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

S›cak bir yaz yafl›yoruz. Ekonomik
sorunlar gündemimizde her
zamankinden daha fazla yer tutuyor.
Günlük sorunlar›m›z gelece¤e dönük
planlar yapmam›z›, gelece¤i
anlamam›z› önlüyor. BUS‹AD’dan
Bak›fl Dergimizin bu say›s›nda, biraz
günlük meselelerin d›fl›na ç›karak,
aile flirketlerinin gençleflmesi,
kuflaklar ve gençlik konular›n› ele
ald›k.

Son y›llarda teknolojinin de
geliflmesiyle kuflaklararas› farklar da
gittikçe büyüyor.

“Sessiz Kuflak” art›k emeklilik y›llar›n›
yafl›yorlar aram›zda.  “Baby Boomer”
kufla¤› ise ülke ve  flirketlerimizin
yönetimlerinde a¤›rl›kl› yer al›yor.

“X Kufla¤›” da yönetim
kademelerinde ciddi söz sahibi
oldular. “Y Kufla¤›” da a¤›r a¤›r
flirketlere ve ülke yönetimine girmifl
durumda. Buraya kadarki kuflaklarda
anlay›fl farklar› olsa da bayrak yar›fl›
devam ediyor bir flekilde. Ancak
2000-2020 aras›n› anlatan “ Z Kufla¤›”
ise daha çok bilinmezler içeriyor.
Daha sonraki kuflak Alfa’ya ise hiç
de¤inmiyorum. Dergimizin içinde baz›

bilgiler bulacaks›n›z bu kuflaklara
iliflkin.

Toplumsal sorumluklar›m›z var
elbette. Gerek ifl, gerek
toplumumuzun devam› için bilgi,
gelenek, ifl yap›fl biçimlerimizi
gelecek kuflaklara da aktarmam›z
gerekti¤inin bilincindeyiz. Ancak bir
sonraki kufla¤› anlamak zorunday›z.
Baby Boomer, X,Y kuflaklar› ifl
hayat›nda birlikte çal›fl›yorlar. Z kufla¤›
ise çok yak›nda ifl hayat›na kar›flacak
ve tüm anlay›fllar› de¤ifltirme
potansiyeline sahipler. Bu durum
f›rsat ve kayg›lar› birlikte tafl›yor.

Z kufla¤›n›n nas›l bir kuflak oldu¤u,
beklentileri ve neler istediklerine iliflkin
çal›flmalar yap›lmaya baflland› bile.
Daha çevreci, daha az tüketimden
yana olduklar›n› biliyoruz. Sosyal iliflki
biçimleri, bizlerin anlad›klar›ndan
farkl›. Zamanla daha da iyi görece¤iz,
onlar›n toplumsal dönüflümü nas›l
sa¤layacaklar›n›.

Dergimizde, flirketlerin genç
kuflaklara devrine iliflkin, dosya
konusu ve röportajlar okuyacaks›n›z.
Umar›m bak›fl aç›n›za bir katk›
sa¤layabiliriz.

Dergimizde bir süredir devam eden
de¤iflim bu say›da biraz daha artarak
devam ediyor. Siz de¤erli

okurlar›m›za gerek içerik, gerekse
görsel aç›dan daha doyurucu bir
dergi sunabilmek için u¤rafl›yoruz.

BUS‹AD olarak biz de X kufla¤›y›z.
Ama Y ve yak›n gelecekte Z Kufla¤›n›
da aram›zda görmek arzusunday›z.
Kad›n say›m›z› art›rmaya ve
gençleflmeye yönelik çal›flmam›z
devam ediyor. Bayra¤›, sonraki
kuflaklara devredebilmenin çabas›
içindeyiz.

Yaz›, dinlenerek, enerji depolayarak,
daha yüksek katma de¤er
yarataca¤›m›z bir döneme haz›rlanma
amac›yla kullanman›z dile¤iyle,
hepinize hay›rl› ifller dilerim.

Kuflaklardaki de¤iflimi
anlayan kazanacak
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Hayat ak›yor, nesiller de¤ifliyor, ifl
yaflam› ve ifl yapma anlay›fl›
farkl›lafl›yor. Geleneksel konuflmalar
yerini geleceksel konuflmalara
b›rak›yor. Yeni kuflaklar iflleri
devral›yor. Henüz X,Y,Z kufla¤›na
al›flm›flken flimdilerde Alfa kufla¤›
konufluluyor. Bir de tabii sessiz kuflak
ve patlama kufla¤› var. Kuflak
kavram›n› sözlükler “yaklafl›k olarak
ayn› y›llarda do¤mufl, ayn› ça¤›n
flartlar›n›, dolay›s›yla birbirine benzer
s›k›nt›lar›, kaderleri paylaflm›fl, benzer
ödevlerle yükümlü olmufl kiflilerin
toplulu¤u” olarak tan›mlar. Buna ortak
de¤er, inanç, beklenti ve davran›fllara
sahip grup olduklar›n› da eklemek
gerek.

Nesilleri bu flekilde ayr›flt›rmak, kimi
çevrelerce kabul görmese de,
kuflaklar do¤du¤u y›llara göre
tan›mlan›yor. 1927-1945 do¤umlulara
“Sessiz Kuflak”, 1946-1964 aras›na
“Patlama Kufla¤›”, 1965-1979 aras›na
“X Kufla¤›”,  1980-1999 aras›na “Y
Kufla¤›”, 2000-2012 aras›na “Z
Kufla¤›” ve 2013 ile 2030 y›llar›
aras›nda do¤anlara ise “Alfa Kufla¤›”
deniyor.

K›rk›nc› y›l›n› dolduran Derne¤imiz
BUS‹AD 4 kufla¤› bünyesinde
bar›nd›rmas›yla da kuflkusuz özel bir
yere sahip. 20 si kad›n, 29’u fahri
olmak üzere toplam 265 üyesi olan
BUS‹AD ‘›n yafl da¤›l›m› flöyle
80 yafl üstü 7 üye (% 3)

70-80 yafl aras› 45 üye (%17)
60-69 yafl aras› 70 üye (%26)
50-59 yafl aras› 68 üye (%26)
40-49 yafl aras› 54 üye (% 20)
39 yafl alt› 21 üye (% 8)
Kuflaklar üzerinden BUS‹AD’a
bakt›¤›m›zda Derne¤imizin sessiz
kuflak ve patlama kufla¤› taraf›ndan
kuruldu¤unu görüyoruz.

Bugün en büyü¤ü 82, en küçü¤ü 74
yafl›nda olan 1927- 1945 do¤umlular
sessiz kufla¤› temsil ediyor, yani
“Cumhuriyet Kufla¤›n›”. fiu anda
dernekte yüzde 3 ile temsil ediliyorlar.
Nüfusumuzun ise yaln›zca yüzde
7’sini oluflturan bu kufla¤›n temel
felsefesi “yaflamak için çal›flmak”. O
nedenle ihtiyaç kadar tüketmekten
yanalar. Genifl aileler, yerel sosyal
gruplar ve yo¤un komfluluk iliflkilerine
önem veriyorlar.

1946-1964 y›llar› aras›nda do¤an ve
nüfus art›fl h›z› nedeniyle “Baby
Boomers-Patlama Kufla¤›” diye
adland›r›lan nesil BUS‹AD’daki en
kalabal›k grup.  Bugün en yafll›s› 73,
en genci 55 yafl›nda olan bu kuflak
için  “çal›flmak için yaflarlar” demek
yanl›fl olmaz. Disiplin, sadakat,
kanaatkarl›k duygular› geliflmifltir.

Teknoloji yayg›n olmad›¤› için kendi
ifllerini kendileri yapm›fllar, uzun
saatler boyu çal›flm›fllar, zor ifllerden
kaçmam›fllard›r. Nüfusumuzun yüzde
19’unu oluflturan bu nesil için önce

çocuklar›na sonra ebeveylerine
bakt›lar ifadesi yanl›fl de¤ildir.
X Kufla¤› ise bugün en büyü¤ü 54
en küçü¤ü 40 yafl›nda olan 1965-
1979 y›llar› aras›nda do¤anlar›
kaps›yor.

BUS‹AD Yönetim Kurulu’nun yüzde
75’i X kufla¤›. Bunlar geçmifli bilen
ve teknolojiyi ›skalamayan geçifl
dönemi çocuklar›d›r.  Hem postaneye
telefon ba¤lat›p bekleyen, hem cep
telefonu asistan›n› kullanan nesildir.
Dünyan›n ve teknolojinin geliflimine
dönüflümüne tan›kl›k etmifllerdir.
Kurallara uyumlu, aidiyet duygular›
güçlü, otoriteye sayg›l›, sad›k,
çal›flkan, ifl motivasyonlar› yüksek bir
nesildir. Belirli çal›flma süresinden
sonra kademe atlayabileceklerine
inan›rlar ve sab›rl›d›rlar. Daha çok
yaflamak için çal›fl›rlar, ülkemizin
yüzde 22’sini olufltururlar.

K›smen Patlama Kufla¤›n›n, k›smen
X kufla¤›n›n çocuklar› olan Y Kufla¤›
ise BUS‹AD’da yüzde 8 oran›nda
temsil ediliyor.  Y neslinin bugün en
yafll›s› 39, en genci ise 20 yafl›nda.
Kuflaklar aras› farkl›l›¤›n en çok
hissedildi¤i nesil özelli¤ini tafl›rlar.

Ba¤›ms›z olmay› severler,
özgürlüklerine düflkünler. Örgütsel
ba¤l›l›¤› az olmas›na ra¤men giriflimci
yanlar› yüksek. Daha rahat para
harcamak için çal›flt›klar›n› ifade
etmekten çekinmezler. Ülkemiz

Alfa Kufla¤› Çekirge Toplant›lar›’na
devam eder mi?



Yönetimden
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nüfusunun yaklafl›k  %35’ini
oluflturuyorlar. Gelece¤in BUS‹AD’n›n
aday üyeleri olan Z Kufla¤› ise 2000
y›l›ndan sonra do¤anlar› kaps›yor.

Z Kufla¤› sokak oyunlar›yla de¤il,
internet arac›l›¤›yla sosyalleflmeyi
tercih eden, teknolojiyle yaflayan,
birden fazla ifli ayn› anda, k›sa süre
de ve titiz biçimde yerine getirebilme
yetene¤ine sahip bir nesil. Bugün en
büyü¤ü 19 yafl›nda olan Z Kufla¤›n›n
ifl yaflamlar›yla ilgili, çabuk s›k›l›p
kolay vazgeçme olas›l›¤› d›fl›nda çok

da tahminde bulunulam›yor. Ancak
çevre, hayvan haklar› gibi toplumsal
olaylara duyarl›l›k, sosyal gruplarla
iliflki kurma ve hak arama konular›nda
di¤er kuflaklardan daha baflar›l›
olmalar› bekleniyor.

Bugün en büyü¤ü 6 yafl›nda olan
2013 ile 2030 y›llar› aras›nda
do¤anlardan oluflacak Alfa’lar ise en
teknoloji odakl› jenerasyon olacak.

Alfa’lar, di¤er nesillerden daha küçük
yafllarda teknolojiyle etkileflime

girdikleri için bilgiye eriflme gücü
aç›s›ndan, di¤er kuflaklara göre daha
flansl› olacaklar. Teknolojiye daha
çok para harcayacaklar, robot
arkadafllar› olacak, sanal gerçeklik
hayatlar›n›n bir parças› haline
gelecek, az konuflup, daha az
sosyalleflecekler.

Belki bu nesil BUS‹AD Yönetime
geldi¤inde Çekirge Toplant›lar› cep
telefonlar› üzerinden yap›lacak. Ya
da yap›lmayacak. Bunu zaman
gösterecek.



fi‹RKETLER‹N ÖMRÜ
3. KUfiA⁄A YETM‹YOR
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Ü lkemizde pek çok aile flirketi 3. 
kufla¤a gelemeden yok oluyor. 
Ayakta kalanlar ise ço¤unlukla

el de¤ifltiriyor. 30-40 y›l önce kurulup
bugünlere getirilen birçok flirketin,
kurucular›n›n yavafl yavafl
yönetimden çekildi¤i bir dönemden
geçiyoruz. Öyle ki say›s› yaklafl›k 2
milyonu bulan flirketlerin yüzde 95’ini
aile flirketlerinin oluflturdu¤u
ülkemizde, pek çok flirketin bafl›nda
babalar de¤il o¤ullar› veya k›zlar›
oturmaya bafllad›.

‹statistikler, her 10 flirketten sadece
birinin üçüncü kufla¤a devredildi¤ini
söylüyor.

Ulusal çapta bak›ld›¤›nda Koç,

Sabanc›, Do¤ufl, Eczac›bafl› gibi
üçüncü kufla¤›n yönetiminde olan
flirketler, baflar›l› az›nl›k içerisinde
yerini al›yor. Bursa’da da yine üçüncü
kufla¤›n yönetimine geçebilen
flirketlerin say›s› oldukça az.  Dünyada
en büyüklerden Ford, Michelin,
Ericsson, Peugeot, Loreal gibi
flirketler de aile aile flirketleri.

Endüstriyelleflmifl ülkelerdeki
flirketlerin yüzde 75’i, Fortune
500’deki flirketlerin üçte birinden biraz
fazlas›, ‹talya’daki en büyük 100
flirketin 43’ü, Fransa’daki en büyük
100 flirketin 26’s›, Almanya’daki en
büyük 100 flirketin 17’si aile flirketi
niteli¤inde. Türkiye’de ise bu oran
yüzde 9.

ABD’de, ikinci kufla¤a kadar
yaflayabilen aile flirketlerinin, oran›
yüzde 20’yi geçmiyor ve hatta bu
yüzde yirminin ise ancak yüzde 17’si
üçüncü kufla¤a kadar devam
edebiliyor.

Sonuçta, birinci kuflak taraf›ndan
kurulmufl olan 100 aile flirketinden
sadece 3.4 tanesi üçüncü kufla¤a
dek yaflam›n› sürdürebiliyor.
‹ngiltere’de de ayn› durum gözleniyor.
‹ngiliz flirketlerinin sadece yüzde 3.3’ü
üçüncü kufla¤a devredilebiliyor.
Türkiye’de ise üçüncü kufla¤›n
yönetimine devredilen flirket oran› ise
yüzde 10-15’ler aras›nda. Türkiye’deki
aile flirketlerinin ortalama ömrü ise
30-35 y›l.

Dünyada tarihi eskilere dayanan aile iflletmeleri

fiirket Ad› Ülke Kurulufl Y›l› Faaliyet Alan›

Kongo Gumi Japonya 578 ‹nflaat

Hoshi Japonya 718 Hotelcilik

Chateau de Gauiaine Fransa 1000 fiarapç›l›k

Barone Ricasoli ‹talya 1141 fiarapç›l›k ve zeytinya¤›

Barovier Taso ‹talya 1295 Cam üretimi

Hotel Pilgam Haus Almanya 1304 Hotelcilik

Richard de Bas Fransa 1326 Ka¤›t imalat›

Torrini Firenze ‹talya 1369 Alt›n iflletmesi

Antironi ‹talya 1385 fiarapç›l›k

Camuffo ‹talya 1438 Gemi inflaat›

Baronnie de Courssergues Fransa 1495 fiarapç›l›k

Graiza Deruta ‹talya 1500 Seramik imalat›

Febbrica D’Armi Pietro ‹talya 1526 Silah yap›m›

John Broke ‹ngiltere 1545 Tekstil

Codorniu ‹spanya 1551 fiarapç›l›k

Fonjallaz ‹sviçre 1552 fiarapç›l›k

De Vergulde Hand Hollanda 1554 Sabun imalat›

Von Poschinger Almanya 1568 Cam imalat›

Wachsendustrie Almanya 1589 Cam imalat›

Bernberg Almanya 1590 Mum imalat›
Kaynak: Nihat Erdo¤mufl, Aile ‹flletmeleri, ‹giad Yay›nlar›

Aile flirketleri ekonomiler için
büyük bir dinamizm ve
yenilenme kayna¤›. Çeflitli
sektörlerde faaliyet gösteren
ve ailelerin yönetti¤i bu
flirketler, dünyada ülkelerin
milli gelirinin yüzde 45 ila
70’ini oluflturuyor. 3. ve 4.
Kuflak temsilcilerinin masa
bafl› yapmaya bafllad›¤› aile
flirketlerinin gündeminde
‘sürdürülebilirlik’ var.

Ülke ekonomisinin belkemi¤ini
oluflturan aile flirketlerinin
varl›¤›n›n uzun y›llar devam
etmesi ekonomi aç›s›ndan
oldu¤u kadar toplumsal aç›dan
da önemli bir konu.

Jenerasyonlar aras›ndaki
farklar›n daha da
belirginleflti¤i günümüzde,
aile iflletmelerinin gelece¤ini
masaya yat›r›yoruz.



Dosya Konusu
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Rakamlarla aile flirketleri

Aile iflletmelerinin sürdürülebilir yap›ya
kavuflarak nesillerden nesillere
aktar›lmas› son y›llarda üniversiteler,
sivil toplum kurulufllar› ve ekonominin
di¤er tüm unsurlar› taraf›ndan
üzerinde kafa yorulan bir konu.

Avrupa Birli¤i raporlar›na göre

dünyadaki flirketlerin yüzde 50’si,
Amerika’daki flirketlerin yüzde 90’›
ve Fortune 500’e göre en büyük
flirketlerin yüzde 40’› aile flirketi.
Türkiye’de ise flirketlerin yüzde 95’i,
KOB‹’lerin ise yüzde 99’u, halka aç›k
flirketlerin yüzde 75’i aile
flirketlerinden olufluyor. Bu flirketlerin
toplam milli gelire katk›s›n›n ise yüzde
75 civar›nda oldu¤u söylenebilir.

Aile flirketlerinin ortalama ömrü 25
y›l. Yüzde 30’u ikinci kufla¤a, yüzde
12’si üçüncü kufla¤a ve sadece
yüzde 3’ü dördüncü kufla¤a
geçebiliyor. Aile flirketlerinin
çöküflünde ise yüzde 80 ailevi
konularda al›nan kararlar etkili oluyor.

fiirketlerden yaln›zca yüzde 20’si ticari
konular nedeniyle çöküyor. Türkiye’de
Cumhuriyet öncesi kurulan aile flirketi
say›s› sadece 69. Oysa ömrü 200 y›l›
geçen flirket say›s› Almanya’da 837,
Hollanda’da 222, Fransa’da 196 ve
Japonya’da 3 bin 146.

Yüzlerce y›l ayakta kalabilen aile
iflletmelerinin bu baflar›lar›n›n
sebepleri araflt›r›ld›¤›nda 7 ana neden
ortaya ç›k›yor:
De¤iflen dünyaya uyum sa¤layabilme,
insana de¤er verme, ifle odaklanma,
iflletmede çal›flanlara yetki devrini
baflarabilme, temel aile kültürüne ve
de¤erlerine sahip olma ve bunlar›
kuflaklar boyu sürdürebilme, aile içi
güçlü iletiflim, sonraki kufla¤›n
yetifltirilmesi ve onlara yetki devrinin
y›llar öncesinden planlanmas›.

AB raporlar›na göre
dünyada var olan

flirketlerin

Amerika’daki
flirketlerin

Fortune 500’e göre
dünyadaki en büyük
ve baflar›l› flirketlerin

Aile flirketlerinin
ortalama ömrü

Aile flirketleri
Türkiye milli

gelirinin

Dünya ve Türkiye’de aile flirketleri

%50’si

%90’›

%40’›
aile flirketi

25-30 y›l

%90’›n›
temsil ediyor

Türkiye’de aile iflletmelerinin
da¤›l›m›

%38’inin birinci

%47’sinin ikinci

%13’ünün üçüncü

%2’sinin dördüncü
ve daha sonraki

nesillerden aile bireylerine ait
oldu¤u çeflitli kaynaklarda
yer al›yor.
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Dosya Konusu
2025’e kadar iflgücünün % 75’ini Y
Kufla¤› oluflturacak

Aile flirketlerinin sürdürülebilirli¤i
üzerine vizyon ortaya koymak
isteyenlerin kuflaklar aras›ndaki
ayr›mlar› da iyi bilmesi gerekiyor.
Uzmanlar, dünya üzerinde yaflayan
insanlar›n 5 ayr› kufla¤› temsil etti¤i
görüflünde birlefliyor:

1925-1945 y›llar› aras›nda do¤an
Sessiz Kuflak, 1946-1964 y›llar›
aras›nda do¤an Patlama Kufla¤›,
1965-1979 aras›nda dünyaya gelen
X Kufla¤›, 1980-2000 y›llar› aras›nda
do¤an Y Kufla¤› ve 2000 y›l›
sonras›nda do¤an Z Kufla¤›.
‹fl dünyas› aç›s›ndan bakt›¤›m›zda flu

anda yafllar› itibariyle Patlama Kufla¤›,
X ve Y Kufla¤› birarada çal›fl›yor,
birlikte yönetiyor. Di¤er yandan
dünyada art›k söz sahibi olan Y
kufla¤› nüfusunun yaklafl›k 2 milyar
kifliden olufltu¤u tahmin ediliyor.
2025 y›l›na kadar ise ifl gücünün
yüzde 75’ini Y kufla¤› çal›flanlar›
oluflturacak. Jenerasyon farkl›l›klar›
ifl dünyas›nda hem çal›flanlar›n hem
de patronlar›n ifl yap›fl biçimlerini,
birbirleriyle iletiflimlerini ve
kurumsallaflma kültürünü do¤rudan
etkileyebilecek bir unsur olarak
karfl›m›zda. Bu nedenle, aile
flirketlerinin sürdürülebilirli¤i olgusu,
masa bafl›na geçen/geçecek olan 3.
ve 4. Kufla¤›n ait oldu¤u jenerasyonu
do¤ru alg›lamam›z› gerektiriyor.

Z Kufla¤›, bugün 2000 ve sonras›
do¤anlardan olufluyor. Henüz ifl
dünyas›nda yer almad›lar.

Sosyalleflmeyi sokakta oynayarak

de¤il, ipadlerle sa¤layan bu kuflak,
ifl dünyas›ndaki as›l de¤iflimi de
beraberinde getirecek. Stratejik insan
kaynaklar› çözümleri sunan
uluslararas› bir dan›flmanl›k firmas›

olan Drake Beam Morin, farkl› yafl ve
kuflaklardaki insanlar›n kariyer
beklentilerini, seçimlerini ve onlar›
bekleyen f›rsat ve tehditleri ortaya
koymak için 21 ülkede 15 bin 800
profesyoneli kapsayan bir araflt›rma
yapt›.

Araflt›rma, iflgücü yaflland›kça,
organizasyonlar›n yetenekli insanlar›
seçme, yerlefltirme, gelifltirme ve
elinde tutma konusundaki stratejilerini
yeniden gözden geçirmesi gerekti¤ini
ortaya koyuyor.

Araflt›rmada flu saptama yap›l›yor:
“Yetenekli insanlarla uzun vadeli
çal›flabilmek, çal›flanlar›n katk›s›n›
yükseltebilmek ve yenilikçi fikirleri
flirkete tafl›yacak her yafltan
cevherleri çekebilmek için flart”.

Kuflaklararas› sinerji flart

Türkiye’de 55 yafl›n üzerinde olup
çal›flan profesyonellerin say›s› çok
fazla de¤il. Ancak, üst düzeyde,
yönetim kurullar›nda veya dan›flman
olarak “beyaz saçl›lara” rastlamak
mümkün. Asl›nda onlara “ihtiyar
delikanl›lar” demek daha uygun.
Çünkü, 55 yafl›n üzerinde olup ifl
hayat›nda kalabilen bu yöneticilerin
ço¤u yeniliklere, teknolojiye ayak
uydurabilmifl, “koç”luk becerilerini
gelifltirmifllerden olufluyor.

Drake Beam Morin’in araflt›rmas› da,
flirketlerin ifl yaflam›ndaki bu kuflak
çeflitlili¤ini, çat›flmalar›n k›s›r
döngüsünde kurtar›p, avantaja
dönüfltürebilece¤ine dikkat çekiyor.

Gençlerin dinamizmiyle “Sessiz
Kuflak”›n deneyimlerini bir potada
eritebilirseniz, ortaya üretken, dinamik
bir çal›flma ortam› ç›k›yor. Böylece
ortaya ç›kan kuflaklar aras› sinerji,
flirketin tüm iflleyiflini olumlu etkiliyor.

