülin Gündüz, grubun geçti¤imiz y›l
gerçeklefltirdi¤i Endüstriyel Ergonomi Sempozyumuna da konuflmac› olarak
kat›larak de¤erli tecrübelerini paylaflm›flt›.

Sempozyum sonras› Doç. Dr. Tülin Gündüz’ün editörlü¤ünde haz›rlanan
ve sempozyum ç›kt›lar›ndan oluflan Endüstriyel Ergonomi Sempozyumu
El Kitab› çal›flmas› BUS‹AD’›n deste¤i ile bas›lm›flt›. Söz konusu kitap
çal›flmas› çeflitli üniversitelerin takdirini kazanmas›n›n yan› s›ra, Biruni
Üniversitesi ‹fl Güvenli¤i Yüksek Lisans program› taraf›ndan da ders kitab›
olarak önerildi.



Söylefli
2012 y›l›ndan itibaren de Doç. Dr.
olarak çal›fl›yorum. Üniversitede
ergonomi ve ifl güvenli¤i alan›ndaki
derslere giriyorum. Yüksek lisans ve
doktora ö¤rencilerimi yetifltiriyorum.
Onlarla sanayiye direkt katk›s›
bulunabilecek akademik projeler
gerçeklefltirmeye çal›fl›yoruz. Ayr›ca
TC Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› taraf›ndan verilen ‹flyeri
Hekimli¤i ve ‹fl Güvenli¤i Uzmanl›¤›
E¤itici Belgesine sahibim. Bunun yan›
s›ra Almanya’da 80 saatlik e¤itim ve
s›nav sonras› elde edilen profesyonel
MTM uzman›y›m. Ayn› zamanda Milli
Prodüktivite Merkezi (MPM)’nin
ergonomi alan›nda d›fl e¤itmen
havuzunda yer al›yorum. Bu güne
kadar ulusal ve uluslararas› 12
araflt›rma projesinde yer ald›m. 2008
y›l›ndan bu yana da BUS‹AD Çevre

ve ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i Uzmanl›k
Grubunda çal›flarak, sanayiye
ergonomi ve ifl güvenli¤i alan›nda
gönüllü destek veriyorum. Bir üst
kurulufl olan TÜRKONFED’in de
Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i
Uzmanl›k Grubunda yer almaktay›m.

Yurt içinde ve yurt d›fl›nda alan›mda
gerçeklefltirilen kongreleri takip ediyor
ve kat›l›yorum. Bugüne kadar ulusal
ve uluslararas› olmak üzere 25 tane
makalem, 65 tane kongre tebli¤im
ve bu çal›flmalardan ald›¤›m
uluslararas› 151 adet at›f bulunmakta.
Bilimsel ilgi alanlar›m› ergonomi, ifl
güvenli¤i, termal konfor, koltuk
konforu, antropometri, biliflsel
ergonomi, giyilebilir teknolojiler,
Endüstri 4.0 ve nöroergonomi olarak
sayabilirim.

Öncelikle BUS‹AD okurlar› için k›saca
kendinizi tan›t›r m›s›n›z?

1975 y›l›nda Karadeniz’in küçük bir
sahil kasabas› olan Akçakoca’da
do¤dum. Karadeniz’in h›rç›n ve
coflkulu dalgalar›yla büyüdüm
diyebilirim. Ailemin üç k›z›ndan en
büyü¤üyüm. Üniversiteye gitmek için
ilk defa memleketimden ayr›ld›¤›mda
16 yafl›ndayd›m. Makine Mühendisli¤i
a¤›r bir e¤itim içerir, ders çal›flma
odakl› ö¤rencili¤imde derslerin
d›fl›nda 1 y›l süreyle de tiyatro e¤itimi
ald›m, çeflitli oyunlarda baflrol
oynad›m. Ö¤rencilik sonras› bir
dönem dans ile ilgilendim ancak
devam ettirme f›rsat›m olmad›.
Akademik kariyerim vas›tas›yla 12
ülke ve bu ülkelerin çeflitli flehirlerinde
yaflama f›rsat›m oldu. Farkl› kültürlerin
içinde yaflayarak kendimi
zenginlefltirdim diyebilirim. ‹ngilizce
ve Almanca biliyorum. Yaflam boyu
spor prensibiyle spor yapmaya
çal›fl›yor ve sa¤l›kl› beslenme ile
ilgileniyorum. Hayat›n bana en büyük
arma¤an› olan Lena isimli bir k›z›m
var.

Uluda¤ Üniversitesi’ndeki mevcut
görevinize dek uzanan e¤itim kariyeriniz
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

1991 y›l›nda bafllad›¤›m Uluda¤
Üniversitesi Makine Mühendisli¤i
Bölümünden 1995 y›l›nda mezun
olduktan sonra, yüksek lisansa ve
araflt›rma görevlisi olarak çal›flmaya
bafllad›m. Torna tezgah› kalemlik yap›
malzemesinin polimer betondan
üretilmesi konusundaki yüksek
lisans›m› 1998 y›l›nda bitirdim ve ayn›
y›l doktoraya bafllad›m. Doktorada
çal›flma alan› olarak Ergonomiyi
seçtim. Otomobil sürücü koltu¤u ve
termal konfor olarak belirledi¤imiz
araflt›rma konusunda yurt içi ve yurt
d›fl›nda deneysel çal›flmalar ve
projeler yaparak doktoram› 2005
y›l›nda tamamlad›m. Beni yetifltiren,
akademik kariyerimin flekillenmesini
sa¤layan ve kendisinden çok fley
ö¤rendi¤im doktora hocam Prof. Dr.-
Ing. Fatih C. Babal›k’a teflekkürü
hayat›m boyunca bir borç bilirim.
2006 y›l›nda ö¤retim görevlisi olarak
Uluda¤ Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i Bölümü’ne atand›m.
Ard›ndan 2008 y›l›nda ayn› bölümde
Yard›mc› Doç. Dr. oldum.
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E¤itim hayat›n›z boyunca ald›¤›n›z burs
ya da ödüller var m›? Varsa konular›
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

2005 y›l›nda doktoram›
tamamlad›ktan sonra, Almanya’daki
Deutsche Forschung Gemeinschaft
(DFG) ile TÜB‹TAK ifl birli¤i ile
oluflturulmufl TÜB‹TAK - DFG
araflt›rma bursunu kazand›m. Bu burs
ile Münih Teknik Üniversitesi’nde
Antropometri çal›flmalar›
gerçeklefltirdim. 2013 y›l›nda da YÖK
araflt›rma bursu kazanarak
‹ngiltere’ye gitmeye hak kazand›m.
Birmingham Üniversitesi’nde 6 ay
süreyle biliflsel ergonomi
çal›flmalar›nda bulundum.

Almanya ve ‹ngiltere baflta olmak üzere
çeflitli yurt d›fl› temaslar›n›z oldu. Bu
süreçte gerçeklefltirdi¤iniz araflt›rmalar
ve söz konusu deneyimleriniz hakk›nda
bilgi verebilir misiniz?
Doktora çal›flmam esnas›nda
Darmstadt Teknik Üniversitesi
Ergonomi Anabilim Dal›nda 1 y›l›
aflk›n süreyle araflt›rmac› olarak
çal›flt›m ve Ford firmas›n›n üniversite
ile ortaklafla gerçeklefltirdi¤i 2 ayr›
araflt›rma projesinde yer ald›m. 5 y›l
sonra üretilecek olan bir model için,
kendinden hem ›s›tmal› hem
so¤utmal› olarak üretilmifl sürücü
koltuklar›nda termal konfor araflt›rmas›
yapt›k. Bu koltuklar›n ›s›tma ve
so¤utma fonksiyonlar› digital olarak
5 kademede ayarlanabiliyor, ayr›ca
baz›lar› sürücüye masaj yapma
özelli¤i tafl›yordu. 2001 y›l›nda
tecrübe etti¤im bu deneyimden sonra
bugün 2018 y›l›nday›z. Ülkemde de
bu teknolojiye sahip sürücü
koltuklar›n›n üretilmesini hala hevesle
bekliyorum. Türkiye’ye döndükten
sonra da TOFAfi Afi’de doktoradaki
araflt›rma konum olan sürücü termal
konforu ile ilgili yap›lan projede
çal›flt›m. 2008 y›l›nda Münih Teknik
Üniversitesi Ergonomi Anabilim
Dal›nda Antropometri alan›nda
doktora sonras› araflt›rmac› olarak
çal›flt›m. Türkiye’ye döndükten sonra,
ülkemizde özellikle kad›nlar üzerinde
ilk defa gerçeklefltirilen antropometri
projeleri yapt›m. Almanya ve onun
gibi pek çok geliflmifl ülkede bulunan
digital insan ölçüm sistemleri ile
çal›flma f›rsat›m oldu. Bu sistemlerin
ülkemize de kazand›r›lmas›
gerekti¤ini düflünüyorum, çünkü biz

hala geleneksel ölçüm yöntemi olan
antropometre ile ölçüm yap›yoruz.
2013 y›l›nda, Birmingham
Üniversitesi Bilgisayar Elektrik ve
Elektronik Mühendisli¤i Bölüm
baflkan› taraf›ndan biliflsel ergonomi
çal›flmak üzere ‹ngiltere’ye davet
edildim. 6 ay süreyle ‹ngiltere’de
biliflsel ergonomi alan›nda
uygulamal›-deneysel çal›flmalarda
bulundum. Türkiye’ye döndükten
bugüne dek biliflsel ergonomi
alan›nda çal›flmalar›ma devam
ediyorum. Multidisipliner bir çal›flma
ortam›nda neler üretilebilece¤ini
tecrübe etme flans› buldum.

Uzmanl›k alan›n›z olan ergonomiyi
k›saca tan›mlayarak, biliflsel ergonomi
alan›nda yürüttü¤ünüz çal›flmalar
hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Ergonomi, insan ile insan›n içinde
bulundu¤u her türlü teknik sistem ya
da ürün aras›ndaki iliflkiyi inceleyen
bir bilim dal›d›r. Yani, insan olan her
yerde biz var›z. Bu bazen insan›n
hayat›nda kulland›¤› bir ürünün
tasar›m›yla ilgili olabilir, bazen de ifl
içinde ya da d›fl›nda bulundu¤u
koflullar›yla ilgili olabilir. ‹nsan›,
fizyolojik ve zihinsel olarak ikiye ay›r›p
bu iki parçay› sürekli olarak
senkronize çal›flan bir bütün olarak
düflünebiliriz. Ergonomi ve t›p
alan›ndaki bilimsel çal›flmalar, insan›
fizyolojik olarak anlayabilmifl ve buna
uygun çözümler üretebilmifl
durumda. Ancak zihinsel olarak
insan› henüz tam olarak çözebilmifl
de¤iliz. Bir örnek verecek olursak,
insan›n fizyolojik olarak ne kadar
yoruldu¤unu rakamsal veriyle
ölçebiliriz. Çünkü insan›n kas-kütle
yap›s›n›, ald›¤› enerjiyi, ortaya
koydu¤u ifli, verimi vs. gibi
parametreleri formülleriyle
hesaplay›p ortaya koyabiliyoruz.
Ancak bir insan›n zihinsel olarak ne
kadar yoruldu¤unu rakamsal olarak
ortaya net olarak koyam›yoruz. ‹flte
bu noktada biliflsel ergonomi
devreye giriyor. Yani insan bir ifl
yaparken zihinsel süreçleri hangi
aflamalardan geçiyor? Ya da ne
kadar yoruluyor? Ya da ö¤renme ve
çal›flma süreçlerinde beyin nas›l
davran›fllarda bulunuyor? Bu
sorular›n yan›t›n› zihinsel ergonomi
çal›flmalar› ile araflt›r›yoruz. fiimdi
biliyorsunuz Endüstri 4.0 kapsam›nda

insanla robotun birlikte çal›flmas› ön
planda. Önceden robot sistemleri tel
kafeslerle ayr›l›p, insan sensör
sistemleri ile robot çal›flma hacminin
d›fl›nda kal›rken, önümüzdeki imalat
teknolojilerinde insan ile robot ayn›
hacimde senkronize olarak birlikte
çal›flacaklar. Bu birliktelik fiziksel
olarak kurulabilir ancak bu birliktelikte
insan›n zihinsel süreçleri nas›l ifller?
Robotla birlikte senkronize çal›flmaya
insan nas›l uyum sa¤layabilir? fiu
anda bu konular› araflt›r›yoruz.

Üyesi oldu¤unuz BUS‹AD Çevre ve ‹fl
Sa¤l›¤› Güvenli¤i Uzmanl›k Grubu’nun
faaliyetlerinden bahsederek, gruptaki
görev ve sorumluluklar›n›z hakk›nda
bilgi verebilir misiniz?

Biz uzmanl›k gurubu olarak, çevre
ve ifl güvenli¤i alan›nda konusuna
hakim 16 kifliden olufluyoruz. Bundan
10 y›l önce kurulan gurubumuz, hem
üniversitede hem sanayide bu
alanda çal›flanlardan hem de
piyasada bu alanda flirketi bulunan
uzman kiflilerden olufluyor. Her y›l
düzenledi¤imiz panellerle
sanayicinin, ifl güvenli¤i ve çevre
alan›nda güncel olarak önünde duran
ve çözüm bekleyen konular›na ›fl›k
tutmaya çal›flt›k. Yapt›¤›m›z faaliyetler
göz önüne al›nd›¤›nda Bursa
sanayisine önemli katk›larda
bulundu¤umuzu düflünüyorum.
Geçen y›l düzenledi¤imiz Endüstriyel
Ergonomi Sempozyumu da hem
bas›nda hem de sanayi iflletmeleri
taraf›ndan oldukça ilgi gördü. Art›k
çal›flmalar›m›z› yeni bir alana
kayd›rmay› düflünüyoruz. Gelecek
y›l ifl güvenli¤i ve çevre alan›nda
BUS‹AD ödülü oluflturmay›
hedefliyoruz. Dinamik ve uzman
kadromuzla amac›m›z hem toplumu
daha fazla bilinçlendirmek, hem de
alanda çal›flan en iyi firmalar›n
çal›flmalar›n› ön plana ç›kararak
örnek oluflturmak.

Bir BUS‹AD uzmanl›k gurubu faaliyeti
olarak düzenledi¤imiz sempozyum,
bekledi¤imizin üzerinde ilgi gördü.
Sempozyumda, hem sanayiden hem
de akademisyenlerden oluflan
zengin bir konuflmac› profili ile
toplumun karfl›s›na ç›kt›k.
Sempozyuma sadece sanayici de¤il,
farkl› kesimlerden de kat›l›mc›lar oldu.
Bas›nda yer alarak yap›lan etkinli¤in



ülkemize kazand›rmaktan dolay›
gurur duyuyorum. Nöroloji ve
ergonominin birleflimi ile oluflturulan
bu alanda dünyada da yeni yeni
çal›flmalar yap›lmaya bafllanm›flt›r.
Proje ekibimiz multidisipliner bir
çal›flma yap›s›na ait. Ac›badem
Üniversitesi’nden Nörolog Doç. Dr.
Özlem Taflkap›l›o¤lu, Elektrik ve
Elektronik Yük. Müh. Önder Tokçalar
ile benim yürütücülü¤ümde bafllayan
projede yüksek lisans ve doktora
yapmakta olan ö¤renciler de yer
alacak. Projemiz, TOFAfi Afi deste¤i
ile Üretim Teknolojileri Müdürlü¤ü
Departman›nda gerçeklefltirilecek.
Tamamen gerçek üretim ortam›nda,
gerçek çal›flanlarla araflt›rmalar
yapaca¤›z. Giyilebilir teknolojilerden
biri olan art›r›lm›fl gerçeklik
gözlü¤ünün seri imalatta kullan›l›p
kullan›lamayaca¤›n› araflt›raca¤›z.
E¤er kullan›labilir ise, bunun insan
zihinsel yükü üzerindeki etkisini
araflt›raca¤›z. Bu etkinin yafla göre,
cinsiyete göre, deneyime göre
de¤ifliklik gösterip göstermedi¤ini
bulaca¤›z. Örne¤in, cinsiyete göre

farkl›l›k ç›kmazsa bu sonuç, imalatta
giyilebilir teknoloji ile çal›flacak kad›n
istihdam›n›n önünü açabilir. Birçok
aç›dan hem akademik hem de
sanayiye katk›da bulunacak olan
projemizin ülkedeki di¤er sanayi
kurulufllar› için rehber niteli¤i
tafl›yaca¤›n› düflünüyorum. Endüstri
4.0 çal›flmalar›nda bir türlü nerden
bafllasak, ne yapsak, nas›l yapsak
sorular›yla bo¤uflan flirketler için,
yap›labilir bir örnek oluflturmufl
olaca¤›z. Projeye desteklerinden
dolay› TOFAfi Yönetimine ve TOFAfi
Üretim Teknolojileri Müdürlü¤üne
teflekkür ediyorum. Türkiye için bir
ilk olan bu projenin Üniversitem ve
ülkemiz sanayisi için hay›rl› olmas›n›
diliyorum.

Bu anlaml› baflar›n›zdan dolay› biz de
sizi tebrik ederiz. Çal›flman›z›n
Türkiye’ye fayda sa¤lamas› temennisi
ile eklemek istedi¤iniz baflka bir konu
var m›d›r?

