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Sürdürülebilir kalk›nma, bir ülkeyi
güçlü k›lan en önemli unsurlar›n
içindedir. Sürdürülebilirlik için ise
do¤ru hedef, bu do¤ru hedeften
flaflmayacak güçlü bir ekip ve hedefe
ulaflacak yollarda ç›kacak sorunlar›n
öngörülebilir ve önceden önlemlerinin
al›nabilmesi gerekir.

Bunlar› niye söylüyorum. Türkiye ve
dünya bir dönemeçte. Ekonomik ve
siyasi olarak ç›k›fllar arayan bir
dünyan›n tarihini yafl›yoruz hep
birlikte. Türkiye, dünyan›n neresinden
bakarsan›z bak›n 20 en önemli ülkesi
içinde. Ancak gelecek dönem için
ataca¤›m›z ad›mlarla bu rakam›, belki
de en önemli 10 ülkesinden biri diye
yazmam›z da mümkün.

Kalk›nmada bir süredir yerli üretim
konuflulur oldu. Bunun ne kadar
yerinde bir tespit oldu¤unu
söylemeye bile gerek yok. Tespit
do¤ru, di¤er unsurlarla da bunun
desteklenmesi gerekir.

Çocuklu¤umuzda yerli mal› haftas›
kutlard›k. “Yerli mal› yurdun mal›
herkes bunu kullanmal›” derdik.
Ancak o zamanlar sadece tar›msal
üretimler için bunu ifade edebilirdik.
Art›k çok fley de¤iflti. Otomotivden
makine ve tekstile kadar çok alanda
yerlilik oran› artt›. Gerek iç tüketimde,
gerekse ihracatta ciddi yol ald›k.

Bu say›m›zda Yerli-Milli Dosyas›’n›
be¤eninize sunuyoruz.

Ayr›ca Bursa’n›n duayen
sanayicilerinden ‹smail Hakk›
Keskin’le yap›lan söylefli de yerlilikle
ilgili. Say›n Keskin gö¤sümüzü
kabart›yor.

E¤itimle ilgili çal›flmalar›m›z›
görebilece¤iniz bu say›m›zda,
üyelerimize yapt›¤›m›z ziyaretler de
önemli bir yer tutuyor. Ziyaretlerde
ald›¤›m›z olumlu tepkiler, daha çok
üyeye ulaflmak için bizi motive etti.
Ayr›ca onlardan ald›¤›m›z bilgiler,
Bursa sanayi ve ifl dünyam›zla
gurulanmam›z›n hakl›l›¤›n› bir kez
daha gösterdi.

Bir sonraki say›m›zda buluflmak
ümidiyle, hay›rl› ifller dilerim.

Üretirsek kalk›n›r›z



Gonca Yerliyurt
Yönetim Kurulu Üyesi
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- "Yumurtalar› ne kadara sat›yorsun?"
diye sordu.
Yafll› adam cevap verdi,
- "Tanesi bir lira han›mefendi
- "8 yumurtay› 10 liraya verirsen al›r›m”
- "Olur, daha siftah etmedim” diye
cevap verdi sat›c› ve yumurtalar›
uzatt›.
Kad›n büyük bir memnuniyetle
yumurtalar› ald›, arabas›na bindi.
Biraz sonra arkadafllar›yla bulufltu.
Güzel bir ö¤le yeme¤i yediler, hesap
150 lira tuttu. Kad›n  “üstü kals›n”
diyerek 200 lira b›rakt›…

Mesele flu ki,
Neden her zaman muhtaç
olanlardan sat›n ald›¤›m›z zaman
güç bizde oluyor?
Ve neden biz ihtiyac› olmayan
insanlara karfl› cömert olduk?

***
Rivayet o ki; Osmanl›’da havan›n afl›r›
so¤uk oldu¤u bir günde, bir adam
pencereden  d›flar›y› seyrediyormufl.
Yo¤urtçunun sesini duyunca,
han›m›na “Kap getir yo¤urt alay›m”
diye seslenmifl. Han›m› “Yo¤urt var.
‹htiyac›m›z yok” deyince, adam
“Bizim ihtiyac›m›z yok ama
yo¤urtçunun belli ki ihtiyac› var, bu
so¤ukta sokaktan üçüncü geçifli”
demifl…

Bir zamanlar, ince düflünceli birileri;
ihtiyac› olmasa bile yüksek fiyatlarla
fakir insanlardan basit ürünler sat›n
al›rd›. Bazen kendileri için gereksiz
fleyler al›r, fazladan para öderlerdi.

‹nsanlar›n onurunu k›rmadan yap›lan
yard›md› bunlar.

***
“Elmas ile kömür ayn› karbon say›s›na
sahip. Ancak moleküler yap›lar›
sebebiyle biri elmas, di¤eri kömür.
Kömüre bu yüzden kara elmas
deniyor. ‹nsan› düflünelim. Herkes
topraktan yarat›ld›. Ancak ahlak,
merhamet, vicdan gibi kimyasal
ba¤lar onun as›l cismini belirler.”
Nobel Kimya Ödülü sahibi bilim
adam›m›z Aziz Sancar’a atfedilen bu
sözler yukarda okudu¤unuz sizin de
zaman zaman sosyal medya
hesaplar›n›zda karfl›laflt›¤›n›z
mesellerin özeti adeta.

***
Anonim yaz›lardan devam edelim;

“Kimi 22 yafl›nda mezun olur ama
sa¤lam bir ifl bulmak için 5 sene
bekler.

Kimi 25 yafl›nda CEO olup 50 yafl›nda
ölürken, kimi 50 yafl›nda CEO olur ve
90'› görür.

Kimi evlenirken, kimi bekâr kal›r.

Obama, 55 yafl›nda emekli oldu.

Trump, 70 yafl›nda göreve bafllad›.
Bu dünyada herkes "kendi zaman›na"
göre yaflar.

Etraftaki baz› insanlar, senden bir
ad›m ileride gözükebilir, baz›lar› ise

senin gerinde görünebilir.

Ancak herkes kendi yar›fl›nda, kendi
zaman›nda.

Onlara k›skançl›k da besleme, taklit
de etme.

Onlar kendi zaman›nda, sen kendi
zaman›nda yaflayacaks›n.

Hayat, harekete geçmek için do¤ru
zaman› beklemektir.

Yani sakin ol.
Geç kalmad›n.
Erken de de¤il.”

Ve son sözü Mevlana Celaleddin-i
Rumi’ye b›rakal›m…

“Dünyada olabilecek her olay için
misal aleminde say›s›z ihtimal uyur.
Siz a¤z›n›zdan ç›kard›¤›n›z sözlerle
o ihtimalleri uyand›r›rs›n›z. Güzel
kelimeler söyleyin ki güzel
ihtimaller uyans›n. ‹nsan›n kaderine
müdahalesi buradad›r.”

Anonim

Yönetimden



Yönetimden

Burak An›l
Yönetim Kurulu Üyesi
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De¤erli  BUS‹AD üyeleri, hep birlikte
yaflayarak gördü¤ümüz gibi art›k
biliflim ça¤›nday›z. Sanayi devrimi ile
h›zlanan keflfetme yetene¤i, biliflim
ça¤› ile birlikte h›z›n› katlayarak her
geçen gün art›r›yor. 10 y›l önce, 1
y›lda yap›lan keflifler, flimdi belki 1
ay, belki 1 günde yap›l›yor. Bu h›z
katlanarak art›yor.

Sa¤l›k sektöründen, tekstile, savunma
sanayiden hizmet sektörüne kadar
hayat›m›z›n her alan›nda art›k teknoloji
ile yafl›yoruz. 3D yaz›c›lar, yapay
zeka, robotlardaki geliflimler, art›k
gelece¤in, sanayi devrimine göre
çok farkl› olaca¤›n› gösteriyor bize.

Gelecekte, insanlar›n yapt›¤› bir çok
ifli art›k robotlar yapacak ve insanlar›n
flimdiye kadar yapmad›¤›, bilgi sahibi

olmad›¤› bir çok yeni ifl kolu oluflacak.
Endüstri 4.0 ya da genel tan›m› ile
yeni sanayi devrimi hayat›m›z›,
yaflama fleklimizi de¤ifltirmemize
sebep oluyor.

BUS‹AD olarak, teknolojik geliflimin
ifl ve özel hayat›m›za etkilerinin çok
önemli oldu¤unu düflünüyoruz. Bu
eksende, bugüne kadar ve bundan
sonra da ilgili konularda seminerler,
çekirge toplant›lar› gibi
organizasyonlar düzenlemeye devam
edece¤iz.

Bu kapsamda TEB-T‹M giriflim evi ile
start-up’lar›n sanayiye kazand›r›lmas›
için BUS‹AD üyelerinin de kat›l›m› ile
toplant›lar düzenledik. Periyodik
olarak bu toplant›lara devam
edece¤iz.

14 Ekim tarihinde yapt›¤›m›z Çekirge
toplant›s›nda Google New Business
Manager Sinem Uslu Sücüllü’yü
konuflmac› olarak misafir ettik.

5 Aral›k’ta 10.’sunu yapaca¤›m›z
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Sempozyumu’nda Özgür Demirtafl
ve Serdar Kuzulo¤lu’nun konuflmac›
olarak kat›laca¤› bir organizasyon
düzenliyoruz.

Art›k gelecek geldi, ve ülke olarak
gelece¤i kaç›rmamak elimizde…

Gelecek flimdi



Kalk›nmada yerli dönem
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B ir ülkeyi güçlü k›lan ve dünyadaki
di¤er devletlerden bir ad›m daha
ileriye tafl›yan fley, hiç flüphesiz

ki üretim gücüdür. Sanayinin ithalata
ba¤›ml›¤›n› azaltacak ve rekabet
gücünü art›racak program, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›
taraf›ndan devreye al›nd›. Hedefteki
ilk 5 sektör; kimya, ilaç sanayi, g›da
sanayi, yar› iletken elektronik ürünler,
makine ve teçhizat, motorlu kara
tafl›tlar› ve içecek sektörleri…

YERL‹LEfiT‹RME YÜRÜTME KURULU
KURULDU

Yerlilefltirme hedeflerine ulaflabilmek
için ilk olarak 2018 y›l› Ocak ay›nda
Yerlilefltirme Yürütme Kurulu kurmak
üzere dü¤meye bas›ld›.

Yerlilefltirme Yürütme Kurulu ile ‹lgili
2018/1 Say›l› Baflbakanl›k Genelgesi,
24 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de
yay›mland›.

Genelgeye göre, kurul, sanayinin
ithalat ba¤›ml›l›¤›n› azaltacak, rekabet
gücünü art›racak programlar›n hayata
geçirilmesi amac›yla çal›flmalar
yapacak. Kurula gündemdeki
konulara göre ilgili bakanlar da
kat›laca¤› belirtildi.

Kurulun çal›flmalar› ile ortak ak›l
oluflturulmas›, yurt içi sanayinin
uluslararas› pazarlara entegre olarak
geliflmesi, orta-yüksek ve yüksek
teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracat
içindeki pay›n›n art›r›lmas›
hedefleniyor.

UÇTAN UCA YERL‹LEfiME

Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›n›n uzun
süredir üzerinde çal›flt›¤› “uçtan uca
yerlileflme” olarak da bilinen Teknoloji
Odakl› Sanayi Hamlesi Program›, 7
A¤ustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de
yay›mland›.

Program ile 30 milyar dolarl›k ithalat›n
önüne geçmek amaçlan›yor. Sanayi
ve Teknoloji Bakan› Mustafa Varank,
program›n cari aç›¤› kal›c› olarak
azaltmak ve teknoloji öncülü¤ünde
büyümek amac›yla haz›rland›¤›n›
belirterek, “Ar-Ge sonucu ortaya
ç›kan ürünlerin ticarileflmesini ve yerli
katma de¤erin artmas›n› esas alan
sonuç odakl› bir program olacak.
Sanayide ithal ara mal› oran›n›n
azalmas›yla cari aç›¤›m›z kal›c› olarak
düflecek. Küresel rekabette elimiz
güçlenecek” dedi.

Pilot sektör makine

11. Kalk›nma Plan›’nda yer alan en
önemli bafll›klardan olan Teknoloji
Odakl› Sanayi Hamlesi Program›,
Resmi Gazete’de yay›mlanan
Cumhurbaflkan› Kararnamesiyle
hayata geçti. Program›n ana amac›,
yüksek katma de¤erli, orta-yüksek
ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli
imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi
olarak belirlendi. Bakanl›k, makine,
bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli
teçhizat, eczac›l›k, kimya ve ulafl›m
araçlar› sektörlerinden ürün listeleri
ilan edecek. Bu listelere iliflkin
yat›r›mc› ça¤r›lar›na ç›kacak. ‹lk
uygulama, pilot sektör olarak seçilen
makine ile bafllayacak.

400’e yak›n ürün grubu belirlendi:

Program›n haz›rl›k aflamas›nda
aylarca veriler toparland›, filtrelendi
ve analiz edildi. Yaklafl›k 400 ürün
grubu tespit edildi. Ard›ndan da uçtan
uca yerlileflme denilebilecek bu
model haz›rland›. Bu program ile cari
aç›¤›n kal›c› olarak düflmesi ve
sanayide ithal ara mal› oran› azalt›larak,
daha güçlü bir ihracat sepetine sahip
olunmas› beklentisi var.

• Türkiye, yerli ve milli üretimi
bir devlet politikas›, bir sanayi
politikas› ve bir kalk›nma
politikas› olarak benimsemeye
yönelik ilk ciddi ad›mlar›n› att›.
Devlet eliyle, yerli ve milli
üretim yapan sanayi
iflletmeleri vergi indirimi,
kaynak tahsisi, teflvik ve
muafiyetlerle desteklenecek.

• Yerli ve milli üretim için pilot
sektör makine olarak
belirlendi. ‹çinde farkl›
bakanl›klar›n oldu¤u Yürütme
Kurulu kuruldu, genelge ve
kararnameler ard› ard›na
ç›kar›l›yor. Yerli otomobil de
yerlileflme hamlesinin ‘amiral
gemisi’ olarak gün say›yor.
Bursa, bu süreçte önemli rol
kapaca¤a benziyor.



rekabetçi hale getirecek bir proje
olarak görülüyor.

Bu kapsamda kurulan Türkiye'nin
Otomobili Giriflim Grubu’nun (TOGG)
bafl›nda Bursa ifl dünyas›n›n aflina
oldu¤u bir isim var: Mehmet Gürcan
Karakafl.

Merakla ve heyecanla beklenen
"Türkiye'nin otomobili" projesinde
çal›flmalar h›zla sürüyor. Türkiye'nin
Otomobili Giriflim Grubu (TOGG)
CEO'su Gürcan Karakafl, SUV tipinde
olacak ilk arac›n ön gösteriminin
Aral›k ay›nda yap›lmas›n› hedefliyor.

2022 y›l›nda üretime haz›r olacak yerli
otomobilin, bundan iki y›l sonra da
ihraç edilmesi bekleniyor.
Karakafl, kamuoyuna verdi¤i
demeçlerde 48 ayl›k programla ilgili
flunlar› söyledi:
"Aral›k ay›nda ön gösterimini
yapaca¤›m›z araç, elektrikli bir SUV
olacak. Sonras›nda 4-5 farkl› araç
olacak. Bir araçta olmas› gereken
950 özelli¤i bafltan sona belirledik.
2022'de araç seri üretime haz›r

Dosya Konusu
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Ana kriter: katma de¤er

Teknoloji Odakl› Sanayi Hamlesi
Program› haz›rlan›rken gelece¤in
teknolojik ürünleri dikkate al›nd›.
Programda; Ar-Ge, yat›r›m ve üretim
teflvikleri tek pencereden yönetilecek.
TÜB‹TAK, KOSGEB, Sanayi ve Ar-
Ge destekleri ile Yat›r›m Teflvikleri
uçtan uca tan›mlanacak, fayday›
bütüne yaymak üzere kurgulanacak.
Ürünün fikir aflamas›ndan pazara
ç›k›fl›na kadar desteklendi¤i; Ar-
Ge’den yat›r›ma, üretimden
pazarlamaya kadar takip edildi¤i bir
süreç iflletilecek. Program
kapsam›nda Sanayi ve Teknoloji
Bakanl›¤›, TÜB‹TAK ve KOSGEB’in
de katk›lar›yla ana kriteri ’katma
de¤er’ olan bir de¤erlendirme süreci
yürütülecek. Programla birlikte 30
milyar dolarl›k ithalat›n önüne
geçilmesi hedefleniyor.

Kalk›nma ajanslar› devrede

Programa göre, desteklenen
projelere sadece yat›r›mc›lar de¤il,
üretilecek ürünün al›c›lar› da dahil
edilecek. Üretici ve al›c› birlikte
desteklenecek. Kamunun al›c› oldu¤u
projelerde al›m garantisi mekanizmas›
da çal›flacak.

Kalk›nma ajanslar›, program›n
yat›r›mc›lara tan›t›m›nda ve üretici-
al›c› efllefltirmelerinde aktif rol
oynayacak. Yat›r›m yap›lacak üründe,
katma de¤er oluflturacak flekilde Ar-
Ge çal›flmas› istenecek.

Teflvik s›n›r›na düzenleme

Program çerçevesinde desteklenen
yat›r›mlar stratejik yat›r›m teflviki
alacak. 50 milyon TL’nin üzerindeki
yat›r›mlar ise proje bazl› teflviklerden
yararlanabilecek. Bakanl›k, destek
karar› verilen tüm projeleri takvime
ba¤layacak, tüm Ar-Ge ve yat›r›m
süreçlerini yak›ndan izleyecek.
Yat›r›mc›lar›n karfl›laflacaklar› tüm
sorunlar› h›zla aflmalar›n› sa¤layacak.

Ürün listesi nas›l haz›rland›?

Ürün listesi oluflturulurken, gelece¤in
teknolojik ürünleri dikkate al›nd›, ara
mal› ithalat›n›n azalt›lmas› hedeflendi.
Büyük veri analitik araçlar› kullan›larak
analizler gerçeklefltirildi. Ürün listesi

belirlenirken, baz› de¤iflkenlere de
bak›ld›. ‹flte o parametreler:

• Teknoloji düzeyi
• Dünya ithalat trendi
• Türkiye ihracat›, ithalat› ve d›fl ticaret
fark›
• Dünyada ilk 3 ihracatç› ülkenin
pazar paylar›
• Ürün karmafl›kl›k endeksi
• Pazar yo¤unlaflmas›
• Katma de¤er potansiyeli
• ‹hracatta rekabetçilik
• Türkiye’de bu alandaki giriflim say›s›
ve üretim miktar›
• En fazla ticaret yap›lan ilk 3 menflei
ve ç›k›fl/gidifl ülkesi
• Ürün benzerlik konumu
• Ürün ileri ve geri ba¤lar›.

YERL‹ OTOMOB‹L B‹R DÖNÜfiÜM
PROJES‹

Yerli otomobil projesi, yerlilefltirme
hamlelerinin en önemlilerinden biri…
Proje, sadece bir otomobil projesi
olarak de¤il, daha genifl bir vizyonla,
bir teknoloji projesi, otomotiv sanayini
dönüfltürecek, güçlü ülkelerle



yerli kaynaklar ile karfl›lanmas›
sa¤lanacak. Ceyhan Petrokimya
Endüstri Bölgesi’nde yap›lacak bu
yat›r›m›n 75 milyon dolar ithalat›
önlemesi, 170 milyon dolar da
ihracata katk› sa¤lamas› bekleniyor.

BAfiKENTE ÇEVREC‹ YATIRIM:

Ankara’da kurulacak günefl paneli
üretim tesisi, Proje Bazl› Teflvik
Sistemi’nden faydalanacak ikinci
yat›r›m olacak. Toplam sabit yat›r›m
tutar› 1 milyar 991 milyon TL olan ve
y›lda 500 MWp kapasiteli fotovoltaik
günefl paneli üretim tesisi ile 982
kifliye ek istihdam sa¤lanacak.

Enerjide hem çevreci kaynaklar›n
çeflitlili¤ine hem de arz güvenli¤ine
katk›da bulunacak tesis, d›fla
ba¤›ml›l›¤›n azaltacak, ihracat›
art›racak. Planlamalara göre, bu
yat›r›m 39 milyon dolarl›k ithalat›n
önleyecek, 58 milyon dolar da
ihracata katk› yapacak.

ANKARA’YA B‹R DE RÜZGAR TÜNEL‹:

Proje bazl› teflvikten istifade edecek
bir di¤er yat›r›m yine Ankara’da
hayata geçirilecek. Toplam sabit
yat›r›m tutar› 1 milyar 427 milyon TL
rüzgâr tüneli tesisi, 52 kifliye yeni ifl
kap›s› olacak. Türkiye için stratejik
öneme sahip savunma, otomotiv ve
havac›l›k sanayi vb. birçok sektöre
hizmet verecek olan rüzgar tüneli ile
d›fla ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› ve döviz
tasarrufunun yan› s›ra, rüzgar tüneli
test hizmetlerinden faydalanacak
firmalar›n maliyetleri azalacak. Bu
yat›r›m, 96 milyon dolarl›k kadar
ithalat›n önüne geçecek.
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mamullerin temini gerçeklefltirilecek.
Bu yat›r›m, 97.1 milyon dolarl›k ithalat›
önlenecek. ‹hracata da 64.7 milyon
dolarl›k katk› yapacak. Bu kararla
may›s ay›nda Endüstri Bölgesi olarak
ilan edilen bölgede yat›r›ma geçifl
h›zlanacak.

‹STANBUL’A ‹HA ÜRET‹M TES‹S‹:

Proje Bazl› Teflvik Sistemi, ‹stanbul
ekonomisine de katk›da bulunacak.
Bu kapsamda ‹stanbul’a toplam sabit
yat›r›m tutar› 600 milyon TL olan
insans›z hava arac› (‹HA) ve sistemleri
üretim tesisi yat›r›m› yap›lacak. Bu
tesis ile bin 112 kifli yeni bir ifle
kavuflacak. Son y›llarda özellikle
savunma sanayinin göz bebe¤i olan
‹HA’lar›n yerli ve milli imkanlarla
üretilmesi ile d›fla ba¤›ml›l›k azalacak,
ihracat artacak, cari aç›¤›n
kapanmas›na yard›mc› olunacak. Bu
yat›r›m, 393 milyon dolarl›k ithalat›n
önüne geçecek, ihracata 413 milyon
dolar katk› verecek.

ADANA’YA POL‹PROP‹LEN TES‹S‹:

Proje bazl› teflvikten yararlanan
yat›r›mlardan biri Adana’da hayat
geçirilecek. Sabit yat›r›m tutar› 8
milyar 225 milyon TL tutar›ndaki proje
ile y›ll›k 450 bin ton kapasiteli
polipropilen üretim tesisi kurulacak,
590 kifliye ilave istihdam sa¤lanacak.
Bu yat›r›m ile Türkiye için stratejik
öneme sahip otomotiv sanayi, tekstil,
ambalajlama ve plastik ürünleri gibi
birçok kullan›m alan› bulunan plastik
hammadde üretim kapasitesinin
art›r›lacak. Böylece d›fla ba¤›ml›l›¤›n
azalt›lmas›, döviz tasarrufunun
sa¤lanmas›, Türkiye’nin tüketiminin

olacak. ‹ki y›l sonra da ihracat yapar
hale gelmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin
otomobili için TAYSAD üyesi 62
flirketle görüflmelere bafllad›k. Bunlar
aras›nda ön görüflme aflamas›nda
oldu¤umuz flirketler bulundu¤u gibi,
anlaflma imzalad›¤›m›z flirketler de
var. Önümüzdeki haftalarda
aç›klayaca¤›m›z imalat yerleflkesinde
ürün gelifltirmesi, üretim, sat›fl-
pazarlama, servis ve start uplar› bir
araya toplayaca¤›z. Projenin 15 y›lda
ülkemize getirisi 50 milyar TL gayrisafi
yurtiçi has›la, 7 milyar TL cari aç›k
etkisi ve 20 bin kiflilik istihdam olacak."

2016 y›l›nda hayata geçirilen 
Proje bazl› teflvik sisteminin 
ithalat ba¤›ml›l›¤›n› azaltma, 
nitelikli iflgücünün istihdam›na 
öncülük etme, arz güvenli¤i 
sa¤lama, teknolojik dönüflümü 
gerçeklefltirme ve yenilikçi, Ar-
Ge yo¤un, katma de¤eri yüksek 
projeleri destekleme hedefleri 
do¤rultusunda bu y›l Bursa’n›n 
da içinde oldu¤u 4 ilde 5 büyük 
proje destekleniyor.

Söz konusu 5 proje için toplam 
yat›r›m tutar› 14 milyar TL. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakan› 
Mustafa Varank’›n “Bu projelerle 
toplam 3 bin kifliye yeni istihdam 
sa¤lanacak. Bu yat›r›mlar hayata 
geçti¤inde d›fl ticaret aç›¤›n›n 
azalt›lmas›na y›ll›k 1,4 milyar dolar
katk› yapacak” diyerek 
lansman›n› yapt›¤› projeler flunlar:

BURSA’YA ÇEL‹K G‹B‹ TES‹S:

Resmi Gazete’de yay›mlanan
karardan otomotiv sektörünün kalbi
Bursa da yararlanacak. Bursa’da
toplam sabit yat›r›m tutar› 852 milyon
TL olan; makine, otomotiv, ulaflt›rma
ve enerji sektörlerine yönelik yüksek
vas›fl› çeliklerden ve süper alafl›ml›
malzemelerden dövme ürünleri
üretimi tesisi kurulacak. Tesisin y›ll›k
kapasitesi 60 bin ton olacak. Bu tesis
ile 173 kifliye yeni istihdam
sa¤lanacak. Tesisten; özellikle vagon
akslar›, flaftlar, uçak inifl tak›mlar›, ifl
makineleri, hafif ve a¤›r ticari araç
akslar›, güç santralleri için türbin
flaftlar› ve türbin kanatç›klar›
üretiminde ihtiyaç duyulan yar›



olursak o halde sanayi eserlerinde
yine d›flar›ya haraç verici oluruz.
Ürünlerin ve eflyalar›n de¤ifl tokuflu
ve servete dönüflmesi için, ticarete
ihtiyac›m›z vard›r...

...Arkadafllar, bence yeni
devletimizin, yeni hükümetimizin
bütün ilkeleri, bütün programlar›
iktisat program›ndan ç›kmal›d›r...
Bundan dolay› evlâtlar›m›z› o flekilde
e¤itmeli ve terbiye etmeliyiz, onlara
o flekilde bilgi, anlay›fl vermeliyiz ki,
ticaret, ziraat ve sanat dünyas›nda
ve bütün bunlar›n faaliyet alanlar›nda
verimli olsunlar, etkili olsunlar, çal›fl›r
olsunlar, ameli bir organ olsunlar.
Bundan dolay› e¤itim program›m›z,
gerek ilk ö¤retimde, gerek orta
ö¤retimde verilecek bütün fleyler, bu
bak›fl aç›s›na göre olmal›d›r...

Serhat II radar›na, emsal sistemlere
göre üstünlükleri nedeniyle yurt
d›fl›ndan da talep geliyor. Radar›n
de¤iflik ülkelere sat›fl›na yönelik
çal›flmalar devam ediyor. Menzili 10
kilometrenin üzerindeki Seyyar Havan
Tespit Radar Sistemi, görüfl hatt›nda
bulunan havan mermilerinin tespit ve
takibini yaparak, mermilerin tahmini
ç›k›fl ve düflüfl yerlerini hesapl›yor.
Modüler bir tasar›ma sahip radar, 3
ayak sehpa (tripod) üzerinde,
kule/bina üzerine yerlefltirilerek veya
araçta yükseltilebilir mast (direk)
üzerinde kullan›labiliyor.