KAYNAKÇA

https://www.haberturk.com/yazarlar/esen-y-evran/1664004-
sirketleri-ve-patronlari-degistiren-y-kusagi#
https://businessht.bloomberght.com/piyasalar/haber/1718166-
aile-sirketlerinin-yuzde-96-si-ucuncu-kusakta-son-buluyor
https://tr.sputniknews.com/yeni-seyler-
rehberi/201807091034239484-x-y-z-kusagi-didem-tinarlioglu/
https://dergipark.org.tr/download/article-file/343645
http://selimyazici.com.tr/2009/01/04/ailesirketleri/http://ww
w.mibdergisi.com/ekonominin-belkemigi-aile-sirketleri/

• Uyumlu-Kanaatkar-Çal›flkan-Tutkulu-Otoriteye Sayg›l›.
• Savafl ve yoklu¤u gören, buna ba¤l› olarak baflar›, güç ve
daha iyi bir sosyal konum kazanabilmek için h›rslanm›fl bir
kuflak.

Sessiz
Kuflak

(1925-1945)

• Kuralc›-Çal›flkan-Baflar› Odakl›-Sad›k-Otoriteye Sayg›l›-Amaç
Odakl›-Uyumlu-Kanaatkar-Ben Odakl›.
• Teknoloji yeni geliflmeye bafllad›¤›ndan uyum sa¤layamam›fl.
• Savafl sonras› do¤um oranlar›n›n yükseldi¤i bir kuflak.

Bebek
Patlamas›

Kufla¤›
(1946-1964)

• fiüpheci-‹fl Odakl›-Rekabetçi-Duyarl›-Otoriteye Sayg›l›-
Mücadeleci-Kanaatkar-Sab›rs›z.
• Teknolojik geliflmelere mecbur kald›¤› için uyum sa¤lamaya
çal›flan.
• Daha iyi bir yaflam standartlar› için daha az çocuk anlay›fl›na
sahiptir.

X Kufla¤›
(1965-1979)

• Sorgulay›c›-Giriflimci-Tatminsiz-Otoriteye Karfl› Sald›rgan-
Özgüvenli-Gerçekçi-fieffaf.
• Teknoloji onlar için hayattaki birçok fley için temel araç ve
simge.
• Özellikle akranlar›n›n görüflleri ve bak›fl aç›lar› onlar için
önemli, ekip ruhuna sahip bir kuflakt›r.

Y Kufla¤›
(1980-2000)

• Yarat›c›-Geleneksellikten Uzak-Tüketici-Tatminsiz-Sonuç
Odakl›-Otoriteye Sald›rgan-Do¤rucu-Güvenli-‹letiflime Aç›k.
• Teknoloji onlar›n bir parças›, yaflamlar›n›n temeli.
• Teknoloji arac›l›¤›yla sürekli iletiflime aç›kken, yaln›z bir yaflam
benimsemesi beklenen kuflak.

Z Kufla¤›
(2000-)
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“‹flletmeyi aile gibi yönetemezsiniz”



kodlar›m›zda bulabiliriz. Aileye,
çal›flmaya, kazanmaya, yönetime
iliflkin bak›fl›n›zda ald›¤›n›z e¤itim,
edindi¤iniz deneyim ne olursa olsun,
yetiflti¤iniz co¤rafyan›n kültürel kodlar›
yaflam›n›zda belirleyici olur. Bizim
ülkemizde aile, baba, büyük-küçü¤e
bak›fl, yabanc›ya bak›fl, neredeyse
iflletmeyi ve kurucuyu ilahlaflt›rarak
dokunulmaz k›lan, dokunulmaz
olmaya zorlayan manevi anlamlar
çok bask›n…

Ülkemizdeki hâkim aile yap›s› bugün
helikopter aile olarak adland›rd›¤›m›z
modele sahip. Bu tabir, çocu¤unu
sürekli gözeten, onu birey olarak de¤il
uzvu, uzant›s› olarak gören aileler
için kullan›l›yor. Bu tabiri iflletmeye
de uyarlamak mümkün. Ailenin
çocu¤una yaklafl›m› neyse,
iflletmesine yaklafl›m› da afla¤› yukar›
ayn› oluyor asl›nda. Helikopter
ebeveyn aile iflletmesinde helikopter
yöneticiye dönüflüyor. Oysa yetkiyi
devredece¤i kuflak da o kufla¤›n
yetiflece¤i iflletme de ba¤›ms›z,
kendini ispatlamas› için nefes almaya
ihtiyac› olan, yaflayan, karakteri olan,
olmas› gereken birer sistem.

Avrupa’da, ABD’deki aile
iflletmelerinde ise durum daha farkl›.
Aile ve iflletme içinde demokrasi
içselleflmifl. Aile üyesi olmak birey
olman›n önüne geçmiyor. Dolay›s›yla
liderlik yönlerini öne ç›karabiliyorlar.
Eylem ve karar verme yetenekleri,
ataerkil kültürde yap›lanan bir aile
flirketinin üyeleriyle k›yaslanmayacak
ölçüde geliflmifl.

Türkiye’deki durumda bir di¤er bafll›k
da 3’üncü flah›slara bak›fl aç›s›yla
ilgili. Ülkemizde aile içinde 3’üncü
flah›slara bak›fl daima temkin ve
tedbir gerektirir. Oysa iflletmelerin
profesyonelleflmesi,
kurumsallaflmas›, ailenin
duygusall›¤›ndan s›yr›labilmesi için
dan›flmanlara, uzmanl›klara ihtiyaç
vard›r. Ancak ülkemizde aile
iflletmelerinde ifli profesyonellerle
yönetmek bir tehdit gibi hatta ipleri
baflkas›na vermekle bir tutulabiliyor
ki bu kurumsallaflman›n önündeki en
büyük engel. Dolay›s›yla bir süre
sonra,  çok kullan›lan ifadeyle
“iflletmeyi birinci kuflak kuruyor, ikinci
kuflak güçlendiriyor, üçüncü kuflak
bitiriyor” deniyor.

13 Bak›fl 147

Bahar Ak›ngüç Günver, ‹stanbul
Kültür Üniversitesi Mütevelli
Heyet Baflkan›, ayn› zamanda
doktoras›n› aile iflletmeleri
konusunda yapm›fl ve tezi kitap
olarak bas›lm›fl bir isim.

Babas› Fehamettin Ak›ngüç'ten
devrald›¤› koltukta bir yandan
Üniversitenin
kurumsallaflmas›n› di¤er
yandan da Aile ile iflletmelerinin
do¤ru flekilde yürütülmesi için
u¤rafl›yor.

Aç›kças› aile iflletmeleri
konusunda söyleyecek önemli
sözleri var. Mesela;
“Ülkemizdeki hâkim aile yap›s›
bugün helikopter aile olarak
adland›rd›¤›m›z modele sahip.

Bu tabir, çocu¤unu sürekli
gözeten, onu birey olarak de¤il
uzvu, uzant›s› olarak gören
aileler için kullan›l›yor. Bu tabiri
iflletmeye de uyarlamak
mümkün.

Ailenin çocu¤una yaklafl›m›
neyse, iflletmesine yaklafl›m›
da afla¤› yukar› ayn› oluyor
asl›nda. Helikopter ebeveyn aile
iflletmesinde helikopter
yöneticiye dönüflüyor. Oysa
yetkiyi devredece¤i kuflak da o
kufla¤›n yetiflece¤i iflletme de
ba¤›ms›z, kendini ispatlamas›
için nefes almaya ihtiyac› olan,
yaflayan, karakteri olan, olmas›
gereken birer sistem.

Avrupa’da, ABD’deki aile
iflletmelerinde ise durum daha
farkl›.  Aile ve iflletme içinde
demokrasi içselleflmifl” diyerek
önemli bir bak›fl aç›s› koyuyor
önümüze.

Bahar Ak›ngüç Günver'in aile
iflletmeleriyle ilgili sorular›m›za
verdi¤i yan›tlar oldukça zihin
aç›c›.

‹yi okumalar.

Söylefli
Dünyada aile flirketlerinin konumu ile
Türkiye’deki durum hakk›nda bilgi
verebilir misiniz? Dünyada kaç kuflak ve
kaç y›ll›k bir ömür var aile flirketlerinde,
Türkiye’de durum nedir?

Geçti¤imiz günlerde Üniversitemizin
Aile ‹flletmeleri ve Giriflimcilik
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi bu
kapsamda literatürdeki istatistikleri
derlemiflti. Rakamlar gösteriyor ki
Türkiye’de flirketlerin %96’s›n›,
KOB‹’lerin ise yüzde 99’unu aile
flirketleri oluflturuyor.

Dünyadaki flirketlerin ise %75’e yak›n›
aile flirketlerinden olufluyor. Aile ya
da aileler taraf›ndan kontrol edilen
kay›tl› flirketlerin oran› Avrupa
Birli¤i’nde %50, ABD’de ise %95’in
üzerinde. Yap›lan araflt›rmalar, aile
flirketlerinin sadece %30’unun ikinci
kufla¤a, %12’sinin üçüncü kufla¤a
geçebildi¤ini gösteriyor. Dördüncü
kufla¤a geçebilenlerin oran› ise %3’te
kal›yor. Türkiye Kurumsal Yönetim
Derne¤i (TKYD) verilerine göre aile
flirketlerinin ortalama ömrü 34 y›l.

Yap› olarak Türkiye’ye en çok
benzeyen ülkelerden biri olan
‹talya’da ise bu rakam 104 y›l› buluyor.

Ülkemizde aile iflletmelerinin
ömürlerinin dünyadaki geliflmifl
ülkelerdekilere k›yasla daha k›sa
olmas›n›n sizce sebepleri nedir?

Bu soruya tek bir neden göstermek
ya da bir problemi iflaret etmek
mümkün de¤il.  Ülkemiz özelinde aile
iflletmelerinin yaflam sürelerini ve
yaflam kalitelerini etkileyen temel
sorun bana kal›rsa aile ve iflletme
aras›ndaki dengeyi kuramamaktan
geçiyor.

Aileyi iflletme, iflletmeyi aile gibi
yönetemezsiniz. Bir aile iflletmeniz
varsa, hem ailenin hem de iflletmenin
sürdürülebilirli¤i için yönetsel
dengeleri ve duygusal ba¤lar› iyi
kurmak önemli. Ancak esas mesele
ifl ve aileye iliflkin kültürel kal›plar ve
önyarg›lar. ‹flletme ile ailenin duygusal
ve maddi ihtiyaçlar›, gerçekleri, karar
alma biçimleri farkl›. Bunu kabul
etmeliyiz. Neden Türkiye’deki aile
iflletmelerinin ömrü di¤er co¤rafyalara
göre daha k›sa? Bu sorunuzun
Türkiye özelindeki yan›t›n› kültürel
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Aile flirketlerinde sa¤l›kl› ve sürekli
baflar›n›n yol haritas›nda sizce neler
var?

Asl›nda sorunuz bir ölçüde yan›t›n
da anahtar kelimelerini veriyor. Bir
haritadan söz ediyorsan›z bir yol ve
bir yolculuk var demektir. Gidilecek
bir hedef ve bu noktada geçilmesi
gereken farkl› yerler var demektir.
Aile iflletmeleri de asl›nda iflletmenin
nesilden nesile yapt›¤› bir yolculuk.
 Bu yolculu¤un sa¤l›kl› geçmesi için
harita; güçlü bir dan›flmanl›kla
haz›rlanm›fl aile anayasas›d›r.  Aile
anayasas›, ailenin ve iflletmenin
süreklili¤ine hizmet eden temel
belgeler aras›ndad›r.

Bunun yan› s›ra çok önemli bir manevi
misyona da sahip. ‹flletme, kurucu
kufla¤›n de¤erleri ve mücadeleleriyle
flekilleniyor. Bu noktada aile
anayasas› iflletmenin bir ölçüde
kurumsal haf›zas›d›r. Çünkü yeni
kuflaklara yaln›z mülkiyet de¤il
de¤erler de miras b›rak›l›r. Dolay›s›yla
aile anayasas› benzersiz bir öneme
sahip. Yolculuk boyunca aile üyesi,
elindeki harita kadar bagaj›n› da belli
donan›mlarla ve yeteneklerle
doldurmal›. Fark›ndal›k, esneklik ve
e¤itim aile flirketinde yönetimi ve
yetkiyi devralacak nesillerin bagaj›nda
yer almal›. Yeni nesil üyenin; aile ve
iflletmenin ihtiyaçlar› ve gerçeklerine
iliflkin fark›ndal›¤› flirketin gelecek
yolculu¤unda çok önemli. ‘Kim olarak
bu yolculu¤a bafll›yorum ya da bu
yolculu¤u sürdürüyorum, nereye
kadar gitmeliyim ve hangi noktada
devretmeliyim?’. ‘Yolculukta yan›mda
aileden ve iflletmeden kimler olmal›?’
Bu sorular›n yan›t›n› yönetimi/yetkiyi
devralm›fl her aile üyesinin kendisine
verebilmesi gerek.  Aile iflletmesinin
yolculu¤unda bir di¤er önemli bafll›k
da esneklik. De¤iflim karfl›s›nda ne
kadar sert ve dirençli olursan›z o
kadar k›r›l›rs›n›z.  Aile iflletmelerinin
sa¤l›kl› yolculu¤u için yetiflmekte olan
nesillerin farkl› olaca¤›n›, zaman›n
ruhuna iliflkin de¤iflimlerin
olabilece¤ini, yaflanabilece¤ini
bilmek ve de¤iflim karfl›s›nda esnek
olabilmek önemli. Sonuncusu ve
bence en önemlisi de e¤itim. Aile
iflletmesinde yetkiyi devralacak yeni
nesiller için e¤itim çok önemli.
Akademik e¤itime ek olarak varl›k
e¤itimi, liderlik, etik de¤erler e¤itimi

kurum içi rotasyonlar aile iflletmesinde
baflar›n›n ve sa¤l›kl› varl›¤›n devam›
için olmazsa olmazlar aras›nda.

X, Y, Z Jenerasyon farklar› sizce
gelecekte bugün aile iflletmelerinin
yap›s›n› nas›l de¤ifltiriyor ve gelecekte
nas›l de¤ifltirebilir?

Nas›l de¤iflir ya da de¤ifltirebilir
sorusunun yan›t› asl›nda o aile
iflletmesinin ve kuflaklar›n›n de¤iflimi
nas›l alg›lad›¤›, yorumlad›¤› ve
yönetti¤i ile ilgili. Yetkiyi devretmeye
haz›rlanan kuflak de¤iflime
dirençliyse ya da de¤iflim
dinamiklerini görmezden gelmeye
meyilliyse iflletmenin ileriye do¤ru
evrilmesi çok da mümkün
görülmüyor. Aç›kças› ben Z nesliyle
birlikte Aile ‹flletmelerine yans›yacak
dönüflümü merak ve heyecanla
bekliyorum. Bir kere teknolojinin
içinde do¤an bir nesil, zaman ve
mekân›n ötesinde düflünüp eylem
alabiliyorlar. Ofis içi-saatli çal›flma
mant›¤›n›, karar alma mekanizmalar›n›
mutlaka dönüfltüreceklerdir.
Deneyime karfl› duyduklar› merak ve
ifltah da Z Kufla¤›n›n temsil etti¤i aile
iflletmelerinde fark yaratacak. Bizler,
deneyimi dinlemeye, gözlemlemeye,
anlad›klar›m›zdan ders ç›karmaya
yatk›n nesillerken Y ama özellikle de
Z Kufla¤› birebir yaflamay› tercih
ediyor. Bu da aile iflletmelerinin ifl
yapma ve hizmet sunma anlay›fllar›na
yeni bir soluk getirecek. Do¤aya ve
çevreye duyarl›l›klar› da çok yüksek
bir nesil.  Bugün Z kufla¤› özellikle
çevre, bar›fl, toplumsal cinsiyet,
demokratik haklar konusunda
duyarl›l›klar›yla ön plandalar. Bu
durufllar›yla belki de 10 y›l sonra aile
iflletmelerinin kurumsal sosyal
sorumlulu¤a ay›rd›klar› pay çok daha
büyük olacak. Dolay›s›yla aile
iflletmelerinin gelece¤i yeni kuflaklarla
birlikte ilginç dönüflümlere sahne
olacak.

Aile iflletmelerinde bir tarafta geleneksel
rollerini flirkette de sürdüren baba, anne,
amca, ortak ismi verilen karakterler var.
Di¤er yanda kurumsallaflmay›
h›zland›rmak için ifle al›nm›fl olan
profesyoneller… Bu iki taraf aras›nda
sizce nas›l bir köprü kurulmal› ki, iflletme
daha sürdürülebilir olabilsin?

‹flletmeye hizmet veren

profesyonellerin, aileden iflletmeye
sirayet eden temel prensipleri ve etik
kodlar› içsellefltirmesi dengelerin
korunmas› yolunda çok önemli. fiöyle
bir örnek vereyim:  emek kutsald›r
ilkesini ön planda tutan bir aile
iflletmesine sadece kâr› düflünen bir
profesyonel uzun vadede zarar verir.
‹flletmeye profesyonel olarak kat›lan
üye ise insan kayna¤›nda liyakati,
e¤itimi, ölçülebilir kriterlerini öne
al›rken aile, yak›n çevresinden birini
duygusal sebeplerle ifle dahil etmeye
çal›fl›rsa bu da profesyonelin
verimlili¤ine zarar verir. Özetle iflin
özünde ailenin ve profesyonelin
birbirlerinin s›n›rlar›n› bilmesi önemli.
Aile üyeleri profesyonellerin alan›na,
profesyoneller de ailenin ve
iflletmenin temel de¤erlerine sayg›
duymak durumunda. Bu atmosferi
oluflturman›n en etkili yolu da s›n›rlar›,
kodlar› aç›k ve net belirlenmifl bir
kurumsal yap› ile mümkün.

Sizce 3 ve 4. Kuflaklar›n iflletmelerde
baflar›l› ve kal›c› olmas› için 1 ve 2.
Kufla¤›n flirketteki tüm yetkilerini ve
insiyatiflerini devretmesi flart m›d›r?

Bu çok zor bir soru. Aile ve iflletmenin
hizmet verdi¤i alana göre, 1. ve 2.
Kufla¤›n zihinsel, akademik, fiziksel
ve psikolojik sa¤l›¤›na göre, ifl
yapmaya duydu¤u ifltaha, en
önemlisi de yetkileri devretmeye karfl›
duydu¤u iste¤e göre de¤iflir.  Çünkü
yetki devri ya da inisiyatif ka¤›t
üzerinde imzalan›nca ya da devrettim
dendi¤i anda dünden bugüne
yap›labilecek bir süreç de¤il. Kendi
deneyimimden yola ç›karak flunu
söyleyebilirim ki Kurucumuz ve
Onursal Baflkan›m›z Fahamettin
Ak›ngüç yönetimi ve yönetimin
gerektirdi¤i yetkiyi üçüncü kuflak
olarak bizlere devretti. Ancak
kendisinin liderlik vas›flar›, e¤itim
deneyimi ve dünya görüflü,
mentorlu¤u bizim için hala çok de¤erli
ve geçerli.

Aile flirketlerinin uzun y›llar varl›klar›n›
koruyabilmesi için uzmanlar taraf›ndan
önerilen Aile Anayasas› sizce nas›l bir
yap›da olmal›?

Aile anayasas›n›n olmazsa olmazlar›
içinde ailenin temel de¤erleri,
inançlar›, iflletmenin misyonu, aile
üyelerinin iliflkileri, temel davran›fl
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Bahar Ak›ngüç GÜNVER kimdir?

1963 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. ‹lkö¤renimini Kültür Koleji’nde, Ortaö¤renimini Robert
College’de tamamlad›. Yüksekö¤renimini Bo¤aziçi Üniversitesi’nde yapt›. Daha sonra California
State University’de “E¤itim Yönetimi” konusunda yüksek lisans ö¤retimi gördü. Bu üniversitede
Matematik branfl› asistanl›¤› yapt›. California’daki çeflitli okullarda yönetim çal›flmalar›na kat›ld›.

Kurucu Müdürü oldu¤u Kültür Fen Lisesi’nde Matematik ö¤retmenli¤i yapt›. Kültür Koleji’ndeki
çal›flmalar›n›, 2002 y›l›ndan itibaren Kültür Okullar› Genel Müdürü olarak sürdüren Bahar Ak›ngüç
Günver, ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesi Davran›fl Bilimleri Bölümü’nde “Doktora” yapm›fl
olup tez çal›flmas› “Aile ‹flletmeleri” ad› ile kitap olarak yay›nlanm›flt›r. Yaflad›kça E¤itim dergisinin
yay›n yönetmeni olan Dr. Bahar Ak›ngüç Günver, ‹stanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyet
Baflkan› olarak e¤itim yönetimi alan›ndaki çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

“ “

kurallar›, aile-ifl iliflkisini oluflturan
politikalar, performans ölçütleri,
emeklilik politikas›, yönetsel tan›mlar,
aile üyeleri için ödül ve terfi sistemleri
gibi konular yer al›yor. Nas›l
haz›rlanmal› konusuna gelirsek…

Her fleyden önce detayl› ve uzun
soluklu bir sürece haz›r olunmas›
gerekiyor. Haz›rl›¤› yönlendiren temel
prensipler var: Beklentilerin,
de¤erlerin ve realitelerin aile ve
iflletme bafll›¤› alt›nda ayr› ayr›
belirlenmesi. Dan›flmanl›k deste¤i.
Haz›rlanan taslaklar›n aile içinde
de¤erlendirilmesi, gizlilik esas›,
ba¤lay›c›l›k s›n›rlar›n›n çizilmesi gibi.
Tüm bu etaplar haz›rl›k sürecinin bir
parças›. Ancak bu aile üyeleri için
de bir deneyim ve e¤itim süreci. Aile
anayasas› haz›rl›k sürecinde
iflletmeler kendilerine, beklentilerine,
alanlar›na daha farkl› bir gözle
bak›yorlar, gelece¤i konufluyorlar.
Dan›flman›n do¤ru yönlendirilmesi
de ailenin sorumlulu¤unda olan bir
baflka konu. Ailenin ve iflletmenin
beklentileriyle birlikte sa¤l›kl›
devamlar› için gereken önkoflullar›
net ve fleffaf biçimde aktarabilmeliler.
Bizim anayasa haz›rl›k çal›flmam›z
2000 y›l›nda bafllad›. O süreçte aile

iflletmeleri üzerine haz›rlad›¤›m
doktora tezimin literatür araflt›rmalar›
için ABD’deydim. Kültür Okullar›n›n
yönetiminde 2. kuflak üye olarak belli
bir deneyimim vard›. Hem teori hem
de uygulama anlam›nda aile
iflletmeleri benim için yaflamsal
de¤ere sahip bir aland›. O dönemde
öncelikle UCLA Üniversitesi’nden aile
iflletmeleri ve giriflimcilik bölümünün
kurucusu Prof. Dr. Allan Carlsrud ile
ilk olarak görüfltük. 2004 y›l›na kadar
Kurucumuz Fahamettin Ak›ngüç’le
birlikte çal›flt›¤›m›z aile anayasas›
taslaklar›n› kendisiyle paylaflt›k.
Kendisi haz›rlad›¤›m›z içerikle ilgili
yönlendirmelerde bulundu. Örne¤in

Kurucumuz Fahamettin Ak›ngüç,
zamanla de¤iflebilir düflüncesiyle
ileriye dönük kesin fleyler koymak
istemedi¤ini belirtmiflti ancak Prof.
Dr. Carlsrud “siz flartlara ve koflullara
göre de¤iflebilece¤ini belirtin ama
flu maddeyi mutlaka koyun çünkü
nesiller boyunca giderek de¤iflebilir”
dedi. Ard›ndan haz›rlanan metni aile
içinde de görüflerek nihai fleklini
verdik. Nitelikli dan›flmanl›k hizmetinin
al›nmas› ve konunun aile içinde
de¤erlendirilmesi, ba¤lay›c›l›¤› ve
gizlilik esaslar›n›n belirlenmesi
anayasa haz›rl›k sürecinin en önemli
etaplar›.



Aile flirketinde 5. Kufla¤›n
temsilcisi Yasemin Uyar
Duman. Farkl› bir alanda e¤itim
alsa da, ald›¤› e¤itimi flirketin
ihtiyaçlar›na göre kullanmas›n›
da biliyor. Aile ya da patron
flirketi fark etmeksizin yönetici
pozisyonunda olanlar›n güçlü
ve zay›f yönlerini belirleyip
eksiklerini profesyoneller
arac›l›¤›yla doldurmas›
gerekti¤ini söylüyor.

Duman, flirkette önceki kuflak
ve eski profesyonellerle
iliflkilerini, “Onlar›n deneyimini
bizim genç bak›fl›m›zla
birlefltiriyoruz” diye tan›ml›yor.
Az bulunan 5. Kuflak
temsilcisinden bir aile flirketi
ve gençleflme serüvenini
dinleyelim o halde.

demek asl›nda problem çözme
teknikleri. Bazen ürün olarak bazen
de sistemle ilgili karfl›ma ç›k›yor.

