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Birlikte üretelim, birlikte büyüyelim...
Sinerji BOSİAD 
yayın organıdır

Bursa iş dünyası temsilcilerinin 

oluşturduğu 82 kurum ve 

kuruluş, ortak bir bildiriyle 

darbe girişimini kınadı, 

hükümete destek verdi. s18

Bursa iş dünyası

darbeye karşı    

tek ses

Bursa OSB’de sanayinin 
çarkları hızla dönmeye 
devam ediyor

‘2016 otomotivin
altın yılı olacak’

Bakan Özlü’den
Bursa çıkarması

Ülkemizdeki planlı sanayileşmenin ilk örneği olan ve 55 
yıldır aralıksız çalışan Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
çarklar dönmeye devam ediyor.  s22

Üstünberk Holding Yurtiçi CEO’su Müfit 
Karademirler, bu yılın Türkiye otomotiv 
sektörü için de çok iyi geçeceğine 
inandığını söyledi. s62

Bakan olduktan sonra Bursa’ya ilk ziyaretini 
gerçekleştiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, Bursalı sanayicilerle bir 
araya geldi. s26

Tefefeci gümrük 
müşavirlerine 
dikkat! s46
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warmhaus.com.tr
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Elektrikli AraçlarPilotcar Elektrikli Hizmet Araçları ile işletmenize değer katın. 
Atık Toplayıcı ve Damperli Çöp Kamyonu modelleri sayesinde doğaya 
duyarlı olduğunuzu gösterin. Lityum iyon aküleri sayesinde güçlü, yenilikçi 
teknolojisi sayesinde bir adım önde olun.

www.pilotcar.com.tr

YERLİ
ÜRETİM

Hill
holder600 kg

Carrying capacity

Li-ion
Aküler

Enerji Dönüşümlü
Fren Sistemi

Elektro Manyetik
Park Fren Sistemi

400 kg / 2.2 m3

Taşıma Kapasitesi
Geri Görüş
Kamerası

Hidrolik Ön-Arka
Frenler

120 Litre
Çöp Kutusu Boşaltıcı

Yokuş Kalkış
Destek Sistemi

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N113 
Sokak No: 3 Nilüfer / BURSA - TÜRKİYE
Tel:  +90.(224) 411 02 86-87 
Fax: +90.(224) 411 05 34 
email: info@pilotcar.com.tr
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Birlikte üretelim, birlikte büyüyelim... Sinerji BOSİAD yayın organıdır

Temmuz / Ağustos 2016
Yıl 4 Sayı 18 Yayın Süresi 2 ayda 1
Yayın Bölgesi Bursa

BOSİAD adına sahibi
Yavuz Yiğit

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdullah Bayrak

Bursa OSB Yönetim Kurulu
Hüseyin Durmaz Yönetim Kurulu Başkanı

Baran Çelik Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Abdullah Burkay Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan İpeker Yönetim Kurulu Üyesi

Müfit Karademirler Yönetim Kurulu Üyesi

Bursa OSB Bölge Müdürü
A.Türker Ertürk

BOSİAD Yönetim Kurulu
İlker Oral Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah Bayrak Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Hasan Candan Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Yavuz Yiğit Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Meltem Turan Yönetim Kurulu Üyesi

Mefküre Zümbülova Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Parseker Yönetim Kurulu Üyesi

İhsan İpeker Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Hadi Türkay Yönetim Kurulu Üyesi

Necat Altın Yönetim Kurulu Üyesi

Tanver Emre Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi

Dergi İletişim
Bursa Organize Sanayi Bölgesi
Ormanlar Cad. Meşelipark Tesisleri
No:2-2  B Blok  D:2 16140 Nilüfer/BURSA
Mobil: 0 530 941 33 39
Tel: 0 224 243 20 01   Fax: 0 224 243 20 02
Web: www.bosiad.org.tr
bilgi@bosiad.org.tr

Yayına Hazırlayan

Yazıevi İletişim&Yayıncılık
Tel:  0 224 451 66 67
Fax: 0 224 451 70 71
Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Cd.
Kurumahmutoğlu Apt. No:140 K:4 D:4 Nilüfer/Bursa
yazievi@yazievi.com.tr
www.yazievi.com.tr

Baskı

Baskı Tarihi
Ağustos 2016
Yayın Türü
Yerel Süreli

Sinerji, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği’nin (BOSİAD) yayın organıdır. Dergide yayınlanan yazı ve 
makaleler kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazı ve reklamların 
sorumluluğu yazana veya reklam verene aittir.

Kapak Konusu
18 Bursa iş dünyası darbeye karşı tek ses

BOSB ve BOSİAD’dan…
22
24
26
30
32
34
35
36
37
44
48

Bursa OSB’de sanayinin çarkları hızla dönmeye devam ediyor 

AR-GE’de Bursa OSB farkı 

Bakan Özlü’den Bursa çıkarması 

Bakan Özlü’den Bosch’a ziyaret

Bursa OSB trafiğine nefes aldıran proje 

Otomotiv Kümesi Kolombiya’da tanıtıldı 

Yeni pazar arayışlarında hız kesilmiyor 

Bursa OSB Tekstil Kümesi ilk tercihinde Japonya pazarını seçti 

Otomotiv Kümesi’nde eğitimler başladı 

Bursa protokolü ve iş dünyası iftarda buluştu

Kolortek’e ödülü takdim edildi / Gökyüzü fotoğrafçılığını öğrendiler

Röportajlar
38
54
62

Bursa Entegre Enerji, atık yönetimine yön verecek Kadri UĞUR

Fransız ortaklık yolda, Elemeği yurtdışında daha da büyüyecek Mehmet AKSÖZ 

2016 otomotivin altın yılı olacak Müfit KARADEMİRLER

Görüşler
46
50
52
58
60
66
74

Tefeci gümrük müşavirlerine dikkat Ahmet ÖZENALP

Personele verilen altın bedelleri SGK primine tabidir Şerif ARI

Hazır mıyız? Şimdi Endüstri 4.0 zamanı Erdal ELBAY 

Çalışanın işverene karşı rekabet yasağı Zeynep Handan ÖZCEBE

Depresyon ve beslenme ilişkisi (2) Yrd. Doç. Dr. Esin Göksu ŞEKER 

“T Tipi Öğrenme”nin hangi çizgisindeyiz ? Sema ADALI

Havuz enfeksiyonlarına dikkat! Ecz. Tunca TOKER

Fotoğraf Öyküsü
72 Özgürlüğe Doğru Dr. İsmail ŞEKER

Uzak İyidir
68 Güneşin doğduğu ada: JAPONYA İrfan DEMİRDÜZEN

Sağlık
75 Aşırı sıcak havalarda şemsiyenizi almayı unutmayın / Masa başı çalışanlar için zayıflama ipuçları

Sinerji’den Mesaj
12
14

Bursa OSB’de çalışmalarımız hız kesmiyor Hüseyin Durmaz

Güçlü millet, güçlü Türkiye İlker Oral

Sinerji

içindekiler

s18

s54
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BOSB’dan / Hüseyin Durmaz

Değerli sanayiciler;

Ülkemiz 15 Temmuz’da bir felaketin eşiğinden döndü. Hainlerin darbe girişimi, milletimizin 
kendini silahların önüne atarak vatanına sahip çıkmasıyla atlatıldı. Böyle karanlık bir geceyi 
bir daha yaşamamayı diliyor, tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize geçmiş olsun dileklerimi 
sunuyorum. Bu darbe girişimi ile ülkemizin ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez 
daha görmüş olduk. Darbenin hemen arkasından birkaç gün içerisinde piyasaların normale 
dönmesi, halkın Türk Lirası’na olan güvenini göstermesi yarınlara daha umutla bakmamızı 
sağladı.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde de yılın ilk 6 aylık döneminde çarklar dönmeye devam 
etti. Bunu, üretimin önemli göstergelerinden olan bölgemizdeki fabrikaların elektrik, su ve 
doğalgaz tüketimleri ile yaptıkları ihracattaki artışla görebiliyoruz. Bu arada, yeni yatırımlar ve 
fabrika inşaatları da devam ediyor. Yılın ilk 6 ayında bölgemizde 8 yeni fabrika yapılmak üzere 
37 bin 600 metrekare alan için inşaat ruhsatı verildi.

Birçok alanda Türkiye’de ilk olan Bursa OSB, AR-GE merkezleriyle de örnek oluyor. Bursa’da 
bulunan 39 AR-GE merkezinin 17’si Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor. 
Konu ile ilgili detaylı bilgilere dergimizin sayfalarında yer verdik.

Çok değerli sanayiciler;

Geçtiğimiz ay önemli bir konuğu ağırladık. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakan 
olduktan sonra ilk kez geldiği Bursa’da çeşitli temaslarda bulundu.

Özlü, sanayi bölgelerinin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, sanayicilerin sorunlarını dinleme-
yi ve devlet olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi amaçladıklarını söyledi. 
Özlü, toplantıda Üretim Reform Paketi müjdesi de verdi. Bakan Özlü, Bursa iş dünyasının ta-
leplerinin de bu reform paketinde yer alacağını kaydetti.

Sinerji’nin bu sayısında yukarıda bahsettiğimiz konular ve ekonomiye ve bölgemize dair ha-
berleri detaylı olarak bulabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum.

Bursa OSB’de 
çalışmalarımız 
hız kesmiyor

Hüseyin Durmaz
Bursa OSB Yön. Kur. Bşk.
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BOSB Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cadde No:11  
Nilüfer / Bursa / Türkiye T: +90 224 241 30 90 

Işığın Kişisel Hali.

www.lampeti.com
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BOSİAD’dan / İlker Oral

Çok değerli Sinerji okurları;

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hazırladığımız sayı ile birlikteyiz. Darbe-

lerden çok çeken Türkiye, 15 Temmuz’da da böyle bir girişime sahne oldu. Ancak bu 

kez durum farklıydı. Durumu haber alır almaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da çağrısıyla 

sokaklara dökülen vatandaşlar, darbecilerin hain planını geri püskürttü ve Çanakkale 

ruhuyla vatanına sahip çıktı. Halkımız, siyasi partiler, basın ve sivil toplum örgütleri, 15 

Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde meydanları boş bırakmadı, adeta destan yaz-

dı, demokrasi nöbetinden başarıyla, yüz akıyla çıktı.

Türk ulusunun demokrasi bilinci ve vatan sevgisi, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 

yaptığı en büyük kötülük olan 15 Temmuz darbe girişimini engellediği gibi, piyasalar-

daki darbeyi de önledi. Vatandaşlar darbe girişiminden sonra 9 milyar doların üzerin-

deki dövizini bozdurarak Türk Lirası’na geçmiştir. Bu; milletimizin ülkeyi ve demokrasiyi 

sahiplenme iradesini, milli iradenin de gücünü göstermektedir. Türkiye, darbe girişi-

minden demokrasisini güçlendirerek çıktı. Dünün yaşanan tüm olumsuzluklarından 

ders alalım, ancak geleceğe de umutla bakalım, ileri adımlar atalım, geçmişe saplanıp 

kalmayalım. Yasaları, demokrasisi, özgürlükleri, altyapısı işleyen ve her alanda büyüyen 

Türkiye hedefine kilitlenmeliyiz. Yönetilebilir bir ülke, yönetilebilir bir demokrasi için 

hepimiz el ele vermeliyiz, el ve gönül birliği içinde Türkiye’nin parlak geleceğini birlikte 

inşa etmeliyiz. Asla unutmayalım ki; hepimizin adı farklıdır, ama soyadımız Türkiye’dir. 

Türkiye “ortak payda”mızdır.

Hepinize güzel günler diliyorum...

Güçlü millet,
güçlü Türkiye

İlker Oral
BOSİAD Yön. Kur. Bşk.



15BOSİAD SİNERJİ / Temmuz - Ağustos 2016

Rudolf Duraner A.Ş.
Organize Sanayi 
Bölgesi Sarı Cadde 
4.Sokak No:2
 
Nilüfer - Bursa
TÜRKİYE

www.rudolf-duraner.com.tr

Tel: (0.224) 2428540

BIONIC-FINISH® ECO PLUS
The Plus for Professionals

The Plus in Security

Performans apreleri için 
flor içermeyen - yıkamaya dayanıklı - ekolojik 
yeni nesil su itici

GOTS 4.0 KONFORM
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ekonomi dünyasından kısa kısa

Yıldırım:
Birikmiş vergi 
cezalarının
hepsini 
kaldırıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: “Damga vergisinde 
ciddi düzenlemeler yaptık, şirket kurumlarının tasviyelerini 
kolaylaştırdık, şirketlere vergi istisnası getirdik. Yatırımların 
üzerindeki vergiyi kaldırıyoruz. Vergi prim borçlarını da 36 aya 
kadar taksitlendiriyoruz. Birikmiş vergi cezalarının hepsini kal-
dırıyoruz, matrah artırımı getiriyoruz. Geçmişe sünger çekiyo-
ruz. İşletme kayıtlarını düzeltme imkânı veriyoruz. Devlet size, 
işlerinize karşı hafiyelik yapmadı.

TCMB PİYASAYA MÜDAHALE ETMEDİ

Bankalar tıkır tıkır çalışıyor. Yabancılar mutsuz oldular. 79 mil-
yon mutlu olduktan sonra gerisi teferruat. TCMB bir kuruş 
piyasaya para verme ihtiyacı duymadı. İlk gün dolarda oyna-
ma oldu, sonra dengeyi buldu. Süreci bundan sonra beraber 
yürüteceğiz. Yerli ve uluslararası yatırımcıyı destekliyoruz. Bü-

rokratik engelleri ortadan kaldırıyoruz. Bireysel emeklilik ile 
tasarrufları artıracağız. Yatırımların hız kesmeden devam 

etmesini sağlıyoruz.”

Çankaya Köşkü’nde oda ve borsa başkanları ile bir 
araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, “Yatırımların 
üzerindeki vergileri kaldırıyoruz” dedi.
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Konut alımında 
yeni dönem 

Otomatik 
bireysel 
emeklilik kaç 
kişiyi etkileyecek

Gayrimenkul sertifikası yönetmeliği Resmi Gaze-
te’de yayımlandı ve konut alımında artık yeni bir 
dönem başladı. Gayrimenkul sertifikası 
uygulamasıyla, artık bir konutun 
tamamı yerine belli bir metre-
karesini satın almak mümkün 
olacak. Yeterli sayıda sertifi-
kaya sahip olan vatandaş-
lara, tamamlanan projeden 
istediği daireyi alma imkânı 
tanınacak. Sertifika sahibi ol-
masına rağmen daire almak 
istemeyenler ise, sertifikalarını 
isterlerse borsada satabilecek. Ya da 
diğer bir seçenek olarak nakde dönüştü-
rebilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ ÖNLEM

Kentsel dönüşüm amaçlı ihraç edilen gayri-
menkul sertifikalarında, vatandaşın 

zarar etmesini önlemek için ek ted-
birler de alındı. Bu projelerden 

alınan sertifikalar için belli dö-
nemlerde geri alım garantisi 
verildi. Öte yandan, bankada 
düzenli birikim yapıp ilk evini 
alanlara devlet katkısı sağla-

yacak sistem de 26 Ağustos’ta 
başlıyor. Uygulamaya göre, 3 yıl 

boyunca aylık 250 ile 2 bin 500 lira 
arasında ödeme yapanlara devlet katkı-

sı sağlanacak.

Tasarıya göre, Türk vatandaşı olup 45 yaşını dol-
durmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, 
işverenin kanun hükümlerine göre düzenlediği 
bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına da-
hil edilecek. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canik-
li yaklaşık 6,7 milyon çalışanın otomatik bireysel 
emeklilik kapsamına alınmasını beklediklerini 
söyledi. Canikli 10 yıllık dönemde 90 milyar TL’lik 

tasarruf oluşturulmasını öngördüklerini de ifade 
etti.