Dosya Konusu
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gelifltirilen ve güvenlik güçlerinin
envanterinde bulunan Serhat
radarlar›, Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu bölgelerindeki terörle
mücadele faaliyetleriyle F›rat Kalkan›
ve Zeytin Dal› harekatlar›nda yo¤un
ve etkin olarak kullan›ld›. Havan
tehdidi alt›ndaki bölgelerin korunmas›
ve bu tip sald›r›lara yönelik tedbirlerin
al›nmas› aç›s›ndan kritik önemi olan
Serhat radarlar›n›n havan tehdidi
alt›nda bulunan yurt içinde ve yurt
d›fl›ndaki farkl› bölgelerde etkin
kullan›m› için silahl› kuvvetlere gerekli
saha deste¤i veriliyor.

...Bir milletin do¤rudan do¤ruya
hayat›yla, yükselmesiyle, düflmesiyle
ilgili ve iliflkili olan milletin
ekonomisidir...

Gerçekten Türk tarihi araflt›r›l›rsa
bütün yükselme ve düflme
sebeplerinin bir iktisat meselesinden
baflka bir fley olmad›¤› anlafl›l›r...
Yeni Türkiye’mizi hak etti¤i yere
ulaflt›rabilmek için, mutlaka

“

“

ekonomimize birinci derecede önem
vermek zorunday›z. Çünkü
zaman›m›z tamamen bir iktisat
devresinden baflka bir fley de¤ildir...

...‹ktisadiyat diyoruz; fakat arkadafllar,
iktisadiyat demek, her fley demektir.
Yaflamak için, mutlu olmak için, insan
varl›¤› için ne gerekse onlar›n tamam›
demektir. Ziraat demektir, ticaret
demektir, emek demektir, her fley
demektir...

Memleketimiz ziraat memleketidir.
Bu yüzden halk›m›z›n ço¤unlu¤u
çiftçidir, çoband›r. Bundan dolay› en
büyük kuvveti, kudreti bu alanda
gösterebiliriz ve bu alanda önemli
yar›fl meydanlar›na at›labiliriz. Fakat
ayn› zamanda sanat›m›z› da art›rmak
ve geniflletmek zorunday›z. E¤er
sanat konusunda yine hoflgörülü

Atatürk’ün ‹zmir ‹ktisat Kongresi’ndeki
sözleri, ekonominin önemini gösteriyor

ASELSAN'dan tamamen yerli 
ve milli üretim
• Türk Savunma Sanayii'nin dev 
ismi ASELSAN, havan sald›r›lar›na 
karfl› gelifltirdi¤i Serhat radarlar›na
yenilerini ekledi. Tamamen yerli ve
milli olarak üretilen Seyyar Havan 
Tespit Radar Sistemi, at›lan havan
mermilerinin tespit ve takibini 
yaparak ç›k›fl yerlerini hesapl›yor.
• Milli Savunma Bakanl›¤› ile 
ASELSAN aras›nda 28 Haziran 
2018’de imzalanan Seyyar Havan 
Tespit Radar Sistemi Tedariki 
Sözleflmesi kapsam›nda teslimatlar
tüm h›z›yla sürdürülüyor. Yürüttü¤ü
çal›flmalarla ilk teslimat› geçen y›l 
gerçeklefltiren ASELSAN, 2019’un
ilk yar›s›na iki ayr› teslimat s›¤d›rd›.
Serhat II radar›n›n üçüncü teslimat
partisinin kabul muayene testleri 
may›s ay›nda baflar›yla tamamland›
ve radarlar Türk Silahl› Kuvvetleri’ne
teslim edildi.

Sözleflme kapsam›nda yap›lacak
di¤er teslimatlar›n 2019 içinde
tamamlanmas› hedefleniyor.

ASELSAN taraf›ndan özgün olarak
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Otomotivin Güleryüzü
Türkiye, 2018 A¤ustos ay›nda yaflanan döviz krizinden sonra yerli ve milli üretimi daha çok
konuflmaya bafllad›. Savunma sanayinde bir süredir devam eden milli at›l›m, ithalat›n pahal›
hale gelmesiyle tüm üretim sektörleri için cazip hale getirilmeye çal›fl›l›yor. Ama Bursa’da
ulafl›m sektöründe ç›rakl›ktan beri yerli üretim için çal›flan bir isim ve markas› var zaten.
Karoseri imalat›yla bafllayan ve özellikle de çift katl› otobüslerde dünyan›n aranan firmalar›
aras›nda olan Güleryüz Karoseri Ototmotiv Sanayi ve Ticaret Afi’den bahsediyoruz.

‹smail Hakk› Keskin’den bahsetmeden Güleryüz’den konuflmak elbette mümkün de¤il. 1948’de
Çal›’da dünyaya gelen ‹smail Hakk› Keskin’in çal›flma hayat› çocuk yaflta bafll›yor. ‹lkokulu
Çal›’da okuduktan sonra ortaokul için yaln›z bafl›na geldi¤i Bursa’da istenildi¤i gibi gitmiyor
ifller Keskin için. Köye dönmek yerine bir ifle girelim diye ahflap karoser imalat›nda ç›rakl›kla
bafll›yor her fley.

Alacah›rka’dan Garaja yürüyerek gidilen ç›rakl›k günleri. Bu ifl, daha 13 yafl›nda yap›l›yor
üstelik. Sigara içti¤i için ustadan yenilen bir tokatla bafllayan yeni aray›fl. Yeni bir ifl ve
Güleryüz. Gelin gerisini ‹smail Hakk› Keskin’den dinleyelim.



yapt›k. Bize bir güven geldi. O zaman
y›llarca çal›flt›¤›m›z. Yalova Yolu’na
geçtik. Oras› bereketli geldi bize. O
ifller bize yeni ifller getirdi. DS‹, YS‹
ve Devlet Malzeme Ofisi’nin, Hava
Kuvvetleri’nin ifllerini yapt›k.

Hava Kuvvetleri’nin ihalesini almak
için Anadol kamyonetle gitmifltim.
Ankara’ya yola ç›kt›m. 32 flaseyi 60
günde otobüse çevirmem
gerekiyordu. Heyecandan Ankara’ya
varamad›m. Polatl›’da geceledim.
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Söylefli
Güleryüz nas›l do¤du?

Çal›’dan okumaya Bursa’ya geldim.
Yaln›z kal›yordum. S›n›fta kal›nca bir
meslek ö¤reneyim dedim.
Komflumuz ahflap karoseri yap›lan
bir yere ç›rak soktu beni. Orada ifli
ö¤renmeye bafllad›m. Sonra Güler
Karoseri’de ustalaflt›k. Bir
arkadafl›mla oradan ayr›l›p fason
çal›flmaya bafllad›k. Dedemin
deste¤iyle garajda dükkan açt›k.
Dedem siz güleryüzlü çocuklars››z.
Ad›n› Güleryüz koyun dedi. Öyle
bafllad›k. Daha çocuk görünümlüyüz.
Öyle olunca babam bafl›m›za geldi.
Orta¤›m b›rakt› ifli. Kardefllerim geldi.
Askere gittim. Usta b›rakt›k iflin
bafl›na. O ustalardan biri yaklafl›k 50
y›l bizimle çal›flt›.

Sizin ilk at›l›m›n› sa¤layan olay nedir?

Burunlu araçlar vard›. ABD’deki okul
otobüsleri gibi. Onlar bir yasayla
yasakland›. Biz de o burunlu araçlar›
burunsuz hale getrmeye bafllad›k.
‹fllerimiz ilk orada aç›ld›.

Sonra?

Karayollar›nda bir ihale ç›kt›. Gir
dediler. Girdik. Burunlu araçlar›n›
burunsuz hale getirdik. 4 arabay›

Otelde sabaha kadar otobüsleri
kafamda yapt›m. Süresinde teslim
ettik. Otokar’›n, Isuzu’nun arabalar›n›
yapt›k.

Kaporta ifli yaparken hayallerinizde
buraya gelmek var m›yd›?

Sadece ifli düflünebiliyorduk. Ailemize
bile bakamazd›k. Hayal etmek ne
mümkün.  90’l› y›llarda çift katl›
otobüsler ç›kt›. Büyük otobüs firmalar›



Söylefli
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flaseler getirmeye bafllad›. Bize
güvendiler orada uzmanlaflt›k.

Kaç firma vard› o zaman? Bugün kaç
kald›?

200’e yak›n karoseri firmas› vard›.
Ama bizim ölçekte 10 kadar firma
vard›. Çift katl› olan. Bugün 10 kadar
otobüs üreten firma kald›. Yap›lan
otobüsler birbirine benzemiyordu.
fiikayetler olunca, karoseri üretimi
yasakland›. Biz de seri üretim belgesi
ald›k. Di¤er firmalar alamay›nca bir
biz kald›k. 1999’da biz de Güleryüz
Cobra markas›yla devam ettik
üretimize.

Ürün kapasiteniz nedir? Çift katl› ve tek
katl› olarak?

600-700 adet kapasitemiz var. Ama
bugünkü flartlarda buna ulaflmak
mümkün görünmüyor. Yar›s›ndan
fazlas› çift katl›. Yüzde 80-90’›n›n ihraç
ediyoruz. Belediyeler araç al›m›n›
durdurdu. Belediye otobüsü yapmak
zorlaflt›.

Kendi motorunuzu üretmenizin önündeki
engel nedir?

Kendi flaflemizi üretiyoruz. Motor,
defransiyel, flanz›man ve ön aksam›
al›yoruz. Motor üretimi ölçek istiyor.
Zor. Çok büyük yat›r›m istiyor.
Elektrikli araçlara geçifl var. O
nedenle de zor.

Elektrikli araçla ilginiz nedir?

2010’dan itibaren asl›nda çal›fl›yoruz
elektrikli araç üzerine. Burada
elektrikliyi ö¤rendik. 2014’te
‹ngiltere’den gelen bir flase üzerine
çal›flma yapt›k. ‹ngiltere’de test
ediliyor.

Sonras›nda Almanya’daki bir
müsterimizle çift katl› dizel arac›
elektrikliye dönüfltürdük. Almanya’da
flehir içinde yasaklanacak dizeller
yak›nda. Almanya’da yola ç›kacak
k›sa sürede. fiimdi s›f› elektrikli akstan
tahrikli araç üretimi için de çal›fl›yoruz.

2020’nin ikinci yar›s›nda Güleryüz
Cobra elektrikli araç ç›km›fl olacak.
Avrupa’daki müflterilerimizden verileri
toplad›k. Ortalama çift katl› otobüsün
kullan›lma kilometresi 150-160 km.

Böyle olunca buna göre bir batarya
çal›flmas› yapt›k. Bu araçlarda
denememiz bize ciddi avantaj da
getiriyor.

Yerlilik oran›n›z nedir?

Yüzde 60-65 civar›nda yerli ürün
kullan›yoruz. Yerli ürün belgesi
aflamas›nday›z. 34 ülkeye ihracat
yapar noktaya geldik.

Yerli üretim hakk›ndaki düflünceniz
nedir?

‹halelerde önemli faydas› olacak. Yerli
üretime öncelik tan›nacak.

Otomotivde yerlilik için olmazsa olmazlar
nedir?

Yerli üretimi devletin desteklemesi
flart. ‹ktidar›n çabas› var. ‹stihdam›
da art›racak bu durum. ‹stihdam›
art›rabilmek için de e¤itim kalitesinin
yükseltilmesi gerekli. Al›m garantileri
verilmeli. Bir de bürokrasi azalt›lmal›.



V. Celal Beysel
BUS‹AD 2000-2004 Dönemi Yönetim Kurulu Baflkan›

Bu yaz›y› bir taraftan Nasreddin
Hoca’n›n hikayesindeki “Minareden
düflmüfl” vatandafl›n tecrübesini
aktarma çabas›, di¤er taraftan çeflitli
kademelerinde çal›flt›¤›m, üyelerini
ifl adamlar›n›n oluflturdu¤u STK
üyelerinin, özellikle KOB‹’lerin katma
de¤erli üretim yapabilmeleri önündeki
engellerin afl›lmas› hususuna ›fl›k
tutmas› arzusu ile kaleme ald›m.

Durum tespiti

Üretim kapasitemiz 70’li y›llardan beri
her gün ilerliyor. ‹hracat›m›z son 15
y›lda önemli at›l›mlar yapt›. Ama
özellikle katma de¤erli üretim
konusunda yeterli seviyeye
gelemedi¤imiz, amac›m›za bir türlü
ulaflamad›¤›m›z da bir gerçek.
Üretim sektörümüz ucuz iflçilik
avantaj›m›z›n sa¤lad›¤› sat›fl
potansiyelini ve özellikle otomotiv
endüstrisi sayesinde kazand›¤›m›z
Kaliteli Üretim becerisi avantajlar›m›z›
kullanman›n ötesine bir türlü
geçemiyor. Sanayi ihracat›m›z›n
önemli k›sm› bat›l› ülkelerin kendilerine
katma de¤er yaratan tasar›mlar›n›,
yenilikçi fikirlerini ucuz iflçili¤imizin
sebep oldu¤u rekabetçi fiyatlar›m›z
ve kaliteli üretimimiz sayesinde
satmaktan ibaret. ‹hracatta lider
gördü¤ümüz teknoloji firmalar›m›z›n
önemli bir bölümü dahi geliflmifl
ekonomiler için yüksek adetle ve ucuz
fiyatla fason imalat yapmakta.
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Kazançlar›n› düflük fiyatl›, katma
de¤eri az üretimler yapan Hindistan,
Çin gibi ülkelerden daha kaliteli üretim
yapabilmelerine borçlular. Bu
ülkelerin kaliteleri yükseldikçe pazar
kaybediliyor ve bu hususta ne
yap›laca¤› sorusuna uygun yan›tlar
mevcutsa da bir türlü hayata
geçirilemiyor.

Özetle bu gün iflçimizin al›n terini,
sanayimizin çal›flmalar›n›, ço¤u kez
geliflmifl ülkelerden sat›n ald›¤›m›z
pahal›, yenilikçi makineleri, araçlar›,
parçalar›, teknoloji ürünlerini
kullanarak ve “üç kurufl” kara raz›
olarak yine geliflmifl ülkelere
sat›yoruz. Fiyat bask›s› alt›ndaki
ülkemiz ana sanayinin yan sanayileri

Üretimde katma de¤erin art›r›labilmesi
tek ç›k›fl yolumuz…

V. Celal Beysel’in konu ile ilgili çal›flmalar›…

1983’de BUS‹AD üyesi olan Celal Beysel, o günden itibaren çeflitli S‹AD
çal›flmalar› yürüttü. BUS‹AD’da Genel Sekreterlik ( 2 y›l) ve Baflkanl›k (4
y›l), DOSAB kurucu heyetinde Genel sekreterlik ( 6 y›l ) , TÜG‹AD’da
Baflkan Yard›mc›l›¤› ( 4 y›l) , MARS‹FED’de Baflkanl›k (2 y›l),
TÜRKONFED’de Baflkan Yard›mc›l›¤› (1 y›l) ve Baflkanl›k ( 5 y›l),  BEGEV’de
Baflkanl›k ( 5 y›l ), Uluda¤ Üniversitesi Güçlendirme Vakf›nda ve UÜ
Teknoloji Transfer Ofisinde Yönetim Kurulu üyeli¤i ( 5 y›l ve 1 y›l ) yapt›.

Bu dönemlerde ülkemizde özellikle KOB‹’lerimizin sürdürülebilirliklerinin
sa¤lanmas›, Katma de¤erli üretim kapasitelerinin yükseltilmesi,
gençlerimizin mesleki e¤itim becerilerinin art›r›lmas›, ARGE ve ‹novasyon
çal›flmalar›n›n veriminin art›r›lmas›, yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi
konusunda çeflitli çal›flmalar yürüttü. Çal›flmalar›n ço¤unu çeflitli bakanl›klar
seviyesinde paylaflt›. Ayr›ca 40 y›ld›r ana otomotiv firmalar›na yan sanayici
olarak çal›flan bir KOB‹’nin kurucusu, kah patronu, kah teknik ve ticari
yöneticisi, olarak ülkenin çeflitli s›k›nt›l› dönemlerinde tecrübe kazand›.

Firmas› 2000 y›l›ndan itibaren çeflitli TÜB‹TAK, KOSGEB, TTGV projelerine
kat›ld›. 2012 y›l›ndan sonra firman›n kat›ld›¤› Avrupa Birli¤i F7 ve Horizon
2020 ARGE ve ‹novasyon projelerinin toplam bütçesi 11 milyon EURO’yu
afl›yor.  Bu bütçenin % 20 kadar› firmas›na AB’den hibe olarak geldi. Bu
tecrübelerin ›fl›¤›nda yazd›¤› makale, Türkiye’de ARGE çal›flmalar›,
KOB‹’lerin bu çal›flmalar içindeki durumlar›n› ve personel e¤itiminin
sahadan görünüflüne ›fl›k tutmak amac›ndad›r.
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Rakiplerimiz:

Bugün ucuz iflçilikle üretimde
rakibimiz Çin, Hindistan, Pakistan.
Her geçen gün oralarda da iflçilikler
art›yor, art›k onlarla rekabet edecek
fiyatlarla sat›fl yapabiliyoruz diye
sevinmeyelim; rekabetimizin ana
unsurlar›ndan biri olan kalitemiz uzun
süredir onlar›n ilerisinde ama onlar›n
da bu konuda önemli ad›mlar att›¤›
ortada. Hindistan, Pakistan, Çin, ve
Tayvan’›n ve geçti¤imiz günlerde
Düsseldorf’ta bir fuarda sergiledikleri
ürünler, bizimkilerle yar›flacak, hatta
aflm›fl seviyedeydi. Güney Kore’nin
performans› ise bizi zaten çoktan
gölgede b›rakm›fl durumda. Bu tarz
rekabetçili¤in gelece¤i yoktur. Hele
Çin’in yapt›¤› muhteflem tren yolu ve
Pakistan’da infla etti¤i liman bitince
nakliye avantaj›m›z da ortadan
kalkacak. Yak›nda Afrika ülkeleri de
ucuz üretim aç›s›ndan rakibimiz
olacaklar, onlar da kalitelerini
yükseltecekler. Onlar›n rekabeti daha
da zorlu olacak, çünkü ilk aflamada
o ülkelerin insan› aç kalmas›n›
önleyecek kadar paraya çal›flmaya
raz› olacak. Kald› ki AB ülkeleri göçü
önlemek için geliflmemifl ülkelerin
insanlar›n›n kendi ülkelerinde ifl
bulmas›n› sa¤layacak çözümler
üretmek mecburiyetinde hissediyorlar
kendilerini ve bu durum önümüzdeki
50 y›l içinde aleyhimize geliflecek.

Mevcut Teflvikler:

Herkes GSMH’yi yükseltmenin
yolunun, ARGE ve ‹novasyon, özgün
tasar›ml› ürünler oldu¤unun
bilincinde. Bakanlar›n, bürokratlar›n,
ifl adamlar›n›n, konuyu ele al›p
yorumlayan gazetecilerin, üniversite
hocalar›n›n, kanaat önderlerinin
a¤z›ndan ARGE ve ‹novasyon’un
öneminin vurgulanmad›¤› bir gün bile
geçmiyor. ARGE Merkezlerine verilen
destek, ‹novasyon’un KOB‹
seviyesine kadar indirilebilmesi için
yap›lan düzenlemeler, teflvikler ile
ülke kaynaklar› bu sorunun
afl›labilmesi için alabildi¤ine
kullan›lmaya çal›fl›l›yor. Teknoloji

Transfer Merkezleri, Teknoparklar,
TÜB‹TAK destekleri, çeflitli
Bakanl›klar›n kendi konular›n›
ilgilendiren pek çok destek, hepsi bu
amaca yönelik. Ama tüm bu
gayretlere ra¤men katma de¤erli
üretim becerimiz yeterince ve gerekli
h›z ile artm›yor.

Teflviklerin çok de¤iflik bakanl›klardan
ve kurulufllardan verilmesi,
içeriklerinin ve bürokrasilerinin
birbirlerinden çok farkl› olmalar›, teflvik
öncesi doküman haz›rlama sürecinin
çok zorlu olmas›n›n problem oldu¤u
görülmelidir. Örne¤in AB firmas› için
birkaç sayfa ve 1-2 gün gerektiren
bir proje için (mesela IRASME)
TÜB‹TAK’a 1 ayda 30 sayfay› aflan
doküman haz›rlama süreci özellikle
KOB‹’leri b›kt›ran, proje yapmaktan
vaz geçirten engeller olmaktad›r.
AB’nin teflvik verdi¤i projelere hiçbir
teminat istemeden hibe yard›m›n›n
önemli bölümünü peflin
göndermektedir. Dolay›s› ile  bizde
neden küçük bir destek için dahi bir
sürü teminat istendi¤i hususunun
sorgulanmas› gerekmektedir.

Sonuç olarak tüm iyi niyetli çabalara
ra¤men ARGE ve ‹novasyon
kapasitemizin artamamas›n›n
sebepleri de biliniyor, çeflitli
platformlarda dile getiriliyor. Ancak
tenkitler, bu desteklerden flu ya da
bu nedenle memnun olan kesimlerin
sert kabu¤u ve bask›s› sonucu
duyulmuyor, kaale al›nm›yor.

KAVRAMLAR:

ARGE kavram›n›n uzun soluklu,
seneler süren, sonuç alma oran›
düflük, ticarileflme gailesi olmayan
bilimsel çal›flmalar oldu¤u gerçe¤i,
anlafl›lamam›fl durumdad›r.
‹novasyon kavram›n›n, mevcut
teknolojiyi kullanarak pazarlanabilir
yenilikleri tan›mlad›¤›n› bürokrasi ve
üniversite hocalar›m›z, hatta TÜB‹TAK
dahi do¤ru de¤erlendirmiyor, dolay›s›
ile asl›nda süratli sonuç al›nabilecek
olan ‹novasyon destekleri c›l›z kal›yor.
KOB‹ kavram› ise aya¤a düflmüfl

de ayn› fiyat bask›s› alt›nda, yeterince
kar etmeden çal›flmaktalar. Büyük
firmalara sat›fl yapan KOB‹’ler en iyi
ihtimalle sadece hayatlar›n› idame
ettirme becerisini gösteriyorlar. Küçük
karlarla çal›flmak mecburiyetinde
kal›p sermaye birikimi yapamayan
KOB‹’lerimiz ucuz krediye eriflme
çabas›nda ço¤u kez teminat
sorununu aflmakta güçlük çekiyor,
aflanlarsa Eximbank kredisi almak
için aylarca bekliyorlar. Yurt d›fl›nda
% 2-4 aras›ndaki faizle dolar ya da
Euro kredisi ile çal›flan yabanc›
sermaye karfl›s›nda rekabet
edemiyorlar. Özellikle KOB‹
kavram›n›n AB’de 40 milyon EURO
alt›nda üretim yapan firmalar›
kapsad›¤› ve bu kapsamdaki
firmalar›n AB ortam›nda pek çok özel
kanun ile alabildi¤ine desteklendi¤i
gerçe¤i görmezden geliniyor.

Geliflmek, büyümek, tüm ülkelerde
tan›mlanm›fl olan “ölüm vadisini”
aflabilmek için birleflip, tek bir güç
olmaya çabalay›p seslerini duyurmak
yerine eski al›flkanl›klarla “gemisini
kurtaran kaptan” al›flkanl›¤› ve “bir
etkin siyasinin deste¤ine baflvurma”
hastal›¤›, bir türlü afl›lam›yor. Günlük
baflar›lar› bir kenara koyarsak milli
geliri sadece inflaat sektörünün
becerileri ile artan, e¤itim ve iflsizlik
sorununu aflamam›fl, KOB‹’lerine
‹novasyon ve ARGE becerisi
kazand›r›lamam›fl durumday›z.

Kars›zl›ktan birikimlerimiz olam›yor.
En küçük krizde büyük küçük tüm
firmalar›m›z batma raddesine geliyor.
50 y›l önce sefalet içinde k›vranan
Güney Kore’nin bugünkü konumuna
g›pta ile bak›yoruz. Bu ba¤lamda
büyük firmalar›n›n önemli bölümü
özgün üretimler yapamayan, fason
üretimden kurtulamam›fl, karlar›n›
önemli ölçüde KOB‹’lerimizin
-mecburiyetten sundu¤u- çeflitli
avantajlar›n›, fedakarl›klar›n›
kullanmaktan sa¤layan, katma de¤erli
üretim yapamayarak ülkeye gerekli
ad›mlar› att›racak döviz girdisi
sa¤layamayan fukaral›ktan
kurtulam›yoruz.

Makale
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durumda. Bankalarda her gün
“KOB‹’lere 50.000 TL destek
verildi¤inin reklam› yap›l›yor.

Hükümet’ten KOB‹ destek
aç›klamalar› da AB’de KOB‹’nin ne
anlama geldi¤ini bilmezden
geldiklerinin -bilmediklerini ileri
sürmek gaflet olur- örnekleri ile dolu.

Destekler hangi kriterlere göre veriliyor?

ARGE Merkezlerine verilen destekler
ç›kt›lara de¤il, bürokratik ifllemlerin
tamamlanmas›na göre veriliyor.
ARGE becerisi de¤il, binalar, girifl
ç›k›fl güvenli¤i, çal›flanlar›n hangi gün
kaç saat nerede olduklar›
denetleniyor. Laboratuvar alet
edevat›n›n mevcut olmas› durumu,
ARGE / ‹novasyon yapmaya yeterlilik
olarak de¤erlendiriliyor. Destekler,
ARGE becerisi olan firmalara de¤il,
bina yapabilecek, ARGE alet edevat›
alabilecek maddi olgunlu¤a ulaflm›fl
flirketlere yönlendiriliyor. Destekler
istenen sonuçlar› vermeyince çare,
bürokrasiyi daha da art›rmakta
aran›yor. Özellikle küçük ARGE
merkezlerinin aç›lmas›na izin
verilmesiyle -bu tür küçük merkezlerin
ald›klar› kaynaklar› firman›n di¤er
finansal ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için
kullan›lmas›n› engellemek ad›na olsa
gerek- kontrol, bürokrasi daha da
art›r›l›yor. Bu durum tam aksi sonuç
veriyor, a¤›r bürokrasi ile oluflturulan
büyük -küçük ARGE merkezleri
hareket kabiliyetlerini giderek
kaybediyorlar. Hareket kabiliyeti
olmay›nca da ARGE yapma becerileri
de -tabii e¤er varsa - yok oluyor.

Amaca hizmet eden baflar›l› örnekler
de olmakla birlikte, Teknoparklar›n
önemli bölümü senelerdir masa bafl›
ifller yapmaya mahkum edilmifl
durumda. Yurt d›fl›ndaki Teknopark
örneklerine benzemeyen, Türk usulü,
“m›fl” gibi yapan Teknoparklar
ço¤unlukta, maalesef. Pek çok
teknopark yönetimi, büro kiralayan,
kirac›lar› denetleyen konumuna
indirgenmifl durumda. Teknopark
ortamlar›, ifllevlerini yerine

getirmekten çok, yap›lmas› ve
yönetilmesi pahal› binalar
görünümünde. Üretim yapmak için
oluflturulmufl özel ortamlar›n dahi
zaman zaman -politik tercihlerle-
masa bafl› ifl yapan firmalara tahsis
edildi¤ini görmekteyiz.