Problem çözme tekniklerini burada
kullan›yorum. As›l iflim marka
yöneticili¤i. Markan›n gençleflmesi
için çal›flmalar yap›yorum. Ama aile
flirketindeyseniz ben sadece buna
bak›ca¤›m diyemiyorsunuz hele
yönetim kurulundaysan›z, sadece bu
ifli yap›yorum diyemiyorsunuz. Üretim
verimlili¤iyle de ilgileniyordum.

Hayaliniz bu muydu?

Buraya dönmemek üzere tasar›m
okudum. Ama kendi iste¤imle buraya
döndüm. Severek yap›yorum iflimi.
10 Y›l önce sorsayd›n›z böyle
demezdim. Ama kendi iflinin bafl›nda
olman›n baflka hiçbir flirkette
alamayaca¤›n›z bir hazz› var.

Amerika’da küçük bir tasar›m firmam
vard› asl›nda. Burayla karfl›laflt›r›lmaz
tabii.
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Emek Ya¤’›n befl kufla¤›n› s›ralayabilir
misiniz?

Ahmet Bey ve Sait Bey Trilyede zeytin
zeytinya¤› ve sabun üretimine
bafll›yorlar. Ard›ndan çocuklar› ‹slam
ve ‹brahim bu dönemde ayçiçekya¤›
gündeme gelince flu an
bulundu¤umuz yere fabrikay›
kuruyorlar. Onlar›n çocuklar› da
Babam Ahmet Uyar ve Murat Sait
Uyar 4. Kuflak oluyor.Babam 1994'te
vefat ediyor.

Kuzenim Sühan Çokuso¤lu ve ben
5. Kuflak oluyoruz. Halen Emek
Ya¤’da 4. v4 5. Kuflak birlikte
çal›fl›yoruz.

Amerika’da e¤itim gördünüz. Ama e¤itim
gördü¤ünüz ifli yapm›yorsunuz.

Amerika’da endüstriyel tasar›m
okudum. Üzerine de marka
yöneticili¤i mast›r› yapt›m. Zaman›m›n
tamam›n› okudu¤um alanda ifl
yaparak geçirmiyorum ama tasar›m

 “Tecrübeyle genç bak›fl› birlefltiriyoruz”



Söylefli
Kuflaklar aras›nda nas›l sorunlar ç›kt›?

Jenerasyonlar aras› fikir ayr›l›¤› tabi
ki oluyor. Amcam kendi jenerasyonun
en genci oldu¤u için çok yafl fark›
yok. Ço¤u konuda uzlaflabiliyoruz ve
fikirlerimizi destekleyip önümüzü
aç›yor.

Aile anayasas› yapma süreciniz oldu
mu?

Henüz olmad›. Ama yap›lacaklar
listemizde var.  fiirkette pay sahipleri
olarak kalabal›¤›z ama çal›flanlar
olarak öyle de¤il.

Profeyonellerle iliflkileriniz nas›l? Hem
profesyonelsiniz, hem de aileden. Nas›l
çözüyorsunuz?

Aile flirketi ya da patron flirketi fark
etmiyor.  Baflar›l› bir yöneticinin kendi
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güçlü ya da zay›f yönlerini biliyor ve
eksik oldu¤u erlerde de bunu
profesyonelle de doldurmas›
gerekiyor. Çok fazla çat›flma
yaflanm›yor. Bizim fikirlerimize itiraz
gelmesi gerekince biz bunu
dinliyoruz. Üst düzey çal›flanlar›m›zda
ciddi bir sadakat var. Genel
Müdürümüz Ahmet Bey 30 y›ldan
fazla bizimle. Onlar›n deneyimi bizim
genç bak›fl›m›z› birlefltiriyoruz.

5. Kufla¤a ulaflmak kolay de¤il. Neye
ba¤l›yorsunuz?

Bizim en büyük flans›m›z markan›n
gücü olmufl. Bursa’ya Emek Ya¤›
sevdirecek bir ifl ç›karm›fllar. Çok
güçlü bir marka sadakati var hala.

Farkl› önerileriniz nas›l karfl›lan›yor?

Çok severek kabul edilen fikirlerimiz

de oluyor. ‹titraz edilen veya
düflünülerek kabul edilen fikirlerimiz
de oluyor. Markan›n geçmiflinde çok
fazla pazarlama aktivitesi olmam›fl.

Organik büyümüflüz. O nedenle
pazarlamaya iliflkin fikirlerimiz daha
fazla ilgi görüyor.

fiirketin gelece¤ine iliflkin düflünceniz
nedir?

Biraz daha bize özel olan ürünlerin
alt›n› çizmek istiyoruz. Emek Ya¤
daha çok ayçiçekya¤› olarak biliniyor.
Bafllang›c›m›z zeytinya¤› olsa da.
Biraz daha zeytinya¤›n› ve sabunu
öne ç›karan aktiviteler yapmak
istiyoruz. Güzel ve sat›fllar› ikiye
katlayan bir ürün. Sabunda oyun
alan›m›z çok daha genifl. Sabunu
güçlendirmeyi hedefliyorum. 90 y›ll›k
bir birikimiz var. Bunun üzerine
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Yasemin Uyar DUMAN Kimdir?

1989 y›l›nda Bursa’da do¤du. 2008 y›l›nda Robert Kolej’den, 2012 y›l›nda New York Pratt
Institute endüstriyel tasar›m bölümünden mezun oldu. 2015 y›l›nda New York School of Visual
Arts’da marka yönetimi master program›n› tamamlad›.

2016 y›l›ndan itibaren yönetim kurulu üyesi ve Kurumsal ‹letiflim Müdürü olarak Emek Ya¤ Sanayi
A.fi.’de çal›flmaktad›r.

“ “
eklemeler yap›p güçlü bir flekilde
ç›kmak istiyoruz. Emek markas›yla
de¤il farkl› bir markayla yola
ç›kaca¤›z. S›v› sabunlar›n ço¤u
kimyasal ürün içeriyor. Bizim
zeytinya¤l› sabunumuz ise gerçekten
zeytinya¤› kullan›larak yap›l›yor.
Be¤enilmesinin nedeni gerçekten
do¤al sabun olmas›.

5. Kufla¤› görmek için ne belirleyici
oluyor?

Aileden, flirket sahibi diye son karar
flirket sahiplerinin olacak diye bir fley
yok. Profesyonelleri de belli bir
sebepten dolay› bir yerlere
yerlefltiriyoruz. Onlar›n tavsiyelerini
dinlemek gerekli. Bir de flirket kültürü
var tabi. Ona çok ayk›r›
davranmamak gerekli. Üretimin
içinde yer alarak ifli ö¤rendim.

Z kufla¤›’na nas›l bak›yorsunuz?

Bir çok global marka bunlara yönelik
çal›flmalara bafllad›. Biz de x ve y
kuflaklar› aras›nda tutum farklar›n›
görüyoruz. Ama ona da uyum
sa¤lar›z san›r›m. Biz 5 kuflak Emek
Ya¤› buraya getirdik 6. Kufla¤›m›z
da bunu sürdürür umar›m.

BUS‹AD’›n gençleflmesine iliflkin
bak›fl›n›z nedir?

Aile flirketlerine iliflkin toplant› güzeldi.
Aile flirketlerinde geçifller çal›flmalar
bizim yafl›m›zdaki üyelerin ilgisini
çekebilir. Bizim jenerasyonun
sorunlar› ilgilendiren toplant›lar
yerinde olacakt›r. BUS‹AD’›n bir genç
kolu neden olmas›n?



söyledi. Eroldu, 2017'de 1.7 milyon
otomotiv üretiminin 2019'da 1.4-1.5
milyon band›nda olmas›n›n
beklendi¤ini söyledi. Eroldu, iç
piyasada ise 2017'de 900 bin olan
otomotiv sat›fl›n›n, 2018'de 600 bin,
bu y›l ise beklentinin 360-420 bin
band›nda oldu¤unu ifade etti. Rusya
pazar›n›n büyümekte oldu¤unu
belirten Eroldu, Türkiye'de ise 1995
y›l›ndan beri yeni otomotiv yat›r›m›
yap›lmad›¤›n› hat›rlatt›. Eroldu,
çözümün iç pazar›n büyütülüp
niteli¤inin art›r›lmas›nda oldu¤unu da
kaydederek, flunlar› ifade etti:

“Daha nitelikli bir iç pazara sahip
olmam›z gerekir. Zenginleflmemiz
gerekir ki, daha iyi ürün istesin

“Biz de tanzim yap›yoruz”
yetifltirme programlar›n›n yan› s›ra
flimdi de Endüstri 4.0 personel
e¤itimleri verilece¤ini ifade etti.
Kad›n›n ifl yaflam›ndaki yerini de
önemsediklerini söyleyen Türkay,
“Yap›lacaklar›n bafl›nda ilk olarak,
ifle alma geliyor. E¤er ilk ifle almada
kad›nlara da erkeklerle eflit f›rsat
verilirse, üst kademelerde de
kad›n/erkek kar›fl›m› eflit olur.
BUS‹AD, gelecek, gelecek için
e¤itim, gençleflme ve kad›na yönelik
çal›flmalar› kendisine hedef edinmifl
durumda.

Geleneksel Çekirge Toplant›m›z› da
kad›na sahada son y›llarda özel bir
yer veren, gelece¤i anlay›p uyum
sa¤lamak için Türkiye’nin öncü
kurumlar› aras›nda olan TOFAfi’ta
yapmaktan çok memnunuz. Bu
nedenle Cengiz Eroldu nezdinde tüm
TOFAfi ailesine tekrar çok teflekkür
ediyor ve herkese hay›rl› ifller
diliyorum” diye konufltu.

‹Ç PAZARDA DURUM...

Türkay'›n ard›ndan otomotiv
sektörünün bugünü ve yar›n›na iliflkin
bir sunum yapan TOFAfi CEO'su
Cengiz Eroldu, may›s ay›nda ABD'nin
Avrupa menfleili otomotiv ürünlerine
gümrük duvar› koyup
koymayaca¤›n›n belli olaca¤›n›
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TOFAfi CEO'su Cengiz  Eroldu,
müflterinin daha ulafl›labilir
maliyetli araç talep etti¤ini
belirterek, “biz de tanzim yapt›k.
65 bin liral›k arabam›z yok
sat›yor” dedi.

OFAfi CEO'su Cengiz Eroldu, 
otomotiv sektöründe iç pazar›n 
büyütülmesinin çok önemli

oldu¤unu belirterek, “15-20 y›l sonra
ilk üç ayda pazar lideri olduk. 65 bin
liraya satt›¤›m›z araba yok sat›yor.
Biz de tanzim yap›yoruz. Müflteri
daha ulafl›labilir araç istiyor. Pazar›
büyütmemiz laz›m ki daha nitelikli
ürün üretilsin” dedi.

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i'nin (BUS‹AD) geleneksel
Çekirge Toplant›s› TOFAfi
Akademi'de gerçeklefltirildi. Tofafl'a
gecenin düzenlenmesindeki
desteklerinden dolay› teflekkür eden
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, BUS‹AD’›n
gelece¤ini haz›rlamak için genç ve
de özellikle genç kad›n üye al›m›na
önem veridi¤ini söyledi. BUS‹AD'›n
e¤itime kuruldu¤undan beri özel bir
önem verdi¤ini de kaydeden Türkay,
mesleki e¤itim, üniversite sanayi
iflbirlikleri ve Ar-Ge mühendisi

T



Çekirge
Toplant›lar›

araçlara geçiflin san›ld›¤› kadar h›zl›
olmayaca¤›n› söyledi. Eroldu, “Elektrik
kayna¤› temizse elektrikli araçlar iyi
bir çözümdür. Bir ülkenin yüzde
40'dan fazlas› termik santrallerden
elektrik üretiyorsa, 90 model dizel
araba kullanman›z daha çevreci
olabilir. Burada emisyon de¤erleri
öne ç›k›yor. Elektrik kaynaklar›n›z
yenilenebilir hale getirmeden elektrikli
araç anlaml› de¤il. E¤er sizin elektrik
kaynaklar›n›z yenilenebilir de¤ilse
elektrikli araçlar› özendirmek çok da
do¤ru de¤il. Sanay› emisyonlar›
düflürülmeli, evlerdeki enerji sarfiyat›
düflürmek gerekli” dedi.

Otomotivde dönüflüm sonras›nda
ifllerin çok daha zor olaca¤›n› da

belirterek, flunlar› söyledi:
“Gelece¤in otomobillerinde, radyatör,
egzos, direksiyon olmayacak. Yan
sanayi bunlar› düflünmeli. Belli bir
iflgücü kayb› olacak. Bu politikalar
iyi düflünülmeli. Belki fabrikalar›n
kapanmas› anlam›na gelecek. Bu
süreçleri h›zland›rmak da, baz›
iflkollar›n› ortadan kald›racak. “

Eroldu'ya sunumunun ard›ndan
BUS‹AD Baflkan› Türkay taraf›ndan
çini bir vazo hediye edildi.

Çekirge Toplant›s›'nda ayr›ca
BUS‹AD'a yeni üye olan Mehmet
Murat Alt›nmakas, Sühan Çokuso¤lu,
Ahmet Kaan Türkel, Murat Do¤an ve
Rasim Ça¤an'a rozetleri de tak›ld›.
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müflteri. ‹lk 3 ay› 15-20 y›l sonra pazar
lider kapad›k.  Niye kapad›k? Çünkü
65 bin liraya araba sat›yoruz. Biz de
tanzim yap›yoruz. Araba yok. Onun
bir üstü 100 bin art›. 10 bin dolar milli
gelir var. Müflterinin büyük k›sm› daha
ulafl›labilir araç istiyor. Dolay›s›yla iç
pazar› zenginlefltirmemiz gerkir ki
ihracatta da nitelik art›fl› sa¤layal›m.

Türkiye'de cazip teflvik var deniyor.
O zaman neden 1995'ten beri gelen
firma yok. ‹fl pazar›n büyütülmesidir.
Pazar bir milyon yerine, 2 milyon
olsayd› geleirlerdi. Herkes pazar›n
peflinde. Pazar ne kadar büyükse
herkes oraya gitmek istiyor. Pazar›
büyütmezsek olmaz.”

ELEKTR‹KL‹ ARAÇLAR...

Otomotiv sektörünün gelece¤iyle ilgili
bilgiler de veren Eroldu, elektrikli



bisikletler, ulafl›m için desteklenmeli.
Yeflil ekonomiye geçip, bunun
koordinasyonunu oluflturacak bir
birim kurmal›y›z.

BUS‹AD olarak sayd›klar›m›z›n
ço¤unu kentimiz Bursa için de geçerli
oldu¤unun bilincindeyiz. Bu aç›dan
bir süredir dile getirdi¤imiz, Bursa’ya
500’er dönümlük 5 park fikrimizin de
karfl›l›k bulmas›n› temenni ediyoruz.”
BUS‹AD Baflkan› Türkay’›n ard›ndan
konuflan Prof. Dr. Seyfettin Gürsel
ise “Türkiye ‹flgücü Piyasas›nda
Çarp›c› Geliflmeler” bafll›kl› bir sunum
yapt›.

PROF.DR. GÜRSEL...

Prof.Dr. Gürsel,  “Bu kriz önceki
krizlerden farkl› bir kriz. Koflullar cok
farkl›. Bu krizden ç›k›fl da etkili ve
süratli olmayacak, öncekilerde oldu¤u
gibi” dedi. Gürsel, flunlar› ifade etti:
“2018’in üçüncü çeyre¤inde küçülme
bafllad›. 2019 birinci çeyrekte dip
noktas›n› bulduk. Bu daralman›n çok

BUS‹AD’›n Konu¤u Prof. Dr. Gürsel:
‹lk kez böyle bir iflsizlikle karfl›lafl›yoruz

BUS‹AD Baflkan› Türkay, flöyle
devam etti:

“Karbon sal›m›, insanlar›n do¤ayla
pazarl›k edebilece¤i bir konu de¤il.
‹nsan, Dünya ile iliflkisini gözden
geçirip çözümler üretmeli. Ulafl›labilir,
ancak bir o kadar da zorlay›c›
hedefler ortaya koyulmal›. Zarar
görmüfl topraklar rehabilite edilmeli.
Tar›mda do¤ru yat›r›mlar yap›lmal›.
Son 150 y›lda havadaki CO2 miktar›
280 ppm’den, 440 ppm’e yükselmifl
durumda.

‹lk olarak yüksek karbon ç›kt›s› olan
endüstrilerden vazgeçmeliyiz. Yerine
daha düflük karbon sal›m› üreten
sanayiye yönelmeliyiz. Geri
dönüflüme çok özel bir önem
vermeliyiz. Evsel at›klar›n geri
dönüflümünü kayna¤›nda çözmek
için u¤raflmal›y›z. Bizim gibi günefli
bol bir ülkede, günefl enerjisini daha
iyi kullanabilmenin hukuksal ve
ekonomik altyap›s›n› bir an önce
iyilefltirmeliyiz. Elektrikli araçlar,
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ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i’nin (BUS‹AD) Çekirge 
Toplant›lar› kapsam›nda

gerçeklefltirilen Geleneksel ‹ftar›n›n
konu¤u Bahçeflehir Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin
Gürsel oldu.

ÇEVRE KONUSU...

‹ftar›n ard›ndan aç›l›fl konuflmas›n›
yapan, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
konuflmas›nda ekonomiyi de¤il
çevreyi ele ald›¤›n› belirterek,
“Ramazan paylaflma ay› ise baflka
canl›larla birlikte paylaflt›¤›m›z
Dünya’ya yapt›¤›m›z kötülüklerden
biraz bahsetmek istiyorum” dedi.

BUS‹AD ‹ftar›nda konuflan Prof.
Dr. Seyfettin Gürsel, Cumhuriyet
tarihinde ilk kez böyle bir
iflsizlikle karfl›lafl›ld›¤›n›
belirterek, bu durumdan ç›k›fl›n
da h›zl› olmayaca¤›n› söyledi.

B



da bafl afla¤› gitti¤ini ifade eden
Gürsel, meslek liselerinin de nitelik
aç›s›ndan beklentileri karfl›lamad›¤›n›
kaydetti.

Prof. Dr. Gürsel’e konuflmas›n›n
ard›ndan BUS‹AD Baflkan› Türkay
taraf›ndan özel bir Türk kahvesi fincan
seti hediye edildi.

Çekirge
Toplant›lar›

önemli bir etkisi iflsizlikte ortaya ç›kt›.
Krizden ç›k›fl›n h›zl› olmayaca¤›
kanaatindeyim. Yüksek iflsizli¤i de
düflürmekte çok zorlanaca¤›z.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar
büyük bir iflsizlikle karfl›laflaca¤›z.
Süratli art›fl sonra da ayn› fliddetle
de düflüfller yafl›yorduk. Büyüme
belirli bir ç›tan›n alt›ndaysa Türkiye
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gibi ülkelerde, iflsizlik art›fl› sürüyor.
2020’de yüzde 4-5’in alt›ndaki
büyümeler olmazsa iflsizlik de art›fl›n›
sürdürecek.”

KADIN VE GENÇLER...

‹stihdamda en büyük kayb›n inflaat
sektöründe yafland›¤›n› da kaydeden
Prof. Dr. Gürsel, “‹nflaatta kriz çok
önce bafllad› ve yüzde 20 istihdam
kayb› oldu. Sektör her befl
çal›flan›ndan birini kaybetti. Bunu
sanayi ve hizmet sektörleri izledi”
dedi.

‹flsizlik rekorunun k›r›lmas›n›
bekledi¤ini de kaydeden Gürsel,
kad›n ve genç istihdam›nda da
sorunlar oldu¤unu kaydetti. 2005’te
yüzde 23’ler düzeyinde olan kad›n
istihdam›n›n yüzde 34’lere kadar
ç›kt›¤›n› ancak bat›l› ülkelerin
gerisinde bir yerde oldu¤umuzu
belirten Prof. Dr. Gürsel, “Kad›n›n ifl
hayat›na kat›l›m›na iliflkin teflviklerde
ipin ucu kaçt›.

‹fl dünyas› flüpheyle yaklafl›yor.
Bence bu teflvikler, kad›n istihdam›n›
azaltt›” dedi. Genç iflsizlik oran›n›n
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ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu, Bursa Büyükflehir

Belediye Baflkan› Alinur Aktafl’a
göreve seçilmesinden dolay› nezaket
ziyaretinde bulundu.

Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan›
Alinur Aktafl, baflkanl›k makam›nda
kabul etti¤i BUS‹AD heyetiyle, kentin
sorunlar›n› konuflurken, sohbet

B

BUS‹AD Yönetimi’nin ziyaretinde
Bursa Büyükflehir Belediye
Baflkan› Aktafl, geri dönüflümün
bir kültür ifli oldu¤unu söyleyerek,
‹negöl’de Baflkan oldu¤u
dönemde, okullarda bu
çal›flmalar› yapt›klar›n› söyledi.

“Geri dönüflüm bir kültür ifli”
özellikle geri dönüflüm ve çevre
konular›nda yo¤unlaflt›.

‹negöl Belediye Baflkanl›¤›
döneminde, geri dönüflüm bilincinin
yayg›nlaflmas› için okullarda e¤itimler
yapt›klar›n› ve Çevre Bakanl›¤›’ndan
ödül ald›klar›n› da kaydeden Bursa
Büyükflehir Belediye Baflkan› Aktafl,
“Bu bir kültür meselesi” dedi. Aktafl,
BUS‹AD Yönetimi’nin “Muhtarlarla
geri dönüflüm konusunda ortak bir
çal›flma yap›lamaz m›?” Yönündeki
sorusuna ise, “Bunu not ediyorum.
Bu konu önemli bir konu” diye
konufltu.

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay
ise, özellikle Almanya’da yenilenebilir
enerji kaynaklar› ve geri dönüflüm
konusundaki bilgileri aktard›. Türkay,

“Günefl enerjisinde ‹spanya öne
ç›kmas›na ra¤men toplam
yenilenebilir enerjide Almanya lider.
Geçen y›l A¤ustos ay›nda bir gün
Almanya toplam enerjisinin yüzde
66’s›n› yenilenebilir enerjiden elde
etmifl. Tüm y›lda bu rakam yüzde 21”
dedi.

Geri dönüflüm konusunda BUS‹AD’›n
da bir çal›flma yap›labilece¤inin
konufluldu¤u sohbette Bursa’n›n 3
merkez ilçesinde bir çal›flma
yapman›n mümkün oldu¤u da dile
getirildi.

BUS‹AD Heyeti Baflkan Aktafl’a
baflar›lar diledikten sonra toplu
foto¤raf çekimi de yap›ld›.

Ziyaretler
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Osmangazi’nin turizm çabas›na
BUS‹AD’dan destek

1 Mart Yerel Seçimi’nde 
Osmangazi Belediye Baflkanl›¤›
görevine üçüncü kez seçilen 

Mustafa Dündar’a hay›rl› olsun 
ziyaretinde bulunan Yönetim 
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay

baflkanl›¤›ndaki BUS‹AD Heyetinin
ziyaretinde sohbet konusu Bursa
sanayisinin gücü ve Osman-gazi’nin
turizm potansiyeli oldu.

Osmangazi Belediye Baflkan›

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu Osmangazi Belediye
Baflkan› Mustafa Dündar’›
makam›nda ziyaret etti.

3



Ziyaretler
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Mustafa Dündar, “Bursa üreten bir
flehir. Yüksek kalitede üretim yapan
bir sanayimiz var. Üreterek yaflayan
bir kent Bursa. Onlar›n üretimi
Bursa’n›n önünü aç›yor” dedi.
Turizm konusunun da önemli bir yer
ald›¤› ziyarette, tarihiyle öne ç›kan
Osmangazi’de yap›lan çal›flmalar da,
Dündar taraf›ndan BUS‹AD Heyetine
aktar›ld›.

Panorama 1326 Müzesi’ne yo¤un
ilgiden bahseden Dündar, müze ile
di¤er turizm potansiyellerinin birlikte
planlanmas› gerekti¤ini söyledi.
Günefl enerjisinden elektrik üreten,
ya¤mur suyunu toplayan müzenin
yeflil bina sertifikas›n› da ald›¤›n› da
kaydeden Dündar, Panorama 1326
Müzesi’nin 42 metre çapl› kubbesiyle
dünyan›n en büyükleri aras›nda
oldu¤unu da söyledi.

Dündar, Bursa’da turizm
sempozyumu düzenleyerek
çarfl›lar›n, Hisar içinin gezilip
konaklaman›n da yap›laca¤› bir kent

haline dönüfltürmeyi planlad›klar›n›
ifade etti.

Dündar, Panorama 1326’ya gelenlerin
yak›ndaki yerlere elektrikli araçlarla
gezilmesini sa¤layacak projeleri de
düflündüklerini kaydetti.

Ziyaretin sonunda Dündar, BUS‹AD
Heyetine kent meydan› projesi
hakk›nda da bilgiler verdi. BUS‹AD
Heyeti daha sonra Panorama 1326
Müzesi’ni de gezdi. BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Türkay, Bursa’ya çok
önemli bir eser kazand›r›lmas›ndan
memnuniyetini ifade ederek,
Osmangazi’nin turizm alan›ndaki
çal›flmalar›na desteklerini dile getirdi.

