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Sevgili BUS‹AD Üyeleri ve
BUS‹AD’dan Bak›fl Dergisi’nin
okurlar›.

Yine yeni bir say› ve yeni bir
heyecanla karfl›n›zday›z. Dergimizde
bir süredir sürdürdü¤ümüz yenileflme
çal›flmalar› h›z kesmiyor. Bu
say›m›zda “Kad›n›n ifl dünyas›ndaki
yerini” dosya konusu yapt›k. Bildi¤iniz
gibi, 19 Ocak 2019’da yapt›¤›m›z
Ola¤an Mali Genel Kurul’da isim
de¤iflikli¤ine gittik. Cinsiyet
eflitsizli¤ini ortadan kald›rmaya dönük
çal›flmalar›m›zda, önemli bir nokta
olan ismimizi, Bursa Sanayicileri ve
‹fladamlar› Derne¤i’nden, Bursa
Sanayicileri ve ‹flinsanlar› Derne¤i’ne
dönüfltürdük.

BUS‹AD’›n bu konudaki tavr› uzun
y›llard›r biliniyordu. Say›n Oya
Coflkunöz de bir dönem BUS‹AD’›n
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’n›
yürüterek bu konudaki sembolümüz
olmufltu.

23 Aral›k 2015’te, “Birleflmifl Milletler
Küresel ‹lkeler Sözleflmesi”ne imzac›
olmufltuk. O tarihten itibaren Bursa
Kad›n›n Güçlenmesi Platformu’nda
da paydafl olarak görev almaktay›z.
21 Eylül 2018’de, BUS‹AD Evi’nde
düzenledi¤imiz panele kad›nlar›n
sahip ç›k›fl›, bizi daha da
yüreklendirdi.

McKinsey taraf›ndan 2017 y›l›nda
yap›lan araflt›rmaya göre, kad›n
kat›l›m›n›n daha yüksek oldu¤u
flirketlerin hisse senedi getirilerinin,
yar› yar›ya daha yüksek oldu¤unun
belirtiliyor.  Kad›nlar›n kat›l›m oran›n›n
sadece karl›l›¤› de¤il, ayn› zamanda
de¤er yarat›m›n›n da artmas›nda
önemli etkendir. Kald› ki, kad›n
kat›l›m›n az oldu¤u flirketlerde
performans da, karl›l›k da, o ifl
dal›ndaki ortalamaya göre, düflük
olmaktad›r. Nedenine bakt›¤›m›zda
kad›nlar erkeklere göre daha de¤iflik
liderlik özellikleri göstermektedir.

Daha derine indi¤imizde karar verme
prosesinde daha çok kat›l›m›
cesaretlendirmekte, bu da kurumsal
sa¤l›¤› daha yüksek tutmakta. Buna
karfl›l›k erkekler hedeflere
ulafl›lamad›¤›nda daha s›k düzeltici
eylemde bulunmakta ki, bu negatif
etki yapmakta. Tam da kad›nlar›n
erkeklerden farkl› olmad›¤›n›n
gösterilmek istendi¤i anda, Harvard
Üniversite’sinden ‹ris Bohnet, “De¤iflik
özellikleri bar›nd›ran ekiplerin, sadece
kad›n veya sadece erkek
olmalar›ndan ba¤›ms›z olarak,
performanslar› daha yüksektir.
Farkl›l›klar desteklenmeli çünkü
birbirini tamamlayan perspektif
görüfller veya kolektif zeka her zaman
daha güçlüdür” tespitinde
bulunmufltur.

Dünya'da hiçbir ülkede, kad›n›n
çal›flma hayat›ndaki yeri,
toplumundakinden daha yukar›da
de¤ildir. Burada hükümetlere görev
düflüyor, k›zlar›n iyi bir e¤itim
almalar›n› sa¤layarak, kad›n haklar›n›
destekleyen kanunlar ç›kararak,
hamilelik izninde finansal destek
vererek, çocuk bak›m›nda kamusal
kolayl›klar getirerek, hatta ailenin iki
ferdinin de çal›flt›¤› durumlarda
vergisel avantajlar getirerek. Kad›n›n
ifl hayat›nda yükselmesinde toplumun
birçok ögesine görev düflüyor. Kanun
yap›c›lardan bafllay›p, toplumun ve
kad›nlar›n zihinsel dönüflümüne
ihtiyaç var.

Kad›n ve erke¤in yan yana gelmesiyle
ifl ve sosyal hayattaki sorunlar›n da
daha h›zl› çözülece¤ine inanc›m
yüksek.

O nedenle art›k eflitsizlikleri
zihinlerimizden ve hayattaki tüm
alanlardan kald›rmak için kollar›
s›vayal›m. BUS‹AD olarak kad›nlar›n
ve gençlerin say›s›n›n artt›¤› bir
derne¤i hayal ediyor ve bunun için
çal›fl›yoruz. Bu yönde, fikir ve
desteklerinizi bekliyoruz.

Bir sonraki say›da görüflmek ümidiyle
hay›rl› ifller dilerim.

Eflitsizli¤i kald›rmak için
çabalamal›y›z
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‹fl yaflam›nda, siyasette, sosyal ve
kültürel hayatta kad›n›n varl›¤› ve
konumu hep sorgulan›r ve ço¤unlukla
da yetersiz bulunur. Çünkü kad›n›n
üretime ve hayata kar›flma oran›
toplam nüfusla paralellik göstermez.
Bunun f›rsat eflitli¤inden, geleneklere,
tercihlere, koflullara varan pek çok
derin sebebi var. Çok iyi e¤itim alsa
da, kimi zaman kad›n çal›flmak
istemiyor ya da çok iyi e¤itimi olsa
da iflverenler kimi zaman kad›n
çal›flan› tercih etmiyor.

2018 verilerine göre nüfusumuzun
yüzde 49.8 i kad›n. Kad›n›n e¤itim
seviyesi yükseldikçe çal›flma
hayat›nda daha çok yer al›yor. TÜ‹K
2017 rakamlar›na göre ülkemizde
üniversite mezunu kad›nlar›n oran›
yüzde 14,5. üniversite mezunu
erkeklerin oran› ise yüzde 18.  Arada
çok büyük bir fark yok asl›nda.
Üniversite mezunu her 100 kad›ndan
yaklafl›k 72’si çal›flma hayat›na
bafll›yor, ancak orta ve üst düzey
yönetici pozisyonuna ulaflan
kad›nlar›n oran› yüzde 17 civar›nda
kal›yor. Neredeyse eflit say›da kad›n
ve erkek üniversite e¤itimi alm›fl olsa
da, karar verici noktalarda görev
almak söz konusu oldu¤unda bu
eflitlik bozuluyor. Ayn› e¤itimi alan
erkeklerin yüzde 83’ü yönetici
olurken, kad›nlar›n oran› yüzde 17’de
kal›yor. Dedi¤imiz gibi bunun çok
derin sebepleri var.

Kad›nlar güçlü önsezileri, empati
yetenekleri, esnek ve pratik yap›lar›,
iletiflim becerilerini besleyen
organizasyon güçleri, uzlaflmaya
yatk›n olmalar› ve sab›rlar› ile

erkeklerden farkl›lafl›yorlar. Erkekler
de kararl› yap›lar›, bak›fl aç›lar›,
bedensel güçleri ile zaten varlar.
fiüphesiz birbirini tamamlayan bu iki
gücün bir arada oldu¤u; eflitli¤in,
iflbölümünün ve en önemlisi dengenin
sa¤land›¤› yerlerde verimlilik ve
baflar›n›n geldi¤i yads›namaz bir
gerçek. Ne var ki, kad›nlar için
iflyerlerinin, siyasetin, sosyal hayat›n
tam üzerini kaplayan camdan
tavanlar var. Bildi¤iniz bir araflt›rma
asl›nda ama yine de hat›rlayal›m.

“Bilim adamlar› pirelerin farkl›
yükseklikte z›playabildiklerini görür.
Birkaç›n› toplay›p 30 cm
yüksekli¤indeki bir cam fanusun içine
koyarlar. Metal zemin ›s›t›l›r. S›caktan
rahats›z olan pireler z›playarak
kaçmaya çal›fl›r ama bafllar›n›
tavandaki cama çarparak düflerler.
Zemin de s›cak oldu¤u için tekrar
z›plar, tekrar bafllar›n› cama vururlar.
Pireler cam›n ne oldu¤unu
bilmediklerinden, kendilerini neyin
engelledi¤ini anlamakta zorluk çeker.
Defalarca kafalar›n› cama vuran pireler
sonunda o zeminde 30 santimden
fazla z›plamamay› ö¤renir. Art›k
hepsinin 30 cm z›plad›¤› görülünce
deneyin ikinci aflamas›na geçilir ve
tavandaki cam kald›r›l›r. Zemin tekrar
›s›t›l›r. Tüm pireler eflit yükseklikte, 30
cm z›plar! Üzerlerinde cam engeli
yoktur, daha yükse¤e z›plama
imkanlar› vard›r ama buna hiç cesaret
edemezler. Kafalar›n› cama vura vura
ö¤rendikleri bu s›n›rlay›c› “hayat
dersi”ne sad›k halde yaflarlar. Pirelerin,
isterlerse kaçma imkanlar› da vard›r
ama kaçamazlar. Çünkü engel art›k
zihinlerindedir. Onlar› s›n›rlayan d›fl

engel kalkm›flt›r ama kafalar›ndaki iç
engel varl›¤›n› sürdürmektedir. Bu
deney canl›lar›n neyi baflaramayacak-
lar›n› nas›l ö¤rendiklerini gösterir. ‹flte
buna “cam tavan sendromu” denir.”

Camdan tavanlar sadece kad›nlar›n
üstünde yok tabii ki … Zihinsel ve
çevresel kendisini k›s›tlanm›fl
hisseden ve tekrar tekrar denese de
bir fleylerin de¤iflmeyece¤ine inanan
herkesin üstünde var. Ama kad›n ya
da erkek olsun, z›playanlar ve
fanusun d›fl›na ç›kanlar da var.
Çünkü bir kifli bile ç›kt›ysa herkes
ç›kabilir.

Asl›nda bu say›da konumuz
kad›nlard› ve ben BUS‹AD ‘da ne
kadar az kad›n üye oldu¤undan
bahsedecektim, sadece 20 kifliyiz ve
az›nl›ktay›z diyecektim.  Yönetim
Kurulunda tek kad›n olman›n -evet
itiraf edeyim- keyifli yanlar› da var
ama k›zkardeflli¤e inan›yorum ve
zaman zaman kendimi yaln›z
hissediyorum diyecektim. Ve
aç›l›m›ndaki “adamlar›” kelimesini k›rk
y›l›n sonunda “insanlar›na” eviren
BUS‹AD’a daha çok kad›n üye ve
BUS‹AD üyelerinin iflyerlerine daha
çok kad›n yönetici, daha çok kad›n
çal›flan daha çok yak›fl›r diyecektim.
Diyebildim mi bilmiyorum.

Camdan tavan
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Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD), tüzük
de¤iflikli¤ine giderek, ad›n›
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i olarak de¤ifltirdi.
BUS‹AD’IN Ola¤an Mali Genel
Kurulu’nda, cinsiyet eflitli¤ine
uygun olarak gerçeklefltirilen
de¤ifliklikte, Derne¤in k›saltmas›
ise BUS‹AD olarak korundu.

D ivan Baflkanl›¤›n› ‹brahim Yaflar,
Yard›mc›l›¤›n› Ayhan Korgavufl 
ve Yazmanl›¤›n› Murat Kuter’in

yapt›¤› ve BUS‹AD Evi’nde
gerçeklefltirilen Ola¤an Mali Genel
Kurul’da konuflan BUS‹AD Yönetim

BUS‹AD’dan

Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
iç piyasa ve dünya olmak üzere iki
riskle karfl› karfl›ya olundu¤unu
belirterek, “Türkiye’deki ekonomik,
iflçi iflveren iliflkileri, e¤itim en birincil
sorunlar›m›z. Bunlarla ilgili yetkililer
nezdinde olsun, bas›n yolu ile olsun
sesimizi duyurmaya çal›fl›yoruz” dedi.

Türkay, flunlar› ifade etti:
“Döviz, Merkez Bankas›’n›n faizleri
olmas› gereken yere geçte olsa
getirmesiyle, istikrara kavufltu.
Enflasyon ise bu sene ilk yar› sonuna
kadar, 20’li rakamlar civar›nda kalarak
varl›klar›m›z› eritmeye devam edecek.
Seçim sonras› geliflecek konjonktür,
enflasyonun yönünü belirleyecek.

Umudumuz, enflasyonla birlikte
faizlerin de düflmesi, yeniden yat›r›m
yap›lacak ortam›n oluflmas›.
Kalk›nmak için üretmek zorunday›z
bu da haliyle yat›r›m gerektiriyor.
2019’un hepimize toparlanabilecek
imkan sa¤lamas›n› dilerim. “

Ard›ndan gerçeklefltirilen Ola¤an Mali
Genel Kurul’da, BUS‹AD Yönetim
Kurulu’nun faaliyet raporu ve 2018
hesaplar› ibra edilirken, 2019 bütçesi
de onayland›.‹çinde bulunulan
ekonomik durum nedeniyle y›ll›k üye
aidatlar› cüzi bir art›flla 3 bin 750
liradan 4 bin liraya yükseltilirken, girifl
aidat› ise 12 bin lira olarak belirlendi.
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Kad›nlar›n ifl dünyas›nda ‘biz de var›z’ demesinin üzerinden yüzy›ldan
fazla zaman geçti. 100 y›l öncesine göre sosyal statüleri ve ifl hayat›ndaki
yerleri elbette daha belirginleflti. Ancak, 21. Yüzy›lda robotlar›n ifl
dünyas›n› nas›l ele geçirebilece¤ini tart›flt›¤›m›z bir dönemde, kad›nlar›n
gücüne dair hala halledilmemifl mevzular›n olmas› oldukça düflündürücü.

Ülkemizde nüfusun yar›s› kad›nlardan olufluyor. Çal›flabilir kad›n
nüfusunun sadece yüzde 30’u istihdam ediliyor. Kad›n ço¤unluk
yöneticilere sahip flirketlerin oran› ise binde 3 ve flirketlerin sadece
yüzde 5,4',inde bir kad›n üst düzey yönetici bulunuyor. Kendi iflini kuran
kad›nlar›n oran› da yüzde 15 ve bu oranla dünya kad›n giriflimciler
liginde oldukça gerilerde…

Türkiye ve dünyada ifl hayat›nda kad›n›n rolüne iliflkin istatistikler çok
parlak olmasa da, topuk seslerinin s›klaflt›¤›na dair umut veriyor. Ulusal
ve uluslararas› markalar›n en iyi pozisyonlar›nda profesyonel bir kad›n›
görmeye veya marka haline gelmifl baflar›l› giriflimci bir kad›na
rastlamaya art›k daha aflinay›z.

T ürkiye’de kad›n›n iflgücü 
piyasas›na girmesi, emek 
piyasas›nda yaflanan geliflmeler

ya da ekonomi kaynakl› faktörlerden
de¤il, bir zorunluluk sonucu olmufltur.
Kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m› Balkan
Savafllar› s›ras›nda erkeklerin
ço¤unun orduya kat›lmas› sonucu,
azalan iflgücünü takviye etmek
mecburiyetiyle bafllay›p, I. Dünya ve
II. Dünya Savafllar› s›ras›nda artsa
da kad›nlar›n ifl hayat›nda gerçek
anlamda yer almas›n›n milad› sanayi
devrimi olarak kabul ediliyor.
Toplum taraf›ndan, kad›na yüklenen
roller, kad›n›n çal›flma hayat›na
girmesini ve meslek seçimini
k›s›tlayarak ilerlemesini engellemifltir.

Yüzy›llar boyunca toplumun kad›na
yükledi¤i efl, anne ve ev kad›n› rolleri

‹fl
dünyas›nda

“Topuk
Sesleri”

s›klafl›yor



erkeklerinkinden daha fazla.
Erkeklerde iflsizlik oran› %8,8 iken,
kad›nlarda bu oran %13,7.

E¤itim durumu ve cinsiyete göre
istihdam oran›n› inceledi¤imizde, son
olarak bitirilen e¤itim kalemi ne olursa
olsun erkeklerin istihdam edilme
oran›n›n kad›nlardan daha yüksek
oldu¤unu görüyoruz. Örne¤in hiçbir
okul bitirmeyen erkeklerin istihdam
oran› %49,8 iken, bu oran kad›nlarda
%20,8. Lise mezunu erkeklerin
%64,3'ü istihdamdayken kad›nlar›n
sadece %25,7'si istihdamda olarak
belirtilmifl. Yüksekö¤retim mezunlar›
içerisinde de erkekler ve kad›nlar›n
istihdam oran› aras›nda kayda de¤er
bir fark söz konusu. Yüksekö¤retim
kurumundan mezun erkeklerin
istihdam edilme oran› %78,4,
kad›nlar›n ise %61. Bu da ülkemizde,
kad›nlar›n ifl gücüne kat›labilmeleri
için yüksekö¤retim mezunu
olmalar›n›n daha önemli oldu¤u,
erkeklerin herhangi bir yüksekö¤retim
kurumundan mezun olmasa da
istihdam edilme oran›n›n daha yüksek
oldu¤u sonucuna iflaret ediyor.
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gere¤i kad›nlar, hem üretimden uzak
kalarak erke¤e ba¤›ml› olmufl, hem
de yapt›¤› iflin ekonomik bir de¤eri
olmad›¤›ndan “toplumsal
de¤ersizli¤e”  itilmifltir. Günümüzde
h›zla yaflanan ekonomik, sosyal ve
teknolojik geliflmeler, kad›nlar›n
gittikçe daha fazla ve aktif olarak
çal›flma hayat›na kat›lmalar›na yol
açm›flt›r.

Kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m› hem
ekonomik hem de sosyal aç›dan
kalk›nmay› sa¤layan önemli
etkenlerden biridir. ‹flgücü
piyasas›nda istihdam edilen ve
böylece ekonomik özgürlüklerini ve
toplumsal sayg›nl›klar›n› elde eden
kad›nlar, kendileri, aileleri ve
toplumlar› için önemli sosyal
kazan›mlar sa¤lamaktad›r. Kad›nlar›n
iflgücüne dahil olmas›, ülkelerinin
ekonomik kalk›nmalar›n›
art›rabilmektedir
.
Türkiye’de kad›n istihdam› 1950’lerin
ortas›ndan beri düflmektedir.
1950’lerin ikinci yar›s›nda bu oran %
70’lerde iken, 2000’li y›llarda % 20’lere
gerilemifltir. Bunun nedeni k›rdan
kente göç ve özellikle 1990’l› y›llar›n
sonundan itibaren h›z kazanan neo-
liberal tar›m politikalar›d›r. Kad›nlar
1950’lerde a¤›rl›kla tar›m sektöründe
ücretsiz aile iflçisi olarak istihdam
edilirken, k›rdan kente göç ve tar›msal
nüfusun düzenli olarak azalmas›
sonucunda, tar›msal faaliyetten kopan
kad›nlar›n ço¤unlu¤u kentlerde
iflgücüne dahil olamam›flt›r. Tar›msal
nüfustaki düflüfle ra¤men 1980’lerin
sonunda hala tar›m sektörü, toplam
istihdam›n yar›ya yak›n›n› içermeye
devam etmektedir.1990’lar›n sonunda
h›z kazanan neo-liberal politikalar
neticesinde, tar›msal faaliyette
hayat›n› kazananlar›n önemli bir k›sm›,
art›k bu faaliyetle geçimlerini
sa¤layamaz hale gelmifltir. Zorunlu
olarak geçimlerini tar›m d›fl›
sektörlerde aramaya bafllam›fllard›r.

As›l gerileme, tar›mdaki yap›sal
dönüflümün yafland›¤› 2000’li y›llarda
gerçekleflmifltir. 2008’e gelindi¤inde
iflgücü içinde tar›msal nüfus yüzde
23,7’ye kadar gerilemifltir. Tar›msal
nüfustaki bu h›zl› düflüfl, a¤›rl›kla tar›m
sektöründe istihdam edilen ve bu
sektörün d›fl›na ç›kt›¤›nda, yeniden
iflgücüne kat›lmakta zorlanan

Dosya Konusu

kad›nlar›n, kayda de¤er bir k›sm›n›
iflgücünün d›fl›na itmifltir.

GÜNÜMÜZDE ‹fi HAYATINDA KADININ
YER‹

Türkiye’de kad›nlar›n ifl gücüne kat›l›m
oran› flu anda yüzde 30’lar
seviyesinde. 2023 y›l› hedefi olarak
da yüzde 41 belirlenmifl durumda.
Günümüzdeki rakamlara göz atacak
olursak;
TÜ‹K Kas›m 2017 Temel ‹flgücü
Göstergeleri veri taban›na göre
Türkiye’de 15 yafl ve üzeri toplam
nüfus 60 milyon 223 bin. Bu nüfusun
30 milyon 399 bini kad›nlar ve 29
milyon 824 bini de erkeklerden
olufluyor. ‹flgücü olarak nitelendirilen
nüfus ise 31 milyon 790 bin; bu
say›n›n 10 milyon 287 binini kad›nlar
ve 21 milyon 503 binini erkekler
oluflturuyor. ‹stihdam edilen nüfus
içerisinde ise toplam 8 milyon 904
bin kad›n ve 19 milyon 612 bin erkek
var. Bu say›lar oransal olarak
de¤erlendirildi¤inde büyük bir
eflitsizlik göze çarp›yor; çünkü 15
yafl›n üzerindeki toplam nüfus
içerisinde istihdam oran› erkeklerde
%65,8 olmas›na ra¤men kad›nlarda
bu oran %29,3 seviyesinde kal›yor.
Kad›nlar›n iflsizlik oran› da
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‹flte sigorta ve kay›tl›l›k durumu da
yine cinsiyetler aç›s›ndan oldukça
adaletsiz. Tar›mda neredeyse ayn›
say›da çal›flan erkek ve kad›n
bulunmas›na ra¤men kay›tl›l›k
oran›nda büyük bir fark söz konusu;
tar›mda çal›flan kad›nlar›n %93,7'si
kay›t d›fl› çal›flt›r›l›rken, erkeklerin ise
%76,4'ü kay›t d›fl› çal›flt›r›l›yor. Tar›m
d›fl› faaliyet alanlar›nda nispeten daha
eflit bir oran gözlense de, halen tar›m
d›fl› alanlarda istihdam edilen
kad›nlar›n %24,7'sinin bir sosyal
güvencesi yok.

KADIN G‹R‹fi‹MC‹ SAYISI YETERS‹Z

Türkiye'de kesin ve en güncel say›lar
bilinmemekle beraber flirket
sahipli¤inde kad›nlar sadece %15’lik
bir yer tutuyor. Kad›n ço¤unluk
yöneticilere sahip flirketlerin oran› ise
%0,3. fiirketlerin sadece %5,4'ünde
bir kad›n üst düzey yönetici bulunan
Türkiye'de, tam zamanl› çal›flanlar›n
da sadece %21,9'u kad›n.
Crunchbase'in 2017 y›l› Nisan ay›nda
yay›nlad›¤› rapora göre tüm dünyada
start-up ekosisteminde kad›n
giriflimcilerin oran› %17 civar›nda.
Start-up giriflimlerini izleyip
denetleyen startups.watch verilerine
göre de Türkiye'de giriflim

ekosisteminde kad›n giriflimcilerin
oran› %15. Yani, kad›n giriflimlerinin
desteklenmesi ve kad›nlar›n ifl
hayat›nda karar alma mekanizmalar›
içerisinde erkeklerle eflit bir etkiye
sahip olmas› anlam›nda hem
ülkemizde hem küresel olarak büyük
bir eksiklik var.

AKADEM‹K DÜNYADA DURUM DAHA ‹Y‹

Yüksekö¤retim istatistiklerine göre;
kad›n profesör oran› 2008/'09 ö¤retim
y›l›nda %27,4 iken 2017/'18 ö¤retim
y›l›nda %31,2 oldu. Doçent
kadrosunda görev yapan kad›n oran›
%38,8, ö¤retim görevlisi kadrosunda
görev yapan kad›n oran› ise %50,2
oldu.

S‹YASETTE BEBEK ADIMLARI

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki
kad›n milletvekili oran› siyasal hayata
ilk kat›l›m gösterdikleri 1935 y›l›nda
%4,5 idi. 2015 y›l› Haziran seçiminde
98 kad›n TBMM'ye girebilmiflken,
Kas›m ay›nda yap›lan son genel
seçimle bu say› 81'e indi. fiu an ise
toplam 543 milletvekili içerisinde
sadece 76 kad›n bulunuyor. Yerel
yönetimlerdeyse daha büyük bir
eflitsizlik söz konusu. 2014 y›l› yerel
seçimlerinde kad›n belediye baflkan›
oran› %2,9, muhtar oran› ise %2

seviyelerinde kald›. Son genel
seçimle hükümette Aile ve Sosyal
Politikalar ile Ticaret Bakanl›¤›’nda
olmak üzere 2 kad›n bakan görev
ald›.

World Bank taraf›ndan ülkelerden
derlenip yay›nlanan istatistiklere göre,
2017 y›l›nda kad›nlar›n parlamentoda
sahip olduklar› ortalama sandalye
oran› sadece %23,3. Rwanda,
Bolivya ve Küba kad›nlar›n
parlamentoda en yüksek orana sahip
oldu¤u ülkeler olarak s›ralan›rken,
Türkiye'de kad›n parlamenterler
sadece %13,9'luk bir yer tutarak
ortalaman›n da alt›nda kal›yor.

TÜRK‹YE DÜNYADA NE DURUMDA?

World Economic Forum Global
Gender Gap 2017 Raporuna göre,
144 ülke aras›nda cinsiyet eflitli¤i
aç›s›ndan Türkiye 131. s›rada yer
al›yor. Ekonomik alanda 128. s›rada
gelen Türkiye, okuma yazma oran›na
göre 94, sa¤l›k alan›nda 59 ve siyasi
arenada cinsiyetlerin eflitli¤i alan›nda
da 118. s›rada geliyor.

Erkek/kad›n oran›na göre Türkiye’yi
di¤er ülkelerle karfl›laflt›rd›¤›m›zda,
Türkiye’de kad›n›n giriflimcilik
faaliyetine kat›l›m›n›n düflük oldu¤unu
anlamaktay›z (Tablo 1). GEM
projesine kat›lan ekonomiler aras›nda
Türkiye, kad›n›n giriflimcilik
faaliyetlerine kat›l›m› aç›s›ndan Ürdün,
M›s›r, Makedonya ve K›br›s’tan sonra
en düflük düzeydeki ülkedir. Genelde,
erkekler kad›nlara göre daha fazla
giriflimcilik faaliyetinde bulmaktad›rlar.
Ancak, bu ekonomiler aras›nda
Endonezya, Meksika ve Brezilya’da
kad›n giriflimcilerin say›s› erkek
giriflimcilerin say›s›ndan fazlad›r.

KAYNAKÇA
http://ybd.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/k
adinlarin-isgucune-katilim-orani-ekonomik-
buyume-issizlik-orani-ve-kentles.pdf
https://geturkiyeblog.com/2018de-ekonomik-
buyume-icin-kadin-is-gucu-i/
https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/turkiyede-
girisimcilik-ve-kadin/1970
http://iibf.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/ik
t_ekonominotlari2.pdf
https://www.dogrulukpayi.com/bulten/2018-
de-kadin-istatistikleri
http://www.tuik.gov.tr
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Bursa’n›n güçlü sanayicilerinden
Fatma Durmaz Y›lbirlik. Erkek
egemen patronlar dünyas›ndan,
üstelik erkeklerin say›ca fazla
oldu¤u makine sektöründen farkl›
bir ses ve derinlikli bir yaklafl›m.

Kad›n›n toplumdaki rolüne iliflkin
söyleyecek çok sözü ve biriktirdi¤i
çok k›ymetli deneyimlere sahip.
“Bir ihtiyaç var ve o ihtiyaca
çözümler üretmeliyiz. Bu da
ayr›flt›rmalara gitmeden, o
konuyla ilgili kavramlar
yaratmadan ‘sadece insan›z’
diyerek ve tabii en baflta e¤itim
seviyemizi yukar› tafl›yarak olur”
diyor.

‹htiyaca odaklanman›n çözümleri
kolaylaflt›raca¤›na iflaret eden
Y›lbirlik, kad›nlar›n bak›fl aç›lar›n›
de¤ifltirmesi gerekti¤ine inan›yor
ve bunu “Birilerinin benim ad›ma
yol çizmesine ihtiyac›m yok”
fleklinde ifade ediyor.

Bütün do¤ru çözümlerin iyi
e¤itilmifl insanlarla bulunaca¤›na
ve daha iyi bir gelece¤e ancak
nitelikli insan gücüyle
eriflilebilece¤ine yürekten inanan
bir insan›n sözlerini okuyacaks›n›z
sat›rlarda. ‹yi okumalar.

Bursa sanayisinde önemli bir yere sahip
Ali Durmaz gibi bir baban›n k›z› olmak
size nas›l bir sorumluluk yükledi,
yüklüyor?

Ali Durmaz’›n k›z› olmaktan gurur
duyuyorum. Üç kardeflin en büyükleri
benim. Ailenin en büyü¤ü olarak
babam›n ölümünden sonra hem ifl,
hem de aileyi bir arada tutma
sorumlulu¤unu üstlendim. Bunu

hissettim ve tafl›maya çal›fl›yorum.
Biz aile flirketiyiz ve 2. Kufla¤›z.
Nesiller aras› aktar›m›
kurumsallaflarak gerçeklefltirdik.

Babam Ali Durmaz’›n öngörüsü çok
yüksekti ve “Bir ifli yapmadan önce
bundan 50 – 100 sene sonras›n›
düflünerek yap›n” derdi. Bize bir karar
vermeden önce çok muhakeme
yapmay› ve do¤ru sonuçlara
ulaflacak kararlar vermeyi ö¤retti.
Her zaman savundu¤u fley düzgün,
kaliteli ifl yaparak dürüst ve do¤ru
kifliler olarak Türk insan›n› temsil
etmek, ülkemizin geliflmesine katk›da

bulunmak ve di¤er geliflmifl ülkelerin
karfl›s›nda dimdik ayakta durmakt›.
Bizler de bir ifli yaparken bu de¤erler
ile çal›flmay› ö¤rendik. Bizimle çal›flt›,
bize hissettirmeden ifl bölümü yapt›.

Çal›fl›rken hiçbir zaman bireysel de¤il,
firma ve ülke ç›karlar›n› düflünerek
hareket etmeyi ö¤rendik.

Erkek egemen bir sektörde güçlüklerle
karfl›laflt›n›z m›?

Kad›n ve erkek aras›nda ifl
dünyas›nda bir fark yok.  Ayn› bilgi,
tecrübe ve donan›ma sahip bir kad›n

Durmazlar Afi Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Fatma Durmaz YILB‹RL‹K:
B‹R‹LER‹N‹N BEN‹M ADIMA YOL
Ç‹ZMES‹NE ‹HT‹YACIM YOK
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Söylefli
ile bir erkek aras›nda tercih
yap›lacaksa kad›n veya erkek olarak
de¤il 'insan' olarak düflünülerek
seçim yap›lmas› gerekir. ‹fl
yaflam›nda karfl›lafl›lan zorluklar;
kad›na-erke¤e göre de¤il, sektöre
göre de¤ifliyor.

Biz sanayiciyiz. Ad› üzerinde A¤›r
Sanayi. Dünyada ve ülkemizde
makina sektöründe az kad›n var ve
onlar da aileden gelen bir iflin
içindeler. Makine sektörü fiziksel güç
isteyen bir sektör. O nedenle erkek
egemen olmufl. Kad›n olarak bir ayr›m
hissetmedim. Farkl› oldu¤unu da
düflünmedim. Kad›nlar hem daha
detayc› hem de sahiplik duygular›
yüksek oldu¤u için sadece makina
de¤il, her sektörde baflar›l›.
1857 ‘de bafllayan korkunç olay evet.
Ama o günden bugüne çok fleyler
de¤iflti, iyileflti. Art›k kad›nlar kendi
insani haklar›n› savunacak
durumdalar. Sürekli ayn› fleye vurgu
yapmadan, bugüne kadar yaflanan
ayr›flt›rmalardan ders al›p gelece¤e
bakal›m. Nas›l evrensel insan oluruz?
Ona göre hareket edelim. Çözülmesi
gereken sorunlar› kavramlaflt›r›p,
normallefltirmeyelim.

Sizce çözüm ne olabilir peki?