Ben de ilginize teflekkür eder,
çal›flmalar›n›zda baflar›lar dilerim.

içeri¤i daha genifl kitlelere ulaflt›.
Sempozyumda yap›lan konuflmalar›n
sunumlar›n› ve konuflmac›
özgeçmifllerini içeren bir kitap
haz›rlad›k ve kitap tüm BUS‹AD
üyelerine da¤›t›ld›. Böylece
sempozyuma gelemeyenler de
okumas› oldukça pratik olan kitaba
bakarak bilgi edinme f›rsat› oldu.
Sempozyum kitab›, her y›l düzenli
olarak gerçeklefltirilen Ulusal
Ergonomi Kongresi’nde kat›l›mc›lara
BUS‹AD taraf›ndan ulaflt›r›ld›.
Türkiye’nin her köflesinden
kat›l›mc›lar› a¤›rlayan kongrede,
yapt›¤›m›z sempozyum çal›flmas›n›n
ulusal ölçekte de yay›lmas› sa¤land›.
Endüstriyel Ergonomi Sempozyumu
El Kitab› çal›flmas›n›n oldukça
yenilikçi ve faydal› bulunmas›
nedeniyle, bu y›l 24’üncüsü organize
edilecek olan Ulusal Ergonomi
Kongresi taraf›ndan panelist olarak
davet edildim. Kitab›n çeflitli
üniversitelerin takdirini kazanmas›n›n
ard›ndan Biruni Üniversitesi ‹fl
Güvenli¤i Yüksek Lisans program›
taraf›ndan ders kitab› olarak önerildi.
Bu sonuç, BUS‹AD Çevre ve ‹fl
Sa¤l›¤› Güvenli¤i Uzmanl›k
Grubumuz için gurur vericidir. Bu
f›rsat› sa¤lad›¤› için BUS‹AD’a ve
çal›flma grubunda eme¤i geçen tüm
arkadafllar›ma teflekkür ederim.

Geçti¤imiz y›lki sempozyum elde etti¤i
baflar›n›n yan› s›ra, bir de sizin
cephenizden bir ilke ev sahipli¤i yapt›.
Konu hakk›nda bilgi verebilir misiniz?

Yaklafl›k 1 y›l› aflk›n süredir, biliflsel
ergonomi ile ilgili bir projemin
gerçekleflmesi için u¤rafl›yorduk.
Endüstri 4.0 ile birlikte geliflen
giyilebilir teknolojilerin imalatta insan
zihinsel süreçleri üzerindeki etkilerini
merak ediyoruz. Bu proje fikrini ilk
olarak Endüstriyel Ergonomi
Sempozyumunda bas›nla ve sanayici
ile paylaflm›flt›m ama o zaman henüz
proje fikrimiz onaylanmam›flt›.
Geçti¤imiz günlerde gelen haber ile,
TÜB‹TAK taraf›ndan 1001 Arge
Projeleri kapsam›nda projemiz
onayland›. fiimdiye kadar ulusal ve
uluslararas› bir çok projede yer ald›m,
ancak bu güne kadar beni en
heyecanland›ran proje bu oldu. Proje
ile Türkiye’de ilk kez sanayide
nöroergonomi araflt›rmas› yapaca¤›z.
Oldukça yeni olan bu bilim dal›n›
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Söylefli



devam eden çal›flmalar› hakk›nda
bilgi verdi.

Türkay, BUS‹AD’›n özellikle e¤itim
alan›nda yürüttü¤ü projelere
de¤inerek, Mesleki Teknik E¤itimi
‹yilefltirme Projesi ve Nitelikli Ar-Ge
Mühendisi Yetifltirme Program› ile
ilgili Vali Küçük’ü bilgilendirdi.

Baflkan Türkay, görüflme sonunda
Vali Küçük’e BUS‹AD tan›t›m kitab›
ve BUS‹AD’dan Bak›fl Dergisinin son
say›s›n› hediye etti.
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BUS‹AD, Vali Küçük ve Büyükflehir
Belediye Baflkan› Aktafl’› ziyaret etti

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Bursa Valisi
‹zzettin Küçük’ü ve Bursa
Büyükflehir Belediye Baflkan›
Alinur Aktafl’› ziyaret etti.

Ziyaretlerde BUS‹AD’›n yeni
dönemde hayata geçirmeyi
planlad›¤› projeler hakk›nda bilgi
verilirken, derne¤in özellikle
e¤itim alan›ndaki çal›flmalar›
üzerinde duruldu. Ayr›ca BUS‹AD
ile Büyükflehir Belediyesi
aras›nda Bursa’n›n 2030 Çevre
Düzeni Plan›n›n haz›rlanmas›
konusunda ifl birli¤i yap›lmas› da
kararlaflt›r›ld›.

B ursa Valisi ‹zzettin Küçük’ün 
Heykel Valilik Kona¤›ndaki 
makam›nda gerçeklefltirilen

nezaket ziyaretine BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n
yan› s›ra Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›lar› Mustafa Ekinci, Bu¤ra
Küçükkayalar, U¤ur Urkut, Yönetim
Kurulu Üyeleri Burhan Çak›r, Burak
An›l, Selim Akbafl ve Genel
Koordinatör Basri Tüfekçio¤lu kat›ld›.

Baflkan Ergun Hadi Türkay’a yeni
dönemde baflar›lar dileyen Vali
‹zzettin Küçük, BUS‹AD’›n kent ad›na
baflta sosyal sorumluluk projeleri
olmak üzere de¤erli çal›flmalar ortaya
koydu¤unu ve Türkiye’nin milli sanayi
at›l›m› ve kalk›nmas›nda önemli
görevler üstlendi¤ini belirtti.

Baflkan Ergun Hadi Türkay da
BUS‹AD’›n geçmiflinden ald›¤› güçle
gelecekte de baflar›l› projeler ortaya
koymak ad›na gayret gösterece¤ini
ifade ederek, derne¤in hali haz›rda



“Kentin gelece¤i ad›na ümitliyim”

Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan›
Alinur Aktafl’›n Büyükflehir Belediye
Binas›ndaki makam›nda
gerçeklefltirilen ziyarete de BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay’›n yan› s›ra Baflkan Yard›mc›s›
Bu¤ra Küçükkayalar, Yönetim Kurulu
Üyeleri Burak An›l, Osman Nemli,
Gonca Yerliyurt ve Genel Koordinatör
Basri Tüfekçio¤lu kat›ld›.

BUS‹AD Yönetimine yeni dönemde
baflar›lar dileyen Baflkan Alinur Aktafl,
Bursa’n›n çok özellikli bir flehir
oldu¤unu ve geliflmifl sanayisi ile
Türkiye’nin en geliflmifl kentleri
aras›nda yer ald›¤›n› söyledi. Kentin
sanayi ve tar›m kenti kimli¤inin yan›
s›ra önemli bir turizm kenti kimli¤i de
tafl›d›¤›na vurgu yapan Aktafl,
özellikle ‹znik gibi turizm potansiyeli
yüksek de¤erlerden daha fazla
faydalan›lmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi.
Kentin bu konuda ön plana
ç›kar›lmas› ad›na daha h›zl› ad›mlar›n
at›laca¤›na de¤inen Aktafl, “‹znik bafll›
bafl›na k›ymetli bir bölge. Çok say›da
tarihe de¤ere sahip. Sadece ‹znik
de¤il elbette, kentin bu özelli¤e sahip
birçok noktas› var” diye konufltu.

Aktafl, flöyle devam etti: “Eski
tabakhaneler bölgesinde yap›m›
planlanan termal tesisler de kente
önemli bir hareketlilik getirecektir.
Bursa mevcut hali ile de oldukça
dinamik bir yap›ya sahip. Baz›

sorunlar›m›z olsa da, ben kentin
gelece¤i ad›na ümitliyim. Yap›lan
araflt›rmalarda en önemli problem,
trafik olarak öne ç›kt› ve biz de bu
yönde düzenlemeler yap›yoruz. Ben
her f›rsatta bu kenti birlikte yaflayal›m
diyorum. Bu flehir, sahip oldu¤u
potansiyel ile hepimize yeter. Nüfus
art›fl h›z› düflse de Bursa hala göç
alan bir flehir. Bu konuyla ilgili
gelecekte sorun yaflamamak ad›na
kentin belirli bölgelerinde uydu kentler
kurmay› planl›yoruz. Bir taraftan da
ulafl›m master plan› üzerinde
çal›fl›yoruz.”

“Her türlü deste¤e haz›r›z”

Baflkan Aktafl’a BUS‹AD hakk›nda
bilgi veren Ergun Hadi Türkay da,

BUS‹AD’dan
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derne¤in 281 üyeye sahip oldu¤unu
ifade ederek, BUS‹AD üyelerinin 110
bin kifliye istihdam sa¤lad›¤›n› ve 11
milyar dolar civar›nda ihracat
gerçeklefltirdi¤ini belirtti. Türkay,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyeleri ile
birlikte Bursa’n›n 2030 Çevre Düzeni
Plan›n› incelediklerini kaydederek;
bu konuda önemli bir çal›flma
haz›rlad›klar›n› ve belediyenin ilgili
çal›flma grubunda yer alarak her türlü
deste¤e haz›r olduklar›n› belirtti.

Baflkan Aktafl da kentin ortak ak›l ile
yönetilmesini son derece
önemsediklerini ve bu konuda
gereken her türlü ifl birli¤ine haz›r
olduklar›n› ifade ederek, BUS‹AD’a
verece¤i destekten ötürü teflekkür
etti.



BUS‹AD Yönetiminden Bursa Vergi
Dairesi ile Adli Yarg› ve Adalet
Komisyonu Baflkanl›¤›na ziyaret
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BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Adli Yarg› ve
Adalet Komisyonu Baflkan› Ali
R›za Bir ile Bursa Vergi Dairesi
Baflkan› Nuri Karakafl’a nezaket
ziyareti gerçeklefltirdi.

BUS‹AD’daki ola¤an seçimli 
genel kurul sonras› görevi 
devralmalar›ndan dolay› Bursa

protokolüne yönelik ziyaretler
kapsam›nda gerçeklefltirilen Adli
Yarg› ve Adalet Komisyonu Baflkan›
Ali R›za Bir ile olan görüflme, samimi
bir ortamda geçti. Karfl›l›kl› bilgi al›fl
veriflinin yap›ld›¤› görüflme
kapsam›nda BUS‹AD Yönetim Kurulu
üyeleri kendilerini tan›tarak faaliyet
gösterdikleri alanlarla ilgili bilgi
paylafl›m›nda bulundu. Türkiye’nin
kalk›nmas› için üretmek ve ihracat›n›
artt›rmak durumunda oldu¤unu ifade
eden BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, Bursa gibi illerde üretim
kültürünün son derece geliflmifl
oldu¤unu ve kentte sanayinin önemli
bir yol kat etti¤ini kaydetti. Türkay,
günümüzün en zor konular›ndan
birinin sürdürülebilir rekabet ve
markalaflma oldu¤unun alt›n› çizerek,
yaflanan sorunlar›n afl›lmas›
noktas›nda e¤itim konusunun da son
derece önem tafl›d›¤›n› sözlerine
ekledi.

Adli Yarg› ve Adalet Komisyonu
Baflkan› Ali R›za Bir de ziyaretten
dolay› duydu¤u memnuniyeti dile
getirerek yeni dönemde görevi
devralan BUS‹AD Yönetim Kuruluna
baflar›lar diledi.

“BUS‹AD Bursa’ya de¤er katan önemli
projeler hayata geçiriyor”

BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyeleri,
Bursa Vergi Dairesi Baflkan› Nuri
Karakafl’› da Heykel’deki makam›nda

ziyaret etti. Bursa protokolüne yönelik
nezaket ziyaretleri kapsam›nda
gerçeklefltirilen görüflmeye, Baflkan
Ergun Hadi Türkay’›n yan› s›ra Baflkan
Yard›mc›lar› Mustafa Ekinci ve Bu¤ra
Küçükkayalar, Sayman fievki Boran
ve Genel Koordinatör Basri
Tüfekçio¤lu kat›ld›.

Karfl›l›kl› bilgi al›fl veriflinin yap›ld›¤›
görüflme kapsam›nda BUS‹AD
Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini
tan›tarak faaliyet gösterdikleri
alanlarla ilgili bilgi paylafl›m›nda
bulundu. Ziyaretten duydu¤u
memnuniyeti dile getiren Bursa Vergi
Dairesi Baflkan› Nuri Karakafl,
BUS‹AD’›n kentin önemli sivil toplum
kurulufllar›ndan biri oldu¤unu ifade
ederek, derne¤in Bursa’ya de¤er
katan önemli projeler hayata
geçirdi¤ini belirtti. Son dönemde
özellikle yenilikçilik ve yarat›c›l›k

alan›nda hayata geçirilen çal›flmalar›
ve konuyla ilgili sempozyumu takip
etti¤ini ifade eden Karakafl, Bursa’n›n
mevcut üretken yap›s› ile bu ve buna
benzer çal›flmalar için her zaman
uygun bir ekosisteme sahip
oldu¤unun alt›n› çizdi.

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay
da gösterdikleri nezaketten dolay›
Bursa Vergi Dairesi Baflkan› Nuri
Karakafl’a teflekkür ederek, BUS‹AD
olarak üyeler, kent ve ülke ad›na
çal›flmaya devam edeceklerini
kaydetti. BUS‹AD üyelerinin gerek
kent gerek ülke ekonomisi ad›na
önemli katma de¤er üretti¤ine iflaret
eden Türkay, dernek olarak Bursa
Vergi Dairesi ile her türlü ifl birli¤ine
haz›r olduklar›n›, birlikte ortaya
koyulacak çal›flmalarda daha büyük
bir sinerji yakalanaca¤›na inand›¤›n›
sözlerine ekledi.



BUS‹AD Yönetiminden
Bursa Bas›n›na ziyaret
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BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyeleri, genel
kurul sonras› Bursa bas›n› ile bir araya
gelerek derne¤in yeni dönemdeki plan
ve projeleri hakk›nda bilgi verdi. Kentin
önde medya kurulufllar›na
gerçeklefltirilen ziyarette Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay baflta olmak
üzere Yönetim Kurulu Üyeleri de haz›r
bulundu.

iyaretler kapsam›nda Dünya 
Gazetesi Bursa Bölge 
Temsilcili¤i, Ekohaber Gazetesi,

Hürriyet Gazetesi Marmara Bölge
Temsilcili¤i, Olay Medya ve Sönmez
Medya ziyaret edildi.

Dünya Gazetesi’ne gerçeklefltirilen
ziyarette BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi
Türkay’a Yönetim Kurulu Üyeleri
Bu¤ra Küçükkayalar, Mustafa Ekinci,
Osman Nemli ve fievki Boran ile
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu efllik etti. BUS‹AD’›n bu
y›l kuruluflunun 40’›nc› y›l› oldu¤una
iflaret eden Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, Bursa ifl
dünyas›n›n birlikteli¤ini en üst düzeye
tafl›yabilmek için yeni dönemde farkl›
projelere imza atacaklar›n› kaydetti.
Türkay, nitelikli teknik personel
konusunda e¤itimin gelifltirilmesi ve
çal›flanla iflveren iliflkilerinin daha iyi
yönetilmesine yönelik raporlamalar
yaparak hükümetle paylaflacaklar›n›,
aile flirketlerinde kuflaklar aras›
geçiflin daha dengeli olabilmesi, dijital
geliflim ve giriflimcilik konular›nda da
bilgilendirici çal›flmalar yürüteceklerini
dile getirdi.

“BUS‹AD çal›flmalar›n›n yak›n takipçisi
olaca¤›z”

Ekohaber Gazetesi’ne gerçeklefltirilen
ziyarette konuflan Baflkan Ergun Hadi
Türkay, yeni dönemde hayata
geçirmeyi planlad›klar› projeler
üzerinde durdu. Ziyarete ev sahipli¤i
yapan Ekohaber Gazetesi Sahibi
Tahsin Ard›ç da ziyaretten duydu¤u
memnuniyeti dile getirerek, yeni
yönetime baflar›lar diledi. Ard›ç, hali
haz›rda BUS‹AD üyesi oldu¤unu ve

Z

geçmifl dönemde BUS‹AD Bas›n
Dan›flman› olarak görev ald›¤›n›
hat›rlatt›. BUS‹AD’›n önemli
çal›flmalara imza att›¤›n› ifade eden
Ard›ç, BUS‹AD’›n çal›flmalar›n›n yak›n
takipçisi olacaklar›n› sözlerine ekledi.

Hürriyet Gazetesi Marmara Bölge
Temsilcisi Burcu Baflar’a
gerçeklefltirilen ziyarette konuflan
Baflkan› Ergun Türkay, önceliklerinin
e¤itim, çal›flan ve iflçi aras›ndaki
iliflkiler, Endüstri 4.0 ve yeni fikirlere
destek vermek oldu¤unu belirtti.
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci ise,
“Türkiye ve Bursa, bir baflar› hikayesi
yaz›yor. Türkiye’yi ve Bursa’y› hak
etti¤i flekilde sunmam›z gerek”
fleklinde konufltu. Baflkan Türkay,
286 üyeye sahip olduklar›n› belirterek,
önümüzdeki dönemde bu say›y›
art›rmaya yönelik çal›flmalar›n›n
olaca¤›n› aç›klad›. Ortak ifl birliklerine
aç›k olduklar›n› belirten Türkay,
amaçlar›n›n aksiyon planlar›n›
oluflturup, devaml›l›¤› olacak projeleri
hayata geçirmek oldu¤unu kaydetti.

“Yeni fikirlere destek olaca¤›z”

Türkiye’nin odaklanmas› gerekti¤i
konular›n bafl›nda e¤itimin geldi¤ini
dile getiren Türkay, geçmiflte oldu¤u
gibi bu dönemde de bu konuyla
alakal› çal›flma yürüteceklerini
belirterek, çal›flan ve iflveren
aras›ndaki iliflkileri düzenleyici bir
çal›flma da yapmak istediklerini
kaydetti. Türkay, Endüstri 4.0 ile ilgili
yapacaklar› çal›flman›n raporlar›n› da
önümüzdeki günlerde
paylaflacaklar›n›n alt›n› çizdi. Ana
hedeflerinin ifl ve çal›flma dünyas›n›
daha iyi noktaya ulaflt›rmak oldu¤unu
ifade eden Türkay, “Türkiye’de yeni
kurulacak flirketler için insanlar›n bir
fikri var ama ticari hayata geçirilmesi
mümkün olmayabiliyor. Bunun çeflitli
nedenleri var. Maddi imkans›zl›klar
ya da bürokratik anlamda sorunlar
olabiliyor. Biz yeni bafllang›çlara ve
yeni nesil flirketlere öncülük etmek
istiyoruz. Bu konuda destek de
al›yoruz. Yeni kurulacak flirketler için
yeni fikirlere bir flekilde destek olmay›
düflünüyoruz” diye konufltu.