ZATEN BİREYSEL 
EMEKLİLİKTE OLAN 

NE YAPACAK?

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 
Temmuz 2016 itibarıyla Türkiye’de 6,4 milyon 
kişinin bireysel emekliliği bulunuyor. Türkiye Si-

gorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif 
Eroğlu, “Normal kendi planları olanlar otomatik 
katılımdan cayabilirler. Buradaki asıl hedef BES’i 
olmayan segment. BES’i olan vatandaşlarımız 
zaten sisteme girmişler, tasarruf ediyorlar, belli 
haklar kazanmışlar. Benim tavsiyem, sistemde 
var olanların kendi planlarına devam etmesidir” 
diye konuştu.

Konut alımlarında yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren gayrimenkul 
sertifikası uygulamasıyla, artık bir konutun tamamı yerine belli bir metrekaresi 
satın alınabilecek.

Aylardır tartışılan bireysel emeklilikte 
otomatik katılım netleşti ve tasarı 
Meclis’e sunuldu.
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dosya / Darbeye karşı tek ses 
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Bursa iş dünyası
darbeye karşı 
tek ses

Bursa iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu 
82 kurum ve kuruluş, ortak bir bildiriyle darbe 
girişimini kınadı, hükümete destek verdi.
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15 Temmuz darbe girişimine yönelik Bursa iş dün-
yasından sert tepki geldi. 82 kurum ve kuruluş or-
tak bir bildiriyle darbe girişimini kınadı, hükümete 
destek verdi. Ortak bildiriyi BTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Burkay okudu. Burkay, “Bursa iş 
dünyası olarak milli irademize ve 
demokrasimize sahip çıkmak için 
bir araya geldik. 15 Temmuz gecesi 
ne yazık ki millet iradesini hiçe sa-
yan, demokrasimiz adına utanç ve-
rici bir girişime şahit olduk. Şükürler 
olsun ki milletimiz, askeri kamuflajla 
terör estiren FETÖ terör örgütüne 
gereken cevabı canını hiçe sayarak 
ve gözünü kırpmadan vermiştir. 
Milletimizin iradesi ve devlet ku-
rumlarımızın takdire şayan daya-
nışması, birliğimizi ve geleceğimizi 
tehdit eden FETÖ terör örgütü 
mensuplarının ve destekçilerinin 
heveslerini kursaklarında bırakmıştır” dedi.

“15 Temmuz, ülke olarak demokrasiye inancımızı 
ve bağlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan et-

tiğimiz çok özel bir gün olarak tarihteki yerini al-
mıştır” diyen Burkay, “Demokrasinin temel niteliği 
olan halk insiyatifi ve sivilleşme, bir kültür olarak 
varlığını toplumumuzda en güçlü şekilde hisset-
tirmiştir. Güçlü Türkiye’nin ve güçlü ekonominin 

temeli güçlü demokrasi, güçlü demokrasinin 
güvencesi de sivil insiyatifin varlığıdır. Milletimizin 
bu bilinci, düşünce ve aksiyon planında zamanı 

geldiğinde ortaya koyacağına da tüm dünya şa-
hit oldu. Türk milleti artık kendisine dayatılmak 
istenen her şeyi kabullenmeyeceğini ilan etmiş, 
iradesinin ve tercihinin ne pahasına olursa olsun 
arkasında duracağını göstermiştir” diye konuştu.

“ÖRNEK DURUŞ 
SERGİLEYENLERİ TEBRİK 

EDİYORUM”

Bu alçakça saldırıya karşı örnek bir 
duruş sergileyen vatansever vatan-
daşları tebrik ettiğini belirten Bur-
kay, söylerini şöyle sürdürdü:

“Gururla ifade etmek istiyorum ki, 
iradesinden başka güç tanımadı-
ğımız milletimizin, hükümetimizin, 
Başbakanımızın ve seçilmiş Cum-
hurbaşkanımızın yanında olduğu-

muzu hiç tereddüt etmeden açıklayan ilk oda 
olduk. Ülkemizin hedeflerinde olduğu gibi, kök-
lütarihinde de derin izlere sahip olan Bursamız, 
milli birliğimizin ve egemenliğimizin sembol şe-

dosya / Darbeye karşı tek ses 
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hirleri arasındadır. Anadolu’nun kadim başkenti 
özelliğini taşıyan Bursamızın Yunan işgali altında 
olduğu dönemde, kürsüsü 2 yıl boyunca siyah 
sancak ile kapatılan Meclisimizin tarihinde ilk kez 
bombalanması da bizleri derinden yaraladı. Biz-
ler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
halkımızın iradesini sembolize eden Meclisimize 
karşı bağlılığımızı ve milli irademizin hukukunu 
korumaya devam edeceğiz. Bir kez daha altını 
çizerek ifade ediyorum: Hiç kimsenin gücü yüce 
Meclisimizi yıkmaya yetmeyecek. Milli irademizin 
çiğnenmesine asla ama asla izin vermeyeceğiz.”

“Türkiye ne çektiyse darbeci zihniyetten çekmiş-
tir” diyen Burkay, “Her darbe dönemi; sosyal haya-
tımızda kapanmayan yaralar, ekonomimizde ise 
telafisi yıllar süren tahribatlara sebep olmuştur. 
Bugün, güçlenen siyasi istikrar ve milletimizin 
desteği ile dünden daha güçlüyüz. Yaşanan ola-
ğanüstü duruma rağmen ekonomik parametre-
lerin olağan seyrini koruması, temelleri sağlam 
bir ekonominin ve güven veren güçlü bir ülkenin 
göstergesidir. Şer odaklarının kaos beklentilerine 
karşı Merkez Bankası’nın başta faiz indirimi ve 
likidite kanallarını açmaya dönük olarak yaptığı 
yerinde müdahaleler, piyasaların etkin işleyişine 
destek sağlamıştır. Merkez Bankası’nın, dünya-
mızın reel beklentilerine uygun adımları bundan 
sonra da kararlılıkla sürdürmesini bekliyoruz. 
Önümüze çıkan engellere ve oluşturulmak is-

tenen kaos senaryolarına rağmen yaşadığımız 
coğrafyanın kaderimizi belirlemesine izin verme-
yeceğiz. Buradan iş dünyamıza ve halkımıza da 
çağrıda bulunmak istiyorum: Güçlü bir ekonomi 
ve güçlü bir Türkiye için bugün daha fazla alışveriş 
ve daha fazla ticaret zamanıdır. Gelin bu ülkenin 
geleceğini karanlıklara sürüklemek isteyenlere 
karşı bu süreçten yine omuz omuza daha hızlı ve 
güçlü bir şekilde çıkalım. Halkımızı, şehir ekono-
mimizin kalbi olan tarihi çarşı ve hanlar bölgemiz 
başta olmak üzere bütün alışveriş merkezlerimiz-
de ve çarşılarımızda ticaretin katlanarak devam 
ettirmeye davet ediyorum” diye konuştu.

81 İLE DEMOKRASİ ANITI

Burkay, şöyle devam etti:

 “Düşman işgaline karşı milli mücadelemizin sem-
bolü olan Hasan Tahsin gibi, darbeci çeteye hayatı 
pahasına ilk kurşunu sıkan şehit kardeşimiz Ömer 
Halisdemir de ebediyen son demokrasi zaferimi-
zin sembolü olarak anılacaktır. Başta Ömer Halis-
demir kardeşimiz olmak üzere bütün ülkemizin 
şanlı tarihine altın harflerle yazılacak demokrasi 
zaferimizi bizlere kazandıran bütün şehitlerimizi 
unutulmaz kılmak adına 81 ilimize 81 anıt ya-
pılmasını talep ediyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak Bursa’da demokrasi meydanında bir 
demokrasi anıtı inşa edeceğiz. Bununla birlikte 
her yıl Ömer Halisdemir adına bir demokrasi ödü-
lü vereceğimizi ilan ederek, 15 Temmuz tarihinin 
Demokrasi Bayramı olmasını destekliyoruz.

Başta Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sa-
yın Binali Yıldırım olmak üzere demokrasimize ve 
milli irademize sahip çıkan devlet büyüklerimize, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Emniyet Genel Mü-
dürlüğümüz ile kahraman halkımıza bir kez daha 
şükranlarımızı arz ediyoruz.”

1. AKÇALAR ISLAH OSB
2. ANASİAD
3. ARSİYAD
4. ASİAD
5. ASKON
6. BALKANTÜRKSİAD
7. BARAKFAKİH ISLAH OSB
8. BEKSİAD
9. BESOB
10. BİRLİK VAKFI
11. BOSİAD
12. BTÇH
13. BUİKAD
14. BUMİAD
15. BURSA KENT KONSEYİ
16. BURSA OSB
17. BURSA TEKNOLOJİ OSB
18. BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ OSB
19. BURSA TİCARET BORSASI
20. BUSAT
21. BUSİAD
22. BUTSİAD
23. BUYSAD
24. CERRAH ISLAH OSB
25. ÇASİAD
26. DEMİRTAŞ OSB
27. DERİ İHTİSAS OSB
28. DOSABSİAD
29. GEMLİK TİCARET BORSASI
30. GEMLİK TSO
31. GESİAD
32. GÖRÜKLE ISLAH OSB
33. GÜMTOB
34. GÜSAB
35. GÜSİAD
36. HAKİŞ
37. HASANAĞA OSB
38. İMSİAD
39. İNEGÖL MOBİLYA AĞAÇ İŞLERİ İHTİSAS OSB
40. İNEGÖL OSB
41. İNEGÖL TSO
42. İZNİK TSO
43. KALDER BURSA
44. KAMUSEN
45. KARACABEY TİCARET BORSASI
46. KARACABEY TSO
47. KAYAPA ISLAH OSB
48. KSİAD
49. M.K.PAŞA OSB
50. M.K.PAŞA TİCARET BORSASI
51. M.K.PAŞA TSO
52. MADSİAD
53. MAKİNE ÜRETİCİLER BİRLİĞİ BAŞKANI
54. MEMURSEN
55. MERMERCİLER OSB
56. MODSİAD
57. MÜSİAD BURSA
58. NİLSİAD
59. NİLÜFER OSB
60. ORGANGAZİ TSO
61. OSBÜK YK
62. RUMELİSİAD
63. SAMSİAD
64. SKAL KLÜP
65. TİSK 
66. TOSYÖV BURSA
67. TÜGİAD BURSA
68. TÜMSİAD BURSA
69. TÜRKİŞ
70. TÜRSAB
71. UİB
72. ULUDAĞ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
73. ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
74. ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARı BİRLİĞİ
75. ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARı BİRLİĞİ
76. ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARı BİRLİĞİ
77. ULUSLARARASI REKABET VE TEKNOLOJİ BİRLİĞİ
78. YENİCE ISLAH OSB
79. YENİŞEHİR OSB
80. YENİŞEHİR TİCARET BORSASI
81. YENİŞEHİR TSO
82. YILSİAD

BİLDİRİYİ İMZALAYAN 
82 KURUM VE KURULUŞ 
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250 fabrikanın üretim yaptığı Bursa OSB’de, yılın 
ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine 
göre elektrik, su ve doğalgaz tüketimleri ile ihracat 
artmaya devam etti. 

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dur-
maz, “Sanayi bölgemizde bulunan fabrikalarımız 
faaliyetlerini aralıksız sürdürüyorlar. Çarklar dönme-
ye devam ediyor. Bunu, üretimin önemli göster-
gelerinden olan bölgemizdeki fabrikaların elektrik, 
su ve doğalgaz tüketimleri ile yaptıkları ihracattaki 
artışla görebiliyoruz” dedi.

2016’nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre elektrik tüketiminde yüzde 8,68 oranında artış 
gözlendiğini belirten Durmaz, “Bu sene ocak-hazi-
ran ayları arasında bölgemizde üretim yapan fabri-
kalarımız 605 milyon 738 bin KWh elektrik kullan-
mışlar ve geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 
yüzde 10’a yakın artış var. Aynı şekilde fabrikalarımı-
zın üretimlerinde kullandıkları su ve doğalgazda da 
artışlar söz konusu” diye konuştu.

Durmaz’ın verdiği bilgiye göre, Bursa OSB’de yılın 
ilk 6 ayında 6 milyon 659 bin metreküp su ile 73 
milyon 372 bin standart metreküp proses ve buhar 
amaçlı doğalgaz tüketildi.

YENİ YATIRIMLARLA BİRLİKTE 
İHRACAT DA ARTIYOR

Bursa OSB’de yeni yatırımlar ve fabrika inşaatları-
nın da devam ettiğini dile getiren Hüseyin Dur-
maz, “Yılın ilk yarısında bölgemizde 8 yeni fabrika 
yapılmak üzere 37 bin 600 metrekare alan için 
inşaat ruhsatı verildi. Bu da göstermektedir ki 
yeni yatırımlar aralıksız de-
vam etmektedir” dedi.

Bursa OSB’de üretime bağlı 
olarak ihracatın da yükselişi-
ni sürdürdüğünü açıklayan 
Bursa OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Durmaz, 
şunları söyledi: “Uludağ İh-
racatçı Birlikleri verilerine 
göre, yılın ilk yarısında böl-
gemizde faaliyette olan fab-
rikalarımızın ihracatları yüz-
de 7 oranında artmış olup, 
2 milyar 436 milyon 895 bin 
dolarlık ihracat düzeyine 
ulaşılmıştır.”

Hüseyin Durmaz açıklama-

larını, “Sanayicimiz işinin başında olup asli va-
zifesi olan üretim yapmak, istihdam sağlamak, 
ihracat gerçekleştirmek suretiyle ülkemiz eko-
nomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. 
Durmak yok” diyerek tamamladı.

haber / Bursa OSB

Bursa OSB’de sanayinin çarkları 
hızla dönmeye devam ediyor

Ülkemizdeki planlı sanayileşmenin ilk örneği olan ve 55 yıldır aralıksız çalışan Bursa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (BOSB) çarklar dönmeye devam ediyor. 

Elektrik

Su

Doğalgaz

İnşaat Ruhsatı

Kapalı m2m2

2015-2016 VERİ KIYASLAMA TABLOSU

2015 İLK 6 AY 2016 İLK 6 AY

557.349.056 

6.592.522 

72.801.052

-

-

605.738.106

6.659.904 

73.372.279

8 ADET

37.605 m2
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Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa 
OSB, AR-GE merkezleriyle de örnek oluyor. Bün-
yesindeki 17 AR-GE merkeziyle Bursa’daki AR-GE 
merkezlerinin yarısına yakınını sınırları içinde ba-
rındıran Bursa OSB, bu haliyle Türkiye’deki birçok 
ili de geride bırakıyor. Bursa OSB’deki AR-GE mer-
kezlerinin sektörel dağılımı incelendiğinde ise 
otomotiv ana ve yan sanayiinde 12, makine ve 
teçhizat imalat sanayiinde 3, tekstil sektöründe 
ise 2 AR-GE merkezi bulunuyor.

BURSA’DA 39 MERKEZ VAR

Halen Türkiye genelindeki 266 AR-GE merkezinin 
39’u Bursa’da bulunurken, ülke genelindeki bu 
merkezlerde 27 bin 558 personel istihdam edi-
liyor. AR-GE merkezleri il bazında incelendiğinde 
ise İstanbul 73 merkezle başı çekiyor. İstanbul’un 
hemen arkasından 39 merkezle Bursa ikinci sıra-
da. 3’üncü sırada yer alan Kocaeli’de 32, Anka-
ra’da 31, İzmir’de 26, Manisa’da 10, Tekirdağ’da 
9, Eskişehir’de 8, Sakarya’da 6, Konya’da 4, Kütah-
ya’da 3, Bilecik ve Adana’da 2, Çanakkale, Balıkesir, 
Yalova, Bolu, Zonguldak, Çorum, Samsun, Sivas, 
Malatya, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve 
Mersin’de ise 1’er AR-GE merkezi bulunuyor. 