TTO’lar›nsa pek ço¤u, yanl›fl
kurgulanm›fl olmalar› nedeniyle
gayeye hizmet etmiyor. Üniversitenin
bürokrasisi ile di¤er ortak kurum
yöneticilerin flahsi arzular› ve h›rslar›
do¤rultusunda, tecrübesiz ya da -
tecrübeli de olsalar-  emir kulu
olmaya mahkum edilmifl personelleri
ile, dostlar al›fl veriflte görsün misali,
fl›k ve modern büro ve çal›flma
ortamlar› yaratmak, kendi reklamlar›n›
yapmak, iflten çok laf üretmekle
meflguller. ‹ncelendi¤inde pek
ço¤unun personel masraflar›n› dahi
karfl›lamakta zorland›klar›n›n
görülece¤i kanaatindeyim.

Gerek Teknopark’lar›n, gerekse
TTO’lar›n yurt d›fl›ndaki örneklerinin
neden detayl› incelenip verimli
örneklerden hareket edilmedi¤i
hususu, anlafl›lamaz bir durumdur.
Kalk›nma ajanslar›n›n yönetimlerinin
yap›land›r›lma biçimi, il özel idareleri
ile Devlet Planlama teflkilat›n›n
rollerinin birlefltirilip
bölgesellefltirilmesi olarak
nitelendirebiliriz. Maalesef, uzun
çabalar ile kurulmufl olan ve maddi
manevi büyük kaynaklar aktar›lm›fl
olan Kalk›nma Ajanslar›, AB’deki
baflar›l› örnekleri ile
karfl›laflt›r›lamayacak atalette
kalm›fllard›r.

Filizlenmifl çabalar›n ölüme mahkum
edilmesi

Özellikle bir konuda güçleri
birlefltirerek çal›flma yerine “efelik
taslama” hastal›¤›m›z bir türlü
afl›lam›yor ve bunu sonucu pek çok
k›ymetli çal›flma desteksiz, c›l›z
kal›yor. “Efelik” taslayacak güce
eriflenler, tüm iflleri yapmaya
soyunuyor, ellerinde yeterli liyakatta
personel olmay›nca da baflar›s›z

kal›yorlar. “Efelik” al›flkanl›¤›, fikir ve
baflar› h›rs›zl›¤›n› yan›nda getiriyor.
Bir çal›flmay› belli yerlere getirmifl
kifliler, kurumlar devre d›fl› b›rak›l›p,
onlar›n baflar›s›n›n s›rt›ndan bir
yerlere ulaflmaya çal›fl›l›yor. Bunun
sonunda özellikle ABD’de pek çok
örne¤i görülen “Grass Roots” yani
filizlenmifl, baflar› flans› olan
çal›flmalar›n üzerinden silindir ile
geçiliyor, bu tür çal›flmalar yok oluyor,
desteklenmiyor.

ARGE, ‹novasyon, Katma De¤erli üretim,
Personel e¤itimi hususlar›n› engelleyen
yaflanm›fl örnekler:

ARGE Merkezleri, do¤ru kararlar
al›narak 15 kifliye kadar indirildi.
Ancak yanl›fl olan, ARGE
merkezlerinin sadece d›fl
görünümlerine, adeta askeri
disiplinlerine ve haz›rlad›klar› çal›flma
dokümanlar›na bakarak
oluflturulmalar›, desteklenmeleri.
Oysa önemli olan ç›kt› kontrolü olmal›.
Bunun sonucu, askeri disiplin ile
ARGE yap›labilece¤ine -hakl› olarak-
inanmayan, bürokratik çal›flma
doküman› haz›rlama yerine bilimsel
çal›flma yapmay› ye¤leyen, becerikli,
çeflitli baflar›l› projeler yap›p bitirmifl,
ARGE deste¤i almas› gereken
firmalar konu d›fl› b›rak›lmakta, önemli
desteklerden yoksun kalmaktad›rlar.

Haks›z rekabet ortam› ARGE ve
‹novasyon yerine Kopyac›l›¤› teflvik
ediyor; yaflanm›fl bir örnek:

Bir firmada senelerce çal›flan ve firma
s›rlar›na sahip bir kifli, ifl yerinden
ayr›l›p ayn› ifli yapmak üzere bir yeni
firma kuruyor, baz› di¤er çal›flanlar›
da ayart›p transfer ediyor. ‹flçilerinin
ayart›ld›¤›n›, haks›z rekabete
u¤rad›¤›n› öne süren eski ifl yeri
sahibi tazminat davas› aç›yor. Eski
ifl yerinden personel ayartmakla
itham edilen daval› flirket sahibi ise
eski mesai arkadafllar›n›
ayartmad›¤›n›, onlar›n ayr›ld›ktan
sonra (birden öyle icap etmifl, eski
firman›n s›rlar›n› tafl›mak gibi bir
amaçlar› yokmufl!) kendi firmas›nda



ifle bafllad›klar›n› ileri süren bir
savunma yap›yor.

Mahkeme, iflten ayr›lan çal›flanlar›n
daval› flirkete geçmifl olmalar›n›n
haks›z rekabet teflkil etmeyece¤ine
hükmediyor. Dava, Yarg›tay 11.
Hukuk Dairesi’ne gidiyor. Yarg›tay,
dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin,
mahkeme karar›n›n gerekçesinin
dayand›r›ld›¤› delillerin tart›fl›l›p,
de¤erlendirilmesinde usul ve yasaya
ayk›r› bir yön bulmuyor. Dolay›s›yla
davac› flirketin çal›flanlar›n›n toplu
halde rakip flirkete geçmesinin haks›z
rekabet teflkil etmeyece¤ine, aksinin
kabulünün Anayasa'n›n 48.
maddesiyle güvence alt›na al›nan
çal›flma hürriyetinin ihlali anlam›na
gelece¤ine hükmediyor. Haks›z
rekabete u¤rad›¤›n› iddia eden firma,
rakibe toplu halde giden iflçilerine
ve rakibe karfl› açt›¤› davay› -daha
önceki pek çok örnekte de oldu¤u
gibi- kaybediyor. Senelerce para
harcay›p e¤itti¤i çal›flanlar böylece
ald›klar› e¤itimi kendilerini e¤iten
firmaya rakip olan bedavac› firmada
kullan›yorlar. Sonuç: ak›ll› sanayici,
senelerce para harcay›p iflçilerini
e¤itece¤ine, komflunun iflçilerini
çal›yor. Ak›llanan komflu ise iflçi
e¤itiminden vaz geçiyor. Kaybeden:
e¤itime ihtiyac› olan gençler, ARGE,
‹novasyon, katma de¤erli üretime
ihtiyac› olan ülke.

Personelini Katma de¤erli üretim
yapabilmek için yetifltiren KOB‹’nin
haks›z rekabete u¤ramayaca¤›n›n
garantisi olmal›:

Bu gerçekler yaflan›rken hükümet
KOB‹’lerin konular›nda personellerini
e¤itmek için para harcayacaklar›,
personel yetifltirecekleri hayaline
kap›lacak...

Bu gerçeklere ra¤men iyi niyetle
ARGE ve ‹novasyon ya da tasar›m
merkezi kuran KOB‹’lerse bu çaban›n
bir süre sonra kendilerine haks›z
rekabet olarak geri döndü¤ünü
görecekler, maalesef. Ülkemizde
hiçbir iyi niyet cezas›z kalm›yor…

Katma de¤erli üretim yapman›n tek
yolu, kendi fikirlerimiz sonucu
yapt›¤›m›z tasar›mlar›m›z,
kurgulamalar›m›z ile yenilikçi ürünler
meydana getirip satmak. Baflkas›n›n
tasar›m›n› kullan›p fason üretim
yapman›n ya da birilerini kopya
ederek ürünü ilk tasarlayan, üretenle
rekabet etmeye çal›flman›n
sonucunda sadece ucuz iflçili¤in
avantaj›n› kullan›labildi¤imizi
anlamak, bu yaklafl›m›n GSMH’m›z›
yükseltemeyece¤ini görmek zor
de¤il.

Hiç olmazsa ARGE personeli ile
yap›lan ikili anlaflmalar›n
mahkemelerimizce geçerli say›lmas›,
“insan haklar›na ayk›r›” yaklafl›m› ile
“keennem yekün” addedilmemesi,
bu konuyu aflmak için at›lm›fl önemli
bir ad›m olacakt›r.

Fikri Mülki Haklar›n korunmas›

Kanun koyucu, ARGE ve
‹novasyonun lokomotifinin fikri mülki
haklar›n korunmas› oldu¤unu
kabullenip bu konuda gereken
ad›mlar› atmal›. Çal›flan›n çal›flma
hürriyetini kollayan Anayasam›z,
giriflimcinin fikri mülki hakk›n›n
çal›nmas›n› da, haks›z rekabeti de
engellemeli. Aksi durum, yani bu
konudaki korumas›zl›k, ülkedeki
ARGE ve ‹novasyon ortam›n› yok
ediyor,  fikri mülki hak h›rs›zl›¤›
yapanlar›n ekme¤ine ya¤ sürüyor,
ARGE ve yenilikçi ürün için
çabalayan sanayicileri ve o
sanayicilerin çal›flanlar›n› s›rt›ndan
b›çakl›yor. 7 sene süren bir Fikri Mülki
Hak tecavüzü davas›n›n sonunda
al›nan lehte karar›n davac›n›n hiçbir
ifline yaramayaca¤› aç›kt›r. Çünkü
davay› kaybedece¤ini anlayan firma,
gerekli tedbirleri al›p, firmay› sat›p
sav›p davac›ya hakk›n› teslim
etmemenin yollar›n› bulmaktad›r.

Fikri mülki hak kavram›n›n ne
oldu¤unu bat›l› ülkeler bundan 150
sene önce anlam›fllar, bu konuda
a¤›r yapt›r›mlar koymufllar, böylece
ARGE ve ‹novasyon yapan firmalar
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Makale

artm›fl, sanayi geliflmifl. Sanayinin
geliflmesi için bat›y› takip etti¤imizi
her gün ilan ederken, bu konuda
hiçbir ad›m at›lm›yor olmas›n›n
aç›klamas› yoktur. Nobel aday›
olabilece¤i konuflulan k›ymetli Türk
düflünürü Profesör Daron
Acemo¤lu’nun geliflmekte zorluk
çeken ülkelerin yapt›¤› hatalar
aras›nda gösterdi¤i bu konuyu
iflledi¤i “Uluslar›n Düflüflü” kitab›,
kanun koyucu meclisimize ›fl›k
tutabilir.

‹yi ‹flaretler de var tabii ki…

Kötümser tablo aç›k, ancak hiç
ilerleme kaydedilmedi¤ini söylemek
de yanl›fl olur. Özellikle savunma
Sanayimizde yap›lan çal›flmalar,
Savunma Sanayinin ihtiyaçlar›n› yurt
içinden tedarik için çeflitli at›l›mlar
yapmas› bu iflaretlerden biri. Bir di¤er
iflaret de TÜB‹TAK’›n yurt d›fl›
iliflkilerine son zamanlarda verdi¤i
de¤er ile H2020 projelerine bu
konuda iyi yetiflmifl, bilgili elemanlar
ile -kah konferanslar vererek, kah
telefonda, kah internet ortam›nda-
yapt›klar› katk›lar.

Yine de bu çal›flmalar›n masa
bafl›ndan sahaya daha etkin olarak
indirilmesi, bu konuda sanayinin
çeflitli kesimleriyle diyalog kurulmas›,
“Efelik” taslama hastal›¤›ndan, baflar›
h›rs›zl›¤› uyan›kl›¤›ndan, bürokratik
güvensizlikten kurtulunmas›,
kavramlar›n yerine oturtulup insanlar›
uyutma çabas›ndan vazgeçilmesi
önemli.

Aksi takdirde daha çok patinaj
yapaca¤›z gibi görünüyor.
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"Gücümüz Eflitli¤imiz” zirvesi
Bursa ifl dünyas›n› buluflturdu

Global Compact Türkiye Kad›n›n
Güçlenmesi Çal›flma Grubuna
ba¤l›, Kad›n›n Güçlenmesi Bursa
Platformu taraf›ndan organize
edilen, 2. Gücümüz Eflitli¤imiz
Zirvesi, genifl bir kat›l›mla
Podyum Davette gerçeklefltirildi.

fl dünyas› ve sivil toplum örgütü 
temsilcilerini bir araya getiren ve 
Global Compact Türkiye Yönetim

Kurulu Baflkan› Ahmet Dördüncü’nün
de kat›ld›¤› etkinlikte, kad›n
istihdam›yla ilgili örnek uygulamalar
hakk›nda bilgi verildi.

Yeflim Tekstil, BUS‹AD ve BU‹KAD
koordinatörlü¤ünde oluflturulan
Kad›n›n Güçlenmesi Bursa Platformu
örnek bir program daha
gerçeklefltirerek 2. Gücümüz
Eflitli¤imiz Zirvesine imza att›.

Zirvenin aç›l›fl›nda söz alan Bursa
Sanayicileri ve ‹flinsanlar› Derne¤i
(BUS‹AD) Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Had Türkay, “Geçen y›l
BUS‹AD Evi’nde ilkini düzenledi¤imiz

ve büyük umutlarla dolmam›za neden
olan “Gücümüz Eflitli¤imiz” Zirvesi,
bizleri buras› gibi daha büyük
salonlara tafl›d›” dedi. Türkay, aradan
geçen bir y›ll›k sürede, kad›n›n
güçlenmesi ad›na a¤›r da olsa
geliflmeler kaydedildi¤ini söylemenin
mümkün oldu¤unu ifade ederken,
flöyle devam etti:
“Birinci zirveyi gerçeklefltirdi¤imiz
zaman BUS‹AD’›n ad›nda hala ifl
adamlar› ibaresi yer al›yordu. Bu y›l
19 Ocak’ta gerçeklefltirdi¤imiz Genel
Kurulumuzda ifl adamlar›, ifl insanlar›
olarak de¤iflti. Sözcüklerden
ayr›mc›l›¤› ç›karman›n bir bafllang›ç
olaca¤›na inan›yoruz. Ard›ndan Nisan
Ay›nda yay›nlanan BUS‹AD’dan Bak›fl
dergimizde, kad›n›n ifl dünyas›ndaki
yerini, “Ne kadar eflitsek o kadar
güçlüyüz” bafll›¤›yla kapak konusu
yapt›k. Son bir y›ld›r da, BUS‹AD’da
gençleflme çal›flmalar›na h›z verirken,
kad›n üye al›m›n› da ismimizdeki
cinsiyetçi ifadenin kalmas›yla çok
daha gönül rahatl›¤›yla yürütmeye
bafllad›k. Bizler cinsiyetlerle de¤il
liyakatlerle yürüyen bir ifl dünyas› ve
hayat özlemi içindeyiz. Ayr›ca kad›n›n

oldu¤u yerde üretimin, bak›fl aç›s›n›n
ne kadar de¤iflti¤ini hem kendi
hayatlar›m›zda hem de bilimsel
çal›flmalar›n ç›kt›lar›nda görebiliyoruz.
O nedenle laf› çok da uzatmadan bir
kez daha diyoruz ki, önce kafalar›m›z›
de¤ifltirece¤iz ve her ortamda birlikte
“Gücümüz Eflitli¤imiz” sözüyle ne
demek istedi¤imizi dile getirece¤iz.
Kat›l›m›n›z için hepinize BUS‹AD
ad›na çok teflekkür ederim. Buradan
biraz daha eflitlikçi ç›kmak umuduyla
tekrar hepinizi sevgiyle
selaml›yorum.”

I
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Global Compact Yönetim Kurulu
Üyesi - Yeflim Tekstil Kurumsal
‹letiflim Direktörü Dilek Cesur ve
BU‹KAD Baflkan› Oya Ero¤lu da
konuflmalar›nda, “Kad›n Güçlenirse
Toplum Güçlenir” mesaj› verdiler.

“TOPYEKÜN MÜCADELE...”

Zirveye geçmeden önce
gerçeklefltirilen törenle etkinli¤e
destek veren baflta ev sahibi kurum
olmak üzere tüm kurumlara ve bas›n
sponsorlu¤unu üstlenen bas›n
kurulufllar›na plaketleri takdim edildi.

Plaket töreni sonras› söz alan zirvenin
ana konuflmac›s› Global Compact

Türkiye Yönetim Kurulu Baflkan›
Ahmet Dördüncü, OECD’nin
geçti¤imiz ay BM Üst Düzey Siyasi
Forum’da paylaflt›¤› rapora göre
Türkiye’nin 169 alt hedeften 15’ine
ulaflm›flken yüzde 23’ünde hedeflerin
oldukça uza¤›nda oldu¤unu, en uzak
oldu¤umuz hedeflerin ise su, e¤itim,
eflitsizliklerin azalt›lmas› ve toplumsal
cinsiyet eflitli¤i oldu¤unu belirtti.
Bugünkü de¤iflim h›z›yla gidilirse
dünyada toplumsal cinsiyet
eflitli¤indeki uçurumun kapat›lmas›
için 202 y›l gerekti¤ine iflret ederek,
“Bu uçurumu en h›zl› flekilde
kapatabilmemiz yolu ise hepimizin
önce ailemizden bafllayarak e¤itim
ö¤retime, kamu politikalar›ndan ifl

BUS‹AD’dan

hayat›na kadar toplumun her alan›nda
cinsiyet eflitsizli¤ine karfl› topyekün
mücadele etmemizden geçiyor.” diye
konufltu.

Dördüncü, flöyle devam etti:
“Standard & Poor (S&P) taraf›ndan
Dünya Ekonomik Forumu’nun bu y›lki
toplant›s›nda aç›klanan rakamlara
göre, kad›n ve erkeklerin iflgücüne
kat›l›m oran› eflit olsayd› bugünküne
oranla ABD ekonomisi % 8.7, Fransa
ekonomisi %17, Japonya ekonomisi
ise % 14 daha büyük olacakt›.
Cinsiyet eflitsizli¤inde Türkiye gibi
daha geride olan ülkelerin bu
eflitsizli¤i gidermeleri halinde kazanc›
ise daha büyük. Kad›n ifl gücü kat›l›m



alanlar›nda sa¤lamak için özel sektör
olarak çal›flmalar›m›z› h›z kesmeden
sürdürmek durumunday›z. Bu yolda
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performans aras›nda güçlü bir iliflki
oldu¤unu ortaya koyuyor. Cinsiyet
eflitli¤ini çal›flma hayat›n›n tüm

oran›n›n OECD’ye üye ülkelerin genel
ortalamas› olan yüzde 63 seviyesine
ulaflmas› için Türkiye’de 8,5 milyon
kad›n›n daha ifl gücüne dâhil edilmesi
gerekiyor. McKinsey’in 2016 y›l›
Women Matter Raporu’na göre
Türkiye kad›n ifl gücü kat›l›m oran›n›
güçlü, istikrarl› ve odakl› politikalarla
yüzde 30’lardan OECD ortalamas›
olan yüzde 63’e yükseltti¤inde,
GSY‹H’sini 2025 y›l›nda yüzde 20
oran›nda art›rma potansiyeline sahip.

Rapor ayr›ca, daha fazla kad›n
çal›flana sahip flirketlerin karl›l›k
oran›n, sektörlerindeki di¤er flirketlere
göre daha yüksek oldu¤unu ve üst
düzey kad›n çal›flan oran› ile kurumsal



BUS‹AD’dan
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ifl dünyas›na nereden bafllayaca¤›
ve neler yapabilece¤ini konusunda
yol gösteren en önemli küresel
giriflimlerinden biri UN Global
Compact ve UN Women ortak giriflimi
olan Kad›n›n Güçlenmesi Prensipleri
(WEPs)’dir. Kad›n›n Güçlenmesi
Prensipleri’ne imza atan ifl dünyas›
liderleri, toplumsal cinsiyet eflitli¤ini
ilerletecek flirket politikalar›
oluflturmaya yönelik 7 ilkeye aç›kça
taahhüt veriyorlar. Bu noktada bizleri
gururland›ran ve daha fazla çal›flmak
için teflvik eden bir geliflme 309
imzac› ile 2017 y›l›ndan bu yana
WEPs imzac›l›¤›nda 1. s›rada yer
almam›z oldu.”

Ahmet Dördüncü’nün ard›ndan iki
oturum fleklinde planlanan zirveye
geçildi. ‹lk oturumda, “‹fl Dünyas›nda
Güçlü Oluflumlar” ikinci oturumda
ise,  “Kad›n› Güçlendirme
Faaliyetlerinde ‹yi Örnek Kurumlar”
konufluldu. Ayr›ca, Yeflim Tekstil’de
kesim operatörü olarak görev yapan
Emine Yazbahar da, “Mavi Yakal› Bir
Çal›flan Gözünden ‹fl Hayat›” isimli
bir sunum gerçeklefltirdi.
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Rekabetin merkezi URTEB
Dünya zor bir dönemden geçiyor.
Ekonominin iyi gitti¤i y›llar yerini
s›k›nt›l› bir döneme b›rak›yor.
Ticaret savafllar›, büyüme
rakamlar›ndaki düflüfl, sadece
Türkiye için de¤il, dünya için de
s›k›nt›l› bir dönemin bafllad›¤›n›n
kan›t› olarak gösteriliyor.
Ayr›ca Endüstri 4.0’la birlikte,
yeni üretim yöntemleri de
gündemimizde. Hiç olmad›¤›
kadar gelece¤i konuflur olduk ve
bahsedilen gelece¤in çok da
yak›n oldu¤u ifade ediliyor.

Böylesi koflullar alt›nda dünya 
ekonomisinde rekabet ve 
teknolojik yenilikler de önemini

giderek art›r›yor. Peki bizde durum
ne?
Herkes iletiflim kanallar›n›n
yayg›nlaflmas› ile yaflananlar› öyle ya
da böyle görüyor. Çözüm konusu ise
biraz netameli. Herkes kendi
bildi¤ince ifle bir yerinden dahil olma
çabas›na giriyor. Hal böyle olunca
da emekler heba oluyor.
Ancak, rekabetin ve teknolojinin
bugün ve yar›nlar için çok önemli
olaca¤›n› 2002 y›l›nda öngören bir
kurum var.

Uluslaras› Rekabet ve Teknoloji Birli¤i
(URTEB), 12 Mart 2002’de Bakanlar
Kurulu Karar› ile kurulmufl tek Birlik.
O günden bugüne çok da sesi
yükselmeden çal›flmalar›n›
yükseltmifl. Ancak, yeni dönemde
ciddi at›l›mlar yapma peflinde URTEB.
URTEB’e gönlünü ve eme¤ini koyan
Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet
Özenalp, Rekabet Merkezi
Koordinatörü Enes Uçak ve URTEB
Yönetim Asistan› Bedriye Sa¤d›ç ile
hem URTEB’i hem de Rekabet
Merkezi’ni konufluyoruz.

Özenalp, “URTEB’ i öncelikle
Bursa’da, daha sonra da tüm
Türkiye’de rekabet konusunda kamu
yarar›na çal›flan güvenilir bir sivil
toplum örgütü haline getirece¤iz”
diyor ve bu yolda ad›mlar at›ld›¤›n›
ifade ediyor.

Özenalp, ayr›ca art›k her flirketin bir
rekabet departman›na sahip olmas›
gerekti¤ini de ifade ediyor. Bu durum
bir yandan haks›z rekabetin
önlenmesi, di¤er yandan rekabet
gücünün art›r›lmas› aç›s›ndan önemli.
URTEB de asl›nda bu iki ayak üzerine
inflaa ediyor çal›flmalar›n›. ‹sminde
oldu¤u gibi bir yanda rekabet ve onu
bozan girdilerle meflgulken, di¤er
yandan rekabet gücünün art›r›lmas›
için teknolojik geliflmeler de radarlar›
içinde.

Ama önceli¤i rekabetin haks›z
uygulamalar›n›n ö¤renilmesine vermifl
durumdalar. Özenalp, Bursa Uluda¤
Üniversitesi’nde kurulan Rekabet
Merkezi’nin amac›n› aç›klarken,
“Çal›flma hayat›n›n içinde olanlara
bir fleyleri anlatmak bazen daha güç
olabiliyor. Ama üniversite ö¤rencilerini
hayata haz›rlamak daha anlaml›.
Ayr›ca taze kaynak bulmak gerekli.
‹fl insan› yaratmak için de üniversite
önemli” diyor.

Rekabet konusunda bilinçlenmenin
gereklili¤ini ihracata bafllad›¤›m›z
y›llara benzeten Özenalp, “Eski Do¤u
Blo¤u ülkelerinde ihracat
konusundaki s›k›nt›y› görüyoruz. Biz
de 1980’li y›llarda ihracata bafllarken
öyleydik. Rekabet mevzuat›nda

henüz o durumday›z” demekten de
çekinmiyor. Özenalp, flöyle devam
ediyor:
“Ocak ay›nda üyeli¤i ö¤rencilere de
açaca¤›z. ‹nsani kayna¤› da çözmeye
çal›flaca¤›z böylece. Rekabet
Merkezi içinde teknolojik
çal›flmalar›m›z da var. fiirketlerin
rekabet departmanlar›n›n olmas›
gerekli. Üniversitedeki Rekabet
Merkezi de asl›nda bu amaca
yönelmifl olacak. Buradaki çal›flmalar
da CV’lerinde yer al›rsa rekabet
departman›n›n nüvesini oluflturabilir.

REKABET MERKEZ‹...

Bursa Uluda¤ Üniversitesi’ndeki
Rekabet Merkezi’nin Koordinatörü
Enes Uçak ise, 25 fiubat 2019 y›l›nda
Merkezi açt›klar›n› söyedi. Uçak, 3
ay gibi k›sa bir sürede çok önemli
ad›mlar att›klar›n› ifade ederken
rakamlar› da paylaflt›. 25 ö¤renci,
flirket yap›lar›n› görerek, mezun
olunca hangi departmanda
çal›flaca¤›n› belirlemifl bile. 65’i ifl
dünyas›n›n üst düzey yöneticileriyle
biraraya gelerek onlardan mentörlük
deste¤i alm›fl. 7 ö¤renci gerçek gibi
bir ifl görüflmesi deneyimi yaflam›fl.
Mülakat heyecan›n› tatm›fl. 10’unu
d›fl ticaret alan›nda e¤itim alarak
sunum gerçeklefltirmifl, 13’ü ise CV
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yazma ve mülakat tekniklerinde
e¤itim alm›fl. 10 ö¤renci staj hakk›
kazan›rken, baflka e¤itimler alan ve
fabrika ziyaretleri yapan ö¤renci
say›lar› da az de¤il. Ayr›ca Uluslaras›
Rekabet ve Teknoloji Toplulu¤u da
var ve bu Toplulu¤un 400’ün üzerinde
üyesi bulunuyor.

Uçak, kurulan Merkez’in amac›n› üç
maddeyle özetliyor:
“1- Aç›¤› kapatmak.
2- Üniversite sanayi iflbirli¤ini somut
ad›mlarla gerçeklefltirmek.
3- Hem sanayinin hem de ülkenin
rekabet gücüne kat›da bulunmak.”
Uçak, bu amaca ulafl›rken baflka ara
hedeflere de ulaflmay› planlad›klar›n›
kaydederek, “Üniversitede sadece
derslerle de¤il ö¤rencilik y›llar›nda
sivil toplum içinde olmalar›, sanayiyi
ve sektörleri tan›malar›ndan yola
ç›kt›k. Ve bu Merkez’de bunlar›n
sa¤lanmas› için u¤rafl›yoruz.
Üniversite ile yap›lan protokol ile bir
salonumuz var. Sadece ‹ktisadi ‹dari
Bilimler de¤il Üniversite’nin tüm
fakültelerine aç›¤›z. Bu y›l üç boyutlu
yaz›c›y› ö¤rencilerimiz üretecek. Biz
de buna destek verece¤iz” diyor.