Bir fleylerin çözümü bazen
tan›mlad›¤›m›z sorunun ad›nda. Sorun
de¤il ihtiyaç var demek en do¤rusu.
‹yilefltirelim, öneri getirelim.
Kad›nlar bunun fark›na var›p dik
durmal›lar. ‹fl hayat›nda daha üretken
ve etkin olmalar› için cesaretle
yapmay› düflündükleri iflin üstüne
gitmeliler.
Kad›nlar art›k farkl› bakmal›. Birilerinin
benim ad›ma yol çizmesine ihtiyac›m
yok.

Toplumumuzda bir de dezavantajl› diye
tan›mlad›¤›m›z bir kesim var. Peki bunun
alt›ndan onlar nas›l kalkacak?

fiimdiye kadar kazan›lan tüm
baflar›lar›n e¤itimli iyi bir kadroyla
olaca¤›na ve gelece¤e yat›r›m›n da
sadece e¤itimle yap›labilece¤ine
inan›yorum.

Bunun tek çözümü e¤itimdir. Türkiye
144 ülkede okuma yazmada 131. Bu
çok ac›. 3.5 milyon okuma yazma
bilmeyen kad›n var. Biz kimseyi

ayr›flt›rmadan herkese eflit imkanlar
tan›mal›, ulaflmalar›n› sa¤lamal›y›z.
Tek ç›k›fl›m›z var. Yüzde yüz e¤itim.
Bunun için ne yapmal›, onu
düflünerek buna yo¤unlaflmal›y›z.

fiirketinizle ilgili gelecek
projeksiyonunuz, hayal ve beklentileriniz
nedir?

O kadar çok ki. En baflta daha
teknolojik üretim. Ama en büyük
hedefimiz takip edilen olmak. Biz art›k
di¤er ülkeler ne yapt› demeyelim.
Türkiye ne yapt› denilsin. Endüstri
4.0’› uygulamaya bafllad›k. Tüm
makinelerimizde takip sürüyor. Baflka
ülkelerdeki makinelerimizi takip
ediyoruz.

Ayr›ca, sosyal sorumluluk anlam›nda
da flirketimizde çok düflüncem var.
Herkesin yabanc› bir dil konufltu¤u,
yurt d›fl›na tatile gidebilece¤i bir flirket
arzuluyorum.

Biz baflar›y› “birlikte güçlenerek”
“baflkalar›n› güçlü ve mutlu k›larak,
hep birlikte güçlü olarak”
yakalayabilece¤imize inan›yoruz.

Gelelim Bursa Kültür Sanat Turizm
Vakf›’na…Bursa Festivali uzun y›llard›r

bu flehirde yap›l›yor. Sanat›n birlefltirici
bir gücü var kuflkusuz. Biraz da bu renkli
dünyadan bahsedelim.

2018 y›l›nda Uluslararas› Bursa
Festivali’nin 57.’sini gerçeklefltirdik.
12 etkinli¤i planlamaya çal›fl›yoruz.
Ciddi emek harc›yoruz. Seyirci
aras›nda, her meslekten, her yafltan
çocuklar, gençler ve yafll›lar var. Bana
bayram hissini veriyor. Sanatç›
seçimlerinde her zaman çok titiz
davran›yoruz.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakf›
olarak sadece Festivaller
düzenlemiyoruz. Sanat›n ne oldu¤unu
anlatmaya, toplumun her kesimine
ulaflt›rmaya çal›fl›yoruz. Bunun için
de her köye, ilçeye gidip oradaki
çocuklar ve gençlere ücretsiz sanat
atölyeleri düzenliyoruz.

‹lk ve ortaö¤retim okullar›nda; Uluda¤
Üniversitesi Tiyatro bölümü
ö¤rencilerinden oluflan mobil tiyatro
grubumuz ile gösteriler, Ankara
Devlet Opera ve Balesiyle yapt›¤›m›z
ortak çal›flma ile de e¤itim konserleri
düzenliyoruz. Kimi zaman çocuklar›
kimi zaman ailelerini sanat›n çeflitli
yönleriyle tan›flt›r›yoruz.

K‹MD‹R?
Fatma Durmaz Y›lbirlik, Bursa’da do¤du. Uluda¤ Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari 
Bilimler Fakültesi ‹flletme Bölümü’nü bitirdikten sonra Bursa sanayisinin duayenlerinden

olan rahmetli babas› Ali Durmaz’›n kurdu¤u Durmazlar Makina’da çeflitli görevler üstlendi. Halen
Durmazlar Holding ‹cra Kurulu Baflkan› ve Durmazlar Makina Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
olarak çal›flmakta.

Polonya Bursa Fahri Konsolosu da olan Fatma Durmaz Y›lbirlik, kültür ve sanata olan deste¤ini,
2010 y›l›ndan beri Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakf›’n›n Yönetim Kurulu Baflkan› olarak devam
ettiriyor. Evli olan Y›lbirlik’in bir de k›z› var.

“
”
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Kad›n›n ifl yaflam› içinde
yapabilece¤i ifller anlay›fl›
TOFAfi’ta tarihe kar›flm›fl
durumda. 2015’te bafllayan
de¤iflimle, üretimde çal›flan kad›n
say›s› h›zla t›man›fla geçmifl.
2013’te, sahada 2 olan kad›n
çal›flan say›s› bugün 414. Toplam
kad›n çal›flan say›s› ise 823.

OFAfi, Bursa’n›n ve ülkemizin 
üretimde gurur duyulan 
kalelerinden birisi. 50. Yafl›n›

geride b›rakan TOFAfi, Türkiye’nin
‹stanbul Sanayi Odas›’n›n 500 Büyük
Sanayi Kuruluflu listesinde 4. Yaklafl›k
1 milyon metrekare alanda 450 bin
araç üretme kapasitesi ve 7 bin 642
çal›flan›yla devlerin bafl›nda.

TOFAfi, kuruldu¤u günden beri,
rakamlar›n ötesinde bir kültür de
oluflturuyor. TOFAfi, araç üretmenin

T

ötesinde yaratmaya çal›flt›¤› kültürde,
2015’ten itibaren kad›n› da özel bir
noktaya koymufl.

Rahmetli Mustafa Koç’un bafl›n›
çekti¤i giriflimle, 2015 y›l›nda
Birleflmifl Milletler Toplumsal Cinsiyet
Eflitli¤i ve Kad›n›n Güçlenmesi Birimi
(BM Kad›n Birimi-UN Women) ve BM
Küresel ‹lkeler Sözleflmesi ortak metni
olan “Kad›n›n Güçlenmesi ‹lkeleri”ni
imzalayan Koç Holding, BM Kad›n
Birimi taraf›ndan yürütülmekte olan
«HeForShe» kapsam›nda da küresel
düzeyde 10 Etki Lideri (Impact
Champions) aras›na seçilmifl.

Bu tarih TOFAfi için de milat olmufl
ve  bu noktadan sonra TOFAfi’ta
kad›n›n çal›flma alanlar›ndaki
durumunu iyilefltirme çabalar› h›zla
ilerlemifl.

2013’te sahada, yani üretim
hatlar›nda 2 kad›n çal›flan bulunurken,

2014’te 20, 2018’de ise 414’lere
ulafl›yor. Bugün gelinen nokta, ç›k›lan
yere göre çok iyi. Ama gidilecek çok
da yol var.

Bugün TOFAfi’ta çal›flan 7 bin 642
kiflinin 823’ü kad›n. Bu kad›n
nüfusunun 409’u ofis ifllerinde, 414’ü
sahada.
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TOFAfi ‹nsan Kaynaklar› Direktörü
Burhan Çak›r, otomotiv sektörünün
içinde bulundu¤u durumdan dolay›
rakamlar›n burada kald›¤›n› ifade
ederek, “Asl›nda hedefimiz 2018-
2019’da  sahada yüzde 10’u aflan
bir kad›n çal›flan rakam›na ulaflmakt›”
diyor.

“PARAD‹GMAMIZI DE⁄‹fiT‹RD‹K…”

Kad›n çal›flanlar›n ifle ba¤l›l›¤›n›n ve
memnuniyet oranlar›n›n oldukça iyi
oldu¤unu belirten Çak›r,
“Paradigmam›z› de¤ifltirdik” diyerek
flunlar› kaydediyor:
“‹fl ilanlar›ndaki görsellerde cinsiyet
eflitli¤ini destekleyecek düzenlemeler
yap›ld›. Global Compact ilkelerine
uygun olarak ‹lanlara, ‘ifle al›m ve
istihdamda tek ölçü olarak ifle
uygunluk vasf› aran›r; ayr›mc›l›k
yapmadan f›rsat eflitli¤i sa¤lan›r’
ifadesi eklendi. ‹fle al›m
mülakatlar›nda, tempoya, vardiyal›
çal›flmaya uyumlu olup olmad›klar›
sorular› girdi. ‹fl teklifi öncesi
çal›flacaklar› alan› fiziki olarak ziyaret
etmeleri ve görmeleri sa¤land›.
Sahada kad›n çal›flan say›s› artt›kça
fiziksel düzenleme gere¤i de do¤du.
 Süt odalar›, soyunma odalar›, dufllar
yeniden düzenlendi. Bu fiziksel koflul
düzenlemeleri için 100 bin Euro’yu
aflan bir yat›r›m yapmak durumunda

kald›k. Gece servisleri ve duraklar›
kad›n çal›flana göre revize edildi.
Hamile çal›flanlar için ifl k›yafeti
oluflturuldu. ‹fle al›nan kad›n
çal›flanlarda TOFAfi çal›flanlar›n›n
yak›nlar›na öncelik verildi. Aile
ortam›n›n devaml›l›¤› aç›s›ndan bu
yöntem olumlu karfl›land›. Yapt›¤›m›z
anketlerde çal›flanlar›n 3’te 2’si
sahada kad›nlar›n olmas›n›n daha iyi
oldu¤unu ifade eder oldu.”

Halen TOFAfi’ta orta kademede
yüzde 25, uzman kadrosunda yüzde
30 kad›n oran› mevcut. Kad›nlar›n
saha da görev almas›n›n ard›ndan 6
kad›n da tak›m lideri olmufl durumda.
En son da kendilerini temsil edecek
bir sendika temsilcisine kavuflmufllar.
Kimilerine göre gecikmifl gelebilir
ama h›zla ilerlenmifl bir yol. 2013’te
sahada 2 kad›ndan 2018’te 414
kad›na.

Dosya Konusu



Global Compact Türkiye Kad›n›n
Güçlenmesi Çal›flma Grubuna
ba¤l› Kad›n›n Güçlenmesi Bursa
Platformu, 8 Mart Dünya
Kad›nlar Günü etkinlikleri
kapsam›nda toplumsal cinsiyet
eflitli¤i konusunda fark›ndal›k
yaratmak amac›yla gerçek bir
hikâyeye dayanan “Gizli Say›lar”
filmini tüm üye firmalar›n
çal›flanlar› ile buluflturdu.

temsilcilerinden oluflan çal›flma
grubunun, BM Toplumsal Cinsiyet
Eflitli¤i ve Kad›n›n Güçlenmesi Birimi
ile birlikte 7 maddeden oluflan
“Kad›nlar›n Güçlenmesi
Prensipleri”nin (WEPs) ülke çap›nda
yay›l›m›na katk› sa¤lamay›
amaçlad›¤›n› belirten Cesur, “Kad›n›n
Güçlenmesi Çal›flma Grubu,
flirketlerin bu prensipleri uygulamaya
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eflim Tekstil, BUS‹AD ve BU‹KAD
koordinatörlü¤ünde oluflturulan
Kad›n›n Güçlenmesi Bursa

Platformu örnek bir uygulamaya daha
imza att›. Merinos AKKM Orhangazi
Salonu’nda gerçeklefltirilen etkinli¤e
WEPs imzac›s› firmalar›n
çal›flanlar›ndan oluflan yaklafl›k 600
kifli kat›ld›. Programda Bursa
Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili
Mihrimah Kocab›y›k ile Nilüfer
Belediyesi Baflkan Vekili Nazl›
Yazgan da haz›r bulundu.

Y

Etkinli¤in aç›l›fl›nda konuflan Global
Compact Türkiye Kad›n›n
Güçlenmesi Çal›flma Grubu Efl
Baflkan› ve Yeflim Tekstil Kurumsal
‹letiflim Müdürü Dilek Cesur, Kad›n›n
Güçlenmesi Çal›flma Grubunun
Global Compact Türkiye taraf›ndan
2014 y›l›nda hayata geçirildi¤ini
söyledi. Özel sektör, sivil toplum
örgütleri ve üniversitelerin

Kad›n›n Güçlenmesi Bursa
Platformu’ndan film gösterisi



Dosya Konusu

geçirmesi için iyi örneklerin
paylafl›ld›¤› bir özel sektör platformu
olarak da görev yap›yor. Türkiye’de
yaklafl›k 300’e yak›n firma; kad›n-
erkek eflitli¤i ve kad›nlar›n ekonomik
hayatta güçlenmesi için, Kad›n›n
Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs)
imza atm›fl durumda. Bu alanda
dünya ülkeleri aras›nda birinci
s›raday›z. Söz konusu firmalar
aras›nda 31 imzac› da Bursa’dan yer
al›yor. 2016 y›l›ndan bu yana Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformu olarak
bu konuda çal›flmalar yap›yoruz. 5
Mart tarihi itibar› ile de Kad›n›n
Güçlenmesi Bursa Platformunu örnek
alarak ‹zmir’de de ayn› modeli hayata
geçirece¤iz. Bursa bu konuda rol
model olmufl olacak.” diye konufltu.

BU‹KAD Yönetim Kurulu Baflkan› ‹pek
Yalç›n, toplumsal cinsiyet eflitli¤inin
yerel düzeyde yay›lmas›na yönelik
stratejilerin çok önemli oldu¤unu
belirtti. Yalç›n, kad›nlar›n ekonomik
yaflama daha fazla kat›lmalar›n›n,
kalk›nma ve büyümeden daha fazla
pay almalar›n›n ve aile içindeki
konumlar›nda iyileflme
sa¤lanmas›n›n, kalk›nm›fll›¤›n
gerekleri aras›nda yer ald›¤›na iflaret
ederek “Bu kapsamda 2016 y›l› kas›m
ay›nda bir araya gelen BU‹KAD,
BUS‹AD ve Yeflim’in icra kurulunda
yer ald›¤› Kad›n›n Güçlenmesi Bursa
Platformu, kuruldu¤u günden bu yana
Bursa’n›n dinamiklerini oluflturan 31
flirketin kat›l›m› ile çal›flmalar›na
devam ediyor. ‹lk olarak 2018 y›l›nda
düzenledi¤imiz “Gücümüz Eflitli¤imiz”
panelinde ifl dünyas› ve sivil toplum
kurulufllar›n› bir araya getirdik. Kad›n
istihdam› ile ilgili önemli konular›n
gündeme geldi¤i panelle tüm ifl
dünyas›nda fark›ndal›k yaratt›k.” diye
konufltu.

BUS‹AD Baflkan Yard›mc›s› Bu¤ra
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Küçükkayalar ise “Sadece bize özgü
olmayan, yaflad›¤›m›z dünyan›n
büyük sorunlar›ndan biriyle ilgili fark
yaratmak için buraday›z.
Konuflmalar›n ard›ndan izlenecek
film de bize gösterecek ki, bu sorun
geliflmifl ülkelerin bafl›nda olan
ABD’de de uzun y›llard›r var ve halen
çözüm için çabal›yorlar. T›pk› bizler
gibi. Kad›n› sadece evlerde dört
duvar aras›nda gören anlay›fl
zaman›n ruhuyla do¤ru olarak, a¤›r
da olsa de¤ifliyor. Art›k, kad›ns›z
çal›flma anlay›fl›, ufak ufak da olsa
geride kal›yor. Liyakatin cinsiyetten
önce gelece¤i bir dünya özlemini,
bu ve bunun gibi etkinliklerle buradan
dile getirmek bile önemli bir geliflme.
Kad›n› Güçlendirme Bursa Platformu
geçti¤imiz y›lki etkinlikte BUS‹AD
Evi’ni doldurarak meseleye ne kadar
sahip ç›kt›¤›n› göstermiflti. Kad›n›n
oldu¤u yerde azmin oldu¤unu
biliyoruz. ‹zleyece¤imiz film, bu
azmimize ve umudumuza biraz daha
katk› koyacakt›r.” ifadelerini kulland›.

BM Kad›n Birimi Programlar
Yöneticisi ve Ülke Direktörü Vekili
Zeliha Ünald› da kad›nlar ve erkekler
aras›ndaki toplumsal cinsiyete dayal›
eflitsizliklerin yüz y›llar içerisinde
ortaya ç›kt›¤›n› ifade etti. Bununla
birlikte eflitsizlikleri ortadan kald›rmak
için o kadar vakit olmad›¤›na vurgu
yapan Ünald›, “Biz UN Women olarak
dünyay› herkes için yaflanabilir,
eflitlikçi bir yer haline getirmek
istiyoruz. Bunu yaln›z yapmam›z
mümkün de¤il. ‹fl dünyas›, çal›flan›
ile yöneticileri ile en önemli
ortaklar›m›zdan. Kad›n›n güçlenmesi
prensiplerine sahip ç›kt›¤› ve eflitlik
için bize ortak oldu¤u için Bursa’da
ifl dünyas›na teflekkür etmek isterim”
fleklinde konufltu.

Konuflmalar›n ard›ndan etkinli¤in
sponsorlar› Bursa Büyükflehir
Belediyesi ve Borçelik’e teflekkür
plaketleri takdim edildi. Etkinlik, “Gizli
Say›lar” isimli film gösterimi ile devam
etti.
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Do¤an Ersöz, mezar› bafl›nda an›ld›

T örene  BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, 
BUS‹AD Yüksek Dan›flma Kurulu

(YDK) Baflkan› Günal Baylan ve efli
Beril Baylan olmak üzere dernek
üyeleri, Ersöz Ailesi ve merhum
Do¤an Ersöz’ün yak›n dostlar› kat›ld›.

Do¤an Ersöz’ün mezar› bafl›nda
dualar okunmas›n›n ard›ndan,
BUS‹AD Baflkan› Türkay, Ersöz’ün
kurucusu oldu¤u BUS‹AD’›n bu y›l
40 y›l› geride b›rakt›¤›n› belirterek
flükranlar›n› sundu.

BUS‹AD YDK Baflkan› Günal Baylan
ise, BUS‹AD yönetim ve üyelerinin
hay›rl› evlatlar oldu¤unu geçen bu
sürede yapt›klar› çal›flmalarla
gösterdiklerini söyledi.

Yakup Alt›nöz ve Prof. Dr. Ali Ceylan
ile eski Osmangazi Belediye Baflkan›
Erhan Keleflo¤lu da söz alarak, onun
kendi kiflisel hayatlar›na, BUS‹AD’a
ve  Bursa ekonomisine katk›lar›n› dile
getirdiler.

BUS‹AD’dan

BUS‹AD’›n Kurucu Baflkan› 
merhum Do¤an Ersöz, vefat›n›n
24. y›l›nda Emir Sultan
Mezarl›¤›’ndaki kabri bafl›nda
an›ld›.



Büyüme ve ‹stihdam

Türkiye ekonomisi, 2018 y›l›n›n
üçüncü çeyre¤inde %1,6 düzeyinde
bir büyüme performans› sergilemifltir.
Y›l›n ilk iki çeyre¤indeki büyüme ise
s›ras›yla %7,2 ve %5,3 olmufltur. Bu
çerçevede 2018 y›lsonu büyümesinin
%3’ün alt›nda gerçekleflmesi
beklenmektedir. Eylül 2018 itibariyle
Türkiye genelinde iflsizlik oran› ise
%11,4 seviyesinde gerçekleflmifltir.
Enflasyon ve Para Politikas›:
Kas›m 2018 itibariyle tüketici
fiyatlar›n›n %1,44 düzeyinde düfltü¤ü
ve y›ll›k enflasyon oran›n›n %21,62
düzeyinde gerçekleflti¤i görülmüfltür.
TCMB’nin Ekim 2018 enflasyon
raporunda y›lsonu için yap›lan  %23,5
düzeyindeki TÜFE tahmininin % 5
olan 2018 y›l› hedefinin oldukça
üzerinde kalaca¤› anlafl›lmaktad›r.

BUS‹AD YDK B‹LD‹R‹S‹ (19 Aral›k 2018)
birlikte, küresel büyümede gözlenen
yavafllama e¤ilimi, y›lsonuna do¤ru
para politikalar› için y›l›n ilk yar›s›na
göre beklenenden daha yavafl bir
s›k›laflma sürecinin olabilece¤i
yönünde tahminleri gündeme
getirmifltir. May›s ay›ndan itibaren
geliflmekte olan ülke piyasalar›nda
h›zlanan volatilite ve artan riskler, söz
konusu ülkelerin para politikalar›
üzerinde s›k›laflma bask›lar›n›
art›rm›flt›r. Nitekim Arjantin ve Türkiye
dâhil pek çok geliflmekte olan ülkenin
faiz art›fllar›na yöneldi¤i görülmüfltür.

2018 y›l›, gevflek olan küresel finansal
koflullardan daha s›k› bir ortama geçifl
sürecinin geliflmekte olan ülke
ekonomilerinde neden olabilece¤i
sorunlar› aç›k bir biçimde
sergilemifltir. Her ne kadar küresel
para politikalar›ndaki normalleflme
sürecinin daha yavafl bir tempoda
sürebilece¤i tahmin edilse de,
önümüzdeki dönemde temel e¤ilim,
küresel finansal koflullar›n söz konusu
ülkelerin lehine geliflmeyece¤i
yönündedir.

TÜRK‹YE EKONOM‹S‹

Genel makroekonomik çerçeve
itibariyle 2018 y›l›; büyümenin
durgunlu¤a do¤ru ciddi ivme kayb›na
u¤rad›¤›, enflasyonun di¤er yükselen
piyasa ekonomilerine nazaran
oldukça yüksek oldu¤u ve cari fazla
veren bir görünüm ile sonlanmaktad›r.
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DÜNYA EKONOM‹S‹

2017 y›l›nda gerek geliflmifl gerekse
geliflmekte olan ülkelerde gözlenen
olumlu büyüme performans›, 2018
y›l›n›n ilk yar›s› itibariyle küresel
ekonominin senkronize bir büyüme
süreci içinde oldu¤u yönünde
de¤erlendirmelere yol açm›flt›.

Bununla birlikte 2018 y›l›n›n ikinci
yar›s›n›n bafl›ndan itibaren s›k›laflan
küresel finansal koflullar ve artan
korumac›l›k e¤ilimlerine ba¤l› olarak
oluflan riskler, senkronize büyüme
sürecinin ivme kaybetti¤i bir
görünümün oluflmas›n› beraberinde
getirmifltir.

Küresel ekonominin 2018 y›l› boyunca
gündemini meflgul eden iki temel
konu, y›l boyunca süren ticaret savafl›
endifleleri ve artan korumac›l›k
e¤ilimleri ve geliflmifl ülke merkez
bankalar›n›n para politikalar›na iliflkin
normalleflme sürecine ba¤l› olarak
s›k›laflan küresel finansal koflullar›n
May›s 2018’den itibaren geliflmekte
olan ülke ekonomilerinde tetikledi¤i
sermaye ç›k›fllar›yd›.

Y›l›n ilk yar›s›nda gözlenen küresel
senkronize büyüme süreci, baflta
FED olmak üzere geliflmifl ülke
merkez bankalar›n›n para
politikalar›ndaki s›k›laflma seyrinin
güçlenerek sürece¤i yönünde
bekleyiflleri güçlendirmifltir. Bununla



politik hususlar›n ve Türkiye’nin yak›n
co¤rafyas›ndaki jeo-politik
geliflmelerin önemini koruyaca¤›
anlafl›lmaktad›r.
Yukar›da ortaya konulan çerçeve
dâhilinde, Türkiye ekonomisinin temel
makroekonomik büyüklüklerine iliflkin
2019 tahminleri afla¤›daki tabloda
sunulmaktad›r:

BEKLENT‹LER

Zorlu bir y›l› geride b›rak›yoruz.
Özellikle yaz aylar› ortas›nda yaflanan
döviz dalgalanmalar›yla gelece¤ini
daha önce öngördü¤ümüz ekonomik
kriz, sorunlar›n› 2019’a da tafl›r›yor.
Bizler ifl dünyas› olarak, al›nmas›
gereken önlemleri üretimin içindeki
güçler olarak söylemeye devam
edece¤iz. Yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar›n k›sa
sürede sonlanmas› çok da olas›
görülmüyor. Bu durum tespiti elbette
ki bir karamsarl›k ifadesi de¤ildir.
Durumun gerçekçi tespiti, ona karfl›
al›nacak tedbirlerin de ayn› ölçekte
olmas›n› sa¤layacakt›r.
‹fl dünyas› olarak 2019’da
enflasyonun yüzde 20’lerin biraz
alt›nda seyretti¤i sermaye gücü
yüksek olmayan flirketlerin borçlar›n›
döndürmekte sorunlar yaflayaca¤›,
iflsizli¤in bir miktar daha artaca¤› bir
y›l olaca¤›n› öngörerek tedbirlerimizi
kendi flirketlerimiz özelinde al›yoruz.
Ancak, karar al›c›lar nezdinde de
beklentilerimizi ifade etmek istiyoruz:

1. Büyümenin bu kadar dalgal›
olmas›n› istemiyoruz. Sa¤l›kl› ve
sürdürülebilir bir büyüme  önümüzü
görmemizi sa¤lamakta yol gösterici
olacakt›r.

2. Cari aç›k de¤il cari fazla verecek
politikalar›n  üretilmesini istiyoruz.

3. Yasalar›n üstünlü¤ünün her alanda
hakimiyet kurmas› gereklili¤ine
inan›yoruz.

4. Düflünce ve ifade özgürlü¤ünün
sa¤lanmas› ile yetenekli insanlar›m›z›n
baflka ekosistemlerde hayat aray›fl›n›n
da önüne geçilece¤ine inan›yoruz.

5. Sistemsel yaklafl›mlar›n önemli
oldu¤unu ifade ediyoruz. ‹ktidarlar›n,
sanayinin ve üretimin artmas›nda yol
gösterici ve yol aç›c› olmas›n›
istiyoruz. Dünya ile rekabet için ifl
dünyas›n›n teknolojiye karfl› ilgi ve
iste¤inin artt›r›lmas› amac›yla sektör
ve flirketlerin proje bazl›
desteklenmelerinin  gere¤ine
inan›yoruz. Endüstri 4.0 konusunda
bir yol haritas› ç›kar›lmas›n› ve
sanayide yükselen fark›ndal›¤›n
topyekun bir anlay›fla bürünmesini
en önemli hedefler aras›na yer
almas›n› istiyoruz.

6. Üretimin temel faktörlerinden olan
“kaliteli ifl gücü” için Teknik E¤itime
bütçeden daha fazla pay ay›r›lmas›n›
istiyoruz.

7. Yine çal›flma bar›fl›na a¤›r bir yük
getirdi¤ini düflündü¤ümüz ifl
yasas›n›n, ifle iadeyle ilgili bölümünün
tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz.
‹fle iade davalar›n›n hiçbir flarta ba¤l›
olmamas› yasal olarak ifline son
verilenlerin de, buray› bir yeni ek gelir
kap›s› haline getirmesine ve ifl
insanlar›n›n üretimden ziyade bu
konularla meflgul olmas›na ve moral
kayb›na neden oluyor.

8. Asgari ücretle birlikte artacak
maliyetlere yönelik, iktidar›n üretici
kesimler üzerindeki yükünü
hafifletmesini temenni ediyoruz.

9. Özellikle ticaretimizin yo¤un oldu¤u
AB ile entegrasyon sürecini
h›zland›rmal›y›z.

Daha güçlü bir Türkiye için yap›lan
tüm çal›flmalar›n  yeni y›lda ülkemize
güzel günler getirmesini temenni
ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla,

Günal BAYLAN
BUS‹AD Yüksek Dan›flma Kurulu Baflkan›
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TCMB, A¤ustos ay›nda TL’de
gözlenen de¤er kayb› karfl›s›nda Eylül
ay› PPK toplant›s›nda bir hafta vadeli
repo ihale faiz oran›n› 625 baz puan
art›flla %17,75 düzeyinden % 24
düzeyine yükseltmifltir.
Bütçe ve Maliye Politikas›:
2018 y›l› Ekim ay›nda geçen y›l›n ayn›
ay›na göre; bütçe harcamalar› %23,3
oran›nda artarken, bütçe gelirleri
%19,5 yükselmifltir. Böylece, Merkezi
Yönetim bütçe aç›¤› Ekim ay›nda y›ll›k
olarak %60,8 oran›nda geniflleyerek
5,4 milyar TL düzeyinde
gerçekleflmifltir.
D›fl Ticaret ve Cari Denge:
T‹M’in Kas›m 2018 dönemine ait
aç›klad›¤› verilere göre, ihracat›n
geçen y›l›n ayn› ay›na göre %9,5
art›flla 15,5 milyar dolar olarak
gerçekleflti¤i görülmektedir.
Türkiye’nin son 12 ayl›k ihracat› ise
168,1 milyar dolar seviyesinde
gerçekleflmifltir. Cari ifllemler hesab›,
Ekim 2018 itibariyle 2,8 milyar dolar
ile A¤ustos ve Eylül’ün ard›ndan üst
üste üçüncü ayda da fazla vermifltir.
Büyüme performans›nda gözlenen
ciddi ivme kayb› ve turizm gelirlerinde
gözlenen güçlü toparlanma ile cari
fazlan›n sürece¤i öngörülmektedir.

2019 YILINA ‹L‹fiK‹N ÖNGÖRÜLER

Mevcut haliyle Türkiye ekonomisi,
büyümenin potansiyelin alt›na do¤ru
yöneldi¤i, enflasyonun yüksek oldu¤u
ve cari fazla veren bir konjonktüre
sahiptir. Büyümenin dengelenmesi
ve enflasyonun düflüfl e¤ilimine
girmesi amac›yla Yeni Ekonomi
Program› ve ard›ndan al›nan politika
önlemlerinin 2019 y›l›n›n ortalar›ndan
itibaren makroekonomik performansa
olumlu yans›mas› beklenmektedir.
Bununla birlikte, küresel finansal
dalgalanmalar ile ülke içi
makroekonomik koflullar ve reel
sektörün mevcut görünümü
aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflimlerin
önceki dönemlerden daha farkl›
büyüme ve enflasyon dinamikleri
ortaya koyabilece¤i üzerinde durmak
gerekmektedir. Bu nedenle, politika
tercihlerinin ihracat›n büyümenin
sürükleyicisi olarak öncelik kazanmas›
ve enflasyonun kal›c› olarak
düflürülmesi yönünde yap›lmas›
beklenmektedir. Öte yandan
önümüzdeki dönemde de Türkiye’ye
yönelik risk alg›lamas›n› etkileyen

% 2017 2018* 2019**
Büyüme 7,4 1,6 1-1,5
Enflasyon 11,92 21,62 16-17
‹flsizlik 10,9 11,4 13-14
Cari -5,5 -3,5-3,8 -2,5-3
denge

*  Son veri
** Tahmin

BUS‹AD’dan



toplam otomotiv ihracat› paritedeki
de¤iflim sebebiyle dolar baz›nda
yüzde 12 artarken, euro baz›nda ise
yüzde 6 artt›. Bu dönemde toplam
otomotiv ihracat› 29,7 milyar dolar
olarak gerçekleflirken, otomobil
ihracat› yüzde 6 artarak 11,4 milyar
dolar seviyesinde gerçekleflti. Avro
baz›nda otomobil ihracat› ise ayn›
seviyede kalarak 9,6 milyar avro
seviyesinde gerçekleflti.

Özellikle Kas›m ve aral›k aylar›nda,
devreye al›nan KDV ve ÖTV vergi
teflviklerinin olumlu etkisiyle iç
pazarda canlanma yafland›. Sektör
temsilcileri teflviklerin 2019 y›l›nda
da devam etmesini talep ediyor.
2019’da toplam iç pazar
öngörüsünün 2018 y›l›n›n da alt›na
inerek y›ll›k 400-450 bin aral›¤›nda
olaca¤› tahminleri masaya
konuldu¤unda, sektördeki daralmay›
hafifletmek, canl›l›¤› ve istihdam›
korumak için vergi teflviklerinin
devam› adeta zorunluluk gibi
görünüyor. Di¤er yandan yerli
otomobilin ilk prototipinin de 2019’da
yollarda olacak olmas›, sektörün
gelece¤i ve ülkenin otomotivden elde
edece¤i katma de¤er anlam›nda yeni
bir kap› aralayacakt›r.

Sektörde y›llard›r kapasiteler ve
yat›r›mlar 1 milyon adetlik pazara
göre yap›ld›¤› için iç pazarda bu
ölçüde bir gerileme sanayiciye çok
büyük kay›p yaflataca¤›ndan karar

Sektörel De¤erlendirme Raporu
üretim 1 milyon 427 bin 157 adet,
otomobil üretimi ise 944 bin 304 adet
düzeyinde gerçekleflti.  2018 y›l›
Ocak-Kas›m döneminde toplam yurt
içi pazar geçen y›l›n ayn› dönemine
göre yüzde 34 azalarak 561 bin 639
adet düzeyinde gerçekleflti. Bu
dönemde otomobil pazar› ise yüzde
32 oran›nda azald› ve 425 bin 478
adet olarak gerçekleflti.