DURMAZ: 2023 HEDEFLERİNE 
KATKI SUNUYORUZ

Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Durmaz, 2023 hedeflerine ulaşmak için çalışma-
larına aralıksız devam ettiklerini belirterek, “Şu 
anda bölgemizde 17 AR-GE merkezi bulunuyor. 
Amacımız, bugünden sonra da sanayi bölgemiz 
içerisindeki AR-GE merkezlerinin sayısının artma-
sına katkı sağlamak. Şüphesiz ki AR-GE merkez-
leri sanayinin sürdürülebilir büyümesinde büyük 

rol oynuyor. Şirketlerimiz AR-GE merkezleriyle 
teknoloji üreten dünyadaki büyük firmalarla re-
kabette öne çıkabiliyor. Katma değeri yüksek 
ürünlerle firmalarımız ülke ekonomisine ciddi 
katkıda bulunuyor. Bölgemiz firmalarındaki AR-
GE merkezleri, Türkiye ekonomisinde geleceği 
belirleyecek, yüksek katma değerli ürünleri üre-
tip geliştirecek, nitelikli istihdam sağlayan, bilgi 
ve teknolojinin ön planda olduğu çalışmalara 
imza atıyor” dedi.

haber / AR-GE’de BOSB farkı

AR-GE’de 
Bursa OSB farkı

Bursa’da bulunan 39 AR-GE Merkezi’nin 17’si Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor.

 Ar-Ge Merkezi Bulunan İşletme Adı Sektörü

1 BAYKAL MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI

2 BEYÇELİK GESTAMP KALIP VE OTO YAN SANAYİ OTOMOTİV YAN SANAYİ

3 BOSCH SANAYİ VE TİCARET  A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ

4 COŞKUNÖZ METAL FORM MAKİNA ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ

5 DİNİZ JOHNSON CONTROLS OTO DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ

6 DURMAZLAR MAKİNE SANAYİ VE TİC. A.Ş. MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI

7 ERMAKSAN MAKİNE SAN.VE TİC.A.Ş. MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI

8 FARBA OTOMOTİV AYDINLATMA VE PLASTİK A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ

9 FEKA OTOMOTİV MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  OTOMOTİV YAN SANAYİ

10 HARPUT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  TEKSTİL

11 KORTEKS MENSUCAT A.Ş. TEKSTİL

12 MAKO(MAGNETİ MARELLİ) ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ

13 MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİSLERİ TİC.VE SAN.A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ

14 MAYSAN MANDO OTOMOTİV PARÇALAR SAN. VE. TİC. A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ

15 OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. OTOMOTİV

16 ROLLMECH AUTOMOTIVE  SAN. VE TİC. A.Ş.  OTOMOTİV YAN SANAYİ

17 SKT YEDEK PARÇA VE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ
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haber / Bakan Özlü’den Bursa çıkarması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ba-
kan olduktan sonra ilk kez geldiği Bursa’da çeşitli 
temaslarda bulundu.

Özlü, ilk olarak sanayi bölgelerinin temsilcileriyle 
bir araya geldi. BTSO Hizmet Binası’nda gerçek-
leştirilen toplantıda konuşan Bakan Faruk Özlü, 
Bursa’nın 22 sanayi bölgesi ve üretim altyapısı 
ile diğer şehirlerden farklı bir yapıda olduğunu, 
Bakanlığı dönemindeki ilk ziyareti de Bursa’ya 
yaptığını söyledi. Toplantıda sanayicilerin sorun-
larını dinlemeyi ve devlet olarak üzerlerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmeyi amaçladıklarını 
ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, “Bu 
dönemde üzerinde durduğumuz en önemli ko-
nuların başında Üretim Reform Paketi geliyor. Bu 
paketle üretimin önündeki engelleri kaldırmayı, 
Türkiye’yi hedeflerine taşıyacak yatırımların yo-
lunu açmayı amaçlıyoruz. Bursa iş dünyasının 
talepleri de bu reform paketinde yer alacak” diye 
konuştu. AR-GE Reform Paketi’nin 2’nci döküma-
nı olan yönetmeliklerin hazırlandığını da belirten 
Bakan Özlü, Meclis’e gönderdikleri Bireysel Emek-
lilik Sistemi’yle de 10 yılda 90 milyar TL’lik bir ta-
sarrufu hedeflediklerini de sözlerine ekledi. 

Bakan Özlü’den
Bursa çıkarması

 Bakan olduktan sonra Bursa’ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bursalı sanayicilerle bir araya geldi.
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Konuşmaların ardından sanayi bölgelerinin tem-
silcileri, Bakan Özlü’ye sorunlarını, beklentilerini 
ve çözüm önerilerini aktardı. Gerçekleştirilen 
istişare toplantısına; Vali İzzettin Küçük, AK Parti 
Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Emine 
Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa İl Başkanı Cema-
lettin Torun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Abdülkadir Karlık, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 
BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk ve BTSO Yöne-
tim Kurulu üyeleri katıldı.

YATIRIMCILARLA BULUŞTU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, daha 
sonra istişare toplantısına katılan Bursa’daki yerli 
ve yabancı yatırımcılarla buluştu. Burada yaptığı 
konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk 
milletinin milli iradesi ve inancıyla engellendiği-
ni söyleyen Bakan Faruk Özlü, bu olaydan son-
ra ortaya konan milli birlik ve beraberliğin tüm 
dünyaya örnek gösterildiğini belirterek, artık her-
kesin işine dört kolla sarılması gerektiğini ifade 
etti. Hükümet olarak iş dünyasının üretimine ve 
ihracatına daha fazla katkı sağlamak için çalıştık-
larını dile getiren Özlü, “65. Hükümet bir reform 
ve icraat hükümeti olarak kuruldu. Bizler de bu-
nun gereği olarak iş dünyamız ile istişare ederek 

yeni reformları hayata geçirmek istiyoruz. Bugün 
buraya gelmemdeki en önemli amaç da, Bursa iş 
dünyasının taleplerini dinlemektir. Daha çok icra-
at ve daha çok reform için katkılarınızı bekliyoruz’’ 
diye konuştu.

BURSA İŞ DÜNYASI 
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR

Konuşmasında, Bursa’nın üretim kalitesi ve sa-
nayi tecrübesiyle büyük bir potansiyele sahip ol-

duğunu açıklayan Bakan Özlü, “BTSO ve Bursa iş 
dünyası her şehre örnek oluyor. Bursa çok değerli 
bir kent. Bursa’daki firmalarımızın, Türkiye’nin 
hedefleri için büyük çaba sarf ettiğini biliyorum. 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da, çok önemli pro-
jelere liderlik ediyor. Her bir işadamımızı, göster-
diği özverili çalışmadan ve heyecanından dolayı 
kutluyorum. Sizin kıymetli görüşleriniz, çalışma-
larımıza ışık tutmaya devam edecektir” ifadelerini 
kullandı.

TEKNOSAB’I HAVADAN İNCELEDİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, BTSO’da-
ki istişare toplantısının ardından Türkiye’nin ileri 
teknoloji üretimine büyük katkı sağlayacak Tek-
noloji Organize Sanayi Bölgesi’nin (TEKNOSAB) 
yapılacağı araziyi helikopterle havadan inceledi. 
Bakan Özlü’ye, Vali İzzettin Küçük, BTSO Başkanı 
Burkay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe eş-
lik etti. Başkan Burkay, TEKNOSAB projesinin son 
durumu ile ilgili Bakan Özlü’ye bilgiler verdi.

haber / Bakan Özlü’den Bursa çıkarması
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haber / Bakan Özlü’den Bosch’a ziyaret

Bakan Faruk Özlü, Bosch’un yabancı sanayi yatı-
rımları bakımından Türkiye’de bulunan önemli 
şirketlerden biri olduğunu söyledi. Bosch’un Tür-
kiye’deki yatırımlarının aralıksız devam edeceği-
ni duymaktan memnun olduğunu dile getiren 
Özlü, “Dünya ve Türkiye’deki gelişmelere baktığı-
mızda Bosch’un ülkemizdeki çalışmalarına ve ya-
tırımlarına ara vermeksizin sürdürme kararından 
dolayı teşekkür ediyoruz. Bu davranışının diğer 
yabancı şirketlere de örnek olmasını temenni 
ediyorum” dedi.

NASA’NIN UZAY ARACININ HİDROLİK 
MOTORU BURSA’DA ÜRETİLDİ

Bosch dünyasında büyük önem taşıyan özel pro-
jelerin Türkiye’ye verilmeye başlandığına dikkat 
çeken Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven 
Young da şunları söyledi:

“Tamamı Türk mühendislerden oluşan 4 kişilik 
ekip, Jüpiter’e gönderilen uzay aracı Juno’nun 
anten sistemlerinde kullanılan 17 adet özel hid-
rolik motoru Bursa’da bulunan Bosch Rexroth 
fabrikasında üretti. Her bir parçayı tek tek özel 
ölçümlerden ve işlemlerden geçirdi. Daha önce 

Bosch Grubu’nun ana fabrikası Elchingen tara-
fından gönderilen bu üniteleri, ilk defa Bursa 
fabrikasında üreterek Amerika’ya sevk ettik. Bu 
özel projelerin devamının geleceğine inanıyoruz. 
Bosch’un Türkiye’deki tüm birimleri başarılı işlere 
imza atıyor.”

Bosch Rexroth’un Türk sanayisi ile içiçe ve büyü-
mekte olan bir fabrika olduğunu belirten şirket 
yetkilileri ayrıca, Bakan Özlü’ye kendilerini ziyaret 
ederek onurlandırmalarından ötürü teşekkür etti. 

Konuşmanın ardından Bakan Faruk Özlü, fabrika 
yöneticileri ve çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Bakan Özlü’den 
Bosch’a ziyaret

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi-NASA tarafından 
Jüpiter’in sırlarını açığa çıkarmak üzere yürürlüğe konulan bir proje için hidrolik motor üreten Bosch 
Rexroth fabrikasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
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haber / Bursa OSB trafiği rahatlıyor

Bursa OSB 
trafiğine 
nefes aldıran 
proje

Bursa Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, bölge 
içerisinde trafiğin en yoğun olduğu yer olan 
Besaş kavşağını ve çevresini yeniden düzenledi, 
trafiğe nefes aldırdı.

Bünyesinde 260’ı aşkın sanayi kuruluşunu barındıran, 58 bin kişiye 
sağladığı istihdamın yanında yılda 6 milyar dolara yaklaşan ihracat 
gerçekleştiren Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSB), son dö-
nemde önemli alt ve üstyapı yatırımları hayata geçiriliyor. OSB yö-
netimi bu dönemde, Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi de olan 
ve 55’inci yılını geride bırakan Bursa OSB’nin uzun yıllardır ertelenen 
yatırım ihtiyaçlarını tek tek gidermek hedefinde. Özellikle bölge içe-
risindeki trafiği rahatlatmak amacıyla Besaş kavşağının olduğu alan-
da önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi. 
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Sanayi bölgesinde araç trafiğinin en yoğun ya-
şandığı yer olan Besaş kavşağındaki proje çer-
çevesinde, Mudanya yolundan bağımsız katılım 
yolu inşaatı tamamlandı. Besaş fabrikası önünde-
ki duvarın geriye çekilmesi ile de 2 şerit yol ka-
zanılarak trafik rahatlatıldı. Trafiği en aza indiren 
çalışmalar kapsamında ayrıca; 160 metre perde 
duvar imalatı, 186 metre uzunluğunda 8 adet 
yeraltı enerji hattı deplasesi yapıldı ve Besaş çev-
resinde toplamda 6.500 metrekare alan asfaltlan-
dı. Şubat 2016’da başlayan çalışmalar geçtiğimiz 
haziranda tamamlandı.

YAYA GÜVENLİĞİ ATLANMIYOR

Mudanya yolundan bankalar yönünde trafik ışığı-

na girmeden bağımsız katılım yolu oluşturulması 
amacıyla da, 180 metre betonarme perde duvar, 
900 metrekare yaya yolu, 900 metrekare asfalt  ve 
12 metre altyapı deplasesi yapıldı. Yaya güvenliği 
için de demir korkuluk imalatı gerçekleştirildi.

Bankalar otopark alanının yeniden düzenlenmesi 
işi kapsamında ise altyapı, bordür ve yürüyüş yol-
larının yapılması ve asfalt kaplama işleri hayata 
geçirildi. Bu çalışmalara ek olarak 93 metrekare 
kapalı alana sahip bir kafe imalatına da başlandı. 
Yeni baştan düzenlenen bankalar otoparkında 
toplam 4.800 metrekare alan asfaltlandı.

TIR ve kamyonlardan kaynaklanan trafik sıkışıklı-
ğının azaltılması kapsamında ayrıca, UKOME ve 

Bursa OSB tarafından alınan ortak karar gereği, 
günün belli zamanlarında ve trafiğin yoğun ol-
duğu saatlerde Besaş kavşağından kamyon ve 
TIR’ların giriş-çıkışı yasaklandı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Bölgenin en önemli problemi haline gelen trafik 
sorununu aşmak için yapılan çalışmaların yanın-
da, bölge içerisinde uygunsuz park vb. neden-
lerle oluşan mağduriyetleri gidermek, OSB içeri-
sinde yaya yolu eksikliğine çözüm bulmak, taşıt 
yollarındaki aksaklıkları düzeltmek, fabrikalara 
misafir araç otoparkı elde etmek ve OSB’nin giriş 
ve çıkışlarını düzenlemek için yapılan çalışmalar 
aralıksız sürüyor. 

ASFALT İŞİ 
Mavi Cad.: 13.833 m2

Bankalar Bölgesi: 4.800 m2

Besaş önü: 6.075 m2

Mudanya OSB giriş katılım yolu: 806 m2

Karakol bankalar arası kalan bölgesi: 590 m2

PARKE ALANI 
Mudanya yolu katılım yolu: 901 m2

Bankalar bölgesi Besaş cephesi: 1057 m2

Bankalar Coats cephesi: 401 m2

Bankalar cafe önü: 244 m2

Bordür işi: 7105 mt

MAVİ CAD. 
Otopark betonu: 4.851 m2

Görme engelli: 1.700 m2

Parke alanı:  4.910 m2

Altyapı işleri için: 3.598 mt boru 
Yağmur suyu hattı için: 400 mt boru

Araç stoperi: 510 mt
Bordür: 3450 mt

Cafe: 93 m2 kapalı alan 
Bankalar bölgesi: 136 m2 otopark (6 m2 engelli otoparkı)

Yapılan işlerin sayısal verileri:

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, OSBÜK Üyesi 
Ahmet Özenalp ile Bursa OSB Müdürü Türker 
Ertürk, Bursa Gümrük ve Ticaret Müdürü Hasan 
Eken’i ziyaret etti. OSB içinde yapılacak ve altya-
pı çalışmaları biten TIR parkının durumunun ele 
alındığı toplantıda konuşan Bursa OSB Başkanı 
Durmaz, BOSB  TIR  Parkı’nın OSB’ler için örnek 
bir  proje  olacağını belirterek, ‘TIR sürücüleri bu-
rada duşu, çamaşır yıkama salonu, internet kafe-
si, ibadethanesi ve diğer sosyal alanları ile insana 

yakışır bir hizmet alacak. Bu düzenleme  ile OSB  
içinde hiçbir TIR’ın park etmesine izin verilme-
yecek. Parkın  faaliyete geçmesi OSB trafiğini ra-
hatlatacak ve OSB daha güvenli bir hale gelecek” 
diye konuştu.

OSBÜK Üyesi Ahmet Özenalp da, teknik konula-
ra ilişkin düzenlemeler ile ilgili bilgi vererek, “Park 
içine yanıcı parlayıcı araçlar için ayrı bir bölüm, 
frigo araçlar için ve normal treylerler için ayrı 
bir bölüm düzenlendi. Kapalı muayene bölümü 

oluşturuldu. İh-
tiyaca göre alanı 
büyüteceğiz’ dedi.