BUS‹AD’dan
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“Madeni iflleyip sunam›yoruz”

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Ekinci ise
Marmara Bölgesi’nin otomotiv
altyap›s›n›n birçok ülkenin yan› s›ra
özellikle Balkanlar’da da olmad›¤›n›
vurgulad›. Bursa’n›n otomotiv ana ve
yan sanayi anlam›nda adeta bir
madene sahip oldu¤unu belirten
Ekinci, “Çok önemli de¤erlere sahibiz
ancak bu de¤erleri tam olarak
kullanam›yoruz. Maden var, iflleyip
sunam›yoruz. Marketing alan›nda
önemli eksiklerimiz var.
Bulgaristan’dan ç›k›n, bizi tan›yan
yok, Bursa’y› bilen yok. Oysa
Bursa’da iki tane uluslararas› dev
otomobil fabrikas› var. Onun d›fl›nda
çok da geliflmifl bir altyap› var.
Endüstri 4.0 aç›s›ndan bakt›¤›n›zda
Bursa’daki altyap› Avrupa ile eflde¤er.
Yaz›l›m ve baz› mühendislik dallar›nda
belki zay›f›z ama reaksiyon ve
adaptasyon konusunda öndeyiz”
fleklinde konufltu. Ekinci flöyle devam
etti: “Türkiye bulundu¤u co¤rafyadan
dolay› daha farkl› alg›lan›yor. Oysa
Türkiye ve Bursa, bir baflar› hikayesi
yaz›yor. Türkiye’yi ve Bursa’y› hak
etti¤i flekilde sunmam›z gerek. Bu da
ancak güç birli¤i ile olur.
De¤erlerimizin fark›ndan de¤iliz ve
enerjimizi do¤ru olarak kullanmak
durumunday›z. Avrupa Endüstri 5.0
ve yapay zekay› gibi konularda
ad›mlar atmaua bafllad›. Oradan iyi
beslenmemiz için enerjimiz var. Bu
süreçte TAYSAD ve OSD gibi
kurulufllar da yan›m›zda. Sizin gibi
bas›n kurulufllar› ile ses getirecek
uluslararas› boyuttaki platformlarda
da biz her zaman var›z.”
Hürriyet Gazetesi Marmara Bölge
Temsilcisi Burcu Baflar da Bursa’n›n
gelece¤ine ›fl›k tutacak çal›flmalara
her zaman destek vereceklerini
belirterek, katk› konabilecek her türlü
ifl birli¤ine aç›k olduklar›n› kaydetti.

“Bursa’n›n yeni bir at›l›m yapmas›
gerekiyor”

Olay Medya Yöneticileri ile bir araya
gelen BUS‹AD Yönetimi, burada da
önemli mesajlar verdi. Yeni dönemde
kent ve ülke ad›na de¤er tafl›yan yeni
projelerin takipçisi olacaklar›n› ifade
eden Baflkan Türkay, özellikle e¤itime
büyük önem vereceklerini, sanayinin
bilimsel e¤itim ile ilerleme flans›

bulabilece¤ini kaydetti. ‹flçi - iflveren
iliflkilerine ve dijitalleflmeye yönelik
de çal›flmalar yapacaklar›na de¤inen
Türkay, ‹stanbul’dan bir filarmoni
orkestras›n› da Bursa’da misafir
ederek gerek ifl dünyas› gerek
Bursal›larla buluflturma gayreti içinde
olacaklar›n› belirtti. Türkay, BUS‹AD’›n
hali haz›rda devam eden projeleri
hakk›nda da bilgi vererek, özellikle
mesleki teknik e¤itiminin iyilefltirilmesi
ve Ar-Ge mühendisi yetifltirilmesi
ad›na yürütülen projeler hakk›nda
bilgi verdi. Türkay, bas›n
mensuplar›n›n sorular› üzerine de flu
aç›klamalarda bulundu: “Türkiye’nin
yerli otomobili mutlaka Bursa'da
üretilmeli. Bursa bunu baflka bir flehre
kapt›r›rsa çok yanl›fl olur. Burada çok
büyük otomotiv ana ve yan sanayi
bulunuyor. Bursa’n›n lojistik anlamda
da avantaj› var. Ayr›ca yerli otomobil,
pil teknolojisinin de kullan›laca¤›
elektrikli otomobil olarak planlanmal›.
Bursa flimdiye kadar tekstil ve

otomotiv ile öne ç›kt›. fiehrin bundan
sonra yeni bir at›l›m yapmas›
gerekiyor. Yeni yap›lacak sanayi
bölgesi de uzmanl›k gerektiren
alanlarda olmal›. Teknoloji Organize
Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) içinde
havaalan›, tren ve liman›n bir arada
olaca¤› bir bölge olarak planlan›yor.
Türkiye’ye örnek bir proje olacak.”

“Dernek ismi de¤iflecek”

Türkay, TÜS‹AD’›n aç›l›m›ndaki “‹fl
adamlar›” ifadesini “‹fl insanlar›”
olarak de¤ifltirdi¤inin hat›rlat›lmas›
üzerine, “Derne¤in ismindeki ifl
adamlar› ifadesinin ‘‹fl insanlar›’ olarak
de¤ifltirilmesi ile ilgili yönetim kurulu
karar ald›. Fakat bu genel kurul karar›
gerektiriyor. ‹lk genel kurulda gündem
maddelerinden birisi bu olacak.
Üzülüyoruz çünkü bunu önceden
düflünmemize ra¤men birincili¤i
‹stanbul’a kapt›rd›k” ifadelerini
kulland›. Türkay, 2018 y›l›n›n bir
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önceki y›la göre daha iyi olmas›n›
beklediklerini de sözlerine ekledi.

“BUS‹AD’›n Bursa ifl dünyas›ndaki yeri
son derece önemli”

Gerçeklefltirilen nezaket ziyareti ile
Sönmez Medya yöneticileri ile de bir
araya gelen BUS‹AD Yönetim Kurulu
Üyeleri, karfl›l›kl› bilgi al›fl veriflinde
bulundu. Ziyarette Sönmez Medya
ad›na Sönmez Medya Genel Müdürü
Burak Özgün, Bursa Hakimiyet - As
TV Genel Yay›n Yönetmeni Okan
Tuna, Bursa Hakimiyet Yaz› ‹flleri
Müdürleri Kemal Göz ve Ali Kemal
Aksakal’›n yan› s›ra editörler de haz›r
bulundu. Bir medya grubu olarak
tarafs›z bir flekilde haber vermeye
çal›flt›klar›n› ifade eden Burak Özgün,
BUS‹AD’›n Bursa ifl dünyas›ndaki
yerinin son derece önemli oldu¤unu
belirtti. Sönmez Medya’n›n tüm
mecralar› ile BUS‹AD’›n takipçisi
oldu¤una de¤inen Özgün, “Kent
ad›na katma de¤er sa¤layan tüm
kurumlara destek vermeye devam
edece¤iz. Bu anlamda BUS‹AD
yönetime de yeni dönemde baflar›lar
diliyorum” diye konufltu.

“2023 hedefleri için e¤itim flart”

Türkay yeni dönemde özellikle 3
projeye a¤›rl›k vereceklerini ifade
ederek, bunlar›n e¤itim, iflçi - iflveren
verimlili¤i ve dijitalleflme olaca¤›n›
belirtti. BUS‹AD’›n uzun süredir e¤itim
alan›nda önemli çal›flmalar
yürüttü¤ünü ve hali haz›rda devam
eden projelerinin oldu¤unu hat›rlatan
Türkay, Türkiye’nin 2023 hedeflerine
ulaflmas› için en çok önemsenmesi
gereken konular›n bafl›nda e¤itim
geldi¤inin alt›n› çizdi. Türkay, e¤itim
projelerini yo¤unlaflt›rarak sanayicinin
en büyük sorunlar›ndan olan kalifiye
personel sorununa çare bulmay›
hedeflediklerine de¤inerek,
“Dijitalleflme de günümüzde oldukça
önemli hale geldi. Bu alanda da
önemli çal›flmalara imza ataca¤›z.
Endüstri 4.0 ile ilgili bir rapor
haz›rlama aflamas›nday›z. Bu süreçte
de¤erli bas›n kurulufllar›n›n deste¤ini
ve ifl birli¤ini son derece
önemsiyoruz. Amac›m›z Bursa’ya ve
ülkeye hizmet etmek. Beraber yol
alarak çok daha güzel sonuçlar elde
edece¤imize inan›yorum” diye
konufltu.



Yeni dönemde BUS‹AD Yönetimine
baflar›lar dileyen Ça¤lar, kendisinin
de BUS‹AD üyesi oldu¤unu ve
BUS‹AD’›n çal›flmalar›n› her zaman
destekledi¤ini dile getirdi. ‹fl dünyas›
temsilcileri olarak Bursa’ya katma
de¤er sa¤lama noktas›nda üzerlerine
düflen görevi yerine getirmek
durumunda olduklar›na iflaret eden
Ça¤lar, Olay Medya’n›n da BUS‹AD’›n
her türlü proje ve çal›flmas›na destek
olaca¤›n› sözlerine ekledi.
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BUS‹AD Yönetimi Cavit Ça¤lar’›
ziyaret etti

BUS‹AD’da gerçeklefltirilen genel
kurul sonras› görevi devralan yeni
BUS‹AD Yönetimi, Nergis Holding
Yönetim Kurulu Baflkan› ve Devlet
Eski Bakan› Cavit Ça¤lar’› ziyaret
etti. Ziyarette BUS‹AD Baflkan›
Ergun Hadi Türkay ve Yönetim
Kurulu Üyeleri haz›r bulundu.

Nergis Holding Yönetim Kurulu 
Baflkan› ve Devlet Eski Bakan› 
Cavit Ça¤lar’›n medya

binas›ndaki makam›nda
gerçeklefltirilen görüflme, samimi bir
ortamda geçti.

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
Rusya ile olan gerginli¤in atlat›lmas›
sürecinde görev alarak iliflkilerin
yumuflat›lmas› ad›na çaba harcayan
Cavit Ça¤lar’a teflekkür ederek,
Türkiye’nin bu sayede siyasi ve
ekonomik anlamda önemli bir
rahatlama süreci yaflad›¤›n› kaydetti.

Taraflar aras›ndaki iyileflme sürecinin
karfl›l›kl› iliflkilerin gelece¤ine büyük
katk› yapt›¤›n› ifade eden Cavit Ça¤lar
da, yaflanan sürecin gerek ekonomik
gerek siyasi alanda Türkiye ad›na
olumlu sonuçlar do¤urdu¤unu
kaydetti.



da kendilerini bir fikir platformu olarak
gördüklerini belirterek; amaçlar›n›n
Bursa’ya hizmet etmek oldu¤unu ve
tüm sivil toplum örgütlerinin ortak
amac›n›n bu olmas› gerekti¤ini
söyledi. Kurumlar aras›nda yaflanan
fikir ayr›l›klar› olabilece¤ine ve geçmifli
geride b›rakmak gerekti¤ine de¤inen
Türkay; önemli olan›n›n, olas› fikir
ayr›l›klar›na ra¤men ortak bir paydada
buluflabilmek ve kent ad›na katma
de¤er üretebilmek oldu¤unu
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BUS‹AD, Celal Sönmez’e konuk oldu
BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi
Türkay ve Yönetim Kurulu Üyeleri,
Sönmez Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Celal Sönmez’in konu¤u
oldu.

S önmez Holding Yönetim Kurulu
Baflkan› Celal Sönmez ile 
holdingdeki makam›nda bir araya

gelen Ergun Hadi Türkay
Baflkanl›¤›ndaki BUS‹AD Yönetim
Kurulu Üyeleri, karfl›l›kl› bilgi al›fl
veriflinde bulundu.

BUS‹AD’›n Bursal› sanayicilerin sesi
olmaya devam edece¤ini ifade eden
Celal Sönmez, sanayicilerinin
sorunlar›n›n tespiti ve dile getirilmesi
noktas›nda BUS‹AD’a önemli görevler
düfltü¤ünü belirtti. BUS‹AD’›n fikir
anlam›nda takipçisi olmaya devam
edeceklerini dile getiren Sönmez,
sivil toplum örgütlerinin gönüllülük
esas› ile yol ald›¤›n›n, bu anlamda
misyonlar›n›n son derece önemli
oldu¤unun alt›n› çizdi.

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay

BUS‹AD’dan
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Ayda 2 uçak üretme kapasitemiz var.
Uça¤›m›z› gelifltirmek için çal›flmalara
devam ediyoruz. Tafl›nan kifli say›s›n›
artt›rman›n yan›nda hidrojen yak›t›yla
uçan bir uçak projemiz var. Hibrid
bir motor gelifltirme çal›flmalar›m›z
da bir taraftan devam ediyor” diye
konufltu. Firman›n bu denli k›sa
sürede böylesi teknolojik hamleler
gerçeklefltirmesinden ve gelece¤e
dönük sa¤lam hedefler
belirlemesinden dolay› son derece
mutlu olduklar›n› ifade eden BUS‹AD
Baflkan› Türkay, dünya havac›l›k
endüstrisinde Türkiye’nin ve Bursa’n›n
ad›n› duyurduklar› için Mehmet Celal
Gökçen ve ekibine teflekkür etti.
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Aquila’n›n baflar›lar› BUS‹AD
Yönetimini mutlu etti

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, B Plas CEO’su ve
Aquila Firmas› Sahibi Mehmet
Celal Gökçen’e nezaket ziyareti
gerçeklefltirdi. Ziyarette
BUS‹AD’›n yeni dönemdeki
projelerinin yan› s›ra Gökçen
Grubuna ba¤l› B Plas flirketi
taraf›ndan geçti¤imiz y›llarda
sat›n al›nan Alman uçak firmas›
Aquila’da yaflanan teknolojik
geliflmeler ve yeni yat›r›m
hamleleri üzerinde duruldu.
Firman›n k›sa sürede geldi¤i
nokta ve gelecek ad›na ortaya
koydu¤u vizyon, BUS‹AD
Yönetimini mutlu etti.

BPlas’›n Yalova Yolu üzerindeki 
idari binas›nda gerçeklefltirilen 
ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu

Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra Baflkan Yard›mc›s› Mustafa
Ekinci, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman
Nemli, Gonca Yerliyurt ve Genel
Koordinatör Basri Tüfekçio¤lu kat›ld›.

BUS‹AD’a yeni dönemde baflar›lar
dileyen B Plas CEO’su ve Aquila
Firmas› Sahibi Mehmet Celal Gökçen,
BUS‹AD’›n geçmiflte oldu¤u gibi
gelecekte de baflar›l› projeler ortaya
koyaca¤›na inand›¤›n› belirtti.

BUS‹AD Baflkan› Türkay da nazik ev
sahipli¤inden dolay› Mehmet Celal
Gökçen’e teflekkür ederek, son
y›llarda B Plas’›n baflar›lar›n› takip
ettiklerini ve Alman uçak firmas›
Aquila’n›n sat›n al›nmas›n›n özellikle
Bursa ad›na son derece gurur verici
oldu¤unu ifade etti.

Gökçen, Aquila’n›n 25 y›ll›k geçmifli
ile kendi alan›nda sektörün önde
gelen e¤itim uçaklar›n› üreten bir
firma konumunda bulundu¤unun alt›n›
çizerek, sat›n alma sonras›nda
firman›n teknolojik alt yap›s›n› daha
da gelifltirerek 2 kiflilik kapasiteyi 4’e
ve 6’ya ç›karmaya çal›flt›klar›na
de¤indi. Aquila’n›n yan› s›ra bir
mühendislik firmas› ile bir uçak bak›m
firmas›n› da bünyelerine katt›klar›n›n
alt›n› çizen Gökçen, “Gelinen noktada
120 kiflilik bir ekibiz ve ekibimizin 55’i
mühendislerden olufluyor.



Burak An›l
BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi

Bitcoin, günümüzde fiyat›n›n 1 sene
içinde hayal edilemeyecek seviyede
yükselmesinden sonra tüm dünyada
oldu¤u gibi, Türkiye’de de birçok
insan›n yat›r›m anlam›nda dikkatini
çekmeyi baflard›.

Kimi için saadet zinciri, kimi için
yat›r›m arac›, kimi için de gelece¤in
teknolojisi.

1 Bitcoin de¤er olarak 19.500 USD’yi
gördükten sonra, bu günlerde 11.000
USD civar›nda bulunmaktad›r.

Bitcoin, blockchain sisteminde
bulunan cripto paralardan biridir.

Blockchain nedir, gelecekte ne gibi
de¤iflimler yaratacak diye
inceledi¤imizde; blockchain kay›tlar›
herkese aç›kt›r, belli bir merkezden
yönetilemez, tüm veriler ve ifllemler
ayn› anda milyonlarca sistem
kat›l›mc›s›n›n bilgisayarlar›nda
tutuluyor, arac›lar› ortadan kald›r›p,
maliyetleri düflürüyor, hiçbir banka,
kredi kart› firmas› ve benzeri firmalara
ihtiyaç duyulmuyor. Asl›nda
bakt›¤›m›zda Bitcoin, blockchain
teknolojisinin görünen yüzü. Bitcoin
gibi blockchain teknolojisi içinde
yaklafl›k 1500 adet kripto para
mevcut. Bu paralar›n her biri
teknolojik yaz›l›mlarla farkl› sektörlerin
maliyet düflürme, ifllem h›z›n› artt›rma,
veriyi daha güvenilir saklama, veri
hareketlerinde gizlili¤i sa¤lama gibi
birçok fayda sa¤l›yorlar.