Ticari araç grubunda, 2018 y›l› Ocak-
Kas›m döneminde üretim yüzde 3
seviyesinde azal›rken, hafif ticari araç
grubunda da yüzde 3 seviyesinde
azald›, a¤›r ticari araç grubunda ise
yüzde 10 seviyesinde artt›. 2017 y›l›
Ocak-Kas›m dönemine göre ticari
araç pazar› yüzde 39, hafif ticari araç
pazar› yüzde 40 ve a¤›r ticari araç
pazar› yüzde 27 azald›. A¤›r ticari
araç grubunda k›s›tl› seviyede kalan
bu azal›fl baz etkisi kaynakl› olup,
pazar daralmas› son 3 y›lda yüzde
57 seviyesinde gerçekleflti.
2018 y›l› Ocak-Kas›m döneminde bir
önceki y›l›n ayn› dönemine göre,
toplam otomotiv ihracat› adet baz›nda
geçen y›la paralel seviyede
gerçekleflirken, otomobil ihracat›
yüzde 5 oran›nda azald›. Bu
dönemde, toplam ihracat 1 milyon
219 bin 174 adet, otomobil ihracat›
ise 810 bin 54 adet düzeyinde
gerçekleflti.

2018 y›l› Ocak-Kas›m döneminde bir
önceki y›l›n ayn› dönemine göre,
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Otomotiv

Otomotiv sektörü, etki alan›n›n
derinli¤i ve di¤er sektörlere olan
etkisiyle modern ekonominin
gelifliminde önemli bir yere sahip.
Teknoloji ve ilaç endüstrisinin hemen
ard›ndan dünya Ar-Ge yat›r›mlar›n›n
büyük bir bölümünün sahibi olan
otomotiv sektöründe; üreticilerin s›f›r
kazaya ve daha az yak›t kullan›m›na
yönelik çal›flmalar› Ar-Ge faaliyetleri
içinde önemli bir yer kapl›yor.
Son y›llar›n öncelikli gündemi olan
elektrikli araçlar›n gelifltirilmesi 2018
y›l›nda da yerini korudu. Otonom
araçlar›n gelifltirilmesi için teknoloji
firmalar›n›n da pazara girmesi de,
pazar›n yap›s›n› belirgin biçimde
de¤ifltirdi.

Öte yandan otomotiv sektörü Endüstri
4.0 süreçlerini en h›zl› benimseyen
ve hayata geçiren sektörlerin bafl›nda
geliyor. Sektör, nesnelerin interneti,
robot teknolojileri ve özellikle yedek
parça üretiminde bir devrim
say›labilecek 3D üretim olanaklar›n›
etkin bir biçimde kullanmaya bafllad›.
‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan
aç›klanan 500 Büyük Sanayi Kuruluflu
aras›nda ilk 10 s›rada Ford Otosan,
Toyota Otomotiv, Oyak Renault ve
Tofafl yer al›yor. Hyundai Assan,
Mercedes-Benz Türk gibi oyuncular
da listenin devam›nda yer al›yor.

2018 sonu itibar› ile Türkiye’nin toplam
ihracat›n›n tüm zamanlar›n rekorunu
k›rarak 170 milyar dolar seviyesini
aflmas› bekleniyor. Türkiye ihracat›n›n
12 y›ld›r lideri olan otomotiv
endüstrisinin y›l›n ilk 11 ay›nda toplam
ihracattaki pay› yüzde 20
seviyesindedir. 2018 y›l› Ocak-Kas›m
döneminde toplam üretim bir önceki
y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 8,
otomobil üretimi ise yüzde 10
oran›nda azald›. Bu dönemde, toplam

BUS‹AD, üyelerinden ald›¤›
bilgilerle, 6 ana sektörün 2018 y›l›
de¤erlendirmesi ve 2019’a iliflkin
beklenti ve tahminlerini içeren bir
rapor haz›rlad›.



ölçekli iflletmelerin geliflimiyle do¤ru
orant›l› olarak son 20 y›ld›r istikrarl›
bir büyüme göstermektedir.
Avrupa’n›n en büyük 6. makine
imalatç›s› konumundaki Türkiye,
120’nin üzerinde ülkeye makine
ihracat› gerçeklefltirmektedir.

2018 y›l› ilk 10 ay›nda ihracat›n› 14
milyar dolara ç›karan makine sektörü,
ihracatta 2017'nin ayn› dönemine
göre yüzde 17,1’lik art›fl sa¤lad›.
Makine sektörünün en büyük 3 pazar›
Almanya, ABD ve ‹ngiltere oldu.
Türkiye'nin en büyük ticari orta¤› olan
Almanya'ya gerçekleflen makine
ihracat› 2 milyar dolar›, ABD'ye
yap›lan ihracat ise 1 milyar dolar› aflt›.
Makine ihracat›nda, ilk 10 ürün grubu
içerisinde en büyük art›fllar inflaat ve
madencilik makineleri, tar›m ve
ormanc›l›k makineleri, pompa-
kompresörler ve tak›m tezgahlar›nda
oldu.

Dünya piyasalar›na bakt›¤›m›zda da,
2018 y›l›n›n çok iyi bir y›l oldu¤u kabul
edilmifltir. Ancak, 2019 veya en geç
2020 bafl›nda küresel makina imalat
sanayiinde bir yavafllaman›n
bafllamas› beklenmektedir. Sonraki
2-3 y›l yavafllaman›n etkisinin devam
edece¤i düflünülmektedir.
Ayr›ca, sektör ihracat›n›n ithalat›n›
karfl›lama oran› 2017 y›l›nda %54,5,

Sektörel Rapor
vericilerin, sektöre yönelik
kararlar›nda 2019 y›l›nda yerli
otomobil projesinin de göz önünde
bulundurmas› gerekti¤ine özel bir
vurgu yapmak yerinde olacakt›r.
Sonuç olarak; uzun y›llard›r Türk
sanayiinin medar-› iftihar› olan
otomotiv sektörünün ekosisteminin
korunarak gelifltirilmesi, küresel
otomotiv arenas›nda sektörün rekabet
gücünün devaml›l›¤› ve
desteklenmesi aç›s›ndan önem arz
etmektedir.

Tekstil

Türkiye’nin toplam tekstil ve
hammaddeleri sektörü ihracat›, 2018
y›l› Ocak - Kas›m döneminde yüzde
5,2 oran›nda art›fl ile 9,7 milyar dolara
yükselmifltir. Sektörün 11 ayl›k ihracat›
Türkiye ihracat›n›n yüzde 6.3’üne
tekabül etmektedir. Ayn› dönemde
sektörün Avrupa Birli¤i ülkelerine
gerçeklefltirdi¤i toplam ihracat ise 5
milyar dolar seviyesinde
gerçekleflmifltir. Sektörün ihracat›nda
geçen y›l›n ayn› dönemine göre en
fazla art›fl kaydedilen ülke grubu
yüzde 27 oran›nda art›flla Asya ve
Okyanusya Ülkeleri olurken, ihracat›n
geriledi¤i tek ülke grubu Ortado¤u
Ülkeleri olmufltur. Ülkelere yap›lan
ihracat rakamlar› ayr› ayr›
incelendi¤inde; 2018 y›l›nda büyük
bir ekonomik kriz yaflayan ‹ran
pazar›na yap›lan tekstil ihracat›n›n
geçen y›l›n ayn› dönemine göre
yüzde 21 oran›nda gerilemesi dikkat
çekiyor. Ar-Ge çal›flmalar›n› son
y›llarda keflfeden Türk tekstil
sektöründe 2018 y›l› Ocak-Kas›m
döneminde teknik tekstil ihracat›n›n
da yüzde 14,1 oran›nda art›flla 1,4
milyar dolara ç›kmas› sektörün  2018
y›l›ndan elde etti¤i olumlu
geliflmelerden biri olarak
de¤erlendirilebilir.

Ülkemizde kurulu bulunan toplam bin
55 Ar-Ge merkezinin sektörel
s›ralamas›na bak›ld›¤›nda, tekstil
sektörünün makine, otomotiv, yaz›l›m
ve bilgisayar sektörünün hemen
arkas›ndan 5. S›rada yer ald›¤›n›
görmek mümkün. Türkiye’de toplam
bin 55 Ar-Ge merkezi ve 296 tasar›m
merkezi bulunuyor. Bunlar›n içinde
68 Ar-Ge merkezi ve 60 tasar›m
merkezi tekstil sektörüne hizmet
etmektedir.
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2018 y›l›nda ülke genelinde yaflanan
ekonomik s›k›nt›lar›n sonucunda,
do¤al olarak tekstil sektörü de yo¤un
olarak etkilenmifltir. Özellikle ihracat
yapmayan firmalar›n gerek tahsilat,
gerek müflteri taleplerinde yaflad›klar›
s›k›nt›lar artm›flt›r. 2019 y›l›nda da
ekonomik s›k›nt›lar›n devam edece¤i
öngörüldü¤ü için, firmalar›m›z›n sat›fl
a¤›rl›klar›n› ihracata yöneltmeleri
büyük önem arz etmektedir. Tekstil
sektörü ihracatta haz›r giyim, tekstil,
deri ve hal› olmak üzere 4 ana ihracat
bafll›¤›ndan oluflmakta ve y›ll›k ihracat
gelirlerinde otomotivden sonraki en
büyük ihracatç› konumundad›r. Ayn›
zamanda emek yo¤un bir sektör
oldu¤undan, yüksek oranda
istihdama katk› sa¤lamaktad›r. Son
y›llarda Türk iflgücü d›fl›nda Suriyeli
göçmenleri de istihdam eden
sektörün Ar-Ge ve tasar›ma daha
fazla a¤›rl›k vermesi hem ihracata
yelken açan iflletmeler için ufuk aç›c›
olacakt›r, hem de nitelikli beyin
göçünün önüne geçilmesi anlam›nda
bir f›rsat yaratacakt›r. 2019 y›l›nda
tekstil sektörüne iliflkin beklentiler
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde; en
büyük s›k›nt›y› yurt d›fl›ndan ham
madde tedariki yapan firmalar
hissedecek.  Ancak, dolar kurunun
düflüfl trendi devam ederse, tekstil
sektörü de 2019 y›l›ndan daha fazla
umutlanabilecek. Mart ay›nda
gerçekleflecek yerel seçimler ve
ekonomik hedeflerdeki farkl› tahminler
nedeniyle bugünden bak›ld›¤›nda
belirsizli¤in hakim oldu¤u 2019’da
hem iç talep hem de fonlama
aç›s›ndan zorluklar tüm sektörlerde
oldu¤u gibi tekstil sektöründe de
büyük yat›r›mlar›n önünde bir engel
olarak görülüyor.

Makine

Makine sektörü, birçok sektöre
yönelik üretim sa¤lamas› ile baflta
imalat sanayi olmak üzere ekonomik
büyümeyi desteklemektedir. Makine
sektörü, Türkiye sanayi üretiminin
önemli bir bölümünü oluflturmaktad›r
ve ço¤unlu¤u KOB‹’den
oluflmaktad›r. Sektör, teknolojinin
geliflmesi ve otomasyona yönelik
yat›r›mlar›n artmas› sonucu h›zla
büyüyen ve geliflen, Türkiye
ekonomisinin yükselen de¤eri
konumundad›r. Rekabetçili¤e ve
yenili¤e aç›k küçük, orta ve büyük



sonra ilk defa eksi büyüme %-5,3 ile
gerçekleflti.

‹nflaat sektörü deyince akl›m›za hep
konut gelmekle beraber, özellikle son
10 y›lda yap›lan mega projelerin etkisi
ile kamu yat›r›mlar› sektörün önemli
bir hacmini oluflturdu. A¤ustos’taki
dalgalanmalar›n ard›ndan aç›klanan
Yeni Ekonomi Program›nda belirtilen
ihalesi yap›lmam›fl yat›r›mlar›n 2019
için ertelenmesi ve kamu
yat›r›mlar›nda frene bas›lmas› üçüncü
çeyrekteki küçülmede ana
faktörlerden birisi oldu.
Konut sat›fllar› aç›s›ndan sektörü
analiz etmek istersek, yukar›da
anlatt›¤›m›z resmi tam olarak
gözleyemiyoruz.

Üstteki tabloya bakarsak konutta hem
toplam sat›flta hem de ilk defa sat›lan
konutlarda birinci ve üçüncü
çeyreklerde geçen y›l›n ayn›
dönemlerine göre %7 civar›nda bir
azalma olmas›na karfl›n, ikinci
çeyrekte ise %5’lik bir art›flla
karfl›lafl›yoruz. Bu durumun ana
sebebi devam eden anlaflmal› ifller
ve çalkant›l› dönemi nakite dönerek
veya uygun fiyata yat›r›m yapmaya
çal›flarak f›rsata dönüfltürmek isteyen
yat›r›mc›lar olarak yorumlanabilir.
Konut sat›fllar› çerçevesinde Bursa
ilini inceleyecek olursak, genel
ekonomideki çalkant›lar›n etkileri daha
iyi gözlemleyebilmekteyiz. Geçen
y›l›n ayn› dönemine göre çok az farkla
azalan toplam sat›fllar ve çok az artan
ilk sat›fllar›n ard›ndan, her iki sat›fl
aral›¤›nda da düflüfller net bir biçimde
kendisini gösteriyor. Özellikle ilk sat›fl
kaleminde üçüncü çeyrekte yaflanan
%24’lük azal›fl, Bursa’da inflaat
sektörünün frene ne kadar sert
bast›¤›n›n aç›k bir göstergesi olarak
kabul edilebilir. ‹nflaatta yaflanan bu
daralmada en büyük umutlardan birisi
yabanc›ya yap›lan konut sat›fllar› oldu.

Tabloya bakt›¤›m›zda dövizdeki h›zl›
art›fl›n ard›ndan yabanc›lara yap›lan
konut sat›fllar›n›n Türkiye genelinde
%10’den fazla artt›¤› görülüyor.
Dördüncü çeyrek verilerinde sadece
Eylül ay›n›n verisiyle geçen y›l›n ayn›
döneminin toplam sat›fllar›n›n
yakaland›¤› düflünülürse, dördüncü
çeyrekte de bu art›fl›n devam edece¤i
öngörülebilir.
Türkiye geneline benzer flekilde

2018 y›l›nda da %50 civar›nda
seyrediyor. Sektörün üretim ve ihracat
potansiyeline bak›ld›¤›nda; hem
Avrupa hem de di¤er önemli
pazarlarda olumlu bir Türk makinesi
imaj›n›n yerleflmeye bafllad›¤›
aflikard›r. Güçlü bir sanayi ülkesi
olabilmek için güçlü bir makine
sanayine ihtiyaç oldu¤u bak›fl
aç›s›yla, firmalar›n öncelikle Ar-Ge
faaliyetlerindeki niteliklerini art›rmas›
ve dünyadaki endüstri 4.0 trendlerinin
yak›ndan takip edilmesi flartt›r.
Sektörün Bakanl›k onayl› Ar-Ge ve
Tasar›m Merkezleri say›s›n›n 150’ye
yaklaflmas›, bu fark›ndal›¤›n
göstergesidir. Özellikle yerli makine
imalat sanayiinin geliflimine kamu ve
özel sektör al›mlar›nda yerli
imalatç›lar›n makinalar›n›n tercih
edilmesi ve yerli imalat›n olmad›¤›
makine tiplerinde yerli makine
gelifltirme çal›flmalar› için müflterilerin
yerli imalatç›lar ile iflbirli¤ini tercih
etmeleri  en büyük destek olacakt›r.

‹nflaat

‹nflaat sektörü sahip oldu¤u domino
etkisiyle özellikle geliflmekte olan
ülkeler için önemli bir sektördür.
Çeflitli çal›flmalara göre inflaat sektörü
170 ila 200 aras›nda sektörü
do¤rudan etkilemekte ve inflaatta
yap›lan yat›r›mlar, projeler bu
sektörleri de h›zla etkileyerek
büyümelerine destek vermektedir.
‹nflaat sektörünün bir di¤er önemli
özelli¤i de büyüme ve duraklama
dönemlerini en h›zl› hisseden sektör
olmas›d›r. Uzun süredir yo¤un bir
biçimde devam eden altyap› ve konut
projelerinin yan›nda kentsel
dönüflümle de desteklenen sektör,
konutta düflük faiz rüzgar›n› da
arkas›na alarak 2016 ve 2017’yi çok
iyi seviyelerde geçirdi ve ülke
büyüme rakamlar›n›n ötesinde
büyüme flans› yakalad›.
Üstteki grafik bu iliflkiyi aç›k bir
biçimde ortaya koyuyor. ‹nflaat
sektörü 2018 birinci çeyrekte %6,7’lik
iyi bir büyüme yakalasa da, %7,2’lik
Türkiye büyümesinin gerisinde kald›.
Dövizde bir gün içinde anormal inifl
ve daha çokça ç›k›fllar›n yafland›¤›
ikinci çeyrekte büyüme daha da
yavafllad› ve %1 ile Türkiye
büyümesinin 4,3 puan gerisinde
kald›. Bu çalkant›l› dönemin net etkisi
üçüncü çeyrekte gözlendi ve y›llar
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Bursa ilinde de yanc›lara sat›lan
konutlarda büyük art›fl gerçekleflti.
Özellikle üçüncü çeyrekte 321’den
907’ye ç›kan sat›fllar %200 civar›nda
bir art›fl gösterdi. Ancak yabanc›lara
yap›lan sat›fllar elbette sektördeki
küçülmeyi telafi edebilecek bir
büyüklükte de¤il. Yeni ekonomik
program kararlar›n› ve yaflanan
geliflmeleri göz önüne ald›¤›m›zda
2019’un özellikle ilk yar›s›n›n inflaat
sektörü için zor geçece¤i tahmin
edilebilir. Ancak al›nan tedbirlerin
sonuç vermesi ile ilk ata¤a kalkacak
sektörün inflaat olaca¤›n›n
iyimserli¤ini de bir kenara atmamak
gerekir.

Bursa özelinde durum çok farkl›
olmasa da, yar›m kalan kentsel
dönüflüm projelerinin problemlerinin
çözülerek start almas› sektöre zor
zamanlarda bir nebze nefes
ald›rabilir. Önceki yönetmelikler
çerçevesinde kentsel dönüflüm
projelerinin cazibesi nedeniyle
ötelenen tamir ve tadilat ifllerinin
bafllamas› durumunda da sektör için
olumlu bir etki yaratacakt›r.
Öte yandan sanayi flehri olan
Bursa’da son dönemlerde çok
yavafllayan sanayi yat›r›mlar›n›n
önünü açacak TEKNOSAB’ta y›lbafl›
itibariyle yap›lacak tahsislerle
bafllayacak yeni inflaatlar da moral
ve motivasyon kayna¤› olacakt›r. Hem
Türkiye genelinde hem de Bursa
özelinde kamunun yeni yat›r›mlara
bafllamasa bile devam eden
yat›r›mlara tekrar h›z vermesi de
2019’un en önemli beklentilerinden
birisi olacakt›r.

G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k

Dünyan›n yedinci, Avrupa’n›n ise en
büyük tar›m ekonomisi konumunda
bulunan ülkemiz içinde bulundu¤u
bölgenin g›da ihtiyac›n› güvence
alt›na alma potansiyelini sahiptir.
Tar›m sektörünün önde gelen küresel
oyuncular› nezdinde kendini bölgesel
bir üs ve tedarik merkezi için tercih
edilen bir seçenek olarak
konumland›rmay› hedefleyen Türkiye,
son y›llarda, yap›sal reformlar ve
sektöre sa¤lanan devlet teflvikleriyle
önemli ad›mlar atm›flt›r. Bununla
birlikte, baz› yap›sal iyilefltirmelere
de kararl›l›kla devam edilmesi
gerekmektedir.
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G›da tar›m ve hayvanc›l›k sektörünün
say›sal envanterine bak›lacak olursa;
Ülkemizin yüzölçümünün yaklafl›k %
31’lik k›sm›n› tar›m alanlar›
oluflturmaktad›r. Halen ülke genelinde
24 milyon hektara yak›n bir alanda
tar›m yap›lmakta olup; sektör toplam
ifl gücünün ortalama yüzde 20’sini
istihdam etmektedir.

Tar›m ve Orman Bakanl›¤› Bitkisel
Üretim Genel Müdürlü¤ü 2017 y›l›
rakamlar›na göre Türkiye’de Çiftçi
Kay›t Sistemine kay›tl› çiftçi say›s› 2,5
milyon, sisteme kay›tl› toplam alan
da 23 milyon 375 bin hektard›r.
TÜ‹K’in 2017 y›l› hayvansal üretim
istatistiklerine bak›ld›¤›nda büyükbafl
hayvan say›s› 2017 y›l›nda bir önceki
y›la göre %13,2 artarak 16 milyon
105 bin bafl olarak gerçekleflti.
Küçükbafl hayvan say›s› da 2017
y›l›nda bir önceki y›la göre %7,2
oran›nda artarak 44 milyon 312 bin
bafl olarak gerçekleflti.

2018 y›l›nda süt ve süt ürünleri
sektöründe perakendede % 4
oran›nda bir büyüme gerçekleflti.
K›rm›z› et üretiminde ise 2017'de 1
milyon 126 bin tona karfl›l›k 2018
sonu itibariyle üretim miktar› 1 milyon
200 bin ton olarak bekleniyor. 2018’in
2017’den fark›, yeni y›la bir miktar et
ve kesimlik hayvan stoku ile girilecek
olmas›d›r. 2017 y›l› Ocak - Kas›m
döneminde gerçeklefltirilen tar›m
ürünleri ihracat› 19,1 milyar dolar
olarak kayda geçti. 2017 y›l›nda tar›m
sektöründe katma de¤er yüzde 4,9,
2018 y›l›n›n ilk yar›s›nda ise yüzde
1,2 artt›. 2019 Y›l› Cumhurbaflkanl›¤›
Y›ll›k Program›'nda, 2017 y›l›nda
yüzde 4,9 olan tar›m sektörü
büyümesinin, bu y›l yüzde 1,3,
2019’da yüzde 1,5 olaca¤› tahminine
yer verildi.

Tar›m›n ülke ekonomisine sa¤lad›¤›
katk›da hükümetin sa¤lad›¤› destekler
de etkili oldu. 2013-2017 y›llar›n›
kapsayan 5 y›ll›k dönemde tar›msal
destek toplam› 53 milyar liray› aflt›.
Bu y›l da sektöre 14,5 milyar lira nakit
destek verilmifl olacak. Tar›msal
ödemeler kapsam›nda gelecek y›l
ayr›lan destek bütçesi ise 16,1 milyar
lira olarak planland›.

2018’deki geliflmeler bir kez daha
göstermifltir ki iç piyasan›n
regülasyonu ve sürdürülebilir bir
büyüme için en önemli araç ihracatt›r.
Bu hem mili ekonominin ihtiyac› olan
döviz girdisini sa¤layacak hem de
sektörün tüm paydafllar›n›n yeni
yat›r›m hevesini teflvik edecektir.
Özellikle k›rm›z› ette uzun y›llard›r
ihracat›m›z olmad›¤›ndan, gerek
sektör gerekse Tar›m ve Orman
Bakanl›¤› yak›n vade vizyonlar›na
ihracat› koyuyor. Sektörün ihracat
kalemlerinden süt ürünlerinde ise
ihracat›m›z y›lara göre 300-350 milyon
dolar aras›nda bir seyir izliyor.
Sektörün eriflmifl oldu¤u tecrübe,
bilgi ve teknoloji birikimi bu efli¤in
afl›lmas› için yeterli görünüyor.

Turizm

Turizm’de en parlak y›llar›n aras›nda
2015 gelmektedir. 2018 y›l›, kurdan
kaynakl› art›fla ra¤men, 2015 y›l›n›
belki yakalayabilecektir. 2015 y›l›nda
turizmin Gayrisafi Milli Has›la’daki
pay› yüzde 6.2 ile zirve yaparken bu
rakam 2016’da 2.6, 2017’de 3.1
düzeyinde olmufltur. 2018’de ise
2015’ler yaklaflmas› umulmaktad›r.
Turist say›lar›, turizm geliri ve kifli bafl›
harcama aç›s›ndan da sektör, son iki
y›ldaki kayb›n› döviz kurlar›ndaki lehte
geliflme nedeniyle 2018 ve 2019’da
telafi etmeyi beklemektedir.

2014 ve 2015 y›l›nda 41 milyon turist
ve 31 milyar dolar› aflan turizm
geliriyle sektörün yüzü gülerken,
2016’daki  15 Temmuz darbe giriflimi
en büyük s›k›nt›y› belki de turizm
sektörüne yaflatm›flt›r.

2016’daki, 31 milyon turist ve 22
milyar dolarl›k gelir, 2017’de 38
milyon turist ve 26 milyar dolar
seviyesine ç›kabilmifltir. 2018’in 3.
Çeyre¤i sonu itibar›yla turist say›s›
36 milyona turizm geliri de 26 milyar
dolara dayanm›flt›r. Y›l sonu
beklentisi, 40 milyonu aflan turist ve
32 milyar dolarl›k bir turizm girdisine
ulaflmakt›r. Ancak, her geçen y›l
yabanc› turistlerin kifli bafl› harcama
tutarlar›n›n düflmesi Türkiye’yi ucuz
turizm merkezi yaparak, nitelik kayb›
yaratmas› da sektörün endifleleri
aras›nda gelmektedir. 2015’te kifli
bafl›na 756 olan harcama, 2016’da
705, 2017’de 681 dolar olmufltur. Bu
y›l 3. Çeyrek sonu itibar›yla bu rakam
sadece 657 dolard›r.

Sektör gerek darbe giriflimin baflar›s›z
olmas› gerekse Rusya ile iliflkilerin
düzelmesi ve kur fark›ndan dolay›
Türkiye’nin ucuz destinasyonlar
aras›nda yer almas›yla ciddi bir
toparlanma yaflam›flt›r. Sektör, Bat›
Avrupa’dan gelen ve y›llar içinde
say›lar› azalan gelir seviyesi daha
yüksek turistleri çekmek için fuarlar
organize etmektedir. Ayr›ca, Çin gibi
potansiyeli yüksek bir ülkeden turist
getirme çabalar› da sürmektedir.
Bursa turizmi genel olarak, Körfez
Ülkeleri, ifl turizmi eski y›llara nazaran
düflüfl olsa da Avrupal› kültür turlar›na
ve tabi ki Uluda¤’da k›fl turizmi
yabanc› turistler aç›s›ndan hizmet
vermektedir. Yerli ve yabanc› turizm
birlikte düflünüldü¤ünde Uluda¤’›n
bu y›l da hem y›lbafl› hem de sömestr
tatilinde yüzde 100 dolulu¤a ulaflmas›
beklenmektedir.

Bursa’da bu y›l turizm konusunda
ciddi bir gayret de ortaya konmufltur.
Tarihi, do¤as›, kapl›calar› ve k›fl
turizmiyle asl›nda yüksek olan
potansiyelini kullanamayan Bursa’da
ekim ay›nda 1. Bursa Turizm fuar› ve
3. Bursa Turizm Zirvesi
gerçeklefltirilmifltir. Bu fuara 24
ülkeden 120 temsilci kat›lm›flt›r.
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Sürdürülebilir Kent Vizyonu Raporu
G‹R‹fi

Tüm insani h›rç›nl›¤›m›za ra¤men
bereketli ovas›, yemyeflil da¤›,
üretken insan›, 7.500 y›ll›k tarihi ve
kültürel de¤erleri, termal su olanaklar›
 ile Bursa sadece Türkiye’nin de¤il
dünyan›n say›l› kentleri aras›ndad›r.
Bursa için bu yerel seçimler bir milat
olarak görülüp, sadece 5 y›ll›k de¤il
50-100 y›ll›k bir kent anayasas› ortaya
koyulmal›, seçilecek yöneticiler de
bu kent anayasas›na göre hareket
etmelidir.

Bu kaynaktan hareketle, bizler Bursa
Sanayicileri ve ‹flinsanlar› Derne¤i
(BUS‹AD) olarak, oluflturulmas›n›
önemsedi¤imiz Sürdürülebilir Kent
Vizyonunun içinde yer almas› gereken
bafll›klar› afla¤›daki gibi s›ral›yoruz:

1- KENT‹N N‹TEL‹⁄‹N‹N BEL‹RLENMES‹

Bursa’n›n gelecek 50 y›lda nas›l
an›lmas› gerekti¤ine bir uzlafl› ile karar
verilmelidir. Sanayi kenti Bursa’n›n
yan› s›ra, tar›m kenti Bursa, turizm
kenti Bursa ve bunlar›n ayr›lmaz
parças›, hizmetler kenti Bursa oldu¤u
unutulmadan, bunlardan birini
di¤erine ye¤lemeden tam bir
harmoniyle kotarmak kent
yöneticilerine düflen en büyük
görevdir.

Nitelikli bir sanayi, nitelikli bir tar›m
ve nitelikli turizm çabas›, kentin
anayasas›n›n vazgeçilmez unsuru
olmal›d›r. Sürdürülebilir Kent Kavram›
çerçevesinde çevreyi önceleyerek,
tar›m ve turizm alanlar›na sanayi
yap›lamayaca¤› aç›kça ifade edilmeli,

art›k eski sanayi yöntemlerinin Bursa
kap›lar›ndan girifline dur denmelidir.

2-TRAF‹K VE ULAfiIM

Kentimizin hiç flüphe yok ki y›llard›r
en büyük sorunu ulafl›md›r.
"Araçlar› de¤il, insan hareketlerini
önceleyen bir ulafl›m politikas›”  toplu
tafl›man›n, baflta rayl› sistemlerle
sa¤lanmas›, kentlilik bilincini de
art›ran en önemli unsurlardan
olacakt›r. Ana hatlara yap›lacak dikey
ulafl›mlarda, flimdi de¤ilse bile yak›n
gelecekte elektrik enerjisi kullanan
otobüsler ve bisiklet sistemleri
mutlaka plana dahil edilmelidir.

Rayl› sistem güzergah
planlamalar›nda mutlaka organize
sanayi bölgeleri de bulunmal›d›r.



Kent Vizyon
Raporu
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Buralardan geçecek rayl› sistemlerin,
iflçi servislerini azaltarak hem
ekonomik hem de çevresel katk›lar›
çok yüksek olacakt›r.

‹stanbul Yolu’ndaki çal›flmalar bir an
önce sonuçland›r›lmal›d›r.
Bilecik, Eskiflehir ve Kütahya için
do¤ru ulafl›m imkanlar› temin edilerek
ve havaalan› vergileri düflük tutularak
dünyada örnekleri olan, ucuz
havaalan› formülüyle, Yeniflehir
Havaalan› canland›r›lmal›d›r.

3-HAYAL‹M‹ZDEK‹ BURSA’YA UYGUN
PLANLAMA VE YAPILAfiMA

Büyük ölçekli planlarla kentin
gelece¤ini planlarken, do¤ru nüfus
art›fl› tahminleriyle; konut geliflme
bölgeleri, tar›m arazilerine zarar
vermeden yap›lacak sanayi bölgeleri
(Mevcutlar›n ço¤unun kent içinde
kalaca¤› varsay›m›yla), sosyal
buluflma noktalar› olarak yeflil alanlar
ve spor alanlar›, insan, tar›m ve
endüstriyel ürünlerin hareketlili¤i için
do¤ru ulafl›m planlar›, betonun
çevreye verece¤i zarar da hesaba
kat›larak paydafllarla birlikte karar ve
taahhüt vererek yeni Bursa’y›
planlamak öncelikli hedef olmal›d›r.

Ayr›ca gerek, deprem riskine göre
gerçeklefltirilecek kentsel
dönüflümlerde, gerekse yeni
yap›lacak konut ve ifl yeri
uygulamalar›nda, bir Bursa mimarisi
öne ç›kar›lmal›, tarihi kente hançer
gibi saplanan Do¤anbey
uygulamas›ndan gerekli ders
ç›kar›lmal›d›r.  Yap›lacak yeni
binalar›n, ›s› ve se yal›t›m›ndan tutun
da kendi enerjisini üretecek
sistemlerinin desteklenmesi
sa¤lanmal›d›r.

4- GIDANIN BAfiKENT‹ BURSA

Yanl›fl tercihlerimiz sonucunda tar›m
alanlar›m›z› giderek kaybediyoruz.
Yak›n dönemde yaflad›¤›m›z g›da
fiyatlar›ndaki art›fl ve verilen tepkiler
de göstermifltir ki tar›ma ve onun
uzant›s› g›da sanayine çok özel bir
önem vermek zorunday›z. ‹klim
de¤iflikli¤inin tar›m ve su alanlar›m›za
etkisi ve al›nacak önlemler de bir an
önce masaya yat›r›lmal›d›r.