Gümrük ve Tica-
ret Bölge Müdürü 
Hasan Eken de, “TIR 
Parkı en geç 1,5 veya 
2 ay içerisinde bizim için gerekli. Bu süre 
içerisinde gümrük görevlileri prefabrike yapılar-
da hizmet verebilir” ifadelerini kullandı.

TIR parkının 
altyapısı tamam

Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, 
OSB içine yapılacak TIR Parkı’nın altyapı 
çalışmalarının bittiğini belirterek, 
projenin diğer OSB’ler için örnek 
olacağını söyledi.
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haber / Küme faaliyetleri

Otomotiv Kümesi 
Kolombiya’da 
tanıtıldı

Bursa OSB Otomotiv Kümesi, Kolombiya’da düzenlenen Automotive 
Manufacturing Meetings Bogota etkinliğinde ülke ve bölge aktörlerine tanıtıldı.

Bursa OSB Otomotiv ve Tekstil kümelerinde yer 
alan firmalar için yeni pazar arayışları ve küme 
üyesi firmaların küresel arenada daha güçlü 
hale gelmesi adına çalışmalar devam ediyor. Bu 
kapsamda, Bursa OSB Otomotiv ve Tekstil Proje 
Koordinatörü Nilay Durukan, 24-25 Mayıs 2016 
tarihinde Kolombiya’nın başkenti Bogota’da dü-
zenlenen Automotive Manufacturing Meetin-
gs etkinliğine katıldı. Etkinliğin ilk günü 8, ikinci 
günü 9 olmak üzere toplam 17 firma, dernek ve 
kuruluşla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

İkili görüşmeler gerçekleştirilen firmalar arasında; 
Kolombiya’da kurulu bulunan General Motors, 
Daimler ve Fanalca, Meksika’dan Mercedes Benz 
gibi OEM’ler ve Meksika Otomotiv ve Otomotiv 
Parçaları Üreticileri Derneği, AFAC Arjantin Oto-
motiv Üretimi ve Otomotiv Parçaları Üreticileri 
Derneği, Procolombia Kolombiya hükümeti ta-

nıtım organizasyonu, ACOLFA Kolombiya Oto-
motiv Üretimi ve Otomotiv Parçaları Üreticileri 
Derneği, Promexico Meksika hükümeti tanıtım 
organizasyonu, Favenpa-Venezüela Otomotiv 

Ürünleri Üreticileri Odası, Uruguay Otomotiv Par-
çaları Üreticileri Odası ve Peru tanıtım komitesi 

gibi kuruluşlar yer  aldı. 

AUTOMOTİVE MEETİNGS BURSA 
ETKİNLİĞİNE DAVET EDİLDİLER

İkili görüşmelerde kümede yer alan firmaların 
ayrı ayrı tanıtımları yapılarak, Mart 2017’de Bur-
sa’da düzenlenmesi planlanan Automotive Mee-
tings Bursa etkinliğine Kolombiya ve çevre ülke-
lerdeki aktörler davet edildi.

Kolombiya programı kapsamında ayrıca, Bogota 
Ticaret Müşaviri Soner Akdokur da ziyaret edile-
rek, Bursa OSB Otomotiv Kümesi ve Tekstil Küme-
si için Kolombiya ve Güney Amerika’daki fırsatlar 
ve ticari koşullar hakkında görüşüldü.
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Yeni pazar 
arayışlarında
hız kesilmiyor

Otomotiv ve Tekstil kümelerine yeni fırsatlar ve pazarlar yaratma peşinde koşan Bursa OSB, İran 
pazarında fırsatları araştırıyor.

Bursa OSB’de bulunan otomotiv ve tekstil firma-
larının rekabetçilik ve ihracatlarının artırılması 
amacıyla kümelenme çalışmalarına önem veren 
Bursa OSB yönetimi, pazar arayışlarına İran’ı da 
ekledi. 15-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzen-
lenen İran İslam Cumhuriyeti Otomotiv Sektörel 
Ticaret Heyeti’ne, Bursa OSB’den Otomotiv ve 
Tekstil Proje Koordinatörü Zafer Pehlivan katıldı. 
Program kapsamında İran’da otomotiv ve teks-
til sektöründeki imkân ve zorluklar incelenerek, 

Tekstil ve Otomotiv kümeleri için fırsatlara bakıldı.

16 Mayıs 2016 tarihinde Tahran’da ikili görüşme-
ler ile başlayan programa; UİB Genel Sekreteri 
Mümin Karacakayalılar, T.C. Ekonomi Bakanlığı 
Uzmanı Serhan Ortaç ile 11 firmadan 14 temsilci 
katıldı. İran tarafından da ikili iş görüşmelerine 
ciddi katılım gözlemlendi. Aynı gün İran Yatırım 
Ajansı yetkilileri ile gerçekleştirilen toplantıda, 
İran’ın yatırım teşvikleri ve imkânları hakkında bil-
gilendirme yapılarak, Türk işadamlarına bu ülke-

ye yatırım kararı alırken gözetilen hususlara ilişkin 
bilgilendirmede bulunuldu.

FABRİKA ZİYARETLERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Program kapsamında 17 Mayıs 2016 tarihinde 
SAIPA Pars Khodro-Renault fabrikasına geçildi. 
Renault Logan, Tondar 90 ve Sandero modelle-
rinin üretildiği tesiste, yıllık araç üretim kapasi-
tesinin 80.000 adet olduğu ifade edilirken, aynı 
günün devamında Media Motors Alfa Romeo ve 
MG Cars showroom ve servis merkezleri ziyaret 
edilerek, yedek parça ithal taleplerine ilişkin ikili 
görüşmeler gerçekleştirildi. 

İran ziyareti sırasında ayrıca, İran Ticaret Müşaviri 
Mehmet Ali Erkan ve Ticaret Müşaviri Yardımcısı 
Faraz Zehtab ile Otomotiv ve Tekstil kümeleri için 
İran’daki fırsatlar ve ticari koşullar hakkında bir 
görüşme gerçekleştirildi.
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haber / Küme faaliyetleri

Bursa OSB Tekstil Kümesi 
ilk tercihinde Japonya 
pazarını seçti

Bursa OSB Tekstil Kümesi 2. UR-GE projesi firmaları, ilk yurtdışı faaliyetini 
Japonya’ya gerçekleştirdi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini 
sürdüren Tekstil Kümesi, Ekonomi Bakanlığı des-
tekli UR-GE projesi kapsamında 29 Mayıs-4 Ha-
ziran 2016 tarihleri arasında zor ancak kaliteli ve 
süreklilik arz eden pazar olan Japonya’ya bir faali-
yet gerçekleştirdi.

Tekstil Kümesi’nin Japonya programına; BZ Jakar 
Tekstil, CAC Tekstil, Marsala Tekstil, Melih Aker 
Tekstil, Nilba Tekstil, Panoteks Tekstil, Saydam 
Tekstil ve Şevket Güvenç Yün olmak üzere 8 fir-
madan 15 şirket yetkilisi ve Bursa OSB Müdürü 
A. Türker Ertürk, Proje koordinatörleri Nilay Duru-
kan ve Zafer Pehlivan ile Ekonomi Bakanlığı’ndan 
proje sorumlusu Zeynep Sezen katıldı. 

Japonya’daki temasları sırasında ikili iş görüşme-
leri gerçekleştiren ve fuarlara katılan Bursalı işa-
damları, gerçekleştirdikleri temaslarda Japonya 
pazarı konusunda bilgi alışverişlerinde bulunur-
ken, ilk siparişlerini de aldı.

TOKYO HANDS, SHİNJYUKU ISETAN VE 
GİNZA’DA ÜRÜNLER İNCELENDİ

Tekstil Kümesi, Japonya’daki temasları sırasında 
ilk olarak 30 Mayıs 2016’da Tokyo’da ticaretin en 
yoğun yaşandığı yerler olan ve dünyaca bilinen 
Tokyo Hands, Shinjyuku Isetan ve Ginza gibi ev 
dekorasyonu ve tekstilinin en lüks ürünlerini 
içerisinde barındıran bölgelerde incelemelerde 
bulunuldu. 31 Mayıs 2016’da da Japonya dış ti-
caret organizasyonu (JETRO), Japon İthalat Tekstil 
Ajansı Konseyi (JITAC) ve Japonya Tekstil İthalat-
çıları Derneği (JTIA) katkıları ile JETRO merkez 
binasında, 23 Japon tekstil firması ile ikili iş gö-
rüşmelerinde bulunuldu. İkili görüşmeler öncesi 
Tokyo Ticaret Müşaviri Mete Özbalaban ve JETRO 
Başkan Yardımcısı Katsumi Hirano tarafından Türk 
tekstili ve Japonya ile ilgili bir ticari bilgilendirme 
gerçekleştirildi. Japonya ile gümrük mevzuatı 
hakkında da Yuko Shomura bir sunum yaptı.

Bursa OSB Tekstil Kümesi temsilcileri ayrıca, 1-3 
Haziran tarihleri arasında Interior Lifestyle Tok-
yo Fuarı’na katıldı ve stantlarında Japon tekstil 
alıcılarını ağırladı. Türkiye Cumhuriyeti Tokyo 
Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, T.C. Ekonomi 
Bakanlığı Tokyo Ticaret Başmüşaviri Musa Demir, 
Tokyo Ticaret Müşaviri Mete Özbalaban ve Tica-
ret Uzmanı Mehmet Ayaz da firmaları stantların-
da ziyaret etti.

Bursa OSB Tekstil Kümesi heyeti, fuarın ikinci gü-
nünde ise Toyota Metarial Handling Group’a ait 
Toyota forklift fabrikası yetkilileri tarafından ağır-
landı. Bursa OSB’nin UR-GE projesinin ana amaç-
larından biri olan üretim, yönetim sistemlerinde 
verimlilik, iş mükemmelliği ve yalın uygulama 
teknikleri kapsamında küme firmalarına Japon 
eğiticiler tarafından özel bir 5S ve lojistik depo-
lama da Kaizen eğitimi verildi ve yapılan uygula-
malar gösterildi.

İLK ZİYARETTE SİPARİŞLER ALINDI

Herkes tarafından zor bir pazar olarak ifade edi-
len ve 3-4 ziyaretten sonra ancak siparişlerin 
alınabildiği Japonya pazarında, Bursa OSB’nin 
kaliteli üretim yapan firmaları, ilk ziyaretlerinde 
sipariş almayı başardı. 

Ticarette sürekliliğin sağlanması adına Tekstil Kü-
mesi tarafından 2017 yılında Japonya’ya bir ziya-
ret daha planlanıyor.
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Otomotiv 
Kümesi’nde
eğitimler başladı

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) bünyesinde kurulan Otomotiv Kümesi’nin Ekonomi Bakanlığı 
destekli 2. UR-GE projesinin eğitimleri başladı.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde birincisi ba-
şarıyla tamamlanan ve firmalara önemli faydalar 
sağlayan Otomotiv Kümesi çalışmalarının 2’ncisi 
de çalışmalarını sürdürüyor. Otomotiv Kümesi 2. 
UR-GE Projesi kapsamında Türk Dış Ticaret Vakfı 
işbirliğiyle Bursa OSB’de faaliyet gösteren firma-
ların temsilcilerine Hakan Akın tarafından “Masa-
başı Pazar ve Müşteri Araştırması Eğitimi” verildi. 
Eğitimde masabaşı ve müşteri araştırmasının 
nasıl yapılacağı, hangi yolların izlenip hangi kay-
naklardan yararlanılacağı ve stratejiler üzerinde 
duruldu.

Sunumunda, Türkiye’de pazar araştırması ve sa-
tış ile ilgili yanlış uygulamalar olduğuna değinen 
Hakan Akın, “Ülkemizde rakip nereye satarsa ora-
ya satmak gibi temel bir satış alışkanlığımız var. 
Bu en büyük hatalarımızdan biri. Pazarın türlerini; 
mevcut pazar, potansiyel pazar ve hedef pazarlar 
olarak ele aldığımızda, dolan mevcut pazarların 
yerine potansiyel ve hedef pazarlar belirleyip 
nokta atışı yapabiliriz” dedi.

HEMEN CEVAP YAZMAYIN

İletişime geçilen firmaların, faaliyette bulundu-
ğu ülkelerinde mevcut ekonomik durumunu iyi 
irdelemek gerektiğini belirten Akın, “Sizinle ile-
tişime geçen ve talep gelen firmaya hemen ce-
vap yazmayın. Önce firmanın faaliyette olduğu 
mevcut ülkenin bize uygunluğunu irdelemenin 

çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer 
veriler o ülkenin bize uygun olduğunu gösterirse 
o zaman iletişimi sürdürebilirsiniz” diye konuştu.

Akın, pazar araştırma sürecinin başarılı olması 
için bazı aşamalardan geçilmesi gerektiğinin de 
altını çizerek, “Masabaşı çalışmasında amaç doğ-
ru ülkeleri bulup, orada işbirliği yapabileceğimiz 
firmaların iletişim bilgilerine ulaşmak olmalıdır. 
Pazarlama çalışmasını ise mutlaka yüz yüze yap-
manızı öneririm. Bu iki aşamaya bir de tüketici 
araştırması eklenirse, pazar araştırma sürecini ba-
şarılı tamamlayabiliriz” dedi.

TÜKETİCİ ARAŞTIRMASI YAPIN

Dış ticarette esas olanın, tüketicinin memnuniye-
ti olduğunu ifade eden Akın, son olarak şunları 
söyledi:

“Yurtdışına gittiğinizde mutlaka tüketici araştır-
ması yapmanızı öneririm. Bu araştırma sonrası 
elde ettiğiniz veriler sizin AR-GE çalışmalarınızı, 
pazarınızı ve fiyatlandırmanızı olumlu yönde et-
kileyecektir.”

haber / Otomotiv Kümesi eğitimleri
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röportaj / Kadri Uğur
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Bursa Entegre Enerji,
atık yönetimine yön verecek

Tekstilci bir aileden geldiğinizi biliyoruz. 
Sizi tanıyabilir miyiz?

Tekstilci bir ailenin dördüncü kuşak temsilci-
siyim. Üniversiteden sonra aile şirketimiz olan 
Kadri Uğur Boya Apre’de 3 yıl çalıştım. Artan nü-
fus, azalan doğal kaynaklar ve yaşanan çevresel 
problemler paralelinde çözüm bekleyen ciddi 
sıkıntılar olduğunun farkındalığıyla atıktan enerji 
üretimi konusuyla ilgilenmeye başladım ve bu-
nun ilk ürünü olarak Bursa Entegre Enerji AŞ’nin 
temellerini attık. 

Bursa Entegre Enerji hakkında bizleri bilgi-
lendirir misiniz?

Bursa ve bölgesinde entegre atık yönetim zin-

cirinin bir halkası ve sanayicimize çözüm ortağı 
olarak atık yönetim hizmeti sunma düşüncesiyle 
Kayapa sanayi alanında kurulan Bursa Entegre 
Enerji A.Ş. toplam 7.000 metrekare sahada, 3.750 
metrekare kapalı alana sahiptir. Tesisimiz 31 Ma-
yıs 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’n-
dan aldığı Geçici Faaliyet Belgesi ile atık kabul ve 
ATY üretim faaliyetlerine başlamıştır. Atık yöne-
timinde ilk etapta; Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) 
Üretimi, Atık Ara Depolama, Sıvı Atık Ön İşleme, 
Atık Yönetim Danışmanlığı, Atık Lojistik Hizmeti, 
Atık Analiz-Laboratuvar Hizmeti sunmayı planla-
maktadır. Devamında ise entegre atık yönetim 
hizmeti ve yenilenebilir enerji üretimi alanlarıyla 
faaliyetlerimizi genişletmek iş geliştirme planları-
mız içerisinde bulunmaktadır.