URTEB Yönetim Asistan› Bedriye
Sa¤d›ç da, Rekabet Kurumu ile
birlikte nisan ay›nda rekabet hukuku
e¤itim semineri düzenlediklerini ve
3-4 gün sürdü¤ünü söylüyor. Sa¤d›ç,
seminerler sonunda sertifika da
verdiklerini ifade ediyor.

Son olarak, rekabet üzerine yap›lan
sohbetten ç›kan yal›n sonuç ekme¤in
aslan›n a¤z›nda de¤il midesinde
oldu¤u ve buradan ekmek pay›
kapmak için özel yöntemler
gelifltirmemiz gerekti¤inde hem fikir
oluyoruz. Hayat›n kendisinde rekabet
tüm yal›n ç›plakl›¤›yla karfl›m›zda
kendimizi tüm zaman ve zeminlerde
oluflan rekabet flartlar›na uymak
zorunday›z. Hatta daha da ileri gidip
rekabet koflullar›n› belirleyecek
noktaya ulaflmak da hedeflerimiz
aras›nda olmal›.

‹lgilenenler için daha detayl› bilgileri
http://www.urteb.org,
facebook.com/rekabetmerkezi,
linkedinn-rekabetmerkezi,
instagram/rekabetmerkezi
adreslerinden alabilece¤ini de
ekleyelim.



Mükemmellik Ödülü olarak devam
etmesi de bu kent ad›na gurur
kayna¤›d›r. Bugün buradan Bursa
Mükemmellik Ödül Sürecinin
bafllad›¤›n› duyurmaktan
memnunum. Umar›m kat›l›m yüksek
olur. Bu sürecin kentimize ve
ülkemize büyük katk›lar yapmas›n›
temenni ediyorum.”

Erdal Elbay “EFQM Mükemmellik
Modeli’ne göre düzenledi¤imiz Bursa
Mükemmellik Ödülü; Bursa’da ifl
mükemmelli¤ine ulaflma çabas›nda
olan kurumlar› ödüllendirmek ve
onurland›rmak amac›yla yürütülen bir
süreçtir. Rekabette öne geçmek,
daha fazla müflteri memnuniyeti ve
kazanç için iyi bir modele ihtiyaç
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alDer Evi’nde gerçeklefltirilen 
bas›n toplant›s›na Bursa 
Sanayicileri ve ‹flinsanlar›

Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, KalDer
Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Erdal Elbay, Bursa Mükemmellik
Ödülü Yürütme Kurulu (BMÖYK)
Baflkan› Sadettin Çiçek ve Bursa
Mükemmellik Ödülü’nü almaya hak
kazanan kurum ve kurulufllar›n
temsilcileri kat›ld›.

Toplant›da konuflan Ergun Hadi
Türkay, flunlar› söyledi:
“Dünya ve do¤al olarak ülkemiz
s›k›nt›l› bir dönemden geçiyor. S›cak
çat›flmalar ve ticaret savafllar›, dünya
iklimini, küresel ›s›nman›n yan›nda
biraz daha s›cak hale getiriyor.
Ulu Önder Atatürk’ün dedi¤i gibi
umutsuz durumlar yoktur, umutsuz
insanlar vard›r. Biz de üretenler olarak
umutluyuz her zaman. Umutluyuz
çünkü, geçmiflten gelen üretim
gücümüze, insan potansiyelimize ve
ürettiklerimizin dünyada kabul
görmesine güveniyoruz. ‹çinde
bulundu¤umuz flartlarda, bir ad›m
öne ç›kmak için sadece üretmekle
de¤il, kaliteli üretip, pazarlara uygun
flartlarda ulaflt›rmakla sorumluyuz ve
bunun için her zamankinden daha
yo¤un çaba harc›yoruz.

Kaliteli üretim yapan iflletmelerimizin
çabalar›n›n da taçlanmas› onlar› daha
da motive edecektir düflüncesinden
hareketle, daha önce Do¤an Ersöz
Ödülleri içinde gerçeklefltirdi¤imiz
Kalite Ödülü’nü, 1998’den beri KalDer
Bursa fiubesi ile birlikte veriyoruz.
Sürdürülebilirli¤in güzel bir ifadesi
olan bu ödül sürecinin Bursa

Bursa Mükemmellik Ödülü
baflvurular› bafllad›

duyuluyor. ‹flte bu noktada bizler
1998’den bugüne 20 y›ld›r EFQM’i
tavsiye ediyoruz. EFQM Mükemmellik
Modeli ifl dünyas›n›n ihtiyaçlar›na
göre zaman zaman kendini
yenileyerek kurumlar›n tercihi olmay›
sürdürmektedir. KalDer de bu konuda
kendisini gelifltirerek model
konusunda bilgi ve insan kayna¤›
aç›s›ndan donan›m ve birikim
kazanm›flt›r.

Bu model; sektör, büyüklük, yap›,
bölge ve ülke fark› gözetmeksizin
kurulufllar›n sürdürülebilir bir baflar›
yakalayabilmeleri için rehber
olmaktad›r. Mükemmellik ödülü;
modeli baflar› ile uygulayan
kurulufllara veriliyor. Bugüne kadar

BUS‹AD ve KalDer Bursa fiubesi
ifl birli¤i ile yürütülen Bursa
Mükemmellik Ödülü’nde 2019
y›l› çal›flmalar›; bugün yap›lan
bas›n toplant›s› ve ard›ndan
gerçeklefltirilen konferans ile
bafllad›.

K
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yerelde sa¤lanan baflar›larla Bursal›
kurumlar›m›z; Türkiye ve Avrupa’da
gururla kendisinden söz ettirdi. Ödülle
ilgili yap›lan tüm çal›flmalar, ayn›
zamanda Bursa’n›n ad›n› da ulusalda
ve Avrupa’da duyuruyor, bu aç›dan
da önemsiyoruz. Hep söyledi¤imiz
gibi; ödül mükemmellik yolculu¤unda
amaç de¤il, bir araçt›r. Ödül sürecine
baflvuracak kurumlarla heyecanl› bir
süreci bir kez daha birlikte
yaflayaca¤›z” dedi.

“Son baflvuru tarihi 27 Eylül 2019 Cuma”

Sadettin Çiçek ise 27 Eylül 2019
Cuma gününe kadar al›nacak
baflvurular›n ard›ndan, e¤itimler ile
haz›rl›klar›n hemen bafllayaca¤›n›
söyledi.  Kurumlar haz›rl›klar›n›
tamamlad›ktan sonra, ödül takvimine
göre de¤erlendiriciler taraf›ndan
kurum de¤erlendirmesi ve saha
ziyaretlerinin gerçekleflece¤ini ve 18
Nisan 2020’de ödül alan kurulufllar›n
aç›klanmas›yla sürecin sona
erece¤ini belirtti.

Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan düzenlenen
konferansta kurumlar deneyimlerini
paylaflt›

Bas›n toplant›s›n›n ard›ndan
düzenlenen konferansta EFQM
Mükemmellik Modeli’ni uygulam›fl ve
geçti¤imiz y›llarda ödül alm›fl olan;
Limak Uluda¤ Elektrik ‹nsan

Kaynaklar› ve Kalite Yöneticisi
Gökmen Turan, Erdem Kaya Patent
Genel Koordinatörü Türkan Kaya ve
Bursa Uluda¤ Üniversitesi Gemlik
As›m Kocab›y›k Meslek Yüksek Okulu
Müdür Yard›mc›s› Ö¤r. Gör. Yasemin
Özdemir deneyimlerini kat›l›mc›larla
paylaflt›.
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afl›ld›¤›n› ve beyin gücünü aflma
çabas› oldu¤unu gördüklerini ifade
eden Hatuno¤lu flöyle devam etti:
“Bunun üzerine 4 ana faaliyet
çal›flmas› yapt›k. Birincisi üyelerimizin
nas›l bir stratejik plan yapmas›
gerekir? ‹kincisi, teknolojiler
konusunda üyelerimizi bilgilendirmek.
Üçüncü olarak e¤itim. Uluda¤
‹hracatç› Birlikleri ile Dijital Dönüflüm
Mühendisi Yetifltirme Program›
bafllatt›k. Son olarak da iflletme

Tekstilde dijital dönüflüm
BUS‹AD’da masaya yat›r›ld›

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Endüstri
4.0/Dijital Dönüflüm
Platformu'nun öncülü¤ünde
BUS‹AD Evi’nde “Dijital Dönüflüm
ve Tekstil” konufluldu.

A lmanya Aachen Üniversitesine 
ba¤l› olarak faaliyet gösteren 
Teknik Tekstil Enstitüsü ITA

(Institut fürTextiltechnik of RWTH
Aachen University) direktörü ve
Rusya Lomonossow University
onursal profesörlerinden Prof.
Thomas Gries’in konuflmac› oldu¤u
konferansa, Bursa tekstil sektörünün
öncü firmalar›n›n sahipleri ve Bursa
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Arif Karademir de kat›ld›.

Endüstri 4.0/Dijital Dönüflüm
Platformu Koordinatörü Tuncer
Hatuno¤lu, aç›l›flta yapt›¤›
konuflmada insanl›¤›n geliflimine
iliflkin bir de¤erlendirme yaparak,
“‹nsan, kendi kas gücüyle
yapabileceklerinin yerine, farkl› bir
kayna¤› kullanarak refah› art›rman›n

çabas› içinde olmufl.

Hayvanlar› evcillefltirerek yapm›fl
önce bunu. Sonra 1850’lerde buhar
gücünü bulmufl. Buna I. Sanayi
Devrimi diyoruz. Sonra elektrik, sonra
otomasyon ve elektronik. fiimdi 4.
Sanayi Devrimini konufluyoruz” dedi.

BUS‹AD olarak, 4. Sanayi Devrimi’yle
yap›lmak istenenin, art›k insan›n kas
gücüyle bir fleyler yapmas›n›n
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sahiplerine fark›ndal›k yaratmak
çabas› içindeyiz. Daha önce
otomotivle ilgili olarak yapt›k. Bugün
ise tekstille ilgili olan›
gerçeklefltiriyoruz. “

Hatuno¤lu’ndan sonra Prof. Thomas
Gries, “Dijitalizasyon – Dijitale
geçmek yada geçmemek” bafll›¤›yla
yapt›¤› sunumunda, Almanya-Türkiye
aras›ndaki iliflkilere de yer verdi.
Gries, konuflmas›na 50 y›l önce
Türkiye’den Almanya’ya göç eden
iflçilerin bir k›sm›n›n tekstil sektöründe,
bir k›sm›n›n da maden yataklar› gibi
alanlarda çal›flt›¤›n› söyledi. “Her fley
beraber çal›flma ve dayan›flma” sözü
ile konuflmas›na devam eden Prof.
Gries,  Atatürk’ün “Medeniyet yolunda
baflar› yenileflmeye” sözüne de vurgu
yapt›.

Tekstilde yenilileflme çal›flmalar›
s›ras›nda,mekanik, filtrasyon, rahatl›k,
güçlülük gibi yap›lar›n üzerinde
duruldu¤unu söyleyen Prof. Gries,
Teknik Tekstil Enstitüsü’nde, 400
kiflilik bir ekip ile 4 farkl› departmanda
bu özellikler üzerine çal›flt›klar›n›
belirtti. Prof. Gries sözüne flöyle
devam etti;
‘’Toplumun isteklerinden yola ç›karak;
‘Sizin için iplik bazl›(fiber) çözümler’
bafll›¤› alt›nda, sa¤l›k, mobilite, çevre,
bina ve yaflam, bilgi teknolojisi gibi
alanlarda çal›flarak, yap›lan

projelerde do¤ru malzemelerin
kullan›lmas›n› hedefliyor ve nas›l
üreticili¤ine karar veriyoruz. Günün
sonunda da, bilgiyi ö¤rencilere ve
endüstri partnerlerimize aktar›yoruz.
Endüsri’ye olan yak›nl›¤› ile avantajda
olan enstitüde, aktif çal›flt›¤›m›z
500’den fazla müflteri ve 15’den fazla
da Hightech Teknoloji kümesi
bulunmaktad›r. Ald›¤›m›z yat›r›mlar 4
Milyar Euro’yu bulmakta ve bu
sayede de Avrupa’daki en yüksek
yat›r›m alan kampüs statümüzü
korumaktay›z. Dört uluslararas›

lokasyonda hizmet vermekteyiz;
Ansan-Güney Kore, Bursa-Türkiye,
Aachen-Almanya ve Augsburg-
Almanya.‘’

Prof. Gries, konuflmas›n› Türkçe “çok
teflekkür ederim” diyerek tamamlad›.

Konferans›n sonunda dinleyenlerin
sorular›n› da yan›tlayan Gries’e
Endüstri 4.0/Dijital Dönüflüm
Platformu Koordinatörü Tuncer
Hatuno¤lu taraf›ndan özel tasar›m bir
Türk kahvesi fincan seti hediye edildi.
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Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ve Uluda¤
Haz›r giyim ve Konfeksiyon
‹hracatç›lar› Birli¤i (UHK‹B)
iflbirli¤i ile düzenlenen Dijital
Dönüflüm Mühendisi Yetifltirme
Program›’n›n sertifika töreni
gerçeklefltirildi.

Dijital dönüflüm mühendisleri
sertifikaland›

irmalar›n, dijital dönüflümlerini 
gerçeklefltirecek personele olan
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için

mühendis adaylar›na, bu dönüflüm
sürecinde ihtiyaç duyacaklar› beceri
ve yetkinliklerin kazand›r›lmas›
amac›yla düzenlenen Dijital Dönüflüm
Mühendisi Yetifltirme Program› sona
erdi. 2019 y›l›nda ilk defa Bursa’da
gerçeklefltirilen program dâhilinde

F

21 mühendis yaklafl›k 2 ay boyunca
e¤itim görerek sertifika almaya hak
kazand›.

Uluda¤ ‹hracatç› Birlikleri Genel
Sekreterli¤i, Mavi Salon’da
düzenlenen Dijital Dönüflüm
Mühendisi Yetifltirme Program›’n›n
sertifika törenine UHK‹B Yönetim
Kurulu Üyeleri, BUS‹AD Yönetim
Kurulu Üyeleri ile birlikte projenin
paydafllar› ve sertifika alanlar kat›ld›.

Törende konuflan BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
BUS‹AD olarak bir süredir Endüstri
4,0/Dijital Dönüflüm Çal›flma Grubu
kurarak, fark›ndal›k yaratmaya
çal›flt›klar›n›, bugünkü sertifika törenin
de kendileri aç›s›ndan bunun e¤itim
aya¤›n› oluflturdu¤unu söyledi.

BUS‹AD Baflkan› Türkay, “Bu tören
sadece o gençlerin hayat›n›n
de¤iflmesi de¤il, asl›nda bir ülkenin
kaderinin de¤ifltirilmesi yolunda at›lan
küçük bir ad›m. Gençlerimizin hem
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kendi hayatlar›nda, hem de
çal›flacaklar› flirketlerde de¤iflim ve
dönüflümü gerçeklefltirmelerini
dilerim. Yapacaklar› dönüflüm,
sonunda ülkenin de dönüflümüne
neden olacakt›r. Hepsini ayr› ayr›
kutlarken, eme¤i geçenlere de
teflekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz
için olmazsa olmaz olarak gördü¤üm
dijital dönüflüm için BUS‹AD olarak
sürekli yenilikleri takip ederek
çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz” diye
konufltu.

D‹J‹TAL DÖNÜfiÜM MÜHEND‹S‹
SAYISINI ARTIRACA⁄IZ...

Program aç›l›fl›nda konuflan UHK‹B
Yönetim Kurulu Baflkan› Nüvit
Gündemir de, yo¤un dijitalleflme
trendinin; sa¤l›ktan finansa, enerjiden
tar›ma, otomotivden tekstil ve haz›r
giyime kadar tüm sektörlerdeki ifl
yap›fl biçimlerini dönüfltürdü¤ünü
ifade etti.

Sertifika program› ile ilgili bilgi veren
Gündemir, “Dünyan›n beflinci büyük
tedarikçisi olan Türk haz›r giyim
sektörünün 500 milyar dolarl›k küresel
ticaretteki pay›n› art›rmas› ve yüksek
katma de¤erli ihracatta öncü olmas›
hedefiyle bafllatt›¤›m›z ‘Haz›r Giyim

ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri
4.0 Entegrasyonu’ projesinin ard›ndan
bu kez de ‘Dijital Dönüflüm Mühendisi
Yetifltirme Program›’n› baflar›yla
tamamlam›fl olmaktan büyük
memnuniyet duyuyoruz. Bugün
burada de¤iflim ve dönüflüm
sürecine dâhil olan 21 mühendisimizi
Türkiye’mize kazand›rd›k.

Dijital Dönüflüm Mühendisi Sertifika
Program›m›z ile sektörün, Ar-Ge
Merkezlerinin ve tüm ifl dünyas›n›n
arad›¤› nitelik ve yetkinliklerle
donat›lm›fl mühendislerimizin say›s›n›
ciddi orancda art›rmay› hedefliyoruz”
diye konufltu.

Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan Proje
Koordinatörü Dr. ‹smail Durgun da,
program içeri¤i hakk›nda
bilgilendirme yapt›. Konuflma ve
sunumlar›na ard›ndan Dijital
Dönüflüm Mühendisi Yetifltirme
Program›’na kat›larak sertifika almaya
hak kazananlara sertifikalar›, UHK‹B
Yönetim Kurulu Baflkan› Nüvit
Gündemir ve BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay taraf›ndan
takdim edildi.

Program, ‹nsan Kaynaklar› ve Ar-Ge
Merkezi Müdürlerinin mezun
mühendislerle birebir görüflmeleri ile
sona erdi.

BUS‹AD’dan
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Gelece¤in Ar-Ge Mühendisleri
sertifikalar›n› ald›

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) ve Uluda¤
Otomotiv Endüstrisi ‹hracatç›lar›
Birli¤i (O‹B)   iflbirli¤i ile
Türkiye’deki Ar-Ge personeli
ihtiyac›n› karfl›lamak ve donan›ml›
Ar-Ge personeli yetifltirmek üzere
hayata geçirilen Ar-Ge Mühendisi
Yetifltirme Program›’n›n 2019 y›l›
yaz dönemi sona erdi.

nceki y›llarda O‹B-BUS‹AD 
iflbirli¤inde Bursa’da 
gerçeklefltirilen program, bu y›l

itibariyle ‹zmir’e ve Kocaeli’ye de
uzand›. Bu y›l 3 farkl› flehirde
gerçekleflen Otomotiv Ar-Ge
Mühendisi Yetifltirme Program›na
toplam baflvuru say›s› 1000’e
yaklafl›rken, toplamda da 94 kat›l›mc›
sertifika almaya hak kazand›.

Bursa’da; O‹B ve BUS‹AD ifl birli¤i;
Tofafl, Oyak Renault, Coflkunöz,
Martur, Do¤u Pres, ve Yeflilova
Holding deste¤iyle düzenlenen
program› baflar›yla tamamlayan 49
ö¤renci, sertifikalar›n› ald›.
3 farkl› flehirde gerçeklefltirilen
sertifika töreninde; BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan› Ergun Hadi Türkay
ve Bursa’da, O‹B Yönetim Kurulu
Baflkan› Baran Çelik gençlere
seslendi.

“Sürdürülebilirlili¤in en güzel örne¤i”

Bursa’daki sertifika töreninin aç›l›fl›nda
konuflan, BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
sürdürülebilirlik kavram›na dikkat
çekti. Türkay, sözlerini flöyle
sürdürdü:

“Son y›llar›n s›k kullan›lan kavramlar›

aras›nda sürdürülebilirlik gelmektedir.
Her ne yaparsan›z yap›n sürdürülebilir
olmas›, art›k en önemli kriterlerden
biri olmufltur. Bursa üretimde
sürdürülebilirlik özelli¤ini yakalam›fl
bir kenttir. Kalite, maliyet insan gücü
ve yetenekleri aç›s›ndan
sürdürülebilirlik noktas›nda oldukça
iyi olan Bursa, çevre konusunda
yaflad›¤› s›k›nt›lar› da çözecek güç
ve azimdedir. Sürdürülebilirli¤in bir
di¤er unsuru, hiç kuflkusuz ki
yeniliklere de aç›k olup, geliflmeleri
takip etmektir. ‹flte burada, yine son
y›llar›n hayat›m›za köklü bir flekilde
oturmufl olan araflt›rma ve gelifltirme
kavram› devreye giriyor. Bursa, bu
konuda da öncü oldu¤unu gösteriyor.
Bursa’da 150’ye yak›n Ar-Ge ve
Tasar›m Merkezi bulunmaktad›r.”

Projenin, Ar-Ge ve Tasar›m
merkezlerinde yeni ürünler

Ö
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gelifltirecek mühendis ihtiyac›n›
karfl›layacak önemli bir ad›m
oldu¤unu dile getiren Türkay, sözlerini
flöyle sürdürdü: “Bu y›l, Bursa’da 49
gencimiz daha Ar-Ge Mühendisi
olarak sanayiye girmifl olacak.
Bugüne kadar ise 180 kadar genç
mühendisi, Ar-Ge formasyonuna tabi
tutmufl olduk. Bu büyük bir
kazan›md›r. Bu çal›flma, sözlerimin
bafl›nda ifade etti¤im
sürdürülebilirli¤in kurumlar aras›ndaki
güzel örneklerinden biri olmufltur.

BUS‹AD ve O‹B, Ar-Ge Mühendisli¤i
Yetifltirme Program›yla baflka yerlere
de örnek teflkil etmifltir. Umar›m
ülkemizin ihtiyac› olan, daha çok,
daha kaliteli ve daha yeni ürünlerin
üretiminde, buralarda e¤itim alan
genç kardefllerimizin de imzas› olur.”

Uluda¤ Otomotiv Endüstrisi
‹hracatç›lar› Birli¤i baflta olmak üzere
Tofafl ve Oyak Renault ile Koordinatör
‹smail Durgun’a da teflekkür eden
Türkay, sözlerini, “Sevgili gençler, bu
önemli program› baflar›yla bitirdi¤iniz
için her birinizi tebrik ediyor,
Bursa’m›za ve ülkemize yarar
getirecek ifller yapman›z› umuyoruz”
diyerek tamamlad›.

“Otomotiv sektörü Ar-Ge’de öncü”

O‹B Yönetim Kurulu Baflkan› Baran
Çelik de, otomotiv sektörünün Ar-Ge
anlam›nda öncü oldu¤unu ifade
ederek flunlar› söyledi: “Sanayi ve
Teknoloji Bakanl›¤›’n›n son verilerine
göre A¤ustos 2019 itibariyle
ülkemizde 1188 Ar-Ge Merkezi
faaliyet göstermekte. Otomotiv
endüstrisi 153 Ar-Ge Merkezi ile bu
alan›n da öncülerinden. Otomotiv
endüstrisinde ayr›ca 29 firman›n
tasar›m merkezi bulunmakta.

Önümüzdeki dönemde Tasar›m
Merkezlerinin say›s›n›n da h›zla
artmas›n› bekliyoruz. Ülkemizin
gelece¤i Ar-Ge, inovasyon, marka
ve tasar›ma yat›r›m yaparak ihracat›n›
orta-ileri ve ileri teknoloji ürünler içeren
bir yap›ya kavuflturmaktan
geçmektedir.”

Otomotiv endüstrisinde yaflanan
dönüflümün gerisinde kalmamak
gerekti¤ine dikkat çeken Çelik,
sözlerini flöyle sürdürdü:

“Dönüflümün gerisinde kalmamak ve
fark yaratarak daha da iyiye gitmek
için hâlihaz›rda yapt›¤›m›z iflleri daha
verimli, daha h›zl› yapmak, dijital
dönüflümü gerçeklefltirmek
önümüzdeki en büyük realite. Yeni
ürün gruplar›na da yat›r›m yapmak,
Ar-Ge, tasar›m ve yaz›l›ma çok daha
fazla kaynak aktarmak, yeni üretim
teknolojileri ve alternatif malzemeleri
ifl planlar›m›za dâhil etmek, çok daha
fazla bir ürün çeflitlili¤ini tasar›mdan
tedari¤e, üretimden da¤›t›ma esnek
flekilde yönetebilecek süreçler
tasarlamak da olmazsa olmazlardan.”

Bu y›l 3 flehirden 94 mezun verildi

Ar-Ge Mühendisi Yetifltirme Program›
ile ilgili bilgi de veren Çelik, sözlerini
flöyle noktalad›: “Önceki y›llarda O‹B-
BUS‹AD iflbirli¤inde sadece Bursa’da
gerçeklefltirilen program 2019 y›l›nda
O‹B-‹nci Akademi iflbirli¤inde ‹zmir’e
ve O‹B-TAYSAD iflbirli¤inde
Kocaeli’ye uzand›. Geçti¤imiz hafta
Kocaeli ve ‹zmir’de toplam 45
ö¤rencimiz e¤itimlerini tamamlayarak
sertifikalar›n› ald›lar.  Bugün de Bursa
program›m›z›n mezuniyet töreninde

BUS‹AD’dan

bir araday›z. Bu y›l Bursa
program›m›za 750 baflvuru oldu, 130
baflvuru sahibi mülakata al›nd› ve 49
ö¤rencimiz program› tamamlayarak
sertifika almaya hak kazand›.

Toplamda 50 güne yay›lan 36 farkl›
e¤itim ve 300 saatlik yo¤un bir
çal›flman›n sonucunda bugün
kendilerini mezun ediyoruz. Bu y›l 3
farkl› flehirde gerçeklefltirdi¤imiz
Otomotiv Ar-Ge Mühendisi Yetifltirme
Program›na toplam baflvuru say›s›
1000’e yaklaflt› ve toplamda 94
kat›l›mc› sertifika almaya hak kazand›.
Tüm mezun ö¤rencilerimizi tebrik
ediyorum.”

Öte yandan Proje Koordinatörü Dr.
‹smail Durgun kat›l›mc›lara program›n
detaylar› ile ilgili bilgiler verdi. Ar-Ge
Mühendisi Yetifltirme Program›’n›
baflar›yla tamamlayan ö¤renciler
sertifikalar›n› O‹B Yönetim Kurulu
Baflkan› Baran Çelik, BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan› Ergun Hadi
Türkay, O‹B Yönetim Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› Orhan Sabuncu ve O‹B
Yönetim Kurulu üyesi Yüksel
Öztürk’ün elinden ald›.



flirketlerde staj yaparken,
mezuniyetlerinin ard›ndan yine
BUS‹AD üyesi, projeye kat›lan
flirketlerde çal›flmaya bafllayacaklar.
Ö¤rencilerin, k›yafet ve ifle iliflkin
ihtiyaçlar› da yine BUS‹AD taraf›ndan
karfl›lan›yor.

BUS‹AD 3. S›n›f›n› da seçti
Halen Hayri Terzio¤lu Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Bünyesinde
10-11 ve 12. S›n›flarda toplam 78
ö¤renci BUS‹AD s›n›flar›nda
e¤itimlerini sürdürüyor.