Bereketli ovas›nda yetiflen fleftalisi,

kara inciri, ahududusu, bö¤ürtleni ve
Deveci Armudu, sebze üretimi, süt
sanayi ve kümes hayvanc›l›¤› ile
Bursa G›da’n›n baflkentidir.
Kentimizin, bu niteli¤i korunmal› ve
desteklenmelidir.

Üretici kooperatiflerinin
desteklenmesini, daha verimli
çal›flmas›n›, tar›m alanlar›n›n kesin
kurallarla korunmas›n›, topraklar›n
küçülmesini de¤il, aksine birleflerek
büyümesini sa¤layacak yasal
düzenlemelere çaba göstermeliyiz.

Tar›mda ve g›da sanayinde
vazgeçilmez unsurlardan biri de
elbette ki sudur. 1970’lerde +2-3
metre olan dinamik seviye bugün -
40-50 metre düzeylerine ç›km›flt›r. Bu
seviyelerde de kirlili¤in yo¤un oldu¤u
belirtilmektedir. Gelecek 10 y›lda su
kaynaklar›n›n yetersiz kalaca¤› ve
acil çözüm üretilmesi ortadad›r.

5-TUR‹ZM

Turizm, Bursa’n›n tar›m ve sanayi gibi
vazgeçmesinin mümkün olmad›¤›
ancak bir türlü geliflim gösteremeyen
ekonomik alanlar› aras›ndad›r.
Bursa’n›n turizm potansiyelini, Uluda¤
ve k›fl turizmi, tarihi ve kültürel
de¤erleri, gastronomi turizmi, termal
ve sa¤l›k turizmi, kongre, ifl turizmi
ve spor turizmi olarak de¤erlendirmek
mümkündür. Cumhurbaflkan› Say›n
Recep Tayyip Erdo¤an’›n dile
getirdi¤i tek bafll›l›¤› sa¤lamas›n›
umdu¤umuz Uluda¤ Alan
Baflkanl›¤›’n›n da faydal› olaca¤›n›
düflünüyoruz.

Bursa’da kurulacak bir golf alan›, üst
segment turistler için bir çekim alan›
olabilir.

Bursa denilince ilk akla gelenlerden
biri hiç kuflku yok ki Osmanl›
‹mparatorlu¤u ve Osmangazi’dir. Bu
gerçekten hareketle Bursa’n›n
Osmanl› kimli¤ini öne çekecek
çal›flmalar günümüz teknolojik
imkanlar›yla da desteklenmeli ve
interaktif bir turizm hedefi ortaya
koyulmal›d›r.

Termal tesisi konusunda gündemde
olan S›cak Su Bölgesi’nin kamu yarar›
gözetilerek bir an önce hayata
geçirilmesi sa¤lanmal›d›r.

Bursa’n›n en büyük sorunlar›n›n
bafl›nda çevre ve buna ba¤l› insan
sa¤l›¤› gelmektedir.
Yanl›fl kent planlamas› sonucu tar›m
ve sanayi alanlar›n›n iç içe olmas› su,
toprak ve hava kirlili¤inde çok önemli
bir etki yaratm›flt›r. Sanayi
kurulufllar›m›z›n s›v›, kat› endüstriyel
at›klar› ile baca gaz› emisyonlar› insan
sa¤l›¤›n› tehdit eder boyuta ulaflm›flt›r.
Yapaca¤›n›z tüm faaliyetlerin
ç›kt›lar›n›n da çevresel etkilerinin
minimum düzeyde olmas› gerekir. O
nedenle bafll›¤›m›z› Sürdürülebilir
Kent Vizyonu koyduk. Büyükflehir
Belediyemizin de dahil oldu¤u karbon
sal›m›n› düflürmek önceli¤imiz olmal›,
geri dönüflümde bilinç art›r›lmal›, geri
dönüflümün daha çok sanayi girdisi
olmas› sa¤lanmal›d›r.

BUS‹AD olarak, 5 y›lda 500’er
dönümlük 5 park önerimizle hiç
de¤ilse 2500 dönüm alan›n kentte
insanlar›n soluk al›p kentlilik bilincini
pekifltirece¤i yerler haline gelmesini
önemsiyoruz.

SONUÇ

Atalar›m›z›n miras›n› torunlara tafl›ma
görevini unutmadan, yeni göç
dalgalar›na aç›k olmayan, çevresiyle
bar›fl›k, kent kültürünü oluflturmufl,
gelene¤i ve gelece¤i kucaklayan,
insanlar› sa¤l›kl›, kent olanaklar›n› adil
bir flekilde paylaflan bar›fl içinde dil,
din, etnik, ekonomik ve kültürel
farkl›l›klara sayg›yla bir birini
kucaklayan bir Bursa kentini
arzuluyoruz.

Bunun için kenti yönetmeye aday
olan liderlere, kent paydafllar›n›
motive ederek, belirlenen hedefe yol
alacak azmi temenni ediyoruz. Zor
ancak bir o kadar da ulvi bir görev
olan Bursa’y› yönetmek görevine talip
olan isimlere flimdiden baflar›lar
diliyoruz.
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Aktafl: Otobana ç›k›yoruz
Bursa Büyükflehir Belediye
Baflkan› Alinur Aktafl, BUS‹AD’da
yapt›¤› konuflmada, seçimi
almalar› halinde 4.5 y›l içinde
baflka seçim olmayaca¤› için
Bursa’n›n otobanda giden bir araç
gibi h›zl› hareket edebilece¤ini
söyledi.

bunu kaybettik. 20-30 sene evvel
yeflilli¤ini de kaybettik. 10 senedir de
hava kirlili¤i var. Bunlar› raporla
sunuyoruz. “ Say›n Aktafl’a
toplant›m›za kat›larak Bursa için
planlar›n› bizimle paylaflaca¤› için
teflekkür ederim” dedi.

Türkay’dan sonra konuflmas›n› yapan
Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan›
Alinur Aktafl, Türkiye’nin son 50 y›l
içinde 1.5-2 y›lda bir seçim yapt›¤›n›
belirterek, “Bu seçimin bir fark›
olacak. Normal flartlar alt›nda seçim
olmazsa, 4.5 sene seçim yok. Yani
otobana ç›k›yoruz.  250 kilometre
h›zla gidebilece¤iz. Güçlü iktidarlar›n
oldu¤u bir belediyeyle ifl yapmak da
kolay olacak” dedi.

Hormonlu ve h›zl› büyümüfl bir
Bursa’dan bahsettiklerini belirten
Aktafl, “Nüfus art›yor. Hizmetler de
art›yor ama arada aç›k var. Siz hem

aç›¤› kapatacaks›n›z, hem de gelecek
vizyonu ortaya koyacaks›n›z” diye
konufltu.

SOSYAL DÖNÜfiÜM…

Aktafl, sözlerini flöyle sürdürdü:
“Fiziki dönüflüm kadar sosyal
dönüflüm de gerekli. 3-4 katl› binalar›
y›k›p 10-15 katl› binalar yap›p

ursa Büyükflehir Belediye 
Baflkan› ve Cumhur ‹ttifak› 
Büyükflehir Belediye Baflkan

Aday› Alinur Aktafl, Bursa Sanayicileri
ve ‹flinsanlar› Derne¤i (BUS‹AD)-
Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan
Adaylar› Buluflmas›’n›n konu¤u oldu.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, toplant›n›n
aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada,
“Bursa’n›n tarihi baflta olmak üzere
çok önemli de¤erleri var. Su flehri
olarak biliniyordu bunu 40-50 senede

B
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yo¤unlu¤u art›racaksak, b›rak›n böyle
kals›n. Daha sevimli böyle. 21 OSB
var, ama doluluk oran› yüzde 54. Art›k
park yapt›m, asfalt yapt›m
belediyecili¤i yok. fiehrin kalitesini
ortaya ç›karan unsurlar belli, e¤itim
seviyesi, s›f›r at›k, çevre, güvenlik.
fiehir bat›ya, kuzeye ve bir miktar da
do¤uya olmak üzere, planlayarak,
uydu kentlerle büyümek zorunda.
Ben Bursa’da yafl›yorum. Bursa’n›n
iyi olmas›n› isterim. Hedefimiz
Bursa'n›n tarihine kuvvetli bir not
düflmek. “

Çok tart›fl›lan trafik sorununa iliflkin
planlar›n› da sanayici ve ifl insanlar›yla
paylaflan Aktafl, trafik sorununun
sadece Bursa ve Türkiye'de de¤il,
dünyada da en büyük sorun
oldu¤unu kaydetti. Aktafl, k›sa
vadede ulafl›ma iliflkin
çal›flmalar›ndan bir k›sm›n› flöyle
aktard›:
“54 kilometrelik bir metro hatt› var.
Yeterli mi de¤il. 3 milyon nüfuslu
flehirde, 1 milyon insan› rayl› sistemle
tafl›mak gerek. fiu an 287 bin kifli.

Sinyalizasyon sistemini de¤ifltirerek,
çal›flmam›z sürüyor. ‹ki vagon dizisi
aras› 3.75 dakika. Gece bir befl aras›
çal›fl›yoruz 2 dakikaya düflürüp 460
bine ç›karmak istiyoruz. 2020
Haziran-Temmuz gibi bitirece¤iz.

‹ki y›lda, trafi¤i Bursa'n›n sorunu
olmaktan ç›karmay› planlad›k. 18
kavfla¤›, ak›ll› kavflak uygulamas›yla
düzenledik. 42'si merkezde olmak
üzere 59 kavflak düzenlemesi daha
yapaca¤›z.”

Turizm ve yeflil alanla ilgili olarak ise
Aktafl, 5 y›l içinde 5 milyon turist
a¤›rlayan bir kent arzulad›klar›n›
kaydederek, hanlar bölgesinin etraf›n›
açacaklar›n›, ‹znik ve farkl› noktalar›n
içinde oldu¤u bir destinasyon
yaratmay› hedeflediklerini söyledi.

Aktafl, küçük parklarla Bursa’n›n
yeflillenemeyece¤ini o nedenle en
küçü¤ü 60-70 dönüm olmak üzere
bir milyon 500 bin metrekareyi bulan
tematik özelliklere sahip yeflil alanlar
planlad›klar›n› da kaydetti.

Aktafl, son olarak sanayinin art›k ileri
teknoloji ile katma de¤eri yüksek
ürünler üretmesi gerekti¤ini ve planl›

bir sanayi anlay›fl›n›n flehirde
yerleflmesi gerekti¤ini söyledi.

ESK‹ BAfiKANLAR…

Aktafl’›n, BUS‹AD’da konuflmas›n›
dinleyenler aras›nda geçmifl dönem
Büyükflehir Belediye Baflkan›
Erdo¤an Bilenser ile eski Osmangazi
Belediye Baflkan› Erhan Keleflo¤lu
da yer ald›.

Toplant›n›n ard›ndan BUS‹AD
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Aktafl’a
BUS‹AD’›n “Sürdürülebilir Kent
Vizyonu Raporu’nu” sunarken, günün
an›s›na özel tasar›m bir fincan seti
de hediye etti



ilüfer Belediye Baflkan› ve Millet
‹ttifak› Büyükflehir Belediye 
Baflkan Aday› Mustafa Bozbey,

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD)-Bursa Büyükflehir
Belediye Baflkan Adaylar›
Buluflmas›’n›n konu¤u oldu.

Büyükflehir Belediye Baflkan Aday›
Mustafa  Bozbey, projelerini anlatan
video gösterimin ard›ndan sanayici
ve ifl insanlar›na Bursa iliflkin
hedeflerini anlatt›. Bozbey, kentin
sorunlar›n›, insanlar›n sorunlar›n›

Bozbey: Bursa sanayisinin
potansiyeline güveniyorum

32 Bak›fl 146

Bursa Büyükflehir Belediye
Baflkan Aday› Mustafa Bozbey,
BUS‹AD’›n konu¤u olarak
BUS‹AD Evi’nde yapt›¤›
konuflmada, Bursa sanayisinin
elde etti¤i birikimlerle, katma
de¤eri yüksek ürünler üretme
potansiyeline sahip oldu¤unu
söyledi.

çözmek için aday olduklar›n›
belirterek, Bursa’n›n tan›mlanan
sorunlar›n› flöyle s›ralad›: “Trafik-
ulafl›m, planlama ve kentsel
dönüflüm, turizm, çevre, istihdam-
ekonomi ve birlikte yönetme
sorumlulu¤u.”

TRAF‹K B‹R‹NC‹ SORUN…

Bursa’n›n birinci sorunun trafik ve
ulafl›m olarak karfl›lar›na ç›kt›¤›n›
kaydeden Bozbey, konuyla ilgili
önerilerini flöyle s›ralad›:
 “Trafikte sadece zaman
kaybetmiyoruz. Çevreyi de egzoz
sal›m›yla kirletiyoruz. Bunun çözümü
araçlarda de¤il, rayl› sistemde.
Vatandafllar rayl› sistemlere yürüyüfl
mesafesinde ulaflmal›. Stat ve yeni
yap›lmakta olan hastane alanlar›ndaki
insanlar›n Acemler istasyonuna tünel
sistemleriyle ulafl›m›n sa¤lamay›
planl›yoruz. Oralardaki araç trafi¤ini
de Acemlere girmeden viyadükle
Yak›n çevre yoluna ba¤lamak
istiyoruz. Ayr›ca trafik yükünü art›ran
özel okullar›n art›k bat› taraf›na
yap›lmas›na izin vermeyece¤iz. T1-
T2 hatlar›n› Osmangazi istasyonuna
ba¤lanmas›n› sa¤layaca¤›z.
fiehir hastanesine Ayval› Dere
kenar›ndan ulafl›m› sa¤lamay›
planl›yoruz. Bu yol sanayi bölgelerinin

N



33 Bak›fl 146

TIR yükünü de azaltacak. Yap›lacak
rayl› sistemlerin mutlaka organize
sanayi bölgelerinden geçirilmesi
gerekti¤ini düflünüyoruz. Böylece
servis yükünü de azaltaca¤›z. “

KATMA DE⁄ER‹ YÜKSEK ÜRET‹M…

Nilüfer Çay›’n›n tekrar temiz akmas›n›
sa¤lamak istediklerini kaydeden
Bozbey, bir Kurban Bayram›’nda
yapt›¤› gözlemle, çaya sanayi at›k
suyunun deflarj edilmemesi halinde
yenilenmeyi bizzat gözleriyle
gördü¤ünü söyledi. Sanayicinin de
bu konuya duyarl› oldu¤unu ifade
eden Bozbey, birlikte al›nacak
önlemle bir baflar› elde
edebileceklerini de kaydetti.

Sanayinin katma de¤eri yüksek
ürünler konusunda ad›mlar› oldu¤unu
bildi¤ini belirten Bozbey, Bursa
sanayisinin mühendislik bilgisi, bilgi
birikimi ve sermaye birikimiyle bunu
baflaracak gücü oldu¤unu da
söyledi. Bozbey, “Bu birikimler, katma
de¤eri yüksek ürünler üretmeye
yöneltilebilir, Bursa’n›n potansiyeline
güveniyorum. Birikimi yüksek bir kent
Bursa“ dedi.

YEREL REHBER fiARTI…

Bursa’n›n turizmde önemli de¤erleri
oldu¤unu, ancak bunlar›
hikayelefltiremedi¤ini kaydeden
Bozbey, Türkiye’nin turizm
pastas›ndan yüzde 1 alan Bursa’n›n
yapacaklar› çal›flmalarla daha yukar›
ç›karmay› hedeflediklerini söyledi.
Bozbey, turizmde ifl potansiyelini
art›racaklar›n› belirtirken, giderek
yükselen sa¤l›k turizmini de ihmal
etmeyeceklerini kaydetti. Bozbey,
turizmde ifl potansiyelini
art›racaklar›n›, de¤erlerin hikayeye
dönüflmesi için de mutlaka yerel
rehber flart› getireceklerini söyledi.
Bozbey, gelen turiste sosyal imkanlar
da sa¤layacaklar›n› ifade ederken,
“Sosyal imkanlar yeterli olmay›nca
e¤lenmeye ‹stanbul’a gidiyorlar.
Egzozu buraya, paray› oraya
b›rak›yorlar” dedi.

RAPOR SUNULDU…

Bozbey’in, BUS‹AD’da konuflmas›n›
dinleyenler aras›nda geçmifl dönem
Büyükflehir Belediye Baflkanlar›

Erdem Saker ve Erdo¤an Bilenser ile
eski Osmangazi Belediye Baflkan›
Erhan Keleflo¤lu da yer ald›. CHP
Genel Baflkan Yard›mc›s› ve Bursa
Milletvekili Prof. Dr. Lale Karab›y›k’›n
da kat›ld›¤› toplant›n›n ard›ndan

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
Bozbey’e BUS‹AD’›n “Sürdürülebilir
Kent Vizyonu Raporu’nu” sunarken,
günün an›s›na özel tasar›m bir fincan
seti de hediye etti

BUS‹AD‘dan



ciro. 41 ülkeye ihracat yap›yoruz ve
Türkiye'nin ihracat›n›n yüzde 1.5'unu
biz yap›yoruz. ‹lk Ar-Ge merkezini
2008’de biz açt›k. Bir de tasar›m
merkezimiz var. Türkiye, Bosch için
ne anlama geliyor? Toplam cironun
yüzde 5'i buradan geliyor. Çal›flan
say›s›nda 4. Büyük ülke” diyerek
Türkiye’ye verdikleri önemi de aktard›.

Young, “‹çinde bulundu¤umuz
koflullarda Türkiye’ye yat›r›m
yapmaya sizi iten unsurlar nelerdir?
sorusuna ise flöyle yan›t verdi:
“1910 y›l›nda bir temsilcilikle
bafllad›¤›m›z Türkiye yolculu¤umuz
1972’de Bursa’da aç›lan ilk
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“Bursa’daki insan kayna¤›ndan
memnunuz”

BUS‹AD Çekirge Toplant›s›’n›n
konu¤u olan, BOSCH Türkiye ve
Orta Do¤u Baflkan› Steven Young,
1972’den beri bulunduklar›
Bursa’daki insan kayna¤›na ve
kaliteli üretime güvendikleri için
yat›r›mlara devam edeceklerini
söyledi.

B ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i’nin (BUS‹AD) 
geleneksel Çekirge

Toplant›lar›’n›n konu¤u BOSCH
Türkiye ve Ortado¤u Baflkan› Steven
Young oldu.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, Young’a kat›l›m›
ve temsil etti¤i BOSCH ailesinin
Bursa’da yat›r›mlar›n› sürdürmesi
dolay›s›yla teflekkür etti. Türkay,
Ipsos’un 23 ülkede 18 bin kifliyle
yapt›¤› global trendler
araflt›rmas›ndan örnekler verdi¤i
konuflmas›nda, sonuçlar›n dünyan›n
depresyon döneminde oldu¤unu
gösterdi¤ini söyledi. Türkay,
“Yönetimlerine, geleceklerine
umudunu azaltm›fl topluluklar içinde

yafl›yoruz. Buradan ç›k›fl yolunu
umar›m insanl›k olarak bulabiliriz”
dedi.

Türkay’›n ard›ndan gelecekte
karfl›laflaca¤›m›z trendlere iliflkin bir
sunum yapan Steven Young, ilk
olarak BOSCH’a iliflkin bilgiler verdi.
Young, küçük bir buji ile 1885’te
bafllayan BOSCH’un hikayesinin
bugün, 150’den fazla ülkede, 400 bin
çal›flanla, 78 milyar ciroya ulaflan ve
bunun da yüzde 10’unu Ar-Ge’ye
yat›ran bir uluslararas› flirkete
dönüfltü¤ünü söyledi. Young,
“Türkiye ve Orta Do¤u için 16 ülkeyi
yönetiyoruz. 4.1 milyar euroluk bir



Araçlar paylafl›lacak…

Otomotiv sektöründe de de¤iflim
y›llar›na girildi¤ini kaydeden Young,
elektrikli ve otonom araçlar›n, yeni
kuflaklarla birlikte tamamen de¤iflmifl
bir yap›y› ortaya koyaca¤›n› söyledi.
Young, “Araçlar küçülecek,
hafifleyecek ve paylafl›lacak. Sahip
oldu¤umuz araçlar yüzde 96 yat›yor.
Baby boomer kufla¤› için araçlar statü
sembolüydü.  Gelecek kuflaklar için
statü sembolleri farkl› olacak.
Sürücüsüz araçlardan bahsediyoruz.
10 yafl›ndaki çocu¤unuzu sürücüsüz
araca bindirip okula göndereceksiniz”
diye konufltu.

Sunumunun ard›ndan Steven Youn’a
BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay
taraf›ndan özel tasar›m Türk kahvesi
fincan› hediye edildi. Toplant›da
ayr›ca, BUS‹AD’a yeni üye olan Zerrin
Özgüle, Zeki ‹lhan, Yasemin Uyar
Duman, Alper Pekmezçio¤lu ve
Muharrem Fatih Aksoy’a rozetleri de
tak›ld›.
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fabrikam›zla sürdü. Biz Türkiye ve
Bursa’daki insan kayna¤›
performans›ndan çok memnunuz.
Bölge, büyüyen pazarlarla dolu.
Kalitemiz ödüller al›yor. Yan sanayi
çok önemli. Buradan Japonya ve
Çin’e sevkiyat yap›yoruz. Ayr›ca, genç
nüfus çok önemli. Bu nedenlerle,
Türkiye’de olmaya ve yat›r›m
yapmaya devam edece¤iz.”

BOSCH’un gelece¤e bak›fl›…

Steven Young, sunumun önemli bir
bölümünü ise, gelecek trendlerine
ay›rd›. 2030-2050'lere iliflkin
BOSCH’un gelecek öngörülerini
aktaran Young, flunlar› söyledi:
“50 milyar ak›ll› nesne birbirine ba¤l›
hale gelecek. 6 milyar insan, 2050
y›l›nda büyük flehirlerde yaflayacak.
Yani flehirlere büyük bir yük gelecek.
Hava kalitesi, ses, trafik hepsini
yönetmek zorunday›z. 65 yafl üstü
insanlar di¤er gruplardan 2 kat daha
h›zl› büyüyecek.

Enerjiye bakt›¤›m›zda 2030'da yüzde
50 daha fazla enerji, yüzde 40 daha
fazla temiz suya ihtiyaç duyaca¤›z.
Biz de BOSCH olarak, ba¤lanabilirlik,
kentleflme, demografi ve enerji
trendleri üzerinde çal›fl›yoruz.  Orta
gelir grubunun yükseliflini de dikkate
almak laz›m. Yüzde 27'den yüzde
55'e ç›k›yor.

Refah, nüfusla paralel artacak
öngörüsünü tafl›yoruz. Afrika ve Asya
Pasifik’te büyüme yaflanacak.
Avrupa'da küçülme var. Türkiye’de

yafl ortalamas› 30. Bu  büyük bir f›rsat.
Sermaye ak›mlar› bat›dan do¤uya
do¤ru gidecek. Geçmiflten farkl›
olarak 2030'da 1. S›rada Çin, 2.
S›rada ABD ve 3. S›rada Hindistan
yer alacak. Türkiye’de ilk 15 içinde
olacak.”

Çekirge
Toplant›lar›
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“Elektrikli araç için flartlar erken”
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i Yönetim Kurulu TOFAfi
CEO’su Cengiz Eroldu’yu ziyaret
etti.

iyaret s›ras›nda otomotiv sektörü
ve gelecek trendler sohbetin 
ana konusu oldu. TOFAfi CEO’su

Cengiz Eroldu, yüksek miktarda
otomotiv üretiminin bafll› bafl›na bir
know-how  oldu¤unu belirterek,
“Yoksa tek bafl›na otomobil üretimi
yap›lamayacak bir fley de¤il” dedi.

Eroldu, elektrikli araçlar için flartlar›n
henüz olgunlaflmad›¤›n› ifade
ederken, “Fiyatlar pahal›. Bataryalar
henüz ucuzlamad›. fiarj istasyonlar›
ço¤alamad›. Geçen y›l Türkiye’de
sat›lan elektrikli araç miktar› 100
civar›nda. Elektrikli araçlar
2020’lerden sonra yayg›nlaflabilir”
dedi.

Dünyada bir milyon 800 bin adet
elektrikli araç sat›ld›¤›n›, bunun da
bir milyon 200 binin Çin’de
gerçekleflti¤ini ifade eden Eroldu,
flöyle devam etti:
“Çin’de elektrik termik santrallerden
sa¤lan›yor a¤›rl›kl›. O nedenle çevre
kirlili¤i azalm›yor. Çin’de amaç bir
sonraki ad›m› yakalayay›m derdi.

Z

Asl›nda ulafl›m›n çevreye zarar› yüzde
yüzde 14 civar›nda. Termik
santrallerin, uçaklar›n emisyonlar›
daha büyük zarar. Otomobiller günah
keçisi olmufl durumda.”

Sohbette dijital dönüflümle ilgili
BUS‹AD’›n çal›flmalar› da gündeme
geldi. BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, data
scientist ve data mining e¤itimlerine
bafllama projesini anlat›rken, Eroldu,
yap›lacak çal›flmaya flirketlerde
çal›flan mühendislerin kat›lmas›n›n
uygun olaca¤›n› kaydetti.

TOFAfi’taki kad›n çal›flan say›s›ndaki
art›fl da sohbetin bir di¤er konusu
oldu. TOFAfi bünyesinde mavi yakal›
personelde de ciddi kad›n çal›flan
say›s›nda art›fl gerçekleflti¤i belirtildi.

TOFAfi CEO’su Cengiz Eroldu
ziyaretine BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n yan›
s›ra, Yönetim Kurulu Üyeleri Gonca
Yerliyurt, Burak An›l ve Burhan Çak›r
ile BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve Genel Koordinatör
Yard›mc›s› Deniz Karaer de kat›ld›.

Ziyaretler
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BUS‹AD’dan MUS‹AD’a
hay›rl› olsun ziyareti

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, göreve yeni seçilen
Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i (MÜS‹AD) Bursa fiubesi
Yönetimine hay›rl› olsun ziyareti
gerçeklefltirdi.

M ÜS‹AD Dernek Merkezi’nde 
gerçekleflen ziyarette, MÜS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Nihat

Alpay ve MÜS‹AD Yönetim Kurulu
Üyeleri haz›r bulundu.

MÜS‹AD Bursa fiubesi ve BUS‹AD’›n
faaliyetlerinin yan› s›ra, Bursa
ekonomisi ve ihracat›nda ele al›nd›¤›
toplant›da konuflan MÜS‹AD Bursa
fiubesi Baflkan› Nihat Alpay, “Bursa
sanayisi, turizmi, tar›m› ve daha nice
özellikleriyle genifl bir sektörel
çeflitlili¤e sahip. MÜS‹AD’da 18
mesleki sektör kurulu var. MÜS‹AD
Bursa fiubesi de bu 18 kurulun,
15’inde temsil ediliyor. Bu bak›mdan
MÜS‹AD Genel Merkezi’nde Bursa
fiubesi önemli bir rol oynuyor” dedi.
‹hracat konusunda da
de¤erlendirmelerde bulunan Alpay,

“Önceli¤imiz katma de¤erli üretim ve
ihracat›m›z› art›rmak olmal›d›r.
MÜS‹AD Bursa fiubesi olarak bu
konuda çal›flmalar›m›z› yürütüyoruz.
Yeni pazarlara aç›lmal› ve buralarda
etkili olmaya çal›flmal›y›z” diye
konufltu.

MÜS‹AD Bursa fiubesi Baflkan› Nihat
Alpay ve Yönetim Kurulu üyelerine,
görev sürelerinde baflar›lar dileyen
BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay
da, “Sivil toplum kurulufllar›n›n
kimli¤ini koruyarak varl›¤›n› devam
ettirmeler, hem ifl hayat›na hem de
sosyal yaflama katk› sa¤layacakt›r.

‹ki köklü STK olan BUS‹AD ve
MÜS‹AD’›n ortak çal›flmalar›n›n
Bursa’ya katk› sa¤layaca¤›na eminiz”
fleklinde konufltu.

Ziyarete BUS‹AD Baflkan› Türkay’›n
yan› s›ra Yönetim Kurulu Üyesi Burak
An›l, BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
de kat›ld›.

Ziyaretin sonunda MÜS‹AD Bursa
fiubesi Baflkan› Nihat Alpay, BUS‹AD
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’a hediye
takdim etti.
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Cargill’e ziyaret
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun
Hadi Türkay, BUS‹AD Genel
Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve Genel Koordinatör Yard›mc›s›
Deniz Karaer, Cargill’i ziyaret etti.

BUS‹AD Heyeti, Cargill’in 
Orhangazi’deki fabrika binas›nda
Cargill Yönetim Kurulu Baflkan

Vekili ve Kurumsal ‹liflkiler Direktörü
Ediz Aksoy, Cargill Operasyon
Direktörü Mustafa Cem Bilge ve
Sorumlu Müdür Cenan Celebci
taraf›ndan a¤›rland›.

Ziyaret s›ras›nda Cargill’in faaliyetleri
hakk›nda bilgiler veren yetkililer,
BUS‹AD’la birlikte nas›l çal›flmalar
yap›labilece¤ini de konufltular.
Cargill Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
ve Kurumsal ‹liflkiler Direktörü Ediz
Aksoy, 150 y›ll›k bir aile flirketi olan
Cargill’in, 70 ülkede 155 bin çal›flan›
oldu¤unu, kendilerinin de Türkiye’de
ülkenin menfaatleri do¤rultunda
çevreye duyarl› bir üretim çabas›
içinde olduklar›n› kaydetti. Aksoy,
Orhangazi’de kurulu tesislerinde m›s›r
iflleme yaparak g›da ve içecek
sanayine hammadde temin ettiklerini
belirterek, ‹stanbul’da ise hayvan
yemi zenginlefltirici bileflenleriyle ilgi
bir flirketlerinin bulundu¤unu kaydetti.
Ar›tma tesisleri hakk›nda da bilgi
veren Aksoy, Anaerobik At›k Su
Ar›tma Tesisinde çevreye duyarl›
ar›tma yapt›klar›n› az miktarda ç›kan
at›¤›n ise yakma tesislerine
gönderildi¤ini kaydetti.

Ziyarette, Cargill bünyesindeki g›da
ve çevre mühendislerinin BUS‹AD
bünyesindeki uzmanl›k gruplar›nda
görev almas› da konufluldu.

Ziyaretler
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Sermaye art›r›m›na iliflkin karardan
önce ortaklar taraf›ndan sermaye

avans›n›n bankaya yat›r›lmas› hususu
5520 say›l› Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun Di¤er indirimler bafll›kl›
10/1-› maddesi ile 1 Seri No’lu
Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde
nakdi sermaye art›fllar› veya yeni
kurulan sermaye flirketlerinde
ödenmifl sermayenin nakit olarak
karfl›lanan k›sm› için faiz indirimine
imkan tan›nm›flt›r.

Sermaye flirketlerinin nakit olarak
art›rd›klar› sermaye tutarlar› üzerinden
TCMB taraf›ndan aç›klanan ticari kredi
faiz oran›n›n dikkate al›nmak suretiyle
(2018 y›l› için belirlenen %27,04 faiz
oran›) hesap döneminin sonuna kadar
hesaplanan faiz tutar›n›n %50'si
kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde
kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde ayr›ca gösterilmek flart›yla
indirim konusu yap›labilecektir.

Sermaye flirketleri, yetkili organlar›n›n
k›smen veya tamamen nakdi sermaye
art›fl›na iliflkin karar›n›n ticaret siciline
tescil edildi¤i hesap döneminden
itibaren, bu indirim uygulamas›ndan
yararlanmaya bafllayabileceklerdir.
‹ndirim hesaplamas›na konu
edilebilecek sermaye art›fl› tutar›,
art›r›lan sermayenin ortaklarca flirketin
banka hesab›na nakit olarak fiilen
yat›r›lan k›sm› ile s›n›rl› olup taahhüt
edilen sermayenin, ortaklar taraf›ndan
nakit olarak flirketin banka hesab›na
fiilen yat›r›lmayan k›sm› indirim
tutar›n›n hesaplanmas›nda dikkate
al›nmayacakt›r.
Nakden taahhüt edilen sermayenin;
-Sermaye art›r›m›na iliflkin karar›n

ticaret siciline tescil edildi¤i tarihten
önce flirketin banka hesab›na yat›r›lan
k›sm› için tescil tarihi,
-Tescil tarihinden sonra flirketin banka
hesab›na yat›r›lan tutarlar için ise
flirketin banka hesab›na yat›r›lma
tarihi, esas al›narak bu indirimden
yararlan›labilecektir.
Sermaye art›r›m›ndan kaynaklanan
sermaye taahhüdünün yerine
getirilmesinde kullan›lmak amac›yla,
sermaye art›r›m›na iliflkin karardan
önce ortaklar taraf›ndan sermaye
avans› olarak flirketin banka hesab›na
yat›r›lan tutar›n;
-Banka hesab›na yat›r›ld›¤› tarihten
itibaren flirketin bilançosunda yer alan
“Di¤er Sermaye Yedekleri”
hesab›ndan izlenmesi,
-Banka hesab›na yat›r›ld›¤› tarihin
içinde bulundu¤u hesap döneminin
sonuna kadar bu tutarlarla ilgili
sermaye art›r›m›na iliflkin karar›n ticaret
siciline tescil ettirilmesi flart›yla, söz
konusu karar›n ticaret siciline tescil
ettirildi¤i tarih esas al›narak indirim
uygulamas›nda dikkate al›nmas›
mümkündür.
fiirketin banka hesab›na yat›r›ld›¤›
tarihin içinde bulundu¤u hesap
döneminde sermaye art›r›m›na konu
edilmeyen sermaye avans›
niteli¤indeki tutarlar›n, indirim
uygulamas›nda dikkate al›nmas›
mümkün olamayacakt›r.