Bu kripto paralardan birkaç tanesini
incelersek; örne¤in Ripple bankac›l›k

Gelece¤in teknolojisi blokzinciri
(blockchain)
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sektörü için tasarlanm›flt›r. Türkiye’de
Akbank ile yurtd›fl›nda da
Moneygram, American Express gibi
25’in üzerinde uluslararas› banka ve
finans kurumlar› ile anlaflma yapm›flt›r.
Bu anlaflmalar ile paran›n arac›s›z
h›zl› bir flekilde, çok daha düflük
maliyetlerle ve çok daha h›zl› transfer
olmas›n› sa¤lamaktad›r. Bir di¤er
örnek olarak Monero’yu alabiliriz.

Monero kimli¤i gizlidir. Takibi
mümkün de¤ildir ve kifliye özel, takip
edilemeyen bir sistemdir. Yukar›da
da belirtti¤im gibi bunlar gibi 1500
adede yak›n kripto para
bulunmaktad›r ve her biri farkl›
konularda belli faydalar
sa¤lamaktad›r.

Kripto paralar ço¤unlu¤un gözünde
sadece borsada yer alan hisse
senetleri olarak gözükse de, gelecek
internet teknolojisi olarak kabul

edilmekte ve çok konuflulan Endüstri
4.0’›n önemli bir parças› olma yolunda
h›zla ilerlemektedir.

De¤iflim fikirleri insanlar› her zaman
ürkütmüfltür. Fakat teknolojinin geldi¤i
yer ve ilerleme h›z› gösteriyor ki, daha
önümüzde çok uzun bir yol var ve
Türkiye geç kalmadan bu sistemin
içinde yerini almal›d›r. fiu anda ayn›
flekilde blockchain ve bitcoin
sistemleri için tepki veriliyor. Endüstri
4.0’›n çok önemli bir parças›n›n
yaz›l›m oldu¤u düflünülürse,
blockchain teknolojisi kesinlikle
dikkate al›nmal›d›r.

Makale



Bursa ifl dünyas›n›n sayg›n bir üyesi:
“Aytu¤ Onur”

devam etti. Ankara Fen Lisesinden,
sonras›nda da Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi Elektrik Elektronik
Mühendisli¤i bölümünden mezun
oldum. Ankara’dan döndü¤ümde
daha öncesinde her yaz çal›flt›¤›m
flirketimde düzenli çal›flmaya
bafllad›m. Ard›ndan Koç
Üniversitesinin ‹flletme Yüksek ‹htisas
(MBA) program›n›n ilk mezunu oldum
ve bir yandan çal›fl›rken bir yandan
da Uluda¤ Üniversitesinde ‹flletme
doktora program›n› tamamlad›m. Bu
süreç zarf›nda eflim Filiz ile evlendim.
Ayliz ve Alara ad›nda iki k›z çocu¤u
babas›y›m. fiu an Seçkin Onur Afi’de
Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s›y›m.

Profesyonel ifl hayat›na geçifl süreciniz
hakk›nda bilgi verir misiniz?

52 Bak›fl 143

Selanik kökenli Bursal› bir ailenin
üçüncü kuflak temsilcisi olarak
günümüz ifl hayat›nda kendine
sayg›n bir yer edinmifl olan Aytu¤
Onur, bir aile flirketi üyesi olarak
küçüklü¤ünden bu yana ifl
hayat›n›n hep içinde oldu.
Kardeflleri ile birlikte yaz aylar›nda
dedelerinin Muradiye’deki bakkal
dükkân›nda tezgah bafl›na geçen
Aytu¤ Onur, üniversiteyi bitirdikten
sonra da en temel görev say›lan
sat›fl temsilcisi olarak aile
flirketlerinde göreve bafllad›. Firma
bünyesinde tüm departmanlarda
çal›flan Onur, gelinen noktada
Seçkin Onur Afi’nin Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› olarak
profesyonel ifl hayat›n› sürdürüyor.

Dünyaca ünlü markalar›n ürünlerini
tüketicilerle buluflturan, söz konusu
ürünleri Türkiye’nin 18 iline ulaflt›ran
ve kendi markalar› olan Bizden ve
Memleket markalar› ile g›da ürünleri
üretimi gerçeklefltiren Seçkin Onur
Afi’nin Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Aytu¤ Onur ile firmalar›n›n
büyüme rakamlar›, gelece¤e dönük
hedefleri ve sahip olduklar› üretim
vizyonu ve kalite anlay›fllar› gibi
konular› konufltuk.

Öncelikle BUS‹AD okurlar› için k›saca
kendinizi tan›t›r m›s›n›z?

Ben Selanik kökenli Bursal› bir ailenin
üçüncü kuflak temsilcisiyim. 1969
y›l›nda Bursa’da do¤dum. Özel ‹nal
Ertekin ve Bursa Anadolu Lisesinden
sonra e¤itim hayat›m Ankara’da



Gelinen noktada firman›z›n fiziksel
büyüklü¤ü, çal›flan say›s›, y›ll›k ifllem
kapasitesi, 2017 - 2018 y›l› büyüme ve
ciro hedefi gibi bilgilerini bizimle
paylafl›r m›s›n›z?

1950’li y›llarda 25 metrekarelik
ticarethanesi ile çal›flma hayat›na
bafllayan firmam›z bugün, 13 bin 700
metrekarelik çal›flma alanlar›m›z, 200
araçl›k da¤›t›m filomuz ve 400’ü aflan
çal›flan›m›z ile Bursa d›fl›nda
Eskiflehir, Afyon, Bal›kesir ve ‹zmit
illeri baflta olmak üzere toplam 17
ilde faaliyetlerine devam etmektedir.
 2017 y›l›nda bünyemize yeni
katt›¤›m›z bayiliklerimiz ile birlikte
yüzde 30 büyüme gerçeklefltirdik.

Gelece¤e dönük hedefleriniz nelerdir?

Seçkin Onur Afi olarak tüketicilerimiz
için daha çok de¤er yaratan yeni
markalarla hizmet vermeye,
paydafllar›m›za ve toplumumuza
de¤er katacak yeni projeler
gelifltirmeyi, yat›r›mlar
gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz.
Tüketicilerimizin güven duyaca¤› en
sa¤l›kl› ve hijyenik ürünleri üretmeye
ve gelifltirmeye devam edece¤iz.

Nas›l bir üretim vizyonu ve kalite anlay›fl›
ile hareket ediyorsunuz?

Özellikle g›da sektöründe oldu¤umuz
için ürünlerimizin gelecek nesillerin

Bir aile flirketi üyesi olarak ben her
zaman ifl ile iç içeydim. Kardefllerim
ve benim ifl hayat›m›z yaz aylar›nda
rahmetli dedemin Muradiye’deki
bakkal dükkân›nda bafllad›. Rahmetli
dedem ve babamdan
müflterilerimizin bizim patronumuz
oldu¤unu, müflteriye ve ifle de¤er
vermenin yat›r›m yapman›n sizi
nerelere tafl›yabilece¤ini ö¤rendim.
‹flin her departman›nda emek
harcay›p, ifli deneyimledikten sonra
ifli yönetebilece¤imizi ö¤rendik. Ki
böyle olmas› gerekti¤ine inand›¤›m
için kendi çocuklar›m›z› da iflin içine
sokmaya, yaz aylar›nda flirketimizde
staj yapt›rmaya, yeni ürün gelifltirme
süreçlerimize dahil etmeye
çal›fl›yorum. Üniversiteyi bitirdikten
sonra en temel görev ile sat›fl
temsilcisi olarak ifle bafllad›m. Tüm
departmanlarda çal›flt›ktan sonra Koç
MBA program›na kat›ld›m. Koç MBA
dönemimde tüm ekip projelerimiz
flirketimiz üzerine idi. O kadar ki hala
mezun arkadafllar›m Seçkin Onur Afi
projelerimizde neleri gerçeklefltirdiniz
diye bana soruyorlar. Fabrikam›z›n,
ürünlerimizin tasar›m›, süreçlerimizin
de¤erlendirilmesini Koç MBA
projelerimizde kulland›m. 1995’den
itibaren kendi markalar›m›za yat›r›m
yapmaya bafllad›k.

Faaliyet gösterdi¤iniz sektöre de¤inerek,
firman›z›n çal›flmalar› hakk›nda bilgi
verebilir misiniz?

fiirketimiz g›da ve temizlik maddeleri
üretimi ve da¤›t›m› alan›nda faaliyetini
sürdürmektedir. H›zl› tüketim ürünleri
grubunda birçok lider firman›n
ürünlerini tüketiciler ile
buluflturuyoruz. Procter&Gamble, Eti,
Nivea, Marmarabirlik, Aroma, Vileda,
Tarifl, Balparmak, Sultanlar,
Fiskobirlik, Dalan, Of Çay, Lila Ka¤›t
gibi birçok firman›n ürünlerinin 18
ilde da¤›t›m›n› gerçeklefltiriyoruz.
Ayr›ca kendi markalar›m›z olan
Bizden ve Memleket markalar›m›z ile
üretti¤imiz g›da ürünleri; pirinç,
makarna, un ve unlu mamuller, irmik,
niflasta, pirinç unu, Kemalpafla tatl›s›,
vanilya, kabartma tozu, pudra flekeri,
fleker ve Türk kahvesidir. Bunun yan›
s›ra Clean House, Clio ve Pem
Markal› ürün gruplar› ile de temizlik
ve mutfak ürünleri konusunda 120
farkl› ürün çeflidini üretiyoruz.
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sa¤l›¤›n› etkileyece¤inin bilincindeyiz.
Bizim bafl›ndan beri slogan›m›z
mutfa¤›m›za sokmad›¤›m›z hiçbir
ürünü raflara koyamay›z anlay›fl› ile
üretim yap›yoruz. Kurumsal
kültürümüzün temelinde daha iyisini
nas›l yapabilirim anlay›fl› yani Kaizen
yat›yor.

Gençlere ve genç giriflimcilere
tavsiyeleriniz nelerdir?

‹fl hayat›nda baflar› de¤er üretmekle
ilgilidir. Ne yaparsan›z yap›n, hangi
ürünü üretirseniz üretin amac›m›z
daha fazla de¤er üretebilmektir. Bu
da elbette marka olmakla
gerçeklefliyor. Ürününüz marka
oldu¤unda de¤eri de o oranda
artmaktad›r.  Marka olabilmekte
tüketicinize verdi¤iniz sözü yerine
getirmeye, güven vermeye, k›sa erimli
kazançlardan ziyade, verdi¤iniz
sözün arkas›nda durmaya, bunun
için her bedeli ödemeye dayan›yor.
Dengeli bir yaflam›n gücüne
inan›yorum. Öncelikle ifl hayat›ndaki
baflar›mda eflim ve iki k›z›m›n sevgisi
ve bana inanc› çok önemli yer
tutmaktad›r. Aile hayat›n›n ifl
hayat›ndaki baflar›ya momentum
sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. Bir ifl
adam›n›n ilkeli ve de¤er odakl› hayat
tarz› olursa baflar›y›
yakalayabilece¤ine ve
sürdürebilece¤ine inan›yorum. Böyle
bir yaflam tarz›n› seçebilmek için
çekirdek aileniz ve hayat
arkadafl›n›zla yapt›¤›n›z ortak ak›l da
önemlidir. Aile en etkin, toplumsal
tak›md›r. Bizlerin sadece kendimize
de¤il, çevremize de ›fl›k tutma
çabas›nda olmam›z çok önemlidir.
Sadece kendimizin ve ailemizin
yaflam›na dokunman›n ötesinde
toplumsal sorumluklar›m›z› da çok
önemsemeliyiz. Bu flehrin ve
ülkemizin bize kazand›rd›klar›n› biz
de çevremize verebilmeliyiz.

BUS‹AD üyeli¤iniz hakk›nda bilgi
verebilir misiniz?

2007 y›l›nda BUS‹AD ailesine kat›ld›m.
Benim sivil toplum hayat› tecrübemde
BUS‹AD çok önemli bir yer
tutmaktad›r. BUS‹AD içinde hem G›da
Komisyonumuzda hem de Oya
Baflkan döneminde Yönetim
Kurulunda görev yapt›m. BUS‹AD

üyelerinin niteli¤i ve kurumsal yap›s›;
uzmanl›k gruplar›nda tüm paydafllar›
bir araya getiren, çözüm odakl› bir
yap›ya sahiptir. Sadece üyelerinin
geliflimine katk› koymakla kalmay›p,
sektörlerin problemlerinin
çözülebilmesi ve toplum için örnek,
güzel projelerin gelifltirilebilmesinde
bir tetikleyici, iflaret edici, icrac› olarak
çok önemli yere sahip olan bir
kurumdur.

BUS‹AD d›fl›nda di¤er sivil toplum
örgütlerindeki faaliyetleriniz hakk›nda
da bilgi verebilir misiniz?

Halen Bursa ifl dünyas›n›n çat›
kuruluflu olan Bursa Ticaret Sanayi
Odas›’nda Yönetim Kurulu Üyesiyim.
Bursa’m›z›n ve Balkan ifl dünyas›n›n

en etkin sivil toplum kurulufllar›ndan
olan BALKANTÜRKS‹AD’›n Yüksek
‹stiflare Kurulu Baflkan›y›m. Ülkeme,
yaflad›¤›m topluma ait
sorumluluklar›m› yerine getirmek
ad›na kurucular›ndan olmaktan gurur
duydu¤um Balkantürk E¤itim
Vakf›nda da Baflkan Yard›mc›s›y›m.
Ayr›ca ODTÜ Mezunlar Derne¤i, Koç
Üniversitesi Mezunlar Derne¤i ve
Ankara Fen Lisesi Mezunlar Derne¤i
üyesiyim.

Eklemek istedi¤iniz baflka konular var
m›d›r?

2018’de de ülkemiz ve bu co¤rafya
için üretmeye, de¤er yaratmaya
devam edece¤imizi belirterek
teflekkür ederim.



‹letiflimin alt›n kural›,
karfl›m›zdakini iyi tan›mak
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BUS‹AD ile Uluda¤ Üniversitesi
ifl birli¤i ile organize edilen
“‹letiflim Sanat›” konulu seminer,
Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür
Merkezi’nde gerçeklefltirildi.
E¤itmen - Geliflim Dan›flman›
Müge Özdemir’in konuflmac›
oldu¤u programa; Makine,
Tekstil, Çevre ve Otomotiv
Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri
kat›ld›.

Ö¤rencilere “‹letiflim Sanat›” isimli
bir sunum yapan Müge Özdemir,
bireylerin birbirlerini tan›malar›n›n

ve anlamalar›n›n son derece önemli
oldu¤unu ifade ederek, gerçek
iletiflim için bireylerin birbirlerine en
uygun ad›mlar› atmalar› gerekti¤ini
belirtti. ‹letiflimin alt›n kural›n›n
karfl›m›zdakine ‘kim’ oldu¤u sorusunu
sormak ve onu iyi tan›mak oldu¤unun
alt›n› çizen Özdemir, “Bu soruyu
sordu¤umuzda karfl›m›zdakine
att›¤›m›z ad›m de¤ifliyor. Biz genelde
herkesi kendimiz gibi düflünüyoruz.
Siz de karfl›n›zdakine ‘kim’ sorusunu
sordu¤unuzda bak›fl aç›n›z›n
de¤iflti¤ini göreceksiniz” diye
konufltu. ‹nsanlar›n genel olarak
sergiledi¤i 4 davran›fl stili hakk›nda
da bilgi veren Özdemir, söz konusu

davran›fl stillerinin do¤umdan itibaren
herkeste oldu¤unu, ancak çeflitli
çevresel faktörlerden dolay› bir ya
da iki tanesinin daha bask›n olarak
hayat›m›zda yer etti¤ini kaydetti.

“Karfl›m›zdaki iyi tan›maya ve onu
anlamaya çal›flal›m”

Söz konusu davran›fl stillerinin
fark›nda olman›n son derece önemli
oldu¤unun alt›n› çizen Özdemir,
karfl›m›zdakiyle iletiflim kurarken bu
davran›fl stillerini göz önünde
bulundurmam›z gerekti¤ine dikkat
çekti.

Özdemir, bu davran›fl stillerinin güçlü
ve geliflime aç›k yönlerinin oldu¤unu
ifade ederek, “Örne¤in baykufl diye
tabir edilen sosyal stile sahip insanlar,
detayc› ve ayr›nt›c›d›rlar.
Mükemmelli¤e çok önem verirler,
standartlar› yüksektir ve ifllerinde hata
istemezler. Daima tedbirli, derli toplu
ve düzenlidirler. Risk almazlar ve her
zaman kurallardan yanad›rlar.
Minimum enerjiyle maksimum verimi
hedeflerler. Aslan sosyal stiline sahip
insanlar sonuç odakl›, kararl›, ifl
bitirici, rekabetçi ve özgüvenlidirler.
Lider ruhludurlar ve her zaman onlar
hakl›d›r. Konuflmalar›nda fazlas›yla
do¤rucudurlar. Kendilerini daima

hakl› görme e¤ilimindedirler” diye
konufltu. Özdemir, sözlerini flöyle
sürdürdü: “Yunus sosyal stiline sahip
insanlar ise ekip çal›flmas›na yatk›n,
do¤al arabulucu, konforuna düflkün,
elefltiriye aç›k, kendisiyle bar›fl›k, her
ortamda bar›fltan yanad›rlar ve ‘Hay›r’
demekte zorlan›rlar. Tavus kuflu
sosyal stiline sahip insanlar da hayata
karfl› ‘Beni fark et, beni gör’ mesaj›
verirler. Sosyal aç›dan d›fla dönük,
dost canl›s› ve konuflmay› seven
insanlard›r. Çevrelerine mutluluk ve
enerji yayarlar. Hüzünlü ortamlar›
sevmezler. Onaylanmak onlar› motive
eder. Ayr›nt›lar üzerinde düflünmezler
ve çok yarat›c›d›rlar. Unutmayal›m ki
tafl at›ld›ktan sonra, söz a¤›zdan
ç›kt›ktan sonra, f›rsat kaçt›ktan sonra
ve zaman geçtikten sonra geri dönüfl
olmuyor. O nedenle karfl›m›zdaki iyi
tan›maya ve onu anlamaya çal›flal›m.”