Bursa’nın ilk Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim tesisini kuran Kadri Uğur, “Bursa 
Entegre Enerji, ara depolama ve ATY tesisini içinde bulunduran bir firma. Biz kesinlikle 
bir yakma ya da bertaraf tesisi değiliz. Biz alternatif yakıt üretip yakma tesislerine 
gönderiyoruz. Sanayi tesislerine atık yönetiminde güvenli, ekonomik ve hızlı çözümler 
üretmek istiyoruz” dedi.

Bugün çevreci fikirler, yatırımlar pek 
çok yeni iş kolu yaratıyor. Bazı giri-
şimciler, yeşil trendlerden faydala-
narak çevreci ürünler geliştirirken, 
bazıları da atıkları değerlendirme 
ve ekonomiye kazandırma yoluna 
gidiyor. O girişimcilerden biri de 
Kadri Uğur. Yaklaşık 100 yıllık geç-
mişiyle Bursa’nın en köklü tekstilci 
ailelerinden birinin dördüncü kuşak 
temsilcisi olan Uğur, Atıktan Türetil-
miş Yakıt (ATY) üretimini gerçekleş-
tirdiği Bursa Entegre Enerji’yi kurdu. 
Kısa zaman önce atık kabul ve ATY 
üretim faaliyetlerine başlayan şirket, 
Bursa’da bir ilk. Kadri Uğur, “Felsefe-
miz ‘Sürdürülebilir Yaşam’. Bunun en 
önemli gerekliliği de ‘Verimli Kaynak 
Kullanımı’ ve ‘Sıfır Atık’tır. Bu düşün-
ceyle; endüstriyel atıklar tesislerimiz-
de ileri teknoloji ile işlenerek Atıktan 
Türetilmiş Yakıt (ATY) adı altında bir 
enerji kaynağına dönüşmektedir” 
diyor. 

Amaçlarını; sanayi tesislerine atık yö-
netiminde güvenli, ekonomik ve hız-
lı çözümler üretmek olarak açıklayan 
Uğur, atık yönetimine ilişkin hedefle-
rinin, bu alanda önce tüm Bursa ar-
dından da çevre illere hizmet vermek 
olduğunu söylüyor. Kadri Uğur, Bur-
sa Entegre Enerji’nin kuruluş sürecini 
ve gelecek vizyonunu anlattı.
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Bir tesisin atığının başka bir tesis tarafından ham-
madde ya da enerji kaynağı olarak kullanımı 
anlamına gelen ‘Endüstriyel Simbiyoz’un faali-
yet alanımız itibarıyla önemli bir halkasını oluş-
turmaktayız. Felsefemiz “Sürdürülebilir Yaşam”, 
bunun en önemli gerekliliği de ‘Verimli Kaynak 
Kullanımı’ ve ‘Sıfır Atık’tır. Bu düşünceyle; endüst-
riyel atıklar tesisimizde ileri teknoloji ile işlenerek 
Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) adı altında bir enerji 
kaynağına dönüşmektedir. Amacımız; sanayi te-
sislerine atık yönetiminde güvenli, ekonomik ve 
hızlı çözümler üretmek. Bunu sağlayabilmek için 
de insan kaynağı, tesis ve teknoloji yatırımı ger-
çekleştirdik. 

Entegre atık yönetimine profesyonel bir vizyon 
ile bakan şirketimiz sürdürülebilir bir atık yönetim 
hizmeti sunma gayreti içerisindedir. Bursa Enteg-
re Enerji, öncelikle ekonomik değerini kaybetmiş, 
madde geri kazanım imkânı olmayan endüstriyel 
atıkları, atıktan türetilmiş yakıta dönüştürmektir.

YAKMA YA DA GAZLAŞTIRMA 
TESİSİ DEĞİLİZ!

Atıkları hangi işlemlerden geçiriyorsunuz 
ve yakıta dönüştürüyorsunuz?

Bizim işlemlerimiz atık üreticisinin sahasında baş-
lıyor. Atığın kabul prosedürü en önem verdiğimiz 
kısım. Bu noktada 839 kalem atıktan Bakanlığın 
şirketimize vermiş olduğu atık kabul izni, 300-350 
civarındaki atığı kapsamaktadır. Tesis bünyemizde 
oluşturulan laboratuvar desteğiyle de atığın fizik-
sel ve kimyasal değerlendirmesi yapılarak kabul 
işlemi gerçekleştirilmektedir. Bursa Entegre Enerji, 
ATY tesisi ve atık ara depolama faaliyetini içerisin-
de bulunduran bir şirket. Ayrıca hızla büyüyen 
araç sayımız ile tehlikeli atık lojistik hizmetlerinde 
de Bursa ve bölgemizde ciddi söz sahibi olmayı 
planlıyoruz. 

Şunu çok net vurgulamak isterim; biz kesinlikle 
bir yakma ya da bertaraf tesisi değiliz, alternatif 
yakıt üreten geri kazanım tesisiyiz. Burada alevli 
ya da dumanlı hiçbir işlemimiz yok. Sanayi tesis-
lerinden atıkları toplayarak fiziksel ön işlemden 
geçiriyoruz. Kalite departmanının oluşturduğu 
atık menüsüne göre yapılan günlük üretim planı 
çerçevesinde, malzeme önce bunkerlerde uygun 
fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre bir ekska-
vatör ile harmanlanmaktadır. Akabinde ön kırıcı 
olarak isimlendirdiğimiz ekipmanda saatte 25 ton 
atık işlenebilmektedir. Parçalama ve harmanlama 
işlemi yapıldıktan sonra yüksek verimlilikteki me-
tal seperatöründen geçirilen malzeme bünyesin-
deki metaller ayrıştırılmaktadır. Sonrasında tekrar 
bir detektörden daha geçiriyor ve ikinci kırıcıya 
alıyoruz. Bu ekipman saatte 10 ton kırma kapasi-
tesine sahip. Burada 3 milime kadar ufak parçalar 
haline getirilen malzeme, otomatik kamyon yük-

leme sistemi vasıtası ile yapılan kalite testlerinin 
uygunluğunu da alarak, nihai olarak yakılarak 
enerjisinden faydalanılacağı yakma tesislerine 
(çimento fabrikalarına) sevk edilmek üzere lisanslı 
kamyonlara yüklenmektedir.

Aslında atıklar burada alternatif yakıt olan bir 
ürüne dönüşüyor. Ve kömürle beraber yüksek 
ısı değerlerinde enerjiye dönüştürülmek üzere 
çimento fabrikalarında yanması sağlanıyor. Üste-
lik bunun çevreye etkisi kömür ile aynı seviyede 
oluyor.

Ürüne dönüştürdüğümüz atıkların nem derecesi, 
kalori değeri, klor, kükürt gibi özelliklerini belirli 
seviyede ve standartta tutmaya çalışıyoruz. Tesi-
simiz tamamen kapalı bir proses olup mevzuatın 
gerektirdiği her türlü önlem alınarak yüksek tek-
noloji ile kuruldu. Hava, su ve toprağa prosesimiz 
kaynaklı zararlı bir emisyonun oluşması mümkün 
değil. Tesisimiz içerisindeki hava sürekli olarak 
emilerek bir filtrasyon işleminden geçiriliyor. Bu 
sistem sayesinde ileri düzeyde yıkama ve aktif 
karbon filtreleri kullanılarak koku ve toz giderimi 
sağlanmaktadır.

Saha ve yağmur suları dahil tüm sular kurulan ileri 
atıksu arıtma tesisimizden geçiyor. Gelen kam-
yonlar dışarıya herhangi bir kirlilik gitmemesi için 
girişte ve çıkışta tekerlek yıkamaya tabi tutuluyor. 
Aynı zamanda girişte bulunan radyasyon panelle-
rimizle içeriye asla radyoaktif atık kabul edilmiyor. 
Burada, Avrupa’da uygulananların bile bir seviye 
üstü düşünülerek, tüm güvenlik önlemleri de 
hesap edilerek bir tesis hayata geçirdik. Yangın 
riskini minimize etmek için ileri düzeyde önleme, 
algılama ve köpüklü söndürme sistemi kurduk.

Peki ara depolama tesisi?

Ara depolama tesisi, aslında faaliyetimiz içerisin-
de başta düşünülmedi, ancak atık üreticisi sana-
yicimize entegre tek elden hizmet sunulabilmesi 

röportaj / Kadri Uğur
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hedefiyle ilave edilen bir faaliyet. Ara depolama 
sahamızda, ATY’ye alınmayan ve sonrasında farklı 
çözüm yolları ile lisanslı bertaraf veya geri kaza-
nım tesislerine sevk edilen malzemeler yer almak-
tadır. Ara depolama, ATY tesisimizin bir destekçisi 
gibi. Çünkü her atığı ATY bünyesine katamıyor-
sunuz. Ara depolama tesisinin bir diğer önemli 
faydası da, düşük miktarlarda oluşan atıkları belli 
bir sevkiyat miktarına ulaşıncaya kadar depolama 
imkânı sunmakta ve sanayicinin lojistik maliyetini 
düşürmektedir.

HER ATIK BU TESİSE GİREMİYOR

Hangi ürünleri tesisinize kabul ediyorsu-
nuz?

Ulusal ve uluslararası atık yönetmeliğinde ta-
nımlanan toplam atık kodu sayısı 839’tür. Bizim 
kabulünü yapabileceğimiz atıklar konusunda 
Bakanlık tesisimizi lisanslandırmış durumda. Biz 
300-350 atık kodunu kabul edebiliyoruz. Bunlar 
genel manada hemen hemen her sektörü içeren 
kodlar. Genel olarak yağlı üstübü bezler, tutkal, 
reçine, aktif karbon, kauçuk, boya çamurları, belli 
gruptaki arıtma çamurları, kartuş, toner, bor yağı, 
flüoresan lambalar gibi atıkların kabulü yapılarak 
hizmet verebilmekteyiz. Ama her atık bu tesise gi-
remiyor. Öte yandan oluşturduğumuz bir lojistik 
birimimiz de var. Çünkü bu atıkların tehlikeli atık 
taşıma aracı dışında taşınması ve tesisimize ka-
bul edilmesi mümkün değil. Tesisimize gelen her 
atığın kaynaklandığı firma, atığın taşındığı aracın 

bilgisi, atığın cinsi, miktarı, stok durumumuz, işle-
diğimiz atığı gönderdiğimiz firma bilgisini günlük 
olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluşturdu-
ğu bilgi sistemine girmek zorundayız. Aksi halde 
lisansımız iptal edilmektedir.

Neden böyle bir alana yatırım yaptınız?

Aile olarak uzun yıllardır tekstil ve turizm alanında 
faaliyet göstermekteyiz. Gelişmekte olan bir ülke 
olarak özellikle de sanayi şehri Bursamızda hızla 
büyüyen ve çeşitlenen bir sanayinin içerisinde-
yiz. Sanayi üretimindeki artan kapasiteyle birlikte 
büyüyen çevresel sorunların da farkındayız. Bu 
noktada Bursalı sanayicilerin bir çözüm ortağı 
ihtiyacını yaptığımız fizibilitede tespit ederek yatı-

rım kararı aldık. Sanayici bir aile olarak kirleten ta-
rafında da bunun eksikliğini ayrıca hissettik. Artık 
kirletenden öte kirliliği uluslararası düzeyde bilgi 
ve teknolojiyi kullanarak yönetmek ve sanayiciye 
çözümler sunmak arzusundayız. 

Şirket olarak atık yönetiminde tek bir noktaya 
odaklı değiliz, tamamen konuya entegre bakı-
yoruz. Atığın oluştuğu noktadan, danışmanlık, 
lojistik, analiz, geri kazanım, yenilenebilir enerji 
üretimi, nihai bertaraf gibi tüm unsurları birlik-
te değerlendirip çözümler üretecek bir yapıda 
sürdürülebilir olabileceğimizi düşünüyor ve böl-
meden tek elden entegre atık yönetim hizmeti 
vermeyi istiyor ve yatırımlarımızı bu düşünce ışı-
ğında yönlendiriyoruz.
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röportaj / Kadri Uğur

ATIKLARA KESİN ÇÖZÜM GETİRİYORUZ

Bu alanda varmak istediğiniz nokta nedir?

Mevcut faaliyet konularımızda öncelikle Bursalı 
sanayicimize güvenli, ekonomik ve hızlı çözümler 
sunmak istiyoruz. Bu alanda daha çok yeni bir fir-
ma olmamıza rağmen yaptığımız görüşmelerde 
ne kadar doğru ve ihtiyaç duyulan bir yatırımı 
gerçekleştirdiğimizi çok açık gördük. Hızla hizmet 
verdiğimiz atık üreticisi sayısını artırmak ve diğer 
komşu bölgelere doğru hizmet ağımızı genişlet-
mek istiyoruz. Artık Bursalı sanayicimizin İzmit, 
İstanbul, Eskişehir, hatta Ankara lokasyonlu atık 
hizmeti sunan firmalara mahkûm olmasını istemi-
yor ve alternatif çözüm olarak bizleri tanımalarını 
istiyoruz. 

Faaliyetlerimizde belli bir noktaya ulaştığımızda, 
öncelikle yatırım bütçesi hazır olan çamur ku-
rutma tesisimizi bünyemize katmak, atık lojistik 
hizmetimiz kapsamında araç parkımızı genişlet-
mek ilk sıradaki hedeflerimiz arasında. Akabinde 
yenilenebilir enerji üretimi alanında biyokütleden 
enerji üretim yatırımımızı tamamlayıp kısmetse 
sonbaharda devreye almak istiyoruz. Diğer atık 
geri kazanımı konularında ve atıktan enerji üre-
timi ile nihai bertarafı konularında ve Türkiye’nin 
değişik bölgelerinde yatırım planlarımız bulun-
maktadır.

Amacımız sürdürülebilir çözümler üretmek. Ta-
bii bunun için de bilinçlendirme faaliyetlerimizi 
aralıksız sürdüreceğiz. Bu vesile ile şunu da pay-
laşmak isterim; atık yönetiminde güven olmazsa 

olmaz bir unsurdur. Atığın oluştuğu noktadan 
nihai bertarafına kadar çevre mevzuatı gereğince 
atık üreticisi müteselsilen sorumlu. Bu ne demek? 
Oluşan atığınızı lisanslı firmalara verdiğinizde so-
rumluluğunuz bitmiyor. Atığınız nihai bertaraf 
edilene kadar takip etmek ve atığınızı verdiğiniz 
firmaları da denetlemek zorundasınız. Bu konuya 
çok dikkat edilmesini rica edeceğim. Bizim etik 
değerlerimizin en başında şeffaflık bulunmak-
tadır. Şeffaflığın güven getireceğini biliyoruz. Bu 
vesile ile tüm sanayicilerimizi, ilgilenenleri fabrika-
mıza davet etmek istiyorum. Yerinde faaliyetleri-
miz konusunda bilgilendirmekten büyük mutlu-
luk duyacağımızı vurgulamak isterim.
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haber / İftar programı

Bursa protokolü ve 
iş dünyası iftarda buluştu

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve 
İş Adamları Derneği’nin (BOSİAD) birlikte verdiği iftar yemeği, Bursa protokolü ve iş 
dünyasını bir araya getirdi.

Sheraton Bursa Hotel’de gerçekleştirilen iftar 
programına; Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Be-
lediye Başkan Vekili Atilla Ödünç, Cumhuriyet 
Başsavcısı Abdülkadir Şahin, Bölge Adliye Mah-
kemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sait Gürlek, BTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Adli Yargı Ada-
let Komisyonu Başkanvekili Mehmet Özyalçın, 
Bursa Barosu Başkanı Avukat Ekrem Demiröz, 

Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Fırat Emiroğlu, 
Bursa OSB ve BOSİAD yönetimleri ile sanayici-
ler ve eşleri katıldı.