Ayr›ca, flirketin banka hesab›na
yat›r›ld›¤› tarihten itibaren bilançoda
öz sermaye kalemleri aras›nda yer
alan “Di¤er Sermaye Yedekleri”

hesab›nda izlenmeyen tutarlar için,
ilgili hesap döneminde bu tutarlara
iliflkin sermaye art›r›m› gerçeklefltirilse
dahi indirim uygulamas›ndan
faydalanmas› mümkün olamayaca¤›n›
hat›rlatmak isterim.

Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili 10
Seri No’lu Genel Tebli¤in 10.6.1.
numaral› bölümünde, “‹ndirme konu
edilecek tutar›n hesaplanmas›nda;
mevcut sermaye flirketlerinde
ödenmifl veya ç›kar›lm›fl sermaye
tutarlar›ndaki nakdi sermaye art›fllar›,
yeni kurulan sermaye flirketlerinde
ise ödenmifl sermayenin nakit olarak
karfl›lanan k›sm› dikkate al›nacak olup
sermayenin nakit olarak
karfl›lanmayan k›sm› için indirim
uygulamas›ndan yararlan›lamayaca¤›
tabiidir.”

“Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde
mahsubu fleklinde gerçeklefltirilen
sermaye art›fllar›, indirim tutar›n›n
hesaplanmas›nda dikkate
al›nmayacakt›r.” Aç›klamalar›na yer
verilmifltir.

Bu çerçevede, 331 Ortaklara Borçlar
Hesab›mda yer alan tutarlar›n virman
yap›larak sermaye taahhüdünün
gerçekleflmesi durumunda yap›lan
sermaye art›r›m›n›n bu teflvikten
yararlanmas› mümkün de¤ildir.
Ortaklara Borçlar Hesab›nda kay›tl›
tutar›n sermayeye eklenmesi yeni bir
nakit girdisi sa¤lamamaktad›r.
Kanunun amac› yeni nakit sermaye
art›fl›n› teflvik etmektir.

Makale



ifl yap›fl biçimidir” diye konufltu.
Ermurat, dijital dönüflüme
bafllamadan önce mutlaka strateji ve
hedef belirlenmesi gerekti¤ini de
söyledi.

Deloitte’den Hakan Göl de, dijital
dönüflümün organizasyondaki
herkesin DNA’lar›na ifllemesi
gerekti¤ini kaydetti. Göl, “Farkl› bak,
farkl› düflün, farkl› yap” anlay›fl›n›n
hakim olmas› gerekti¤ini ifade
ederken, sonuçta “Büyük düflün,
küçük baflla, h›zl› ol” ilkesiyle hareket
edilmesi gerekti¤ini de dile getirdi.
Bo¤aziçi Counseling for
Business’dan (BCB) Cemile
fienulubafl Tankurt, dijital dönüflüm
yol haritas›na bütünleflik bak›lmas›
gerekti¤ini belirterek, “Dijital dönüflüm
insan ve kültürel dönüflümle

BUS‹AD’dan
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Önce insan
de¤iflmeli

BUS‹AD Endüstri 4.0/Dijital
Dönüflüm Platformu’nun
düzenledi¤i “Dijital Dönüflüm Yol
Haritas›” toplant›s›nda,
konuflmac›lar›n ortak söylemi,
dönüflümün önce insan ve ifl
yap›fl kültüründe bafllamas›
yönünde oldu.

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Endüstri 
4.0/Dijital Dönüflüm Platformu

taraf›ndan düzenlenen paneller
dizisinin üçüncüsü, “Dijital Dönüflüm
Yol Haritas›”  bafll›¤›yla BUS‹AD
Evi’nde gerçeklefltirildi.

Toplant›n›n moderatörü Bursa Teknik
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Dr. Koray
Altun, dijital dönüflümün bir yolculuk
oldu¤unu, var›lacak yer olmad›¤›n›
söyledi. Altun, yolculu¤a ç›kmadan
önce var›lacak hedefin mutlaka
belirlenmesi gerekti¤ini de kaydetti.
McKinsey Dan›flmanl›k fiirketi’nden
Ümit Çakmak, dijitalleflmenin,
teknolojiler kullanarak ifl yap›fl
biçiminin de¤ifltirilmesi oldu¤unu
ifade ederken, “dünya farkl› ifl yap›fl
biçimlerine gidiyor” dedi. Çakmak,
buna örnek olarak, Netflix, Youtube
ve uçak motorlar›n›n sat›lmas› de¤il,
saat üzerinden kiralanmas› örneklerini
de verdi. Çakmak, dijital dönüflümün
baflar›l› olabilmesi yollar›n› ise flöyle
s›ralad›:
“Üst yönetim sahiplenmeli, küçük
parçalarla ilerlenmeli, tüm flirketin
projesi olmal›, önceliklendirmeler
olmal›, uzun soluklu ama
güncellemeleri de bar›nd›ran bir
süreç düflünülmeli.”

“Kültürel…”

PWC’den Mehmet Ermurat ise,
analogdan dijitale geçiflin bütünsel
bir dönüflüm süreci oldu¤unu söyledi.
Ermurat, “Dijitalleflme kültürel bir
fleydir. Sadece teknolojik de¤ildir.
Uber’i Uber yapan salt teknoloji de¤il,

bafllamal›. E¤er bütünleflik
bakmazsak, teknolojik adalar oluflur”
dedi. Tankurt, insan e¤itiminin her
fleyden önemli oldu¤unu ifade
ederek, “‹nsanlar›n yetkinli¤i,
nesnelerin interneti ve teknoliden de
önemli” diye konufltu.

IBM Consulting temsilcisi Uwe
Merklein ise, dijital dönüflümde
Almanya örne¤ini dinleyenlere
aktard›. Merklein, tekil çal›flmalardan
çok BUS‹AD’›n yapt›¤› gibi grup
çal›flmalar›n›n daha faydal› oldu¤unu
ifade etti.

Toplant› sonunda kat›l›mc›lara,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, ÇEK K›r Çiçekleri
ba¤›fl sertifikas› sundu.
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ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Endüstri 
4.0/Dijital Dönüflüm Platformu

taraf›ndan düzenlenen paneller
dizisinin ikincisi “Yapay Zeka”
bafll›¤›yla BUS‹AD Evi’nde
gerçeklefltirildi.

Platform Sorumlusu Tuncer
Hatuno¤lu panelin aç›l›fl›nda yapt›¤›
konuflmada, insanl›¤›n 1850’lerden
itibaren önce buhar, sonra elektrik
ve ard›ndan elektroni¤in devreye
girmesiyle katlanan s›çramalar
yapt›¤›n› söyledi. Hatuno¤lu, 4.
Sanayi Devriminde ise biliflimin,
robotlar›n, 3D yaz›c›lar›n, nesnelerin
internetinin ve yapay zekan›n oldu¤u
bir döneme girildi¤ini kaydetti.

Sabanc› Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Kemal K›l›ç,
“Yapay zekan›n insanl›¤a at›lan
üçüncü tokat oldu¤unu” söyledi.
Doç. Dr. K›l›ç, ‹lk tokat
Kopernik’in Dünya’n›n, evrenin
merkezinde olmad›¤›n›
göstermesi, ikinci tokad›n
Darwin’in insan›n di¤er türlerden
çok da üstün olmad›¤›n› ortaya
koymas›yla ve üçüncü tokad›n da
yapay zeka ve biliflimin,
beynimizin s›n›rlar›n› göstererek
att›¤›n›“ ifade etti.

B

Hatuno¤lu, “bugüne kadar insanl›k
kas gücünün yerine geçecek
yenilikler yaparken, art›k beyin
gücünün yerine geçecek yenilikler
bulmaya bafllad›. Türk sanayicileri,
Türk mühendisleri, ülkemizi bu
döneme tafl›yacak yetkinli¤e sahiptir”
dedi.

Panelde “Yapay Zeka Tarihçesi ve
Dünyadaki Uygulama Örnekleri”
hakk›nda bir sunum yapan Sabanc›
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr.
Kemal K›l›ç, “‹nsanl›¤a üçüncü tokat
geliyor. ‹lk tokad› Kopernik vurmufltu.
Kopernik’e kadar insano¤lu kendisini

Yapay zeka BUS‹AD Evi’nde konufluldu:
‹nsanl›k üçüncü tokada haz›r olmal›



evrenin merkezinde san›yordu. ‹kinci
tokat Darwin’den geldi. Bizim di¤er
canl›lardan çok da farkl› olmad›¤›m›z›
gösterdi. Üçüncü tokat da beyin
bilimden, yapay zekadan, davran›flsal
ekonomiden geliyor. Dünyay› yöneten
kanunlardan üstün de¤ilsiniz,
beyniniz ba¤lam›nda da s›n›rl›s›n›z
diyor. S›n›rlar›n›z› kabul edin diyor
fleklinde konufltu.

Doç. Dr. K›l›ç, Beynin çal›flma
prensiplerini anlatarak bafllad›¤›
sunumunda bu dönüflüme neden
ihtiyaç duyuldu¤unu flöyle ifade etti:
“Duyular›m›zla verileri al›r,
anlamland›r›r ve aksiyona
döndürürüz. Ve bunu defalarca
yaparak ö¤reniriz. Bizler tekrarlarla
ö¤reniriz. Biz az say›da alternatifle
ve az say›da amaca yönelik kararlar
verebiliyoruz.

Beynimiz toplam enerjimizin yüzde
20’sini kullan›yor. Daha çok kullanmak
yüksek enerji gerektiriyor. Böyle
olunca da prototiplerle karar
veriyoruz. Yapay zeka ise verilerle
karar veriyor. Her türlü veriyi
de¤erlendirmeye enerjimiz yetmiyor.
Alçak gönüllü olmak zorunday›z.
Yerçekimi Kanunu’nu kabul
ediyorsak, Düflünce biçimimizin
s›n›rlar› oldu¤unu da kabul etmek
zorunday›z. Yapay zekan›n zaaflar›
yok, h›zl› ifllem yapabiliyor.”

fiimdi rövanfl zaman›…

Dünyadaki de¤iflimin yönü hakk›nda
da bilgi veren Doç. Dr. K›l›ç, “fiimdi
rövanfl zaman›. Bat› toplumlar›
bugüne kadar, t›pla, iktisatla, hukukla
ilgilendi. Bat› üniversitelerinde
mühendislik okuyanlar, Çinliler,
Hintliler, Türkler, ‹ranl›lar gibi Do¤u

toplumlar›n›n fertleri oldu. Çin o
nedenle öne ç›k›yor. Çin yarat›c›l›kta
biraz sorunlu ama onu da sat›n alarak
çözüyor” dedi.

K›l›ç, yak›n gelecekte kurumsal yapay
zeka için 100 milyar dolar
harcanaca¤›n›, ABD’de, yapay
zekan›n büyümeye 4.6’l›k bir etki
yapaca¤›n› da kaydederek
ekonomideki de¤iflimin bu yönde
olaca¤›n› kaydetti.

Makine ö¤renmesi…

ODTÜ Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Bar›fl
Sürücü ise, “Yapay Zeka
Uygulamalar›na Nas›l Ad›m
Atabiliriz?” bafll›kl› sunumda, makine
ö¤renmesine iliflkin aflamalar› “Veri
toplay›n, verinizi anlay›n, analize haz›r
hale getirin, modeller oluflturun,
otomatik hale getirin” fleklinde s›ralad›
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Prof. Dr. Sürücü, sürecin iflleyiflini ise
flöyle ifade etti:
“Önce veri gerekli. Verinin sahibi bir
uzmana ihtiyaç var. Bu verileri
iflleyecek veri tak›m› gerekli. Ve
bunlar› sonuçland›racak
modellefltirecek yaz›l›mlara ihtiyaç
var.”

Sürücü, hayata geçirdikleri
uygulamalar hakk›nda bilgiler de
verdikten sonra, “Gelecek 5 y›l içinde
verileri de¤erlendirmeyen flirketler
hayatta kalamayacaklar” dedi.

D‹J‹TAL‹S’ten Tolga Yanafl›k ve
TUV‹S’ten Bahad›r Gölcük ise
piyasada karfl›laflt›klar› uygulamalar
hakk›nda kat›l›mc›lar› bilgilendirdiler.
Panel sonras› BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
panelistlere ÇEK K›r Çiçekleri  ba¤›fl
sertifikas› sundu.



BUS‹AD’dan
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Üniversite-sanayi iflbirli¤i
h›z kesmeden devam ediyor

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ile Uluda¤
Üniversitesi aras›nda 2010
y›l›ndan beri üniversite-sanayi
iflbirli¤i kapsam›nda devam
eden seminerler dizisi 2019'da
da gerçeklefltirilecek.

fl hayat›na at›lacak mühendis 
adaylar› için, üniversite e¤itimi 
sürecinde verilemeyen veya yeteri‹

kadar ele al›namayan  konularda,
çal›flma hayat›ndaki uzmanlar›n
aktar›m›yla eksikliklerinin giderilmesini
amaçlayan seminerler dizisi 2019
bahar döneminde 7 bafll›k alt›nda
sürecek.
Uluda¤ Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Prof. Dr.
Gökhan Ekrem Üstün ve BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu'nun kat›l›m›yla
gerçekleflen  toplant›yla bahar

dönemi seminer konular› ve tarih
aral›¤› belirlendi.

Buna göre; iletiflim sanat›,
iflletmelerde enerji verimlili¤i, dijital
dönüflüm, mühendislik ve teknoloji
yönetimi, fütürizm ve mühendislik,
CV haz›rlama ve mülakat teknikleri
ile giriflimcilik konular›, 27 fiubat-17
Nisan aras›nda ele al›nacak.



Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ile Uluda¤
Üniversitesi aras›nda 2010
y›l›ndan beri üniversite-sanayi
iflbirli¤i kapsam›nda devam eden
seminerler dizisinin 2019 aya¤›
bafllad›.

45 Bak›fl 146

‹smail Önol: enerji hesaps›zca
harcanabilecek bir fley de¤ildir

U luda¤ Üniversitesi Prof. Dr. Mete
Cengiz  Kültür Merkezi’nde 
gerçeklefltirilen Seminerlerin

ilkinin konuflmac›s› BUS‹AD Enerji
Uzmanl›k Grubu Baflkan› ‹smail Önol
oldu.

Önol enerji verimlili¤ine iliflkin
konuflmas›nda, enerji çevre iliflkisinin
son y›llarda yaflanan do¤al afetlerle
kendisini iyiden iyiye gösterdi¤ini
söyledi. Önol, enerjinin hesaps›zca
harcanabilecek bir fley olmad›¤›n›
belirtirken, “Hepimizin bir karbon ayak
izi var. Fazladan harcanacak enerji,
küresel ›s›nmaya katk› demektir”
fleklinde konufltu.

Herkesin gereksiz enerji kullan›m›na
karfl› duyarl› olmas› gerekti¤ini
belirten Önol, mühendislik
ö¤rencilerine yapt›¤› sunumda,
tasar›m› öne koymalar› gerekti¤ini
söyledi.

Enerji tasarrufunda tasar›m›n öne
al›nmas›yla ciddi tasarruflar›n
sa¤lanabilece¤ini kaydeden Önol,
flunlar› kaydetti:
“Enerji tüketim ve israflar›n› önlemek
için mutlaka similasyon programlar›
kullan›n. Is› yal›t›m› yap›n ve
mümkünse do¤al malzemelerle.
Ayd›nlatmalarda led kullan›n. Günefl
›fl›¤›ndan faydalan›n. fiiddeti
ayarlanabilir ayd›nlatma cihazlar›
kullan›n. Gerekti¤inde ayd›nlatan
sitemleri tercih edin. Ekonomik
olmayan tasar›mlar yapmay›n. Gerekli
gördü¤ünüz yerlerde ölçmeler yap›n.”

Enerjinin çok pahal› ve stratejik bir
fley oldu¤unu kaydeden  Önol,
“Bunun için aç›k ve gizli savafllar

yaflan›yor ve yaflanmaya da devam
edecek“ dedi.

Önol, mühendis adaylar›n› son olarak
enerjiyle ilgili ifllerle u¤rafl›rken ifl
güvenli¤ine uymalar› konusunda da
uyard›.

Seminer



Seminer

“10 büyük ekonomi içinde olmak için
dijitalleflme flart”
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Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ile Uluda¤
Üniversitesi aras›nda 2010
y›l›ndan beri üniversite-sanayi
iflbirli¤i kapsam›nda devam eden
seminerler dizisinin, 2019 bahar
döneminin ikincisi “Dijital
Dönüflüm: Mühendislik ve
teknoloji yönetimi” üzerine
gerçekleflti.

U luda¤ Üniversitesi Prof. Dr. Mete
Cengiz  Kültür Merkezi’nde 
gerçeklefltirilen seminerde Oyak-

Renault Dijital Dönüflüm Sorumlusu
Hülya Aras, genç mühendis
adaylar›n› bilgilendirdi.

Renault’taki dijital dönüflüm hakk›nda
bilgiler veren Aras, Oyak-Renault
olarak, 4 ana hedefleri bulundu¤unu,
bunlardan birincisinin en küçük
mamulden arac›n hurdaya ayr›lana
kadar yüzde yüz izlenebilirli¤i,
ikincisinin sürekli online çal›flma gücü,
üçüncüsünün gerçek zamanl› data
yönetimi ve son olarak proses 4.0
oldu¤unu söyledi.

PWC’nin, 2016 y›l›nda 26 ülkede, 9
bin flirketle yapt›¤› ankette kat›lan
flirketlerin, yüzde 33’ünün kendilerinin
yüksek düzeyde dijitalleflti¤ini ifade
etti¤ini belirten Aras, bu flirketlerin 5
y›l içinde yüzde 72’ye ç›kacaklar›n›
ifade etti¤ini de kaydetti. Aras, global
düzeydeki flirketlerde ise bu oran›n
yüzde 10’da kald›¤›n› ifade etti.

Gençlere dijital dönüflümün
hayatlar›m›zdaki de¤iflimleri hakk›nda
da bilgiler veren Aras, dijital
dönüflümle yeni ifl sahalar› aç›laca¤›n›
kaydetti.  Aras, “daha önce
duymad›¤›m›z meslekler ortaya
ç›kacak. Nitelikli ifl gücü artacak. O
nedenle Japonya buna bat›daki gibi
endüstri 4.0 de¤il, toplum 5.0 fleklinde
ifade ediyor” dedi.

Türkiye olarak e¤er 2023’te 10 büyük
ekonomi içinde yer almay›
planl›yorsak bunun için y›lda 8.5
büyümemiz gerekli diyen Aras flunlar›
söyledi:
“Bunu gerçeklefltirmek için nesnelerin
interneti, tüm mühendislik
fakültelerinde programlama e¤itiminin
verilmifl olmas›, hatta ilkokul

düzeyinde programlama e¤itimine
geçilmesi gerekir. 3 boyutlu tasar›ma
önem verilmeli. Dijital planlama ve
izleme ile kestirmeci uygulamalarda
yol almal›y›z. Bunlar›n d›fl›nda data
biliminde kendimizi gelifltirmeliyiz.”
Gençlerin sorular›n› da yan›tlayan
Aras, staj imkanlar› hakk›nda da bilgi
verdi.
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sandalye de hibe ederken
önümüzdeki günlerde elektronik yaz›
tahtas› ve beyaz yaz› tahtas› da
hediye edece¤i belirtildi.

Üretimin, teknik bilgi ve vas›fl›
insan gücüyle var olaca¤›
bilincinden hareket eden Bursa
Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD), e¤itim
alan›ndaki faaliyetlerine h›z
kesmeden devam ediyor.

017 y›l›nda Teknik E¤itimi 
‹yilefltirme Projesi kapsam›nda 
bafllat›lan Hayri Terzio¤lu

Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’ndeki çal›flmalarda oluflturulan
BUS‹AD s›n›flar›n›n ikincisi de bu
e¤itim ö¤retim döneminde faaliyete
geçti.

Hayri Terzio¤lu’nda yap›lan ve
BUS‹AD ve ifl dünyas› profesyonelleri
ile okul yöneticilerinin kat›ld›¤›
de¤erlendirme toplant›s›nda, bugüne
kadar yap›lanlar ile gelece¤e iliflkin
hedefler masaya yat›r›ld›.

Okulun e¤itim düzeyin iyilefltirilmesi,
ö¤rencilerin bilgi ve becerilerinin
gelifltirilmesi yönünde yap›lacaklar›n
konufluldu¤u toplant›nda,
sanayicilerin ve profesyonellerin
ö¤rencilerle deneyim paylaflmas›
karar› al›nd›.

10 ve 11. S›n›fta, iki flubede 60
ö¤rencinin BUS‹AD s›n›f› olarak yer
ald›¤› projenin, gelecek dönemde de
devam ettirilece¤i ifade edilen
toplant›da, ö¤rencilerin fabrika
ziyaretleri ve staj imkanlar›n›n
çözümlenmesi de konufluldu.

BOSCH’TA E⁄‹T‹M…

Öte yandan BOSCH, 10-A s›n›f›
ö¤rencilerine ölçme bilgisi e¤itimi de
verdi. BOSCH tesislerinde
gerçeklefltirilen ve s›n›f ö¤rencilerine
iki ayr› günde verilen e¤itimde,
ö¤renciler teorik olarak ö¤rendiklerini
pratikte de s›nama flans› elde ettiler.
E¤itim sonras› fabrika gezisi de yapan
ö¤rencilere BOSCH ayr›ca ifl güvenlik
önlü¤ü, ifl ayakkab›s›, kumpas,
mikrometre ve komparatör de hediye
etti.

BOSCH, BUS‹AD s›n›f›ndaki
paydafll›¤› nedeniyle, Hayri Terzio¤lu
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne
ayr›ca, üniversal freze tezgah›,

BUS‹AD s›n›flar›na sanayi deste¤i
BUS‹AD’dan
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Bilenser: Çevre adaylar›n
vaatlerinde ilk s›rada de¤il

BUS‹AD'›n düzenledi¤i Hava
Kirlili¤i Paneli'nde konuflan Bursa
Büyükflehir Belediyesi Eski
Baflkan› Erdo¤an Bilenser,
Bursa'n›n en büyük sorunu olan
çevrenin, hiç bir aday›n
vaatlerinde ilk s›rada yer
almad›¤›n› söyledi.

Bursa'da Hava Kirlili¤i, Bursa 
Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Çevre ve ‹fl

Sa¤l›¤› Güvenli¤i Uzmanl›k Grubu
taraf›ndan, Uluda¤ ‹hracatç› Birlikleri
Konferans Salonu'nda düzenlenen
bir panelle tart›fl›ld›.

Moderatörlü¤ünü Uluda¤ Üniversitesi
Çevre Mühendisli¤i Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Feza Karaer'in yapt›¤›
panelde konuflan geçmifl dönem
Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan›
Erdo¤an Bilenser, dünyan›n yaflad›¤›
en büyük sorunun h›zl› nüfus art›fl›,
artan eflitsizlik, fluursuz ve gereksiz
yap›lan tüketim oldu¤unu söyledi.

Yerel yönetimlere çok önemli görevler
düfltü¤ünü belirten Bilenser, daha
yaflanabilir ve sürdürülebilir bir dünya
için, öncelikleri belirleyip paydafllar›n
üzerinde gerekli motivasyon sa¤lay›p,
sorunlar üzerine kararl› bir flekilde
giden cesur yerel yöneticilere ihtiyaç
oldu¤unu ifade etti. Seçim
döneminde olundu¤una da dikkat
çeken Bilenser, flunlar› söyledi:

“Hiçbir siyasi partinin vaatleri
aras›nda çevre birinci s›ray› alm›yor.
Baflkanlar önceliklerini belirlerken,
seçmenlerinin isteklerini öne al›yor.
Türkiye'de e¤er çok spesifik bir fley
yoksa, tüm illerde trafik ve ulafl›m ilk
s›rada yer al›yor. Çevre en az trafik
kadar önemli asl›nda. Sorunun üstüne
gitmek yerine sorunun üstü örtülüyor.
Bursa Ovas›'nda eskiden 2-3
metreden su ç›kaken art›k 300-400
metrede su bulunuyor.”

BALAT’TA DURUM…

Balat'ta kanalizasyonun Nilüfer
Çay›'na deflarj edildi¤ini ve bunun
da çok kimse taraf›ndan bilinmedi¤ini
kaydeden Bilenser, kent
paydafllar›n›n da ilgisizli¤inden
yak›nd›.

Denetimin yap›lacaklar›n en bafl›nda
yer almas› gerekti¤ini de kaydeden
Bilenser, gelecek planlar›nda iklim
de¤iflikli¤inin de hesaba kat›lmas›
gerekti¤ini söyledi. Bilenser, “Art›k
iklim de¤iflikli¤ine uyumlu tar›msal
faaliyetleri de düflünmeliyiz. Daha az
suyla yetiflen bitkilere yönelmek
gerekebilir” dedi.

Gelecekte insanlar›n kat edecekleri
yolun 3 kat›na ç›kaca¤›n›, flehirlerde
yaflam›n çok fazla olaca¤›n› belirten
Bilenser, kentler küresel has›lat›n
yüzde 80'inini, sera gaz›n›n da yüzde
70'ini üreteceklerini söyledi.

BURSA’DA K‹RLL‹K…

BUS‹AD Çevre ve ‹fl Sa¤l›¤› Güvenli¤i
Uzmanl›k Grubu Baflkan›, Çevre
Mühendisleri Odas› Baflkan› ve
Uluda¤ Üniversitesi Çevre
Mühendisli¤i Ö¤retim Üyesi Doç. Dr.
Efsun Dindar ise, 2018 y›l› Bursa
Hava Kirlili¤i Raporu Hakk›nda bilgiler
verdi. Doç. Dr. Dindar, havas› kirli bir
yerin topra¤›n›n ve suyunun temiz
olmas›n›n mümkün olmad›¤›
belirtirken, Türkiye’deki enerji
üretiminde yüzde 88 oran›nda fosil
yak›t kullan›ld›¤›n› söyledi.

Bursa'da, 6 farkl› yerde, havadaki
partikülleri ölçen istasyon oldu¤unu
belirten Doç. Dr. Dindar, elde edilen
verilerin Bursa'n›n kirli hava soludu¤u
yönünde oldu¤unu kaydetti. Verilere
göre, ‹negöl'de k›smi iyileflme
yafland›¤›n› belirten Dindar,
“Osmangazi'de nefes alm›yoruz”
diyerek  durumun ciddiyetine dikkat
çekti.

Dindar, 10 insandan 9'unun kirli hava
soludu¤unu belirtirken, “‹ç ve d›fl
ortam hava kirlili¤inden y›lda 7 milyon
insan›n erken ölümüne neden oluyor”
dedi. Dindar, hava kirlilik kaynakl›
hastal›klar›n duyurulmas› gerekti¤ini
ifade ederken, çocuklar, yafll›lar ve
hastalar için kirlili¤in artt›¤›
dönemlerde uyar›lar›n yap›lmas›n›n
da önemli oldu¤unu söyledi.
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HAVA EM‹SYON PORTALI…

Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›, Çevre
Yönetimi Genel Müdürlü¤ü Uzman›
Elifcan Kanatl› Apayd›n ise, “Sanayi
kaynakl› hava kirlili¤nin kontrolü
yönetmeli¤” hakk›nda bilgiler verdi.
 Apayd›n, bakanl›¤›n 330 noktada
ölçüm istasyonu oldu¤unu
kaydederken, Hava Emisyon Yönetim
Portal› kuruldu¤unu da söyledi.
‹stasyonlardan al›nacak verilerle hava
kalitesi tahminleri yapmay› da
planlad›klar›n› kaydeden Apayd›n,
mevzuata iliflkin detaylar› da aktard›.

HAVA K‹RL‹L‹⁄‹NDEN ÖLÜMLER…

Panelin son konufl konuflmac›s› olan
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Dane Ediger
ise, Hava kirlili¤inin akci¤er sa¤l›¤›na
etkilerini anlatt›.  Ediger, Avrupa ve
Amerika'da hava kirlili¤inin düflmeye
bafllad›¤›n› bunun nedeninin ise

üretimin Çin ve Hindistan'a
kayd›r›lmas›nda oldu¤unu ifade etti.
Doç. Dr. Ediger, Bursa'n›n hava
kirlili¤i s›ralamas›nda 2017 y›l›nda 4.
oldu¤unu hat›rlatarak, ayn› dönemde
hava kirlili¤ine atfedilen erken ölüm
say›s›n›n da 3 bin 98 oldu¤unu
söyledi.

Ediger, ast›m hava kirlili¤i iliflkisinin
kan›tland›¤›n› kaydederken, kirli

havan›n alerjik yap›y› da art›rd›¤›n›
ifade etti. Ediger Ayr›ca, küresel
›s›nman›n polen süresini de uzatt›¤›n›
dile getirdi.

Panelin sonunda BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
kat›l›mc›lara ÇEK K›r Çiçekleri Okusun
Diye Kampanyas›na yap›lan ba¤›fla
iliflkin sertifika da  sundu.

Panel
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“Enerji tasarrufunda ilk
ad›m ölçmedir”

BUS‹AD Enerji Uzmanl›k Grubu
Üyesi Elektronik Mühendisi Selim
Aybey, “En ucuz enerji tasarruf
edilen enerjidir” fliar›ndan
hareketle, ilk yap›lmas› gereken
çal›flman›n ölçme oldu¤unu
kaydetti.
Selim Aybey, enerji tasarrufu
denilince, iflletmelerde ilk
bak›lan noktalar›n, ayd›nlatma,
›s›tma ve so¤utma oldu¤unu,
oysaki ölçüp k›yaslama
yap›ld›¤›nda, ço¤u fabrikada
di¤er tüketim alanlar›n›n yan›nda
bunlar›n çok küçük oldu¤unun
görüldü¤ünü söyledi.

Aybey, “Japonlar›n bir sözü vard›r,
‘’ Ölçmek bilmek, bilmek 
yönetmektir ‘’. Bunu kendimize

rehber edinip, önce tüketim
kaynaklar›m›z› ölçmeli, nerelere
odaklanaca¤›m›za karar vermeliyiz.
Üç-befl lambay› kapataca¤›z derken,
neleri kaç›rd›¤›m›z› göremeyebiliriz”
dedi.

Yal›n üretim, istatiksel proses kontrolü
ve planlaman›n, enerji verimlili¤ine
katk›s›n›n, düflünüldü¤ünden çok
daha fazla oldu¤unu kiflisel olarak
gözlemledi¤ini ifade eden Aybey,
flunlar› kaydetti:
“Enerji izleme sistemi kurulmas›
oldukça önemlidir. ‹yi bir planlama
imalat bafl›na birim enerji tüketimini,
prosese göre %20 afla¤›
çekebilmektedir. Örne¤in bir
boyahanede benzer ton renklerin
ayn› makinalara planlanmas›
sonucunda %17 olan makine
temizli¤i, % 6 ya düflmüfl, enerjiden,
kimyasaldan, sudan ve zamandan
tasarruf sa¤lanm›flt›r. Y›l sonunda 71
bin dolar tasarruf sa¤land›¤›
hesaplanm›flt›r.

Makinalar›n tam kapasitelerinde

kulan›lacak flekilde planlanmas›;
örne¤in bir makine %10 kapasiteyle
çal›flt›¤›nda hemen hemen ayn›
enerjiyle %10 imalat yapm›fl olur bu
durumda %80-90 enerji kayb›
düflünülebilir. Yal›n üretimle imalat
verimlili¤i artar sonuçta birim bafl›na
enerji tüketimi düfler.”

Gerekli durumlarda otomasyon veya
revizyon yapman›n, maliyeti k›sa
sürede geri kazand›rabilece¤ini de
söyleyen Aybey, “Ayd›nlatmada led
armatür uygulamalar› ile günefl
kollektör uygulamalar›na dikkat çekti.