BUS‹AD’dan



bilgi verdi. ‹nsanl›¤›n binlerce y›l
boyunca yavafl yavafl yükselen bir
çizgide ilerledi¤ini ifade eden
Hatuno¤lu, dünya tarihindeki en
büyük ve en h›zl› de¤iflimin ise buhar
gücünün kullan›m› ile yafland›¤›n› ve
bunun 1. Sanayi Devrimi olarak
adland›r›ld›¤›n› belirtti.

Hatuno¤lu, son 200 y›ldaki ani
yükseliflinin ve medeniyette sa¤lanan
gelifliminin sanayi devrimi ile paralel
bir flekilde ilerledi¤ine dikkat çekerek,
“Sanayi Devrimi’nin bafllang›c›
makine, kimya ve metalürji
mühendisli¤inin ortak çabas› ile oldu.
Buhar gücü sayesinde insan ve
hayvan kas gücünün s›n›rlar› afl›ld›.
Zamanla elektri¤in devreye girmesi
ile 2. Sanayi Devrimi ve 1960’larda
elektroni¤in devreye girmesiyle de
3.Sanayi Devrimi bafllam›fl oldu.
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BUS‹AD ile Uluda¤ Üniversitesi
ifl birli¤i ile organize edilen
“Endüstri 4.0” konulu seminer,
Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür
Merkezi’nde gerçeklefltirildi.
BUS‹AD Üyesi ve ‹letiflim Yaz›l›m
Genel Müdürü Tuncer
Hatuno¤lu’nun konuflmac›
oldu¤u programa; Makine,
Tekstil, Elektronik-Elektronik,
Çevre ve Otomotiv Mühendisli¤i
Bölümü 3. ve 4. s›n›f ö¤rencileri
kat›ld›.

BUS‹AD mühendis adaylar›na
Endüstri 4.0’› anlatt›

¤rencilere “4. Sanayi devrimi mi,
yoksa sanayi evrimi mi?” isimli 
bir sunum yapan Tuncer

Hatuno¤lu, insanl›k tarihinin
geliflimindeki önemli evreler hakk›nda

Ö



BUS‹AD’dan
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Bugün ise 4. Sanayi Devrimini
konufluyoruz. Yak›nda bu devrimin
yans›malar›n› kendi hayatlar›m›zda
çok daha fazla görece¤iz. Çok yak›n
bir gelecekte robotlarla robotlar›n
kendi aralar›ndaki iletiflime tan›k
olaca¤›z” diye konufltu.

Hatuno¤lu, flöyle devam etti: “Y›llard›r
bilgisayarlar›n, yaz›l›mlar›n
elektroni¤in yani dijital teknolojilerin
insan hayat›na etkileri araflt›r›l›yor. Bu
tart›flma devam ederken son 2 - 3
y›ld›r bilgisayarlar hatal›klara teflhis
koymaya bafllad›. Robotlar art›k bizi
dinliyor, bizimle konufluyor ve
depolarda çal›fl›yorlar. Ya da insans›z
arabalar› test ediyoruz ve bu araçlara
biniyoruz. Bütün bu teknolojilerin ilk
hallerine gülerken, bugün hayat›m›za
girmeye bafllad›lar. Dijital teknolojiler
sayesinde müthifl bir ilerlemenin
kaydedildi¤i zamanlarda yafl›yoruz.
Üretim modelleri tamamen de¤ifliyor
art›k. ‹nsan faktörü olabildi¤inde
azalt›l›yor ve insanlar›n görev
yapmad›¤› karanl›k fabrikalar dönemi
bafll›yor. Geçmiflte birden fazla
disiplin bir araya gelerek 1. Sanayi
Devrimi’ni mümkün k›lm›flt›. fiimdi de
ayn› fley geçerli. Günümüzde de
birden çok mühendislik dal› bir araya
gelerek Endüstri 4.0 ad›nda yeni bir
ifl modeli oluflturmaya bafllad›.”

“Türkiye, ekonomide ilerlemek için
Endüstri 4.0 Devrimini kaç›rmamal›”

Günümüzde tüketim al›flkanl›klar›n›n
da h›zla de¤iflti¤ine iflaret eden
Hatuno¤lu, insanlar›n art›k seri üretim
ürünler yerine kifliye özel ürünleri
tercih etti¤ini dile getirerek, Endüstri
4.0 kavram›n›n da üretimin yöntemini
de¤ifltirerek buna olanak sa¤lad›¤›n›
kaydetti.

Hatuno¤lu, günümüzde bilginin
gücünün çok önemli hale geldi¤inin
alt›n› çizerek, “Endüstri 4.0’›n di¤er
sanayi devrimlerinden bir fark› var.
Daha önceki sanayi devrimleri kas
gücü yerine hep bir fleyler koydu.
Endüstri 4.0 ise beyin gücü yerine
bir fleyler koyuyor, o da muhakeme.
Bundan 10 y›l önce bilgisayarlar›n
muhakeme yetene¤i yoktu,
günümüzde art›k var. Genel bilgi
ifllem gücünün iki kat›na ç›kmas› için
gereken süre 18 aya kadar düfltü.

Dijital teknolojiler art›k ö¤renen yap›lar
haline geldi ve bilgisayar, muhakeme
yetene¤inin yerine geçti. 4. Sanayi
Devrimi bir devrimden öte, disiplinler
aras› ortak çal›flman›n getirdi¤i bir
üretim evrimi diyebiliriz. Geliflmifl bir
ülkenin uzun vadeli büyümesi ve
bunun sürdürülebilmesi, teknolojik
ilerleme ile mümkündür. Türkiye’de
de söz konusu bu teknolojileri 5 y›l
içerisinde görmeye bafllayaca¤›z.

1’inci, 2’nci ve 3’üncü Sanayi
Devrimlerini kaç›ran ülkemiz, insan
kaynaklar›n›n kas gücü ile bu
rekabette yerini ald›. Halen dünyan›n
20’nci büyük ekonomisiyiz. Üst
s›ralara ç›kabilmemiz için, insan›n
beyin gücünün yerine bilgisayarlar›n
konmas› olarak özetlenebilecek
Endüstri 4.0 Devrimini
kaç›rmamal›y›z.”



Mühendis adaylar› yeflil enerji verimlili¤i
hakk›nda bilgi ald›
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BUS‹AD ile Uluda¤ Üniversitesi
ifl birli¤i ile organize edilen
“Yeflil Enerji Verimlili¤i” konulu
seminer, Prof. Dr. M. Mete
Cengiz Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirildi. Bursa Ticaret
ve Sanayi Odas› Enerji
Verimlili¤i Merkezi Yöneticisi
Canpolat Çakal’›n konuflmac›
oldu¤u programa; Elektrik -
Elektronik, Otomotiv, Çevre,
Makine ve Tekstil Mühendisli¤i
Bölümü ö¤rencileri kat›ld›.

Ö¤rencilere “Yeflil Enerji Verimlili¤i”
isimli bir sunum yapan Canpolat
Çakal, toplumlar›n geliflmifllik

seviyesinin en önemli
göstergelerinden birinin enerji
tüketimi oldu¤unu belirterek, 18.
yüzy›ldaki endüstri devriminden sonra
çeflitli enerji kaynaklar›ndan
faydalan›ld›¤›n›, bu kaynaklar›n
ço¤unlukla fosil yak›tlar olarak
adland›r›lan petrol, kömür ve
do¤algaz gibi kaynaklardan
olufltu¤unu söyledi. Söz konusu fosil
yak›tlara ba¤l› olarak sera gaz›
sal›n›m›n›n artt›¤›na ve küresel
›s›nman›n gündeme geldi¤ine iflaret
eden Çakal, devletlerin söz konusu
sal›n›m›n etkilerini azaltmak ad›na
çeflitli önlemler almaya çal›flt›¤›n›
kaydetti. Çakal, küresel ›s›nma
sürecinde bütün dünyada s›cakl›¤›n
sistematik bir flekilde artt›¤›na vurgu
yaparak, “Küresel ›s›nman›n nedenleri
aras›nda do¤al ve yapay sebepler
yer almaktad›r. Do¤al nedenler
aras›nda k›ta kayma hareketleri ve
okyanuslardaki bölgesel su ak›nt›lar›
yer al›rken, yapay nedenleri aras›nda
fosil yak›t kullan›m›, atmosferde
mevcut olan sera gazlar› birikimi,
nüfus art›fl›, kentleflme ve
sanayileflmenin yan› s›ra

ormans›zlaflt›rma da yer almaktad›r.

Küresel ›s›nma; tar›msal de¤iflimlere,
iklimsel de¤iflimlere, buzullar›n
erimesine, toplumsal de¤iflimlere,
biyolojik çeflitlilikte yaflanan
de¤iflimlere ve sa¤l›k sorunlar›na yol
açmaktad›r” diye konufltu.

“‹fl dünyas›n›n daha fazla duyarl›l›k
göstermesi gerekiyor”

Çakal, insanl›¤›n ortak mal› olan
atmosferin kirletilmemesi için, temiz,
çevre dostu ve tükenmeyen
denilebilecek günefl, rüzgar, su,
biokütle, dalga, gelgit ve yer ›s›s›
kaynaklar›ndan enerji üretimine
yönelmek gerekti¤inin alt›n› çizerek,
“Son y›llarda da önümüzdeki yüzy›l›n
içinde tüm dünya enerji tüketiminin
hemen hemen hepsini karfl›lamas›

beklenen, hidrojen enerji kaynaklar›
araflt›rma, gelifltirme, uygulama ve
teknolojik cihaz ile sistemlerin
gelifltirilmesi çal›flmalar›na a¤›rl›k
verildi ” diye konufltu. Günefl ve
rüzgar enerjisinin teorik olarak
kullan›m›n›n yan› s›ra günefl ve rüzgar
enerjisinden elektrik üretimi ve
Türkiye’nin rüzgar ve günefl enerjisi
potansiyeli hakk›nda da bilgi veren
Çakal, 2018 fiubat ay› itibar› ile
Türkiye’nin elektrik üretimindeki
toplam kurulu gücünün 86.115 MW
oldu¤una ve do¤al gaz kullan›larak
üretilen elektri¤in 27 bin 62 MW ile
bafl› çekti¤ine de¤indi. Nükleer enerji
ve nükleer santrallerin çal›flma
prensipleri hakk›nda da bilgi veren
Çakal, sözlerini flöyle sürdürdü:
“Enerji verimli¤i ad›na tüm sanayi
sektörlerinde ortalama yüzde 45
tasarruf potansiyeli var. Bunun yüzde



59 Bak›fl 143

BUS‹AD’dan

55’i çimentoda, yüzde 25’i tekstilde,
yüzde 20’si kauçukta ve yüzde 45’i
de otomotiv sektöründe mevcut.

Enerji verimlili¤i konusunda ifl
dünyas›n›n daha fazla duyarl›l›k
göstermesi gerekiyor. Devletimizin
bu konuda 2023’e kadar stratejik
plan› oluflturuldu. Bursa’da 22 OSB
var ve Bursa Organize Sanayi
Bölgesinde de 250’ye yak›n
endüstriyel iflletme faaliyet gösteriyor.
Bizler de Bursa Organize Sanayi
Bölgesi’nde enerji verimlili¤i ad›na
yapt›¤›m›z etüt çal›flmas›na göre 131
alt›n f›rsat, yüzde 22 enerji kazanc›,
1,5 y›ll›k proje geri dönüfl süresi, enerji
faturalar›nda y›ll›k yaklafl›k 5,7 milyon
TL’lik düflüfl ve karbondioksit
emisyonunda y›lda yaklafl›k 14.500
ton azalma olabilece¤ini tespit ettik.
Dünyay› tehdit eden en büyük çevre
sorunlar›ndan biri sera gaz› art›fl› ve
küresel ›s›nmad›r. Türkiye de küresel
›s›nman›n y›k›c› sonuçlar›na maruz
kalabilecek riskli ülkeler aras›nda yer
al›yor.”
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Üniversite ö¤rencilerine inovasyon
ve yarat›c› düflünme e¤itimi

BUS‹AD ile Uluda¤ Üniversitesi
ifl birli¤i ile organize edilen
“‹novasyon” konulu seminer,
Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür
Merkezi’nde gerçeklefltirildi.
Otomotiv sektöründe yarat›c›l›k,
inovasyon, fikri ve s›nai mülkiyet
haklar› ile e¤itim yönetim ve
tasar›m› konular›nda çal›flmalar
yapan Zeynep Biçer Özçelik’in
konuflmac› oldu¤u programa;
Elektrik - Elektronik, Otomotiv ve
Çevre Mühendisli¤i Bölümü
ö¤rencileri kat›ld›.

Ö¤rencilere “‹novasyon - Yarat›c›
Düflünme” isimli bir sunum yapan
Zeynep Biçer Özçelik, yarat›c›

düflünmede en önemli konunun bir
hedefe sahip olmak oldu¤unu
söyledi. Her hangi bir konuyla ilgili
yaflanan problemlerin insan› yarat›c›
düflünmeye ve dolay›s› ile geliflime
sevk etti¤ini belirten Özçelik; önemli

olan›n söz konusu problemden en iyi
flekilde faydalanmay› bilmek ve bu
problemin gelifltirici yönlerini görmek
oldu¤unu ifade etti.

Özçelik, hayal gücünün yarat›c›l›kta
en önemli etmenlerden biri oldu¤unun
alt›n› çizerek “Son derece h›zl›
de¤iflimlerin yafland›¤› bir dönemden
geçiyoruz. Bu süreçte önemli olan
bizim bu h›zl› de¤iflim sürecine ne
denli haz›r oldu¤umuz. Bilgiye hakim
olmam›z ve yeni fleyler ö¤renmeye
merakl› olmam›z son derece büyük
önem tafl›yor” diye konufltu. Özçelik,
flöyle devam etti: “Tüm baflar›lar her
zaman yarat›c› bir fikirle bafllar.
Baflar›n›n kal›c› olmas› içinse fark
yaratmak flart. ‹nsan›n hiçbir zaman
aflamayaca¤› s›n›r, kendi koydu¤u
s›n›rd›r. Yarat›c›l›¤›n unsular›n› da
bilmemizde fayda var. Bu unsurlar›
hayal gücü, gözlem gücü, al›fl›lm›fl›n
d›fl›nda düflünmek, farkl› bak›fl aç›s›na
sahip olmak, yeni varsay›mlar ve
hipotezler gelifltirmek, merakl› olmak,
sorgulamak ve sürekli ö¤renmeye

devam etmek fleklinde s›ralamak
mümkün.”

“De¤iflimler çok daha h›zl› yaflanmaya
bafllad›”

Sunumunda inovasyonun tan›m›n› da
yapan Özçelik, inovasyonun yeni
veya iyilefltirilmifl ürün, hizmet veya
üretim yöntemini gelifltirmek ve bunu
ticari gelir elde edecek hale getirmek
için yürütülen tüm çal›flmalar›
kapsad›¤›n› söyledi.

Özçelik, inovasyonun süreklili¤i olan
bütünsel bir faaliyet oldu¤unun alt›n›
çizerek, “‹novasyon bu yönüyle
bitmeyen bir de¤iflim ve süreç
yolculu¤udur. Dört aflamadan oluflan
inovasyonun temelinde olan yarat›c›
çözümler üretebilme yetene¤i, ara
s›ra kullan›lan bir teknik de¤il, bir
yaflam biçimi halini almal›d›r. Zira
ampulün mucidi Thomas Edison,
10.001’inci denemesinde amac›na
ulaflm›fl ve 1879’da ilk ampulü icat
etmifltir. Ne yaparsak yapal›m azim,
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gayret ve sab›r çok önemli” diye
konufltu.

Özçelik, sözlerini flöyle sürdürdü: “‹lk
matbaan›n icad› 1440 y›l›nda
olmuflken, buhar makinenin icad› ile
sanayi devriminin bafllang›c› 1750
y›l›nda olmufltur. Günümüze do¤ru
geldi¤imizde ise internet 1989 y›l›nda
bulunmuflken, dünyaca ünlü arama
motoru Google 1998 y›l›nda,
Facebook 2004 y›l›nda, Whatsapp
2010 y›l›nda, Instagram 2012 y›l›nda
ve SnapChat de 2014 y›l›nda
bulunmufl ve kullan›c›lara
sunulmufltur. ‹çinde bulundu¤umuz
ça¤da de¤iflimler çok daha h›zl›
yaflanmaya bafllad›. Yarat›c› ve yeni
bir fikir, toprak ve sermayeden çok
daha de¤erli olabiliyor. O nedenle
böylesi bir ça¤da gençlerin hayallerini
takip etmeleri ve kendilerine
inanmalar› son derece önemli.
Profesyonel hayatta mutlaka ‘iflimi
daha farkl› ve daha iyi nas›l
yapabilirim?’ diye sorulmal›.
Unutulmamal›d›r ki, yaflam boyu ifl
garantisi, yaflam boyu ö¤renme
yetene¤ine ba¤l›d›r.”



Üniversite ö¤rencileri
gelece¤e, fütürizm ve
mühendislik
penceresinden bakt›
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BUS‹AD ile Uluda¤ Üniversitesi
ifl birli¤i ile organize edilen
“Fütürizm ve Mühendislik”
konulu seminer, Prof. Dr. M.
Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirildi.
TOFAfi Ar-Ge ve Akademi
Dan›flman› Dr. ‹smail Durgun’un
konuflmac› oldu¤u programa;
Makine, Otomotiv, Elektrik -
Elektronik, Tekstil ve Çevre
Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri
kat›ld›.

Ö¤rencilere “Fütürizm ve 
Mühendislik” isimli bir sunum 
yapan Dr. ‹smail Durgun,

teknolojinin her geçen gün bir
öncekinden daha yüksek bir ivme ile
h›zland›¤›n› ve bütün tahminlerin
ötesinde geliflti¤ini belirtti. Yeni
teknolojik bulufllarla insan hayat›
kolaylafl›rken, toplumsal yap›n›n da
önemli ölçüde de¤iflti¤ine iflaret eden
Dr. Durgun, “Bu yönü ile teknoloji,
kendi bafl›na yaflayan ba¤›ms›z bir
organizmaya dönüflmüfl, teknoloji
gelifltiren firmalara bile ne
gelifltirece¤ini dikte eder hale
gelmifltir” diye konufltu.
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Dr. Durgun, söz konusu de¤iflimin
hem bireyler hem de flirketler için
yönetilmesi gereken bir konu
oldu¤unun alt›n› çizerek, böylesi bir
süreçte mühendis adaylar›n›n
özellikle Gartner Teknoloji ‹lerleme
Döngüsünü bilmesi gerekti¤ini
kaydetti.