Ziyarete, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Bu¤ra
Küçükkayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri
Gonca Yerliyurt ve Osman Nemli ile
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve Genel Koordinatör
Yard›mc›s› Deniz Karaer de kat›ld›.
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Geri dönüflümde fikir birli¤i
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, Nilüfer Belediye Baflkan›
Turgay Erdem’i makam›nda
ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Baflkan› Turgay
Erdem de belediye olarak bu konuya
özel bir önem verdiklerini belirterek,
BUS‹AD Heyeti’ne ‘Dönüfltürücü
Eylem’ ödülü alan “Çöpe atm›yoruz,
topra¤a kazand›r›yoruz” projesi
hakk›nda bilgiler verdi.

Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin,
yat›r›m finansman› büyük oranda
Bursa Eskiflehir Bilecik Kalk›nma
Ajans› (BEBKA) hibesi sa¤lanarak
Ürünlü Mahalle’sinde kuraca¤›
kompost tesisinde, ilçedeki
pazaryerleri ve restoranlardan
toplanacak haftal›k bin 400 litre
yemek-organik at›¤›n, ayl›k 650-800
kilogram organik gübreye

dönüfltürülmesinin planland›¤›n› ifade
etti.

Geri dönüflümde baflar›l› sitelerin at›k
bedellerinin düflürülmesi için bir
düflüncelerinin oldu¤unu da
kaydeden Erdem, “Tabi bu paray›
Büyükflehir Belediyesi su faturas›n›n
içinde tahsil ediyor. Buna formül
ar›yoruz. Çöp toplama belediyeler
için büyük maliyet. Hem çevre
aç›s›ndan, hem de maliyet aç›s›ndan
bu geri dönüflümü sa¤lamak önemli”
dedi.

Erdem, “Projenin, hane halk›na
ayr›flt›rma al›flkanl›¤›n›n kazand›r›lmas›
ve siz de¤erli sanayicilerimizin de

1 Mart Yerel Seçimi’nde Nilüfer 
Belediye Baflkanl›¤› görevine 
seçilen Turgay Erdem’e hay›rl›

olsun ziyaretinde bulunan Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay
baflkanl›¤›ndaki BUS‹AD Heyetinin
ziyaretinde sohbet konusu çevre
oldu. BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, özellikle geri dönüflüm
konusunda ciddi çal›flmalar yap›lmas›
gerekti¤ini ifade etti.

3



Ziyaretler
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deste¤i ile ç›¤ gibi büyüyece¤ine
inan›yorum. Bu örnek proje ile organik
at›klar›n gübreye dönüfltürülmesiyle
hem do¤a dostu, çevreci bir eylem
ortaya koyaca¤›z, hem de çiftçilerimiz
kazanm›fl olacak. Yeniden tar›msal
alanda kendi kendine yeten bir ülke
olmal›y›z. Sanayisi geliflmifl bir ülke
olmak kadar, tar›msal alanda kendi
kendine yetebilen bir ülke olmak da
önemli” diye konufltu.

Geri dönüflümün vatandafl aç›s›ndan
da bir kazan›m›n olmas› gerekti¤ini
ifade eden BUS‹AD Baflkan› Türkay,
Almanya’da sistemin su ve elektrik
faturalar›nda geri dönüflüm miktar›na
göre indirim sa¤lad›¤›n› kaydetti.

Ziyarete, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Bu¤ra
Küçükkayalar, Yönetim Kurulu Üyeleri
Gonca Yerliyurt ve Osman Nemli ile
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve Genel Koordinatör
Yard›mc›s› Deniz Karaer de kat›ld›.



ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu, Bursa Uluda¤

Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne atanan
Prof. Dr. Ahmet Saim K›lavuz’u
makam›nda ziyaret etti. Ziyarette
Üniversite-sanayi iflbirli¤inin
gelifltirilmesi için yap›labilecek
çal›flmalar konufluldu.

Bursa Uluda¤ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. K›lavuz:
“Dört koldan üniversite sanayi
iflbirli¤ine aç›l›yoruz”
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Bursa Uluda¤ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Saim K›lavuz,
kendi dönemlerinde, üniversite
sanayi iflbirli¤ini gelifltirmede
kararl› oldu¤unu belirtirken, “Bu
dönem, toplumla, kentle iliflkiler
belirleyici olacak” dedi.

BUS‹AD Endüstri 4.0/Dijital Dönüflüm
Platformu Sorumlusu Tuncer
Hatuno¤lu, bat›l› üniversitelerin
üniversite-sanayi iflbirli¤ini nas›l
gerçeklefltirdi¤ine iliflkin BUS‹AD
olarak çal›flma yapt›klar›n› belirterek,
“Arizona Üniversitesi’nde bu iflle
ilgilenen  Prof. Dr. Bertan Bakkalo¤lu
 ile iflbirli¤i içindeyiz. A¤ustos ay›
sonlar›nda BUS‹AD olarak bir
konferans yapaca¤›z. Akademisyen-
leri motive edecek bir güç gerekiyor”
dedi.

Bursa Uluda¤ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Saim K›lavuz ise,
“Bizde sanayi ile üniversite iliflkisini
sa¤layacak dört mekanizma var.

Birincisi, Bilimsel Araflt›rmalar
birimimiz. O birimimiz yeniden
yap›land›r›ld›. Arkadafl›m›z fakülteleri
dolafl›p neler yap›labilece¤ini
de¤erlendiriliyor. ‹kinci birimimiz,
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO). Buras›
kapanmak üzereydi. Ama yeniden
canland›r›l›yor. Bir de ULUTEK’i de
yeniden yap›land›raca¤›z. Üniversite
Sanayi Gelifltirme Merkezi (US‹GEM)
vard›. Bu da ilerleyemedi. fiimdi
Ankara bunu gördü. Kamu Sanayi
Üniversite ‹flbirli¤i Portal› kuruldu. Biz
de bunun içindeyiz. Dört koldan
sanayi ile iflbirli¤ine aç›l›yoruz” diye
konufltu.

“Egolar›m›z› bir kenara b›rakmam›z

B



Ziyaretler
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gerekli. Biz sanayiyi sizin gibi
bilemeyiz. Hocalardan üniversite ile
iflbirli¤i yapabilecek gönüllü bir havuz
oluflturaca¤›z” diyen Prof. Dr. K›lavuz,
“Bu dönemin belirgin özelli¤i toplumla
iliflkiler kentle iliflkiler olacak” ifadesini
kulland›
.
Ziyarete, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›lar› Bu¤ra
Küçükkayalar, Mustafa Ekinci,
Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Çak›r
ve BUS‹AD Üyesi Tuncer Hatuno¤lu
ile BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu kat›ld›.

Ziyaret sonunda BUS‹AD Baflkan›
Türkay, Rektör Prof. Dr. K›lavuz’a bir
kahve fincan seti hediye etti.



Tesisin Bursa için çok önemli
oldu¤unu belirten BUS‹AD Yöneticileri
önemli tekstil testlerinin böyle bir
merkezde yap›labiliyor olmas›n›n da
kaynaklar›n d›flar›ya ç›kmas›n›
önleyece¤ini ifade ettiler.

Geziye BUTEKOM Genel Müdürü Dr.
Mustafa Hatipo¤lu da efllik etti.
Gezinin ard›ndan BUS‹AD Yönetimi
Model Fabrika’da Yönetim Kurulu
Toplant›s› da gerçeklefltirdi.
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BUS‹AD’dan Model Fabrika gezisi

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu Üyeleri, Bursa Ticaret ve
Sanayi Odas›’n›n öncülü¤ünde
gerçeklefltirilen Bursa Teknoloji
Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi
(BUTEKOM) ile “Yetkinlik ve
Dijital Dönüflüm Merkezi”ni
(Model Fabrika) gezdi.

B TSO’nun Sanayi ve Teknoloji 
Bakanl›¤› ile Birleflmifl Milletler 
Kalk›nma Program› iflbirli¤inde

haz›rlad›¤›, dijital dönüflüm çabas›nda
olan flirketlere yap›labileceklerle ilgili
örnek çal›flmalar› somut olarak
göstermeyi amaçlayan,”Yetkinlik ve
Dijital Dönüflüm Merkezi” (Model
Fabrika) ziyareti s›ras›nda Model
Fabrika Müdürü Engin Üçkardafl
BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyelerine
bilgi verdi.

Ziyaret s›ras›nda BUS‹AD Yönetim
Kurulu Üyeleri, art›r›lm›fl gözlük
kullanarak dijital dönüflümdeki yerini
de test etme imkan› buldular.
BUS‹AD Yönetimine ayr›ca
BUTEKOM da gezdirilerek tesisi
hakk›nda bilgi de sunuldu. BUTEKOM
içindeki Tekstil ve Teknik Tekstil
Mükemmeliyet Merkezi’ndeki testler
BUS‹AD Yönetimi taraf›ndan ilgiyle
takip edildi.

Ziyaretler
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BUS‹AD’dan Yenileflim Ödülleri’ne
kat›lma ça¤r›s›

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
Bursal› firmalar› bu y›l 4.’sü
verilecek olan Yenileflim
Ödülleri’ne kat›lmaya davet etti.

US‹AD Baflkan› Türkay, BUS‹AD
Evi’nde düzenenen bas›n 
toplant›s›nda, BUS‹AD’›n bu y›l

41 yafl›na girdi¤ini kaydederek,
geçen y›ldan bafllayan gençleflme
ve kad›nlar›n a¤›rl›¤›n›n art›r›lmas›
yönündeki çabalar›, bu y›l daha da
h›zland›rd›klar›n› söyledi.

Türkay, “Ayr›ca 2019 y›l›n› bizler,
gelecek ve e¤itim temas› üzerine
planlamaktay›z. Bu do¤rultuda 40 y›l
içinde yapt›¤›m›z, Bursa ve Türkiye’de
ses getiren çal›flmalar›m›za, yenilerini
eklemek istiyoruz. 9 y›ld›r çok önemli
bir etkinlik haline gelen Yenilikçilik ve
Yarat›c›l›k Sempozyumu ve Yenileflim
Ödülü’ne de özel bir önem veriyoruz”
diye konufltu.

B

Türkay, sözlerini flöyle sürdürdü:
“2019’daki odakland›¤›m›z noktalar
gelecek, o gelece¤e yönelik e¤itim,
gençleflme ve kad›n a¤›rl›¤›n›
art›rmak. Bu sempozyumla bunlar›n
tamam›na hitap edebilece¤imize
inan›yoruz. Yenilik ve yarat›c›l›k,
do¤rudan gelecek ve e¤itimle ilgili.
Gençlik de yeninin temsilcisi. Kad›n
da hiç kuflku yok ki, yarat›c›l›k da bir
ad›m önde. ‹flte odakland›¤›m›z bu
hedefe ulaflmak için önemli bir
fark›ndal›k aya¤› oluflturacak olan,
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k Sempozyumu
ile Yenileflim Ödülü’nün sizin de
katk›lar›n›z ile tüm Bursa ve Türkiye’ye
duyurulmas›n› arzu ediyoruz.

San›ld›¤›ndan da yak›n olan
gelece¤in yeterince iyi anlafl›lmas›yla
ona yön verme flans›na da sahip
olaca¤›z kuflkusuz. “
“Gelece¤i anlamaya çal›fl›rken, ona
dönük e¤itimleri, ara elemandan, Ar-
Ge Mühendisi ve Dijital Dönüflüm
Mühendisi Yetifltirme Programlar›na
kadar sürüdürüyoruz” diyerek

sözlerine devam eden Türkay,
gelece¤in üretim araçlar›, üretim
flartlar›, istihdam ve pazarlama
flekilleri üzerinde çal›fl›rken, BUS‹AD
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k Uzmanl›k
Grubu’nun da çok önemli katk›lar
sa¤lad›¤›n› ifade etti.

YARINA YOLCULUK...

Bu y›l sempozyumun mottosunun
“Yar›na Yolculuk” olarak belirlendi¤ini



kaydeden Türkay, “Bursa
sanayisinden beklentimiz, Yenileflim
Ödülleri’ne aktif kat›l›mlar›.  Bu ödül
sürecine kat›lan firmalar, bir yandan
ifl süreçlerini farkl› aç›lardan gözden
geçirme imkan› bulacaklar, di¤er
taraftan yenilik ve yarat›c›l›k
konusunda e¤itim alma flans›n› da
elde etmifl olacaklar. Ayr›ca yeni
trendler hakk›nda bilgi de alacaklar”
diye konufltu.

Türkay, ödül sürecine iliflkin flu
bilgileri de verdi:
“Ödül yönetmeli¤inde; “Bursa
Yenileflim Ödülü Bursa’da faaliyet
gösteren kurumlar›n yenileflim
süreçlerini içsellefltirmelerine ve
yenileflimi yönetebilmelerine destek
olmay› amaçlamaktad›r” ifadesiyle
anlam›n› bulan amac›, asl›nda
var›lmak istenen hedefin güzel bir
özetidir.

Ödül sürecinde 6 temel ölçüt
belirlenmifltir. Bu ölçütler: “Liderlik,
stratejinin yönetimi, bilgi, iflbirlikleri
ve di¤er kaynaklar›n yönetimi,
çal›flanlar›n yönetimi, süreç yönetimi
ve sonuçlar.”

Bu temel ölçütler uzman kifliler
taraf›ndan yap›lacak de¤erlendirme
ve saha ziyaretleriyle puanlanacak
ve ödül almaya hak kazanalar ortaya
ç›kacakt›r. Yukar›da da bahsetti¤im
gibi, ödüle uzanmak elbette çok gurur
verici ancak firmalar için bu

BUS‹AD’dan
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yolculu¤un tamam›, gerçekten fayda
sa¤layacak niteliktedir.

O nedenle BUS‹AD olarak tüm Bursal›
firmalar›m›z› Yenileflim Ödülü’ne
baflvurmaya davet ediyoruz. Gerekli
bilgileri www. busiad.org.tr
adresinden edinmek de mümkün. Bu
sürecin, Bursam›za ve ülkemize,
gelece¤i yakalayan bir kalk›nma
anlay›fl› sa¤lamas›n› umuyorum.”

“YATIRIM ‹Ç‹N UYGUN ZAMAN...”

Toplant› sonunda bas›n
mensuplar›n›n ekonomi ve sektörel
sorular›n› da yan›tlayan Türkay, Bursa
ve Türkiye’nin özelllikle tekstil ve
otomotivde ciddi bir birikimi oldu¤unu
belirtti. Türkay, “Bat› Türkiye yerine

Romanya, Fas, M›s›r ve hatta Suriye’yi
tekstilde alternatif yapmaya çal›flt›
ama olmad›. Bizdeki bilgi ve sanayi
birikimi oralarda yok. Ayr›ca biz çok
esnek hareket edebiliyoruz” dedi.
Yat›r›m ortam›na iliflkin bir soru
üzerine ise Türkay, “ Yat›r›m için en
do¤ru zaman. fiimdi yat›r›m yap›l›rsa
ifller aç›ld›¤›nda yapt›¤›n›z yat›r›m da
oturmufl olur. Durgunluk dönemi
yat›r›m için en uygun zamand›r” diye
konufltu.

Oldukça iyimser oldu¤unu da
kaydeden Türkay, “‹fl insanlar›m›z›n
tesislerini görünce gurur duyuyorum.
Adapte olabilme yetene¤imiz çok
güçlü. Böylece ekonomik hayatta sa¤
kalabiliyorlar” dedi.
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17. Kalite ve Baflar› Sempozyumu
“Gelecek Elimizde” temas›yla
12-13 Nisan’da 2000’in üzerinde
kat›l›mc›y› a¤›rlad›

B ursa’da her y›l de¤iflik bir ana 
tema çerçevesinde, genifl 
kitleleri buluflturmak, bilgi ve

düflünce paylafl›m platformu
oluflturmak amac›yla düzenlenen
Kalite ve Baflar› Sempozyumu’nun
17’incisi; 12-13 Nisan 2019
tarihlerinde “Gelecek Elimizde”
temas› ile KalDer Bursa ve BUS‹AD
ifl birli¤inde Almira Otel’de
gerçekleflti. Program kapsam›nda
ulusal düzeydeki konuflmac›lar iki
gün boyunca “Gelecek Elimizde”
temas› ›fl›¤›nda bilgi ve tecrübelerini
kat›l›mc›larla paylaflt›.

“Gelecek Elimizde” Dediler

Sempozyumun aç›l›fl oturumunda
Yap›mc› - Senarist Birol Güven ve
Fütüristler Derne¤i Yönetim Kurulu
Baflkan› Fütürist, Hikaye Anlat›c›,
Stratejist, Dijital Dönüfltürücü Eray
Yüksek yer ald›. “Gelece¤e Tafl›yan
Teknoloji” oturumunda Siemens
Türkiye, Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0
Pazarlama Yöneticisi Derya ‹ren ve

Dijital ‹letiflim Uzman›, Bilgi
Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi
Mehmet Ercüment Büyükflener yer
ald›. Ard›ndan “Yaflam›n Gelece¤i”
oturumunda Ac›badem Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi Dekan›, T›p
Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Ata Ak›n ve Sosyalben Vakf›,
Mütevelli Heyeti Baflkan› Ece Çiftçi
yer ald›. “Yenilikçi Yaklafl›mlar”
oturumunda MEB Yenilik ve E¤itim
Teknolojileri Genel Müdürü An›l
Y›lmaz, DB Positive Giriflimci,

E¤itmen, Yazar Can Papuççuo¤lu
yer ald›.

Sempozyum Kapan›fl›nda “Yaflam
Kalitesi”nde Usta ‹ki Konu¤a Ödül

Son oturum olan “Yaflam Kalitesi”
oturumunda Belgesel Yap›mc›s›
Coflkun Aral ve Devlet Sanatç›s›,
Orkestra fiefi Gürer Aykal yer ald›.
Yaflamlar› üzerine deneyimlerini
paylaflt›klar› keyifli sohbet sonras› iki
usta isme meslekleriyle topluma
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yayg›nlaflmas›, kalite çal›flmalar›n›n
teflvik edilmesi ve ödüllendirilmesi
amac›yla 1998 y›l›ndan bu yana
KalDer Bursa ve BUS‹AD ifl birli¤inde
EFQM mükemmellik modeline göre
yürütülen Bursa Mükemmellik
Ödülü’nde 2018 y›l› süreci
tamamland›.

Aç›klanan sonuçlara göre;
- Erdem Kaya Patent 2018
Bursa Mükemmellik Baflar›
Ödülü,
- Limak Uluda¤ Elektrik 2018
Bursa Mükemmellik Jüri
Teflvik Ödülü almaya hak
kazand›.

Ödüller sahneden KalDer Bursa
Yönetim Kurulu Baflkan› Erdal Elbay,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Bu¤ra Küçükkayalar, Vali
yard›mc›s› Mustafa Özsoy taraf›ndan;
Erdem Kaya Patent Yönetim Kurulu
Baflkan› Erdem Kaya ve Genel
Koordinatörü Türkan Kaya ile  Limak
Uluda¤ Elektrik Genel Müdürü Ali
Erman Aytac’a takdim edildi. Törende
Ritim‹st grubu da sahne ald›.

BUS‹AD’dan

yapt›klar› katk›lardan dolay› plaket
takdim edildi.

Bu y›l düzenlenen 6. KalDer Bursa
Uluslararas› Karikatür Yar›flmas›’nda;
birinci olan S›rbistan’dan Toso
Borkovic’e ait karikatür
sempozyumun görseli olarak
afifllerde yerini ald›. Di¤er ödül alan
ve finale kalan karikatürler
sempozyumda sergilendi.

Sempozyumda iki gün boyunca Kalite
ve Baflar› Fuar›’nda firmalar ürün ve
hizmetlerini tan›tt›.  “Saklam›yorum
Paylafl›yorum” kampanyas› için
kat›l›mc›lar kitap ve oyuncak
hediyeleriyle katk›da bulundu.
Sempozyum iki gün boyunca iki binin
üzerinde kat›l›mc›y› a¤›rlad›.
Sempozyum Bursa Mükemmellik
Ödülü töreniyle sona erdi.

    2018 Bursa Mükemmellik Ödülü
    Sonuçlar› Aç›kland›

2018 Bursa Mükemmellik Ödül süreci
13 Nisan 2019 Cumartesi akflam›
ödül sonuçlar›n›n aç›klanmas› ile sona
erdi. Ça¤dafl kalite anlay›fl›n›n
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‹flverenler taraf›ndan ödenen
özel flah›s sigorta primlerinin gider

yaz›l›p yaz›lmayaca¤› ve vergi
matrah›n›n tespitinde indirim konusu

yap›l›p yap›lamayaca¤›...
‹flverenler taraf›ndan ödenen özel
flah›s sigorta primlerinin gider yaz›l›p,
yaz›lmayaca¤› ve vergi matrah›n›n
tespitinde indirim konusu yap›l›p
yap›lmayaca¤› hususu ile ilgili
‹stanbul Vergi Dairesi Baflkal›¤›
taraf›ndan verilen 62030549-120[63-
2013/210]-725 say›l›, 02.04.2014
tarihli Özelge ile yap›lan aç›klamalar
afla¤›dad›r.

193 say›l› Gelir Vergisi Kanununun
"Ücretin Tarifi" bafll›kl› 61.inci
maddesinde; "Ücret, iflverene tabi
ve belirli bir iflyerine ba¤l› olarak
çal›flanlara hizmet karfl›l›¤› verilen
para ve ay›nlar ile sa¤lanan ve para
ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa
tazminat› (mali sorumluluk tazminat›),
tahsisat, zam, avans,_aidat, huzur
hakk›, prim, ikramiye, gider karfl›l›¤›
veya baflka adlar alt›nda ödenmifl
olmas› veya bir ortakl›k münasebeti
niteli¤inde olmamak flart› ile kazanc›n
belli bir yüzdesi fleklinde tayin edilmifl
bulunmas› onun mahiyetini
de¤ifltirmez..." hükmü yer alm›flt›r.

Ayn› Kanunun ücretin gerçek safi
de¤erinin tespitinde yap›lacak
indirimlere iliflkin 63.üncü
maddesinin (3) numaral› bendinde,
"(6327 say›l› Kanunun 5.maddesiyle
de¤iflen bent; Yürürlük 01.01.2013)
Sigortan›n Türkiye'de kâin ve merkezi
Türkiye'de bulunan bir emeklilik Veya
sigorta flirketi nezdinde akdedilmifl
olmas› flart›yla; ücretlinin flahs›na,
efline ve küçük çocuklar›na ait hayat
sigortas› poliçeleri için hizmet erbab›
taraf›ndan ödenen primlerin %50'si
ile ölüm, kaza, sa¤l›k, hastal›k,
engellilik, iflsizlik, anal›k, do¤um ve
tahsil gibi flah›s sigorta poliçeleri için
hizmet erbab› taraf›ndan ödenen
primler (‹ndirim konusu yap›lacak
primler toplam›, ödendi¤i ayda elde
edilen ücretin %15'ini ve y›ll›k olarak
asgari ücretin y›ll›k tutar›n› aflamaz.

Cumhurbaflkan› bu bentte yer alan
oranlar› yar›s›na kadar indirmeye, iki
kat›na kadar art›rmaya ve belirtilen
haddi, asgari ücretin y›ll›k tutar›n›n
iki kat›n› geçmemek üzere yeniden
belirlemeye yetkilidir.)" hükmü yer
almaktad›r.

Di¤er taraftan, 23.10.2012 tarih ve
GVK-85/2012-7 say›l› Gelir Vergisi
Sirkülerinde konu_ile ilgili
aç›klamalara yer verilmifltir.

Buna göre; indirim konusu yap›lacak
primlerin toplam›, ödendi¤i ayda
elde edilen ücretin %15'ini ve y›ll›k
olarak asgari ücretin y›ll›k tutar›n›
aflmamal›d›r.

‹ndirim konusu yap›lacak prim
tutar›n›n tespitinde esas al›nacak
ücret ise, iflveren taraf›ndan çal›flana
hizmet karfl›l›¤›nda ödenen ayl›k
(maafl), prim, ikramiye, sosyal
yard›mlar ve zamlar gibi vergiye tabi
sürekli nitelikteki ödemelerin brüt
tutar›n›n toplam› olmal›d›r.

Yukar›daki hüküm ve aç›klamalar
çerçevesinde;

‹flverenlerce ödenen flah›s sigorta
primleri, iflle ilgili olarak ticari
kazanc›n elde edilmesi ve idame
ettirilmesi için ödenen ücret
kapsam›nda oldu¤undan, söz
konusu primlerin öncelikle ücretin
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matrah›na ilave edilerek Gelir Vergisi
Kanununun 94 üncü maddesinin
birinci f›kras› gere¤ince gelir vergisi
tevkifat› kesilmek suretiyle
vergilendirilmesi gerekmektedir.