Aybey, “Led armatürler floresan
armatürlere göre % 50 civar› tasarruf
sa¤lamaktad›r. Günefl kollektörlerinin
maliyetleri de düflmekte. Geri ödeme
süresi, 4.5-5 y›l civar›na kadar
düflmüfl durumda. Bu da 5 y›l
sonunda minimum 25 y›l bedava
enerji demek.  Günefl panellerinin
bak›m maliyetleri neredeyse s›f›rd›r”
dedi.

Aybey son olarak, enerjiyi iyi
yönetmek ve verimli kullanmak için
öncelikle, ölçme-izleme sisteminin
kurulmas› ve analiz edilip
de¤erlendirilmesi, bunun sonucunda
iyilefltirme projeleri yap›lmas›
gerekti¤ini kaydetti.
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“‹klim de¤iflti uyum
sa¤lamak zorunday›z”

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Çevre ve ‹fl
Sa¤l›¤› Güvenli¤i Uzmanl›k Grubu
Baflkan› ve Çevre Mühendisleri
Odas› Bursa fiube Baflkan› Doç.
Dr. Efsun Dindar, Antalya’da
yaflanan hortum felaketine benzer
do¤a olaylar›n›n, art›k daha s›k
yaflanaca¤›n› söyledi.

Doç. Dr. Dindar, yaflanan do¤a 
felaketlerinin iklim de¤iflikli¤inden
kaynakland›¤›n› belirterek, “Fosil

yak›tlar›n yak›lmas›, arazi kullan›m›
de¤ifliklikleri, ormans›zlaflma ve
sanayi süreçleri gibi insan
etkinlikleriyle atmosfere sal›nan sera
gaz› birikimlerindeki h›zl› art›fl›n do¤al
sera etkisini kuvvetlendirmesi
sonucunda Yerküre’nin ortalama
yüzey s›cakl›klar›ndaki art›fl iklimde
de¤iflikliklere sebep olmaktad›r” dedi.

“Küresel ›s›nma art›k tart›flmas›z bir
gerçektir” diye konuflan Doç. Dr.
Dindar, flöyle devam etti:
“Bunun önemli bir bölümünden
insano¤lu sorumludur. Küresel
ortalama yüzey s›cakl›¤› son yüzy›lda
1°C yükselmifltir. Sanayi devrimi
öncesine göre ise ortalama yüzey
s›cakl›klar›n›n 2°C yüksek oldu¤u

belirtilmektedir. S›cakl›klardaki art›fla
ba¤l› olarak, hidrolojik döngünün
de¤iflmesi, kara ve deniz buzullar›n›n
erimesi, kar ve buz örtüsünün alansal
daralmas›, deniz seviyesinin
yükselmesi, fliddetli hava olaylar›n›n
s›kl›¤›n›n ve fliddetinin artmas›,
kurakl›k, çölleflme, salg›n hastal›klar›n
ve zararl›lar›n artmas› gibi, dünya
ölçe¤inde sosyoekonomik sektörleri,
ekolojik sistemleri ve insan yaflam›n›
do¤rudan ya da dolayl› olarak
etkileyecek önemli sonuçlar›n olaca¤›
öngörülmektedir.”

Paris Anlaflmas›’n›n 2020 y›l›ndan
sonra yürürlü¤e girece¤ini hat›rlatan
Doç. Dr. Dindar, Anlaflma ile küresel
›s› art›fl›n›n 1.5 derecede tutulmas›n›n
hedeflendi¤ini de söyledi. Dindar, bu
hedef için ülkelerin karbon sal›n›m
taahhütlerinde bulundu¤unu ve bunu
gerçeklefltirmek için de, yenilenebilir
enerji kaynaklar›, elektrik kay›plar›n›n
azalt›lmas›, at›klar›n yak›t olarak
kullan›lmas›, enerji verimlili¤i,
ulafl›mda sürdürülebilirlik, yeflil bina
uygulamalar›n›n desteklenmesi ve
ormanlar›n art›r›lmas› gibi giriflimlerin
yap›lmas›n›n öngörüldü¤ünü söyledi.

Türkiye için de durumun pek parlak
olmad›¤›n› kaydeden Doç. Dr. Dindar,
“Türkiye'de afl›r› iklim olaylar› say›s›n›n
de¤iflimi incelendi¤inde 1990 y›l›na
göre %88 art›fl görülmüfltür. 1990
y›l›na göre sera gazlar› %135,4
oran›nda art›fl göstermifltir. Bu verileri
birbiri ile k›yaslad›¤›m›zda iklim
olaylar›n›n say›s›ndaki art›fl tesadüf
de¤ildir” dedi.

Doç. Dr. Dindar, son olarak “art›k
iklimin de¤iflti¤ini ve bizlerin uyum
planlar› yaparak bu de¤iflikli¤e
haz›rlanmam›z gerekti¤i ortaya
ç›kmaktad›r” diye konufltu.

BUS‹AD’dan



“Endüstri 4.0 ile insan etkisi minimize
edilerek, yaflanabilecek
olumsuzluklar›n önüne geçilebilecek.
Ak›ll› sensör sistemleri ile oluflabilecek
kazalar ortadan kald›r›labilecek.
Tehlike içeren alanlarda insan gücü
en aza indirilerek kazalardan bir kez
daha kaç›nma flans› elde edilecek.
Nesnelerin interneti ile bak›m ve
onar›m faaliyetleri de otomatik olarak

gerçeklefltirilip, insan etkisi en aza
indirilebilecek. Art›k ifl güvenli¤i
uzmanl›¤› da Endüstri 4.0'la entegre
olacak. “

Sanayideki örnekler...

Moderatörlü¤ünü Ayfer Ç›rak'›n
yapt›¤› panele, Tofafl'tan ‹fl Güvenli¤i
Ekip Lideri Taner Çetintafl,

Dijitalleflme ifl güvenli¤ini art›r›yor

ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Çevre ve ‹fl 
Sa¤l›¤› Güvenli¤i Uzmanl›k

Grubu'nun ‹fl Güvenli¤i Bilgi Yönetim
Sistemi (‹BYS) ve Endüstri 4.0
Uygulamalar›n›n anlat›ld›¤› Panel
Uluda¤ ‹hracatç› Birlikleri'nde
gerçeklefltirildi.

Panelin aç›l›fl›nda konuflan BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Mustafa Ekinci, “nesnelerin interneti,
yani makinelerin birbiriyle iletiflimini
de içeren Endüstri 4.0 ya da di¤er
bir deyiflle dijital dönüflümün, üretim
sürecindeki çal›flan insanlar
üzerindeki etkisini konuflmak
önemliydi ve bugün bunun önclü¤ünü
yapmak bize gurur veriyor” dedi.
Ekinci, flunlar› söyledi:
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BUS‹AD taraf›ndan düzenlenen
‹fl Güvenli¤i Bilgi Yönetim
Sistemi (‹BYS) ve Endüstri 4.0
Uygulamalar› Paneli'nde, dijital
geliflmelerin ifl güvenli¤i ve iflçi
sa¤l›¤› üzerinde olumlu etkileri
oldu¤u anlat›ld›.

B
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Rollmech'ten Kurumsal Geliflim
Müdürü Gökben Eriflmifl, Türk
Traktör'den K›demli ‹SG Mühendisi
Arda Öncü ve Aile, Çal›flma ve Sosyal
Hizmetler Bakanl›¤› ‹BYS fiube
Sorumlusu Kemal Özat kat›ld›.

Sanayide görev yapan konuflmac›lar
dijitalleflmenin ifl güvenli¤i ve iflçi
sa¤l›¤› konusunda kendilerine
getirdi¤i kolayl›klar› örneklerle
aktard›lar. Dijitaleflmeyle birlikte ifl
kazalar›na karfl› çözümlerin
kolaylaflt›¤›n› ve veri toplan›p
ifllenmesinin de al›nan tedbirler
aç›s›ndan kendilerine büyük imkanlar
getirdi¤ini kaydeden konuflmac›lar,
örneklerle yaflad›klar› geliflmeyi
aktard›lar.

Bakanl›k yetkilisi Kemal Özat ise,
‹BYS sisteminden elde edilecek
verilerin, ifl kazalar›n›n önlenmesinin
yan› s›ra meslek hastal›klar›na karfl›
da önlem al›nmas›n› sa¤layaca¤›n›
kaydetti. Özat, verilerin kendilerine
ulaflmas›n›n ard›ndan sektörel ve
bölgesel riskleri de belirleme flanslar›
olaca¤›n› kaydetti.

Panelin ard›ndan kat›l›mc›lara plaket
sunulurken, panelin sponsoru Gazi
Biliflim’e de BUS‹AD Genel
Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
taraf›ndan çiçek takdim edildi.



Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Vehbi
Varl›k, TA‹DER Bursa ‹l Temsilcisi
Dilara Korgavufl, TA‹DER Direktörü
Selen Toron, TA‹DER Akademi
Koordinatörü Mustafa Bay›nd›r
kat›ld›lar.

TÜG‹AD Bursa fiube Baflkan› Ersoy
Tabaklar ise, kendilerinin aile
flirketlerindeki gelecek nesli temsil
ettiklerini ve böylesine bir iflbirli¤inin
faydal› olaca¤›n› ifade etti. Yap›lan
toplant›dan, fiubat ay› içerisinde
moderatörlü¤ünü Dilara Korgavufl’un
yapaca¤›, aile flirketlerinin genç
kuflaklar›n›n yaflad›klar›n›n
aktar›laca¤› bir panel düzenlenmesi
kararlaflt›r›ld›.

Toplant›da, TA‹DER Akademi
Koordinatörü Mustafa BAYINDIR da
Akademi hakk›nda bilgiler verdi.
Toplant›ya, Türkay, Ö¤ücü ve
Tabaklar›n yan› s›ra, BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› U¤ur Urkut,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi Gonca
Yerliyurt, BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu, TA‹DER Yönetim
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Türkiye ifl dünyas›n›n bilinen ama
belki de en çok göz ard› edilen
konular›n›n bafl›nda gelen aile
flirketlerinin gelece¤e tafl›nmas›,
konusunun Bursa’da BUS‹AD,
TA‹DER ve TÜG‹AD Bursa
fiubesi’nin ifl birli¤iyle ele
al›nmas› kararlaflt›r›ld›.

A‹DER Aile ‹flletmeleri Derne¤i-
Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ve Türkiye

Genç ‹fladamlar› Derne¤i (TÜG‹AD)
Bursa fiubesi iflbirli¤i ile aile
flirketlerinin yeni kuflaklara
tafl›nabilmesi için bir dizi çal›flma
yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.

BUS‹AD Evi’nde gerçeklefltirilen
toplant›da BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, bat›da
kökleri yüzlerce y›la dayanan aile
flirketleri oldu¤unu belirterek,
Türkiye’de bunun baflar›lamamas›n›n
kaynaklar›n heba olmas› anlam›na
geldi¤ini söyledi.

TA‹DER Baflkan› Ayd›n Ö¤ücü,
Türkiye’deki aile flirketlerini 25 y›ll›k
ortalama ömrü oldu¤unu belirterek
bunlar›n da ancak yüzde 25’inin bir
sonraki nesli görebildi¤ini kaydetti.
Ö¤ücü, TA‹DER olarak en önemli
fonksiyonlar›n›n tecrübelerin
aktar›ld›¤› bir platform olarak
tan›mlarken, Bursa’da yap›labilecek
çal›flmalar›n önemine de¤indi.

Aile flirketleri için üçlü iflbirli¤i

T
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ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD)- Aile 
‹flletmeleri Derne¤i (TA‹DER) ve

Türkiye Genç ‹fladamlar› Derne¤i
(TÜG‹AD) Bursa fiubesi’nin ortaklafla
düzenledi¤i “Aile fiirketlerine Gelecek
Nesilden Bak›fl” bafll›kl› toplant›
BUS‹AD Evi’nde düzenlendi.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan
BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
aile flirketlerinin yaflad›¤› s›k›nt›lar›n
yan› s›ra ekonomik sorunlar›n da
artt›¤› bir dönemden geçildi¤ini
söyledi. Türkay, toplant›n›n kat›l›mc›lar
için faydal› geçmesini de temenni
etti.

TÜG‹AD Bursa fiube Baflkan› Ersoy
Tabaklar ise, aile flirketlerinin
ekonominin belkemi¤i oldu¤unu ifade
ederek, “Ancak uzun soluklu
olmuyorlar. Ortalama ömürleri 25 y›l.
Yüzde 30’u ikinci kufla¤a kal›yor.
Çöküflte yüzde 80 aile içi nedenler
yer al›yor” dedi.

TA‹DER Baflkan Vekili Vehbi Varl›k
da, Türkiye’de flirketlerin yüzde 95’inin
aile flirketi oldu¤unu belirterek,
bunlar›n yüzde 38’inin birinci kuflak,
yüzde 47’sinin ikinci, yüzde 13’ünün
üçüncü ve yüzde 2’sinin de dördüncü

Gelecek nesiller aile flirketini anlatt›
BUS‹AD-TA‹DER ve TÜG‹AD
Bursa fiubesi taraf›ndan
düzenlenen “Aile fiirketlerine
Gelecek Nesilden Bak›fl”
toplant›s›nda genç kuflaklar,
flirketlerindeki bir önceki nesille
iliflkiler, ayn› kuflaklarla iliflkiler
ve profesyonellerle iliflkiler
konusunda yaflad›klar›n› aktard›.

B
kuflaklar›n yönetiminde oldu¤unu
kaydetti. Varl›k, TA‹DER’in “Ailede
birlik ve iflletmede sürdürülebilirlik”
anlay›fl›nda hareket etti¤ini belirterek,
aile anayasas›n›n oluflturulmas›n›n
çok önemli oldu¤unu da ifade etti.
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan
TA‹DER Bursa Temsilcisi Dilara
Korgavufl’un yöneticili¤inde panele
geçildi.

Uluda¤ ‹çecek 4.kuflak temsilcisi Nuri
Cem Erbak, 2014 Haziran ay›nda aile
anayasas› oluflturmak için çal›flmalara
bafllad›klar›n›, ilk ifl olarak da nas›l
anayasa yazacaklar›na karar
verdiklerini söyledi. Erbak, oy birli¤i
ile karar alma yöntemini belirlediklerini
kaydederken, 1.5 y›ld›r ilerleme
kaydedemediklerini ancak son
günlerde yeniden konuya
dönebildiklerini söyledi. Erbak, aile
anayasas› sürecinin en önemli
kazan›m›n›n flirketin 4. kufla¤›n›
oluflturan 4 kuzenin birbirini yak›ndan
tan›mas›n›n oldu¤unu ve aile
konular›n›n aile meclisinde

tart›fl›lmas›n›, icra konular›n›n buraya
gelmemesini baflarmalar› oldu¤unu
söyledi.

‹nci Holding bünyesinden ayr›larak
SekizGen flirketini kuran Onur Eren
ise, ‹nci holding olarak 22 y›ld›r aile
meclislerinin oldu¤unu ve 20 y›ld›r
da aile anayasas›na sahip olduklar›n›
kaydetti. Eren, kendi ifl serüvenini
aktar›rken, aile flirketindeki
çal›flmalar›n›n ard›ndan ayr›larak
kuzeniyle kendi flirketlerini
kurduklar›n› söyledi.

Berdan C›vata Genel Müdürü Zeynep
fiemsi Aysallar da babas› ve amcas›
taraf›ndan kurulan flirketlerinin ikinci
kufla¤› olarak flirketi yönettiklerini
belirterek, icra görevlerini
profesyonellere b›rakt›klar›n› söyledi.
Sürecin  kendileri için fleffafl›k ve
hesap verilebilirlik sa¤lad›¤›n› söyledi.
Panelin ard›ndan konuflmac›lara
BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay
taraf›ndan ÇEK K›r Çiçekleri  ba¤›fl
sertifikas› sunuldu.

BUS‹AD’dan



iriflimcilerin, inovatif ürün ve 
projelerini sanayicilere tan›tmak
amac›yla ilki  12 Aral›k 2018

tarihinde ‹stanbul da T‹M-TEB Giriflim
Evi - BUS‹AD iflbirli¤inde
gerçeklefltirilen “Sanayici-Giriflimci
Buluflmas›/ TEKNODAY ”
toplant›s›n›n “BURSA BULUfiMASI”
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BUS‹AD ve T‹M-TEB Giriflim Evi
iflbirli¤i ile BUS‹AD Evi’nde
TEKNODAY Bursa Buluflmas›
gerçeklefltirildi.

BUS‹AD’da TEKNODAY buluflmas›

G

(TEKNODAY II) , 23 Ocak 2018
Çarflamba günü saat 14:00 de
BUS‹AD Evinde gerçeklefltirildi.

Bursal› sanayicilerin ilgiyle takip etti¤i
etkinlikte 6 flirket ürünleri hakk›nda
bilgilendirmede bulundu.

TEKNODAY Buluflmas›’n›n aç›l›fl›nda
konuflan Bursa Sanayicileri ve
‹flinsanlar› Derne¤i (BUS‹AD) Genel
Koordinatörü Ahmet Basri
Tüfekçio¤lu, “TEKNODAY’in amac›,
teknoloji talebi ve sat›n alma

kapasitesi olan kurumsal ya da büyük
ölçekli firmalarla teknoloji
giriflimcilerinin buluflturulmas›d›r”
dedi.

TEB Giriflim Bankac›l›¤› Sat›fl ve
Pazarlama Müdürü Fatih Canan ise,
10 ilde T‹M-TEB Giriflim Evi’nin
bulundu¤unukaydederek bu y›l içinde
de 2’si ‹stanbul ve biri de Ankara’da
olmak üzere 3 yeni Giriflim Evi daha
açacaklar›n› söyledi.
Bilgilendirme toplant›s›nda ‹ltema
fiirketi’nden Ayhan Prebol, ›s›t›c›
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kumafl uygulamalar›n› aktar›rken,
elyaf üzerine kaplad›klar› özel bir
kaplama ile düflük voltajlarla yüksek
›s›lar elde ederek önemli enerji
tasarruflar› sa¤lad›klar›n› söyledi.
B-Preg flirketinden Erhan Sessizo¤lu
ise, gelifltirdikleri üretim yöntemiyle,
özellikle otomotiv sektöründe ›s› ve
ses izolasyonuna yönelik önemli bir
malzeme ortaya koyduklar›n› belirtti.

Aybida Mühendislik ad›na konuflan
Kemal Furkan Sökmen de, li-ion piller
için oluflturduklar› hücre pete¤i
konusunda sanayicilere bilgi verdi.

BREN flirketi sorumlusu Ç›nar Lalo¤lu,
at›k ›s› ve titreflimlerin elektrik
enerjisine çevrilmesini sa¤layan
esnek hibrit nanojenaratörleri
hakk›nda aç›klamalarda bulundu.

ARTGE Teknoloji flirketi ad›na
sunumda bulunan Gülhan Ertürk
Akgül de gelifltirdikleri FaceCapt Yüz
Tan›ma Sistemi konusunda
sanayicileri bilgilendirdi. RePG Clean
Power flirketi yetkilisi Arda
Odabafl›o¤lu da neme doymam›fl
havadan elektrik üreten sistemleri

hakk›nda bilgiler verdi.

TEKNODAY Buluflmas›nda
sanayiciler, ilgilendikleri ürünler
hakk›nda flirket yetkilileriyle
görüflürken, gün toplu foto¤raf da
çekimiyle sona erdi.

BUS‹AD’dan



Av. Halim Dükkanc›lar
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Ticari uyuflmazl›klarda
zorunlu arabuluculuk

Günümüzde bilim ve teknolojide h›zl›
de¤iflimler yaflanmaktad›r.‹fl insanlar›
da bilim ve teknolojinin h›z›na
yetiflmek için yat›r›mlar
yapmaktad›r.Yat›r›m yapan ifl insanlar›
için yat›r›m yap›lan ülkedeki hukukun
güvenilir ve h›zl› olmas› önem
arzetmektedir.Y›llarca süren  ve
sonucu kestirilemeyen  davalar ifl
insanlar›n›n üretim ve yat›r›m yapma
iste¤ini engellemektedir.

Bu ve benzeri nedenler ile hukuki
ihtilaflar›n yarg› yoluna
baflvurulmadan çözümü için alternatif
uyuflmazl›k çözüm yollar›ndan biri
olan arabuluculuk yönteminin
ülkemizde de uygulanmas› 6325 say›l›
Hukuk uyuflmazl›klar›nda
Arabuluculuk kanunu ile .07.06.2013
tarihinde yürürlü¤e girmifltir. Kanunun
amaç ve kapsam› MADDE 1 – (1) Bu
Kanunun amac›, hukuk
uyuflmazl›klar›n›n arabuluculuk
yoluyla çözümlenmesinde
uygulanacak usul ve esaslar›
düzenlemektir. (2) Bu Kanun,
yabanc›l›k unsuru tafl›yanlar da dâhil
olmak üzere, ancak taraflar›n
üzerinde serbestçe tasarruf
edebilecekleri ifl veya ifllemlerden
do¤an özel hukuk uyuflmazl›klar›n›n
çözümlenmesinde uygulan›r. fiu
kadar ki, aile içi fliddet iddias›n› içeren
uyuflmazl›klar arabuluculu¤a elveriflli
de¤ildir. "olarak düzenlenmifltir.

Alternatif çözüm yollar› 1960 'l› y›llar›n
bafl›nda Amerika Birleflik
devletlerinde uygulanmaya bafllam›fl

ve günümüzde Amerika Birleflik
devletleri,‹ngiltere ve Avrupa
ülkelerinde yayg›n olarak
uygulanmaktad›r.

Ticari uyuflmazl›klarda
arabuluculuk,06.12.2018 tarihli
Abonelik Sözleflmesinden
Kaynaklanan Para Alacaklar›na ‹liflkin
Takibin Bafllat›lmas› Usulü Hakk›nda
Kanun'un 20. maddesi ile 6102 say›l›
Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A
maddesi ile 01.01.2019 tarihinden
itibaren uygulamaya geçmifltir.

“Dava flart› olarak arabuluculuk

MADDE 5/A- (1) Kanunun 4 üncü
maddesinde ve di¤er kanunlarda
belirtilen ticari davalardan, konusu
bir miktar paran›n ödenmesi olan
alacak ve tazminat talepleri hakk›nda
dava aç›lmadan önce arabulucuya
baflvurulmufl olmas› dava flart›d›r.
(2) Arabulucu, yap›lan baflvuruyu
görevlendirildi¤i tarihten itibaren alt›
hafta içinde sonuçland›r›r. Bu süre
zorunlu hâllerde arabulucu taraf›ndan
en fazla iki hafta uzat›labilir"

Ticari uyuflmazl›klarda  arabuluculu¤a
baflvuru taraflara  ne kazand›r›r?

1.) UYUfiMAZLIK DAHA AZ G‹DER
VE DAHA HIZLI B‹R fiEK‹LDE
ÇÖZÜME KAVUfiTURULUR.(Yasa
gere¤i  baflvuru 6 hafta içinde
sonuçland›r›l›r. Zorunlu hallerde
süreç en fazla 2 hafta uzat›labilir.)Örn:
1.000.000,00 TL.l›k uyuflmazl›kta

anlaflma halinde  taraflardan her
birinin ödeyece¤i arabuluculuk
ücreti:13.375,00 TL.s›d›r.Oysa bir
Ticaret mahkemesindeki yarg›lamada
dava aleyhine sonuçlanan taraf›n
ödeyece¤i harç:68.000,00
Tl.s›d›r.(avukatl›k ücretleri ve
yarg›lama giderleri hariç)
2.) TARAFLAR UYUfiMAZLIK
ÇÖZÜMÜNE DA‹R GÖRÜfiMELERE
DO⁄RUDAN KATILIRLAR
3.) UYUfiMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE
YAPILAN GÖRÜfiMELER‹N N‹HA‹
SONUÇLARI G‹ZL‹D‹R.
4.) KAZAN-KAZAN ANLAYIfiI
GEÇERL‹D‹R.
5.) ARABULUCULUK FAAL‹YET‹
SONUCUNDA ANLAfiMAYA
VARILMASI HAL‹NDE; ANLAfiMA
KAPSAMINA DA‹R ANLAfiMA
BELGES‹ DÜZENLEN‹R Taraflar ve
avukatlar› ile arabulucular›n
imzalad›¤› ve icra edilebilirlik flerhi
al›nan anlaflma belgesi ilam yani
mahkeme karar› niteli¤inde bir
belgedir.Anlaflmaya ayk›r› davranan
taraf aleyhine ilaml› icra takibi
bafllat›labilir.‹tiraz üzerine icra takibi
durmaz.
6.) TARAFLAR KISM‹ ANLAfiMA
YAPAB‹L‹R.

Yukar›da aç›kland›¤› gibi ticari
uyuflmazl›klar›n çözümünde
arabuluculuk yoluna baflvurulmas›
halinde ifl insanlar› k›sa sürede sonuç
alacaklard›r.Uygulaman›n ifl
insanlar›m›za ve ülkemize hay›rl›
olmas›n› dilerim.

Makale
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Yeni neslin ilk bakt›¤› ücret de¤il
Uluslararas› insan kaynaklar›
dan›flmanl›k flirketi Korn Fery
Ürün Servisler Lideri Ersin
Y›ld›r›m, yeni neslin ücretten önce
de¤iflime, aç›kl›¤a ve inovasyona
önem verdi¤ini söyledi.

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD), Korn Fery 
flirketi iflbirli¤i ile BUS‹AD Evi’nde

“2018 P‹YASA-ÜCRET ARAfiTIRMASI
RAPORU ve 2019 YILI ÜCRET
ARTIfiLARI” hakk›nda bilgilendirme
toplant›s› gerçeklefltirdi.

Korn Fery Ürün Servisleri Lideri Ersin
Y›ld›r›m taraf›ndan gerçeklefltirilen
bilgilendirme toplant›s›nda, 2018
y›l›nda yaflanan döviz kaynakl›
oynakl›ktan dolay›, a¤›rl›kl› çok uluslu
flirketler olmak üzere, önemli say›da
flirketin çal›flanlar›na eylül-ekim aylar›
gibi ortalama yüzde 10 ara zam
yapt›klar›n› söyledi.

Y›ld›r›m, Türkiye’de ocak ay›nda
yap›lan zam oranlar›n›n, çal›flt›klar›
811 flirketten ald›klar› verilere göre
ortalama yüzde 20’de kald›¤›n› da
söyledi. Y›ld›r›m, en yüksek ortalama
art›fl›n ise otomotiv sanayide yüzde
23.3 oldu¤unu da kaydetti.

Y›ld›r›m, çal›flanlar aç›s›ndan duruma
iliflkin olarak ise, flunlar› ifade etti:
“Yeni nesilde ücret ilk beflte yer
almakla birlikte, ilk üçte yer alm›yor.
Bunun yerine flirketin, de¤iflime

aç›kl›¤›, inovasyona bak›fl› yeni
nesilde çok daha önemli. Çok uluslu
flirketleri tercih ediyorlar. Yeni
deneyimler elde edebileceklerini
düflünüyorlar. Hayal ettikleri yere
ulaflabileceklerini, ücretin yan›nda
da düflünüyorlar. Yaklafl›k 245 bin
kiflinin 2018 y›l›nda yurt d›fl›nda
yaflamaya ç›km›fl olmas› da Türkiye
için bir dezavantaj.”

Toplant›n›n ard›ndan Ersin Y›ld›r›m’a,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay taraf›ndan
Ça¤dafl E¤itim Kooperatifi K›r
Çiçekleri projesine ba¤›fl sertifikas›
da sunuldu.

BUS‹AD’dan
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Taslak Gümrük Kanunu Görüfl Ve
De¤erlendirmeleri

Sevgili Bak›fl dergisi okuyucular›,

Geçti¤imiz haftalarda taslak Gümrük
Kanunu çal›flmalar› tamamlanarak,
kamuoyunun de¤erlendirmelerine
aç›ld›. Birçok sivil toplum örgütü ve
taraflar›n görüfllerine aç›lan taslak
kanunda, her kanun tasla¤›nda
oldu¤u gibi olumlu ve olumsuz
düzenlemeler bulunmaktad›r.

Konuyla ilgili sanayicilerimizin, ifl
dünyam›z›n faydas›na olacak
tespitlerimizi, çeflitli platformlarda,
bir hafta sürekli olarak ta
www.rekabet.net’te paylaflt›m.

Taslak kanunun tamam› ile ilgili
yapm›fl oldu¤um çal›flmalar›n
tamam›n› burada yay›mlama
imkan›m›z elbette yok. ‹steyen bu
konudaki çal›flmalar›n tamam›na
Rekabet.net’ ten ulaflabilir.

Taslak için genel olarak, gümrük
idaresi ile ilgili kifliler ile
Yetkilendirilmifl Yükümlü Statüsü
alm›fl kiflilerin lehine olan
düzenlemeleri içermekte denilebilir.
Yeni Gümrük Kanunu tasla¤› 228
maddeden oluflmaktad›r. Taslak
içinde yeni düzenlemelerin, yeni
kavramlar›n, tan›mlar›n, AB
mevzuat›nda bulunan ancak henüz
bizim yasam›zda bulunmayan baz›
yeni düzenlemeleri de getirdi¤ini
görüyoruz.

Ancak taslakta baz› düzenlemelerin
sadece belirli büyüklü¤e ulaflm›fl
firmalara dönük yap›lm›fl oldu¤unu
görüyoruz. ‹thal edilen eflyaya ait
gümrük vergilerine belli süre
ödeyebilme imkan› verilmesi dahil
baz› imkanlar›n Yetkilendirilmifl
Yükümlü Statüsü almam›fl/alamam›fl
firmalara verilmemifl olmas›,
Anayasam›z›n eflitlik prensibine
ayk›r›d›r. Yap›lmas› gereken sanayici
ihracatç› firmalardan mali yeterlili¤e
sahip, üretici tüm firmalara, YYS
sahiplerine verilen bu haklar›n
verilmesidir.

De¤erli okuyucular, tasla¤›n tamam›n›
sizler için inceledik, irdeledik. Bu
maddeler içinde yaklafl›k 15
maddenin mutlaka yeniden
düzenlenmesi veya yeniden yaz›lmas›
ya da tamam›yla kald›r›lmas›
gerekti¤ine inan›yoruz. Bunlar›n
sonucunda taslak kanunlaflt›¤›nda
D›fl Ticaret yapan tüm kesimlerimiz
maksimum fayday› edinecektir.

“Bilgi Sa¤lama” bafll›¤› alt›nda;
“Gümrü¤e Kay›t” , “Bilgilerin
De¤iflimi” , “Gümrük ‹darelerince Bilgi
Verilmesi” , “Gümrük ‹darelerine Bilgi
Verilmesi”

Kay›t

MADDE 16: Hangi ifllem ve gerekçe
ve hangi yükümlüleri kapsayaca¤›

net flekilde metinde yer almas›
gereklidir.

Gümrük idareleri ve yükümlüler aras›nda
di¤er bilgilerin de¤iflimi

MADDE 18: S›n›rlar› çok belirsiz olan
bir tan›mlamad›r. Buradan hareketle
Gümrük ‹daresi Gümrük Yükümlüleri
ile birlikte d›fl›nda kalanlardan da her
türlü kiflisel ve veya gizli veri veya
bilgi isteyebilir. Bu sak›ncal› sonuçlar
do¤urabilir. Bu nedenle Kanun
maddesinde s›n›rlar›n mutlaka net
flekilde çizilmesi gereklidir.

Gümrük idarelerince bilgi verilmesi

MADDE 19: Madde metninde ‘’Ancak
bu tür bir talep, fiilen tasarlanan bir
gümrük ifllemine dayanm›yorsa
reddedilebilir. Hükmünü içermektedir.
Bu ifade mükelleflerin bilgi edinme
ve faaliyetlerini buna göre
düzenlemelerini engellemektedir.
Tasarlanma ifadesi sübjektif olup
kiflisel yoruma aç›kt›r.

Gümrük idarelerine bilgi verilmesi

MADDE 20: S›n›rlar› çok belirsiz olan
bir tan›mlamad›r. Buradan hareketle
Gümrük ‹daresi Gümrük Yükümlüleri
ile birlikte d›fl›nda kalanlardan da her
türlü kiflisel ve veya gizli veri veya
bilgi isteyebilir. Bu madde mükellefler
üzerinde bir bask› unsuru haline

Ahmet Özenalp
Yetkilendirilmifl Gümrük Müflaviri

Uluslararas› Rekabet ve Teknoloji Birli¤i (URTEB) Genel Baflkan›
Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Denetim Kurulu Üyesi
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getirilebilir.