12. S›n›flar bu y›l BUS‹AD üyesi
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Sanayide yaflanan yetiflmifl
eleman s›k›nt›s›n› kayna¤›nda
çözmek için Bursa Sanayicileri
ve ‹flinsanlar› Derne¤i’nin
(BUS‹AD), 2017 y›l›nda Hayri
Terzio¤lu Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde bafllatt›¤›
BUS‹AD S›n›f› uygulamas›, bu y›l
yap›lan seçmelerle 3’e ç›kt›.

019-2020 e¤itim ö¤retim y›l›nda
10. s›n›f olan ö¤rencilerden 21’i
BUS‹AD’›n CNC ve Bak›m

Bölümleri için oluflturulan BUS‹AD
S›n›f›’nda e¤itim ö¤retim görecekler.

Bu ö¤renciler, BUS‹AD üyesi
flirketlerin insan kaynaklar›
sorumlular›n›n yapt›¤› mülakatla
belirlenirken, okul bitene kadar
BUS‹AD’a üye flirketlerin sa¤lad›¤›
staj imkanlar›ndan da
yararlanacaklar.

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.

2
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ZBursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Enerji
Uzmanl›k Grubu Üyeleri, ayn›
zamanda uzun zamand›r Grup
Üyesi olan ve Bursa Uluda¤
Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Dekan› seçilen Prof.
Dr. Ak›n Burak Etemo¤lu’na
hay›rl› olsun ziyaretinde
bulundular.

Dekan Etemo¤lu’na hay›rl› olsun ziyareti
iyarette, yeni göreviyle ilgili 
bilgiler veren Prof. Dr. Etemo¤lu,
BUS‹AD Enerji Grubu’yla

iflbirli¤inin sürece¤ini de söyledi.

Prof. Dr. Etemo¤lu, görevini en iyi
flekilde yerine getirmek için elinden
geleni yapaca¤›n› belirtirken, ziyarete
Baflkanl›k eden BUS‹AD Enerji
Uzmanl›k Grup Lideri ‹smail Önol ise,
Gruba bugüne kadar olan
katk›lar›ndan dolay›, Prof. Dr.

Etemo¤lu’nun Dekanl›k makam›nda
da yaral› ifller yapaca¤›ndan
flüpheleri olmad›¤›n› söyledi.

Ziyarete, Önol’un yan› s›ra Uzmanl›k
Grubu Üyeleri Nizamettin Aypak,
Selim Aybey, Zeki Gümüfl, Adnan
Gülbal ile Busiad Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
de kat›ld›.

Ziyaretler

B

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yenilikçilik ve
Yarat›c›l›k Uzmanl›k Grubu ile
Bursa Uluda¤ Üniversitesi (BUÜ)
taraf›ndan, 2010 y›l›nda bafllanan
ancak bir süre bir süre ara verilen
iflbirli¤ine, bu y›l Aral›k ay›nda
düzenlenecek olan Bursa 10.
Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Sempozyumu ve 4. Yenileflim
Ödülü çal›flmalar› ile yeniden
devam edilecek.

Rektör K›lavuz’dan tam destek

UÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim
K›lavuz, BUS‹AD Yenilikçilik ve 
Yarat›c›l›k Uzmanl›k Grubu

üyelerini makam›nda kabul etti.

Kabulde Prof. Dr. K›lavuz, “Türk
sanayi ve hizmet iflletmelerinin
küresel boyutta sürdürülebilir rekabet
gücü elde etmeleri için ulusal
düzeyde,  iflletme düzeyinde ve
kiflisel olarak yenilikçi ve yarat›c›

yaklafl›mlar› ve uygulamalar›n› ele
almak, tan›tmak, önemini vurgulamak,
teflvik etmek, yayg›nlaflt›rmak ve
sürdürülebilirli¤ini sa¤lamaya yönelik
olarak bölgesel yenilikçilik ve
yarat›c›l›k hareketini desteklemek
amac›yla on y›ld›r düzenlenmekte
olan bu etkinliklerin, Üniversite-Sanayi
iflbirli¤i kapsam›nda örnek teflkil
etme¤e devam edece¤ini” belirterek,
iflbirli¤inin bu çerçevede
sürdürülmesinin önemli oldu¤unu
söyledi.

BUS‹AD Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Grubu üyeleri ise, Rektör K›lavuz’a
destekleri için teflekkür ederek,
“Bursa 10. Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Sempozyumu ve 4. Yenileflim Ödülü”
ile çarp›c› baflar›lar›n hayata
geçirilebildi¤ini gösterecek örneklerin
toplumda tan›t›lmas›, sürdürülebilir
baflar›n›n do¤ru iflleyen bir sürecin
tan›mlanmas› ve iflletilmesiyle garanti
edilebilece¤inin ortaya konulmas›
aç›s›ndan önemli oldu¤unu ifade
ettiler.



ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Enerji 
Uzmanl›k Grubu taraf›ndan

düzenlenen “Enerjide Do¤ru Bilinen
Yanl›fllar-Baflar›s›zl›klar” Konulu Panel
Uluda¤ ‹hracatç› Birlikleri Salonu’nda
düzenlendi.

Makine Yüksek Mühendisi Escon
Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü,
insan›n oldu¤u yerde hatan›n da
kaç›n›lmaz oldu¤unu belirterek, enerji
verimlilik ve tasarruf çal›flmalar›nda
da bunu s›kl›kla gördüklerini söyledi.

Ünlü, Türkiye’de sanayinin enerjinin
yüzde 32.5’ini tüketti¤ini ifade ederek,
“Bizim sanayimiz orta yafll› bir sanayi
tasarruf potansiyelimiz yüzde 8 ile
44 aras›nda. Bu da yaklafl›k 7 milyar
dolar yap›yor” dedi.

ihtiyaçlar›m›za de¤il ne kadar ucuza
ald›¤›m›za bak›yoruz. Sat›c›
raporlar›na fazla ra¤bet ediyoruz,
ihtiyac›m›z olmayan ölçeklerde
ürünler ve sistemler kuruyoruz” diye
konufltu. Tüketicilere yönelik tavsiye
de veren Ünlü, yaz günleri klimalar›n
en düflük ayara al›nmas›n›n h›zl›
so¤utma sa¤lamayaca¤›n›,
kombilerin de sadece akflam eve
gelince yak›lmas›n›n yanl›fl oldu¤unu
ifade etti.

“HEDEFLERE ULAfiILAMIYOR...”

BUS‹AD Enerji Uzmanl›k Grubu Üyesi
ve Bursa Uluda¤ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Ak›n Burak Etemo¤lu, “Enerjide
verimlili¤i elde etmenin san›ld›¤› kadar
kolay olmad›¤›n› ifade ederek,
“Avustralya’da bir enerji dan›flmanl›k
flirketi inceledi¤i enerji projelerinin
yüzde 70’inin öngörülen hedeflere
ulaflamad›¤›n›, yani baflar›s›z
oldu¤unu tespit etmifl” dedi.

Prof. Dr. Etemo¤lu, hata nedenlerini
“Enerji temel seviyesinin (baseline)
bilinmemesinden kaynaklanan
hatalar, kusurlu bir düflünceye veya
yanl›fl sebebe dayanan proje karar›,
proje sonras› do¤rulama imkan›n›n

Ünlü, enerjinin yüzde 75’inin ithal
edildi¤ini de hat›rlatarak, bu kazanc›n
anlam›n›n daha da büyüdü¤ünü
söyledi. Hatalardan ders al›nmas›
gerekti¤ini de ifade eden Ünlü, enerji
projelerinde yap›lan hatalar› da
s›ralad›. Enerji verimlili¤inde öteleme
maliyetlerinin finans maliyetinden
daha fazla oldu¤unu ifade eden Ünlü,
enerji verimlili¤ine iliflkin raporlar›
okumak yerine resimlerine bak›ld›¤›n›
söyledi. Ünlü, “Ucuzu tercih edip
verimlilik de¤erlerini gözard› ediyoruz.
Bu da daha pahal› bir durum
karfl›m›za ç›kar›yor. Bütçeye ve
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Makine Yüksek Mühendisi Escon
Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü,
Türkiye’de sanayinin enerjinin
yüzde 32.5’ini tüketti¤ini ifade
ederek, “Bizim sanayimiz orta
yafll› bir sanayi tasarruf
potansiyelimiz yüzde 8 ile 44
aras›nda. Bu da yaklafl›k 7 milyar
dolar yap›yor” dedi.

“Enerji tasarrufu ile 7 milyar dolar
kazan›labilir”

B
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olmad›¤› durumlar, tedarikçinin
oluflturdu¤u hatalar” olarak s›ralad›.

Kötü uygulama nedenleri hakk›nda
da bilgiler veren Prof. Dr. Etemo¤lu,
tüm enerji projeleri için, temel enerji
seviyenin tespiti, tasarruf
miktar›/verimlilik art›fl› hesab›, tasar›m,
imalat ve do¤rulama çal›flmas›,
iflletme, bak›m ve izleme
prosedürlerinin belirlenmesi ve ölçüm
ve do¤rulama ifllemlerinin sürekli
olarak göz önünde olmas› ve her bir
ad›m için, kriter, kan›t, de¤erlendirme
yöntemi ve yorum ögelerini içeren bir
de¤erlendirme yönteminin
kullan›lmas›n› önerdi.

BUS‹AD Enerji Grubu Üyesi
Nizamettin Aypak ise enerji
projelerinde yap›lan hatalar› proje
haz›rlanma aflamas›ndaki befl ana
maddede gerçekleflti¤ini söyledi.

PANEL

Aypak, proje haz›rl›k aflamas›ndaki
5 maddeyi, genel tüketim ölçümlerinin
yap›lmas›, fayda olas›l›¤› en yüksek
alanlar›n seçilmesi, kay›plar›n
araflt›r›lmas› ve ölçümlenmesi,
uygulama teknolojisinin belirlenmesi
ve yat›r›m geri dönüflünün
hesaplanmas› bafll›klar›n›n alt›nda
gerekli inceleme, planlama ve
ölçümlerin yap›lmamas›n›n istenilen
sonuçlara ulafl›lamamas›n› getirdi¤ini
ifade etti.

Enerji Uzmanl›k Grubu Lideri ‹smail
Önol da, sanayide karfl›lafl›lan enerji
proje hatalar›na iliflkin somut örnekler
verdi.

Panelin ard›ndan kat›l›mc›lara adlar›na
BUS‹AD'›n Ça¤dafl E¤itim Kooperatifi
“K›r Çiçekleri Okusun Diye”
kampanyas›na yapt›¤› ba¤›fl
sertifikas› sunuldu.



azalt›lmas›d›r. Her geçen gün birim
enerji maliyetleri artmaktad›r. Firman›n
rekabetçili¤ine katk›da bulunmak için
özellikle enerjinin maliyet yap›s›nda
pay› yüksek ise, (Çimento, çelik,
seramik, cam, tekstil vb. sektörler)
tasarruf ve verimlilik çok önemlidir.

‹kinci sebep ise, sera gazlar›n›n
azalt›lmas›d›r. Bilindi¤i gibi özellikle
birincil konvansiyonel enerjilerin elde
edilmesi ve kullan›m›nda ciddi
miktarda sera gaz› sal›n›m ortaya
ç›kmakta ve bu da dünya yaflam›n›
her geçen gün daha fazla tehdit
alt›nda b›rakmaktad›r.

Son neden ise yasalara uyumdur.
Özellikle son 10 y›lda bu konuda
kanun ve yönetmelikler gelifltirilerek,
firmalara önemli sorumluluklar
atanm›flt›r.

5 Basamakl› Enerji Yönetim
Sistemi:

Sistem 5 basamak ile tarif edilmifltir.
Bunlar;
1. Uygulama alan› seçimi
2. ‹nceleme, ölçme ve izleme
3. Kay›plar›n bulunmas› ve
önceliklendirilmesi
4. Kay›plar›n önlenmesi
5. Bilgi standardizasyonu

1. BASAMAK:
Uygulama alan› Seçimi

Uygulama alan› seçimi, sistemin en
önemli ad›mlar›ndan biridir. Zira
kurumlar›n insan ve para kaynaklar›
s›n›rl›d›r. Kazanc›n en çok ve

dolay›s›yla geri dönüflün en h›zl›
olaca¤› noktalar bulunmal› ve
öncelikle buralara atak edilmelidir.

fiEK‹L 1 de verilmifl basit örnekte, iki
sistemden 6 bataryal› olanda kaçak
oran›n›n daha fazla olma ihtimali
yüksektir ve uygulama alan› daha
fazlad›r. Sonuç olarak sistemin di¤er
basamaklar›n›n uygulamas›na bu
noktadan bafllamak daha mant›kl›
görünmektedir.

Bu sebeple yap›lmas› gereken ilk ifl,
tesise d›flar›dan temin edilen birincil
enerjilerin tespitidir. Birincil enerjiler
faturaland›rma amac›yla
ölçüldüklerinden bu aflaman›n kay›t
alt›na al›nmas› nispeten kolayd›r (Bkz.
fiEK‹L 2)
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Enerji yaflam›n kayna¤›d›r. Ateflin
bulunmas› ile bafllayan enerji tüketimi,
günümüzde ilerleyen teknoloji ve
artan nüfus ile yüksek de¤erlere
ulaflm›fl ve her geçen gün de artmaya
devam etmektedir. Oysaki
günümüzde a¤›rl›kl› olarak kullan›lan
konvansiyonel tip enerji kaynaklar›
(petrol, kömür, do¤algaz)  s›n›rl›,
yenilenebilir kaynaklar›n (su, günefl,
rüzgâr) ilk yat›r›mlar› göreceli olarak
pahal› veya dönemsel de¤iflkenlikler
içermektedirler. Dolay›s›yla enerjinin
ak›lc› kullan›m› insanl›k tarihinin
devam› için çok önemlidir. Bu
sebeple bu çal›flma, enerjinin yo¤un
olarak kullan›ld›¤› endüstriyel
tesislerde “enerji yönetimi” konusuna
disiplinli bir yaklafl›m için metot önerisi
getirmektedir.

Tarifi yap›lacak “yönetim sistemi” ,
1900’lü y›llar›n sonlar›nda
Japonya’dan dünyaya yay›lan
“Sürekli ‹yilefltirme” kapsam›
içerisindeki, planla–uygula-kontrol
et–önlem al (plan–do–check–act )
döngüsünün enerji yönetimine
uygulanmas›n› içermektedir.

Enerji yönetimi ile ne kast
edilmektedir. Enerji yönetimi;
• Üretimden,
• Ürün kalitesinden,
• Güvenlik ve
• Çevre koflullar›ndan
Fedakârl›k etmeksizin, enerjinin
verimli kullan›m› do¤rultusunda
yap›land›r›lm›fl, disiplinli çal›flma
fleklidir.

Neden enerji yönetimine ihtiyaç
vard›r; ‹lk sebep, maliyetlerin

ENERJ‹ YÖNET‹M‹

Elektrik;
6.000; 71%

Do¤algaz;
2.500; 29%

Do¤algaz

fiEK‹L 2

2. �nceleme ve �l�me-�zleme1. Uygulama alan� se�imi

5. Bilgi standartla�t�rma4. Kay�plar�n �nlenmesi3. Kay�plar�n bulunmas�2. �nceleme ve �l�me-�zleme1. Uygulama alan� se�imi

3. Kay�plar�n bulunmas�

4. Kay�plar�n �nlenmesi

5. Bilgi standartla�t�rma

Kay›p olas›l›¤› hangi sistemde
daha fazlad›r?

fiEK‹L 1

Nizamettin Aypak
Makine Mühendisi



raporlamas›na imkân veren elektronik
sistemlere kadar uzanan bir yelpaze
olup, seçim tamamen firma
kararlar›na ba¤l›d›r. Önemli olan
al›nacak tüketim foto¤raf›n›n gerçe¤e
yak›n olmas›d›r. Ölçümler esnas›nda,
ekipmanlar›n kataloglar› incelenerek,
gerçek tüketim ile teorik de¤erleri
aras›nda farklar kontrol edilerek
belirlenmelidir.

Bu basamakta baz› kararlar›n
verilmesinde kullan›lacak olan enerji
tüketimini azaltma alternatifleri
üzerinde de bilgi sahibi olmak gere¤i
vard›r. Bu konudaki detay altta fiEK‹L
4’de verilmifltir.

Enerji tüketimi iki fleklide azalt›labilir;
1. Verimlilik: Ayn› üretim seviyesinde
daha enerji tüketilmesi. Örnek; 10
KW motor ile yap›lan bir iflin 8 KW

Birincil enerjilere ilave olarak, üretim
süreçlerinde kullan›lan, buhar,
bas›nçl› hava, s›cak/k›zg›n su vb. gibi
ikincil olarak kabul edilen enerjiler de
belirlenerek ölçüm planlar›na dahil
edilmelidir.

Bundan sonraki aflama ise kullan›m
miktar›na göre enerji tipleri
önceliklendirilmelidir. (Bkz. fiEK‹L 3)
Bir sonrada enerji kullan›m yerlerinin
ve kullan›lan enerji miktarlar›n›n
belirlenmesidir. Bunun için üretim
süreci anlaml› ve ölçülebilecek
ba¤›ms›z parçalara bölünerek, enerji
tüketimleri belirlenir. Bu konuda
bölümlemenin detay› ve derinli¤i
tamam›yla firman›n yap›s›na ba¤l›
olarak karar verilerek uygulan›r.
Çal›flma en fazla enerji kullan›lan
bölümde, en fazla tüketilen enerji
tipinden bafllat›larak geriye do¤ru
devam eder.

2. BASAMAK:
‹nceleme, Ölçme ve ‹zleme

‹kinci basamak sistemin en zor
basama¤› olup, sonuçlar›n baflar›s›
burada yap›lan çal›flmalar›n detay ve
do¤rulu¤una ba¤l› olacakt›r.
Uygulama alan› olarak seçilen
bölge/birimde, üretim hatt› özellikleri
ve operasyon durumu detayl› olarak
incelenerek, tüketim haritas›
ç›kar›lmal›d›r. Yine bu bölgede kurulu
güç ve gerçekte kullan›lan güçlerin
uyuflma kontrolü yap›lmal›d›r.

Tüketimin ba¤l› oldu¤u de¤iflkenler
(üretim say›lar›, d›fl hava s›cakl›¤› vb.)
belirlenerek, ba¤lant›s›n›n
kurulmas›na çal›fl›lmal›d›r. Bunlara ek
olarak yine bu basamakta, ölçüm
noktalar› ve ölçüm metodolojilerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Geliflen
teknolojiye ba¤l› olarak ölçüm
sistemleri de çok geliflmifl ve
çeflitlendirilmifltir. Bu konuda basit
bir sayaçtan, her enerji kullan›c›
eleman›n anl›k takibi ve

ENERJ‹
OPT‹M‹ZASYONU

ESNEKL‹K
Üretim yok-Harcama yok

VER‹ML‹L‹K
Ayn› üretim -Az harcama

fiEK‹L 4: Enerji Tüketimi Azaltma

Makale
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motor ile yap›lmas› veya güç
de¤ifltirilmeden daha verimli motor
tipi kullan›lmas›.

2. Esneklik: Enerji kullan›m›n›n
tamamen üretim h›z›na paralel hale
getirilmesi. Yani üretim yoksa
tüketiminde olmamas›. Örnek: Sürekli
çal›flan bir kesme s›v›s› pompas›n›n
sadece kesim operasyonu esnas›nda
çal›fl›r hale getirilmesi.

3. BASAMAK :
Kay›plar›n bulunmas› ve
önceliklendirilmesi

Önceki basamaklarda tesisin tüketim
foto¤raflamas› yap›ld›ktan sonraki
aflama ise bölümlerin öncelik
s›ralamas›na göre kay›plar›n
bulunmas› ve de¤erlendirilmesidir.
Bu basamakta ne kadar fazla
kay›p/kaçak bulunursa sonuçlar›n
baflar›s› aç›s›ndan o kadar de¤erlidir.
Kapsaml› analizlere geçmeden önce
kay›p türlerinin belirlenmesi,
çal›flmalara kolay sa¤layabilecektir.
Genel olarak tesislerde enerji süreci
afla¤›da verilen flekilde 4 aflamadan
oluflur ve her aflaman›n kay›p türleri
afla¤›da fiEK‹L 5’de verilmifltir.

Do¤algaz

Buhar

Bas›nçl› hava

Elektrik

Do¤algaz
17%

Elektrik
17%

Buhar
12%

Bas›nçl›
hava

      12%

Enerji TeminiEnerji Da¤›t›m

5. TÜR: Da¤›t›m Kay›plar›
• Kaçaklar
• Yetersiz izolasyon
• Gereksiz hatlar

Enerji Dönüflüm

6. TÜR: Dönüflüm
Kay›plar›
• Teknik verimsizlik

7. TÜR: Daha Verimli /
Uygun / Sürdürülebilir
Enerji Kaynaklar›
• Kojenerasyon
• Solar, Thermal Solar
• Rüzgar

1. TÜR: Gereksiz Kullan›m
• Üretim d›fl› zamanlar
• Stand-by durumlar›
• Gereksiz kullan›c›lar

2. TÜR: Afl›r› Tüketim
• Ayar noktalar› yüksek
• Düflük doygunluk
• Yetersiz / Gereksiz
teknoloji

3. TÜR: Optimizasyon
Eksikli¤i
• Design flartlar›nda
çal›flmama
• Bak›m yetersizli¤i
• Eskime

4. TÜR: At›k Enerji
• At›k ›s›
• At›k kinetik enerji

Enerji Tüketim

fiEK‹L 5: Kay›p Türleri

fiEK‹L 3
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Kay›p türlerinin anlafl›l›p
benimsenmesinden sonra tüm
kay›plar türlerine göre s›n›fland›r›larak,
de¤erleri belirlenir ve tesisin kay›p
listesi ortaya ç›kar. Burada en önemli
nokta 1.Tür kay›plardan 7. Tür
kay›plara do¤ru giderken, hem ölçüm
ve teflhis metotlar› zorlafl›r, daha fazla
yetkinlik gerektirir hem de iyilefltirme
maliyetleri yükselir.

Tespit edilen kay›plar daha sonra
toplam enerji tüketimine oranlanarak
tesisin toplam kay›p oran› bulunur.
Global karfl›laflt›rmalardan ç›kan
sonuçlar;

Enerji yönetimine yeni bafllayan
firmalar›n do¤ru analizler
gerçeklefltirebilmesi durumunda
kay›p oranlar›n›n %50’nin üzerinde
ç›kmas› çok normaldir. Hatta daha
düflük de¤erler bulunmas› çal›flman›n
tam do¤ru olmad›¤›n›n kan›t› olarak
bile görülebilir.

Yönetim sistemini benimsemifl ve
do¤ru uygulamalar yapmaya
bafllam›fl firmalar %50-%30 band›nda
yer al›rlar

Enerji yönetiminde ciddi yol alm›fl iyi
firmalar ise %30 kayb›n alt›na
inmifllerdir. Çok iyi denilebilecek
firmalarda kay›plar %20’nin alt›ndad›r.

4. BASAMAK:
Kay›plar›n önlenmesi

Bu basama¤a kadar yap›lan tüm
çal›flmalar hastal›klar›n teflhis aflamas›
olarak görülebilir. Tesisin kay›plar›
ç›kart›larak öncelikli noktalar
belirlenmifltir. Bu noktadan sonra art›k
tedavi aflamas›na geçilir. Öncelikli
noktalara odaklanarak iyilefltirme
planlar› yap›l›r ve kullan›lacak
iyilefltirme teknolojileri seçilir.

Teknoloji seçiminin sonuçlara
ulaflmada hayati önemi vard›r; Zira
bu aflamada tutucu davran›larak
bilinen konvansiyonel alternatifler
seçilirken yeni teknolojilerdeki
avantajlar kaç›r›labilir. Ya da tam tersi
yeni denenmemifl teknolojilerin
peflinden gidilerek, ilk olman›n
gereksiz bedelleri ödenebilir.

Teknolojiler seçilerek iyilefltirme
bedelleri belli olduktan sonraki
aflamada yat›r›m geri dönüfl süreleri
hesaplanarak firman›n finans
durumuna göre öncelikler tekrar
belirlenirken, k›sa, orta ve uzun vadeli
faaliyet planlar› ortaya ç›kar.
‹yi bir enerji yönetim için iyilefltirme
maliyet bilançolar› da takip
edilmelidir. fiEK‹L 6’da örnek bir
maliyet bilançocu verilmifltir. Buna
göre 200 birimlik enerji faturas› olan
tesiste %45 yani 90 birim kay›p
bulunmufltur. ‹lk 3 basamaktaki
çal›flmalar›n› do¤rultusunda bunun
%50 sinde iyilefltirme çal›flmalar›
yap›larak 18 birim düzelme
öngörülmüfltür.

fiEK‹L 6: Enerji Maliyet Bilançosu

45%

50%

6

TOPLAM
ENERJ‹

FATURASI

BEL‹RLENM‹fi
KAYIPLAR

‹Y‹LEfiT‹RME
ALANI

‹Y‹LEfiT‹RME ‹Y‹LEfiT‹RME
HARCAMASI

NET
KAZANÇ

90

45

18

200

12

‹yilefltirme çal›flmalar› için 6 birim
harcamaya gere¤i duyulmaktad›r.
Dolay›s›yla firma bu planlamay›
gerçeklefltirebilirse 12 birim net
kazanç elde ederek, toplam enerji
harcamalar›nda %6’l›k bir iyilefltirme
sonucuna ulaflacakt›r.

5. BASAMAK:
Bilgi Standartlaflt›rmas›

Son basama¤a kadar yap›lan
çal›flmalar ciddi bir bilgi birikimi
yaratm›flt›r. Bu noktada bilgiler firma
içinde paylaflt›r›larak firma know-how’›
haline dönüfltürülmelidir. Bunun için;
• Örnek verimlilik projelerinin (Best
practices) çeflitli platformlarda
paylafl›larak tüm kurulufl çal›flanlar›
taraf›ndan bilinir hale getirilmesi,
• El kitab›, flartname vb. dokümanlar
haz›rlanarak mevcut bilgi yap›s›n›n
yeni yat›r›m ve uygulamalara
tafl›narak tesisi standard› haline
dönüfltürülmesi gerekmektedir.

Evet 5 basamakta geçilerek çevrim
tamamlanm›flt›r. ‹fl bitmifl midir?
Elbette ki bitmemifl aksine yeni
bafllam›flt›r. Sürekli iyilefltirme yoluna
girdiyseniz hedefiniz “S›f›r kay›p”t›r.
Dolay›s›yla bu hedefe ulafl›ncaya
kadar çemberin çevrilmesi
gerekmektedir ki, kuruluflunuzun
enerji maliyetleri azals›n,
rekabetçili¤iniz arts›n ve çevreye olan
olumsuz etkileriniz en aza insin.
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Birden fazla iflveren taraf›ndan
çal›flt›r›lan sigortal›lar›n SPEK üst s›n›r›n›

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

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

5510 say›l› Kanun’un 87.inci
maddesinde, 4/a kapsam›nda
sigortal› bildirilenlerin, prim ödeme
yükümlüsünün iflverenleri oldu¤u
belirtildi¤inden, iflveren çal›flt›rd›¤›
her bir sigortal› için Kuruma prim
ödemek zorundad›r. Birden fazla
iflyerinde çal›flan sigortal›n›n çal›flt›¤›
her iflverenin, ilgili sigortal› ad›na ayr›
ayr› Kuruma ayl›k prim ve hizmet
belgesini verip, primlerini de
ödemeleri gerekir.