5510 say›l› Sosyal Sigortalar Ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanununun  “Prime
esas kazançlar” bafll›kl› 80.inci
maddesinde;

“b) Ayni yard›mlar ve ölüm, do¤um
ve evlenme yard›mlar›, görev
yolluklar›, seyyar görev tazminat›,
k›dem tazminat›, ifl sonu tazminat›
veya k›dem tazminat› mahiyetindeki
toplu ödeme, keflif ücreti, ihbar ve
kasa tazminatlar› ile Kurumca tutarlar›
y›llar itibar›yla belirlenecek yemek,
çocuk ve aile zamlar›, iflverenler
taraf›ndan sigortal›lar için özel sa¤l›k
sigortalar›na ve bireysel emeklilik
sistemine ödenen ve ayl›k toplam›
asgari ücretin % 30’unu geçmeyen
özel sa¤l›k sigortas› primi ve bireysel
emeklilik katk› paylar› tutarlar›, prime
esas kazanca tabi tutulmaz.” Hükmü
yer almaktad›r.

Özelge’deki ve 5510/80-(b)
bendindeki hükümler kapsam›nda;

‹flverenlerce iflyerinde çal›flanlara
özel sa¤l›k poliçesi (Di¤er poliçeler
dahil) yapt›r›lmas› ve poliçe
tutarlar›n›n iflverenleri taraf›ndan
ödenmesi durumunda s›ras›yla
yap›lmas› gereken hususlar
afla¤›dad›r;

1-) Düzenlenen poliçe tutarlar›n›n ilgili
Kanunlardaki hükümlere göre gerekli
olan flartlar› sa¤lamas›,

2-) Poliçeler düzenlenme tarihi
itibariyle kay›tlara al›n›rken ayl›k

tutarlar›n›n bulunmas›, ayl›k tutarlar›n
durumlar›na göre 180 Gelecek Aylara
Ait Giderler veya 280 Gelecek Y›llara
Ait Giderler hesaplar› alt›nda detayl›
olarak gösterilmesi,

3-) Kay›tlarda yer alan ilgili
dönemdeki poliçe ayl›k tutarlar›n›n
net ücret olarak kabul edilmesi,

4-) Net ücret olarak kabul edilen
poliçe tutar›n›n ilgili dönem
bordrosunda SGK, gelir vergisi ve
damga vergisine tabi olacak flekilde
brütlefltirilmesi,

5-) Ayl›k net poliçe tutarlar›n›n vergi
matrah›ndan indirilmesi (‹ndirim
konusu yap›lacak primlerin toplam›,
ödendi¤i ayda elde edilen ücretin
%15'ini ve y›ll›k olarak asgari ücretin
y›ll›k tutar›n› aflmamal›d›r.)

6-) Söz konusu özel sa¤l›k poliçesi
brüt tutar› ayl›k asgari ücretin
%30’unun üzerinde ise; ayl›k asgari
ücretin % 30’luk k›sm›na isabet eden
(2019 y›l› 2.558,40 *%30=) 767,52
TL’lik tutar prime esas kazançtan
düflülmeli, üstü prime esas kazanca
tabi olmal›d›r. Özel sa¤l›k poliçe brüt
tutar› asgari ücretin %30’nun alt›nda
ise prime esas kazanca dahil
edilmemelidir. Personelin efl ve
çocu¤u için ödenen özel sa¤l›k
sigortas› primleri tutarlar›n›n tamam›
prime esas kazanca tabi olmal›, prim
istisnas› uygulanmamal›d›r.

Özel sa¤l›k poliçe tutarlar› d›fl›nda
di¤er sigorta primleri için istisnai bir
hüküm mevcut olmay›p, tamam›
sigorta primine esas kazanca dahil
olmal›d›r.

7-) Poliçe net tutarlar› toplam›

bordroda “Özel Kesintiler” içinde
gösterilmeli, bordro tahakkuk
aflamas›nda 180 ve 280 nolu
hesaplar alacakland›r›larak bu
hesaplar kapat›lmal›d›r.

‹flyerinde çal›flanlar› için özel sa¤l›k
sigortas›, kaza sigortas›  vb. sigorta
primi ödeyen iflveren veya
yetkililerinin yukar›daki hususlara
uymalar›n›, mevcut uygulamalar›n›
gözden geçirmelerini önemle
hat›rlat›r›m.

Makale



BUS‹AD S›n›f› oluflturarak sanayinin
ihtiyac› olan nitelikli personel
yetifltirilmesine de, 3 y›ld›r bir proje
kapsam›nda destek veriyor.
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BUS‹AD’dan

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ve Uluda¤
Haz›r Giyim ve Konfeksiyon
‹hracatç›lar› Birli¤i (UHK‹B)
ortakl›¤› ile gerçeklefltirilen
Dijital Dönüflüm Mühendisi
Sertifika Program›, ö¤renci
seçimleriyle bafllad›.

6 Haziran-19 A¤ustos aras›nda
gerçeklefltirilecek 6 haftal›k 
programa, üniversitelerin

bilgisayar, yaz›l›m, elektrik-elektronik,
mekatronik ve endüstri mühendisli¤i
bölümlerinden mezun 25 genç
mühendis al›nacak.

Proje Koordinatörü Dr. ‹smail Durgun,
amaçlar›n›n flirketlerde dijital
dönüflüme liderlik edecek
mühendisleri yetifltirmek oldu¤unu
söyledi.

2

Durgun, profesyonel e¤itim
flirketlerinin dersleri verece¤ini de
kaydederek, “Siber güvenlik, yapay
zeka, nesnelerin interneti, bulut
biliflimi, büyük veri, art›r›labilir ve sanal
gerçeklik, sistem analizi” gibi pek
çok konuda dersler olaca¤›n› ifade
etti.

Programa kabul edilecek mühendis
adaylar› da Bursa’n›n önde gelen
flirketlerinin insan kaynaklar›
bölümlerinin uzmanlar› taraf›ndan
mülakata tabi  tutuldu.

Mülakat ve ‹ngilizce seviye s›navlar›n›
geçen 25 kifli e¤itim almaya hak
kazanacak. BUS‹AD halen Uluda¤
Ototmotiv Endüstrisi  ‹hracatç›lar›
Birli¤ ile Ar-Ge Mühendisi Yetifltirme
Program›n› da yürütüyor.

BUS‹AD ayr›ca, Hayri Terzio¤lu
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde,

BUS‹AD Dijital Dönüflüm Mühendisleri
yetifltirmek için kollar› s›vad›
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BUS‹AD S›n›f› staja haz›r
Üretimin, teknik bilgi ve vas›fl›
insan gücüyle var olaca¤›
bilincinden hareket eden Bursa
Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i’nin (BUS‹AD), 2017
y›l›nda Teknik E¤itimi ‹yilefltirme
Projesi kapsam›nda, Hayri
Terzio¤lu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde uygulamaya
koydu¤u BUS‹AD S›n›f› ö¤rencileri
staja haz›r.

elecek y›l, 12. S›n›f olacak olan
BUS‹AD S›n›f›’n›n 29 ö¤rencisi,
BUS‹AD üyesi Bosch, Oyak-

Renault, Mastafl, Canel Otomotiv,
Do¤u Pres, Ünver Grup ve Chassis
Brakes gibi flirketlerde staj yapma
imkan› bulacaklar.

CNC ve Bak›m alanlar›nda e¤itim
alan BUS‹AD s›n›flar›na, yap›lan
protokol çerçevesinde gelecek y›l bir
yenisi daha eklenecek. Halen 10 ve
11. s›n›fta toplam 62 ö¤rencinin
oldu¤u uygulama böylece gelecek
y›l 10-11 ve 12. S›n›flarda yaklafl›k 90
ö¤renciye ç›km›fl olacak.

BUS‹AD S›n›flar›nda müfredat
sanayinin beklentisi do¤rultusunda
oluflturulurken, çal›flmaya kat›lan
flirketler bir yandan s›n›flara destek

olurken, di¤er yandan yetiflmifl
eleman ihtiyac›n› da buradan
gidermifl olacak.

G



Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ile Bursa
Sa¤l›k ve E¤itim Gönüllüleri
Derne¤i (BUSADER) iflbirli¤i ile
BUS‹AD Evi’nde “Obezite ve
Yandafl Problemler” konulu
seminer düzenlendi.
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Obezitede 4. S›raday›z

S eminerde konuflan Uluda¤ 
Üniversitesi T›p Fakültesi 
Endokrinoloji Ana Bilim Dal›

Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Özen Öz Gül,
obezitenin dünyan›n yeni kronik
hastal›¤› oldu¤unu söyledi. Doç. Dr.
Gül, Türkiye’de de obezitenin giderek
artt›¤›n› belirtirken, “Ülkemiz

obezitede dünya 4.’sü durumunda.
Her 3 kifliden birisi obezite ile
mücadele ediyor. “ dedi.

Obezitenin sigaradan sonra en büyük
ölüm sebebi oldu¤unu da kaydeden
Doç. Dr. Gül, flunlar› kaydetti:_Dünya
sa¤l› örgütünün rakamlar›na göre,
her y›l 3 milyon insan obeziteye ba¤l›
nedenlerle hayat›n› kaybediyor.

1980’lerde yüzde 10-15 olan bugün
çok yüksek oranlara ç›kt›.  Obezite
tüm vücut sistemlerini etkiliyor. Vücut
kitle endeksi 30’u üzerinde olanlarda
yaflam süresi 3 y›l kadar, 40 üstü
olanlarda 8-10 y›l k›sal›yor. Yüzde 7

oran›nda zay›flayanlarda diyabete
yakalanma ihtimali yüzde 60 azal›yor.”

Çevresel faktörlerin giderek etkisini
art›rd›¤›n› kaydeden Gül, ucuz ve
kalorisi yüksek besinlere ulafl›m›n
giderek artt›¤›n› ve obezitedeki
etkilerinin de yüksek oldu¤unu
söyledi. Fast-food beslenmede
porsiyonlar›n ve kalori oranlar›n›n da
y›llar içinde çok artt›¤›n› kaydeden
Doç. Dr. Gül, “Bir patates
k›zarmas›ndaki kalori geçmiflte 220
iken flimdi 630’a ç›km›fl durumda. Tv
bafl›nda geçirilen süreler de obeziteyi
art›r›yor” dedi.

Gül, kahvalt› yapman›n önemli
oldu¤unu, kiflinin yaflam
al›flkanl›klar›na göre diyetler
uygulanmas› gerekti¤ini, yaflamdaki
hareket miktar›n›n mutlaka art›r›lmas›
gerekti¤ini de ifade etti.

Gül, çevresinde obez insanlar
bulunanlar›n obez olma ihtimalini de,
“Arkadafl› obez olanlar›n yüzde 57,
kardefli obez olanlar›n yüzde 40, efli
obez olanlar›n da yüzde 33 obez
olma ihtimali var” dedi.

Doç. Dr. Özen Öz Gül’e,
konuflmas›n›n ard›ndan BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu, BUSADER Baflkan›
Zerrin Özgüle ve Prof. Dr. Kaya
Aksoy, taraf›ndan Çek K›r Çiçekleri
kampanyas›na ad›na yap›lan ba¤›fl›n
sertifikas› sunuldu.

Seminer



Makale

Obezite, beslenme ve
günlük aktivite iliflkisi...
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Sa¤l›k; bireyin, beden, zihin, ruh ve
sosyal yönde tam bir iyilik durumunun
olmas›d›r. Beden ve zihin çal›flmas›n›
en üst düzeyde tutarak sa¤l›kl› ve
uzun süre yaflaman›n temeli
beslenmedir. Beslenme yetersizli¤i,
endemik guatr, raflitizm, gece
körlü¤ü, beriberi hatta depresyona
varan bir çok rahats›zl›¤a sebep
vermektedir. Ayr›ca düzensiz
beslenme ça¤›m›z›n en büyük
rahats›zl›¤› olan obeziteye de sebep
olmaktad›r.

Obezite, bir kiflinin günlük enerji
harcamas› ve enerji al›m› aras›ndaki
dengesizli¤in sonucu olarak ortaya
ç›kan bir rahats›zl›kt›r. Ayr›ca temelde
metabolik bir rahats›zl›kt›r ve vücuttaki
ya¤ dokusunun fazla olmas› ile
iliflkilendirilir. Sa¤l›kl› bireylerin ya¤
oran›; eriflkin erkeklerde vücut
kütlesinin %15-18, yetiflkin kad›nlarda
ise vücut kütlesinin %20-25 aras›nda.
Vücuttaki ya¤ oran› kad›nlarda %35’i
erkeklerde %25’i geçerse o bireyde
obeziteden söz edilir.

Obezite derecesini belirlemek için
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO)
belirledi¤i, kiflinin beden kitle indeksi
(BK‹) de¤erlerine bak›l›r. Obezite;
kiflinin günlük beslenme al›flkanl›¤›na,
günlük yapt›¤› aktivitelere,  içerisinde
yaflad›¤› kültüre ve geneti¤ine
ba¤l›d›r. Bunlar içerisinde, günlük
beslenme al›flkanl›klar› ve günlük
yap›lan aktviteleri düzene sokarak
obezitenin önüne geçilebilir. Örne¤in
hafif aktiviteli bir iflte çal›flan 160cm
boyunda, 60kg a¤›rl›¤›nda bir kad›n›n
günlük ortalama 1900kcal enerji
almas› gerekir.

Kifli günlük aktivitelerini artt›rarak ya
da günlük al›nan g›dalar›n
porsiyonlar›n›n miktar›n› azaltarak
al›nan kalori miktar› dengelenebilir.

Obezitenin önüne geçilmesindeki en
önemli parametrelerden biri fiziksel
aktivitedir. Fiziksel aktivitelerin
azalmas› hatta baz› durumlarda
tamamen ortadan kalkmas›, kiflinin
bedensel ve ruhsal sa¤l›¤›n›n giderek
kötüleflmesine sebep olur. Bu durum,
kiflinin daha kalitesiz bir hayat
sürmesine neden olabilir.

Yetiflkin bir bireyin, günlük en az
10.000 ad›ml›k bir fiziksel aktiviteyi
yerine getirmesi gerekmektedir. Kifli,
düzenli fiziksel aktiviteler ile kilo
kontrolünün d›fl›nda kalp hastal›klar›,
yüksek tansiyon, diyabet, kemik
erimesi, kolon kanseri gibi ciddi
rahats›zl›klar›n da önüne
geçebilmektedir.

Obezitenin önüne geçilmesi için
uygulanacak di¤er önemli parametre
ise günlük al›nan besin miktar›d›r.
‹nsanlar günlük beslenmelerinde
sa¤l›kl› ve dengeli bir flekilde g›da
almalar› gerekmektedir. Yukar›da da
bahsedildi¤i gibi demir, kalsiyum,
magnezyum vb. gibi çeflitli temel
bileflenlerin eksik al›nmas›nda
kaynaklanabilecek ciddi sa¤l›k
problemleri do¤arken, yine fleker,
niflasta gibi çeflitli besin maddelerinin
afl›r› al›n›m›ndan kaynaklanabilecek
obezite problemine sebep
olabilmektedir. fiu da unutulmamal›d›r
ki sa¤l›kl› bir birey için; do¤ada yer
alan tüm besinler, ‘buna fleker, tuz,
potasyum, magnezyum gibi
bileflenler de dahil olmak üzere’
gerekti¤inden eksik ya da fazla
al›nd›¤›nda ciddi sa¤l›k problemlerine
yol açmaktad›r. Günlük beslenmedeki
amaç, her türlü g›da maddesinden
yeterli ve dengeli bir flekilde
al›nmas›d›r. Bunun için al›nan g›dan›n,
mineralli sudan süte, k›rm›z› etten
ekme¤e her ne olursa olsun günlük
al›nacak miktar› iyi belirlenmelidir.

Günlük al›nan g›dalar›n porsiyonlar›
düzenlenerek hiçbir yiyecek ve
içecekte k›s›tlama olmaks›z›n enerji
al›m› düzenlenebilir.  Bir kiflinin günlük
beslenmesinde almas› gereken
ekmek, süt, peynir, mineralli su vb.
besinlerin bir k›sm› paketlenmifl
flekildedir. Günümüzde birçok g›da
ürünü, paketlenmifl flekilde market
raflar›nda nihai tüketiciye
sunulmaktad›r. Tüketicilerin
paketlenmifl g›dalar› al›rken dikkat
etmesi gereken en önemli unsur ise;
o g›da ürününün g›da güvenli¤ine
uygun üretilip üretilmedi¤idir.

Günümüzde teknolojinin geliflmesiyle
paketlenmifl g›dalar el de¤meden,
kontaminasyondan uzak bir flekilde
üretilebilmektedir. Üretim yapan
firmalar›n, güçlü birer g›da güvenli¤i
ilkesi varsa paketlenmifl g›dalar
herhangi bir bulaflmadan uzak olarak
uzun say›labilecek raf ömürlerinde
tazeli¤ini koruyabilmekte ve bu
flekilde son tüketiciye kadar
ulaflabilmektedir. Ayr›ca paketlenmifl
g›dalar›n etiket içeri¤inde o ürün için
belirlenen miktardaki besin için besin
ö¤eleri yer almaktad›r. Bu da yine
kiflinin, günlük porsiyon al›m›n› kontrol
etmesinde imken sa¤lamaktad›r. Bir
di¤er husus ise Sa¤l›kl› Bakanl›¤›’n›n
fleker miktar› ile ilgili ‘Trafik Ifl›klar›’
uygulamas›d›r. Bu uygulama ile
tüketiciler, fleker ilavesi olan ürünlerde
ne kadar fleker bulunmakta çok rahat
bunun denetimini sa¤layabilecekler-
dir.

Sa¤l›kl› ve obeziteden uzak bir yaflam
için dikkat edilmesi gereken en
önemli 2 unsur, bol fiziksel aktivite
ve g›da güvenli¤ine uygun bir flekilde
üretilen g›da maddelerinin fazlaya
kaç›nmadan karar›nca tüketilmesidir.

BUS‹AD G›da Uzmanl›k Grubu
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S olursunuz. 1 kw tasarrufun y›ll›k çevre
kazanc› 103 kg CO2 daha az sal›n›m,
daha az sera gaz› etkisi demektir”
fleklinde konufltu.

Aybey son olarak, yal›t›m›n da enerji
tasarrufunun olmazsa olmaz›
oldu¤unu ifade ederek, “Pencere ve
kap›lar›n hava s›zd›rmazl›¤› kontrol
edilmeli varsa giderilmelidir. Çat›ya
serilecek 10 cm lik bir cam yününün
fazla bir maliyeti yoktur. Al›nan küçük
önlemler büyük kazaçlar sa¤layabilir.
Hem d›flar›ya giden döviz miktar›
azal›r, hem çevre, hem de
konforumuza katk› sa¤lar›z. “Daha
az tüket daha az kirlet !” bu slogan›
çocuklar›m›za da ö¤retmeliyiz” dedi.

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
(BUS‹AD) Enerji Uzmanl›k Grubu
Üyesi Elektronik Mühendisi Selim
Aybey, enerji tasarrufunda
sanayinin sürekli kunufluldu¤unu
ancak tüketimin yüzde 28’inin
gerçeklefltirildi¤i konutlarda da
yap›labilecek çok fley oldu¤unu
ifade etti.

elim Aybey, faturalardaki elektrik
kullan›m›n›n 150 ile 300 kw 
aras›nda oldu¤unu kaydederek,

bu rakamlar› düflürmenin yollar›
oldu¤unu kaydetti. Aybey, kendi
buzdolab›n›n kapak contas›n›
de¤ifltirerek 3kw/gün olan tüketimi
2kw/güne indirdi¤ini kaydederek
ayda 30 kw’l›k bir tasarrufu
sa¤lad›¤›n› söyledi.

Aybey, geliflen teknoloji ile art›k yeni
al›nacak elektrikli aletlerde mutlaka
A+ olmas›na özen gösterilmesi
gerekti¤ini de belirtirken al›nabilecek
önlemleri flöyle s›ralad›:
“Kullanmad›¤›m›z cihazlar› ya
anahtardan kapatmal› ya da prizden
çekmeliyiz. Televizyonu kumandadan
de¤il anahtardan kapatarak ayda 11
kw saat tasarruf edebiliriz.

Buzdolab›nda çok fazla yiyecek yoksa
dondurucu k›sm›na buz kal›plar›
koyun. Yiyecekler so¤u¤u, havadan
fazla tutarlar. Dolafl›m içindeki nem
oran›n› artt›rmamak için, s›v›lar kapal›
koyulmal›d›r. Dolap kap›lar› fazla aç›k
tutulmamal›d›r. Buharl› ve bas›nçl›
tencere kullanmak enerji tasarrufu
sa¤lamakla kalmaz yiyeceklerin besin
de¤erini de korumaktad›r. Piflirme
ifllerinde alt› düz tava ve tencere
kullanmak büyük ateflin üzerine küçük
kab koymaktan daha verimlidir.
F›r›nda ayn› anda birden fazla
piflirmek daha verimli olmaktad›r.

F›r›n›n kapa¤› gerekmedikçe
aç›lmamal› her açma %20 oran›nda
›s› kayb›na sebep oldu¤u
unutulmamal›d›r. Donmufl yiyecekleri
f›r›nda piflirmeden önce çözdürülmesi
örne¤in çözülmüfl bir etle çözülmemifl
etin f›r›nda piflme sürelerinde 20
dakika fark olmaktad›r. Piflirilecek
donmufl g›dan›n önceden
dondurucudan ç›kar›l›p dolab›n alt
gözlerine koyulmas› buzdolab›nda da
ciddi tasarruf sa¤layacakt›r.”

Aybey, ayd›nlatmada da LED
lambalarla birlikte gerek enerji
tasarrufu gerekse karbon sal›m›
aç›s›ndan önemli kazan›mlar elde
edildi¤ini ifade etti. Aybey,
“Ayd›nlatmada teknoloji çok geliflti.
Hem uygulama, hem dekoratiflik, hem
de verimlilik ve ömür aç›s›ndan
LED’ler fark atmaktad›r. Fiyatlar› da
uygun seviyelere düflmüfl
durumdad›r. 100 w akkor ampulün
›fl›¤›n› 18 w floresan karfl›larken, flimdi
9 w led ampul karfl›lamaktad›r. Ömür
olarak da, akkor lamban›n 50 kat›d›r.
60 w akkortelli bir lambay›, 7 w led
lamba ile de¤ifltirdi¤inizde günde10
saat yanan bir lambada 55 kg CO2
gaz›n›n atmosfere sal›n›m›n› önlemifl

“Küçük önlemler büyük
kazançlar getirir”

BUS‹AD’dan
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"‹nsan kendini infla eden varl›kt›r”
Mu¤la S›tk› Koçman Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Hatice
Nur Erk›zan, Aristotoles'in insan›,
kendisini infla eden bir varl›k
olarak tan›mlad›¤›n› söyledi.

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

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

Felsefe Söyleflilerinin son
toplant›s›nda  Mu¤la S›tk› Koçman
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Hatice Nur Erk›zan, 'Aristotoles'ten
Atatürk'e: Yeni Bir Ayd›nlanman›n
Olanaklar› Üzerine’ bafll›¤›ylayla bir
sunum gerçeklefltirdi.

Prof. Dr. Erk›zan, Aristotoles'in insan
tan›m›nda, kendini infla etme
anlay›fl›n›n yatt›¤›n› belirterek,
“Aristotoles, insan kendisini infla
etmeden, asl›nda yoktur der. Biyolojik
olarak var olmam›z insan olmam›z
için yeterli de¤ildir. Bizi bir
karn›bahardan, bir öküzden, bir
zürafadan ay›ran fley insan›n kendisini
infla edebilen bir varl›k olmas›d›r”
diye konufltu.

Prof. Dr. Erk›zan, flunlar› söyledi:
“Yaflama bilgesi, yaln›zca teorik
bilgileri bilen de¤il, hayat› kucaklayan,
hayatla do¤ru ba¤ kuran insan
anlam›na gelir. 2 mega yaflam
bilgesini konuflmak için burada
bulunuyoruz. Bu iki akl› ve yüre¤i
genifl insandan biri hiç kuflkusuz

dünya için Aristotoles, bizim ülkemiz
için ise Atatürk'tür.

‹nsan, do¤as› gere¤i, bilmeyi
anlamay› arzu eder. Kendisiyle,
varl›kla ba¤ kurabilmesinin temel ç›k›fl
noktas› anlamaya çal›flmas›d›r.
Uygarl›¤›n ç›k›fl noktas› da, insan›n
varl›¤› anlamaya çal›flmas›d›r.
Aristotoles der ki; cahillik bir suç
olmal›d›r. Bu anlamda “Özgürlük ve
ba¤›ms›zl›k benim karakterimdir”
diyen Atatürk de bir ayd›nlanma
devrimi gerçeklefltirmifltir.