Taslak Gümrük Kanunu üzerinde
önemli bir di¤er bafll›k ise “Kararlar”,
“Uzlaflma” ve “Bilgi ve Belgelerin
Saklanmas›” bahsinde yap›lan
düzenlemeler;

Baflvuru üzerine al›nan kararlar

MADDE 24: Gümrük mevzuat›n›n
uygulanmas›na iliflkin kararlar›n
verilme süresi 60 gün olarak
belirlenmifltir. Sürenin çok uzun
oldu¤unu, 30 gün olarak
belirlenmesinin uygun olaca¤›n›
düflünmekteyiz. Ayr›ca 6 ayl›k karar
alma sürecinin de çok uzun oldu¤u,
bu sürenin rekabet ortam›n› etkiledi¤i
bu nedenle 3 ay, en fazla 4 ay ile
s›n›rl› olmas› gerekti¤ini belirtmek de
fayda var.

Uzlaflma

MADDE 37: Maddede k›smi
uzlaflmaya ait herhangi bir hüküm
yer almamaktad›r. Kanunda yer
almas›na ra¤men, ceza kararlar›na
karfl› yap›lan uzlaflma talepleri kabul
görmekteyken, ek tahakkuk
kararlar›na karfl› yap›lan uzlaflma
talepleri de¤erlendirilmemektedir. Ek
tahakkuk kararlar›na karfl› yap›lan
uzlaflma taleplerinin de¤erlendirilmesi
konusunda bir hüküm konulabilir.

Bilgi ve belgelerin saklanmas›

MADDE 41: Gümrük ifllemlerine ait
zaman afl›m› 3 y›l olmas›na karfl›l›k,
sonradan kontrol ifllemleri için 5 y›l
müddetle bilgi ve belge saklanmas›
istenmektedir. Bu mükelleflere yersiz
yük getirmektedir.
Bilgi ve belge saklama süresinin de
3 y›l ile s›n›rland›r›lmas› gerekir.

Gümrük Kanun tasla¤›nda "Kabul
edilebilecek teminatlar" , "Ödemenin
ertelenmesi" ve "Öz de¤erlendirme"
maddelerine iliflkin önerilerimiz ise;

Kabul edilebilecek teminatlar

MADDE 73: Gümrük ‹fllemleri
s›ras›nda kabul edilebilecek
teminatlar finansmana eriflimin zor
ve çok pahal› oldu¤u günümüzde
ciddi sorunlar yaratabilecektir. Bu
nedenle 6750 say›l› Ticari ‹flletme

Tafl›n›r Rehni Kanunu kapsam›ndaki
makine ve ekipmanlar›n da teminat
olarak kabul edilebilme imkan›
getirilmelidir.

Ödemenin ertelenmesi - Öz de¤erlendirme

MADDE 86 - 137: Bu imkan›n sadece
Yetkilendirilmifl Yükümlülere
tan›nmas› Anayasan›n eflitlik ilkesine
ayk›r›d›r. Bu yetkiyi almam›fl
mükellefler aleyhine finansal
ay›r›mc›l›k yarat›lm›fl olacakt›r. Bu
imkandan iyi niyetli tüm mükelleflerin
yararlanabilmesi imkan› getirilmelidir.

"Numune alma" , "Ayniyet önlemleri"
ve "Ticaret Politikas› Önlemleri"
bafll›klar›na da göz atacak olursak;

Eflyan›n Muayenesi Ve Numune Al›nmas›

MADDE 139: Kanun metninde
Gümrük ‹daresinin ihtiyaç duymas›
halinde, numune al›nmas›na ait
usuller yer almaktad›r. Metne
mükellefin talebi üzerine numune
alma hakk› da eklenmelidir. Zira daha
sonradan ortaya ç›kabilen
anlaflmazl›klarda mükellefin talebi
do¤rultusunda al›nan numuneler çok
önemli ispat vesikas› olabilmektedir.

Ayniyet önlemleri

MADDE 142: Sadece izin verilenler
d›fl›nda tüm mükellefler için ayniyat
tespiti talep edebilme, ayniyat tespiti
yapt›rabilme imkan› verilmesi uygun
düflünülmektedir. Bu hakk›n tüm
mükelleflerce talep edilebilme hakk›
verilmesi, daha sonradan ortaya
ç›kabilecek anlaflmazl›klarda çok
önemli ispat vesikas› olabilmektedir.

Ticaret Politikas› Önlemleri

MADDE 149: Madde metninde yer
alan “dahilde iflleme rejimine tabi
tutulan eflyaya ait at›k ve art›klar için,
serbest dolafl›ma giriflinde yürürlükte
olan ticaret politikas› önlemleri
uygulanmaz.” Hükmü eksiktir. Zira
söz konusu at›k ve art›klar›n vasf›
de¤iflmemifl, ekonomik de¤eri
olanlar›na ticaret politikas›
önlemlerinin uygulanmamas›, vergi
z›ya›na ve haks›z kazanç elde
edilmesine yol açar. Di¤er yandan
ifllem görmüfl ürünlerden, serbest
dolafl›ma giriflte yürürlükteki ticaret

politikas› önlemlerinin uygulan›p
uygulanmayaca¤› hususunda
düzenlemeye yer verilmelidir.

‹ncelemelerimizde son olarak “‹zin”
ve “Beyan›n kontrolü sonucunda
bulunan vergi farkl›l›klar›na
uygulanacak cezalar” bafll›klar›na
de¤inece¤iz.

‹zin

MADDE 156: 156/3 Dahilde veya
hariçte iflleme rejimi, geçici ithalat
rejimi veya nihai kullan›m rejiminin
kullan›lmas› ile iflleticinin gümrük
idaresi oldu¤u durumlar haricinde,
antrepolar›n iflletilmesi için geriye
do¤ru izin verilebilmesi ciddi
suiistimallere ve haks›zl›klara sebep
olabilecektir. Bu maddenin tüm
yükümlüler için ve suiistimale izin
vermeyecek flekilde yeniden
düzenlenmesi gereklidir.

Beyan›n kontrolü sonucunda bulunan
vergi farkl›l›klar›na uygulanacak cezalar

MADDE 218: Maddedeki, ‘’birinci ila
üçüncü ve beflinci f›kralara göre
verilen cezalar 224üncü maddenin
birinci f›kras›nda belirtilen miktardan
az olamaz.’’ hükmü bazen a¤›r bir
ceza oluflturmaktad›r. Örne¤in menfle
belgeleri için yat›r›lan damga
vergisinin KDV matrah›na sehven
dahil edilmemesi neticesinde,
oluflacak ceza ile beyannamenin çok
kalemli olmas› durumunda, her kalem
için 100,00 TL ceza yaz›lmas›
durumunda oluflacak ceza miktar›
aras›nda çok fark olabilmektedir. 218.
Maddedeki bahsedilen ibarenin
kald›r›lmas›n›n uygun olaca¤›n›
düflünmekteyiz.

Ayr›ca üçüncü f›kran›n “Yukar›da
belirtilen ayk›r›l›klar›n gümrük idaresi
taraf›ndan tespit edilmesinden önce
beyan sahibi taraf›ndan bildirilmesi
durumunda ilgili f›kralara göre
hesaplanan cezalar ödenmez;
sadece beyanname tescil tarihinden
itibaren ödenmesi gereken vergi fark›
ve vergi fark›n›n gecikme faizi
uygulan›r.” fieklinde de¤ifltirilmesi de
uygun olacakt›r.

Sayg›lar›mla,



bak›fl aç›s›na sahip olman›n
Nietzsche'nin dedi¤i gibi ”de¤erlere
sahip olmakla” olabilece¤ini de ifade
etti.

Söylefli sonunda Prof. Dr. Turan'a
Bursa BUS‹AD Yönetim Kurulu Ergun
Hadi Türkay taraf›ndan Ça¤dafl
E¤itim Koopertifi K›r Çiçekleri
projesine yap›lan ba¤›fl sertifikas›
sunuldu.
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Ankara Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Ertu¤rul Turan,
insanlar›n dünyay› nesnelefltir-
di¤ini ve her fleyi de¤iflim
de¤eriyle alg›lad›¤›n› belirterek,
“Bize sunulan paket hayatlar›
yafl›yoruz” dedi.

ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD)-Uluda¤ 
Üniversitesi Felsefe Bölümü ve

Bursa Felsefe Kulübü iflbirli¤i ile
gerçeklefltirilen Aç›k Kap› Toplant›lar›
Felsefe Söyleflileri dizisinin üçüncüsü
BUS‹AD Evi’nde gerçeklefltirildi.

Ankara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Ertu¤rul Turan'›n “En az
istedi¤imiz yaflam› yaflama” bafll›¤›yla
yapt›¤› sunumda, insanlar›n gerçekte
arzulad›klar› yaflamlar› yaflamaktan
gönüllü olarak vazgeçtiklerini söyledi.
Prof. Dr. Turan, insanlar›n dünyay›
nesnelefltirmeye bafllad›¤›n› ve bunun
ard›ndan da her fleyin niceliksel hale
döndü¤ünü ifade ederek flunlar›
kaydetti:
“Her fleyi nesnelefltirdi¤imizde dünya
sizin yaflad›¤›n›z dünya de¤il artik.
Ana, baba kap›c› ile iliflkilerimiz hep
önceden belirlenmifl durumda.
Ajandada ne yapaca¤›m›z belli.

B

De¤iflim de¤eri diye bir seyden
bahsediyoruz. Kaça al›n›p sat›ld›¤›na
kafa yoruyoruz. Tüketmekle
ilgileniyoruz. Paket programlarla
yafl›yoruz.  Çocu¤umuzu koleje
gönderelim diyoruz. Sonra bak›yoruz
herkes gönderiyor. Farkl› olmak ad›na
yapt›¤›m›z her fley de, paket
programlar› farketmedi¤imiz için
s›radanl›¤›n içine düflürüyor bizi.
Sevmek bile niceliksel bir hale
dönüflmüfl durumda.  ”
Bu dünyadan çok az fleyi
deneyimleyerek ayr›lacak olman›n
hüznünü yaflamam›z gerekti¤ini
söyleyen Prof. Dr. Turan, farkl› bir

Paket hayatlar yafl›yoruz



Felsefe
Söyleflileri
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Koç Üniversitesi Psikoloji
Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Eskin, insanlar›n
yaflad›klar› sorunlar›n gittikçe
daha karmafl›k hale geldi¤ini
belirterek,  “Bu sorunlar›n
temelinde birlikte yaflaman›n
yatt›¤›n›” söyledi.

ursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› 
Derne¤i (BUS‹AD)-Uluda¤ 
Üniversitesi Felsefe Bölümü ve

Bursa Felsefe Kulübü paydafll›¤›nda
gerçeklefltirilen Felsefe Söyleflileri
dizisinin dördüncüsü BUS‹AD Evi’nde
gerçeklefltirildi.

“Sorun Çözme” bafll›¤›yla
gerçekleflen söyleflide Koç
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Eskin, insanlar›n birlikte
yaflamalar›n›n sorunlar›n temelini
oluflturdu¤unu belirtirken, “Bu
sorunlar› da üç kümeye
indirgeyebiliriz. Birincisi; bölüflüm
problemi. Adalet sa¤lanamad›¤› için
sorun ç›k›yor. ‹kincisi; Çevre tahribat›.
Baz›lar›m›z çok fazla, baz›lar›m›z ise

B

“Sorunlar›n temelinde
birlikte yaflamak var”

çok az ciddiye al›yoruz. Üçüncüsü
ise; iliflki problemleri. Birbirimizden
yak›n›yoruz ama sürü olarak yaflamak
zorunday›z da” diye konufltu.

Problemlerin ele al›n›fl› ve çözüm
yöntemlerine iliflkin klinik psikolog
olarak uygulad›¤› terapi yöntemleri
hakk›nda da bilgiler veren Prof. Dr.

Eskin, “Hayat engellerle dolu
olmasayd› çok s›k›c› olurdu. Psikolojik
destek alanlar sorunlar›n hiç
olmamas›n› dilerler. Engellerin
varl›¤›n›, yaflam›n parças› kabul
etti¤inizde sorunlar› daha rahat
çözersiniz” dedi.

Prof. Dr. Eskin, insanlar›n flikayete
bakt›¤›n›, sorunun kökenine
inemedi¤ini de belirtirken, sorunlar›n
çözümü için mümkün olan çok say›da
alternatif çözüm önerisinin
bulunmas›n›n da önemli oldu¤unu
söyledi.

Prof. Dr. Eskin'e, söylefli sonunda
Bursa Vali Yard›mc›s› Abidin Ünsal
taraf›ndan Ça¤dafl E¤itim Koopertifi
K›r Çiçekleri projesine yap›lan ba¤›fl
sertifikas› sunuldu.
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Ayd›n Adnan Menderes
Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Hacer
Harlak, dünyada ve Türkiye'de
özellikle yafll›lara yönelik olmak
üzere yaflç›l önyarg›lar›n art›¤›n›
söyledi.

B ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD)-Uluda¤ 
Üniversitesi Felsefe Bölümü ve

Bursa Felsefe Kulübü paydafll›¤›nda
gerçeklefltirilen Felsefe Söyleflileri
dizisinin alt›nc›s› BUS‹AD Evi’nde
gerçeklefltirildi.

“Farkl› Yönleriyle Önyarg›lar”
bafll›¤›yla gerçekleflen söyleflide
Ayd›n Adnan Menderes Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Hacer Harlak,
yaflç›l›k olarak Türkçelefltirilen yafllar
aras› önyarg›lar›n da giderek art›flta
oldu¤unu kaydetti. Prof. Dr. Harlak,
önyarg› tan›m›n› yaparak bafllad›¤›
sunumunda flunlar› ifade etti:
“Günlük hayatta çok kullan›yoruz.
Genelde bilmedi¤imiz tan›mazd›¤›m›z
halde peflinen yarg›da bulunmak
olarak anlafl›l›yor. Ancak
sosyalpsikolojide önyarg› tan›m›n›,

"Yafll› önyarg›s› art›yor”
sosyal gruplara yönelik olumsuz
tutumlar olarak yapar›z.
Bir flehre, bir filme, bir kitaba yönelik
fikre önyarg› demeyiz. Bunlara peflin
hüküm deriz.”

‹nsanlar› gruplayarak
düflündü¤ümüzü ifade eden Prof. Dr.
Harlak, “Önyarg› genellikle negatiftir.
Olumsuz duygular›n davran›fllar› da
olumsuz olur. Ancak bazen olumsuz
davran›fl olmasa da önyarg› var
olabilir” dedi.

ÖNYARGI GRUPLARI...

Harlak, cinsiyet, ›rk-etnik yap›, yafl,
LGBT, fiziksel hastal›k, ruhsal hastal›k,
fliflmanl›k ve meslekler gibi gruplara
karfl› önyarg›lar oluflabildi¤ini de
söyledi.

Prof. Dr. Harlak, son dönemde
nüfusun yafllanmas›yla birlikte
giderek artan bir önyarg› biçiminin
ortaya ç›kt›¤›n› da kaydetti. Harlak,
1960'lardan itibaren konuflulmaya
bafllanan yaflç›l›k önyarg›s›n›n
Türkiye'de de giderek art›¤›n› ifade
etti. Avrupa Birli¤i bünyesinde yap›lan
bir çal›flmada Türkiye'de durumun

k›smen daha iyi olmas›na ra¤men,
yükselme e¤iliminin de belli oldu¤unu
kaydetti.

Prof. Dr. Harlak, yaflç›l›¤›n azalt›lmas›
için yafl ayr›mc›l›¤›yla mücadele
edilmesi, yafll› istihdam›n›n
gelifltirilmesi, aktif yafllanman›n teflvik
edilmesi ve kuflaklararas›
dayan›flman›n art›r›lmas›n›n önemli
oldu¤unu söyledi.

Prof. Dr. Harlak'a, söylefli sonunda
BUS‹AD  Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Bu¤ra Küçükkayalar
taraf›ndan Ça¤dafl E¤itim Koopertifi
K›r Çiçekleri projesine yap›lan ba¤›fl
sertifikas› sunuldu.



Göbeklitepe ismi verilmifl.”

Göbeklitepe'nin yaklafl›k 12 bin y›l
önce avc› toplay›c› insanlar taraf›ndan
yap›ld›¤›n› kaydeden Sevik, en büyük
flaflk›nl›¤›n burada oldu¤unu söyledi.
Sevik, yerleflik hayata geçmemifl,
hayvanlar›n evcillefltirilmedi¤i ve tar›m
yap›lmayan bir dönemde, neredeyse
sadece bir kaç av aleti d›fl›nda alet
kullanamayan insanlar›n, böylesine
önemli bir an›tsal alan› infla etmesinin
tüm dünyada flaflk›nl›¤a neden
oldu¤unu kaydetti. Sevik, 25-30 kiflilik
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Göbeklitepe'yi yapanlar
s›radan insanlar de¤ildi

Uzman Antropolog ve Tarihçi Dr.
Levent Sevik, Göbeklitepe'yi infla
edenlerin asla s›radan insanlar
olmad›¤›n›, tarihte çanak
çömleksiz neolitik dönem olarak
bilinen dönemde, böyle bir
an›tsal yap›n›n infla edilmesinin,
tarihe bak›fllar› da de¤ifltirdi¤ini
kaydetti.

B ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) ile Bursa 
UNESCO Derne¤i’nin birlikte

gerçeklefltirdi¤i, BUS‹AD Kültür
Söyleflileri’nde “Göbeklitepe'nin
Bilinmeyen Yaflam›” konufluldu.

Uzman Antropolog ve Tarihçi Dr.
Levent Sevik, sunumunda
Göbeklitepe'nin ne oldu¤unu, kimler
taraf›ndan, ne amaçla ve nas›l

yap›ld›¤›n› anlatt›. Dr. Sevik,
“Göbeklitepe'yi infla edenlerin asla
s›radan insanlar olmad›¤›n›” ifade
ederken, tarihte çanak çömleksiz
neolitik dönem olarak bilinen
dönemde, böylesine bir yap›n›n
yap›lmas›n›n, tarihe iliflkin bak›fllar›
da de¤ifltirdi¤ini kaydetti.

Dr. Sevik, ilk olarak Göbeklitepe'nin
ne oldu¤una aç›kl›k getirdi. Sevik,
Göbeklitepe'nin bir ibadet alan›
olmasa bile kesinlikle kutsal bir alan
oldu¤unu kaydederek, flunlar›
söyledi:

“‹nsanlar›n, bu alana atfetti¤i
de¤erden dolay› kutsal bir alan.
fiamanik bir kültün oldu¤u gerçektir.
Dünyan›n en eski kutsal alan›. ‹nsan
eliyle oluflturulmufl göbe¤e benzeyen
bir yap›dan dolay› Alman Arkeolog
Klaus Schmidt taraf›ndan bölgeye

BUS‹AD
Kültür Söyleflileri
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gruplar halinde yaflayan avc›
toplay›c›lardan en az 500 kadar›n›n
bu alanda iflbirli¤i yapm›fl olmas›
gerekti¤ini kaydederek, “Düflünün ki
sadece a¤aç ve a¤açlardan elde
etti¤iniz iplerle tonlarca a¤›rl›ktaki
an›tsal tafllar› tafl›y›p iflliyorsunuz. Ve
bunu yaparken de arkada sizi
besleyen bir baflka grup olacak. Hem
de yerleflik düzene geçilmemiflken”
dedi.

Önceden bir mühendislik bilgisine
sahip olundu¤unun aç›k oldu¤unu
da ifade eden Sevik, ilkel komün
halinde yaflayan topluluklar›n bunu
hiyerarflik bir yap› olmadan
gerçeklefltirmelerini de güç oldu¤unu
kaydetti.

“Kozmik felaket korkusu...”

Dr. Sevik, Göbeklitepe'nin dünyaya
çarpan bir asteroidin ard›ndan
yaflanan kozmik felaketin ve atalara
sayg› nedeniyle yap›lm›fl olma
ihtimalinin de güçlü oldu¤unu ve
asl›nda bir ibadet alan›ndan çok,
ölülere ait kutsal bir alan oldu¤unu
ifade etti.

Dr. Sevik, Göbeklitepe'deki tafllarda
yer alan figürlere de aç›kl›k getirdi¤i
sunumunda eller, kafatas›, hayvanlar
ve özellikle o dönemde imkans›z gibi
görünen çanta figürlerine dikkat çekti.
Göbeklitepe'nin neden kapat›ld›¤›n›

ise Sevik, flu sözlerle ifade etti:
“Kendi kült merkezlerine, baflka
insanlar›n elinin de¤mesini istemediler
ve avc› toplay›c› dönem sona erince
ritüel alan›na da ihtiyaç duyulmay›nca
kapat›ld›.”

Sevik, konuflmas›n› “Asla s›radan
insanlar de¤illerdi” diyerek bitirdi.

Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan
Vekili Zehra Sönmez’in de kat›ld›¤›
etkinli¤in sonnda Sevik'e, BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay taraf›ndan ÇEK K›r Çiçekleri
Okusun Diye kampanyas›na yap›lan
ba¤›fl sertifikas› verilirken, Bursa
UNESCO Derne¤i Baflkan› Esra
Minez taraf›ndan da çiçek sunuldu.



Bursa Sheraton Otel’de 
düzenlenen toplant›ya; Bursa 
merkez ve ilçeleri ile Yalova,

Kütahya ve Band›rma’dan yüzün
üzerinde çimento bayi, haz›r beton,
prefabrik yap›, beton yap› elemanlar›
ile izolasyon ve yap› kimyasal› üreten
firmalar kat›ld›.

Bursa Çimento Fabrikas› Genel
Müdür Osman Nemli, 2018 y›l›n›n
özellikle ikinci yar›s›ndan itibaren
zorlu bir sürecin bafllad›¤›n›
söyleyerek, 2019 için yeni bir üretim
planlamas›na gittiklerini söyledi.

Bursa’daki inflaat flirketlerinin yap›sal
sorunlar›n›n 2019 y›l›n›n ikinci
yar›s›ndan sonra düzelmeye
bafllayaca¤›n›n iflaretlerini ald›klar›n›
belirten Nemli " tüm bayi ve
müflterilerimize Bursa Çimentolu
olman›n avantaj›n› kullanmalar›n›

De¤erlendirme toplant›s›nda bir araya gelen Bursa Çimento bayileri ve de¤iflik sektörlerde
bulunan müflterileri ile güçlü bir aile oldu¤u ve bölgedeki istikrar› korudu¤una dikkat çekildi.

Bursa Çimento Fabrikas› Afi,
bayileri ve yap› sektörü içinde
yer alan müflterileri ile 2018
y›l›n› de¤erlendirmek ve 2019
y›l› hedeflerini belirlemek için
geçti¤imiz günlerde bir araya
geldi.

Bursa Çimento bayileri de¤erlendirme
toplant›s›nda bir araya geldi
“‹nflaat sektörü için 2019 toparlanma
y›l› olacak”
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B

tavsiye ediyoruz. ‹nflaat sektörü için
2019 y›l›n›n yeniden toparlanma y›l›
olaca¤›n›, önümüzdeki y›llar›n daha
iyi geçece¤ine inan›yoruz” dedi.

Toplant›n›n konuk konuflmac›s›
Özye¤in Üniversitesi Ö¤retim
Görevlisi, ekonomist Gizem Öztok
Alt›nsaç da, Türkiye ve Dünya
ekonomisine iliflkin makroekonomik
göstergeler ›fl›¤›nda, 2019 y›l›

beklentilerini anlatt›. Türkiye çimento
sektöründeki yaflanan geliflmelerin
yan›nda, inflaat ve konut sektörünün
gidiflat› hakk›nda bilgi veren Öztok,
ekonomik aktivitenin darald›¤›
dönemlerde, ilk olarak inflaat
sektörünün etkilendi¤ini ama ilk
olumlu dönüflün de yine inflaat
sektöründen olaca¤›n› söyledi.

Ekonomist Gizem Öztok Alt›nsaç’a kat›l›mlar› ve de¤erlendirmelerinden dolay› Bursa Çimento
Genel Müdürü Osman Nemli taraf›ndan çiçek takdim edildi.



Üyelerden
Haberler
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Borsa ‹stanbul'da gong
Bursa Çimento için çald›

Borsa ‹stanbul’da aç›l›fl ve
kapan›fl gonglar›, bu defa
Bursa’n›n köklü sanayi
kurulufllar›ndan Bursa Çimento
için çald›.

orsa ‹stanbul'daki baflar›l› 
çal›flmalar›, sürdürülebilir ve 
istikrarl› seyri dolay›s›yla, Borsa

‹stanbul aç›l›fl gongu bu defa Bursa
Çimento için çald›. Yenilikleri takip
eden öncü ve dinamik yap›s›
nedeniyle Bursa Çimento için Borsa
‹stanbul’da düzenlenen gong

törenine;   Bursa Çimento Fabrikas›
Afi Yönetim Kurulu Üyeleri kat›ld›.
Borsa ‹stanbul'un kapan›fl› da ayn›
gün Bursa Çimento gongu ile yap›ld›.

Bursa Çimento,  bölgenin çimento
ihtiyac›n› karfl›lamak üzere 14
Temmuz 1966 y›l›nda, 30 bin Lira
sermaye ve bin 236 ortakla Bursa'n›n
ilk halka aç›k anonim flirketi olarak
kuruldu.

Türkiye’nin en uzun süredir halka aç›k
flirketlerinden biri olarak faaliyet
gösteren Bursa Çimento’nun ortak

say›s› bugün 3 binin üzerinde.
Kuruldu¤u günden beri farkl›
sektörlere yat›r›m yaparak çat› kurulufl
haline gelen Bursa Çimento; Bursa
Beton Afi ve Ares Çimento Afi’nin
tamam›n›n, alafl›ml› çelik ihracat›
Türkiye birincisi olan Çemtafl'›n yüzde
57.73 ünün, kurumlar vergisi
s›ralamas›nda Gemlik ikincisi olan
Roda Liman Afi'nin yüzde 50'sinin
sahibi.

B



Elektrik Mesleki E¤itim Merkezi 3
y›ld›r faaliyette” dedi.

Sistemin iflleyifli hakk›nda da bilgi
veren Öztunal›, flunlar› kaydetti:
“Ö¤renciler ikili mesleki e¤itim
merkezi ile mesleki aç›k ö¤retim
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Türkiye sanayinin ihtiyac› olan
ara eleman sorununa çözüm
ararken bu y›l 40. Yafl›n›
kutlayacak olan Çetin Elektrik
çözümün ‹kili Mesleki
E¤itim'den geçti¤ini düflünerek
bu yönde 3 y›ld›r faaliyet
gösteriyor.

“Sanayici ihtiyaç duydu¤u nitelikli
eleman› kendi yetifltirmek zorunda”

988 y›l›nda, Türkiye’de “‹kili 
Meslek E¤itiminin Teflviki” 
antlaflmas› gere¤i (TAMEM) Türk-

Alman Mesleki E¤itim Merkezi ad›
alt›nda bafllat›lan proje 2001 y›l›nda
Almanlar›n çekilmesiyle yoluna ‹MEM-
‹kili Mesleki E¤itim Merkezi ad›yla
devam eder.

‹kili Meslek E¤itiminin temel amac›,
sanayi sektörünün okullar ile iflbirli¤i
yaparak ihtiyaç duydu¤u ve duyaca¤›
nitelikli elemanlar›n yetiflmesini
sa¤lamakt›r. Ö¤rencinin Mesleki
E¤itim Merkezine baflvurabilmesi için
18 yafl›n›n alt›nda olmas›, ortaokul
mezunu olmas› ve bir iflletme ile
sözleflme yapmas› flartlar› aran›r.
‹flletmeler sözleflme yapt›klar›
ö¤renciye 3 y›l süre ile uygulama
e¤itimi verirler. Ara s›nava giren bu
ö¤renciler 6. dönem sonunda
(3.s›n›flar) “Kalfal›k” s›nav›na girmeye
hak kazan›r. Baflar›l› olan ö¤renciler
“Kalfal›k Belgesi” al›r. ‹kili Mesleki
E¤itimi bitirerek “Kalfal›k Belgesi”
almaya hak kazanan ö¤renciler fark
derslerini vermek suretiyle Endüstri
Meslek Lisesi Diplomas› alabilirler.
Bu sebeple günümüzde “Kalfal›k
Belgesi” ‘nin önemi daha da artm›flt›r.
Bugüne kadar bu sistemde e¤itim
gören ö¤rencilerin %85’e yak›n›
istihdam edilmifltir.

Bu y›l 40. y›l›n› kutlayacak olan  Çetin
Elektrik de bu proje kapsam›nda 3
y›ld›r  Bursa OSB’deki Atatürk
Endüstri Meslek Lisesi ile ortaklafla
bu projeyi hayata geçirmektedir.
Konu hakk›nda bilgi veren Çetin
Elektrik Kurucusu ve Yönetim Kurulu
Baflkan› Çetin Öztunal›, bir meslek

1

lisesi mezunu olarak, nitelikli eleman
ihtiyac›n›n önemini yaflayarak
ö¤rendi¤ini belirterek,  “Bu noktada
flikayet etmek yerine elimizi tafl›n
alt›na koyarak bir  katk› koymak
amac›yla flirketimizde bir Meslek
E¤itim Merkezi oluflturdum. Çetin
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lisesine ayn› anda kay›t yapt›rmakta,
e¤itimi beraber yürütmektedirler.
E¤itimlerini baflar› ile tamamlayan
ö¤renciler 3 y›ll›k ikili meslek e¤itiminin
sonunda hem Kalfal›k belgesi, hem
de Endüstri Meslek Lisesi diplomas›
alabilmektedir.

Merkezimizi kurarken ,3 ana
hedefimiz vard›. Bunlar  ‘Teknik
bölümlerin ihtiyaçlar› do¤rultusundaki
kalifiye elemanlar›n, modern teknik
ve organizasyon yap›s› içindeki bir
e¤itim oluflumuyla yetifltirilmesi.
Birlikte çal›fl›lan kurumlar›n e¤itimler
ile gelifltirilmesi. Türkiye ve Bursa
çevresindeki meslek okullar›n›n
gelifliminin desteklenmesiydi.
Bu noktada ‹MEM projesi
kapsam›nda Bursa OSB’deki Atatürk
Endüstri Meslek Lisesi ile ortaklafla
çal›flmaya bafllad›k.  Bu
çal›flmalar›m›z sonucu Bursa’daki
ö¤rencilere haftan›n 3 günü
firmam›zda pratik e¤itimler veriyoruz.
Böylece ö¤renciler proje k›sm›nda,
pano imalat›nda, sat›flta, depoda ve
flantiyede e¤itimler al›yorlar.
Ö¤rencilerin yetkinliklerine bakarak,
onlar›n eksik olan noktalar›n›
tamaml›yoruz. Bunu yaparken,
çocuklar›n e¤ilimleri ve yetenekleri
do¤rultusunda  da geliflimlerini,
sa¤layaca¤› çal›flmalara a¤›rl›k
veriyoruz.

Bazen de sanayici arkadafllar›m›zdan
destek alarak, bu çocuklar›n onlarla
buluflmalar›n› sa¤layarak,
sanayicilerin  yaflam ve mesleki
deneyimlerini çocuklarla
paylaflmalar›na zemin haz›rl›yoruz.
Bizdeki 3 günün d›fl›nda haftan›n
di¤er 2 günü de bu çocuklar›m›z

Üyelerden
Haberler

Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nde
teorik e¤itimler al›yorlar.

Burada ö¤renciler okula baflvuru
yap›yor. Bunlar›n aras›ndan okul
yönetimi ve iflyeri taraf›ndan yap›lan
seçimlerin ard›ndan e¤itimler bafll›yor.
Bu kapsamda bu y›l 10 ö¤rencimiz
e¤itim görüyor. E¤itimleri bittikten
sonra firmam›z›n ihtiyac›
çerçevesinde buradan mezun olan
ö¤rencilerimizi de istihdam ediyoruz.
Bu konuda Bursa OSB Atatürk
Endüstri Meslek Lisesi  ile iflbirli¤i
içindeyiz.  Bu noktada bizlere büyük
destek olan okul müdürü Ömer P›narl›
ve müdür yard›mc›s› Coflkun
Sabuncu teflekkür ediyorum.
‹fl dünyam›z ve sanayicimiz sürekli
nitelikli eleman ihtiyac›ndan söz
etmektedir. Burada yap›lmas›
gereken bu konuda flikayet etmek
yerine bu proje kapsam›nda herkesin
kendi fabrikas›nda ihtiyac›na göre bu
ö¤rencilere e¤itim vermesidir. Bunu
s›n›rl› say›da da olsa büyük
flirketlerimiz uygulamakta. Biz de
onlardan bu modeli görerek yola
ç›kt›k. ”

Bursa OSB Atatürk Endüstri Meslek
Lisesi  Müdürü Ömer P›narl› da  Çetin
Elektrik ile yapt›klar› iflbirli¤i ve ‹MEM

Projesi hakk›nda flunlar› söyledi:
“‹kili Meslek E¤itiminin temel amac›,
sanayi sektörünün okullar ile iflbirli¤i
yaparak ihtiyaç duydu¤u ve duyaca¤›
ara elemanlar›n yetiflmesini
sa¤lamakt›r. ‹lkö¤retim okulu mezunu,
liseden ayr›lan veya mezun olan
ö¤renciler, 19 yafl›n› bitirmemek
flart›yla kay›t yapt›rabilirler.  Bu e¤itime
devam etmek isteyen ö¤renciler ilgili
meslek alan›nda bir iflyeri ile
yönetmeli¤e uygun sözleflme
yapt›ktan sonra merkeze kay›t
yapt›rabilirler. E¤itim süresi 3 y›l olup,
haftada 3 gün iflletmede beceri
e¤itimi, 2 gün okulda teorik e¤itim
yap›l›r. Mesleki E¤itim Mezunlar›na
Kalfal›k belgesi verilir. ‹stedikleri
takdirde e¤itim gördükleri meslek
alan›nda Aç›k Ö¤retim Lisesi’ne kay›t
yapt›rarak fark derslerini verip
Endüstri Meslek Lisesi Diplomas›
alabilirler.