Dr. Durgun, flöyle devam etti: Yeni
teknolojilerin ve sosyal inovasyonlar›n
ço¤u kendi bafllar›na oyun
de¤ifltiricidir. Bunlar birlefltiklerinde
daha da güçlü olur ve oyun
de¤ifltiricilikte bir kusursuz f›rt›na
olufltururlar. Yapay zeka, nesnelerin
interneti, sosyal robotik, bulut,
blockchain, 3D yaz›c›lar, yenilenebilir
enerji gibi kavramlar bu alanda
de¤erlendirilebilir. Sanal gerçeklik
meselesi art›k kullan›labilir hale gelmifl
durumda. Artt›r›labilir gerçekli¤in
yayg›nlaflmas› içinse biraz daha vakit
gerekiyor. Bu süreçte mesleklerin
gelece¤i de tart›flma konusu olmufl
durumda. Günümüzde var olan
birçok mesle¤in gelecekte var
olmayaca¤›, ancak yeni mesleklerin
ortaya ç›kaca¤› görülüyor.”

“Pek çok alanda son derece büyük
de¤iflimler kap›da”

Günümüzde oldukça yayg›nlaflm›fl
durumda olan 3D yaz›c› teknolojisi
hakk›nda da bilgi veren Dr. Durgun,
söz konusu teknolojinin üretim
aç›s›ndan önemli bir ç›¤›r açt›¤›na
de¤indi. Art›k 3D yaz›c›lar›n hemen
hemen her sektörde kullan›ld›¤›n›
ifade eden Dr. Durgun, bu sektörlerin
bafl›nda otomotiv, makine, havac›l›k
ve t›p gibi alanlar›n geldi¤inin bilgisini
verdi. Dr. Durgun, gelinen noktada
4D yaz›c›lar›n konuflulmaya
baflland›¤›n› dile getirerek, robotlar›n
da insanlar›n yapt›¤› iflleri yapar hale
gelerek hayat›m›za fazlas›yla girmeye
bafllad›¤›na vurgu yapt›.

“Yak›n gelecekte robotlar›n insanlar›n
ellerindeki iflleri alaca¤› görülüyor”
diyen Dr. Durgun, fütüristik
yaklafl›mlara göre gelecekte üretim,
ulafl›m, tafl›mac›l›k, sa¤l›k gibi pek
çok alanda son derece büyük

üretmede gereken h›zda yol
alamad›¤›n›, ancak ümitsizli¤e
düflmeden gayret göstermek ve çok
çal›flmak gerekti¤ini sözlerine ekledi.

de¤iflimlerin kap›da oldu¤unu
kaydetti.

Dr. Durgun, dünyaya k›yasla
Türkiye’nin kendi teknolojilerini

BUS‹AD’dan



US‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay’›n ev 
sahipli¤inde gerçeklefltirilen

ziyarete BALKANTÜRKS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Berat Tunakan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri kat›ld›.

BALKANTÜRKS‹AD Yönetiminden
BUS‹AD’a ziyaret
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Balkan Rumeli Sanayicileri ve ‹fl
Adamlar› Derne¤i
(BALKANTÜRKS‹AD) Yönetim
Kurulu Baflkan› Berat Tunakan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri,
BUS‹AD’da gerçeklefltirilen genel
kurul sonras› görevi devralan
Ergun Hadi Türkay
baflkanl›¤›ndaki yeni yönetime
nezaket ziyareti gerçeklefltirdi.
Ziyarette iki dernek aras›ndaki ifl
birli¤inin gelifltirilmesi ve kentteki
tüm S‹AD’lar›n fikir birli¤i içinde
Bursa ad›na ortak proje ve
çal›flma yapmas› gerekti¤i
üzerinde duruldu.

Ziyarette konuflan
BALKANTÜRKS‹AD Baflkan› Berat
Tunakan, BUS‹AD’›n yeni döneminde
görevi devralan Baflkan Ergun Hadi
Türkay ve yeni yönetim kurulu
üyelerine baflar›lar diledi.

BALKANTÜRKS‹AD’›n faaliyetleri ve
çal›flmalar› hakk›nda bilgi veren
Tunakan, üye say›lar›n›n 420’yi
geçti¤ini ve üyelerinin a¤›rl›kl› olarak
Balkan ülkeleri kökenli ifl
adamlar›ndan olufltu¤unu belirtti.

B
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Üyelerinden ald›klar› güçle
çal›flmalar›n› sürdürdüklerini dile
getiren Tunakan yak›n zamanda yeni
idari binalar›n› hayata geçirdiklerini
ifade ederek, yeni yerlerinde öncelikle
üyelerine sonras›nda da topluma
faydal› çal›flmalar gerçeklefltirmeye
devam edeceklerini kaydetti.
Tunakan, Balkan co¤rafyas› ile s›k›
ba¤lara sahip olduklar›na ve bu
ülkelerle olan temaslar› yo¤un bir
flekilde sürdürdüklerine de¤inerek,
“Balkan co¤rafyas›nda bir Balkan
Türk Ticaret Merkezi kurmak ad›na
geçti¤imiz günlerde bir protokol
imzalad›k. Bu vesile ile Balkan
ülkeleriyle Bursa aras›ndaki ticari ve
kültürel iliflkileri güçlendirmeyi
hedefliyoruz. Balkan Türk Ticaret
Merkezi projesi, yeni ifl birliklerinin
oluflmas›na ve d›fl ticaret hacminin
geliflmesine önemli katk›
sa¤layacakt›r” diye konufltu.

“Bursa, ortak hedef olmal›”

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay da ziyaretten
duydu¤u memnuniyeti dile getirerek,
BALKANTÜRKS‹AD’›n Balkan
co¤rafyas›nda hayata geçirmeyi
planlad›¤› projelerden dolay› Baflkan
Berat Tunakan’a teflekkür etti. Sivil

toplum örgütlerinin gönüllülük esas›
ile yol ald›klar›n› hat›rlatan Türkay,
son dönemde Bursa’da S‹AD
say›s›n›n oldukça artt›¤›na, kent ad›na
ortak bir hedef belirleyerek hep
birlikte bu hedef do¤rultusunda yol
alman›n Bursa’ya önemli katk›
sa¤layaca¤›na iflaret etti. Türkay, fikir
birli¤i içinde olarak Bursa ad›na
gerekli ne ise onun planlanmas› ve
hayata geçirilmesi gerekti¤inin alt›n›
çizerek, Bursa’n›n daha yaflan›r bir
kent haline gelmesinin, ortak çaba

olmas› gerekti¤ini sözlerine ekledi.
BALKANTÜRKS‹AD Baflkan› Berat
Tunakan da BUS‹AD’› son derece
önemsediklerini ve 40 y›l› bulan
geçmiflinde BUS‹AD’›n kent ad›na
önemli çal›flmalar gerçeklefltirdi¤ini
ifade ederek, her türlü ifl birli¤ine ve
topluma hizmet noktas›nda üzerlerine
düflen görevi yerine getirmeye haz›r
olduklar›n› belirtti. Konuflmalar›n
ard›ndan günün an›s›na karfl›l›kl›
plaket takdimi gerçeklefltirildi.
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BUS‹AD ve BU‹KAD ifl birli¤i,
yeni projelerle devam edecek

BU‹KAD Yönetim Kurulu Baflkan›
‹pek Yalç›n ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, BUS‹AD’a nezaket
ziyareti gerçeklefltirdi. ‹pek
Yalç›n, geçti¤imiz Ocak ay›nda
gerçeklefltirilen genel kurul
sonras› görevi devralan Baflkan
Ergun Hadi Türkay ve Yönetim
Kurulu Üyelerine yeni dönem için
baflar›lar diledi.

Görüflmede birçok alanda ifl
birli¤i yapan ve Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu’nun
da paydafl› olan iki derne¤in yeni
projelerle ifl birli¤ini artt›rarak
sürdürmesi üzerinde duruldu.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay’›n ev 
sahipli¤inde BUS‹AD Evinde

gerçeklefltirilen ziyarete, BU‹KAD
Yönetim Kurulu Baflkan› ‹pek Yalç›n
ve Yönetim Kurulu Üyeleri kat›ld›. Yeni
dönem için görevi devralan Baflkan
Ergun Hadi Türkay ve Yönetim Kurulu
üyelerine baflar›lar dileyen Yalç›n,
birbirinden kaliteli ve baflar›l›
çal›flmalar gerçeklefltiren BUS‹AD’›
son derece önemsediklerini belirtti.

Çeflitli alanlarda bir araya gelme flans›
bulan her iki derne¤in özellikle
Kad›n›n Güçlenmesi Bursa
Platformu’nun paydafllar› aras›nda
yer ald›¤›n› hat›rlatan Yalç›n, dernekler
aras›ndaki ifl birli¤inin yeni projelerle

artarak sürmesini diledi. Yalç›n,
kad›n›n ifl hayat›nda kendine daha
fazla yer bulmas›n› son derece
önemsediklerini ifade ederek, “Kad›n
istihdam›n›n artt›r›lmas› ad›na bir
süredir yürüttü¤ümüz projede önemli
mesafe kat ettik. Çal›flan kad›n›n
önündeki en büyük engel krefl
konusu. OSB’lerde krefl kurulmas›
ad›na att›¤›m›z ad›mlar sonuç verdi
ve süreç h›zland›. Konuyla ilgili
Ankara’da yapt›¤›m›z görüflme
sonras›nda 3 Bakanl›¤›m›z konuyla
ilgili aksiyon alma karar› ald›. Geline
noktada OSB’lerde kurulacak krefller
için yer belirlenmesi konuflulur oldu.
Kad›n istihdam›n›n artt›r›lmas›
noktas›nda devlet nezdinde baflka
ad›mlar da var ve bu son derece



BUS‹AD’dan
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sevindirici. Kad›n›n Güçlenmesi Bursa
Platformu’nun çal›flmalar›n› da son
derece önemsiyoruz. Platforma üye
24 firman›n sahip oldu¤u bilgi
birikiminden faydalanarak kad›n
istihdam›n›n art›r›lmas› ad›na gereken
her türlü çal›flmay› yapmaya haz›r›z”
diye konufltu.

“Kad›n›n ifl hayat›nda güçlenmesi ad›na
at›lacak her ad›m›n destekçisi olaca¤›z”

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay da nazik
ziyaretlerinden dolay› BU‹KAD
üyelerine teflekkür ederek, BU‹KAD’›n
gerçeklefltirdi¤i projeleri yak›ndan
takip ettiklerini ve kendilerini son
derece takdir ettiklerini belirtti.
BU‹KAD ile her platformda olas› her
türlü ifl birli¤ine haz›r olduklar›n›n alt›n›
çizen Türkay, önümüzdeki günlerde
hayata geçirecekleri Endüstri 4.0 ile
ilgili proje kapsam›nda kentin tüm
S‹AD’lar› ile bir araya geleceklerini
ve BU‹KAD’› da bu çal›flmada
görmekten mutlu olacaklar›n› ifade
etti.

Türkay, kad›n›n ifl hayat›ndaki yerinin
güçlenmesi konusuna son derece
önem verdiklerinin alt›n› çizerek, bu
alanda at›lacak her türlü ad›m›n
destekçisi konumunda olacaklar›n›
dile getirdi. Türkay, iki dernek
aras›ndaki ifl birli¤inin yeni projelerle
sürece¤ine inand›¤›na de¤inerek,
kent ve ülke ad›na katma de¤er
üretmenin öncelikli hedefleri
oldu¤unu sözlerine ekledi.
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RUMEL‹S‹AD Yönetiminden
BUS‹AD’a ziyaret

RUMEL‹S‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Erol K›l›kç›er ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, BUS‹AD’da
gerçeklefltirilen genel kurul sonras›
görevi devralan Ergun Hadi Türkay
baflkanl›¤›ndaki yeni yönetime
nezaket ziyareti gerçeklefltirdi.
Ziyarette yeni dönemde dernekler
aras› ifl birli¤inin gelifltirilmesi ve
ortak projeler üretilmesi üzerinde
duruldu.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay’›n ev 
sahipli¤inde gerçeklefltirilen

ziyarete RUMEL‹S‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Erol K›l›kç›er ve Yönetim
Kurulu Üyeleri kat›ld›. Samimi bir
ortamda gerçeklefltirilen ziyarette
konuflan RUMEL‹S‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Erol K›l›kç›er,
BUS‹AD’daki seçimli ola¤an genel
kurul sonras› görevi devralan Baflkan
Ergun Hadi Türkay ve yeni yönetim
kurulu üyelerine yeni sürecin hay›rl›
olmas› temennisinde bulundu.

RUMEL‹S‹AD’›n faaliyetleri ve
çal›flmalar› hakk›nda bilgi veren
K›l›kç›er, RUMEL‹S‹AD’›n Bursa ve
Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle aras›nda
bir köprü görevi görerek kültürler
aras› ba¤lar›n ve karfl›l›kl› ekonomik
iliflkilerin güçlenmesine önemli katk›
yapt›¤›n› belirtti. Bu süreçte
Makedonya, Bulgaristan ve S›rbistan
gibi ülkeler ile sa¤lam iliflkiler
gelifltirdiklerini ifade eden K›l›kç›er,
gönüllülük esas› ile yol ald›klar›n› ve
Balkan co¤rafyas›nda hayata
geçirdikleri her projenin yeni bir
projenin yolunu açt›¤›n› kaydetti.

K›l›kç›er, son dönemde
gerçeklefltirdikleri tüzük de¤iflikli¤i
ile derne¤e genç üyelerin kat›l›m›n›
da hedeflediklerini ifade ederek,
gelecek ad›na gençlerin bu tür sivil
toplum örgütlerindeki varl›klar›n›n son
derece önemli oldu¤unun alt›n› çizdi.
K›l›kç›er, önümüzdeki yeni dönemde
dernekler aras› ifl birli¤inin

gelifltirilmesi ve ortak projeler
üretilmesi ad›na gereken çal›flmay›
yapmaya haz›r olduklar›n› da
sözlerine ekledi.

“Dernekler aras› ifl birli¤i ve ortak
projeler gelifltirilmesini önemsiyoruz”

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay da ziyaretten
duydu¤u memnuniyeti dile getirerek,
iyi dileklerini sunan baflta Baflkan
Erol K›l›kç›er olmak üzere tüm
RUMEL‹S‹AD Yönetim Kurulu
Üyelerine teflekkür etti. Dernek
üyelerinin gençlefltirilmesi konusunu
BUS‹AD’›n da önemsedi¤ini dile
getiren Türkay, son genel kurul
sonras› oluflan yönetim kurulunda
gençlere yer verdiklerini belirtti.
RUMEL‹S‹AD’›n Balkan
co¤rafyas›ndaki birbirinden de¤erli
çal›flmalar›n› yak›ndan takip ettiklerini
ifade eden Türkay, dernek yönetimine
çal›flmalar›nda baflar›lar diledi.

Türkay, iki dernek aras›ndaki ifl
birli¤inin gelifltirilmesi ve ortak projeler
gerçeklefltirilmesi konusunu son
derece önemsediklerine de¤inerek,
bu konuda BUS‹AD’›n üzerine düflen
ne varsa yapmaya haz›r olduklar›n›
kaydetti. Ziyaret program›, plaket
takdimi ve günün an›s›na
gerçeklefltirilen toplu foto¤raf çekimi
ile sona erdi.



BAU Giriflimcilik Ödülü
Arife Büyükyaz›’ya
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Dünya Kad›nlar Gününde
gerçeklefltirilen “Bahçeflehir
Üniversitesi (BAU) Giriflimci
Kad›n Ödülleri” töreninde
giriflimcilik projesi ile BUS‹AD
Üyesi Arife Büyükyaz› ödüle lay›k
görüldü.

BAU mezunu kad›n giriflimcileri 
yüreklendirmek ve genç giriflimci
k›z ö¤renciler taraf›ndan örnek

al›nmas›n› sa¤lamak için BAU
Befliktafl Güney Kampüsü’nde
gerçeklefltirilen ödül töreninde BAU
mezunu kad›n giriflimciler baflar›
hikayelerini gündeme tafl›d›.

Kad›n giriflimcili¤ini teflvik etmek ve
cesaretlendirmek amac›yla
düzenlenen törende Türkiye
genelinde 19 kad›n giriflimci
ödüllendirildi.

Bahçeflehir Üniversitesinden mezun
olarak kendi firmalar›n› kuran kad›n
giriflimcilerin projelerini anlatt›¤›
gecede, Stratejik Pazarlama ve
Turquality Dan›flman› Arife Büyükyaz›
da ödüle lay›k görüldü.