İftar programında konuşan Bursa Valisi İzzettin 
Küçük, Bursa’nın hamleci yönüne şahit oldu-
ğunu kaydederek, “Ramazan ayının Bursamıza, 
ülkemize ve tüm dünyaya barış ve esenlikler 
getirmesini diliyorum. Bursa’ya gelirken az çok 

bilgim vardı ama az bilgim varmış, bunu gelin-
ce anladım. Bursa’yı medeniyetimizin yeşerdiği 
bir yer olarak bilirdim ki şüphesiz böyle ama bir 
de buna ek olarak Bursa’nın hamleci yönüne 
şahit oldum. Pek çok ilki gerçekleştirmiş. Tarihi 
görkemiyle yaşayan bir şehir olmakla birlikte 
enerjisiyle, potansiyeliyle, hamleci yanıyla, gü-
cüyle de yarınları inşa eden bir şehir” dedi.



45BOSİAD SİNERJİ / Temmuz - Ağustos 2016

VALİ KÜÇÜK: TEKNOSAB 
ÖNEMLİ BİR HAMLE

Bursa’da yapılması planlanan TEKNOSAB’ın 
önemli bir hamle olduğunu da belirten Vali Kü-
çük, “Bütün sıkıntılara rağmen, sınırlarımızdaki 
problemlere, terörün hain saldırılarına rağmen 
Türkiye yüzde 4,8 büyüme gerçekleştirmiş du-
rumda. Bu, tahminleri ve beklentileri aşan bir ra-
kam. Çünkü işadamlarımız gece gündüz ellerin-
de çanta yeni pazar arayışlarındalar. Tüm zorluk 
ve darlıklara rağmen büyük bir enerjiyle ‘nereye 
malımızı satar, ne üretirim’in peşindeler. Bursa’da 
yapılması planlanan TEKNOSAB da bu anlamda 
önemli bir hamledir. Bir süredir ekonomimiz-
de devam eden patinaj durumunu, bu gibi ileri 
teknoloji, katma değerli ürünler ve inovasyon ile 
aşabiliriz. Bu da Bursa’dan çıkacaktır. Çünkü Bur-
sa’da o maya, o güç var” diye konuştu.

ORAL: TÜRKİYE, 
AVRUPA ÜLKELERİNİ                  

GERİDE BIRAKTI

Türkiye’nin yaşadığı bu zorlu dönemden çıkabil-
mek adına toplumun her kesimine görevler düş-
tüğünü söyleyen BOSİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlker Oral da, “Biz sanayicilere düşen görev 

de daha çok çalışmak, daha çok üretmek. Bunu 
yerine getirdiğimizi de son büyüme rakamları 
gösteriyor. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğin-
de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 
ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Türk 
ekonomisi, küresel büyüme ve ticarete ilişkin te-
dirginliklerin sürdüğü son dönemde büyümesini 
sürdürerek tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktı. 
Ve kesintisiz büyümesini 26’ncı çeyreğe taşıdı. 
Ülkemizde yaşanan terör olayları, komşularımız-
la yaşanan sorunlar son bulduğunda Türkiye’nin 
önünde kimsenin duramayacağına inanıyorum. 
Hükümetimizin gerçekleştireceği yapısal reform-
larla da geleceğimizin daha aydınlık olacağını 
düşünüyorum” dedi.

DURMAZ: İLKLERİN OSB’Sİ 
İMRENİLSİN İSTİYORUZ, 

KISKANILSIN DEĞİL

Bursa OSB’nin bu sene 55’inci yılını kutlayacağını 
kaydeden Başkan Hüseyin Durmaz da, “Öncelik-
le Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve İslam 
dünyasına hayırlar ve bereket getirmesini dile-
rim. İlklerin OSB’si imrenilsin istiyoruz, kıskanılsın 
değil. Bu yıl 6 Kasım’da 55’inci yılımızı kutlaya-
cağız. Bu kapsamda 3-4 projemiz var. Bunların 

temellerini inşallah hep birlikte atacağız. Bursa 
OSB’nin bugünlere gelmesinde emeği olanlara 
teşekkür eder, hayatta olmayanlara da rahmet di-
lerim. Düzenlediğimiz bu iftar programını da ha-
yatta olmayanların, büyüklerimizin ruhlarına he-
diye eyledik, inşallah kabul olunur” diye konuştu.

ÖDÜNÇ: BU GÜZEL AYDA 
KAZANDIKLARIMIZ 

BİR ÖMÜR BOYU SÜRSÜN

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ödünç 
ise, “Bursa şehrini ayakta tutan, ona güç ve kuv-
vet veren, hem yaptıkları istihdamla hem de di-
namizmiyle kentimize fayda sağlayan işadamları-
mız ve işkadınlarımız ile diğer davetlileri saygı ve 
sevgi ile selamlıyorum. Bu güzel iftar sofrasında 
bizleri konuk eden Bursa OSB ve BOSİAD’a teşek-
kür ederiz. Bu güzel ayda kazandığımız alışkan-
lıkların bir ömür boyunca, 12 ayda da sürmesini 
temenni eder saygılar sunarım” dedi.

Konuşmaların ardından söz alan Bursa İl Müftü 
Yardımcısı İsmet Ataç da, “Ramazan’ın manevi 
hayatımıza katkısı” başlıklı bir konuşma yaptı. 
Konuşmanın ardından BOSİAD Başkanı İlker Oral, 
Ataç’a günün anısına bir plaket takdim etti.

Bursa Valisi İzettin Küçük

BOSİAD Başkanı İlker Oral Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ödünç
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Not: Yazılarımı; web adresim: 
www.ahmetozenalp.com ve 
blog adresim: 
http://ahmetozenalp.blogspot.com’dan 
takip edebilirsiniz.

köşe yazısı / Ahmet Özenalp

Uzun zamandır ülkemizin içinde bulunduğu 
durum nedeni ile kendi mesleğimizin gündemi-
ni takip edemez olmuştuk. Allah’a çok şükürler 
olsun ki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), devle-
tin bütün kurumlarından süratle temizleniyor. 
Aziz milletimizin birlik ve beraberliği bu işin de 
üstesinden gelmiştir. Bu arada, memleketimizin 
içinde bulunduğu durumun zerre kadar umurla-
rında olmadığı bazı meslek mensupları, fırsattan 
istifade tefecilik işini bir hayli geliştirmişler. Çok 
uzun zamandır yaptıkları bu  kanun dışılığa kim-
se çıkıp da ‘siz ne yapıyorsunuz’ dememiş. Bu haf-
ta bu konuyu yazdım. Bu konuda diyeceği olan 
gümrük müşaviri varsa lütfen yazsın, elbirliği ile 
bu işin hesabını soralım.

Tefecilik suçu, TCK Özel Hükümler kitabı, Topluma 
Karşı Suçlar kısmı ve Ekonomi, Sanayi ve Ticarete 
İlişkin Suçlar başlıklı bölümde düzenlenmiştir. 
Tefecilik, devletin kamu düzeni ve rekabet meka-
nizmasının işleyişine zarar vermekte, devletin faiz 
politikalarını sekteye uğramaktadır. Birinin tefeci 
kabul edilmesi için, bu işi meslek haline getirme-
si gerekmez. Bir kez dahi borç verip karşılığında 
para almışsanız, artık siz tefeci olmuşsunuzdur. 
Cezası ağırdır: (Madde 241 - (1) Kazanç elde et-
mek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar 
adlî para cezası ile cezalandırılır.)

Şimdi konumuza dönelim. Müşavirin müşte-
risine ait vergileri, ödemeleri kendi cebinden 
yapması bir anlamda müşterisine borç vermesi 
demektir. Vergi kanunlarımıza göre borç verenin 
rayiç oranında faiz alması gerekir. Ayrıca, Katma 
Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesine göre, 
Türkiye’de verilen her türlü hizmet KDV’ye tabi-
dir. Yani faizin yüzde 18 eklenerek fatura karşılığı 
alınması gerekir. Bu hükümlere uyulmaması bir 
incelemede vergi ve cezaya sebep olabilir. İşte 
müşteriye borç para verilmesi halinde devreye 
haksız rekabet hukuku girer. Çünkü müşterisine 
borç para veremeyen gümrük müşavirine karşı 
haksız rekabet yapılmış olur. Zaten gümrük mü-
şavirinin müşterisine borç para vermek gibi bir 
görevi yoktur.  

Değerli Sinerji okurları, bu girişi  neden  yaptığı-
ma  gelince... Aşağıda   adıma  gelen  bir  mektup-
tan bazı satırlar bulacaksınız. 

“Sayın Özenalp;

EKOHABER gazetesinde köşenizde uzun 
yıllardan bu yana gümrükler, gümrük mü-
şavirleri, mevzuat ve çeşitli yaşanmışlıklara 
dönük yazılarınızı, okur olmanın dışında 
meslek mensubu olarak da takip etmekte ve 
çok faydalanmaktayız. Geçen hafta FETÖ’cü 
gümrük müşavirleri yazınızı ilgiyle okudum. 
2015 yılında ise “Gümrük Müşavirleri Faktö-
ring Kuruluşu Değildir” başlığı ile yazdığınız 
yazılarda, mesleğimizin içinde bulunduğu 
durumu yazmıştınız. 

O günlerde konuyu çok iyi irdeleyememiş 
olacağız ki, konunun gelecekte bizi işsiz, ek-
meksiz bırakacağını çok iyi kavrayamamışız. 
Eğer anlamış kavramış olsaydık o gün bu 
konuda yetkili mercileri zorlar, bu yasadışı 
konuya bir çözüm bulunması hususunda 
derneklerin ve gümrük müşavirleri dernekleri 
icra komitesinin bir çözüm bulması konu-
sunda ısrarcı olurduk. Ben konuyu mesleğin 
ileri gelen, gümrük müşaviri ağabeylerimizle 
de görüştüm. Onlarda gerek icra kurulunun 
gerekse derneklerin bu konuda üzerlerine 
düşeni yapmadığını, hep topu taca attıkla-
rını ifade ettiler. Haksız da değiller. Konuyu 
sizin aracılığınızla kamuoyuna, derneklere, 
dernekler icra komitesine duyurmaya çalışa-
cağım. Bu mektubuma yer verirseniz benim 
gibi yüzlerce, hatta diğer illerle binlerce kişi 
size minnettar kalacaktır. 

Yaklaşık 6 aydan bu yana iş görüşmesine 
gittiğim her sanayi kuruluşunda dış ticaret 
departmanları iki örnek önümüze koydular. 
Birisi Bursa merkezli xxxxxxxxxxx gümrük-
leme, diğeri de İstanbul merkezli xxxxxxxxx 
gümrüklemenin gümrük işlemeleri konusun-
daki yaklaşımları. 

Firmalar kendileriyle çalışabilmek için asgari 
bir aylık gümrük vergileri konusunda firma-

Bu konuda daha önce yazdığım “Gümrük Müşavirleri 
Faktöring Şirketi Değildir.” Başlıklı yazımın linki 
http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-oze-
nalp-19-05-2015-yazisi-yazi_id-22982.html

Tefeci gümrük
müşavirlerine dikkat!

Ahmet Özenalp 
URTEB Genel Başkanı

www.ahmetozenalp.com
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larına ekonomik destek istiyorlar. Yani, bir ay 
içinde yaptıkları tüm ihracat ve ithalat işleri-
nin vergilerini ve yükümlülüklerini bizim öde-
memizi ve ay sonunda faizi ile fatura etme-
mizi istiyorlar. Hatta o kadar ileri gittiler ki, faiz 
tablonuzu verin değerlendirelim diyenler bile 
oldu. Bursa merkezli xxxxxxxxxx gümrükleme 
sahibi gümrük müşaviri xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
iş görüşmesine elinde faiz tablosu ile geldi-
ğini, yatırdığı vergilerin banka faizi üzerinde 
komisyon şeklinde faturalandığını anlattılar. 
Bu konuda muhasebelerinde onlarca fatura 
mevcut olduğunu, isterlerse bir de örnek ve-
receklerini ifade ettiler. Aslında iş konusunda 
hiç memnun olmadıkları halde çalışmaya 
mecbur kaldıklarını ifade etmeyi de unutma-
dılar. Bizim de böyle bir imkân sağlamamız 
halinde çalışmaktan memnun olacaklarını 
yineleyerek görüşmeyi sonlandırdık. Bu ko-
nuda size ve sayın bakanlık yetkililerine ya-
zıp yazmamayı çok düşündüm. Bu gümrük 
müşavirinin çalışma şekli gerçekten yasalara 
aykırı değil mi? Rekabet açısından uygunsuz 
değil mi? Ayrıca tabii bu kadar işe sahip ol-
duğunda gümrüklerde çıkar ilişkilerinin çok 
canlı tutulması gerektiğini hepimiz biliyoruz. 
Doğrusu bu konuda bizim hassasiyetimize 
de sahip olmadıklarını görüyor ve biliyoruz. 
Bu da işin ayrı bir yanı. Konuyu ayrıca ba-
kanlık yetkililerine de lisanımünasip bir dille 
yazacağımdan emin olabilirsiniz.…” diye  
devam ediyor. Mektup aşağıdaki bölümle 
bitiyor. 

“Ayrıca konuyu Sayın Bakanımız nezdinde de 
dile getireceğim. Bu şahısların firmalarının 
bir kez de bu yönüyle araştırılmasını isteyece-
ğim. Çünkü işin bu yönü çok önemli. Milyon-
larca vergi yatıran bir müşavir, üstelik bunu 
gayri yasal olduğunu bilecek kadar da yetkin. 
Çünkü yasalarda kimlerin borç para verebile-
ceği belirlenmiştir. İzni olmadığı halde borç 
para ilişkisine girenlere tefeci dendiğini bili-
yoruz. Benim ve benim gibi yüzlerce büronun 
sorunu olan bu konuyu işlerseniz ve tedbir 
alınması için Gümrükler Teknik Komitesi’nde 

görüşürseniz ve öneri olarak bakanlığa iletir-
seniz sevinirim. 

Saygılarımla. 

Xxxxxxxxxxx Gümrük müşaviri”

KENDİNİZE ÇOK GÜVENMEYİN

Kimse içinde bulduğu konuma güvenmesin. 
Şimdiye kadar teftişlerden bir şey çıkmaması 
bundan sonra da bir şey çıkmayacağı manasına 
gelmez. Çünkü sizi inceleyenler, denetleyenler 
bu yönünüzle denetlemediler. İncelerseler, bun-
ca vergiyi yatıracak kaynağı nerden bulduğunu-
zun cevabını vereceğinizi hiç sanmıyorum. Üste-
lik bilmeden firmaları da bu işe alet ediyorsunuz. 
Üstüne üstlük bunu patavatsızca, son derece re-
zilce, tefeci edası ile yapıyorsunuz. Mektupta ismi 
verilen  gümrük  müşavirliği  şirketlerini  internet-
ten kontrol  ettim. Firmalardan biri İstanbul AHL  
gümrük müdürlüğüne yapılan operasyonda  
gümrük müdürüne para verirken kameraya ta-
kılan rüşvete bulaşmış gümrük müşavirlerinden 
biri. Buradan firmaların dış ticaret departmanları-
na da iki çift sözüm var: Bakınız Güm Kart diye bir 
vergi ödeme aracı var. Bu kart Vakıfbank’tan alınır. 
Vakıfbank firmanızın durumuna göre size kredi 
sağlar, opsiyon verir. Çok cüzi bir faiz oranıyla da 
işinizi yasal ortamda çözer, maliyetinize işlersiniz. 
Kimseye müdana etmek zorunda değilsiniz. 