Bu çal›flmalara ilk BOSCH firmas› ile
1999 y›l›nda bafllad›k. Sonra di¤er
firmalar da devreye girdiler. Bu
kapsamda 3 y›ld›r Çetin Elektrik ile
çal›flmalar›m›z› sürdürüyor. fiimdi
onun bünyesinde bu projeden mezun
olup, flirketinde çal›flmaya bafllayan
ö¤rencilerimiz var.”



dan›flmanl›k hizmeti sunmaktad›r.
Yeni projelerde inovasyon odakl› yol
alan firma flirketlerinde küresel
ölçülerde markalaflma ve büyüme
hamleleri do¤rultusunda öncü
olmaya devam ederek önemli ad›mlar
atmaktad›r.

ZDHC Vakf›’n›n onayl› e¤itimcisi ve
ayn› zamanda ÇEDFEM kurucusu
olan Emsal ÇOBAN,  sadece ulusal
mevzuatlara uyman›n art›k yeterli
olmad›¤› günümüzde, dünyadaki tüm
geliflmeleri takip ederek bu yenilikleri
dan›flmanl›k yapt›klar› firmalara
kazand›rmay› görev addettiklerini
belirtti.

ÇEDFEM Mühendislik, Tehlikeli
At›klar›n S›f›r Deflarj›
taahhüdüne uymak için kurulan
ZDHC Vakf›'n›n yetkilendirdi¤i
onayl› e¤itim sa¤lay›c›s›
ünvan›n› ald›.

ÇEDFEM,  ZDHC  Vakf›'n›n
onayl› e¤itimcisi
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reenpeace’in DETOKS 
kampanyas›ndan yola ç›k›larak,
zararl› kimyasal maddelerin

do¤aya sal›nmas›na ve üretimde
kullan›lmas›na son verilmesi
amac›yla, tekstil endüstrisinde söz
sahibi firmalar 2020 y›l›na kadar
hedeflenen Tehlikeli At›klar›n S›f›r
Deflarj› (ZDHC) taahhüdüne imza
atmaya bafllad›lar. Bu amaçla Zero
Discharge of Hazardous Chemicals
(ZDHC) Vakf› kuruldu.

27 marka, 81 de¤er zinciri ifltiraki ve
17 çözüm orta¤›ndan oluflan ZDHC,
üyelerinin kullan›labilecek
kimyasallarla ilgili yay›nlanan listeye
(MRSL) uyumlu olmas›n› beklemekte
ve bu hususta denetimler
gerçeklefltirmektedir.
Bu kapsamda, 2020 y›l›ndan itibaren
ev tekstil, giyim ve ayakkab›
ürünlerinin üretim süreçlerinde daha
güvenli kimyasal maddeler
kullan›lmas›n› sa¤lamak amac›yla 11
kimyasal madde grubunun
kullan›m›n›n yasaklanmas›
beklenmektedir. Bu hususta taahhüt
verenler aras›nda; Adidas, Benetton,
Burberry, C&A, Canepa, Coop,
Esprit, G-Star Raw, H&M, Levis, Lidl,
Li-Ning, M&S, Mango, Nike, Primark,
Puma, REWE Group, Tchibo, Uniqlo,
Valentino, Victoria’s Secret, Zara vb.
dünya devi firmalar bulunmaktad›r.
Markalar, kendi üretim tesislerinde
ve tedarik zincirlerinde tehlikeli
kimyasallar›n s›f›r deflarj›n› sa¤lamak
için programlar›n› oluflturur ve bu
kapsamda kendi iç denetimlerini
yaparlar.

ZDHC, “S›f›r Deflarj” program›n› ve
beklentilerini; Onayl› E¤itim
Sa¤lay›c›lar›n›n (ATP) düzenleyece¤i

G
e¤itimler ile de¤er zincirindeki
kat›l›mc›lara aktar›r. E¤itim alan kifliler,
ZDHC taraf›ndan yap›lan s›nava tabi
tutulur ve s›navda baflar›l› olanlar
ZDHC onayl› sertifika almaya hak
kazan›rlar.

ÇEDFEM Mühendislik, ZDHC Vakf›
taraf›ndan yetkilendirilen Onayl›
E¤itim Sa¤lay›c›s› (ATP) olarak,
Zararl› Kimyasallar›n S›f›r Sal›n›m›
program› kapsam›nda, tedarik
zincirinin en bafl›ndan, at›klar›n
bertaraf›na kadar, ZDHC Kimyasal
Yönetim Sistemi kurmak isteyen tesis
yetkililerine yönelik olarak e¤itimler
düzenlemektedir. fiirketin,
onaylanm›fl 5 e¤itmeni mevcuttur.

NIKE ve PVH (Tommy Hilfiger, Calvin
Klein) iflbirli¤i ile organize edilen
“Kimyasal Yönetimi ve Sosyal
Uygunluk” e¤itimi, ÇEDFEM flirket
kurucular›ndan Hüsamettin ÇOBAN
taraf›ndan 1-2 Kas›m 2018
tarihlerinde Bursa Yeflim Tekstil‘de
gerçeklefltirildi.

Uluslararas› en iyi yönetim
uygulamalar› çerçevesinde,
üreticilerin kurumsallaflma
yolculu¤una destek olmay›
amaçlayan ÇEDFEM, üretim
konusunda lider olan 80 tesisin resmi
çevre dan›flmanl›¤›n› yapmaktad›r.
Kuruldu¤u 1994 y›l›ndan günümüze
kadar Çevre, Kalite, Analiz gibi farkl›
konularda ulusal ve uluslararas› pek
çok özel firmaya ve kamu kurulufluna
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r-Ge çal›flmalar›n›n ard›ndan 
yaz›l›mlar›, tasar›m› ve modüler 
yap›s› EMKO ELEKTRON‹K

taraf›ndan gelifltirilen, Endüstri 4.0
platformu ve IOT sistemlerine uyumlu
Operatör Paneli art›k Türkiye'de
üretiliyor.

Proop – Profesyonel Operatör Paneli ile
Endüstri 4.0

%100 yerli Profesyonel  Operatör
Paneli - Proop  7” ve 10" boyutlar›nda
dokunmatik ekran ve fl›k tasar›m›yla
otomasyonda konfor ve güven
sunuyor.

Linux iflletim sistemine sahip paneller,
EMKO ELEKTRON‹K taraf›ndan özel
gelifltirilmifl editör yaz›l›m› yard›m›yla
programlanmakta. Panel ve PLC
aras›ndaki haberleflme için RS-232,
RS-485, RS-422, Can Bus veya
Ethernet ba¤lant›s› kullan›labilmekte.
C/C++ programlama dillerinde yaz›lan
kontrol kodlar›,  gerçek zamanl› (real-
time) olarak çal›flt›r›labilmekte. IOT
uygulamalar›nda standart haberleflme
protokolü haline gelen MQTT (V3.1,
V3.1.1 ve V5.0) Proop taraf›ndan
desteklenmekte. Bu sayede Microsoft
Azure, Google Cloud, Amazon AWS
IoT gibi bulut servislerini kullanma
imkan› sa¤l›yor.

ERP Kurumsal Kaynak Planlama
sistemine entegrasyonu ile üretimde
kullan›lan barkod okuyucu / yaz›c› gibi
üretim safhalar›n›n takibi ve üretim
yürütme sistemine (MES) ba¤l› olarak
çal›flan USB üzerinden mouse, klavye,
barkod okuyucu, barkod yaz›c›, rfid
okuyucular kolayl›kla ba¤lanabiliyor.
Video Player özelli¤i sayesinde
istenilen video dosyalar›,  Proop
üzerine yüklenip oynat›labilmekte.
SMB File Sharing / SMB Dosya
Paylafl›m› sayesinde Windows
penceresinden a¤a ba¤l› panelde
bulunan klasör ve dosyalara

30 y›l› aflk›n süredir, %100 yerli
ve ileri teknoloji ürünler tasarlayan
ve üreten EMKO ELEKTRON‹K.

IOT Sistemlerine uyumlu
Yerli Operatör Paneli

A

eriflilebilmekte ve VNC özelli¤i ile uzak
masaüstü olarak çal›flmakta.
Panel’in üzerinde yerleflik bulunan
dijital-analog girifl-ç›k›fllar birçok
uygulamada PLC ihtiyac›n› ortadan
kald›rarak, Proses izleme ve
kontrolünü  sa¤layarak kullan›c›ya
esnek bir yap› sunuyor. Sonradan
ilave edilen geniflleme modülleri
sayesinde, girifl ve ç›k›fllar ço¤alt›larak
kullan›c›ya ek çözümler sunmakta.

Kablosuz Wifi haberleflme özelli¤i
sayesinde, IIOT (Endüstriyel Siber
Fiziksel Sistemler) sensörler ile kolay

Üyelerden
Haberler

ba¤lant› çözümleri sunuyor. Kablosuz
Wifi Haberleflme ve kablolu ethernet
haberleflme özellikleri sayesinde
uzaktan izleme ve yönetimi
yap›labilmektedir.

Ayr›ca EMKOWEB Yönetimi sistemine
de ba¤lant› kurularak Operatör Paneli
üzerinden izlenmek istenen veriler
takip edilebilmekte. Ürün üzerinde
bulunan kablolu ve kablosuz
haberleflme seçenekleri ile Endüstri
4.0 çözümlerine kolay bir flekilde
entegre olabilecek özelliklere sahip
olmas›yla öne ç›k›yor.



Gelece¤in üretim vizyonu:
“Ak›ll› Fabrika Çözümleri”

74 Bak›fl 146

Geliflmifl ülke ekonomilerinin 
fabrikalarda verimlili¤i artt›rmak
ve maliyetleri düflürmek için Ak›ll›

Fabrikalar’a verdi¤i önem ve
çal›flmalar her geçen gün artarken,
Ak›ll› Fabrika kavram› ülkemizde de
hayata geçmeye bafllad›. Ak›ll›
Fabrika Çözümleri ile gelece¤in
üretim anlay›fl›n› yakalamak isteyen
iflletmelere çözüm orta¤› olan ‹letiflim
Yaz›l›m taraf›ndan düzenlenen “MES
ve BPM Çözümlerimiz ile Dijital
Dönüflüm - Ak›ll› Fabrikalar” etkinli¤i
fabrikalarda üretimden sorumlu farkl›
disiplinleri bir araya getirdi. Gebze
Workinn Hotel’de yap›lan etkinlikte
Dünya’dan örneklerle Endüstri 4.0,
MES ve BPM Dijital Çözümler, baflar›
hikayeleri ve akademik
yaklafl›mlardan oluflan yedi oturum
gerçeklefltirildi.

En h›zl› geliflim yaz›l›m sektöründe
paflan›yor!

Dünya tarihi boyunca devrim olarak
tan›mlanan birçok geliflme
yafland›¤›n› belirten ‹letiflim Yaz›l›m
Yönetim Kurulu Baflkan› Tuncer
Hatuno¤lu, makinelerin
haberleflebildi¤i, h›zl› ve güvenli veri
giriflinin yap›labildi¤i, üretimin anl›k
olarak izlenebildi¤i ve raporlanabildi¤i
fabrikalardan oluflan bir geliflmenin
bir devrimden öte bir evrim oldu¤unu
belirtti. Dünya üzerinde yaflayan her
canl›y› etkileyen bu evrimin bugüne
kadar yaflanan en büyük ve en h›zl›
de¤iflim oldu¤unu söyleyen
Hatuno¤lu, “Bu de¤iflimin bafl aktörü
ise yaz›l›m sektörüdür” dedi. Endüstri
4.0 ve Ak›ll› Fabrika Çözümleri
hakk›nda aç›klamalar›na devam eden
Hatuno¤lu, ‹letiflim Yaz›l›m’›n son

Gelece¤in üretim anlay›fl›na “Ak›ll›
Fabrika Çözümleri” sunan ‹letiflim
Yaz›l›m taraf›ndan düzenlenen,
“MES ve BPM Çözümlerimiz ile
Dijital Dönüflüm - Ak›ll› Fabrikalar”
etkinli¤i fabrikalarda üretimden
sorumlu tüm disiplinleri bir araya
getirdi.

y›llarda yaflanan bu de¤iflimi yak›nda
takip etti¤ini ve ça¤› yakalamak
isteyen iflletmelerin çözüm orta¤›
olduklar›n› dile getirdi.

Yat›r›m›n geri dönüflü 3-24 ay aras›nda

‹letiflim Yaz›l›m Genel Müdürü Selçuk
fien, “MES ile Fabrikalarda
Dijitalleflme: CoralReef” sunumunu
gerçeklefltirdi. MES (Manufacturing
Execution Systems-Üretim Yönetim
Sistemi) Sistemleri’nin hammaddenin
giriflinden, bafllayarak ürünün
teslimine kadar geçen sürede,
makine, malzeme ve insan
kaynaklar›n›n en verimli flekilde
kullan›lmas›n› sa¤lad›¤›n› dile getiren
fien, bu noktada yap›lan yat›r›mlar›n
sektör, kapsam ve modüllere göre 3
-24 ay aras›nda geri döndü¤üne
dikkat çekti. Türkiye’de ‹malat Sanayi
‹flletmeleri’nde dijitalleflmenin önemini
vurgulayan fien, dönüflüm
seviyelerinin flu anda strateji,

planlama, uygulama aflamalar› kat
etmifl ve henüz dijitalleflme yolunda
ad›m atmam›fl imalat iflletmelerinin
istatistiksel olarak da¤›l›m
oranlar›ndan bahsetti.

Baflar› hikayeleri

Program kapsam›nda, ‹letiflim
Yaz›l›m'›n g›da ve güvenlikli bas›m
sektörünün öncü firmalar›ndan
müflterileri, referans konuflmas›
yaparak, fabrikalar›nda hayata
geçirdikleri çal›flmalar› ve
yakalad›klar› baflar›y› paylaflt›.
Sistemin kullan›c› dostu ekranlara
sahip oldu¤u, fire takibinin
yap›labildi¤i, depoda say›m
ifllemlerinin yap›l›p analiz edilebildi¤i,
hem ileriye yönelik hem de geri dönük
izlenebilirlik sa¤lanabildi¤i, MES ve
ERP sistemlerinin aras›ndaki fark›n
neden vurgulanmas› gerekti¤i
konuflmac›lar taraf›ndan detayl› bir
flekilde ele al›nd›.
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Yeni Kia Sportage 1.6 litre 136
PS gücündeki yeni dizel motor
ve otomatik flanz›man
kombinasyonuyla ‹nallar’da
sat›fla sunuldu.

Yenilenen KIA Sportage 1.6L Dizel
Otomatik Versiyonu ‹nallar’da!

ia Sportage’›n sportif d›fl tasar›m›
yeni ön ve arka tamponlarla 
yeniden hayat bulurken ön farlar

ve arka stop lambalar› da yeniden
yorumland›.

Sportif tasar›m› donan›ma ba¤l› olarak
sunulan yeni 17 ve 19 inç alafl›m
jantlar tamaml›yor. Yenilenen
Sportage yeni gövde renk
seçenekleri ile de müflterilerin
be¤enisine sunuluyor.

GT Line versiyonlar›nda parlak siyah
radyatör ›zgaras› ve arka bagaj

K

kapa¤›nda koyu krom süslemeler
bulunuyor. Versiyona özgü 19 inçlik
alafl›m jantlar yeniden tasarlan›rken
tüm versiyonlarda çift egzoz ç›k›fl›na
sahip arka difüzör ve yeniden
tasarlanan “buz küpü” LED sis farlar›
devreye giriyor.

Yüksek verimlilik seviyesine sahip
s›ral› dört silindirli 1.598 cc hacimli
136 PS gücündeki yeni turbo dizel
motor, Kia’n›n bugüne kadar üretti¤i
en temiz dizel motor olmas›yla öne
ç›k›yor.

Kia’n›n yenilikçi, yüksek verimlilik
sa¤layan ‘SmartStream’
inovasyonlar›n› bünyesinde
bar›nd›ran yeni 1.6 litrelik motor,
yüksek performans› düflük yak›t
tüketim de¤eriyle bir arada kullan›ma
sunuyor.

Yeni 1.6 litre hacimli ‘SmartStream’
motor 4.000 d/d’de 136 PS güç ve
2.000 d/d itibariyle 320 Nm tork
üretiyor. Motorun üretti¤i güç yedi
kademeli çift kavramal› flanz›man
(DCT) üzerinden yola aktar›l›yor.

Seçici katalitik indirgeme (SCR)
sistemi, dizel partikül filtresi ve start
& stop sistemi de dahil olmak üzere
modern teknolojinin tüm
nimetlerinden yararlanan motor Euro
6d TEMP emisyon normunu karfl›l›yor.
100 km’de ortalama 4,7 litre yak›t
tüketen araç, 123 gr/km CO2
emisyon sal›n›m› gerçeklefltiriyor.



Vigo markas›yla ak›ll› elektrikli
›s›t›c›lar› üreten Mastafl, Solaris
markas› ile tüketiciye konfor ve
kullan›m kolayl›¤› sa¤layacak,
güvenli¤in yine ön planda
oldu¤u yepyeni bir elektrikli
›s›t›c› ürün grubunu daha sat›fla
sundu.

Yepyeni ve çok ak›ll› bir
›s›t›c›: SOLAR‹S
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r-Ge çal›flmalar› k›sa süre önce
tamamlanan ak›ll› ›s›t›c›lar, 3 farkl›
modelde üretiliyor. Manuel olan›

kullan›m kolayl›¤›, dijital olan›
ekonomi, profesyonel olan› ise
ekonomi ile konfor ve kullan›m
kolayl›¤›n› bir arada sunuyor.

Solaris markas›yla tüketiciyle buluflan
konvektörler, fl›k ve sa¤lam bir gövde
tasar›m›na sahip. Is›t›c›lar duvara
montaj aparat› ve plastik ayaklar› ile
birlikte sat›fla sunulmakta. Böylece
iki ayr› flekilde de kullan›labilmekteler.

A

Yeni ak›ll› ›s›t›c› Solaris Konvektör ile
kullan›m al›flkanl›klar›na göre gün
içinde ›s›t›c›ya 6 farkl› s›cakl›k ayar›
yap›labiliyor. Bu ise cihaz› aç›p
kapamadan yüksek enerji tasarrufu
ve konfor sa¤lamak anlam›na geliyor.

‹ster haftal›k, ister günlük olarak
programlanabilen ak›ll› ›s›t›c›, ak›ll›
bafllama özelli¤ine sahip. Ayarlanan
saatlerde ortam›n ayarlanan
derecede olmas›n› sa¤lama
prensibiyle çal›fl›yor.

Ak›ll› ›s›t›c›, tercihlerinize göre, ne
kadar erken aç›lmas› gerekti¤ini
hesapl›yor, buna göre otomatik olarak
devreye girip ç›k›yor. Siz sadece gün
içinde hangi saatte kaç derece ortam
s›cakl›¤› istedi¤inizi belirleyip, Solaris’i
programlay›n, b›rak›n gerisini o
halletsin.

Solaris hafta içi ve hafta sonu için
ayr› ayr› da programlanabiliyor.
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‹nflaatta yat›r›m süresi art›yor
Bursa inflaat sektörünün duayen
kurulufllar›ndan Sinta A.fi.
sektörün sorunlar›n›
de¤erlendirdi.

Ü lke ekonomisinin her alan›n›n 
inflaat sektörü ile kesiflti¤i bir 
gerçektir. Küresel ve bölgesel

tüm olumsuzluklara ra¤men ülkemizin
yakalad›¤› her büyüme trendinde
inflaat sektörünün katk›s› yads›namaz,
inflaat sektörü büyüdükçe Türkiye de
büyümeye devam edecektir.

Yat›r›m süresinin tehlikeli bir flekilde
artt›¤› alanlardan biri de inflaat
sektörüdür. ‹nflaat sektöründe
Türkiye’de 5 y›l önce yat›r›m›n geri
dönüflü maksimum 7 ya da 9 y›lda
olmaktayd›. Son 5 y›ld›r yaflanan
daralma, maliyetlerin yükselmesi,
artan kur gibi etkenlerden dolay› geri
dönüfl sürelerinin minumum 17-18
y›la, maksimum 25 y›la kadar
uzad›¤›n› görmekteyiz.

‹nflaat sektörü güven endeksi de bir
önceki ayda 56,7 iken, fiubat ay›nda
yüzde 8,7 oran›nda azalarak 51,8
de¤erini alm›flt›r. Güven kayb›nda
inflaat sektöründe yaflanan s›k›nt›lar
ve faaliyetlerdeki düflüfller önemli rol
oynam›flt›r. 2019 y›l›nda Türkiye
ekonomisinin arzu edilen ölçüde
büyümesi için inflaat sektöründeki
kan kayb›n›n durdurulmas›
gerekmektedir.

Hükümetin ekonomiyi canland›rmak
için alm›fl oldu¤u tedbirlerden, konut
teslimlerinde ki KDV uygulamas›n›n
%18 yerine %8 oran›nda olmas› ve
%4 olan tapu harc›n›n %3'e indirilmesi
uygulamalar›n›n 2019 y›l›nda da
devam etmesi, sektöre olumlu katk›lar
sa¤layacakt›r.

2018 y›l›n›n son çeyre¤inde yaflanan
ekonomik s›k›nt›lar  ve dolar kurundaki
dalgalanmalar sonucunda inflaat
sektöründe yaflanan daralma,
faizlerin düflüflü ile hareketlenmeye
bafllayacakt›r.

Bölgemizde inflaat sektörünün

atardamarlar›ndan biri olan firmam›z,
2019 y›l›nda da gerek müflteri
memnuniyeti artt›rmak ad›na, gerekse
baflar›l› ifllere imza atmak ad›na
üzerine düflen görevleri yerine
getirmeye devam edecektir.

2019 y›l›n›n ilk çeyre¤ini yaflad›¤›m›z
flu günlerde, Sinta Sanayi Ticaret
Taahhüt ve Ticaret A.fi. olarak,
yap›m›na bafllanan ve yap›m› devam
eden inflaat projelerimizden baz›lar›
flunlard›r:

• Tece Dekor Ka¤›t Bask› ve
Emprenye San.Tic.A.fi.’nin Bursa ‹li,
Nilüfer ‹lçesi, Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki mevcut tesislerine ‹dari
Bina Kaba inflaat›n›n yap›m›na
firmam›zca bafllanm›flt›r.

• Oyak Renault Otomobil Fabrikalar›
A.fi.’nin Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki mevcut tesislerine
Dökümhane Binas› inflaat›n›n yap›m›
firmam›zca devam etmektedir.

• Çemtafl Çelik Makine A.fi’nin
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
mevcut tesislerine Yeni Üretim Holü
inflaat›n›n yap›m› firmam›zca devam
etmektedir.

• E.N.A.Tekstil A.fi.’nin Demirtafl
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
mevcut arsalar›na Prefabrik Katl› ve
Tek Katl› Çelik Konstrüksiyon Tevsi
Fabrika Binas› Kaba inflaat›n›n yap›m›
firmam›zca devam etmektedir.

• Asil Çelik San.ve Tic.A.fi.’nin Bursa
‹li, Orhangazi ‹lçesi’ndeki mevcut
tesislerine Çelikhane Ergitme ve
Döküm Holleri Ana Bina Güçlendirme
inflaat›n›n yap›m› firmam›zca devam
etmektedir.

• Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlü¤ü’nün, Demirtafl Organize
Sanayi Bölgesi’nde yapt›rd›¤› antrepo
inflaat›n›n yap›m› firmam›zca devam
etmektedir.



Merhaba De¤erli Okurlar,

Geçti¤imiz say›da seyahatte olmam
nedeniyle sizlerle buluflamad›m,
öncelikle bu gecikme nedeniyle özür
diliyorum.

Geçti¤imiz günlerde konuflmac›
olarak davet edildi¤im bir seminerde
müzik tarihinin kuflkusuz en çok
konuflulan, en çok tan›nan, ve en ünlü
ismi olan, Klasik müzi¤in harika
çocu¤u, efsanevi bestecisi Wolfgang
Amadeus Mozart’tan bahsetmifltim.
Dinleyicilerimin aras›nda olan ve
ortaokul ça¤›ndaki iki küçük
arkadafl›m, “keflke dersleri de bize
böyle anlatsalar, hiç s›k›lmazd›k”
deyince gerçekten çok mutlu oldum,
zira çocuklar gelece¤in mimar›.
Onlara ulaflabiliyorsan›z, gelecekte
yaflad›¤›n›z toplumda pozitif
de¤iflimler yaratmak için umudunuz
da art›yor. Bu say›da da size bu
büyük isimden bahsetmek istedim.
Zira gördüm ki, bilinenlerin yan› s›ra
bilinmeyenler de bir hayli fazla bu
konuda.

Pek çok insan bu y›l (2019) 263.
Do¤um y›l›n› kutlad›¤›m›z Mozart’›n
tanr›sal bir yetene¤e sahip oldu¤una
inan›rken, günümüzün uzmanlar›
Mozart’›n çocukluk dönemine geri
dönme arzusunu bast›ramayan, asi,
sorumsuz ve geliflmemifl bir kiflilik
yap›s›na sahip oldu¤unu iddia ediyor.
Kimi elefltirmenlere göre Mozart
bugün yaflam›fl olsayd›, Michael
Jackson benzeri, ünlü ve deli dolu
bir pop y›ld›z› olurdu. Ama kim ne
derse desin 35 y›ll›k hayat›na 626
eser s›¤d›ran bu ola¤anüstü deha,
kuflkusuz müzik tarihinin en büyük
ismi olarak daha kuflaklar  boyu
an›lacak.
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fiimdi gelin, ‹neklerin sütünün
artmas›ndan, sebzelerin veriminin
artmas›na, bebeklerde zeka
gelifliminden yetiflkinlerde zihinsel
rahats›zl›klara derman olan, jiletinden
çikolatas›na, flehir efsanesinden
bilimsel gerçeklere, yap›tlar›, flöhreti,
sendromu derken popüler kültürü
bile ele geçirebilen bu harika
çocu¤un ilginç yaflam›n› birlikte
inceleyelim:
Tam ad›yla Johannes  Chrysostomus
Wolfgangus  Theophilus Mozart 27
Ocak 1756 günü, Alman kökenli Anna
Maria ve Leopold’un en küçük
çocuklar› olarak Salzburg-
Avusturya’da do¤du. Mozart’›n
babas› Leopold, Mozart’›n do¤umunu
“Tanr›’n›n mucizesi” olarak
tan›mlam›flt› çünkü do¤du¤unda çok
küçük ve yaflamak için çok zay›f
görünüyordu.

Babas› Leopold Mozart, Salzburg
Baflpiskoposlu¤u Saray
Orkestras›’nda keman sanatç›s›, o
dönem etkin olan “Ayd›nlanma”
ak›m›n›n etkisinde kariyerli bir besteci,
ve keman için bir metod yazm›fl
sayg›n bir müzik e¤itimcisiydi. 7
çocu¤undan ikisi hayatta kalm›flt›:
K›z› Maria Anna ve ondan 4 yafl
küçük o¤lu Wolfgang.
4 yafl›ndayken bir gün Wolfgang,
ablas› Maria Anna (onun takt›¤›
lakapla Nannerl)’in çald›¤› parçalar›
ezberden kendi kendine çalmaya
bafllay›nca ablas› da babas› da
ondaki mucizevi özelli¤i farketti.

Babas›, o¤lunun bu ola¤anüstü
yeteneklerini desteklemek, onu daha
da iyi bestecilerle ve farkl› sanat
ortamlar›yla tan›flt›rmak için kolundan
tuttu¤u gibi atl› bir araban›n içine atar
ve yine çok iyi bir müzisyen olan
ablas› ile birlikte Avrupan›n önemli
müzik baflkentlerini ziyaret ederek
adeta durmaks›z›n yollara düflerler.
Bestecinin 35 y›ll›k yaflam›n›n 14 y›l›
ço¤u, belki de ço¤umuzun hayal bile



Roma’da papal›k korosundan duyar
bu yap›t›. Sonra odas›na gider, ve iki
koro için tam 9 ayr› partiden oluflan
bu eseri direk haf›zas›ndan hatas›z
olarak ka¤›da döker. Ancak bunu
yaparken eserin armonisindeki
hatalar› da düzeltir. Vatikan
demirbafl›n› yasad›fl› kopyalad›¤› bu
olay, sonralar›, dünyan›n pedagoji ve
psikoloji kitaplar›na “belle¤in harika
bir örne¤i” olarak geçmifltir.

Kültür / Sanat
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edemeyece¤i derecede konforsuz
at arabalar›nda ve engebeli güç yol
flartlar›ndaki bu uzun yolculuklarla
geçer. Y›llar boyu bu yolculuklarda
Wolfgang belki de ileride genç yaflta
ölümüne temel oluflturabilecek ciddi
hastal›klar atlatacak, ancak bu zorlu
flartlar yine de onlar› yoldan
al›koymayacakt›r.

Küçük Leopold, Viyana’da 6
yafl›ndayken Avusturya
‹mparatoriçesi Maria Theresa için bir
konsere ç›kar›l›r. ‹mparatoriçe,
hayranl›k ve flaflk›nl›kla izledi¤i
konserin ard›ndan Wolfie’yi kuca¤›na
ça¤›r›r. Ancak Wolfie ‹mparatoriçe’nin
kuca¤›na giderken, aya¤› kayar ve
düfler. Kraliçenin 15. en küçük k›z›
hemen yan›na gider ve onun
kalkmas›na yard›mc› olur. Bu s›rada
Wolfgang k›za “Ne kadar iyi
kalplisiniz, bana yard›m ettiniz, sizinle
evlenmek isterdim” der.  6 yafl›ndaki
Wolfie’nin bu sözleri, kraliçe dahil
herkesi nefleyle güldürür. Ancak 6
yafl›ndaki Mozart’›n bahsetti¤i bu
küçük k›z, gelece¤in Frans›z kraliçesi
Marie Antoinette’dir.

8 yafl›ndayken, Avrupa turnelerinden
birinde kendisini ünlü filozof Goethe
de izler. Goethe, “karfl› karfl›ya oldu¤u
zekâ ve yetenek karfl›s›nda düfltü¤ü
flaflk›nl›¤›” her f›rsatta ifade edecektir.
 Ayn› biçimde ünlü düflünür Voltaire
de flaflk›nl›¤›n› gizleyemez.
Yine o günlerde küçük Wolfgang’›n
dehas›n› belli eden bir olay yaflan›r.
Christian Bach’›n yeni bir eseri
yay›nlanm›flt›r. Dönemin seçkin müzik
otoriteleri, bu yeni besteyi incelerken,
o esnada oyun oynayan küçük
Wolfgang’a da gösterirler. Wolfgang
saatlerdir eseri inceleyenlerin fark
etmedi¤i bir yanl›fl notay› an›nda
görüp gösterir ve oyununa devam
eder.

Leopold, o¤lunu üçüncü kez bir
Avrupa turnesine ç›karmaya karar
verir ve onu ‹talya’ya götürür. Ancak
burada bütün müzik dünyas›n›
flafl›rtan bir olay meydana gelir. O
dönemde, Papal›¤›n emri ile, Sistina
fiapeli’nde y›lda sadece bir kez
söylenen, bir din adam› olan
Allegri’nin “Miserere” isimli eserinin
kopya edilmesi, ve baflka yerlerde
seslendirilmesi yasakt›r. 1772’de, 16
yafl›ndaki Mozart, hayat›nda ilk kez

De¤erli Okurlar,
Bu ola¤anüstü bestecinin ilginç
yaflam›na önümüzdeki say›da devam
etmek üzere, dilerseniz burada bir
ara verelim. Zira bestecinin Osmanl›
mehterine olan ilgisinden tutun, ölümü
ard›ndaki s›rlara kadar daha çok
ilginç detaylar› sizlerle paylaflmak
isterim.

Bir sonraki say›da buluflmak üzere
müzikle, sanatla kal›n…