Üyelerden
Haberler



protokole göre taraflar, teknolojik
yenilik alan›nda Ar-Ge, inovasyon,
tasar›m, sistem entegrasyonu, d›fl
ticaret, sertifikasyon gibi rekabeti
güçlendirme faaliyetleri kapsam›nda,
ulusal ve uluslararas› fon
programlar›na yönelik proje gelifltirme
ve yürütme konular›nda ortak
çal›flmalar yaparak, birlikte bölgesel,
ulusal ve uluslararas› alanda kongre,
sempozyum ve çal›fltay gibi etkinlikler
düzenlemeyi hedefliyor. Ayr›ca
protokol kapsam›nda Aktafl Holding,
BTÜ’de e¤itim gören lisans
ö¤rencilerinin Sektörel E¤itim
Program› (SEP), staj ve bitirme
projelerine destek verecek ve
lisansüstü ö¤rencilerinin de
projelerine ve tezlerine yönelik ifl
birli¤i yap›lmas› teflvik edilecek.

ktafl Holding, sanayi - üniversite
iflbirli¤ine örnek bir projeyi daha
hayata geçirdi. Aktafl Holding

bu do¤rultuda, Bursa Teknik
Üniversitesi (BTÜ) ile önemli bir
protokol imzalad›. Gerçeklefltirilen ifl
birli¤i kapsam›nda; kurumlar aras›
bilimsel araflt›rma, e¤itim ö¤retim,
uygulama alanlar›nda ortak
çal›flmalar yap›larak, üniversite sanayi
iflbirli¤ine katk›da bulunmak,
teknolojik yenilik alan›nda Ar-Ge,
inovasyon, tasar›m, sistem
entegrasyonu, d›fl ticaret,
sertifikasyon gibi rekabeti
güçlendirme faaliyetleriyle birlikte de
ulusal ve uluslararas› fon
programlar›na yönelik, proje
gelifltirme ve yürütme konular›nda,
sonuç odakl› çal›flmalar yürütülmesi
hedefleniyor.

BTÜ’de gerçeklefltirilen protokolde;
Aktafl Holding Yönetim Kurulu Üyesi
ve ‹cra Kurulu Baflkan› Sami Erol ile
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir
yer ald›. Organizasyonda konuflan
Sami Erol, protokolden duyduklar›
memnuniyeti dile getirdi. Erol,
Bursa’n›n endüstri alan›nda oldukça
geliflmifl olmas›na ra¤men teknik
üniversiteye geç kavufltu¤una dikkat
çekerek, “Bu ifl birli¤i, iyi niyetimizin
somut bir yans›mas›d›r. Bursa’n›n
dünya çap›nda art›lar› var. Endüstriyel
aç›dan oldukça geliflmifl durumday›z.
Tek bafl›na ihracatta önemli bir
konumda. Biz sanayicilere bu alanda

Hava süspansiyon körü¤ü
sektöründe dünyan›n önde gelen
firmalar› aras›nda yer alan Aktafl
Holding, nitelikli bireylerin
topluma kazand›r›lmas› ad›na
e¤itim kurumlar› ve
üniversitelerle yapt›¤›
çal›flmalara devam ediyor.
Aktafl Holding bu kapsamda,
Bursa Teknik Üniversitesi ile
önemli bir iflbirli¤i protokolüne
imza att›.

Aktafl Holding’den sanayi - üniversite
ifl birli¤ine örnek katk›
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A önemli görevler düflüyor. Devletimizin
koydu¤u 500 milyar dolar ihracat
hedefinin yan›na, daha katma de¤erli
üretimler de koymam›z gerekiyor. Bu
katma de¤er üniversiteler ile mümkün
olur. O nedenle BTÜ ile imzalad›¤›m›z
protokole büyük önem veriyoruz”
dedi.

“Teknokentler kurulmal›”

Ülkenin gelece¤i için üniversite ile
sanayinin beraber hareket etmesi
gerekti¤ini ifade eden Rektör Prof.
Dr. Arif Karademir de ö¤rencilerin
sanayi ifl birli¤i ile daha nitelikli hale
gelece¤ini kaydetti. Karademir, bu
konuda her türlü deste¤e haz›r
olduklar›n›n alt›n› çizerek, “Organize
sanayi bölgeleri içerisinde meslek
liseleri kurulmas› için çal›flma var.
As›l, yüksekokul ve teknokentlerin de
buralarda kurulmas› gerekiyor. Üstün
teknoloji üreten sanayinin bulundu¤u
bölgelerde Teknokent kurulmas›,
gelecek ad›na çok büyük kazan›m
olacakt›r. Çünkü özellikle insan
kayna¤›n›n etkin flekilde kullan›lmas›
ve daha fazla Ar-Ge çal›flmas›
yap›lmas› gerekiyor” diye konufltu.

Ortak çal›flmalar yap›lacak

Öte yandan, imzalanan protokol ile
Aktafl Holding ve BTÜ aras›nda;
bilimsel araflt›rma, e¤itim ve ö¤retim
ile uygulama alanlar›nda ortak
çal›flmalar yap›lacak. Yap›lan



eserlerini yay›nlamalar›na f›rsat
vererek, özellikle bilimsel yay›nlara
ücretsiz veya ucuz fiyatl› eriflimle
e¤itime ve akademik hayata katk›da
bulunacak. Yay›n hayat›na
www.dijitalkutuphanem.com
adresinde bafllayan site büyük bir
heyecanla okuyucular›n› bekliyor.

Ceylan Afi kurucular›ndan Prof. Dr.
Ali Ceylan’›n önderli¤inde
gerçekleflen “Dijital Kütüphanem”
projesi ile öncelikle üniversitelerde
okutulan bütün dersler için ders
materyal havuzu oluflturulmas›
hedefleniyor.

Ceylan Afi yeni projesi Dijital
Kütüphanem’in start›n› verdi
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ijital Kütüphanem internet 
sitesinde akademisyen ve 
ö¤renciler; yüksek lisans tezi,

doktora tezi, makale, ders kitab›, ders
notu, video, müzik, foto¤raf, resim,
heykel ve buna benzer eserlerini
tercihe ba¤l› olarak ücretli veya
ücretsiz yay›nlay›p, fiyat belirledikleri
takdirde telif geliri de elde
edebilecekler.

Platformda araflt›rmaya ve okumaya
gönül vermifl kiflilerde kendilerine ait
kitaplar›, video, müzik ve görselleri
yükleyip sat›fla sunabilecek.

Dijital Kütüphanem sayesinde
ö¤retim elemanlar›; dünya
genelindeki tüm ö¤rencilere ve
toplumun di¤er bireylerine bilgilerini
aktar›p, çok genifl kitlelere
ulaflabilecekken, ö¤renciler de ayn›
dersin farkl› üniversitelerdeki ders
notlar›na da ulaflabilecek, birden çok
farkl› kaynaktan yararlanabilecek,
ayn› dersi anlatan farkl› ö¤retim
üyelerinin videolar›n› izleyip, sesli
anlat›mlar›n› dinleyebilecek.

D

Prof. Dr. Ali Ceylan söz konusu
projeyle ilgili olarak; “Ceylan Afi
olarak yepyeni bir oluflumun içinde
olman›n heyecan›n› yafl›yoruz, 1994
y›l›nda ç›kt›¤›m›z bu yolculukta dijital
dünyan›n öneminin her zaman
fark›nda olarak hareket ettik, Uzun
süredir çal›flmalar›n› sürdürdü¤ümüz
bu projeye bilginin herkes taraf›ndan
ulafl›labilir olmas›n› sa¤lamak
amac›yla bafllad›k, ‘Dijital
Kütüphanem’ platformu sadece
akademisyen ve ö¤rencileri bir araya
getirmekle kalmayacak, bilgiye
ulaflmak isteyen herkese s›n›rs›z
kaynak sunacak. Bu süreçte
‘e¤itimde f›rsat eflitli¤i’ ilkesiyle yola
ç›kt›k” dedi.

Türkiye’nin en büyük dijital
kütüphanesi olma hedefinde olan
portala üye olan kullan›c›lar arkadafl
listeleri oluflturabilecek, arkadafllar›na
kitap veya içerik hediye edebilecek,
sat›n ald›klar› tüm içeriklere s›n›rs›z
eriflim sa¤layabilecek.
Portal, dileyen herkesin

Üyelerden
Haberler



ikinci kuflak yönetici Cengiz
Çal›flkan'›n 2003 y›l›nda iflin bafl›na
geçmesiyle kurulan DCM ihracat
firmas›yla aktif olarak 81 ülkeye y›ll›k
4 milyon metre üretim yap›lmaktad›r.
Kumafl imalat›nda koflulsuz müflteri
memnuniyeti ilkesi do¤rultusunda
kalite de¤erlerini ön planda tutma
hedefi ve Ar-Ge deste¤i ile yüksek
teknolojiye sahip makinelerle dokuma
faaliyeti yürüten firma, ev tekstili
alan›nda ülkenin önde gelen
firmalar›ndan biri olmay›
hedeflemektedir.

öz konusu yat›r›mlar sonucunda
30 bin metrekarelik kapal› alana
ulaflan Gül Tekstil, kumafl boya

tesisi, dokuma tesisi, DCM isimli
ihracat firmas› ve 2017 y›l›nda
kurdu¤u iplik boya tesisiyle üretim
kapasitesini geniflletme flans› buldu.

Firman›n yapt›¤› yaz›l› aç›klamaya
göre; üretim tesislerindeki yüksek
üretim gücü, üstün ürün kalitesi ve
çevre - insan sa¤l›¤›na verdi¤i de¤er
ile Gül Tekstil, sektörün önde gelen
firmalar›ndan biri haline gelme
yolunda h›zla ilerliyor. Kumafl boya
tesisinde, kaliteyi garanti alt›na alan
test laboratuvarlar› ve boya
otomasyon sistemleri ile OEKO-TEX
standartlar›na uygun üretim
yapmakta olan firma, müflteri istekleri
do¤rultusunda üretim yap›lmas›n›n
yan› s›ra üretim gelifltirme çal›flmalar›
ile ortaya ç›kan yeni kaliteler de
müflterilerin be¤enisine sunuyor.
Üretiminin her aflamas›nda kalite
kontrol proseslerini uygulayan Gül
Tekstil; iç ve d›fl piyasada
müflterilerinin çözüm orta¤› olmaya
devam ediyor.

Kumafl Boya

Temelleri 2004 y›l›nda at›lan kumafl
boya ve terbiye tesisi, üretim
kapasitesini son teknoloji ile
harmanlayarak daha da artt›rd›. Tesis,
modern makine parkuru ve yaklafl›k

Bir aile flirketi olarak 1980
y›l›nda kurulan Gül Tekstil,
kuruldu¤u ilk günden itibaren
üretimde kalite ve müflteri
memnuniyeti ilkelerini
benimseme ve pazardaki
müflteri taleplerini karfl›lama
hedefi ile günümüze dek
büyümesini sürdürdü. Firma
gelinen noktada yapt›¤› son
yat›r›mlarla üretim
kapasitesinde önemli oranda
art›fl sa¤lad›.

Gül Tekstil, yapt›¤› hamlelerle
sektörde öne ç›kma hedefinde
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S 250 çal›flan› ile 25 ton/gün üretim
kapasitesine sahip. Perdelik kumafl
boya ve terbiyesinde uygulamay› 24
saat kontrol eden dinamik ekibiyle iç
piyasaya ve d›fl piyasaya hizmet
veren tesis yak›n zamanda
yenilenerek devreye al›nan boya ve
kimyasal otomasyon sistemi ile
müflterilerine yenilikçi çözümler
sunmay› sürdürme amac›nda.

‹plik Boya

2004 y›l›nda kumafl boya
faaliyetlerine bafllayan Gül Tekstil,
2017 y›l›nda yapt›¤› yeni yat›r›mlarla
bünyesine iplik boya tesisini de
ekleyerek hizmet yelpazesini
geniflletti. Yüksek teknoloji ile
donat›lm›fl tesiste, Loris Bellini boya
makineleri ve SSM aktarma
parkuruyla dünya standartlar›na
uygun üretim gerçeklefltiriliyor. 2005
y›l›ndan günümüze üretimin ve
verimlili¤in artt›r›lmas› amac›yla ISO
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
uygulanan tesisin üretim kapasitesi
10 ton/gündür. Tesis, yeni teknolojik
makinelerin de parkura kat›lmas› ile
kapasitesini art›rmaya devam
etmekte.

Dokuma

Üretim faaliyetlerine 1980 y›l›nda
bafllam›fl olan dokuma tesisinde,



Mastafl Vigo fanl› ›s›t›c›, ak›ll› ve h›zl›
›s›nma sa¤l›yor
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2018 y›l› bafl›nda tüketiciyle
buluflan Vigo fanl› ›s›t›c›,
uzaktan kumanda fonksiyonu ile
kullan›c›lar›n be¤enisine
sunuldu. H›zl› ›s›tma, yüksek
güvenlik özellikleri,
programlama imkan› ve oda
s›cakl›¤›n› sabitleme imkan› da
sunan ›s›t›c›, tüketici talep ve
ihtiyaçlar› dikkate al›narak
tasarland›.

onuyla ilgili firmadan yap›lan 
yaz›l› aç›klamaya göre, söz 
konusu yeni ›s›t›c› ile tüm kapal›

mekanlar›n yan›nda, cam balkonlarda
da h›zl› ve sa¤l›kl› ›s›nma mümkün

K

hale geliyor. Vigo ürünlerinin sürekli
olarak gelifltirilen yeni yüz ve
özellikleriyle tüketicisiyle bulufltu¤una
vurgu yap›lan aç›klamada, farkl›
beklentileri karfl›layacak tamamen
yeni ›s›t›c›lar›n da kullan›c›lar›n
be¤enisine sunuldu¤u belirtildi.

Aç›klamada flu ifadelere yer verildi:
“Vigo fanl› ›s›t›c›, h›zl› ›s›nma ihtiyac›
olan alanlarda, kumandas› ve fan› ile
hem sa¤l›kl› hem de konforlu bir
›s›nma keyfi sunuyor. Güçlü fan› ile
h›zl› bir ›s›tma sa¤layan bu ›s›t›c› ile
caml› balkonlarda da içiniz hep
s›cac›k oluyor. Elektrikli ›s›t›c›lar› Vigo
markam›zla piyasaya sürüyoruz.

Avrupa ile ayn› görselli¤e sahip yerli
ve kaliteli ürünler imal ediyoruz.

Tüketiciler, yüksek kalite ve güvenlik
özelliklerine sahip bu ›s›t›c›lara,
yurtd›fl›ndan ithal edilen muadillerine
oranla daha az ödeyerek sahip
olabiliyorlar. Farkl› güç ve
boyutlardaki elektrikli ›s›t›c›lar ile
programlama, oda s›cakl›¤›n›
sabitleme ve enerji tasarrufu imkan›
sunuyoruz. Çok yak›nda, öncelikle
dijital konvektör ›s›t›c›lar›m›zda
uygulamaya konulmak üzere
›s›t›c›lara, internet arac›l›¤›yla telefon
veya bilgisayar üzerinden uzaktan
müdahale etmek ve cihazlar› haftal›k
olarak programlamak da mümkün
olacak.”

Üyelerden
Haberler
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Yerli üretici Karsan, Ordu’ya 110
adet Jest+ sat›fl› gerçeklefltirdi.
Karsan Jest+’lar›n 100 adedi
Ordu’nun “Toplu Ulafl›mda
Modern Dönüflüm Projesi” aç›l›fl
töreni kapsam›nda teslim edildi.

K uruluflunun 50. y›l›n› geride 
b›rakan ve Bursa’da yer alan iki
fabrikada toplu tafl›ma ve ticari

araç üretimi gerçeklefltiren Karsan,
Ordu’ya 110 adet Jest+ sat›fl›
gerçeklefltirdi.

Siparifli verilen Karsan Jest+’lar›n 100
adedi Ordu Büyükflehir Belediyesi’nin
“Toplu Ulafl›mda Modern Dönüflüm
Projesi” aç›l›fl töreni kapsam›nda
teslim edildi. Cumhuriyet
Meydan›’nda düzenlenen törene,
AKP Ordu Milletvekilleri Metin
Gündo¤du ve Oktay Çanak, Ordu
Valisi Seddar Yavuz, Büyükflehir
Belediye Baflkan› Enver Y›lmaz, ilçe

belediye baflkanlar›, protokol heyeti,
Ordu Dolmuflçular Kooperatifi
Baflkan› Adem Yavuz, Karsan Ticari
‹fller Genel Müdür Yard›mc›s›
Muzaffer Arpac›o¤lu, Karsan Sat›fl
Müdürü Kaan Erk›rtay, Karsan Bölge
Sat›fl Yöneticisi Coflkun Tokan,
Karsan bayi temsilcileri Mustafa
Ayd›n, Osman Afllakç›, Dursun Can
toplu tafl›ma araç iflletmecileri ve
vatandafllar kat›ld›.

Karadeniz’deki en büyük Karsan yetkili
servisi aç›ld›

Karsan olarak Karadeniz Bölgesi’nin
çok önem verdikleri bir pazar
oldu¤unu belirten Karsan Ticari ‹fller
Genel Müdür Yard›mc›s› Muzaffer
Arpac›o¤lu konuyla ilgili
de¤erlendirmelerde bulundu.

Muzaffer Arpac›o¤lu, “Ordu
teslimat›m›zla beraber, Karadeniz
Bölgesi’nde ilk defa bu kadar yüksek

adetli toplu sat›fl›m›z› gerçeklefltirdik.
Ayr›ca bölgede açm›fl oldu¤umuz
yetkili servisimiz ile müflteri beklentileri
do¤rultusunda üretici standartlar›nda
hizmet vermeye bafllad›k.

Önümüzdeki dönemde bölgeye
yönelik teslimatlara tüm h›z›yla devam
etmeyi hedefliyoruz. Ordu ‹li Özel
Halk Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri
Kooperatifi’ne teslim etti¤imiz Karsan
Jest+’lar›n, Ordu halk›na hay›rl› ve
u¤urlu olmas›n› diliyorum” diye
konufltu.

Karsan’dan Ordu’ya 110 adet Jest+



Gelifltirdi¤i toplu tafl›ma
sistemleriyle flehirlere modern
çözümler sunan yerli üretici
Karsan, ticari tafl›mac›l›k alan›nda
ABD’nin sektör lideri olan Morgan
Olson ile olan ifl birli¤ini bir ad›m
daha ileri tafl›d›.

Morgan Olson’un Tennessee’de
bulunan genel merkezinde bir
araya gelen iki flirketin yöneticileri,
ABD’de ortak üretim faaliyetleri
için el s›k›flt›. Anlaflma kapsam›nda
ABD’li üretici Morgan Olson,
Karsan’›n Kuzey Amerika pazar›na
özel olarak tasarlad›¤› araçlar›n
montaj, üretim, sat›fl ve sat›fl
sonras› hizmet faaliyetlerini
ABD’deki tesislerde
gerçeklefltirecek.