Aristotoles, önemli olan bir ruha ve
akla sahip olmak de¤il, önemli olan
ruh ve ak›lla etkin yaflamay› tercih
etmesidir. Özgür insan kendisine
amaç koyabilendir. Erdem uyumaya
benzemez. Erdem ruhun aktivitesidir.
 Siz yapt›klar›n›z›n toplam›ndan baflka
bir fley de¤ilsiniz.

Hayat bir tasar›m olarak ele al›nmal›.
Bu da insan›n kendini
gerçeklefltirmesi anlam›na gelir.
Mutluluk insan›n kendini
gerçeklefltirmesidir. Mutsuz insan
ahlaks›zd›r. “

“Aristototoles'e göre, yaflama bilgeli¤i
flimdi ve burada olana iliflkindir. Böyle
olmayan bilgi eksiktir. ‹nsan›n de¤iflen
hayat karfl›s›nda bilgi elde etmesi
elzemdir. Bilgi de¤iflimin, hayat›n
bilgisini vermiyorsa k›s›r ve eksik
bilgidir” diyen Erk›zan, flöyle devam
etti:
“‹nsan olan bir varl›k de¤il, olabilen
bir varl›kt›r der Aristotoles. Kendi
do¤as›na karfl› gelen tek varl›k
insand›r. E¤er biz yaflam› herhangi
bir inanç içinden kurmaya kalkarsak,
böyle bir çaba totaliter olur. Ya
yaflam›n kendisinden, ya da yaflam
ötesi bilgilerden yaflam› belirlemeye
çal›flaca¤›z.  Bu durum insan›n
hayvani yan›na meydan okumas›d›r.
Atatürk bu anlamda en büyük, en
güzel  örneklerinden birisi olarak
kendisini görünür k›lar.

Türk entellektüelleri kötümserdir.
Hayat›n istedi¤i yönde akmad›¤›ndan
flikayetçilerdir. Kant, sen kendini
solucan olarak görüyorsan
baflkalar›n›n seni ezmesflinden
flikayetçi olamazs›n der. Aristoteles
de bunu vurgular ve “Kendi ruhunun
kaptan› ol baflkalar›n›n gemilerinde
tayfa olaca¤›na.”

Prof. Dr. Erk›zan'a, söylefli sonunda
Bursa Felsefe Kulübü Baflkan›
Gürkan Kaya ve Uluda¤ Üniversitesi
Felsefe Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Ifl›k
Özgündo¤du Eren taraf›ndan
Ça¤dafl E¤itim Koopertifi K›r Çiçekleri
projesine yap›lan ba¤›fl sertifikas›
sunuldu.

Felsefe
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BUS‹AD-TÜG‹AD iflbirli¤i sürecek

BUS‹AD Yönetim Kurulu'nun,
TÜG‹AD Bursa fiubesi ziyaretinde,
iflbirli¤inin devam etmesi
yönünde anlay›fl birli¤ine var›ld›.

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu, Türkiye Genç ‹fl Adamlar›

Derne¤i (TÜG‹AD) Bursa fiubesi’ni
ziyaret etti. Ziyarette, kendisi de
BUS‹AD Üyesi ve Bursal› bir ifl insan›
olan Genel Baflkan An›l Alir›za
fioho¤lu, Bursa fiube Baflkan› Ersoy
Tabaklar ve  Bursa fiube Yönetim
Kurulu Üyeleri de bulundular.

Ziyaret s›ras›nda BUS‹AD ile
TÜG‹AD’›n TA‹DER ile gerçeklefltirid¤i
organizsyonun devam›n›n gelmesi
temennisi de paylafl›l›rken, iki ifl insan›
kurumunun ortak yapabilece¤i
projeler konufluldu.
Görüflmede bu yönde yeni bir
toplant›n›n yap›lmas› da karara
ba¤land›.

TÜG‹AD Baflkan› An›l Alir›za fioho¤lu,
S‹AD’lar›n ayr› ayr› yapt›¤› çal›flmalar›n
enerji, zaman ve para kayb›na neden
oldu¤unu, baz› fleylerin ortak
yap›lmas› gerekti¤ini söyledi. TÜG‹AD
olarak  Türkiye’yi G 20 ve AB’de temsil
ettiklerini de ifade eden fioho¤lu,
TÜG‹AD hakk›nda bilgiler verdi.

E¤itimini Uluda¤ Üniversitesi’nde
gördü¤ünü, Bursa’dan evlendi¤ini ve
iflini de Bursa’da kurdu¤u için
kendisini Bursal› olarak gördü¤ünü
kaydeden fioho¤lu, “BUS‹AD üyesi
bir sürü TÜG‹AD üyesi var. BUS‹AD
bizim abimiz konumunda. Bize
önderlik edin. Beraber hareket
etmekten daha mutlu edecek bir fley
olamaz” diye konufltu.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, en çok e¤itim
alan›nda projeler ürettiklerini ifade
ederek TÜG‹AD heyetine projeler

hakk›nda bilgiler verdi.
Türkay, Yenileflim ve Yarat›c›l›k
Sempozyumu ile bu y›l verilecek
Yenileflim Ödülleri hakk›nda da
aç›klamalar yapt›.

TÜG‹AD Baflkan› fioho¤lu ise
kurduklar› start-up destekleme
flirketleri hakk›nda bilgi de verdi.
Ziyaretin ard›ndan TÜG‹AD Baflkan›
fioho¤lu’na özel tasar›m bir kahve
fincan› hediye eden BUS‹AD Baflkan›
Türkay, birlikte güzel çal›flmalar
yap›laca¤›na inand›¤›n› da kaydetti.

Ziyaretler
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TOSYÖV’e nezaket ziyareti
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD)  Yönetim
Kurulu, Türkiye Küçük ve Orta
Ölçekli ‹flletmeler, Serbest
Meslek Mensuplar› ve Yöneticiler
Vakf› (TOSYÖV) Bursa fiubesine
konuk oldu.

Bursa fiube Baflkan› Dr. Gülçiçek
Zengin Bintafl ve Yönetim 
Kurulu’ndan Esra ‹nhanl›,

Bahad›r Celal Manaso¤lu, Didem

Dönmezer, Filiz Ermifl, Ruhiye Çetin,
Erdinç Ya¤›z, Fatih Norman, Nur Akan
taraf›ndan a¤›rlanan BUS‹AD Yönetim
Kurulu’na TOSYÖV hakk›nda bilgiler
verildi.
TOSYÖV Bursa fiube Baflkan› Bintafl,
TOSYÖV’ün ar-ge, inovasyon
konular›na a¤›rl›k verdi¤ini kaydetti.
Sohbet s›ras›nda BUS‹AD ile
TOSYÖV’ün Yenileflim Ödülü
sürecine üyelerinin kat›l›m› konusunda
ortak bir toplant› yap›lmas›na karar
verildi.

Sohbet s›ras›nda iki kurumun ortak
çal›flma yapabilece¤i alanlar da
konufluldu.

BUS‹AD ad›na sohbete Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
Yönetim Kurulu Üyesi Burak An›l,
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve Genel Koordinatör
Yard›mc›s› Deniz Karaer kat›ld›.

Ziyaretler
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Günümüzde dünyadaki geliflmifl
ekonomilerin büyüme, kalk›nma ve
toplumsal geliflim stratejisinin özü
inovasyon, ürün gelifltirme ve marka
oluflturmaya dayanmaktad›r. En
önemli itici güç ise küresel pazarlara
yenilikçi ürün sunma kapasitesi ve
yeni giriflimci yetifltirme becerisidir.
Bütün bunlar da araflt›rma ve
gelifltirme yapmaya ve kendi
teknolojini üretmeye dayanmaktad›r.
Bu da flirketlerin çabas›n›n yan›nda
üniversitelere, araflt›rma kurulufllar›na
ve devlete önemli görevler
getirmektedir.

Ayr›ca, tüm ürün yaflam döngüsü
boyunca yap›lan faaliyetlerde
rekabetin çok yo¤un oldu¤u
günümüzde ürünlerin pazara
sunulma h›z› da büyük önem arz
etmektedir. Ayr›ca müflterinin ürüne
ba¤›ml›l›¤›n› gelifltirmek çok ayr› bir
uzmanl›kla yap›lmas› gereken
faaliyetler aras›na girmifltir.

Sonuç olarak her bir iflletmenin tüm
bu faaliyetlerin hepsinde
uzmanlaflmas›n›n zorlu¤unun yan›
s›ra,  bunlar›n hepsine ayr› ayr› yat›r›m
yapmas›,  riskleri de art›rmaktad›r.
Tüm bunlar kendili¤inden ayr› ayr›
uzmanl›¤› olan firmalar›n ifl birli¤i
halinde çal›flmas›n› zorunlu hale
getirmifltir. Bu ekosistemlerin
oluflmas› da rekabet öncesi ifl birli¤i:

Kümeleme olarak an›lmaktad›r.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›n›n
tan›m›na göre kümeleme: Birden fazla
kuruluflun ölçek ekonomisinden
yararlanmak suretiyle yeni süreç,
sistem, uygulamalar tasarlayarak
verimlili¤i art›rmak ve/veya mevcut
duruma göre daha yüksek katma
de¤er sa¤lamak üzere, rekabet
öncesinde ortak parça veya sistem
gelifltirmek ya da platform kurabilmek
amac›yla yürütecekleri faaliyetlerine
yönelik olarak yap›lacak ifl birliklerinin
yönetimine yönelik bir çal›flma
modeldir.

M.E. Porter a göre ; Kümeler özellikle
de ayn› faaliyet alan›nda hem rekabet
içinde olan hem de birbiriyle iflbirli¤i
yapan flirketlerin, belli bir alanda
uzmanlaflm›fl tedarikçilerin, hizmet
sa¤lay›c›lar›n, ilgili sektörlerdeki
firmalar›n ve ilgili kurumlar›n co¤rafi
yo¤unlaflmalar›d›r.”

Örjan Sölvell, Göran Lindqvist &
Christian Ketels e göre de;  Belirli bir
faaliyet alan›nda uzmanlaflm›fl bir
grup firman›n, de¤er zincirinde yer
alan di¤er firmalar ve kurumlarla
(kamu kurumlar›, sivil toplum
kurulufllar›, üniversiteler gibi) birlikte
oluflturdu¤u co¤rafi yo¤unlaflma,
“y›¤›n” olarak tan›mlanmaktad›r. Bu
y›¤›nlar aras›ndan, firmalar›n rekabet

gücünü gelifltirmek amac›yla bilinçli
bir iflbirli¤i yaratabilen gruplara ise
“küme” denir. Küme giriflimi ise ifl
kümesinin geliflimini mevcut aktörler
aras›ndaki iliflkileri düzenleyerek
ve/veya iflbirli¤i potansiyelini
güçlendirerek artt›rmay› hedefleyen
organize bir çaba olarak
tan›mlanmaktad›r.

Di¤er taraftan kümeler, sektörlerin
belirli bölgelerde, çeflitli faktörlere
ba¤l› olarak kendili¤inden
yo¤unlaflmas›yla da ortaya ç›kan
do¤al oluflumlard›r. Ancak bu
oluflumlar, daha sonra d›flar›dan
destekle entegre hale getirilerek
rekabetçi özellikleri artt›r›labilir. Dünya
çap›nda tan›nan Kaliforniya’daki iki
küme, 7.000’den fazla ileri teknoloji
flirketine ev sahipli¤i yapan Silikon
Vadisi (San Francisco),dünya film
endüstrisinin baflkenti haline gelen
Hollywood (Los Angeles) buna
örnektir. Avrupa’da, dünya genelinde
de sektör mensuplar› taraf›ndan
bilinen kümeler yer almaktad›r:

Montebelluna, ‹talya: Nüfusu yaln›zca
25.000 olan bu yerleflim yerindeki
firmalar dünya kayak botu üretiminin
%75’ini karfl›lamakta ve “dünyan›n
spor ayakkab› baflkenti” olarak
an›lmaktad›r;

Kümelerde firmalar genelde

Makale

F. Tuncer Hatuno¤lu
‹letiflim Yaz›l›m Yönetim Kurulu Baflkan›
BASDEC Bursa Uzay Havac›l›k ve Savunma Kümesi Kurucu Üyesi

Rekabet öncesi ifl birli¤i modeli:
Kümelenme



Bütün bu faydalar›n›n yan› s›ra
kümelerin baflar›s› ve sürdürülebilirli¤i
için;
• Kümenin üyeler taraf›ndan da
sahiplenilen ortak bir vizyon, misyon
ve hedeflerinin olmas›
• Küme üyelerinin uzun vadeli
birliktelikleri
• Kümenin s›n›rlar›n›n net çizilmifl
olmas›, öncelikli çal›flma alanlar›n›n
ve hedeflerin üyeler taraf›ndan aç›k
flekilde anlafl›lm›fl olmas›
• Küme ortam›nda üyeler aras›nda
güven duygusunun geliflmesi
• ‹flbirli¤i avantajlar›n›n belirlenmesi
ve üyelere aktar›lmas›
• ‹flbirli¤i için gerekli alt yap› (iletiflim,
teknoloji, organizasyon vb.)
çal›flmalar›n›n yap›lmas› ve zaman
içinde ihtiyaçlara karfl›l›k gelecek
flekilde gelifltirilmesi
• Kümenin kapsaml› bir hizmet
portföyüne sahip olmas›.

çok yararl› olacakt›r.

Baflar›l› bir küme oluflturmak için:
• Ad›m:   Ortak ak›l ve anlam
yaratmak için iflbirli¤ine dayal›,
kat›l›mc› ve güçlü bir küme kültürü
yaratmakt›r.

• Misyon
• Vizyon
• Amaçlar
• De¤erler

•  Ad›m: Lider gurubu oluflturulmal›d›r.

• Kümenin ana firmalar›ndan büyük,
orta ve küçük ölçekli ve yenilikçi üç
flirket Yönetim Kurulu Baflkan›/Genel
Müdür
• Ana sektör için kritik önem tafl›yan
yerel tedarikçi firma sahibi
• Ana hammadde tedarikçisi firma
sahibi
• Yerel üniversitenin üst yönetimi
• Ticaret/Sanayi Odas› Baflkan›

• Yerel KOSGEB Hizmet Müdürü
• Yerel ‹fiKUR Müdürü
• ‹hracatç› Birlikleri Baflkan›/Genel
Sekreteri
• Mülki ‹dare temsilcisi
• Belediye Baflkan› temsilcisi

• Ad›m: Küme hedefleri ve at›lacak
ad›mlar netlefltirilmelidir.

• Beklenen sonuçlar› tan›mlamak
• Gerekli kaynaklar› tespit etmek
• Küme içerisindeki üyelerin beceri,
özel yetenekler, bilgi ve ba¤lant›lar›
hakk›nda detayl› bilgi toplamak

• Ad›m : ‹yi bir pazar analizi ile müflteri
analizlerinin yap›lmas›

• Pazar Analizi Yap›lmal›
• Pazarlama Stratejisi Gelifltirilmeli
• Pazarlama Karmas›na Karar
Verilmeli
(4P: Product (ürün), Price (fiyat),
Place (da¤›t›m), Promotion
(tutundurma))

• Ad›m: Markalaflmaya odaklan›lmal›
• Harekete geçirme ve planlama
• Araflt›rma ve analiz
• Süreç
• Strateji
• Uygulama
• Yönetim, izleme ve de¤erlendirme

• Ad›m : Küme tan›t›m›na a¤›rl›k
verilmeli
• Ulusal ve uluslararas› kurum, birlik,
kurulufl ve kiflilerle iletiflime geçmek,
• Sosyal sorumluluk projelerinde yer
almak
• Ulusal ve uluslararas› fuarlara,
konferanslara kat›lmak.
• Bas›n bülteni ve bas›n aç›klamas›
gibi aktivitelerde bulunmak

• Ad›m: A¤lara kat›l›m sa¤lanmal› ve
a¤lar yönetilmeli
• Küme üyeleri aras›nda ba¤lar

inovasyon ve ürün gelifltirme, sat›fl,
ithalat, ihracat, pazarlama,
markalaflma, e¤itim ve yerel
yönetimleri etkileme gibi amaçlar için
bir araya gelerek yapmak zorunda
olduklar› bu alanlardaki maliyetlerini
düflürerek,  kaynaklar›n› efektif
kullan›rlar ve aralar›ndaki bilgi
transferi için gerekli yap›sal koflullar›n
oluflmas›n› sa¤larlar.

Kümelerde bu sinerjiyi yaratmak için
kurulan ifl birlikleri öncelikle gönüllülük
ve güven esas›na dayanarak bafllar.
Güçlü özelliklerini bir araya getirerek
sinerji yaratmak için bir araya gelen
iflletmeler, bazen de benzerliklerini
bir araya getirerek yeni geliflme
alanlar› oluflturman›n yan› s›ra rekabet
içinde ifl birlikleri ile esnek, dinamik
ve aç›k iliflkilerle katma de¤eri yüksek
ürünler gelifltirirler.

Bu amaçla bir araya gelen iflletmeler
öncelikle
• Teknolojik imkânlardan
faydalanmas›n›n sa¤lanmas›
• Ortak laboratuvar ve test
merkezlerinin kurulmas›
• E¤itim ve ifl gelifltirme, dan›flmanl›k,
koçluk hizmetleri
• Sosyal sermaye oluflturma ve a¤
kurma faaliyetleri
• Pazar araflt›rmas›, yeni d›fl pazarlara
ulafl›m ve d›fl ticaret gelifltirme
• Üyelerin giriflimde bulunabilmesi
için uygun flartlarda kredi ve borç
al›nabilecek kaynaklar›n araflt›r›lmas›
ve mevcut kaynaklara iliflkin
bilgilendirme
• Ham madde, ekipman, sigorta ve
altyap› hizmetlerinin ortak sat›n alma
imkânlar› oluflturma ve böylece
maliyet düflürme
• Küme fiziksel altyap›s›n›n
oluflturulmas› ve güçlendirilmesi

gibi iflleri ortak yapmaya odaklanarak
maliyetlerini düflürebilirler.
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• Kümeler aras› ba¤lar

• Ad›m: Ortak giriflim olarak ifl birli¤i
projelerinin oluflturulmas›na destek
verilmeli
Ortak giriflim için özel çal›flmalar
yap›lmal›.

• Çal›fltaylar
• Çal›flma gruplar›
• Stratejik Planlar
• Destek Kanallar›

• Ad›m: K›sa dönemli getirilere
odaklan›lmal›.

• Ad›m : De¤iflime ayak uydurulmal›
ve küme güncel tutulmal›
• K›yaslama yap›lmal›
• Küme yetenekleri ile ilgili boflluklar›n
fark›nda olup geliflim alanlar› tespit
edilmeli
• Ön görülü olmal› ve giriflimci ruh
korunmal›

Kümlerde en önemli unsurlardan biri
de güvendir. Güven, karfl›daki kiflinin
veya örgütün, karfl› taraf›n davran›fl
ve aksiyonlar› ile zarar verme ihtimalini
fazla gözetmeden, iliflki kurmas›,
iflbirli¤ine gitmesi ve kendini aç›k
hale getirmesidir.”

Kümelerde güveni gelifltirmek için:
• Küme girifliminin ilk aflamalar›nda
kurumsal güvenin önemini
kavranmal›.
• ‹letiflim ve etkileflim artt›r›lmal›
• Bilgi ve iletiflim sistemi kurulmas›na
öncelik verilmeli
• E¤itim faaliyetleri yap›lmal›
• Grup aidiyetini artt›r›c› yöntemler
uygulanmal›
• Küçük bafllayarak, sürdürülebilir
hale getirilmelidir.

Gerek dünyada gerekse baflta Bursa
olmak üzere ülkemizde birçok baflar›l›
küme oldu¤u gibi istenen sinerjinin

yarat›lamad›¤› da birçok küme
mevcuttur. Kümelerin baflar›ya
götürülmesinde genelde flu
zorluklarla karfl›lafl›lmaktad›r.

1. Küme tan›mlamas›n›n ve küme
s›n›rlar›n›n gerek co¤rafi, gerekse
sektör aç›s›ndan uygun flekilde
yap›lamamas› (gerekenden daha
genifl veya daha dar s›n›rlarda
belirlenen kümeler, ilerleyen
aflamalarda büyük zorluklarla
karfl›laflmaktad›r);

2. Küme analizinin gerekenden daha
genifl veya daha dar kapsaml›
yap›lmas›, mevcut k›s›tlamalar› ve
f›rsatlar› tan›mlamakta yetersiz
kalmas› (gerekenden daha genifl
kapsaml› analizler bilgi karmaflas›na
yol açarak kritik bilgilerin ön plana
ç›kar›lmas›n› zorlaflt›r›r/geciktirir);

3. Kümenin nihai hedefine ve
izleyece¤i yola dair ortak bir bak›fl
aç›s›n›n oluflturulamamas›; küme
geliflimi için önceliklerin
belirlenememesi; ve bu alanlarda
görev üstlenmesi gereken ana
paydafllar›n›n (ifl dünyas›, kamu
kurumlar›, üniversiteler) bir araya
getirilememesi

4. Özel sektörün güçlü ve di¤erlerine
göre daha bask›n oldu¤u bir küme
yönetiflim yap›s› kurulamamas›;

5. Kamu kurumlar›n›n tamam›n›n,
kümenin öncelikleri çerçevesinde
uyumlu flekilde ifller hale
getirilememesi;

6.Zaman içindeki ilerlemeyi
de¤erlendirecek uygun performans
göstergelerinin belirlenememesi.

7. Özellikle KOB‹’lerin a¤›rl›kl› oldu¤u
kümelerde bafllat›lacak olan
kümelenme giriflimleri için belirli bir

finansman kayna¤›na ulafl›lamamas›.
Sonuç olarak günümüzün rekabetçi
dünyas›nda pazara daha inovatif,
daha kaliteli, daha h›zl› ürünleri
sunabilmek için faydal› bir çal›flma
modeli olan kümeleme için firmalar
bilinçlendirilmeli özendirilmeli ve
teflvik edilmelidir. Bu konuda gerek
sanayi örgütlenmelerine gerekse
üniversitelerimize, yerel yönetimlere
ve kamuya çok önemli görevler
düflmektedir.

KAYNAKÇA

Anadolu Kümeleri ‹flbirli¤i Platformu (AK‹P)
www.akip.org.tr

KOB‹ ‹flbirli¤i ve Kümelenme Projesi
www.smenetworking.gov.tr

European Cluster Observatory
www.clusterobservatory.eu

The Global Cluster Initiative Survey (GCIS)
www.cluster-research.org
The Competitiveness Institute www.tci-
network.org

Cluster Observatory
www.clusterobservatory.eu
www.clusterobservatory.in



Göbeklitepe’yle ilgili en önemli keflif
erken Neolitik avc› toplay›c› gruplar›n
içindeki ve aras›ndaki karmafl›k
organizasyonun anlafl›lmas›
aç›s›ndan önemli. Tar›m toplumunun

y›l›n›n Göbeklitepe y›l› olarak ilan
edilmesinin ard›ndan dikkatleri daha
fazla çeken kaz› alan›n›n insanl›k
tarihini etkileyen özel bir anlam› da
var.
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Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) üyeleri dünya
insanl›k tarihini de¤ifltiren
Göbeklitepe’ye bir gezi
düzenledi.

nsanl›¤›n avc› toplay›c› döneminde
gerçeklefltirildi¤i tahmin edilen, 12
bin y›ll›k kutsal alan olan 
Göbeklitepe gezisine, BUS‹AD üye

ve yak›nlar› olmak üzere 40 kifli kat›ld›.
Gaziantep, Halfeti, fianl›urfa ve
Göbekli tepe’yi kapsayan gezi
s›ars›nda bölgenin tarihi ve kültürel
zenginliklerinin yan› s›ra mutfak
kültürü de yak›ndan tan›nm›fl oldu.
BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay
Baflkanl›¤›nda gerçekleflen gezide,
as›l hedef olan Göbeklitepe BUS‹AD
üyeleri taraf›ndan da hayranl›kla
gezildi.
Cumhurbaflkanl›¤› taraf›ndan 2019

BUS‹AD’dan tarihe yolculuk

‹
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henüz bafllamad›¤› dönemlerde
küçük gruplar›n bir araya gelip
böylesine mühendislik harikas› bir
kutsal alan› inflaa edebilmifl olmas›

BUS‹AD’dan

tüm dünyada hala flaflk›nl›k ve
bilinmezlik konusu.

BUS‹AD üyeleri, gezi s›ras›nda bir

baflka arkeolojik de¤er olan Zeugma
Antik Kenti ve Zeugma Mozaik
Müzesi’ni de gezme flans› buldular.
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ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) ile Bursa 
UNESCO Derne¤i üyeleri,

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici
Listesi’nde yer alan Bursa’n›n önemli
tarihi ve kültürel de¤eri ‹znik’e birlikte
bir gezi düzenlediler.