Güm Kart nedir? 
Gümrük vergisi ödemelerinizde kullanılan ve 
kapalı devre çalışan bir ticari karttır. Vakıfbank 
POS’u bulunan gümrük saymanlıklarında kulla-
nılır. Nakit, bloke çek veya vergi ödeme dekontu 
gerekmeden, firma hesabından çevrimiçi olarak 
ödeme yapılmasını sağlayan bir ödeme aracıdır. 
Sadece kart sahibi firmanın beyannameleri ile 
ilgili gümrük vergi ödemelerini gerçekleştiren, 
yüzde 100 güvenli bir karttır. Gümrük vergisi 
ödemenin en güvenli, en hızlı ve en kolay 
yöntemidir.

Güm Kart’ın Avantajları: 
Bloke çek düzenleme, nakit taşıma, dekont 

almak gibi zaman kaybettiren işlemlere gerek 
olmadan ödeme yapılabilir. Ödeme online 
olarak, firmanız hesabından gerçekleşir. Kartın 
POS makinesinden geçmesi ve şifre girilmesi ile 
işlem tamamlanır. Herhangi bir evrak, dekont, 
nakit taşıma ihtiyacı bulunmamaktadır. Gümrük 
işlemlerinde herhangi bir evrak kontrolü gerek-
mediğinden, işleyiş kolay ve hızlıdır. Aynı hesaba 
bağlı birden fazla kart verilebilir ve farklı güm-
rüklerden aynı anda işlem yapılabilir.

http://www.vakifbank.com.tr/gumkart.aspx?pa-
geID=387 web adresinden konuya ilişkin detaylı 
bilgi alırsınız. Yine de yeterli olmazsa bizi arayın, 
biz size gerekli bilgiyi veririz. Şayet Rekabet Kuru-
mu bu konuyu rekabet açısından ele alıp inceler-
se, firmalar olarak siz de zarar göreceksiniz. Çün-
kü bu işler rekabetin açık ihlali olup, ciddi para 
cezası gerektiren bir durumdur. 

Sonuç olarak; Tefecilik suçu, TCK Özel Hükümler, 
Topluma Karşı Suçlar kısmı ve Ekonomi, Sana-
yi ve Ticarete İlişkin Ssuçlar başlıklı bölümünde 
düzenlenmiştir. Bu suç nedeniyle devletin kamu 
düzeni ve rekabet mekanizmasının işleyişi zarar 
görmekte, devletin faiz politikaları sekteye uğra-
maktadır. Birinin tefeci kabul edilmesi için bu işi 
meslek haline getirmesi gerekmez. Bir kez dahi 
borç verip  karşılığında para almışsanız artık siz 
de tefeci olmuşsunuzdur. Bu ayıp size yeter. 

Gümrük müşavirliği firmasının ortakları gümrük 
müşaviri meslektaşlarım, bu işi yapanlar size  ha-
ber bile vermiyorlar. Özetle, topun ağzında sizler 
varsınız. Sizin patron gidiyor işi faiz tablosunu 
masaya bırakarak alıyor. Siz de sanıyorsunuz ki 
bulunmaz Hint kumaşısınız. Tefecikle ilgili düzen-
leme çok açık. Bu iş, gerçek kişi eliyle olabileceği 
gibi tüzel kişilikler vasıtasıyla da yapılabilir. Bu du-
rumda mektupta adı geçen gümrük müşavirleri 
firmalarının ortakları elbette sizler de bu işin sanı-
ğısınız. Ayrıca bu ayıp size yeter. Çünkü siz yasal 
olarak da, Allah indinde de tefecisiniz. O zaman    
hem bu dünyada hem de öbür dünyada sonu-
cuna katlanırsınız.
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haber / Kolortek Ödül / Gökyüzü fotoğrafçılığı

BOSİAD’ın kaybedenin olmadığı yarışmasında 
tüm katılımcılar plaket ile ödüllendirilmişti. Ödül 
gecesine katılamayan Kolortek Yönetim Kurulu 
Başkanı Sühendam Urbay’a plaketi, fabrikasında 
verildi. BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Oral, 
Başkan Yardımcısı Abdullah Bayrak, Yönetim Ku-

rulu üyeleri Meltem Turan ve Ahmet Parseker, Ur-
bay’ı fabrikasında ziyaret ederek plaketini takdim 
ettiler. Başkan İlker Oral, yarışmaya katılımından 
dolayı Sühendam Urbay’a teşekkür ederek, “Et-
kinliğimizin ismi yarışma ama bence kaybedeni 
olmayan bir yarışma. Yarışmamıza katılan bütün 

firmalarımız çevreye olan duyarlılıklarını katılım 
sağlayarak göstermiş oldular. Sonuçta tek kaza-
nan Bursa ve çocuklarımız olacak. Çünkü başka 
Bursa yok. Hep birlikte elele vererek Bursamızın 
yeşilini koruyacağız” dedi.

Amatör Astronom ve Gökyüzü Fotoğrafçısı Uğur 
İkizler’in “Gökyüzü ve Astronomi Fotoğrafçılığı” 
konulu söyleşisi, 10 Ağustos Çarşamba günü 
BOSİAD dernek merkezinde gerçekleştirildi. Gök-
yüzü fotoğrafçılığının temel prensiplerinin anla-
tıldığı programda BOSİAD Fotoğraf Kulübü üye-
lerine; netleme, geniş açı, yıldız izleri, uydu izleri, 

fotoğraf işleme, derin uzay, webcam ile gezegen 
fotoğrafçılığı ve time lapse (zaman atlamalı fo-
toğraf ) konularında bilgiler verildi. 

İkizler’in gökyüzü fotoğrafçılığı tekniğini kendi 
çekmiş olduğu fotoğraflar aracılığıyla anlattığı 
söyleşide ayrıca, çoğunlukla gece çekimleri ola-
rak gerçekleştirilen gökyüzü ve astronomi fotoğ-

rafçılığında dikkat edilmesi gereken ince detaylar 
da paylaşıldı.

Sunumun sonunda BOSİAD Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı ve Fotoğraf Kulübü üyesi Abdul-
lah Bayrak ile fotoğraf eğitmeni Osman Önder 
tarafından Uğur İkizler’e BOSİAD flaması takdim 
edildi.

Kolortek’e ödülü takdim edildi

Gökyüzü 
fotoğrafçılığını 
öğrendiler 

BOSİAD’ın bu yıl 2’ncisini düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın katılımcılarından 
Kolortek Konsantre Boya Kim. Mad. San ve Tic. A.Ş.’nin ödülü, fabrikasında teslim edildi.

Yoğun iş temposundan artakalan zamanlarda kendilerini fotoğrafa veren BOSİAD Fotoğraf Kulübü 
üyelerine, “Gökyüzü ve Astronomi Fotoğrafçılığı” eğitimi verildi.
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köşe yazısı / Şerif Arı

Şerif ARI
Yeminli Mali Müşavir

serifari@arilar.com.tr

İşverenler tarafından sigortalılara bayram, ayın 

elemanı, yılbaşı, 25’inci, 30’uncu veya 50’nci hiz-

met yılı gibi nedenlerle verilen altınların sigorta 

primine esas kazanca tabi tutulup tutulmayaca-

ğı hususundaki sorular üzerine, Sosyal Güvenlik 

Kurumu tarafından değerlendirme yapılmış 

olup, 2016/12 nolu genelgesinde gerekli açıkla-

malar yapılmıştır. 

Genelgedeki açıklamalar kapsamında; 

Altının günlük değerinin belli olması ve her 

an piyasasında kolayca nakde 

dönüştürülebileceği ve 

bu sayede satın alma 

alternatifi sağlaya-

cağı göz önüne 

alındığında, altın 

olarak yapılan 

ödemelerin na-

kit yardım olarak 

değerlendiril-

mesi sonucun-

da, hatıra altın-

larının sosyal ya 

da kişisel bir ihti-

yacın karşılanması 

maksadıyla verilmemiş 

olması, hatıra altınlarının tıpkı para gibi alışveriş-

te kullanılacak bir ödeme aracı olması nedeniyle, 

hatıra altın tutarlarının ücret ödeme bordolarına 

yansıtılmış olan bedeller üzerinden ilgili ayda si-

gorta primine esas kazanç tutarına dahil edilme-

si, sigortalılara hatıra altın verildiğinin tespit edil-

mesi ancak ödeme bordrosunda gösterilmediği 

durumlarda altının verildiği ayın son günündeki 

Merkez Bankası satış fiyatı üzerinden hesaplana-

cak miktarının sigorta primine esas kazanç tuta-

rına dahil edilmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla sigortalılara işverenlerince bay-

ram, ayın elamanı, yılbaşı, 25’inci, 30’uncu 

veya 50’nci hizmet yılı 

gibi nedenler-

le verilen 

altınların 

bedelleri-

nin sigor-

ta primine 

esas kazanç 

kabul edilerek 

sigorta primine 

tabi tutulması ge-

rekmektedir.

Sigortalılara verilen altınlarla il-

gili gelen sorulara cevabımız, yıllarca 

prime tabi olması gerektiği hatırlatılmıştır. 

Verilen altın bedellerinin net ücret olarak 

kabul edilerek SGK, gelir vergisi ve dam-

ga vergisine tabi olacak şekilde bordroda 

gösterilmesi gerekmektedir.

Personele verilen 
altın bedelleri
SGK primine tabidir
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Erdal ELBAY
KalDer Bursa Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı

Hazır mıyız? Şimdi 
Endüstri 4.0 zamanı

köşe yazısı / Erdal Elbay

Son dönemde iş amaçlı katıldığımız toplantılar-

da ya da ekonomi üzerine televizyonda izlediği-

miz programlarda sıkça Endüstri 4.0 kavramını, 

yani dördüncü sanayi devrimini duyuyoruz. Bu 

kavramı iş dünyasında, üniversitelerde, devlet 

kademelerinde, ikili iş sohbetlerimizde sıkça 

duymaya da devam edeceğiz. 

Endüstri 4.0 yani dördüncü sanayi devrimine 

geçmeden önce; sürekli üreten, gelişen ve ka-

bına sığmayan dünyamızın hangi aşamalardan 

geçtiğini hatırlamamızda fayda var. 

İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü ile üretim 

üzerine kurulmuştur. İkinci sanayi devrimi elekt-

riğin seri üretimde kullanılmaya başlanmasıyla 

oluşmuştur. Üçüncü sanayi devrimi elektronik 

teknolojilerin yerini dijital teknolojiye bırakma-

sıyla oluşan süreçtir. Endüstri 4.0 ise 

bilişim teknolojilerini sanayi ile 

buluşturan bir devrimdir. İlk 

olarak 2011 yılında Alman-

ya’da Hannover Fuarı’n-

da kullanılmıştır. Bugün 

ise Almanya’nın reka-

bet politikaları arasında 

yerini almış durumda. 

Üzerinde yaşadığımız 

dünyamız ilk çağdan gü-

nümüze durmaksızın bir 

değişim içerisinde. Teknoloji 

ile birlikte geçmişte hayali dahi ku-

rulamayan yüksek bir yaşam standardına 

sahibiz. Ülkeler arasındaki standart uçurumları, 

insanlığın evrensel değerleri benimsemesi ile 

rahatlıkla ortadan kalkabilir. 

Dünyanın en büyük endüstrilerine sahip ve ya-

şam standardı yine en yüksek ülkeler arasında 

yer alan Almanya, Endüstri 4.0 ile ilerlemeye de-

vam ederken, ülke olarak bizler ve firmalarımız 

buna hazır mıyız? Bugün dünya üretiminin Av-

rupa, ABD yerine gelişmekte olan ülkeler üzerin-

den yapılıyor olması ekonomi için alarm zillerini 

çaldırmaktadır.

Türkiye bu süreç içerisinde ekonomiden hak 

ettiği payı almak için değişimi gözlemlemeli ve 

entegre olmalıdır. Dördüncü sanayi devrimine 

hazır olmak için; özel sektör, kamu kurumları, 

üniversiteler, sivil toplum kuruluşları işbirliğinde 

hızla harekete geçerek almamız gereken aksi-

yonlar var. Kısaca bahsedersek;

•	 Küresel rekabet ortamında mutlaka bir yol 

haritası oluşturulmalı, 

•	 Teknolojik ilerlemeler, dijitalleşme yakın-

dan takip edilip entegre olunmalı,

•	 Firmalar üretimin her aşamasında iyileştir-

me süreçlerine odaklanmalı, AR-GE mer-

kezlerini güçlendirmeli, 

•	 Üniversiteler bilişim teknolojileri alanında 

donanımlı insan kaynağı yetiştirmek için 

eğitim süreçlerini gözden geçirmeli,

•	 Yetişmiş uzmanlarımızın beyin göçüyle 

kaybedilmesi yerine ülkede kazanımları 

için insan kaynakları politikaları gözden ge-

çirilmelidir.

Ülke olarak sahip olduğumuz güçlü firmalar, in-

san kaynağımız ile oluşturacağımız yepyeni po-

litikalarla Endüstri 4.0’ın fırsatlarından yararlanıp,  

yükselen isim olmamamız için bir neden yok. 

Güçlü bir gelecek için bu devrime inanmalı ve 

çok çalışmalıyız.
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röportaj / Mehmet Aksöz
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Fransız ortaklık yolda, 
Elemeği yurtdışında 
daha da büyüyecek

Öncelikli sizi tanıyabilir miyiz? 
Kimdir Mehmet Aksöz?

1957 yılında Bursa’da doğdum. Baba-
mın memur olması sebebiyle atandı-
ğı Bursa’da Sanat Okulu’nu bitirdim. 
Ardından İç Mimarlık Bölümünden, 
dönemin getirdiği tüm ekonomik 
ve siyasi zorluklarına rağmen 1980 
senesinde mezun oldum. Memur 
bir babanın iki çocuğunu Ankara’da 
okutmasının güçlüklerini yaşamış 
biri olarak, özel sektörde bir mobilya 
fabrikasında çalışmaya başladım. Bu 
fabrikadan 1982 yılında Eskişehir’de 
yer alan başka bir mobilya fabrikasına 
transfer oldum. Kaderin garip cilvesi-
dir ki ben memur olmamak için özel 
sektöre kaçarken, çalıştığım fabrikayı 
Anadolu Üniversitesi’nin satın alma-
sıyla akademisyenliğe ve memuriye-
te de adım atmış oldum. Bir yandan 
fabrikada çalışırken diğer yandan 
üniversitede derslere giriyordum. Bu 
arada Anadolu Üniversitesi GSF İç 
Mimarlık ve Hacettepe Üniversitesi 
Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği yük-
sek lisans programlarına dâhil oldum. 
Aynı dönem içerisinde Elemeği İç Mi-
marlık şirketimizi kurduk.

Elemeği’ni bize anlatır mısınız? 
Nasıl doğdu, faaliyet alanı, ger-
çekleştirdiği projeler, Bursa, Tür-
kiye ve yurtdışındaki yapılanma-
sı vs. nedir?

Elemeği Project Solutions, 2004 yılın-
da Bursa’da mutfak, banyo, seramik 
ve vitrifiye işletmesi olarak kuruldu. 
Aslında Elemeği, Anadolu Üniversite-
si eski Rektörü Yılmaz Büyükerşen’in 
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 
olmasıyla başlayan bir süreç. Eleme-
ği olarak ilk projelerimizin başında 
Odunpazarı Evleri’nin restorasyonu 
yer alıyor. İlk fabrikamızı ise 2007 yı-
lında Bursa Küçük Sanayi Sitesi’nde 
açtık. Bu serüven Nilüfer Organize 
Sanayi Bölgesi ile devam etti ve şu an 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
sürüyor. Elemeği’ni bugün bulundu-
ğu yere taşıyan önemli işlerin başın-
da restorasyon projeleri geliyor. Az 
önce belirttiğim Eskişehir Odunpa-
zarı Evleri’nin bir bölümü şirketimiz 
tarafından restore edildi. Bu proje 
ve yine Eskişehir’de yer alan Haller 
Gençlik Merkezi projesi, Tarihi Kent-
ler Birliği’nden ödül aldı. Ayrıca Bursa 
Cumalıkızık Evleri’nin ilk restorasyon 
projesi Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne 
aday gösterildi ki bu benim için öne-
mini her zaman korumuştur. İznik’te 
de Süleyman Paşa Medresesi resto-
rasyon projelerinde imzamız bulun-
maktadır. Bu proje, dünyada örnek 15 
uygulamadan biri seçilmiş olup, 2000 
yılında Birleşmiş Milletler’in Güney 
Afrika’nın başkenti Johannesburg’ta 
yapmış olduğu toplantıda ülkemizi 
temsil etmiştir.