Karsan’dan ABD’de üretim hamlesi
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Bursa’da yer alan iki fabrikas›nda
ça¤›n mobilite ihtiyaçlar›na uygun
modern toplu tafl›ma ve ticari

araç üretimi gerçeklefltiren Karsan,
geçti¤imiz y›l ABD pazar›ndaki
hedefleri do¤rultusunda ABD’li üretici
Morgan Olson ile Türkiye’de bir araya

B

gelmifl ve Karsan’›n Kuzey Amerika
pazar›na özel olarak tasarlad›¤›
araçlar için ortak bir ifl modeli
gerçeklefltirmek üzere mutabakat
metni imzalam›flt›. Bu do¤rultudaki
stratejik ad›mlar›na devam eden
Karsan, ticari tafl›mac›l›k alan›nda
ABD’nin sektör lideri olan Morgan
Olson ile olan ifl birli¤ini bir ad›m
daha ileri tafl›d›. Morgan Olson’un
Tennessee’de bulunan tesislerinde
bir araya gelen iki flirketin yöneticileri,
ABD’de ortak üretim gerçeklefltirmek
üzere el s›k›flt›. Buna göre Morgan
Olson, Karsan’›n Kuzey Amerika
pazar›na özel olarak tasarlad›¤›
araçlar›n montaj, üretim, sat›fl ve sat›fl
sonras› hizmet faaliyetlerini ABD’deki
tesislerinde gerçeklefltirecek.

Karsan’›n, özellikle kentsel
kesimlerdeki karmafl›k tafl›mac›l›k
konular›n› ele almada engin bir
deneyime ve eflsiz becerilere sahip
oldu¤unu belirten Karsan CEO'su
Okan Bafl konuyla ilgili olarak yapt›¤›
aç›klamada, “Morgan Olson ekibine
yapt›¤›m›z bu ziyaretimizle, seçkin
müflterilerin belirli ihtiyaçlar›n›

karfl›lamaya yönelik ortak
yaklafl›m›m›z›n, sektörün en yenilikçi
ve etkili ortakl›klardan birini meydana
getirece¤ine dair inanc›m›z pekiflmifl
oldu. Morgan Olson gibi sayg›n bir
stratejik ortakla bir ekip olarak
çal›flacak olmam›z, Kuzey Amerikal›
bir ortak ile birlikte Karsan'›n, eflsiz
tecrübesinden sonuna kadar
yararlanabilece¤i önemli bir ad›m›
ifade etmektedir” ifadelerini kulland›.

“Sektörde benzeri olmayan bir ortakl›k”

Morgan Olson flirketinin sahipleri J.B.
Poindexter & Co. Yönetim Kurulu
Baflkan› John Poindexter ise,
imzalanan ortak üretim anlaflmas›
kapsam›nda, “Karsan'›n Türkiye'deki
tesislerinden ve tafl›mac›l›k alan›ndaki
becerilerinden gerçekten de
etkilenmifltik. Ekibimiz, Karsan'›n
yönetim ekibiyle görüflme f›rsat›na
sahip oldu ve ilgili flirketimizin
uzmanl›¤›n›n bu ifle kat›lmas›yla
sektörümüzde benzeri olmayan bir
ortakl›¤›n meydana gelece¤i bizim
için aflikâr oldu” aç›klamalar›nda
bulundu.

Üyelerden
Haberler



‹nflaat sektörünün Türkiye’deki
genel görüntüsü ve özellikle
istihdama olan katk›s› ile ilgili
yaz›l› bir aç›klama yapan Sinta
Sanayi ‹nflaat Taahhüt ve Ticaret
Afi, sektörün 2017 y›l›nda büyüme
sürecini sürdürdü¤ünün ancak
sektörü etkiyen arz talep
dengesizli¤i 2018 y›l›nda kendini
göstermeye devam ederse
yakalanan büyüme sürecinin
kaybedilebilece¤inin alt›n› çizdi.

Firma, yap›m›na bafllanan ve
yap›m› devam eden inflaat
projeleriyle ilgili olarak da
BUS‹AD’dan Bak›fl Dergisi
okurlar›n› bilgilendirdi.

Sinta Sanayi ‹nflaat Taahhüt ve Ticaret Afi:
“Arz talep dengesizli¤i sürerse,
sektörde yakalanan büyüme
kaybedilebilir”
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nflaat sektörünün ülke 
ekonomisinin büyümesi, hükümet
politikalar›n›n ve yat›r›m

potansiyellerinin etkisi ile yo¤unluklu
olarak geliflmekte olan ülkelerde
canl›l›k gösterdi¤ine vurgu yap›lan
aç›klamada, sektörün 2017 y›l›nda
büyüme sürecini sürdürdü¤ü belirtildi.
Sektörü etkiyen arz talep
dengesizli¤inin 2018 y›l›nda kendini
göstermeye devam etmesi
durumunda yakalanan söz konusu
büyüme sürecinin
kaybedilebilece¤ine de¤inilen
aç›klamada flu ifadelere yer verildi:
“Türkiye’de inflaat sektörü, yaratt›¤›
katma de¤erle ülkenin en önemli
ekonomik sektörlerindendir. ‹stihdam
denince akla ilk gelen inflaat sektörü

büyüme ivmesiyle istihdama katk›
sa¤lamaya devam etmektedir.
Türkiye’de göç kaynakl› insan
gücünün artmas› da sektörün
istihdam kaynaklar›n› artt›rmaktad›r.
Nitelikli ifl gücünü sektöre çekmek
ve kalmalar›n› sa¤lamak, verileri
do¤ru kullanmak ve do¤ru analiz
etmek, ileri teknolojileri faaliyetlere
katmak, gelece¤in inflaat sektörünün
baflar›s›n› belirleyen faktörler olarak
öne ç›kmaktad›r. Türk inflaat
firmalar›n›n uluslararas› arenadaki
çal›flmalar› ve baflar›lar› ile Türkiye,
inflaat alan›nda itibar›n› yükselterek
pazar›n en önemli ikinci ülkesi
konumuna gelmifltir. Bu tablo sektör
için güvenli bir ortam yaratmaktad›r.
Ulusal ve uluslararas› arenada

I
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Üyelerden
Haberler

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 Sinta imzas›,
sektörde çok önemli bir paya sahip
oldu¤umuzun göstergesidir. Bu
projelerimiz sonucunda kalite, güven
ve baflar› unsurlar› unvan›m›z›n
ayr›lmaz birer parças› olmufltur.”
Söz konusu aç›klamada 2018 y›l›n›n
ilk çeyre¤inde firma taraf›ndan
yap›m›na bafllanan ve yap›m› devam
eden inflaat projeleri de flu flekilde
s›raland›:
• Tofafl Türk Otomobil Fabrikalar›
Afi’nin Bursa - Osmangazi’deki
mevcut tesislerine sosyal tesisler ve
akademi binas› kaba inflaat›n›n
yap›m›na baflland›.

• Bosch Sanayi ve Ticaret Afi’nin
Bursa Nilüfer Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki mevcut tesislerine
temiz oda inflaat›n›n yap›m›na
baflland›.

• Taysan Tafl›t Yan San. ve Tic. Afi’nin
Bursa Nilüfer Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki 15.006 metrekarelik

sanayi arsalar›na tek katl› betonarme
prefabrik fabrika binas› ve üç katl›
idari bina inflaat›n›n yap›m›na
baflland›.

• Gürplast Plastik San. ve Tic. Afi’nin
Bursa ‹htisas Deri OSB’deki
arsalar›na prefabrik betonarme üretim
binas› kaba inflaat›n›n yap›m›na
baflland›.

• Modanl› Tekstil San. ve Tic. Ltd.
fiti.’nin Bursa Gürsu’daki fabrika
inflaat›n›n çelik konstrüksiyon tafl›y›c›
sistem ve kompozit döfleme ifllerine
baflland›.

• Üçge Gayrimenkul Yat›r›mlar› ‹nflaat
Turizm San. Tic. Afi’nin Bursa
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
mevcut arsalar›na betonarme yerinde
dökme beton ve çelik konstrüksiyon
çat›, fabrika üretim binas› inflaat›n›n
yap›m› devam ediyor.

• Hasan Sözüneri Mim. Müh.
Ltd.fiti.’nin Bursa Nilüfer’deki mevcut
arsalar›na 12 katl› konut binas›n›n
tafl›y›c› betonarme karkas ve temel
imalatlar›n›n yap›m› devam ediyor.

• Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlü¤ü’nün, Demirtafl Organize
Sanayi Bölgesi’nde yapt›raca¤› depo
istinat duvarlar› yap›m› ve saha
düzenleme ifllerinin yap›m› devam
ediyor.

• TKG Otomotiv San. Tic. Afi’nin
Bursa Nilüfer Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki mevcut tesislerine
yemekhane bina ilave inflaat›n›n
yap›m› devam ediyor.

• Genkim Genel Endüstriyel Kimyevi
Mad. San. Tic. Ltd. fiti.’nin Bursa
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
mevcut tesislerine çelik konstrüksiyon
üretim binas› inflaat›n›n yap›m› devam
ediyor.

• Bursa Tekstil Boyahaneleri ‹htisas
Organize Sanayi Bölgesi’nin Bursa -
 Bad›rga Köyü s›n›rlar› içerisinde yer
alan arazisine 2. k›s›m altyap›
inflaat›n›n yap›m› devam ediyor.



Merhaba De¤erli Okurlar,

Bugün size ülkemizdeki ço¤u sanat
kurumunun kurucusu, büyük müzik
misyoneri, merhum Hikmet
fiimflek’ten bahsetmek istiyorum. 12
Ekim 2001 günü aram›zdan ayr›lan,
belki de bir dönemin en ünlü “flef”i
olan bu büyük müzik misyoneri,
y›llarca sürdürdü¤ü “Pazar Konseri”
programlar›yla TV izleyicilerinin de
tan›d›¤› bir simayd›.

Peki kimdi Hikmet fiimflek? Asl›nda
öyle çok fley var ki yaz›lacak… Kendi
deyimiyle “Atatürk Müzik Devrimleri
Eri” Hikmet fiimflek, uluslararas›
kariyer yapm›fl ilk Türk fleflerindendi.
Ama en önemlisi kimsenin
baflaramad›¤› flekilde pek çok sanat
kurumunu hayata geçirmifl, genç
kuflaklara yol açm›fl tek müzik
misyoneriydi.

Ölümünden önce tüm organlar›n› ve
bedenini kadavra olarak ba¤›fllayan
ve her zaman “Ben bu vatana
borcumu daha ödeyemedim” diyen
bu renkli sima, bugün operalarda,
senfoni orkestralar›nda, korolarda,
konservatuvarlarda, askeri m›z›ka
okullar›nda görev yapan pek çok
baflar›l› sanatç› ve e¤itmenin
ö¤retmeniydi.

Y›llarca Türk televizyonlar›ndaki tek
klasik müzik program› olan “Pazar
Konseri”ni ve tek çocuk flark›lar›
program› olan “Birlikte Söyleyelim”i
haz›rlay›p sundu. Pazar konseri tam
15 y›l boyunca sürerek büyük bir
rekor k›rm›flt›. Ayr›ca TRT-INT
kanal›nda da “Ça¤dafl Türk
Bestecileri” program›n› haz›rlay›p
sunarak, yurtd›fl›na da televizyon
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kanal›yla bestecilerimizi ve
yorumcular›m›z› tan›tt›. Ama ne yaz›k
ki bu üç program da onun ölümünün
ard›ndan sürdürülemedi…
Çoksesli müzi¤in halk›n aya¤›na
götürülmesi, anlat›lmas›, sevdirilmesi
ve yurt çap›nda yayg›nlaflt›r›lmas›
için, hayat›n›n sonuna kadar çok
büyük bir özveri ile çal›flt›. Ça¤dafl
Türk Bestecilerinin eserlerini özellikle
programlar›na alm›fl, bu eserlerin pek
ço¤unun ilk icralar›n› hem ülkemizde,
hem de yurtd›fl›nda gerçeklefltirmifl
ve kay›tlar›n› yapt›rm›flt›. Ayr›ca
yurtd›fl›nda kay›t yapan ilk Türk
flefiydi. Kay›tlar›nda yabanc›
orkestralara, özellikle Türk eserlerini
seslendirtirdi. Vatikan’da Papa’ya
“Yunus Emre Oratoryosu”nu
seslendirdi¤i gibi, Viyana’da da
Mehteran Bölü¤ü ve Senfonik
Orkestra ile muazzam bir konser
gerçeklefltirmiflti.

Baflar›lar› dolay›s›yla pek çok ülkeden
Liyakat Niflanlar› ald›. Budapeflte
Filarmoni Orkestras› ile yapt›¤› "Dört
Türk Orkestra Eseri" ve Macar Radyo
Orkestras› ile doldurdu¤u "Orkestra
Eflli¤inde Türk Halk Türküleri" plaklar›,
Frans›z Plak Akademisi ödüllerini
kazand›. Yurtiçinde yapt›¤› say›s›z
konserin d›fl›nda, yurtd›fl›nda 29
ülkenin yetmifl iki farkl› flehrinde, 81
farkl› orkestrayla 180’e yak›n konser
gerçeklefltirdi. Ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ayd›nl›k yüzünü
uluslararas› arenada gururla temsil
etti.

25 y›l boyunca Cumhurbaflkanl›¤›
Senfoni Orkestras›’nda fleflik ve
Ankara Devlet Konservatuvar›nda
ben dahil pek çok sanatç›n›n
ö¤retmenli¤ini yapm›fl olan Hikmet
fiimflek, ayn› zamanda pek çok
festivale de öncülük etmiflti. Gelin



Sanat›n fiyat› yoktur, ama flu
koflullarla;
1- Yay›n›z› bütün gücünüzle sonuna
kadar germek,
2- Okunuzu hedefe isabet ettirmek,
3- ‹sabetten sonra yeni hedeflere
yönelmek.
Bunlar› yapt›¤›n›z takdirde hiçbir fley
size çok de¤ildir ve daima daha
fazlas›n› istemeye hak kazan›rs›n›z.
Yapmad›¤›n›z takdirde ise, her fley
"Haram" olur ve her eksikli¤in hesab›
sorulur.
"Bursa Devlet Bölge Senfoni
Orkestras›" bütün ülkeye hay›rl› olsun.
Yaln›z hay›rl› de¤il, as›l "ÖRNEK"
olufltursun…”

Bu örnek insan› derin bir sayg› ve
vefa ile an›yorum…

Umar›z onun kurdu¤u kurumlar›n
bulundu¤u flehirler, ileride vefa
hisseder ve onun ad›na bir festival,
bir bienal, bir fleflik yar›flmas›, ad›n›
genç kuflaklara ö¤retecek, an›s›n›
her daim haf›zalarda tutacak bir
etkinli¤e imza atarlar…

Bir dahaki say›da buluflana dek,
müzikle kal›n…

sanat›n›z› ve ekme¤inizi kaybetme
tehlikeleri ile karfl› karfl›ya
gelebilirsiniz.
"Uygarl›k öyle bir atefltir ki, ona bigane
kalanlar› yak›p geçer".
fiu misalle vasiyetime (pardon,
yaz›ma) son vereyim;
Bir damla balda nas›l ar›lar›n say›s›z
uçufllar›n›n birikimi varsa, sizin
çald›¤›n›z her notada da onu
çalman›z› sa¤layanlar›n o derece
u¤rafl›s›, eme¤i ve fedakarl›¤› vard›r.
fiu sözümü hiç akl›n›zdan
ç›karmay›n›z;
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onun kurdu¤u veya kurulmas›na
öncülük etti¤i kurumlara bir göz
atal›m:

Ankara Radyosu Oda Orkestras›
‹zmir Devlet Senfoni Orkestras›
Çukurova Devlet Senfoni Orkestras›,
TRT Çoksesli Korosu
Devlet Çoksesli Korosu
Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestras›
Ankara Üniversitesi Devlet
Konservatuvar›

Evet, yanl›fl okumad›n›z, tam yedi
kurum. Onun ölümü ard›ndan bu
kuruculuk misyonunu devralan ne
yaz›k ki olmad›, olamad›. Hikmet
fiimflek’in Cumhurbaflkan›’na dahi
“Size sanat ad›na emrediyorum!”
diyecek bir karizmas›, cesareti, ünü
ve sempatikli¤i vard›. Ankara
Radyosu Oda Orkestras› bugün art›k
yok. Ama di¤er alt›s›, bugün
bünyesinde yüzlerce sanatç›y›
bar›nd›ran baflar›l› ve ayd›nl›k
kurumlar. Gördü¤ünüz gibi ülkemizde
Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› bulunan alt›
senfoni orkestras›n›n üçü, onun
sayesinde kuruldu. Umar›z ilerde
kendisini anma yolunda devlet de bir
ad›m atar.

Bursa’ya da bir Devlet Senfoni
Orkestras› kazand›ran bu çok de¤erli
müzik adam›n›n bizlere, yani BBDSO
sanatç›lar›na vasiyet olarak yazd›¤›
sat›rlar› size de aktarmak isterim:

“Sevgili Çocuklar›m!
Siz tüm halk›m›z›n vergileriyle
yaflam›n›z› ve sanat›n›z›
sürdüreceksiniz, o halde, üzerinize
düflen görev, hizmetlerinizi yaymak,
çok kifliye bu soylu müzi¤i tatt›rmakt›r.
Yurdumuzu p›trak gibi saran yoz
müzikleri görüyor, yafl›yorsunuz. Bu,
ayn› zamanda sizin yaflamsal
sorununuzdur. Zira, e¤er kendinizi
genifl halk kítlelerine kabul
ettiremezseniz, ettirebilenler sizi
zaman içinde silip süpürürler. Gerçi
Atatürk'ün flu sözü do¤rultusunda er
geç gerçekler tekrar egemen olur
ama ne kadar devam edece¤i belli
olmayan süreç içinde çok mutsuz
olur, çok zorluklar çeker, hatta