5510 say›l› Kanununun 82.inci
maddesinin;

• Birinci f›kras›nda, günlük kazanc›n
alt s›n›r›n›n, sigortal›lar›n yafllar›na

uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst
s›n›r›n›n ise 16 yafl›ndan büyükler için
belirlenmifl günlük kazanç alt s›n›r›n›n
7,5 kat› oldu¤u,

• Dördüncü f›kras›nda, sigortal›lar›n
bu Kanunun 53.üncü maddesine
göre belirlenen ayn› sigortal›l›k haline
tâbi olacak flekilde birden fazla iflte
çal›flmas› nedeniyle Kuruma ödenen
primler toplam›n›n, bu sigortal›l›k hali
için belirlenen prime esas kazanç üst
s›n›r› üzerinden hesaplanacak miktar›
aflmas› halinde, aflan k›sm›n
tamam›n›n sigortal›n›n talebi üzerine
en geç talep tarihini takip eden ay
içinde hissesi oran›nda %15
sigortal›ya defaten geri ödenece¤i,
geri verilen primler için ayr›ca
gecikme cezas› ve gecikme zamm›
ile faiz ödenmeyece¤i öngörülmüfltür.

Maddelerdeki hükümler gere¤i;
5510/4-(a) bendi kapsam›nda ay
içinde birden fazla iflyerinde çal›flan
ve ay içindeki prime esas kazanç
tutarlar›n›n toplam› üst s›n›r› aflan
sigortal›lar›n, üst s›n›r› aflan
kazançlar›na iliflkin primlerin iadesi
için;

1-) ‹flyerlerinin ba¤l› bulundu¤u
sosyal güvenlik merkezine dilekçe

ile müracaat etmeleri,

2-) Dilekçelerde iadesi yap›lacak
(tavan› aflan) kazançlar›n›n
bulundu¤u dönemlerin belirtilmesi,

3-) ‹lgili aylardaki primlerin tamam›n›n
ödenmifl olmas› gerekmektedir.

Yukar›daki aç›klamalar›m›z
kapsam›nda birden fazla iflyerinde
çal›flan/çal›flacak olan ve ay içindeki
prime esas kazanç tutarlar›n›n toplam›
üst s›n›r› aflan sigortal›lar›n, üst s›n›r›
aflan kazançlar›na iliflkin primlerin
iadesi için Kuruma müracaat ederek
bu haklar›n› almalar›n› öneririm.
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Bir takvim y›l› içinde birden fazla
iflverenden ücret alan gerçek

kiflilerin gelir vergisi beyannamesi
vermesi gerekiyor

Gelir Vergisi Kanunu uyar›nca 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
menfaatler olarak tan›mlanmaktad›r.

Tek iflverenden al›nm›fl ve üzerinden
gelir vergisi kesintisi yap›larak
vergilendirilmifl ücret için tutar› ne
kadar olursa olsun y›ll›k beyanname
verilmeyecektir. Di¤er gelirler için
gelir vergisi beyannamesi verilmesi
halinde de tek iflverenden al›nan
ücret beyannameye dahil
edilmeyecektir.

Birden fazla iflverenden kesinti
yoluyla vergilendirilmifl ücret geliri
elde edenler birden sonraki
iflverenden (birinci iflverenden al›nan
ücretin hangisi oldu¤u ücretli
taraf›ndan serbestçe
belirlenebilmektedir.) alm›fl olduklar›
ücretlerin toplam› (Gelir Vergisi
Kanunu’nun 103 üncü maddesinde
yaz›l› tarifenin ikinci gelir diliminde
yer alan tutar) 2017 y›l› için 30.000.-
TL, 2018 y›l› için 34.000.- TL’yi aflmas›
halinde ilk iflverenden alm›fl oldu¤u
ücreti de dahil etmek üzere y›ll›k gelir
vergisi beyannamesi verilmesi
gerekmektedir.

Y›l içerisinde ifl de¤ifltiren ücretlilerin
veya grup flirketlerinde görev yapan
kifliler ek görevleri karfl›l›¤›nda di¤er
flirketlerden ücret veya huzur hakk›
gibi gelir elde etmeleri halinde birden
fazla iflverenden ücret geliri elde
etmifl say›lmaktad›r.

Gelir vergisi kanununda, gelir
tarifesinde verginin artan oranl› olmas›
ve toplam gelirlerin beyan edilerek
vergi dilimlerinden kaynaklanan ek
vergiyi ödeme yükümlülü¤ü ücret
geliri elde eden kiflilere aittir.
Dolay›s›yla iflverenlerin bu konuda
herhangi bir sorumlulu¤u
bulunmamaktad›r. Çünkü y›l içinde
bir flirketten ç›k›p di¤er flirkette ifle
bafllay›nca vergi oran› %20-%25 dahi
olsa yeni flirkette %15 diliminde vergi
kesilmektedir. Bu da o y›l daha az
vergi ödenmesi demektir.

Son günlerde Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›
taraf›ndan yap›lan çal›flmalar sonucu
birden fazla iflverenden ücret geliri
elde eden kifliler izaha davet edilerek
gelir vergisi beyanname verme
yükümlülü¤ünün yerine getirilmesi
istenmektedir.

Birden fazla iflverenden ücret alanlar
ile y›l içerisinde iflyerini de¤ifltirenlerin

gelirlerini gözden geçirmeleri,
beyanname vermeleri gerekmesi
halinde, Vergi ‹daresince izaha davet
edilmeden önce Vergi Usul
Kanunu’nun 371 inci maddesi
uyar›nca piflmanl›k hükümlerinden
faydalan›larak ilgili y›llara iliflkin gelir
vergisi beyannamelerini cezas›z
olarak verebileceklerini hat›rlatmak
isterim.

2019 ve bundan sonraki y›llarda da
birden fazla iflverenden ücret alan
kiflilerin takip eden y›l›n mart ay›nda
gelir vergisi beyannamesi vermesi
gerekti¤ini de ayr›ca belirtmek isterim.
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Samanc› G›da Ltd. fiti. Yönetim
Kurulu Baflkan› Harun Yasav,
tar›m olmazsa Türkiye’nin büyük
s›k›nt›lar yaflayabilece¤ini
söyledi. Tar›m ve hayvanc›l›kta
do¤ru politikalarla önemli
noktalara gelinebilece¤ini
kaydeden Yasav, “Türkiye’nin
imkanlar› var” dedi.

“Tar›ma özel önem vermeliyiz”

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu’nun üye ziyaretleri

kapsam›nda konuk oldu¤u Harun
Yasav, bu ziyaretlerin çok yararl›
oldu¤unu söyledi.

G›da ve yem iflinde uzmanlaflt›klar›n›
belirten Harun Yasav, “tar›mda
dönüflümü bugüne kadar
baflarsayd›k baflka bir yerde olurduk”
diye konufltu.

Kamuoyunda, bu¤day ithalat›yla ilgili
de yanl›fl bir bilgi oldu¤unu da

kaydeden Yasav, “‹yi bu¤dy› ithal
edip, un yap›p katma de¤er koyup
ihraç ediyoruz. Ve dünyada ilk üçteyiz
un iflinde” dedi.

BUS‹AD Baflkan› Türkay da, tar›m ve
turizmin Türkiye’nin geliflmesinde çok
önemli oldu¤unu kaydetti. Türkay,
“alt yap› ve bilgi birikimimiz de var.
‹leriye götürmemiz için bir neden yok”
fleklinde konufltu.

Yasav, Alaflar’daki tesislerinde
besledi¤i hayvanlar ve meyve
a¤açlar›yla huzur buldu¤unu da
sözlerine ekledi.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Genel Koordinatör
Yard›mc›s› Deniz Karaer de kat›ld›.

Z

ENA Tekstil A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› ‹rfan Acar,
tekstilin yan› s›ra enerji ve
çimento sektöründe de
faaliyetlerine h›z verdiklerini
söyledi.
BUS‹AD Yönetim Kurulu, üye
ziyaretleri kapsam›nda ENA
Tekstil A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› ‹rfan Acar’a
konuk oldu.

“Ortakl›klar›
önemli
buluyoruz”

iyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay’›n 
yan› s›ra BUS‹AD Genel

Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu ve
BUS‹AD Genel Koordinatör
Yard›mc›s› Deniz Karaer de kat›ld›.

Ziyaret s›ras›nda Acar, enerji
sektöründe yat›r›mlar›n› devam
ettirdiklerini kaydetti. Acar, ortak ifl
yapmay› do¤ru bulduklar›n› ifade
ederken, çimento, tekstil ve enerjide
ortak ifl yaparak sadece riski
bölüflmediklerini tecrübeyi de
paylaflt›klar›n› söyledi.

Ortakl›¤›n bir vücudun organlar› gibi
çal›flmas› gereklili¤ine inand›klar›n›

kaydeden Acar, “Herkes beyin olacak
diye bir fley yok. Kimisi mide, kimisi
kalp olacak” dedi.

Kendisinin dördüncü kuflak olarak
iflini devam ettirdi¤ini belirten Acar,
çocuklar›n›n da e¤itimin yan›nda ifl
hayat›n›n içinde yetiflmesi
gereklili¤ine inand›¤›n› ve zaman
zaman toplant›lara da kat›lmalar› için
u¤raflt›¤›n› kaydetti.

Acar, gelecek dönemde BUS‹AD
etkinliklerine daha s›k kat›lmaya
çal›flacaklar›n› da söyledi.
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Ziyaretler
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“Termal turizm desteklenmeli”

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu, üye ziyaretleri program›

kapsam›nda Crown Plaza Bursa
Convention Yönetim Kurulu Baflkan›
Mesut Öztimur’a konuk oldu.
Crown Plaza’da gerçekleflen
ziyarette, Mesut Öztimur, as›l ifllerinin
kamu müteahhitli¤i oldu¤unu ifade
ederek, otelcili¤e de inflaat›n›
yapt›ktan sonra girdiklerini söyledi.

Öztimur, Crown Plaza’da
müflterilerinin yüzde 60’›n›n flirket
müflterisi oldu¤unu belirterek, yüzde
40’n›n tatil amaçl› oldu¤unu ve yaz›n
da a¤›rl›kl› Arap misafirlerinin
bulundu¤unu kaydetti.

Öztimur, Bursa’da turizme önem
verilmesi gerekti¤ini kaydederek,
özellikle termal turizm konusuna
a¤›rl›k verilmesi gerekti¤ini de ifade
etti. “Bursa’da bütün tesislere yetecek
kadar termal su var. Ama
kullan›lmad›¤› için kanala veriliyor.

Da¤yenice projesinin hayata
geçirilmesi gerekiyor. Bunlar ciddi
yat›r›mlar elbette” diyen Öztimur,
inflaat sektörünün ise flu s›ralarda
çok da iyi bir seyir göstermedi¤ini
kaydetti.

Crown Plaza Bursa Convention
Yönetim Kurulu Baflkan› Mesut
Öztimur, Bursa’n›n özel turizm
destekleme bölgesi kapsam›na
al›narak, termal turizminin
gelifltirilmesi gerekti¤ini söyledi.

B
Mesut Öztimur, Uluda¤ Üniversitesi
Kampüsü içinde yapt›klar› huzurevi
hakk›nda da bilgiler verirken, “Bu
bizim 8. hay›r iflimiz. Böyle bir ihtiyaç
oldu¤unu düflünüyoruz. Bitmek
üzere. 70 odal› olacak. Bitirip devlete
teslim edece¤iz” dedi.

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

B

BUS‹AD Yönetim Kurulu’nun üye
ziyaretleri kapsam›nda konuk
oldu¤u Colorex Ltd. fiti. Sahibi
Murat Do¤an, BUS‹AD’›n e¤itim
çal›flmalar›na destek vermeye
haz›r olduklar›n› söyledi.

“E¤itim çal›flmalar›na deste¤e haz›r›z”

US‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay’›n yan› s›ra 
BUS‹AD Genel Koordinatörü

Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz
Karaer’in de kat›ld›¤› ziyaret Colorex
firmas›n›n Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki tesislerinde
gerçeklefltirildi.

Ziyaret s›ras›nda yapt›klar› ifl hakk›nda
bilgi veren Murat Do¤an, dünyan›n
farkl› yerlerinde üretilen renk
pigmentlerini masterbatch (konsantre
boya) haline getirip plastik sektörüne
renk verici madde olarak sunduklar›n›
belirterek, “Biz ald›¤›m›z pigmente
tafl›y›c› ekliyoruz. Bizden alan

plastikçiler ise yüzde bir oran›nda
kullan›yor” diye konufltu.

Do¤an, farkl› ülkelerin, farkl› renk
pigmentlerinde baflar›l› olduklar›n› da
ifade ederek, “Türkiye’de pigment
üretimi yok. 1 ton pigment için 8 ton
at›k su ç›k›yor. Sar› ve turuncuda
Hindistan öncü, k›rm›z›da Çin, siyahta
Ruslar öncü, mavi ve yeflilde
‹spanyollar öncü. Bir firma tüm
renkleri üretemiyor” dedi.

‹hracata da yöneldiklerini ifade eden
Do¤an özellikle Rusça konuflulan
ülkelere yöneldiklerini kaydetti.
BUS‹AD’›n etkinliklerine kat›lmak için
daha fazla gayret sarf edece¤ini
kaydeden Do¤an, BUS‹AD’›n Hayri
Terzio¤lu Mesleki Teknik Anadolu
Lisesi’ndeki BUS‹AD S›n›flar›na’da
destek olmaya haz›r oldu¤unu
kaydetti. Proje hakk›nda bilgilendirilen
Do¤an, uygulaman›n çok yaral›
oldu¤unu kaydetti.
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“Kurlar›n dengeye gelmesini bekliyoruz”
VGE Tekstil Ltd. fiti. Genel
Müdürü Veda Girgin Ero¤lu, döviz
kurlar›n›n bir önce dengeye
gelmesini beklediklerini söyledi.
Ero¤lu, tamamen ihracata
yönelik çarflaf ve nevresim
üretimi yapt›klar›n› belirterek,
yüzde 80’ini Disney baflta olmak
üzere lisansl› ürün ürettiklerini
kaydetti.

Ero¤lu, bu y›l ev tekstilinde firmalar›n
ço¤unun Kurban Bayram›’yla izinleri
birlefltirdi¤ini de kayderek, “Bu
rastlad›¤›m›z bir uygulama de¤ildi”
dedi.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,  BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›lar›

Mustafa Ekinci ve U¤ur Urkut,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nemli, BUS‹AD Yönetim
Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt,
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
de kat›ld›.

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

kapsam›nda VGE Tekstil Ltd. fiti.
Genel Müdürü Veda Girgin Ero¤lu’na,
konuk oldu.

Ero¤lu, döviz kurunun dengesizli¤inin
kendilerini çok yordu¤unu ifade
ederek, “Yükselmesi ihracatç›ya
faydal› diye düflünülür. Biz onda
de¤iliz. Kur stabil olsun bu bizim için
daha önemli” diye konufltu.

B

“Sivil toplum örgütleri zor bir ifl yap›yor”

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu’nun üye ziyaretleri

kapsam›nda konuk oldu¤u Çevikel,
BUS‹AD’›n Türkiye için çok önemli
bir kurum oldu¤unu ifade ederken,
“BUS‹AD di¤er STK’lara da a¤abeylik
yap›yor” diye konufltu.

Tolga Çevikel, ziyaretten dolay› çok
memnun olduklar›n› ifade ederken,
daha s›k etkinliklerde yer almaya
çal›flaca¤›n› da söyledi. Çevikel, bir
dönem BUS‹AD’da gençlerin daha

büyük bir kat›l›m sa¤lad›¤›n› da ifade
ederken, bunlar›n sorgulanmas›
gerekti¤ini de belirtti.

Bursa Ticaret Borsas› Yönetim
Kurulu’nda da görev ald›¤›n› da
kaydeden Çevikel, oradaki
görevlerinin de çok büyük sorumluluk
istedi¤ini kaydetti.

Çevikel Tekstil Ltd. fiti. Yönetim
Kurulu Baflkan› Tolga Çevikel,
sivil toplum örgütlerinin
çal›flmalar›n›n zor oldu¤unu
belirterek, “Gönüllük esas›
STK’larda as›ld›r. Buralarda görev
alanlar önemli ifller yap›yorlar”
dedi.

B

Çevikel, firma olarak perde
ürettiklerini ve üretimlerinin çok önemli
bir bölümünü ihraç ettiklerini söyledi.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Genel Koordinatör
Yard›mc›s› Deniz Karaer de kat›ld›.

Ziyaretler



“Otomobillerde görünen çok say›da
parçay› üretiyoruz”

Martur CEO’su Müfit
Karademirler, flirketleri
bünyesinde üretilen ürünlerin,
baz› model otomobillerde yüzde
18’ini buldu¤unu söyledi.

Karademirler, “Çal›flt›¤›m›z
modellerde, arabaya bindi¤inizde
gördü¤ünüz fleylerin önemli bir
bölümünü biz üretiyoruz.
fiirket bünyesinde aidiyet
duygusunun yüksek oldu¤unu
belirten Karademir, çal›flanlar›n
sorunlar›n›n üst düzeyde dinlendi¤ini
de ifade etti. Karademir, aile flirketi
olarak çal›flt›klar›n›, ancak
kurmsallaflma çal›flmalar›n›n da
sürdü¤ünü kaydetti.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,  BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›lar›
Mustafa Ekinci ve U¤ur Urkut,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Nemli, BUS‹AD Yönetim
Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt,
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
de kat›ld›.

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu üye ziyaretleri

kapsam›nda, Martur CEO’su Müfit
Karademirler’e, konuk oldu.

Martur ve Fompack olarak iki ana
flirketleri oldu¤unu, bunlar›n da
Kütahya, Gölcük, Bursa, Rusya,
‹talya, Fas, Romanya, Polonya ve
Cezayir’de bulunan üretim
tesislerinde toplam 5 bin 500
civar›nda çal›flanlar› bulundu¤unu
kaydetti. Martur bünyesinde,
ürettikleri koltuklar›n neredeyse tüm
parçalar› kendi bünyesinde
ürettiklerini kaydetti.

B
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“Yeni ödeme sistemleri riskimizi azaltt›”
Halis Petrol Tic. A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Ahmet
Demirel, akaryak›t sektörünün
çok düflük kar marj›yla çal›flan
bir sektör oldu¤unu belirterek,
“sürümden kazan›yoruz” dedi.

Halis Petrol’ün Hürriyet giriflindeki
istasyonunda gerçeklefltirilen
ziyarette Ahmet Demirel’in yan› s›ra
kardefli Yönetim Kurulu Üyesi Elif
Palanc› da haz›r bulundu.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, BUS‹AD

Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Mustafa Ekinci, BUS‹AD Yönetim
Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt,
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
de kat›ld›.

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu’nun üye ziyaretleri

kapsam›nda konuk oldu¤u Demirel,
1950’den beri akaryak›t sektöründe
oldular›n› son y›llarda ev tekstiline de
girdiklerini ifade etti.

Akaryak›t sat›fllar›nda yüzde 10-15
oran›nda düflüfl yafland›¤›n› da ifade
eden Demirel, tasarruf dönemine
girildi¤ini de buralardan
görebildiklerini kaydetti. Demirel, yeni
geliflen ödeme yöntemleri sayesinde
k›smen daha rahat ettiklerini, ödeme
risklerinin de azald›¤›n› söyledi.

B



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

kapsam›nda Burçin ‹nflaat A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan› Naci fiahin’e
konuk oldu.

Ziyarette, ekonomik durum ve
özellikle inflaat sektörünün gidiflat›
masaya yat›r›ld›.

fiahin 38 y›ld›r sektörde olduklar›n›
ve plaza iflinde uzmanlaflt›klar›n›
belirterek, “ilk kez bu y›l yeni bir proje
yapm›yoruz” dedi. fiahin, sektöre yeni
girenlerle arz›n çok yükseldi¤ini ve

“‹nflaat sektörüne 5 y›lda çok giren oldu”
Burçin ‹nflaat A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Naci fiahin, inflaat
sektörününe son 5 y›lda çok
say›da firman›n girdi¤ini ancak
sektör daral›nca bu firmalarda
önemli s›k›nt›lar oldu¤unu
söyledi.

son dönemde talebin istenen oranda
olmamas›yla sektörde s›k›nt›lar›n da
artt›¤›n› kaydetti. “Ekonomik gücü
yeterli olmayan flirketler güçlerinin
üstünde projelere girdiler ve
sonuçland›ramad›lar” diyen fiahin,
iflite uzmanlaflman›n öneminin
görüldü¤ünü de ifade etti.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu

Baflkan Yard›mc›s› Bu¤ra
Küçükkayalar, BUS‹AD Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Mustafa
Ekinci, BUS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi
Sayman fievki Boran, BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi Gonca
Yerliyurt, BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
de kat›ld›.

B
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de gündeme geldi. Bilim, ifle iade
davalar›n›n çal›flma bar›fl›n› zorlad›¤›n›
da kaydetti.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,  BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Mustafa Ekinci, BUS‹AD Yönetim
Kurulu Üyesi Osman Nemli, BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Genel Koordinatör
Yard›mc›s› Deniz Karaer de kat›ld›.

“Komple
çimento
fabrikas›
infla
ediyoruz”

Bilim Makine A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Cemal Bilim,
firma olarak çimento
fabrikalar›nda kullan›lan
makinalar› ürettiklerini ve gelinen
noktada komple çimento
fabrikas› inflaa eder noktaya
ulaflt›klar›n› söyledi. Bilim, halen
Bilecik’te kendileri için de bir
çimento fabrikas› inflaa ettiklerini
de kaydetti.

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu üye ziyaretleri

kapsam›nda, Bilim Makine A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan› Cemal
Bilim’e, konuk oldu.

Son dönemde yurt d›fl›nda ifllere
a¤›rl›k verdiklerini belirten Bilim, inflaat
sektöründeki durgunlu¤un ve çimento
sektöründeki firma say›s›n›n da
piyasay› olumsuz etkiledi¤ini söyledi.
Sohbet s›ras›nda iflçi-iflveren iliflkileri

B

Ziyaretler



“Okuttu¤um ö¤renciler çocuklar›n›
getirince çok mutlu oluyorum”
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Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, üye ziyaretleri
kapsam›nda CNC Gümrük
Müflavirlik Ltd. fiti. Orta¤› Nefl’e
Y›ld›r›m’a konuk oldu.

efl’e Y›ld›r›m’›n ofisinde 
gerçeklefltirilen ziyarette 
ekonominin genel gidifli ve

ihracat ana sohbet konusu oldu.

Sohbette ayr›ca BUS‹AD’da kad›n
etkinli¤inin art›r›lmas› için neler
yap›labilece¤i ve yeni üye al›m›
konular› da konufluldu.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu

N

BUS‹AD’da kad›n say›s›n›n art›fl›
konufluldu

Baflkan› Ergun Hadi Türkay, BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Mustafa Ekinci, BUS‹AD Yönetim
Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt,

BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
de kat›ld›.

ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu üye ziyaretleri

kapsam›nda, Özel Emine Örnek
Okulu sahibi Emine Örnek'e konuk
oldu.

Ziyarette, Emine Örnek isminin
Bursa'y› da aflan tan›n›rl›l›¤›n›n
nedenleri ve e¤itimin önemi
konufluldu. Emine Örnek, “Doktorluk
çok kutsal. Ama biz daha güzel bir
taraf›n› yap›yoruz. Biz hayata
haz›rl›yoruz. Okuttu¤um çok
ö¤rencim var. Onlar çocuklar›n›
getirince çok mutlu oluyorum” dedi.

BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, “Dünyan›n 10
büyük ekonomisi içinde yer almak

Özel Emine Örnek Okullar›
Kurucusu Emine Örnek, yapt›klar›
iflin en güzel taraf›n›n  insanlar›
hayata haz›rlamak oldu¤unu
söyledi.

istiyorsak, e¤itim en önemli unsurdur”
derken, “Emine Örnek'i kad›n üylerin
biraraya gelece¤i buluflmaya
kat›lmaya da davet etti. Daveti
memnuniyetle de¤erlendiren Emine
Örnek, “TOBB Baflkan› R›fat
Hisarc›kl›o¤lu kad›n giriflimcileri
toplam›flt›. Bursa'n›n Baflkanl›¤›n›
üstlenmifltim. Çok iyi dostluklar
edindim. Kad›nlara iliflkin

çal›flmalarda yer almak isterim” dedi.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,  BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Mustafa Ekinci,  BUS‹AD Genel
Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu ve
BUS‹AD Genel Koordinatör
Yard›mc›s› Deniz Karaer de kat›ld›.

B
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ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu, üye ziyaretleri

kapsam›nda, Rollmech Automotive
Afi. Yönetim Kurulu Baflkan› Erdo¤an
Demir’e konuk oldu.

Otomotiv d›fl›nda g›da ifllerinin de
oldu¤unu belirten Demir, ba¤c›l›k ve
restoran iflleri de yapt›klar›n› söyledi.

Demir, “Çanakkale ve Manisa’da
ba¤lar›m›z var. Mustafakemalpafla’da
bir peynir fabrikas› yapt›k. Frans›z
peynirleri ve Türk beyaz peyniri
yap›yoruz. Artizan üretimi bir standart

“G›dada da ciddi yat›r›m yap›yoruz”
Rollmech Automotive Afi.
Yönetim Kurulu Baflkan› Erdo¤an
Demir, otomotiv d›fl›nda g›da
ifllerine de a¤›rl›k verdiklerini
söyledi.

içinde yapmaya çal›fl›yoruz. Bursa’da
Balat civar›nda da yeni bir proje
planl›yoruz” dedi. BUS‹AD’›n da ifl
dünyas›n›n ortak sesi olmas›
gerekti¤ini de kaydeden Demir,
yo¤unlu¤undan dolay› etkinliklere
kat›lamad›¤›n› ancak destek vermeye
de haz›r oldu¤unu söyledi.

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

B

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

kapsam›nda, Özlider Afi. Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Seyhan
Güleç Karademir’e konuk oldu.
Ziyarette firmalar›n›n geçmifli ve
üretim yapt›¤› sektörlerle lokasyonlar
hakk›nda bilgi veren Karademir,
otomotiv, banyo ve ambalaj
sektöründe plastik üretimi yapt›klar›n›
söyledi.

Aslen ‹stanbullu bir firma olduklar›n›
ancak üniversiteyi Bursa’da
okudu¤unu ve 7 y›ld›r da Bursa’daki
fabrikalar›n›n bafl›nda oldu¤unu

kaydeden Karademir, üretimlerinin
yüzde 30’unu otomotiv yüzde 40’›n›
Lider markas›yla ürettikleri banyo
ürünlerinin oluflturdu¤unu söyledi.

BUS‹AD’›n etkinliklerine kat›lmaya
çal›flt›¤›n› kaydeden Karademir,
yap›lan çal›flmalardan memnun
olduklar›n› da ifade etti. Karademir,
BUS‹AD’da kad›n üye say›s› ve
etkinli¤inin art›r›lmas› çal›flmalar›na

destek vermekten memnuniyet
duyaca¤›n› da kaydetti.

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

“BUS‹AD’da kad›nlar›n etkin
olmas›ndan memnuniyet duyar›m”

Özlider Afi. Yönetim Kurulu
Baflkan Yard›mc›s› Seyhan Güleç
Karademir, BUS‹AD’da kad›n say›
ve etkinli¤ini art›racak
çal›flmalara destek vermekten
memnuniyet duyaca¤›n› ifade
etti.