Bitinya Krall›¤›, Roma, Selçuklu ve
Osmanl›'ya ev sahipli¤i yapan ‹znik’e
düzenlenen gezide Uzman
Antropolog ve Tarihçi Dr. Levent
Sevik, rehberlik yapt›. ‹stanbul Kap›,
Ayasofya Cami, Çini F›r›nlar›, ‹znik
Yeflil Cami, Lefke Kap› gezildi.
Buralarda Dr. Sevik, eserlerin tarihi
geçmifli ve önemi hakk›nda bilgiler
verdi.

Ekip tarihi yerlerin ard›ndan Mavi Çini

Atölyesi’ni de ziyaret ederek ‹znik
çinicili¤inin neden önemli oldu¤u
hakk›nda yetkililer taraf›ndan

bilgilendirildi. ‹znik Gölü’ne karfl›
bölgenin özel bir lezzeti olan yay›n
bal›¤› ziyafetiyle gezi sona erdi.

BUS‹AD’dan

BUS‹AD-Bursa UNESCO Derne¤i
ortakl›¤›yla gerçekleflen ‹znik
gezisinde, ilçenin tarihi yerleri
görüüldü, çinicilik hakk›nda bilgi
al›nd›.

BUS‹AD ve Bursa UNESCO
Derne¤i’nden ‹znik Gezisi

B
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"K›r Çiçekleri için umuda el uzatt›k”
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Sevgi ve E¤itim
Komitesi, Ça¤dafl E¤itim
Kooperatifi (ÇEK) “K›r Çiçekleri
Okusun Diye” kampanyas›na
destek veren kiflilere plaket verdi.

BUS‹AD Sevgi E¤itim Komitesi 
Baflkan› Beril Baylan, BUS‹AD 
Evi'nde düzenlenen plaket

takdim töreninde, 4 y›l önce kurulan
BUS‹AD Sevgi ve E¤itim Komitesi'yle
umutsuzlu¤u paylaflmaktansa umuda
el uzatmay› tercih ettiklerini söyledi.

Baylan, “Yak›nanlara, elefltirenlere,
ümit etmek ve umut olmak aras›nda
bir köprü olmay› tercih ettik. Köprü
olduk mu? Evet. Gelinen süreçte
ald›¤›m›z tepkiler ve desteklerle bunu
gördük” dedi. Baylan flöyle devam
etti:

“Dokunmadan hiçbir fley anlafl›lm›yor.
K›r Çiçekleri'nin ailelerine ziyarete
gitti¤imizde en dikkat çeken konu
benim için güçlü annelerdi.
Çocuklar›n›n e¤itimi için töreyi,
çevreyi karfl›lar›na alan kad›nlar›n
duruflu etkileyiciydi.”
Beril Baylan'›n konuflmas›n›n
ard›ndan Okan Temiz Arabac›,
Asuman Oral, Tanju Üründül,

Gülbeyaz Ispalar, Gülbade Ekinci,
Dilara K›z›lsu, Seda Ayhan, Ceyda
Baybal›, Özlem Can, Burçak Beysel,
Çi¤dem Gerçeksi, Müge Matarac›,
‹pek Ekim, Zeynep ‹bifl, Zeynep
Aysan, Ulviye Yahya, Mine Rekkal›,
Hülya Korgavufl ve BUS‹AD Yönetim
Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt'a plaket

BUS‹AD’dan

sunuldu. BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› ve ÇEK Yönetim
Kurulu Baflkan› Bu¤ra Küçükkayalar
da BUS‹AD ve ÇEK ad›na
teflekkürlerini ileterek, tüm katk›
koyanlar ad›na Beril Baylan'a çiçek
sundu.



daha iyi iletiflim sa¤layabiliriz” dedi.

Empatik dinlemenin çok önemli
oldu¤unu da kaydeden Uçak, “kendi
gözlü¤ümüzü ç›kar›p karfl›s›ndakinin
gözlü¤ünü takmal›y›z. Empatik
dinlemede niyet ve beceri önemlidir.
Sessizlikten korkmamak gerekir.
Karfl›m›zdaki ak›l istemedikçe
yorumdan kaç›nmal›y›z” diye konufltu.

Uçak “Ben dili ve Sen dili” kullan›m›na
iliflkin örnekler de verdi¤i
konuflmas›nda, “Hayat›m›z› iki alanda
yaflar›z ilgi alan› ve etki alan›. Ya¤mur
ya¤›yorsa bu ilgi alan›d›r. Peki ne
yapabiliriz? fiemsiye alabiliriz. Bu da
etki alan›d›r. Eflimizi, dostumuz ilgi
alan›m›zd›r. Bunlar› de¤ifltiremeyiz.
Ancak buraya iliflkin davran›fllar›m›z›
flekillendirebiliriz” dedi.
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Ebeveyn durumunda elefltiren ve
bak›m fleklinde ikiye ayr›lman›n söz
konusu oldu¤unu kaydeden Uçak,
çocuk durumunun ise do¤al, uyumlu
ve isyankar olarak üçe ayr›ld›¤›n›
ifade etti.

Bu durumlara göre iletiflimin fleklinin
ortaya ç›kt›¤›n› da kaydeden Uçak,
flöyle devam etti:
“Transaksiyonlar paralel ise iletiflim
devam eder. De¤il ise iletiflim ortadan
kaybolur.

Örnek verecek olursak: “Erkek
seslenir: “Çorab›m› gördün mü?
Kad›n: Üst çekmecede.” Bu iletiflim
yetiflkinden yetiflkine oldu¤u için
iletiflim sürer. Ancak kad›n kötü bir
gününde ve elefltirsel ebeveyn ego
durumundaysa yan›t flöyle olabilirdi:
“Nereye koyduysan oradad›r?” Bu
durumda iletiflim kopar.”

‹LET‹fi‹M KAZALARI...

‹letiflim kazalar› nedeniyle
departmanlarda yüzde 40 verimlili¤in
düfltü¤ünü ifade eden Uçak,
iliflkilerde tepkisel döngülerin de
büyük sorun yaratt›¤›n› belirtti. Uçak,
etki ile tepki aras›na bir süre koyarsak,
öz fark›ndal›k, hayal gücü, vicdan ve
özgür irade gibi 4 farkl› yetinin ortaya
ç›kaca¤›n› da ifade etti.

“Bafl›m›za gelenlere verdi¤imiz
tepkilerden ibaretiz asl›nda.” diyen
Uçak, “Önce anlamaya çal›fl›p sonra
anlafl›lmaya çal›flmal›y›z. Karfl›m›zdaki
kiflinin ego durumunu biliyor olsak

Mühendis adaylar›na iletiflim e¤itimi:
Empatik dinlemeyi ö¤renmeliyiz

Kiflisel geliflim uzman› Tu¤çe
Uçak, iletiflimde önce anlamaya
sonra anlafl›lmaya çal›fl›lmas›
gerekti¤ini belirterek, “Empatik
dinlemeyi ö¤renmeliyiz” dedi.

ursa 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
dizisininde bu kez “‹letiflim Sanat›”
genç mühendis adaylar›na anlat›ld›.
Uluda¤ Üniversitesi Prof. Dr. Mete
Cengiz  Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirilen seminerde Kiflisel
Geliflim Uzman› Tu¤çe Uçak, gençleri
do¤ru iletiflimin yollar› konusunda
ayd›nlatt›.

Uçak, iletiflimde kabul gören yollar›n
bafl›nda “Transaksiyonel Analiz”in
geldi¤ini belirtti. Uçak, bu analiz
metodunda ego durumlar›n›n
iletiflimdeki yerinin çok önemli
oldu¤unu belirterek, “3 ego durumu
var. Birincisi ebeveyn ego durumu.
‹kincisi, yetiflkin ego durumu.
Üçüncüsü de çocuk ego durumu”
dedi.

Uçak, 0-7 yafl aras›nda büyüklerden
al›nan davran›fllar›n ebeveyn ego
durumunu oluflturdu¤unu, verilerden
hareket eden davran›fllar›m›z›n
yetiflkin ego durumumuzu ve yine
0-7 yafl aras›nda sergiledi¤imiz
davran›fllar› çocuk ego
durmumumuzu oluflturdu¤unu
söyledi.

B



Seminer
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ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD)  ve Uluda¤ 
Üniversitesi iflbirli¤i ile organize

edilen “Fütürizm” konulu seminer,
Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür
Merkezi’nde gerçeklefltirildi. E¤itim
Dan›flman› Dr. ‹smail Durgun’un
konuflmac› oldu¤u programa,
mühendislik ö¤rencileri kat›ld›.

Ö¤rencilere “Fütürizm” konulu bir
sunum yapan Dr. ‹smail Durgun,
teknolojinin günlük hayata geçiflinin
eskiye oranla daha büyük bir ivme
kazand›¤›n› söyledi.

Dr. ‹smail Durgun, de¤iflimin daha
h›zl› hayat›m›za girmesinin e¤itim-
ö¤retim aç›s›ndan da de¤iflime

BUS‹AD ile Uluda¤ Üniversitesi
aras›nda 2010 y›l›ndan beri
üniversite-sanayi iflbirli¤i
kapsam›nda devam eden
seminerler dizisininde, bu kez
“Fütürizm” genç mühendis
adaylar›na anlat›ld›.

B

“Sürekli ö¤renmek
zorunday›z”

neden oldu¤unu yeni mesleklerin
hayat›m›za girdi¤ini baz›lar›n›n ise
hayat›m›zdan ç›kt›¤›n› örneklerle
aktard›. Durgun, bu durumun sürekli
ö¤renmeyi de mecbur k›ld›¤›n›
söyledi. Durgun, “ Bugün
ö¤rendikleriniz yar›n de¤iflip
geliflebilir halde. O nedenle
ö¤renmeye devam etmek
zorunday›z” dedi.

Dr. Durgun, de¤iflimin bireyler ve
flirketler için yönetilmesi gereken bir
konu haline geldi¤ini belirterek,
böylesi bir süreçte mühendis
adaylar›n›n özellikle Gartner Teknoloji
‹lerleme Döngüsünü bilmesi
gerekti¤ini kaydetti. Dr. Durgun, flöyle
devam etti:

“Yeni teknolojilerin ve sosyal
inovasyonlar›n ço¤u kendi bafllar›na
oyun de¤ifltiricidir. Bunlar
birlefltiklerinde daha da güçlü olur
ve oyun de¤ifltiricilikte bir kusursuz
f›rt›na olufltururlar. Yapay zeka,
nesnelerin interneti, sosyal robotik,
bulut, blockchain, 3D yaz›c›lar,

yenilenebilir enerji gibi kavramlar bu
alanda de¤erlendirilebilir. Sanal
gerçeklik meselesi art›k kullan›labilir
hale gelmifl durumda. Artt›r›labilir
gerçekli¤in yayg›nlaflmas› içinse biraz
daha vakit gerekiyor. Bu süreçte
mesleklerin gelece¤i de tart›flma
konusu olmufl durumda. Günümüzde
var olan birçok mesle¤in gelecekte
var olmayaca¤›, ancak yeni
mesleklerin ortaya ç›kaca¤›
görülüyor.”

3D VE 4D YAZICILAR...

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

“Yak›n gelecekte robotlar›n insanlar›n
ellerindeki iflleri alaca¤› görülüyor”
diyen Dr. Durgun, fütüristik
yaklafl›mlara göre gelecekte üretim,
ulafl›m, tafl›mac›l›k, sa¤l›k gibi pek
çok alanda son derece büyük
de¤iflimlerin kap›da oldu¤unu
kaydetti. Dr. Durgun, dünyaya k›yasla
Türkiye’nin kendi teknolojilerini
üretmede gereken h›zda yol
alamad›¤›n›, ancak ümitsizli¤e
düflmeden gayret göstermek ve çok
çal›flmak gerekti¤ini sözlerine ekledi.



Teknolojileri fiirketini kurdum. Sanal
gerçeklik, art›r›lm›fl gerçeklik ve
elektronik yay›nc›l›k alanlar›nda
hizmet veriyoruz.”

G‹R‹fi‹MC‹ VE START-UP

Giriflimci ile start-up’›n birbirinden
ayr›lmas› gerekti¤ini kaydeden
Karaday›, “Bakkal aç›yorsan›z
giriflimci olabilirsiniz. Start-up ise ifl
fikrini de¤ifltirmeyi de içinde bar›nd›r›r.
Start-up flirketlerin yüzde 91’›
‹stanbul’dad›r. Yüzde 5’i ise
Ankara’da. Geri kalan 80 ile yüzde
4’ü düflüyor. ‹stanbullu bir firman›n
çabas›n›n çok üstünde çaba
harcamam gerekiyor” dedi.

Huawei ile yapt›klar› iflbirli¤ini de
aktaran Karaday›, 5G ile VR/AR
teknoloji kullanarak e¤itimler verilmesi
projelerinin çok be¤enildi¤ini söyledi.
“Sanal gerçekli¤i kullanarak e¤itimi
bambaflka bir dünyaya tafl›mak
istiyoruz. Bunda da ilk ad›m›m›z
mesleki e¤itimle ilgili” diyen Karaday›,
sunumunun ard›ndan ö¤rencilerden
gelen çok say›da soruya da yan›t
verdi.
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Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi
Zafer Karaday›, gençlerin, mezun
olmadan hayatlar›n›
yönlendirmesi gerekti¤ini söyledi.

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

2010 y›l›ndan beri üniversite-sanayi
iflbirli¤i kapsam›nda devam eden
seminerler dizisinde bu kez
“Giriflimcilik” genç mühendis
adaylar›na anlat›ld›.

Uluda¤ Üniversitesi Prof. Dr. Mete
Cengiz  Kültür Merkezi’nde
gerçeklefltirilen seminerde Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi ve Nara E¤itim Teknolojileri
fiirketi Kurucusu Zafer Karaday›, kendi
hikayesi üzerinden giriflimcilik
hakk›nda bilgiler verdi.

Karaday›, mühendis aday› gençlere
bitirme tezlerini mezun olmak için
yapmamalar› gerekti¤ini söyledi.
“Hayat›n›z› yönlendirecek bir konuyu
seçin. Yolunuzu bulmak için kullan›n”
diyen Karaday›, flunlar› söyledi:

B

“Önce güç koflullarda ifl arad›m. ‹fl
hayat›na girince okuldaki gibi
olmad›¤›n› gördüm gerçeklerin. Sonra
Çanakkale’de Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde yüksek lisansa
bafllay›nca hocam üniversitede
kalmam› istedi. Baflka bir döneme
girdim. Özel sektörde kazand›¤›m
çal›flma azmini burada da
sürdürdüm. Sürekli kendimi
gelifltirdim. Üniversite teknopark›n
kurulmas›na öncülük ettim. Ayr›ca,
Onsekiz Mart Üniversitesi
Teknopark’›nda kurdu¤u Nara E¤itim

“Mezun olmadan yolunuzu seçin”
Seminer



MKO Elektronik, Bursa 
Büyükflehir Belediyesi ve BEBKA
taraf›ndan düzenlenen ve Bursa

Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin ev
sahipli¤ini yapt›¤› Bursa Bilim
fienli¤ine bu y›l da destek verdi.

2-5 May›s tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilen flenlikte, atölyelerdeki
çocuklar›n farkl› alanlarda
desteklenmesi, sahip olduklar› el
becerisi, yarat›c›l›k, hayal gücü, kendi
potansiyellerini kullanmay›
ö¤renmeleri ve bilimsel konular›
keflfetmelerini sa¤layan bir ortam
oluflturuldu.

Bursa Büyükflehir Belediyesi
Baflkan› Say›n Alinur AKTAfi ,
Bilim fienli¤i kapsam›nda
gösterdi¤i desteklerinden dolay›
EMKO Elektronik Genel Müdür
Yard›mc›s› Say›n Duygu Ispalar
Güneri'ye plaket takdim etti.

Emko Elektronik 8. Bursa Bilim
Festivali Science Expo çal›flmalar›nda
sponsor oldu
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EMKO Elektronik, flenli¤in
kuruluflundan bu yana her sene
oldu¤u gibi flenli¤e Elektronik Atölyesi
kurarak destek verdi.

Atölye için EMKO Elektronik Ar-Ge
Merkezi taraf›ndan tasarlanan 500
adet “Ledli Kutup Ifl›klar› Devresi”
devresi haz›rland› ve tüm tasar›m,
programlama ve malzeme maliyetleri
EMKO Elektronik ve destek veren
tedarikçileri taraf›ndan karfl›land›.
Çocuklara kolay ve anlafl›l›r bir dilde
elektroni¤i sevdirmeyi amaçlayan
EMKO Elektronik, atölyesinde flenli¤e
kat›lan 500 çocu¤u bilime do¤ru
uzanan e¤lenceli bir yolculu¤a
ç›kard›.

EMKO Elektronik atölye stand›nda
okul ve bireysel olarak kat›l›m
gösteren ilk ö¤retim ve orta ö¤retim
ö¤rencilerine Mehmet Kemal
Coflkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ö¤rencileri ve ö¤retmenleri
taraf›ndan lehim yapma konusunda
k›sa bir e¤itim verildi. E¤itime kat›lan
çocuklar, Meslek lisesi ö¤rencileri
gözetiminde elektronik devreleri
tamamlayarak animasyon devresini
çal›fl›r hale getirdiler.

EMKO Elektronik atölye stand›nda
çal›flmay› gerçeklefltirmifl tüm
çocuklara güzel bir an› olmas› için
'Fahri Elektronikçi' baflar› sertifikalar›
verildi.

Bilim fienli¤i'nin ilk günü gerçekleflen
aç›l›fl töreninde Bursa Büyükflehir
Belediye Baflkan› Say›n Alinur
AKTAfi, flenli¤in gerçekleflmesinde
eme¤i geçenlere teflekkürlerini
sundu, EMKO Elektronik ad›na
teflekkür plaketini Genel Müdür
Yard›mc›s› Say›n Duygu Ispalar
Güneri ald›. Toplamda 4 gün süren
flenlik boyunca keyifli anlar yafland›.

Üyelerden
Haberler
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‹letiflim Yaz›l›m markas›na ve
ürünlerine de¤er kat›yor

Ak›ll› Fabrika Çözümleri ile
gelece¤in üretim anlay›fl›n›
yakalamak isteyen iflletmelere
çözüm orta¤› olan ‹letiflim Yaz›l›m
bu y›l Bursa, Gebze ve
Çerkezköy’de “MES ve BPM
Çözümlerimiz ile Dijital Dönüflüm
- Ak›ll› Fabrikalar” konulu
etkinlikler düzenledi.

elece¤in üretim anlay›fl›na “Ak›ll›
Fabrika Çözümleri” sunan ‹letiflim
Yaz›l›m baflta üretim yapan

iflletmeler olmak üzere, iflletme ve
fabrikalar›n hem üretim süreçlerinin
hem de idari süreçlerinin dijital hale
getirilmesinde yaz›l›m çözümleri
sunmaktad›r.

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 bu y›l Bursa, Gebze ve
Çerkezköy’de “MES ve BPM
Çözümlerimiz ile Dijital Dönüflüm -
Ak›ll› Fabrikalar” konulu etkinlikler
düzenledi. Bu etkinlikler ile
fabrikalarda üretimden sorumlu farkl›
disiplinleri bir araya getirdi. Pek çok
firmadan ilgili kiflilerin yo¤un kat›l›m›
ile gerçeklefltirilen etkinlikler hem
‹letiflim Yaz›l›m ekibi hem de
kat›l›mc›lar taraf›ndan oldukça faydal›
olmufltur.

Dijitalleflme çal›flmalar›n›n yan›nda
Erdem Kaya Patent firmas› Genel
Müdür’ü Erdem Kaya taraf›ndan
gerçeklefltirilen Dijital Dönüflüm
Süreçlerinde Fikri Haklar ve Fonlama
konusu ile yap›lan çal›flmalar›n patent,
faydal› model olabilmesi ve bu
konularda flirketlerimize
katabilece¤imiz de¤erler hakk›nda
detayl› bilgilendirme yap›lm›fl ve

fark›ndal›k yarat›lm›flt›r.

Tüm dünyada de¤iflimin çok h›zl› yol
ald›¤› bugünkü koflullar içerisinde
‹letiflim Yaz›l›m hem ürünlerine hem
de flirketine katma de¤er sa¤layan
fikirleri ile çal›flmalar›na devam
etmektedir. Bu kapsamda Ar-Ge
Merkezi olmay› gerçeklefltirmifl ve
çeflitli Ar-Ge projeleri ile müflterilerine
yeni fikirler götürmeyi kendisine görev
edinmifltir.

‹letiflim Yaz›l›m iki ana çözümü olarak
piyasada varl›¤›n› sürdürdü¤ü
CoralReef MES (Manufacturing
Execution System) ve ManageMind
BPM (Business Process
Management) yaz›l›mlar›na gelifltirme
ve de¤er katmaya devam etmektedir.

CoralReef ile tüm üretim süreçleri
dijital ortam üzerinden takip edilirken
gerek sektör ihtiyaçlar› gerekse tüm
sektörlere sunulabilecek çal›flmalar
ile ek özellikler eklenmektedir. Bu
kapsamda CoralReef sistemi tüm

G



letiflim Yaz›l›m kendi geliflimlerinin
üzerine yo¤unlaflman›n yan›nda
çeflitli sosyal sorumluluk projeleri de
gerçeklefltirmifltir. ‹letiflim Yaz›l›m
ailesi bu y›l ki iftar yeme¤ini, kanser
hakk›nda toplumsal bilinç düzeyini
artt›rmak, kanser tan›s› ald›ktan
sonraki zorlay›c› yolda bulunan hasta
ve yak›nlar›yla sosyal ve ruhsal
dayan›flmay› sa¤lamak amac›yla
kurulmufl olan ONKO-DAY derne¤ine
destek amaçl› düzenledi.

ONKO-DAY Park’ta hem ‹letiflim
Yaz›l›m çal›flanlar› hem de ONKO-
DAY derne¤inin üyeleri ve tedavi
gören hasta yak›nlar› iftar yeme¤inde
bir araya geldi.
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sektörlerde kullan›m›na devam edilen
içerisinde personel performans› ve
polivalans yönetiminin entegre
edilebildi¤i, ürün konfigüratörü ile
çeflitli sektörlerde yer alan reçete ve
rota yap›s›n›n tan›mlanmas›nda
sa¤lanan kolayl›klar ile insandan
ba¤›ms›z ve sistemin kontrolleri,
sevkiyat yönetiminde gerçeklefltirilen
do¤rulama çal›flmalar› ile hatal›
çal›flmalar›n yap›lmas›n›n önüne
geçmektedir.

ManageMind sistemi içerisinde
yap›lan çal›flmalar ile iflletmelerdeki
ortak kullan›ma imkan vermeyen ve
ka¤›t ortam›nda tutulan tüm süreçlerin
dijital ortama aktar›lmas›
hedeflenmifltir. Burada kiflilerin
aksiyon yönetimini sa¤layabilmesi,
bu çal›flmalar›n ifl ak›fllar›na

ba¤lanarak belirli koflullarda
tetiklenmesi, çal›flmalar›n
ManageMind içerisinde yürütülerek
tüm hedefler ve gerçekleflen verilerin
online raporlar halinde izlenmesi
sa¤lanmaktad›r.

‹letiflim Yaz›l›m sunmufl oldu¤u
çözümler ve kadrosunda sa¤lanmas›
gereken yenilikler için sürekli geliflim
ve e¤itim ilkesini benimseyerek
yoluna devam etmektedir.

Çal›flanlar›n›n büyük oran›n›n
mühendislerden olufltu¤u
kadrosunda sürekli geliflim amac›yla
e¤itim ve dan›flmanl›k konular›nda
kendisini kan›tlam›fl ve bir marka
haline gelmifl olan ‹zgören Akademi
ile çeflitli e¤itim ve dan›flmanl›k
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üyelerden
Haberler
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Gelece¤in üretim vizyonu:
“Ak›ll› fabrika çözümleri”

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.

eliflmifl 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.

7 May›s Sal› günü Çerkezköy
Organize Sanayi Bölge
Müdürlü¤ü’nün toplant› salonunda
ücretsiz olarak gerçekleflen etkinlikte

G

Dijitalleflme ve Üretimin Gelece¤i,
MES ile Fabrikalarda Dijitalleflme,
Dijital Dönüflüm Süreçlerinde Fikri
Haklar ve Fonlama, ‹skeçeli Çelik Yay
firmas›n›n baflar› hikayesinden oluflan
befl oturum gerçeklefltirildi.

EN HIZLI GEL‹fi‹M YAZILIM
SEKTÖRÜNDE YAfiANIYOR!