B

Ziyaretler



Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,  BUS‹AD
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›lar›
Bu¤ra Küçükkayalar ve Mustafa
Ekinci ile  BUS‹AD Genel
Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu ve
BUS‹AD Genel Koordinatör
Yard›mc›s› Deniz Karaer de kat›ld›.
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“2020’den sonra ç›k›fl bekliyoruz”
TKG Otomotiv Afi. CEO’su Ertan
Demirdüzen, otomotivde
2020’den itibaren yeni modellerle
ç›k›fl beklediklerini söyledi.

B ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu, üye ziyaretleri

kapsam›nda, TKG Otomotiv Afi.
CEO’su Ertan Demirdüzen’e konuk
oldu.

Demirdüzen, dünya ekonomisinde
yaflanan s›k›nt›lar›n mutlaka
geçece¤ini ancak arada baz›
ülkelerin buradan a¤›r darbeler
alaca¤›n›, tek beklentilerinin bu ülkeler
aras›nda Türkiye’nin yer almamas›
oldu¤unu kaydetti. Demirdüzen, 2020
ve sonras›nda otomotivde yeni
modellerle bir ç›k›fl beklediklerini de
söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde çok
say›da kullan›lmayan fabrika
bulundu¤unu da kaydeden
Demirdüzen, ancak baz› sanayicilerin
de ihtiyac›n› gideremedi¤ini söyledi.
Ziyaretten dolay› çok memnun
oldu¤unu ifade eden Demirdüzen,
BUS‹AD etkinliklerine kat›lmak için
çaba gösterece¤ini de söyledi.

hobim gibi” dedi. BUS‹AD
etkinliklerine yo¤unlu¤undan dolay›
kat›lamad›¤›n› ifade eden Noyan
kad›n üye say›s›n›n artr›lmas›na
yönelik çal›flmalara destek verece¤ini
de kaydetti.

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

Noyan:
Tekstile ilgi
azald›

Berteks Tekstil A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Berk Noyan,
Türkiye’de tekstilde çal›flmaya
ilginin azald›¤›n›, çal›flt›racak
beyaz ve mavi yakal› eleman
bulmakta zorland›klar›n› söyledi.

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu’nun üye ziyaretleri

kapam›nda ziyaret etti¤i Berteks
Tekstil A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
Berk Noyan, sektörlerinin en önemli
s›k›nt›lar›ndan birinin eleman
oldu¤unu kaydetti.

Noyan, “Tekstil mühendisli¤i
fakültelerine ilgi azald›. Mavi
yakal›larda da eleman bulmakta
zorlan›yoruz. Bursa tekstil ve otomotiv
kenti denir. BUS‹AD’›n bu konuda bir
çabas› olabilir” dedi.

Noyan, Avrupa ve Amerikan’›n›n ana
pazarlar› oldu¤unu, 2 y›ld›r Ar-Ge
merkezlerinin bulundu¤unu
söylerken, tül perde, döflemelik
kumafl, antibakteriyel kumafllar, teknik
tekstil ve yeni ürünleri plicell perde
sistemlerini müflteriye sunduklar›n›
belirtti.

Noyan, ayr›ca 15 y›ld›r Neskar ile
Opel sat›fl ve servis hizmetiyle
girdikleri otomotiv sektörüne, Skoda’y›
da bünyelerine katarak devam
ettireceklerini de söyledi.

Noyan, ceviz üretimiyle tar›ma da
girdiklerini kaydederek, “Bu benim
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Beysel, BUS‹AD'›n ziyaretinin çok
do¤ru bir faaliyet oldu¤unu ifade
ederken, üzerine düflen bir görev
olursa yapmaya haz›r oldu¤unu da
kaydetti.

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

“Sanayici AB projelerine yeterli ilgi
göstermiyor”

Floteks A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Celal Beysel, 5. AB
projelerini tamamlamak üzere
olduklar›n› 6.'ya bafllayacaklar›n›
belirterek, firmalar AB projelerine
gerekli ilgiyi göstermiyor” dedi.

B ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu üye ziyaretleri

kapsam›nda, Floteks A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan› ve eski BUS‹AD
Baflkan› Celal Beysel'e konuk oldu.

Ziyarette ekonominin genel durumu
konuflulurken, Ar-Ge konusu da
gündeme geldi. Celal Beysel, Flotek
olarak Ar-Ge Merkezlerinde kendisi
de dahil 7 kiflinin çal›flt›¤›n› belirterek,
“Türkiye'de ürün gelifltirme Ar-Ge
olarak görülüyor” dedi.

Beysel, Floteks olarak AB'den ald›klar›

kaynak ile 5. Projeyi tamamlamak
üzere olduklar›n›, 6.'ya da
bafllayacklar›n› kaydederek, “ Ben
devletten Ar-Ge deste¤i alm›yorum
ama benim diyen firmalar›n 10 misli
paray› AB’den al›yorum. Bu konuda
Bursal› flirketlere sürekli deste¤e haz›r
oldu¤umuzu da belirtiyoruz” diye
konufltu.

Beysel'in tecrübelerini Bursal›
sanayicilere aktarmas› için bir toplant›
gerçeklefltirilmesi gerekti¤i de sohbet
s›ras›nda BUS‹AD Baflkan› Ergun
Hadi Türkay taraf›ndan dile getirildi.

verdiklerini ve öneri beklediklerini de
ifade ederken, Altun'a, 2018'de
yap›lan Yenilikçilik ve Yarat›c›l›k
Sempozyumu'na verdi¤i destek için
teflekkür etti.

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

“‹yi ki BUS‹AD'a üye olmuflum”
Hisar Reklam A.fi. ortaklar›ndan
Erhan Altun, her BUS‹AD
toplant›s›ndan ayr›l›fl›mda, “‹yi
ki üye olmuflum diyorum”
sözleriyle BUS‹AD üyeli¤inin
k›ymetli bir fley oldu¤unu söyledi.

B ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu üye ziyaretleri kapsam›nda,

Hisar Reklam A.fi. ortaklar›ndan
Erhan Altun'a konuk oldu.

Ziyarette, Hisar Reklam'›n y›llar önce
karoser boyayarak ifl hayat›na
bafllad›¤›n›, ard›ndan da aç›k hava
reklamc›l›¤›nda uzmanlaflt›¤›n› ifade
eden Altun, “Art›k dijital bask›
dönemini yafl›yoruz. Neonlar bile tarih
oldu. Ustas› kalmad›. Art›k ledlere
geçildi” dedi. Kendisinin,
BALKANTÜRKS‹AD'da Yönetim
Kurulu Üyesi oldu¤unu da kaydeden

Altun, “Üyelerin kaynaflmas›na yönelik
etkinlikler daha fazla yap›labilir.
Tabana yaymak için komitelerin aktif
çal›flt›r›lmas› gerekiyor. Her kat›ld›¤›m
BUS‹AD toplant›s›ndan ‘iyi ki üye
olmuflum’ diye ayr›l›yorum. Ama ifl
dünyas›nda BUS‹AD’la ilgili ‘beni
al›rlar m›’ diye bir alg› da var. Bunu
da göz önüne almak gerekir” diye
konufltu.

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay
ise, kad›n üye al›m›na önem

Ziyaretler
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BUS‹AD'›n ziyaretinden dolay›
memnuniyetini de ifade eden Eker,
“Ziyaretiniz için çok teflekkür ederim,
bu ziyaret benim için çok de¤erli.
Birçok derne¤e üye oluyorsunuz ama
arama sorma yok. Gördüm ki, üye
odakl› bir dernek anlay›fl› var
BUS‹AD’da. Yeri geldi¤inde uygun
bulmad›¤›n›z konular› da uygun bir
üslupla söylüyorsunuz. Çok
memnunum” diye konufltu.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,  BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi Gonca
Yerliyurt, BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
de kat›ld›.

“Kongreler
güneye
kayd›”

Burkon Turizm ve Kongre
Organizasyon Ltd. fiti. Sahibi
Hasan Eker, Antalya'daki befl
y›ld›zl› otellerin k›fl dönemi de
aç›k olmas› nedeniyle kongrelerin
a¤›rl›kl› oraya kayd›¤›n› söyledi.

B ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu üye ziyaretleri

çerçevesinde Burkon Turizm ve
Kongre Organizasyon Ltd. fiti. Sahibi
Hasan Eker'e konuk oldu. Ziyarette
Kongre turizminin geldi¤i son nokta
hakk›nda Hasan Eker bilgilerini
paylaflt›. Eker, özellikle t›p alan›nda
bilimsel kongrelerin azalmakla birlikte
yap›lmaya devam etti¤ini belirterek,
“Hekimlerin kongrelere kat›lmalar›na
gelen k›s›tlamalardan sonra baz›
kongreler iptal oldu. Say› azald›. Y›lda

15-16 bilimsel kongre yap›l›yor.
Bunun da 5-6 tanesi Uluda¤'da
oluyor” dedi. Eker, kongrelerdeki
azalmaya iliflkin bir di¤er neden
hakk›nda da flu bilgileri verdi:
“Antalya otelleri eskiden sadece
yazlar› aç›k oluyordu. fiimdi kongreleri
de çekmek için k›fllar› da aç›k kal›yor
oteller. Dolay›s›yla güneye kayd›.
Merinos da kongre turizmi aç›s›ndan
de¤erlendiriliyor ama sat›fl-pazarlama
aç›s›ndan s›k›nt›lar hala devam
ediyor. ‹stanbul-Ankara ‹zmir de
kongre turizmi aç›s›ndan as›l rekabet
etti¤imiz flehirler. Bursa hem kapasite
hem de fiyatlar aç›s›ndan rekabet
avantaj›na çok fazla sahip de¤il.
Bursa ekonomisine y›ll›k extradan 20
bin geceleme katk›m›z var
kongrelerle.”

“38 ülkeye otobüs sat›yoruz”
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, üye ziyaretleri
kapsam›nda Güleryüz Karoseri
Otomotiv A.fi. kurucular›ndan
‹smail Hakk› Keskin'e konuk oldu.

Z
geldi¤i, baz› iflçilerin borç ödemek
ya da dü¤ün yapmak için tazminatlar›
istedi¤i de dile getirildi.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,  BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt
ve BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu da kat›ld›.

iyarette flirketlerine ve 
sektörlerine iliflkin bilgi veren 
‹smail Hakk› Keskin, 1967'den

beri bu sektörde olduklar›n› ifade
ederek, “Son y›llarda a¤›rl›¤›m›z› yurt
d›fl›na verdik. 37-38 ülkeye ihracat
yap›yoruz. Çift katl› otobüslerimiz çok
tutuyor. Y›lda 180 kadar çift katl›
otobüs üretiyoruz. Tek katl›larla
hedefimiz 600 ama son dönemde bu
rakam› bulmak zor” dedi.

Eskiden yurt içinde belediyelere çok
ürün verdiklerini, ancak son y›llarda
ihracat a¤›rl›kl› çal›flt›klar›n› da

kaydeden Keskin, özel üretimler
yapt›klar›n› da kaydetti. Keskin
ürettikleri araçlarda yerlilik oran›n da
yüzde 70-80'lerde oldu¤unu da
belirtti.

Ziyarette, Türkiye'de üretmeden
tüketme anlay›fl› da sohbet konusu
olurken, iflçilerin maafllar›na hacizler
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fiimdi kalifiye eleman diye bir fley
kalmad›. De¤erler yok oldu. Liseye
gelip okuma yazma bilmeyen
ö¤renciler var” sözleriyle, e¤itim
sistemine iliflkin elefltirilerini de dile
getirdi.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,  BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt
ve BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu da kat›ld›.

Kul: Otomotivdeki düflüfl bizi zorluyor
fiahinkul Makina A.fi. Genel
Müdürü Hüseyin Kul, otomotiv
sektörüne üretim yapt›klar›n› bu
y›l üretimdeki düflüfllerin ifller
aç›s›ndan olumsuz bir seyir
izledi¤ini söyledi.

B ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu, üye ziyaretleri

kapsam›nda fiahinkul Makina A.fi.
Genel Müdürü Hüseyin Kul’a, konuk
oldu.

Ziyarette ekonominin gidifli ana
sohbet konusu oldu. Sohbette
Hüseyin Kul, Otomotiv ana sanayi
için üretim yapt›klar›n›, kendilerine
bildirilen üretim rakamlar›n›n yar›s›na
düflüldü¤ünü ifade etti. Kul, “ bize
söylenen rakamlar için yat›r›mlar
yap›yoruz. Ancak, gerek iç gerekse
d›fl pazardaki daralmadan dolay›
kapasitenin yar›s›n› kullanabiliyoruz.
Eskiden bir dip görülür ve oradan

ç›k›fl olurdu. fiimdi dura¤an bir seyir
var” diye konufltu.

Kul, kendisinin Demokratik Sol Parti
Genel Baflkan Yard›mc›l›¤› görevini
de yürüttü¤ünü hat›rlatarak, “Siyaset
askerlik gibi kutsal bir görev. Siyaset
yapmas› gerekenler yapmad›¤› için
be¤enmedi¤imiz insanlar›n siyaset
yapmas›na tan›k oluyoruz” dedi.
Kul, “Eskiden meslek lisesi mezunlar›
en az›ndan ne dedi¤inizi anlard›.

“Türkiye sermaye biriktiremiyor”
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, üye ziyaretleri
kapsam›nda BODO Prolast A.fi.
Yönetim Kurulu Baflkan› Kemal
Gürsel’e konuk oldu.

B

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,  BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt
ve BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu da kat›ld›.

US‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay, ziyarette k›sa
süre önce Bypass ameliyat› olan

Gürsel'e geçmifl olsun dileklerini de
iletti.

Gürsel, BUS‹AD'›n üye ziyaretlerinin
çok do¤ru bir etkinlik oldu¤unu ifade
ederek geçmifl olsun dilekleri için de
teflekkür etti.

Türkiye ekonomisinin de görüflüldü¤ü
ziyarette Gürsel, “Sermaye birikimi
oluflturmak da ülke olarak
zorlan›yoruz. Borçla büyüyoruz
sürekli. Kasalarda para olmuyor”
dedi.

Ziyarette, Bursa ifl dünyas›ndaki yeni
geliflmeler de konuflulurken Gürsel,
g›da-hizmet sektöründe yeni bir
giriflimin içinde olduklar›n› da ifade
etti.

Ziyaretler
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ve üretim için en çok tercih edilen
ülke konumuna ulaflt›¤›n› da ifade
etti.

‹fl odakl› yaflad›¤›n› sosoyal
aktivitelerden bir süredir uzak
kald›¤›n› ifade eden Ya¤c›,  ald›¤› bir
kararla daha fazla BUS‹AD etkinli¤ine
kat›laca¤›n› söyledi.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay,  BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi Gonca
Yerliyurt, BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
de kat›ld›.

“4 y›lda
4 kat
büyüdük”

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, üye ziyaretleri kapam›nda
CHASSIS BRAKES
INTERNATIONAL Genel Müdürü
Ahmet Ya¤c›'ya konuk oldu.

Y a¤c›, ziyarette kendi ifl hayat› ve
CHASSIS BRAKE 
INTERNATIONAL'›n hikayesi

hakk›nda bilgileri verdi. Ya¤c›,
dünyadaki 3. Büyük fren üreticisi
olduklar›n› ifade ederken, Bursa
fabrikas›n›n son 4 y›lda 4 kat
büyüdü¤ünü söyledi. ‹hracatta son
zamanlarda ciddi art›fl yaflad›klar›n›
Amerika ve Japonya'ya da fren
göndermeye bafllad›klar›n› kaydetti.
Kritik ve hataya yer olmayan bir parça
ürettiklerini belirten Ya¤c›, dünyada
13 noktada üretim yapt›klar›n› söyledi.

Ya¤c›, son y›llarda Bursa fabrikas›n›n
büyüklük olarak 13 fabrika içinde 2.
S›raya ç›kt›klar›n› da belirtti. Y›ld›z
Teknik Üniversitesi'nde makine
mühendisli¤ini bitirdi¤ini flimdi de
Liverpool Üniversitesinde iflletme
okudu¤unu kaydetti.

Ya¤c›, Türkiye'deki çal›flanlar›n çok
fedakar ve esnek oldu¤unu, yaflanan
bir problemi çözene kadar
durmad›klar›n› belirterek, “Bu da
bizim di¤er ülkelere göre daha öne
ç›kmam›za neden oluyor” dedi.
Ya¤c›, Türkiye'nin 1990'lar›n
sonundan itibaren özellikle
otomotivde, ciddi at›l›mlar yapt›¤›n›

“Türkiye tafl zengini bir ülke”
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, Simge fiirketler Grubu
Yönetim Kurulu Baflkan› Nezir
Gencer'e konuk oldu.

A

Baflkan› Ergun Hadi Türkay,  BUS‹AD
Yönetim Kurulu Üyesi Gonca
Yerliyurt, BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve BUS‹AD Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
de kat›ld›.

¤›r bir ifl yapt›klar›n› belirten Nezir
Gencer, Almanya'da kat›ld›klar›
fuara 70 TIR'la gittiklerini söyledi.

Teknik bilinmiyorsa çok ciddi parasal
kay›plar yaflanan bir sektörde
çal›flt›klar›n› da ifade eden Gencer,
Türkiye'de önemli mesafeler
kaydettiklerini belirtti.

Asfalt›n tek tabakayla
yap›lamayaca¤›n› söyleyen Gencer,
art›k bu ifllerin yap›lmaya baflland›¤›n›
da dile getirdi. “Kent içi yolu yapmak,
kent d›fl›nda yapmaktan zordur” diyen
Gencer, “Kent içinde trafik daha
yo¤undur ve eskime daha h›zl›
yaflan›r” dedi.

Gencer, “Türkiye'nin çok büyük bir
avantaj› var. Türkiye'de bir ton agrega
15 lira. Rusya'da 55 Euro,
Almanya'da 35-45 Euro. Türkiye tafl
zengini” diye konufltu.

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu



59 Bak›fl 148

Ziyarete BUS‹AD Yönetim Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, BUS‹AD
Genel Koordinatörü Basri Tüfekçio¤lu
ve BUS‹AD Genel Koordinatör
Yard›mc›s› Deniz Karaer de kat›ld›.

“Dünyan›n her yerinden iplik getiriyoruz”
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, Gökçen ‹plik Ltd. fiti.
Orta¤› Suat Gökçen'e konuk oldu.

Z iyarette tekstil sektörünün 
geçmifli ve gelece¤i konufluldu.
Ziyarete kat›lan Suat Gökçen'in

babas› Sadettin Gökçen de, aile
flirketlerinde büyü¤ün bulunmas›n›n
öneminden bahsedildi. Türkiye
ekonomisinin durumunun da
konufluldu¤u ziyarette, faiz indirimine
dövizin ne yan›t verece¤i de tart›fl›ld›.

BUS‹AD Baflkan› Ergun Hadi Türkay,
Türkiye'nin finans sorunun eskiden
beri var oldu¤unu belirtirken,
“‹flletmeler zarar etmekten de¤il,
paras›zl›ktan batar” dedi.

Suat Gökçen, iplik ticareti yapt›klar›n›,
dünyan›n çok farkl› yerlerinden iplik

getirebildiklerini ifade etti. BUS‹AD'›n
gençleflme hareketinin de
konufluldu¤u ziyarette Suat Gökçen'in
kardefli Merve Gökçen'in de
kat›l›m›n›n beklendi¤i belirtildi.

“Tekstilde iniflli ç›k›fll› bir y›l yaflad›k”
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu üye ziyaretleri kapsam›nda
Ar Kimya Ltd. fiti sahibi ‹lhan
Kaplayan’a konuk oldu.

Z

“Baban›z Adnan Bey bizim
duayenimizdir” dedi.
Ziyarete, BUS‹AD Yönetm Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay ile
BUS‹AD Genel Koordinatörü Basri
Tüfekçio¤lu ve Genel Koordinatör
Yard›mc›s› Deniz Karaer de kat›ld›.

iyarette baflta tekstil sektörü 
olmak üzere, Türkiye ekonomisi
sohbetin ana konusu oldu.

Tekstilin bu y›l iniflli ç›k›fll› bir y›l
yaflad›¤›n› belirten Kaplayan, Çin’de
mart ay›nda tekstil boyalar› üreten
dev bir fabrikada ç›kan yang›n›n
kendilerini de k›smen etkiledi¤ini
söyledi. Kaplayan, flöyle konufltu:
“Çin’deki organize sanayi
bölgelerindeki düzen beni çok
etkiledi. Dev bölgeler ihtisasa göre
ayr›lm›fl. Her fabrikan›n kazan dairesi
yok. Ortak kazan dairesi ile iflleri
hallediyorlar. Fabrika arsas›n› uzun
zaman bofl b›rakman›za izin
vermiyorlar. K›sa sürede kurup
iflletmek zorundas›n›z. Müthifl bir
düzen var.”

Tekstil boya ve kimyasallar›nda 25-
30 sene içinde yaflanan de¤iflimlerin
de konufluldu¤u ziyarette Kaplayan,
BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
Ergun Hadi Türkay’› üniversiteden
mezun olup Türkiye’ye döndü¤ü
günden beri tan›d›¤›n› ifade ederek,

Ziyaretler
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yo¤un bir ifl çünkü bu ifl. Yüzde 70’i
ekip biçilmiyor Türkiye’nin. Her
ald›¤›m hakk› huzurla arazi al›r›m.
500 dönümden az ölçekte yaparsan
para kazanamazs›n bu ifllerde. 500
dönüme kabaca 1 traktör bak›yor.

Türkiye’de 11 dönüme 1 traktör
düflüyor ama ülkemizde. Türkiye aç
kalacak. Bir ürün yetifltirmek için ona
uygun bak›m flartlar› laz›m. Tar›msal
araziler bölünemez demifl Atatürk.
1963’te de¤ifltirmifller IMF’in
demokrasi getiriyorum diye kredi
verirken ortaya koydu¤u ilk flartm›fl.
75 dönüme yeni ç›kt›. Türkiye aç
kalacak. Domatese kulland›¤›n
meyveyi yok ediyor. 9 y›l boyunca
sürekli arazileri al›p birlefltirdim. Yurt
d›fl›ndaki gibi endüstriyel olacak flu
anda 3,5 milyon metrekare oldu flimdi
kulland›¤›m alan. Tar›m üstü aç›k
sanayi, iklim flartlar› ürününe uygun
olacak.”

Çiftli¤i kuraca¤› bir vakf›n denetimine
b›rakmay› planlad›¤›n› da ifade eden
Sar›, BUS‹AD’›n ziyaretinden dolay›
da teflekkür etti.

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

“T›bbi tar›mla da ilgileniyorum”

Fistafl Afi. Yönetim Kurulu
Baflkan› ‹lhan Sar›, t›bbi tar›m
sektörüyle yo¤un olarak
ilgilendi¤ini, Manisa Akhisar
aras›nda sahip oldu¤u 3.5 milyon
metrekare arazide organik zeytin
üretimi yapt›¤›n› söyledi.

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu üye ziyaretleri

kapsam›nda Fistafl Afi. Yönetim
Kurulu Baflkan› ‹lhan Sar›’ya konuk
oldu. Ziyarette, flirketinin fantezi iplikte
geldi¤i noktay› anlatan Sar›, “ABD,
Japonya'ya ev Brezilya benim
ciromun yüzde 80’ini oluflturuyor.

Buralarla ben ilgilenmeyi tercih
ediyorum. Di¤er 65 ülkede 40 tane
pazarlamac› var” dedi. Sar›,
Amerika’da 20 y›l önce ma¤aza
kurdu¤unu da ifade ederken,
“Amerika’da, 330 milyon nüfus ifli
bafl› gelir 80 bin dolar. Depolar›m
var. Bir siparifl geliyor 7,5 milyon
dolar. 8 bin 500 koleksiyon var.
Cironun yüzde 80’ini yüzde 20
müflteri oluflturuyor. Tek ‹ngilizce'yle
330 milyon nüfusa mal sat›yorsun”
diye konufltu.

Sar›, Türkiye’de de sat›fllar›n›n
oldu¤unu ancak kad›nlar›n yüzde
2’sinin örgü ördü¤ünü söyledi. Sar›,
flunlar› ifade etti:
“Hiç örgü örmeyenleri al›p örgü
örmeyi ö¤retiyoruz. Atölye

çal›flmalar›n› sürekli yap›yoruz. 2 tane
Japon dizayner var. Kendi pazar›m›z›
da biz oluflturuyoruz. Evde perde
yapt›r›yoruz. Sosyal medya ile kendi
televizyonlar›m›z› kurduk. 600
civar›nda markam›z var.”

Sar›, fantezi iplik d›fl›nda uzun y›llard›r
sürdürdü¤ü bir t›bbi tar›m projesi
oldu¤unu da kaydederek, “‹zmir
Manisa aras›nda 3.5 milyon
metrekare arazi toplad›m. Burada
organik zeytin yetifltiriyorum.Ama
amac›m zeytincilik de¤il. Zeytin
yapraklar›n› ilaç sektöründe
kullanmay› planl›yorum. ‹laç
firmalar›yla anlaflt›m” dedi.

Sar› flöyle devam etti:
“Kendimize yeni sektörler üretmemiz
laz›m. Bizde ilaç firmam›z neden yok?
Çin’de 17 bin ekstrakt üreticisi tesis
var. Bursa’da da 10 tane olsun.

Sosyalleflmek için bir fleyler yapal›m
ama gelece¤e de yat›r›m yapmal›y›z.
Bilgimizin zekat› olarak bunlar› biz
yapmal›y›z. Yapt›rmazsak günaha
gireriz. Önümüzdeki 10 y›lda BUS‹AD
olarak flu flu flu sektörleri öneriyoruz
diyebilmeliyiz. Marmarabirlik gibi
zeytini al sat bu de¤il. Katma de¤eri
yüksek sektörlere girmek Türkiye’yi
z›platacakt›r.

Benim yapt›¤›m t›bbi tar›m. Bu risk
de¤il. En uygun ortam›
keflfedeceksin. Zeytin de t›bbi bir
bitki. Arazi al›rken korkmam. Arazi
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‹fl hayat›n›n sürekli ilgi istedi¤ini
kaydeden Baykal, gençlerin iflin
bafl›na geçmeye bafllad›¤›n› ileride
yönetimden de ayr›laca¤›n› kaydetti.

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

“Motor sesi ç›karan korna yap›yoruz”
SEGER Afi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Sinan Baykal, elektrikli
araçlardaki sessiz çal›flma
problemine karfl› motor sesi
ç›karan korna ürettiklerini
söyledi.

B ursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar› 
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim 
Kurulu üye ziyaretleri

kapsam›nda SEGER Afi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Sinan Baykal’a konuk
oldu.

Ziyarette, otomotiv sektörü, sivil
toplum kurulufllar›n›n durumu
konufluldu. Sinan Baykal, sa¤l›k
sorunlar› nedeniyle sosyal hayattan
uzak kald›¤›n› belirterek, “Sivil toplum
kurulufllar› da art›k eski niteli¤ini
kaybetmeye bafllad›” dedi.
Baykal, flirketlerinin korna üretimi
yapt›¤›n› hat›rlatarak, geliflen
teknolojilere uyum sa¤lamaya
çal›flt›klar›n› da söyledi. Baykal, flunlar›
ifade etti:

“Elektrikli ve otonom araçlar yollara
ç›kmaya bafllad›. Bizden de yeni
duruma göre çal›flmalar yapmam›z
isteniyor ve kendimizi ona göre
konumland›r›yoruz. Elektrikli araçlarda
sesizlik olunca biz de otomobilin
motor sesini ç›karan kornalara
çal›flmaya bafllad›k. Tesla’n›n
kornalar›n› da biz veriyoruz. Çin’de
de fabrikam›z var. Yüzde 75-80
ihracata çal›fl›yoruz. O nedenle
krizlerden çok da etkilenmiyoruz.”

Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Mustafa
Ekinci ile BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
kat›ld›.

“Geri dönüflümlü iplik üretiyoruz”
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu üye ziyaretleri kapsam›nda
Acarsoy Tekstil Afi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Emin Acar’a
konuk oldu.

A carsoy Tekstil Afi. Yönetim 
Kurulu Baflkan› Emin Acar, 
bat›da bafllayan do¤al tekstil

aray›fllar›na karfl› geri dönüflümlü iplik
üretimi yapt›klar›n› söyledi.
Hammadesi, a¤aç olan viscon iplik
üretimi yapt›klar›n› ifade eden Acar,
viscon üretiminin, pamuklu üretimine
göre daha temiz oldu¤unu da
kaydetti.

Acar, tekstil d›fl›nda enerji ile de
ilgilendiklerini belirterek, bio kitleden
elektrik üretimi gerçeklefltirmek için
Denizli’de yat›r›m yapt›klar›n› söyledi.
Acar, ayr›ca rüzgar santralleri

oldu¤unu ve rüzgar santrallerinden
çok memnun olduklar›n› da kaydetti.

Ziyarete, BUS‹AD Yönetm Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Yönetim

Ziyaretler
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nallar Afi. Yönetim Kurulu Baflkan›
Turgut ‹nal, otomobil sat›fl›n›n son
y›llar›n en kötü dönemini yaflad›¤›n›

ifade etti. Turgut ‹nal, ancak son
çeyrekte biriken talep ve y›l sonu
talepleri nedeniyle bir parça
k›p›rdama beklediklerini de söyledi.
‹nflaat ifli yapt›klar›n› da ifade eden
‹nal, konut sat›fl›n›n ise, 3 ayd›r iyi
gitti¤ini belirtti.

Turgut ‹nal, kentlerin iyi
planlanmad›¤›n› da kaydederek,

“Son çeyrekte otomobilde düzelme
bekliyoruz”

Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, üye ziyaretleri
kapsam›nda ‹nallar Afi. Yönetim
Kurulu Baflkan› Turgut ‹nal’a
konuk oldu.

‹
özellikle denizlerin doldurulmas›na
karfl› oldu¤unu ifade etti.
Ziyarete, BUS‹AD Yönetm Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Mustafa
Ekinci, Yönetim Kurulu Üyesi fievki

Boran ile BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
kat›ld›.

ormazo¤lu, endüstriyel tar›ma 
tepki oldu¤unu ifade ederek, 
“Endüstriyel tar›m olmazsa

fiyatlar 4-5 kat›na ç›kar. Dönüm
bafl›na al›nan miktar artm›fl durumda.
Amatör tar›mla dünya nüfusu
doyurulamaz” dedi.

Yormazo¤lu, MAY Tohum olarak 40’›n
üzerinde ülkeye ihracat yapt›klar›n›
da belirterek, dünyaya tohum satan
tek Türk tohum firmas› olduklar›n›
söyledi. Yormazo¤lu, cirolar›n›n yüzde
8’ini Ar-Ge’ye ay›rd›klar›n› da
kaydederek, her y›l 5 yeni tohum
çefliti ürettiklerini de ifade etti.
120 bin dekar alanda tohum üretimi
yapt›klar›n› da kaydeden Yormazo¤lu,

“Endüstriyel tar›m olmazsa olmaz”
Bursa Sanayicileri ve ‹flinsanlar›
Derne¤i (BUS‹AD) Yönetim
Kurulu, üye ziyaretleri
kapsam›nda May Tohum Afi.
Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf
Yormazo¤lu’na konuk oldu.

Y
›slah faaliyetlerini de yerinde
gerçeklefltirdiklerini belirtti. 1978’den
beri bu iflin içinde olduklar›n› belirten
Yormazo¤lu, MAYCEV ile ceviz
üretimi yapt›klar›n› da söyledi.
Türkiye’de tar›m alanlar›n›n ölçek
ekonomisine uymad›¤›n› da ifade
eden Yormazo¤lu, “ABD’de binlerce
dönümü 2-3 kifli ile iflleyebiliyorsunuz.
Bizde araziler bölünüyor” dedi.
Tar›m›n üstü aç›k fabrika oldu¤unu

kaydeden Yormazo¤lu, “Canl›
materyalle ve hava flartlar›yla
u¤raflmak zorunday›z” diye konufltu.

Ziyarete, BUS‹AD Yönetm Kurulu
Baflkan› Ergun Hadi Türkay, Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Mustafa
Ekinci ile BUS‹AD Genel Koordinatörü
Basri Tüfekçio¤lu ve Genel
Koordinatör Yard›mc›s› Deniz Karaer
kat›ld›.

Ziyaretler



ürkiye; büyüyen, genç ve kentli
nüfusun h›zl› artt›¤› bir ülkedir. 
Bu yap›sal özelli¤i konut ihtiyac›n›

artt›rm›fl, buna paralel olarak ta konut
sektörü h›zla geliflmifltir. Zira
günümüzde inflaat denilince
gündeme öncelikle konut inflaatlar›
gelmektedir. Evet, konut inflaatlar›
önemli ama, inflaat sektörünün
bütünü de¤il bir parças›d›r. Her türlü
kamu ve özel sektör yat›r›mlar›n›n
büyük bir bölümü inflaat yat›r›mlar›n›
oluflturmaktad›r.

Ülke ekonomisinin her alan›n›n inflaat
sektörü ile kesiflti¤i bir gerçektir.
Büyük ölçüde ulusal sermayeye
dayanan ‹nflaat Sektörü, yüzlerce
meslek dal›n› ilgilendirmesi nedeniyle
istihdam ve üretim sürecini önemli
ölçüde etkilemektedir. Küresel ve
bölgesel tüm olumsuzluklara ra¤men
ülkemizin yakalad›¤› büyüme
trendinde inflaat sektörünün katk›s›
yads›namaz, inflaat sektörü
büyüdükçe Türkiye’de büyümeye
devam edecektir. 

Ülkemizde inflaat sektörü hem
istihdamda, hem vergilerde hem de
önemli oranda yerli ürün kullan›lan
bir sektör olmas› bak›m›ndan,
kendisine yap›lacak tüm deste¤in
do¤rudan ekonomimize, halk›m›za
ve devletimize geri döndü¤ü bir
sektördür.

‹nflaat sektörü istikrarla direk
ba¤lant›l› bir sektördür. ‹stikrars›zl›k
oldu¤unda sektör çok ciddi zarar
görmektedir. Y›l içinde ekonomide
yaflanan geliflmelerde piyasalar›
daraltm›flt›r. Kur ve faiz

Bursa’da fabrika inflaat› denilince
ilk akla gelen firmalardan olan
Sinta Sanayi ‹nflaat Taahhüt ve
Ticaret A.fi., sektörde bir
hareketlenme oldu¤unu belittti.
Sinta’dan yap›lan aç›klamada,
Türkiye gibi geliflmekte olan
ülkelerde, geliflimin temelini
inflaat sektörünün oluflturdu¤u
belirtildi.Sinta’dan yap›lan
aç›klamada flunlar ifade edildi:

‹nflaatta hava olumlu yönde de¤iflti
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T
dalgalanmalar›ndan en çok inflaat
sektörü etkilenmifltir. Sektör için zor
bir süreç oldu¤unu, ancak tablonun
olumlu yönde de¤iflti¤ini
söyleyebiliriz.”

Sinta’dan yap›lan aç›klama, sektöre
iliflkin bu de¤erlendirmenin ard›ndan,
yap›m› devam eden inflaat iflleri
hakk›nda da bilgiler verildi.
Aç›klamada devam eden inflaat
ifllerinin flunlar oldu¤u kaydedildi:

“Mass Konfeksiyon Tekstil A.fi.’nin
Demirtafl Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki inflaat›, Asil Çelik
San.ve Tic.A.fi.’nin Orhangazi’deki
mevcut tesislerine Dövme ve Tafllama
Tesisi Betonarme ve Çelik

Konstrüksiyon inflaat ifllerinin, yine
Asil Çelik San.ve Tic.A.fi.’nin mevcut
tesislerine Çelikhane Ergitme ve
Döküm Holleri Ana Bina Güçlendirme
inflaat›n›n yap›m›, ‹nkiflaf Demirtafl
Tekstil San.A.fi.’nin Demirtafl
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
Prefabrik Betonarme Fabrika Binas›
Kaba inflaat›n›n yap›m›, Tece Dekor
Ka¤›t Bask› ve Emprenye
San.Tic.A.fi.’nin 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› firmam›zca devam
etmektedir.”

Üyelerden
Haberler
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Nejat Yahya’dan
Çin’le iliflkilere
önemli katk›

Dünyan›n en büyük ekonomisi
olma yolunda emin ad›mlarla
ilerleyen Çin’le iliflkilerin
geliflmesine Bursal› ‹fl insan›
Nejat Yahya’n›n da önemli
katk›lar› oluyor.

ejat Yahya, yaz aylar›nda Çin 
Ticaret Ataflesi Huang Songfeng
ve ‹stanbul’da yaflayan Çinli

‹fladamlar› Derne¤i Baflkan›

Xiangyong Xie liderli¤inde 21 kiflilik
ifl insan›n› Bursa’da a¤›rlad›.
Yahya, 12 Temmuz’da heyetin BTSO
ile görüflmesini tertip ettikten sonra
Uluda¤ Orman Köflklerinde
kalmalar›n› ve Uluda¤’da yürüyüfl
yapmalar›n› da organize etti.
Yahya, Çinli heyetin Bursa ve
Uluda¤’dan çok etkilendi¤ini söyledi.
Yajya ayr›ca, ‹stanbul’da düzenlenen
Türkiye -Çin Ekonomik ve Kültürel
‹flbirli¤i Paneli’nde de yer ald›.

Yahya’ya burada Baflkonsolos CUI
Wei taraf›ndan Onur Belgesi ve
Plaketli verildi. Yahya, Çin televizyonu
CCTV’ye de bir demeç vererek,
“Ülkem ve Bursa ad›na oldukça onur
duydum. Zira son 30 y›lda iki ülke
aras›nda ticari-sanayi, sosyal, kültürel
-sanatsal, e¤itimsel ve turizm
alan›ndaki kazan›mlara kiflisel ve
diplomatik katk›lar›m› hiç ihmal
etmedi¤im gibi bundan sonra da
devam edece¤im” dedi.

N
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Yeflim Tekstil A¤r› fabrikas›nda
deneme üretimi bafllad›

Gelece¤e dönük planlamalar›
çerçevesinde Bursa’daki tesisinde
1000 kiflilik ek istihdam
sa¤layarak çal›flan say›s›n› 3 bin
500’e ç›karan Yeflim, A¤r›’da infla
edilen üretim tesisi için
gerçeklefltirdi¤i ifle al›mlar
sonras› deneme üretimine
bafllad›. Yeflim, tesisin tam
kapasiteyle üretime geçmesiyle,
dünya markalar›na üretim yapma
ve bölgenin ekonomik gelifliminin
bir parças› olma hedefinde.

¤r›’da geçti¤imiz Mart ay›nda 
‹çiflleri Bakan› Süleyman Soylu 
ile Yeflim Tekstil CEO’su fienol

fiankaya’n›n kat›ld›¤› bir törenle temeli
at›lan fabrika inflaat›nda sona gelindi.
44 bin metrekarelik alan üzerinde
yükselen üretim tesisinin büyük bir
bölümü tamamland›.

Müflterilerinin taleplerini
karfl›layabilmek ad›na gelece¤e
dönük kapasite ve istihdam art›fl›
yapma karar› alan ve planl› flekilde
geliflimini sürdüren Yeflim; A¤r›’da 3
etaptan oluflacak Tekstilkent
Projesi’nin 3. etab›n›n bir parças›

A
olarak kurgulanan haz›r giyim üretim
tesisi için ifl baflvurular›n› tamamlad›
ve deneme üretimine geçti.

A¤r› Valili¤i’nin A¤r› Merkez’de E-90
D100 karayolu güzergah›nda A¤r›
Tekstil Kent Projesi kapsam›nda
tahsis etti¤i arsa üzerinde yap›m›
h›zla devam eden tesisin önümüzdeki
aylarda hayata geçmesi planlan›yor.
Söz konusu üretim tesisi ve üç y›l

içinde sa¤lanacak 5 bin kiflilik
istihdam ile birlikte bölgenin iflsizlik
sorununun çözümüne katk›
sa¤lanmas›, yeni ifl alanlar›n›n
oluflmas›n›n desteklenmesi ve dünya
haz›r giyim sektörünün taleplerine
uygun üretim gerçeklefltirilmesi
hedefleniyor.

Üyelerden
Haberler



Avrupa ‹mar ve Kalk›nma Bankas›
(EBRD) taraf›ndan, özel sektöre
hizmet sunumuna kat›l›m
konusunda araflt›rmalar yapmak
üzere görevlendirilen Uluslararas›
Kad›n Araflt›rmalar› Merkezi
(ICRW), yay›nlad›¤› Bak›m ve
Rekabet Edebilirlik Saha
Araflt›rmas› Raporunda Yeflim
Tekstil’i “Özel Sektörde
Kad›nlar›n Bak›m ‹htiyaçlar›n›
Karfl›layan Küresel En ‹yi
Uygulamalar” aras›nda gösterdi.

Yeflim, küresel en iyi örnekler
aras›nda
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aporda Yeflim d›fl›nda farkl› 
ülkelerde ve alanlarda faaliyet 
gösteren dünya genelindeki üç

kurulufla daha yer verilirken, Yeflim’in
özellikle yerinde çocuk bak›m› ve
di¤er eflitlikçi giriflimleriyle çal›flanlar›
için birçok fayda sa¤lad›¤›na,
firman›n toplumsal cinsiyet eflitli¤i
ad›na ortaya koydu¤u projelerin
flirketin itibar›n› art›rmaya büyük katk›
yapt›¤›na ve flirketi di¤erlerinden
farkl›laflt›rd›¤›na vurgu yap›ld›.

Uluslararas› Kad›n Araflt›rmalar›
Merkezi (ICRW) taraf›ndan yürütülen
ücretsiz bak›m hizmetleriyle ilgili
çal›flma, özellikle kad›nlar›n iflgücüne
kat›labilmelerini, iflgücünde
kalabilmeleri için özel sektörün
sa¤lad›¤› ücretsiz bak›m hizmetlerini
ve bu hizmetlerin çal›flanlar aras›nda
nas›l eflit flekilde da¤›t›labilece¤ini
ele ald›. Araflt›rmada ayr›ca özel
sektörün bak›m alan›na dahil
olmas›n›n ekonomik ve ticari
gerekçeleri detayl› olarak incelendi.

Avrupa ‹mar ve Kalk›nma Bankas›
(EBRD) taraf›ndan desteklenen proje,
co¤rafi olarak Güney ve Do¤u
Akdeniz bölgelerinde yer alan
ülkelere ve geçifl ekonomilerine
odaklansa da araflt›rmada özellikle
özel sektördeki paydafllar için
gelifltirilen politika araçlar›n›n küresel
olarak de¤erlendirilebilmesi dikkat
çekiyor.

R
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Araflt›rmada Yeflim Tekstil ile birlikte
California merkezli d›fl mekân, spor
giyim ve ekipman firmas› Patagonia,
Amerika Birleflik Devletleri ve
Kanada’da faaliyet gösteren ve
özellikle kad›n hastal›klar›na yönelik
ilaçlar üreten 350 y›ll›k bir aile flirketi
olan EMD Serono ve ‹talya’n›n Trento
Belediyesi incelendi.

Araflt›rmada ço¤u özel sektör
firmalar›n›n ücretsiz bak›m
çal›flmalar›n› önemli bir maliyet
unsuru olarak gördü¤ü ve bu alana
yat›r›m yapmad›¤› ifade edildi.
Çal›flanlar›n kaliteli çocuk bak›m
hizmetine eriflememesinin firmalarda
düflük verimlili¤e yol açt›¤›na
de¤inilen araflt›rmada, ayr›ca yüksek
ciro elde edilmesi ve özellikle kaliteli
kad›n çal›flanlar›n ifle al›nmas› ya da
elde tutulmas›nda zorluk çekilmesine
yol açt›¤›na vurgu yap›ld›. Rapora
göre kad›nlar ücretsiz bak›m ifllerinde
erkeklerden önemli ölçüde daha fazla
zaman harc›yor. Kad›nlar ayr›ca
erkeklere göre ev ifllerinde iki kat,
çocuk bak›m›nda da dört kat daha
fazla vakit geçiriyor.

Çal›flmada Yeflim Tekstil’in iflgücünü
olumlu yönde de¤ifltirmek ad›na
çal›flt›¤›na de¤inilirken, bir dizi proje
arac›l›¤›yla da yönetimsel
kompozisyonla iflyerinde cinsiyet
eflitli¤ini teflvik etti¤ine vurgu yap›ld›.
Raporda erkekleri ve kad›nlar› teflvik
etmek için çeflitli giriflimlerde bulunan
Yeflim’in uzun y›llar boyunca
iflyerinde eflit kat›l›ma destek oldu¤u
kaydedilerek, ölçüm sonuçlar›na göre

yerinde çocuk bak›m› ve di¤er eflitlik
giriflimleriyle Yeflim’in çal›flanlar› için
birçok fayda sa¤lad›¤›n›n alt› çizildi.

Son y›llarda Türkiye’de de çeflitli
platformlarda örnek gösterilen Yeflim
Kreflinde A¤ustos 2019 itibariyle

400’den fazla çocuk yararlan›yor.
Yeflim Krefli geçti¤imiz y›llarda da
Amerika’daki PRI radyosu taraf›ndan
bu konuda en iyi uygulamalar
aras›nda gösterilmifl ve programda
çal›flanlarla ve yöneticilerle yap›lan
röportajlara yer verilmiflti.

Üyelerden
Haberler



Merhaba De¤erli Okurlar,

Bu say›da, geçti¤imiz yaz›larda
bahsetmeye bafllad›¤›m›z müzik
tarihinin kuflkusuz en efsanevi
bestecisi Wolfgang Amadeus
Mozart’›n s›rad›fl› yaflam›ndan
bahsetmeye devam ediyoruz...

Mozart’›n en ünlü bestelerinin bafl›nda
gelen Saraydan K›z Kaç›rma, çok
belirgin flekilde Türk etkisi tafl›r.
Üstelik Türk ba¤›fllay›c›l›¤› ile ilgili bir
konuyu iflleyip gelifltirmekten
çekinmemifltir. Opera ‹stanbul’da bir
sarayda geçer ve Osmanl› Padiflah›
Selim, oyunda yüce gönüllü ve
ba¤›fllay›c› biri olarak anlat›l›r.

Kimine göre Mozart’›n Türk ve
Yak›ndo¤u müzi¤ine ilgi duymas›,
yak›n arkadafl› Nijerli bir Müslüman
olan AngeJo Soliman’›n etkisidir.
Kimine göre dönemin imparatoriçesi
Marie Theresa’n›n Türklerle zaman
zaman bar›flmaya yönelik
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Burç Balc›
Viyolonsel Sanatç›s›, Radyo Prodüktörü                                         burcbalci@gmail.com

politikalar›nda Mozart’a beste
siparifllerinde bulunmas›d›r ve
devletin iste¤i ve yönlendirmesi
üzerine de Mozart, Osmanl› konular›n›
müzi¤inde yazmaya bafllam›flt›r.

16 Temmuz akflam› Viyana Saray
Tiyatrosu’nda ilk kez sergilenen
“Saraydan K›z Kaç›rma” operas›
büyük bir yank› uyand›r›r. ‹zleyenler,
bugüne kadar dinlediklerinden çok
farkl› olan ritm ve ezgileri
büyülenmiflçesine dinler. Eser  önce
Viyana’da, sonra da Prag’ta büyük
baflar› kazan›r ve tekrar tekrar
sahnelenir.

Viyana kap›lar›na dayanan Türkler'in
kulland›klar› enstrümanlar›n t›n›lar› ve
kulland›klar› motifleri çal›flmalar›na
tafl›yan Mozart, Türkler'i konu
edinirken kendisini sadece operalarla
da s›n›rlamam›fl, 40’a yak›n eserinde
Türk motiflerini kullanm›flt›r.

Wolfgang, Saraydan K›z Kaç›rma

operas›n›n baflar›s›n›n ard›ndan
1782’de ise bir zamanlar evlenmek
istedi¤i Alysia’n›n kardefli, çok güzel
sesli ve zarif bir gençk›z olan
Constanze Weber  ile tan›fl›r ve
severek evlenir. Art›k ayn› zamanda
hocal›k ta yapmaya bafllam›flt›r, iyi
kazanmas›na karfl›n, müsrifli¤i
nedeniyle oluflan maddi s›k›nt›lar›n›
aflmak için özel dersler de
vermektedir.



durumda de¤ildi, bu eseri kendi
cenazesi için besteledi¤inden
kesinlikle emindi. “ Bu esnada Mozart
sadece otuz befl yafl›ndayd› ve
arkadafllar›na belirtti¤i gibi
zehirlendi¤ini düflünmektedir.

Wolfgang ölümün yaklaflt›¤›n›
hisseder. Bu esnada pek çok
operas›n›n librettisti Lorenzo da
Ponte'ye yazd›¤› mektup, onun ne
tür duygular içinde oldu¤unu
anlamam›z› sa¤layacakt›r:

“Bilinmeyen'in yüzü, gözümün
önünden hiçbir zaman gitmiyor.
Sürekli görüyorum onu; yalvar›yor
bana, s›k›flt›r›yor, zorluyor beni;
durmadan, sab›rs›zca yap›t›m›
soruyor, onu bitirmemi istiyor benden.
‹ste¤ine uyuyorum, çünkü çal›flmak,
bofl durmak gibi yormuyor beni.
Korkmakla hiç bir fley elde
edemeyece¤im, biliyorum. Durumum,
son saatimin yaklaflt›¤›n› gösteriyor.
Yaflamam›n sonuna yaklaflt›m art›k,
biliyorum. Ancak bu son,
yeteneklerimi gösterebilece¤im bir
s›rada geliyor buna üzülüyorum. Her
fleye karfl›n, güzel fleydi yaflamak.
Mesle¤ime ne kadar verimli koflullar
içinde bafllam›flt›m oysa. Ama, ne
yapal›m, kader çizgimizi de¤ifltirmek
elimizde de¤il… Tanr›'n›n takdiri
neyse o oluyor. Kapat›yorum art›k
defterimi. Ölümümün flark›s› önümde
uzay›p gidiyor. Onu tamamlamadan
bu dünyadan ayr›lmamal›y›m…”

Art›k durumu a¤›rlaflm›fl, resmen ölüm
döfle¤indedir. Büyük bir gayretle ve
yard›mc›s› Ö¤rencisi Franz Xavier
Süssmayr’a çeflitli bölümleri söyleyip
dikte ettirerek, kendi ölümü için
besteledi¤ini söyledi¤i Lacrimosa'n›n
sonuna kadar gelir. Geri kalan› taslak
halinde (temalar› yazar- Süssmayr
sonralar› tamamlayacakt›r) b›rak›r ve
5 Aral›k 1791 günü Viyana’daki
evinde halen tam anlafl›lamam›fl
esrarengiz bir biçimde, henüz 35
yafl›ndayken ölür. Son sözleri
"Ölümün tad› dudaklar›mda... Bu
dünyadan olmayan bir fley
hissediyorum" der..

Önümüzdeki say›da, bu esrarengiz
ölümün ard›ndaki s›r perdesini
aralayaca¤›z, görüflmek üzere,
müzikle kal›n de¤erli okurlar…

yap›tlar›nda Mozart’›n yo¤un etkisini
hissetti¤imiz bu genç yetenek, ileride
müzik tarihinin yine en büyük
devlerinden biri olacak Ludwig van
Beethoven’dir.

Esrarengiz yabanc› ve ölüm!

1791 y›l›nda hastalan›r Wolfgang.
Art›k çok bitkin, halsiz ve hastad›r.
Eserlerini yazacak gücü dahi
bulamamaktad›r. Doktorlar farkl› farkl›
teflhislerle kafas›n› kar›flt›rmakta, farkl›
tedaviler önermektedir. Bu arada
borçlar› artm›fl, bozulan ekonomik
durumunu toparlayamaz hale
gelmifltir.

Ayn› y›l›n Temmuz ay›nda, esrarengiz
bir haberci, kendini tan›tmak
istemeyen efendisinden Mozart'a bir
not getirir. Habercinin efendisi,
kendisi için çok de¤erli birini
kaybetmifltir. Bu yak›n›n›n b›rakt›¤›
an›lar› sonsuza kadar de¤erli k›lacak
bir a¤›t yazmas›n› istemektedir
Mozart'tan. Mozart bunun karfl›l›¤›nda
yüklü bir ücret alacakt›r. Haberci,
ücretin yar›s›n› Mozart’›n eline verir,
ve siparifl eden gizli kifliyi
araflt›rmamas› için uyararak gider.

Mozart'›n ateflli nöbetleri giderek
artmaktad›r. Paraya da ihtiyac› vard›r.
Efli Constanze, hemen eser üzerinde
çal›flmaya bafllayan kocas›n›n ruh
halini  “Her zaman sessizce oturuyor
ve düflüncelere dal›yordu” diye
anlat›r. “En sonunda art›k reddedecek

Kültür / Sanat
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Mozart’›n vergi beyan›!

O y›llarda, Mozart’›n Kutsal Roma
‹mparatoru  II.Joseph’in emrinde
çal›flt›¤› dönemde, gelir vergisi
beyannamesi diye bir kavram olmasa
da, insanlar zaman zaman ça¤›r›larak
gelirlerini, kazanma yöntemlerini,
patronlar›n› yazarak beyanda
bulunmaktad›rlar. Mozart’›n da bir
gün bu sorular› yan›tlamas› istenir ve
eline bir form verilir. Wolfgang oturur
ve düflünmeye bafllar. Kalemi eline
al›r ve yazar: “Ad›: Wolfgang Gottlieb
Mozart”. Sonra çocuksu bir mutlulukla
“Daha müzikal oldu¤u ve ayn› anlama
geldi¤i için Wolfgang Amadeo Mozart
olarak de¤ifltirildi” diye ekler.

Maafl›n› yazmas› gereken sat›ra
gelince kafllar› çat›l›r ve duralar. “800
Gulden (Günümüz Türkiye’sindeki
asgari ücret civar›)” diye yazd›. Ve
“fiahsi düflünceler” k›sm›na flöyle
ekledi: “Ortaya koydu¤um fleyler için
çok fazla, koyabilece¤im fleyler içinse
çok az”

Tarihin buluflturamad›¤› iki efsane!

Y›llar geçmekte, Mozart’›n ola¤anüstü
ünü tüm Avrupa’ya yay›lmaktad›r.
Kendisinden 15 yafl küçük genç bir
besteci, s›rf Mozart’la tan›flabilmek
için Viyana’ya gider ve zor flartlarda
bu büyük dehaya ulaflmaya, onunla
tan›flmaya çal›fl›r, ancak nedense bir
türlü onunla tan›flmay› ve çal›flmay›
baflaramaz. Gençlik dönemi