Dünya tarihi boyunca devrim olarak
tan›mlanan birçok geliflme
yafland›¤›n› belirten ‹letiflim Yaz›l›m
Genel Müdür’ü Selçuk fien,
makinelerin haberleflebildi¤i, h›zl› ve
güvenli veri giriflinin yap›labildi¤i,
üretimin anl›k olarak izlenebildi¤i ve
raporlanabildi¤i fabrikalardan oluflan
geliflmenin bir devrimden öte bir
evrim oldu¤unu konusuna de¤indi.

Dünya üzerinde yaflayan her canl›y›
etkileyen bu evrimin bugüne kadar
yaflanan en büyük ve en h›zl› de¤iflim
oldu¤unu söyleyen fien, “Bu
de¤iflimin bafl aktörünün ise yaz›l›m
sektörü” oldu¤unu belirtti. Endüstri
4.0 ve Ak›ll› Fabrika Çözümleri
hakk›nda bilgi vererek, ‹letiflim
Yaz›l›m’›n son y›llarda yaflanan bu
de¤iflimi yak›ndan takip etti¤ini,  ça¤›

yakalamak isteyen iflletmelere çözüm
orta¤› olduklar›n› dile getirdi.

“MES ile Fabrikalarda Dijitalleflme:
CoralReef” sunumunu gerçeklefltiren
fien, 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 getirdi,
bu noktada yap›lan yat›r›mlar›n sektör,
kapsam ve modüllere göre 3 - 24 ay
aras›nda geri döndü¤üne dikkat çekti.

‹SKEÇEL‹ BAfiARI H‹KAYES‹

‹letiflim Yaz›l›m firmas›n›n çözümü
olan “CoralReef Üretim Yönetim ve
Denetim Sistemi” ile verimliliklerini
artt›rmay› baflaran ‹skeçeli firmas›n›n
Üretim Planlama Mühendisi Damla
Çiçekçi, proje öncesi durum ve proje
sonras› durum hakk›nda bilgi verdi.
“CoralReef sayesinde flu an
üretimlerinin her aflamas›n› anl›k
olarak izleyebildiklerini ve aksi bir
durumda an›nda müdahale
edebildiklerini belirtti.



Nilüfer ‹lçesi, Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki mevcut tesislerine ‹dari
Bina Kaba inflaat›n›n yap›m›. Oyak
Renault Otomobil Fabrikalar› A.fi.’nin
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
mevcut tesislerine Dökümhane Binas›
inflaat›n›n yap›m›. 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›z, kuruluflundan bugüne
kadar geçen 46 y›ll›k süreçte
deneyimiyle inflaat sektörünün her
alan›nda öncü olan bir kurulufltur.
Sürekli yapm›fl oldu¤u yat›r›mlar ve
kuruldu¤u günden itibaren göstermifl
oldu¤u geliflim sektörde bir marka
olmas›n› sa¤lam›flt›r.

Sinta Sanayi ‹nflaat Taahhüt ve
Ticaret A.fi. 2019’da sektörde
yaflanan s›k›nt›lara ra¤men
üretimini ara vermeden
sürdürüyor.

Sinta sektördeki daralmaya ra¤men
çal›flmaya devam ediyor
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ürkiye’de inflaat sektörü yaratt›¤›
katma de¤erle ülkenin en önemli
ekonomik sektörlerindendir.

‹stihdam denince akla ilk gelen inflaat
sektörüdür. Türkiye’de göç kaynakl›
insan gücünün artmas› da sektörün
istihdam kaynaklar›n› artt›rmaktad›r.
Nitelikli iflgücünü sektöre çekmek ve
kalmalar›n› sa¤lamak, verileri do¤ru
kullanmak ve do¤ru analiz etmek,
ileri teknolojileri faaliyetlere katmak
gelece¤in inflaat sektörünün
baflar›s›n› belirleyen faktörler olarak
öne ç›kmaktad›r.

Türkiye’de her dönemde büyümeyi
olumlu yönde etkileyen inflaat sektörü
kredi faiz oranlar›, döviz kurlar›n›n
yükselmesi ve buna ba¤l› inflaat
maliyetlerinin yükselmesi gibi ciddi
problemlerle karfl› karfl›ya kalm›flt›r.
‹nflaat sektöründe yaflanan mali
s›k›fl›kl›k, talep ve sat›fllardaki
gerileme ile birlikte nakit ak›fl›nda ki
daralma 2019 y›l›n›n ilk 6 ay›nda da
sürmüfltür.

2019 y›l›n›n inflaat sektörü için
duraklama dönemi olaca¤›
öngörülmektedir. Toparlanmas›
zaman alacak sektör için 2019 y›l›nda
yap›land›r›lmas› öngörülen mikro
politikalar›n uygulanmas› ve ayr›ca
Türkiye ekonomisinin arzu edilen
ölçüde büyümesi için inflaat
sektöründeki kan kayb›n›n
durdurulmas› gerekmektedir. Ülke
yönetiminde söz sahibi olanlar,
ekonominin can damar› konumundaki
inflaat sektörünün sorunlar›n› azalt›c›
ad›mlar atmal› ve sektörün ülke
ekonomisine daha fazla katk›
sa¤layacak boyuta tafl›nmas› için
gerekli hamleleri yapmal›d›rlar.
2019 y›l›n›n ilk yar›s›n› bitirmek üzere
oldu¤umuz flu günlerde, firmam›zca

T

Üyelerden
Haberler

yap›m›na bafllanan ve yap›m› devam
eden inflaat projelerimizden baz›lar›
flunlard›r:

“Asil Çelik San.ve Tic.A.fi.’nin Bursa
‹li, Orhangazi ‹lçesi’ndeki mevcut
tesislerine Dövme ve Tafllama Tesisi
Betonarme ve Çelik Konstrüksiyon
inflaat ifllerinin yap›m›. ‹nkiflaf
Demirtafl Tekstil San. A.fi.’nin Bursa
‹li, Osmangazi ‹lçesi, Demirtafl
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
mevcut arsalar›na Prefabrik
Betonarme Fabrika Binas› Kaba
inflaat›n›n yap›m›. 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›. Tece Dekor Ka¤›t Bask› ve
Emprenye San.Tic.A.fi.’nin Bursa ‹li,
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llerimiz ve parmaklar›m›z günlük
ihtiyaçlar›m›z› karfl›layabilmemiz,
ekonomik olarak özgür

olabilmemiz ve hayat›m›z› idame
ettirmemiz aç›fl›ndan çok önemlidir.
El ve parmaklar, en çok yaralanan
uzuvlard›r. ‹fl kazas› hariç, ev ya da
normal hayatta da s›k yaralanan ve
hastane acillerinde en s›k tedavi edilen
anatomik bölge, parmak ve ellerdir.

‹fl kazalar› sonucu, gerek maddi ve
gerekse manevi kay›plar
geliflmektedir. ‹fl güvenli¤i tedbirlerinin
art›r›lmas›, ifl kazalar›n›n oran›n› azaltsa
da Türkiye hala ifl kazalar› oran›
yüksektir. Sanayi türü, çal›fl›lan ortam,
iflçinin deneyimi, yaralanmalar›n
oran›n›n etkilememektedir. ‹fl
kazalar›na ba¤l› yaralanmalar›n yüzde
31’i el ve parmak yaralanmalar›d›r.
Türkiye’de yaralanan iflçilerde
ortalama yafl 27.5. El yaralanmas› 25-
40 yafl aras›nda daha s›k.
Ampütasyon say›s›n›n en yüksek
oldu¤u grup ise 25-39 yafl. El ve
parmaklarda yaralanmalar, baflta ifl
gücü kayb›, maddi ve psikolojik
sorunlar ve di¤er problemleri
beraberinde getirmektedir.

El yaralanmalar›n›n tedavisinin en
uygun flartlarda yap›lmas› önemlidir.
El ve parmak yaralanmalar›nda
parma¤›n veya elin kopmas›
durumunda acil tedavi gerektirir. . Bir
uzvun vücuttan ayr›lmas›
(ampütasyon) sonucu oluflan
yaralanmalarda, kopan parçan›n acil
olarak yerine dikilmesi(replantasyon)
operasyonunu gerektirmektedir. Uzuv
kopmalar› sonras›  replantasyon
operasyonun kopan parçan›n
hücrelerinin ölmeden kopan
uzuvlar›nmikro cerrahi teknikler ile
yerine dikilmesi gerekmektedir. Kopan

Burtom Konur Cerrahi T›p
Merkezi,Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Uzman›
Op.Dr.Alper Aksoy, ifl kazalar›nda
acil müdahalenin önemi ile ilgili
önemli bilgiler verdi.

‹fl yerinde el ve parmak kopmalar›na
haz›r m›s›n›z?

E

parçalarda yerine dikilmesi için zaman
ile yar›flmak gerekmektedir. So¤uk
koruma alt›nda parmaklar için 8-10
saat içinde el ve kol ise 6 saat içinde
replantasyon operasyonu yap›lmal›d›r.
Transfer veya uygun merkeze geç
ulafl›lsa bile kopan uzva muhakkak
flans verilmelidir.  Aksi halde uzuvlar›n›
kaybeden ve genellikle genç yafl
grubunda olan bu hastalar ciddi
sorunlara yol açaca¤› için Bu kopan
bir uzvun tekrar yerine tak›lmas› için
tüm flartlar zorlanmal›d›r.

Kopan bir parçaya tedavi ifl yerinde
bafllar. Hastaya ilk müdahalenin
yap›lmas›, kopan parçan›n bulunmas›,
transfer öncesi so¤uk korumaya
al›nmas›, transfer edilecek tedavi
kurumunun belirlenmesi, sa¤l›k
kurumuna bilgi verilmesi ifl yerinde
yap›lmas› gereken en önemli
görevlerdir. ‹fl yerinde sa¤l›k veya ifl
güvenli¤i departmanlar› bu tur olaylar›
bafllar›na gelmeden simülasyonlar›n›
yapmal›d›rlar. Hastaya yap›lacak ilk
müdahalenin kimin yapaca¤›,
kanaman›n durdurulup yaralan›n
durumunu sa¤l›k profesyonelleri
gelene takip edecek kiflinin e¤itilmesi,
kopan uzvun so¤uk korumaya
al›nmas› bu yap›l›rken de kopan
parçan›n temiz bir beze sar›lmas›
sonras› su geçirmez bir poflete
konulmas› ve içi buzlu su dolu kaba
konulmas› sa¤lanmal›d›r. Kopan parça
hiçbir zaman direk buza temas
etmemelidir. Bir ampütasyon durumda
ortamda ki telafl göze al›n›rsa bu
malzemeler önceden haz›r olarak
bulundurulmal› ve daha önce
simülasyonlar› yap›larak böyle bir
kazaya haz›rl›kl› olunmal›d›r.
Kopan parçaya ifl yerinde yap›lan ilk
müdahalesinden  sonra en önemli
nokta parçan›n dikilece¤i merkeze
transferdir. Genellikle  hastan›n
müdahalenin  yap›laca¤› mikrocerrahi
merkezlerine  zaman›n›n ulaflmas›nda
sorunlar yaflanmaktad›r. Bu sorunlar
ya mikrocerrahi merkezlerinin
bilinmeyifli  ya da  mikrocerrahi yapan
merkezlerde yo¤unluktan dolay› hasta
s›ra bekleyerek zaman kaybetmesidir.

‹fl yerinde zaman kayb›n› azaltmak
için mikrocerrahi yap›lan merkezlerin
listesinin bulunmas› , hastan›n
transferi öncesi  bu merkezlerin ve
doktorun bilgilendirilmesi sonras› direk
müdahalenin yap›laca¤› merkeze
transferi ile zaman kayb› minimale
indirilebilir. Bu tür çal›flmalar uzuv
kayb› olmadan iflyerlerinde öncede
yap›lmal› ve algoritmalar
belirlenmelidir.

Mikrocerrahimerkezlerinde
konusunda uzman hekimler taraf›ndan
gerçeklefltirilen operasyonlarda baflar›
oranlar› çok yüksektir. Bu tür
yaralanmalar sonras› yap›lacak
cerrahideki amaç elin fonksiyonunu
mümkün oldu¤unca eski haline
getirmeye çal›flmakt›rEl cerrahisinde
hastalara sadece operasyon de¤il
operasyondan sonra rehabiltasyon
ve psikolojik destek  de sunulmal›d›r.
‹flyeri ve iflçi sa¤l›¤›na yönelik
dan›flmanl›k hizmeti ve e¤itim
çal›flmalar› da son derece önemlidir.

‹fl kazalar› sonucu oluflan el ve parmak
yaralanmalar›nda özellikle
kopmalar›nda h›zl› müdahale çok
önemlidir. Kurtar›lan ve rehabilte
edilen her uzuv kiflinin topluma ve ifl
hayat›na kazand›r›lmas›nda çok
önemli yer tutmaktad›r. Bu tür
yaralanmalar olmadan önce
haz›rlanmak  yaralanan kiflinin
tedavisinde çok önemli rol
oynamaktad›r.



Mutfakta üniversite ve sanayi iflbirli¤i
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Üyelerden
Haberler

‹
noksan, Uluda¤ Üniversitesi 
Harmanc›k M.Y.O. ile iflbirli¤i 
çerçevesinde ö¤rencilerin mutfak
bilgilerinin geliflimine katk›

sa¤lamak amac›yla hem atölye hem
de seminer program› haz›rlad›.
‹noksan’›n kendi üretti¤i mutfak
ekipmanlar›yla kurdu¤u ‹noksan
Akademi’nin e¤itim mutfa¤›nda,
E¤itmen ve Dan›flman Aflç› R›fat
S›nmaz eflli¤inde dünya mutfa¤›ndan
yemekler yapan ö¤renciler, mutfak
ekipmanlar›n›n kullan›m alanlar›
hakk›nda bilgi de edindiler.

Atölye s›ras›nda tüm aflamalar› ile
yemekleri tak›mlar halinde pifliren
gençler; ayn› zamanda h›z, disiplin
ve uyum konusunda uzman bir fleften
dan›flmanl›k alma f›rsat› da buldular.

Sunum konusunda da hünerlerini
gösteren ö¤renciler, günün sonunda
R›fat S›nmaz’dan sertifikalar›n› ad›lar.
Atölye uygulamas›ndan sonra Bursa
Bölge Müdürü Hakan Öz,
U.Ü.Harmanc›k M.Y.O.'da
"Endüstriyel Mutfakta Tasar›m
Semineri"nde Aflç›l›k Program›
ö¤rencilerine deneyimlerini aktard›.
Ö¤rencilerin ilgiyle takip etti¤i
seminer sonras›nda U.Ü.Harmanc›k
M.Y.O. Müdürü Prof. Dr. Halil Ünal,
Hakan Öz'e plaketini takdim ederek
Kurumsal ‹letiflim Müdürü Gülnur
Seymen'e ve ‹noksan yönetimine
organizasyon için teflekkür etti.

Endüstriyel mutfak sektörünün
geliflmesinde aflç›lar›n büyük pay›
oldu¤una inanan ‹noksan, genç
aflç› adaylar›n›n vizyonunun
geliflmesine katk›lar›n›
sürdürüyor.

Uluda¤ Üniversitesi ile ifl birli¤i
protokolünü ilk kez 1997 y›l›nda
imzalayan ‹noksan, 20 y›l› aflk›n
süredir genç aflç›lar›n kalifiye bir
flekilde yetifltirilmesi için üniversite
ile birlikte ortak çal›flmalar yürütüyor.
Geçti¤imiz y›l ‹noksan fabrikas›n›
gezen üniversite ö¤rencilerine, daha
sonra U.Ü. Harmanc›k MYO’da panel
düzenlendi.

"Mutfak Gereçleri ve Planlamas›"
konulu panel kapsam›nda
Harmanc›k’a giden ‹noksan Yönetim
Kurulu Baflkan› Vehbi Varl›k, özellikle
aflç›l›k program› ö¤rencilerine önemli
tavsiyelerde bulundu. Üniversiteden
mezun olup, mesle¤e at›ld›klar›nda
ekipmanlara ve mutfa¤a hakim
olmalar› için bu organizasyonlar›n
devam ettirilmesi planlan›yor.



Merhaba De¤erli Okurlar,

Geçen say›da, 35 y›ll›k yaflam›na 626
eser s›¤d›ran, müzik tarihinin
kuflkusuz en efsanevi bestecisi
Wolfgang Amadeus Mozart’tan
bahsetmeye bafllam›fl, ve onun
ola¤and›fl› yaflam›ndan ilginç kesitler
vermeye bafllam›flt›k. Küçük deha
büyümüfl art›k giderek ustalaflmaya
bafllam›flt›. ‹sterseniz kald›¤›m›z
yerden devam edelim:

Art›k gençlik y›llar›n› yaflayan
Wolfgang, giderek ünlenen
yarat›c›l›¤›n›n ve ola¤anüstü
yetene¤inin yan›s›ra, hayat›n küçük
zevklerinden ve basit fleylerden tat
almaya bay›l›r, ve pozitif bak›fl aç›s›
ve  –bazen garipsenen- neflesiyle
hiçbir sorun karfl›s›nda ümitsizli¤e
düflmez. ‹nsanlarla beraber s›k s›k
e¤lenip sosyalleflmeye ve onlarla
nefleli sohbetler etmeye can atar.
Bilardo oynamak, Türk kahvesi içmek
ve dans etmek ona büyük keyifler
vermektedir.

1771 y›l›nda, o güne dek Mozart
ailesine hoflgörülü ve destekleyici bir
yaklafl›mda olan Baflpiskopos
Schrattenbach’›n yerine, sert ve
ac›mas›z yönetimiyle Hieronymus
Collorado seçilir. 16 yafl›ndaki Mozart,
bu ortamda Salzburg’ta saray
orkestras›n›n baflkemanc›l›¤›na
getirilir. Ancak maafll› bir saray
müzisyeni  olmas›na karfl›n, patronu
Baflpiskopos Colloredo’nun onu
küçümsemesinden ve sürekli sert
biçimde emirler vermesinden oluflan
gerginli¤i, tahammül edemeyece¤i
düzeylere ulafl›nca bu pozisyona k›sa
surede s›rt›n› dönerek bir süre Münih,
Ausburg ve  Paris’e gider.
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Çocukken geçirdi¤i çiçek hastal›¤›
nedeniyle yüzündeki çiçek bozu¤u
izleri belirgindir.  Ve büyüdükçe art›k
dönemin geleneksel modas› olan
peru¤unu takmaz, onun yerine
uzatt›¤› kendi saçlar›n› pudralay›p
flekillendirtir. Bu da o dönem için bir
baflkald›r›, sosyal bir devrimdir.

1777 y›l›nda 21 yafl›na geldi¤inde,
Annesiyle Mannheim yolundayken
duraklad›¤› flehirlerden birinde,
Aloisia Weber isimli bir genç han›mla
tan›flan Leopold, ondan çok etkilenir
ve Manneheim seyahatinden dönüflte
evlenmek üzere sözleflirler. Ancak
1778’de Annesi ölünce, Wolfgang
üzüntü içerisinde anavatan›na
Salzburg’a geri dönmek durumunda
kal›r ve evlilik hayalleri de suya düfler.

1781’de 24 yafl›ndayken ise, art›k
tan›nan bir opera flefi olan Mozart,
bundan böyle onu hizmetçilerle bir
tutan baflpiskoposun üç kuruflluk
müzik iflleriyle ilgilenmek istemedi¤ini
aç›kça kendisine söyler. Söylemesiyle
de baflpiskopos deste¤ini çeker ve
emir vererek Wolfgang’› saraydan
att›r›r ve Salzburg’a gelmesini
yasaklar.  Mozart bundan sonra, bir
sponsor, veya maafl olmaks›z›n
hayat›n› sürdürecektir. Viyana’ya
tafl›narak art›k aristokrasinin ilgisiyle
de özgür olarak ünlenecek ve
tan›nm›fl yap›tlar›n›n büyük bölümünü
burada yazacakt›r.

MUAZZAM DÜELLO!

1781 y›l›nda Noel gecesi, Roma
‹mparatoru II.Joseph, bir davet verir.
Ancak bu davet için sadece kendi
saray›ndaki soylular›n bilgisi olan bir
“piyano düello”su planlar. Halk
önünde yar›flacak isimlerden biri

Wolfgang, di¤eri ise ‹talyan as›ll›
ancak ‹ngiltere’de en büyük
isimlerden e¤itim alm›fl bir baflka
genç dahi olan Muzio Clementi’dir.
Davet esnas›nda her iki dehay› bir
müzikal düelloya davet eden
imparatoru, ikisi de k›ramaz ve bu
yar›flmay› kabul ederek s›rayla en zor
ve etkileyici eserlerini, do¤açlama
yarat›lar›yla çalmaya bafllarlar.

Clementi’nin muazzam bir teknik
düzeyi vard›r. Parmaklar› bir y›ld›r›m
h›z›yla hata yapmaks›z›n tufllar
üzerinde f›rt›na gibi esmektedir.
Ancak Mozart’›n onun teknik
düzeyiyle yar›flma niyeti yoktur, onun
kadar h›zl› çalmaya u¤raflmad›¤› gibi,
ola¤anüstü zor pasajlar yerine insan
ruhunu ele geçiren harikulade
duyarl›l›kta eserlerini çalmaya bafllar.
Konuklar tarihi bir meydan okumaya



DÖNEM‹N MODA MÜZ‹⁄‹:
MEHTER ve MOZART

Giderek müzikal geliflimi zenginleflen
ve bu arada bestelerinde devrim
niteli¤inde cesur ad›mlar atan Mozart,
Avrupa'da Gluck ve Haendel gibi
bestecilerin bafllatt›¤› “Türk” konulu
eserlerden etkilenmeye bafllar.
Avrupa’da “Allaturca” stili giderek
moda olup yay›lmaktad›r. Avrupa’ya
gönderilen Türk elçiler beraberinde
mehter tak›m›n› da götürmektedir.

Elçilikler önünde düzenlenen Mehter
Müzi¤i dinletileri ile Türk müzi¤i ve
kültürü Avrupal›lar›n ilgisini çekmeye
bafllar. Özellikle elçi de¤iflim
törenlerinde, törenden sonra da
kentin sokaklar›nda konser vererek
dolaflan mehter bandosu, giysileri,
yürüyüflü, vurmal› çalg›lar›, ritmik
ezgileriyle çok dikkat çekmektedir.
Bu ilgi karfl›s›nda Türk enstrümanlar›
diplomatik bir hediye olarak
‹stanbul’dan Avrupa saraylar›na dahi
gönderilmektedir.

Kültür / Sanat
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tan›k olmakta, birbirinden muazzam
performanslar› hayranl›kla
izlemektedirler. Clementi ve Mozart’›n
kendi eserlerinden sonra ise, önlerine
konan baflka bestecilerin eserlerini
ilk görüflte hatas›z çalmalar› istenir.
Her ikisi de önüne konan tüm notalar›
tek bir nota hatas› yapmadan
neredeyse kusursuz çalar. Bu
amans›z meydan okuman›n bir taraf›n
yenilgisiyle sonlanmayaca¤›n›
farkeden imparator, yar›fl› “berabere”
karar›yla sona erdirir.

Muzio Clementi, bu yar›fl›n ard›ndan
Mozart için “Hayat›mda böyle
ola¤anüstü bir ruh ve zarafetle çalan
kimseyi görmedim” diyecektir.
Mozart ise, daha sonralar› babas›na
yazd›¤› bir mektupta, Clementi’den
bahsederken flu sat›rlar› dile
getirecektir:  “Bu adam çok s›rad›fl›,
ola¤anüstü bir piyano virtüözü. Ancak
hepsi bu.  Sa¤ eli inan›lmaz bir h›za
sahip, en iyi oldu¤u yer üçlüler.
Ancak çal›fl›nda bir hissiyat
bulamad›m, adeta bir makine gibi”

O y›llarda Viyanal›lar, Türk
elçili¤indeki mehter tak›m›n›n s›k s›k
aç›k havada verdi¤i konserleri
dinleme olana¤› bulmaktad›r. Mozart,
“Saraydan K›z Kaç›rma” operas›n›
besteledi¤i 1781 y›l›nda, Salzburg’taki
babas›na yazd›¤› mektuplarda uzun
uzun bu operas›ndan bahseder. 26
Eylül 1781 tarihli bir mektubundaki
flu ifadesi ilginçtir:

“…Yeniçeri toplulu¤u ise, tam
istenebilecek gibi k›sa ve nefleli,
Viyanal›lar›n zevkine uygun.”
Mozart söz konusu operay› mehter
müzi¤i tarz›ndan da yer yer etkilenen
bir biçimde yazar. Mozart’›n Türklerle
olan iliflkisi henüz yeni
bafllamaktad›r…

De¤erli okurlar, dilerseniz burada
öykümüze bir ara verelim.
Önümüzdeki say›da Mozart ve Alla
Turca stili, ayr›ca esrarengiz
ölümünün ard›ndaki s›rr› birlikte
de¤erlendirece¤iz.

Tekrar buluflana dek, müzikle kal›n…