Dünyaca ünlü markaların mağazalarının mobilya ve dış cephe işlerini yapan 
ve hem yurtiçi hem de yurtdışında çok sayıda prestijli projeye imza atan 
Elemeği Project Solutions, 2017’ye Fransa’nın 140 yıllık köklü James firması 
ile iş ortaklığında girmeye hazırlanıyor.

Mehmet Aksöz, Bvlgari, Dior, Celine, 
Tom Ford ve Tiffany & Co. gibi dünyaca 
ünlü markaların mağazalarının gerek 
mobilya gerek dış cephe ve inşai alan-
larda işlerini yapan Elemeği Project So-
lutions’un başındaki isim. 2004 yılında 
Bursa’da kurduğu Elemeği’ni sektörü-
nün hem Türkiye’de hem de dünyadaki 
önemli şirketlerinden biri haline getirdi. 
Şirketinin bugün hem proje yönetebil-
diğini hem tasarım yapabildiğini hem 
de taahhüt işlerini anahtar teslimi ger-
çekleştirebildiğini açıklayan Aksöz, ci-
rosal bazda son 3 yılda her yıl yüzde 100 
büyüdüklerini söylüyor. “Yüzümüzü ar-
tık tamamen yurt dışına çevirdik” diye 
konuşan Aksöz, yeni dönem planlarını 
şu sözlerle açıklıyor: “Halihazırda 140 
yıllık Fransa menşeli, köklü James fir-
ması ile ortaklık görüşmelerimiz devam 
ediyor. İki tarafın da bu birleşmeden 
ciddi anlamda büyüme elde edeceğin-
den eminim. Yıl sonunda bu ortaklığı 
faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu du-
rumda Elemeği; Fransa’da, İstanbul’da 
ve Bursa’daki fabrikalarında çok daha 
farklı projelere imza atacaktır.”

2016 sonuna kadar Dubai’de, 2017’nin 
ilk yarısında da Chicago, Los Angeles 
veya New York’ta bir irtibat ofisi açmayı 
planladıklarını da anlatan Elemeği Pro-
ject Solutions Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Aksöz ile gelecek hedeflerini, 
Elemeği’ni getirmek istediği noktayı 
konuştuk:
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röportaj / Mehmet Aksöz

Zaman içerisinde üretim tesisimizi geliştirerek res-
torasyon projelerinden; Bvlgari, Nobu, Hilton, Ra-
disson gibi dünyanın en ünlü marka zincirlerine 
mobilya üretimine geçiş yaptık. Ve 2010 yılında 
mobilya üretim ve boyama alanlarımıza ek olarak 
fabrikamızda metal üretim ve döşeme alanlarımı-
zı kurduk. Şirketimiz bugün geldiği noktada hem 
proje yönetebiliyor hem de tasarım yapabiliyor. 
Taahhüt işlerini anahtar teslimi gerçekleştirebili-
yor.

İstihdam, ihracat ve ciro rakamlarınız neler-
dir?

10.000 metrekarelik fabrika alanı dışında mimari 
ofis, pazarlama, satın alma, finans ve insan kay-
nakları gibi departmanlarımızın yer aldığı 2.000 
metrekare ofis bölümüne sahip şirketimiz bugün 
toplamda yaklaşık 400 çalışanıyla birlikte büyü-
meye devam ediyor. Bunun 90’a yakını beyaz 
yaka çalışanımızdır. Mimari ofisi ayrı tutacak olur-
sak 40’a yakın mimar, 15 de mühendis arkadaşı-
mız bizimle birlikte.

SON 3 YILDA YÜZDE 100 BÜYÜDÜ

Elemeği’nin son yıllardaki büyüme grafiği, 
ciro artışları hakkında bilgi verir misiniz?

Elemeği, Türkiye’de de projeler yürüterek cirosal 
bazda son 3 yılda her yıl bir önceki seneye göre 
yüzde 100 büyüme gösterdi. Bu bizim için çok 
önemli bir başarıdır. Ve yüzümüzü artık tamamen 
yurtdışına çevirdik. Yılın ilk yarısını geride bıraktı-
ğımız bu dönemde ise hedeflediğimiz cironun 
üstüne çıkmış bulunmaktayız.

Elemeği’nin yurtdışında imza attığını önem-
li projeler neler? Yurtdışındaki tanınırlığınız 
ne ölçüde?

Şirketimizin kuruluş aşamasında, ülkenin mutfak 
ve banyo sektöründe hizmet bekleyenlerin farklı 
ihtiyaçlarına da yanıt verebilmeyi hedeflemiştik. 
Ancak kapasitemizin bir bölümü boşta kalınca, 
atıl kapasiteyi değerlendirmek amacıyla yurtdışı-
na açılmaya karar verdik. Bunu da en iyi şekilde 
mağazacılık alanında yapabileceğimizi düşün-
dük. Dünyaca ünlü birçok markaya bilgilerimizi 
mail attık, bunların arasında Bvlgari de vardı. Dev 

markalar, tabii ki Bursa’daki küçük ve orta ölçekli 
bir firmayı nereden bilecekler? Tesadüfen Bvlga-
ri’den ‘Teşekkür ederiz’ konulu bir cevap aldık. 
Biz bu cevabı görev addettik ve Roma’ya giderek 
Bvlgari’nin kapısına dayandık. Başta görüşmek-
te zorlandığımız yetkililerden, görüşmelerimiz 
sonucu işi aldık. Bu, yaklaşık 380 bin Euro’luk bir 
projeydi, ancak 150 bin Euro civarında zarar ettik. 
Fakat Bvlgari’nin aynı projesinde ek olarak farklı iş-
ler de geldi. Sonuç olarak 380 bin Euro’luk işi, 850 
bin Euro ile kârlı kapattık. Fakat önemli olan dün-
yaca ünlü bu markanın projelerini yapmaktı. Bu 
proje yeni markaları da beraberinde getirdi. Dior, 
Tom Ford, Tiffany & Co. gibi çok önemli markala-
rın da işlerini aldık. Bu devlerle yaptığımız işler de 
bizi Rusya’ya taşıdı. Burada Avrupa’nın en büyük 
AVM’lerinden Vegas Kashirsky AVM’nin proje yö-
netimini üstlendik. 480 bin metrekarelik AVM’nin 
yanı sıra tesis içindeki Ginza Sokağı’nın yapımını 
gerçekleştirdik.

2012’de de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği’ne 
(APEC) ev sahipliği yapan projenin, proje yöne-
timini üstlendik. Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir 
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projeyi yönettik. Zirve sonrasında da ilgili alanla-
rın üniversite kampus alanlarına dönüştürülmesi 
sürecinde yer aldık. 2013 yılında ise yönümüzü 
iç pazara, Orta Doğu’ya ve Türki Cumhuriyetlere 
çevirdik.

YURTDIŞI PROJELER YÜZDE 85’E ÇIKTI

Elemeği için ajandanızda neler yer alıyor? 
Şirketi hangi noktaya taşımayı hayal ediyor-
sunuz?

Bu yılın başında büyümemizi inşai projelerle des-
tekleyerek, yüzde 100 seviyesine getirmeyi plan-
lamıştık. Nitekim planlamalarımızın da ötesinde 
bir ivme kaydediyoruz. Teknoloji ile desteklenen 
mevcut üretim kapasitesi ile bu yıl hedefimizi 50 
milyon Dolar ciro seviyesine çıkardık. Öte yandan 
anahtar teslimi inşai projelerle birlikte yeni kat-
ma değer sağlamayı planlıyoruz. 2015 sonunda 
yüzde 70 seviyesinde olan yurtdışı projelerimizi 
2016’da yüzde 85’e çıkarmayı hedeflemiştik. Şu 
anda bu yolda devam ediyoruz. 2017 yılı ve son-
rası için ihracat ağırlıklı bir kimlik kazanmayı istiyo-
ruz. Yurtiçinde ise prestijli projelerle Elemeği her 
zaman pazardan hak ettiği payı alacaktır.

Yeni yatırım ve projelerde fırsatları izliyor 
musunuz? İlgilendiğiniz yeni işler var mı?

Halihazırda 140 yıllık Fransa menşeli, köklü James 
firması ile ortaklık görüşmelerimiz devam ediyor. 
James butik bir yapıya sahip olmasına rağmen 
Tuzla’daki fabrikalarını ziyaret ettik. Onlar da bizi 
yerimizde gördüler. Şu anda yeni yıla James or-
taklığı ile girmenin görüşmeleri yapılıyor. İki ta-
rafın da bu birleşmeden ciddi anlamda büyüme 
elde edeceğinden eminim. Yıl sonunda bu ortak-
lığı faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu durumda 
Elemeği; Fransa’da, İstanbul’da ve Bursa’daki fabri-
kalarında çok daha farklı projelere imza atacaktır. 
Bunun yanı sıra rakamsal anlamda çok ciddi bo-
yutta projeler geliyor. TAV Abu Dhabi Havalimanı 
projesini imzaladık. Havalimanı Elemeği imzası 
taşıyacak. Ayrıca Mekke’de Raddison Park Inn ote-
linin 380 odasının ince işleriyle beraber projeye 
yönetimi ve uygulaması devam etmekte. 

“DUBAİ VE AMERİKA’DA OFİS AÇMA 
HAZIRLIĞIMIZ VAR”

Orta ve uzun vadede Elemeği’ni nerede gör-
mek istiyorsunuz? 

Bursa merkezli bir firma olarak İstanbul Kanyon’da 
ofisimiz bulunuyor. Yurtdışı yapılanmamızı da 
2017 için güçlendirdik. Dubai öncelikli hedefi-
mizdi, altyapı çalışmalarını tamamladık. Birlikte 
çalıştığımız bir mimari grupla ortak bir anlaşma 
çerçevesinde onların Dubai’deki ofislerinde pro-
jelerimize devam ediyoruz. Aynı şekilde onlar 

da İstanbul’da bizimle çalışıyorlar. Kısacası, proje 
ortaklığı yapıyoruz. Abu Dhabi Havalimanı pro-
jesiyle beraber 2016 sonuna kadar bir irtibat ofisi 
açıyoruz. James ile birlikte de Paris’te de Avrupa’yı 
gözetleyen bir ofisimiz olacak.

Bunların yanında 2017’nin ilk yarısı için Chica-
go, Los Angeles veya New York’ta bir irtibat ofisi 
açmayı hedefliyoruz. Böylelikle global bir şirket 
haline gelip dünyayı bu 3 noktada takip etme-
yi istiyoruz. Orta Doğu’ya daha yakın olabilmek 
amacıyla da Suudi Arabistan ile ilgili bir araştırma-
mız var. Oradan gelen bir teklifi değerlendiriyoruz. 
Proje ortaklığımız olan Suudi bir şirket ile temas-
larımız sürüyor. Belki bir tesis yatırımı ya da stra-
tejik ortaklık gerçekleşebilir. Bu konuda Katar ve 
Kuveyt pazarları üzerine çalışmalar yürütülüyor. 
Afrika pazarına da Fransa’daki ofisimiz üzerinden 
girmeyi ve kontrol etmeyi planlıyoruz.

Şirketlerinizin başarısındaki sürdürülebilir-
liğin sırrı ne?

Başarmanın sırrı, en başta hayal etmek ve iste-
mek, kendinize koyduğunuz iddiaların peşinden 
koşmak ve çok çalışmaktır. Bunların ardından da 
hayallerin gerçekleşmesi için neler yapılacağına 
karar vermek. Göreceksiniz ki gerçekleşecektir.

Yeni bir proje aldığınızda nasıl bir ruh hali ile 
işe koyuluyorsunuz? Olmazsa olmazlarınız 
ve kırmızı çizgileriniz var mı?

Yeni bir proje aldığımızda, sanki aldığımız ilk proje 
gibi, ilk günkü heyecan ve çalışma aşkıyla proje-
nin başına geçiyoruz. Olmazla olmazlar projenin 
bizi kapsayan kısmına göre değişiyor. Bazen yal-
nızca proje yönetimini alıyoruz. Bazı projelerde ise 
tasarımı dahil anahtar teslimine kadar her süre-
cinden biz sorumlu oluyoruz. Her işte olduğu gibi 
biz de hata yapabiliriz. Çalışan insan hata yapar, 
önemli olan yapılan hatanın nasıl telafi edildiğidir. 
Biz her konuda kendimize çok güveniyoruz.

Aklınızda yeni bir alan, sektör var mı?

Aklımızda olan bir alan vardı. Gıda ve hizmet sek-
törüne yep yeni bir soluk getirdiğine inandığımız 
Nevale by Elemeği markasıyla Bursa’da adım attık. 
Elbette ki yine Bursa’da doğmuş Elemeği Project 
Solutions olarak Nevale markasını da önce ülke-
mizin İstanbul, İzmir gibi önemli şehirlerinde ya 
da otel gruplarında yaygınlaştırmak. Ama esas 
amacımız Nevale’yi Cidde’den Paris’e, Milano’dan 
Dubai ve New York’a kadar uzanan dev bir mar-
ka haline getirmek. Henüz yılını doldurmamış bir 
işletme olan Nevale çok ilgi görmüş olacak ki pek 
çok franchise teklifini değerlendirmelerimiz içeri-
sine almış bulunuyoruz. 

BÜYÜMEYİ ATEŞLEYEN PROJE: NOBU

Nobu Projesi’nin bugünlere gelmemizde büyük 
etkisi var. Ardından birçok dünya markasıyla ça-
lıştık. Bunların birçoğu ile Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de işler yaptık. Bakü’de gerçekleştirdiğimiz 
bu projeler bizi Rusya’ya taşıdı. Moskova’da Nobu, 
1 yıllık bir sürede sadece bizim olduğumuz ve 
tüm sorumluluğu aldığımız bir proje, şirketimi-
ze de uluslararası pazara açılma ve disiplin gibi 
önemli değerler kattı. Nobu, 5,2 milyon Dolar de-
ğeriyle, bizim milyon dolarlık ilk projemiz oldu. Bu 
projelerin ardından Moskova’daki Vegas Alışveriş 
Merkezi geldi.

Özellikle son dönem içerisinde yönümüzü büyük 
otel projelerine çevirdik. Radisson, Hilton, Warwi-
ck, Rixos gibi otel gruplarının yurtiçi ve yurtdı-
şındaki projelerinde imzamız bulunuyor. Yerelde 
mağaza alanında ise Burberry, Vakko ve Beymen 
gibi özel markaları referanslarımız arasına aldık. 
Zorlu Center, Aqua Florya, Akasya AVM, Akmerkez 
Vakko mağazalarının dekorasyon işlerini yapmaya 
devam ediyoruz.
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Zeynep Handan Özcebe
Avukat

Çalışanlar, daha iyi çalışma şartları ya da daha fazla 

ücret alabilmek gibi haklı sebeplerle şirket deği-

şikliği yapabilmektedir ya da kendine yine aynı 

sektörde bir iş kurabilmektedir. Anayasamızın 

48’inci maddesi de “ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HÜR-

RİYETİ “ni belirlemiş olup; 

Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme 
hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kur-
mak serbesttir. 

Şeklinde kişilerin çalışma özgürlüğünü Anayasal 

bir hak olarak belirlemiştir.

Ancak çalışanın, çalıştığı şirketten ayrılması, iş söz-

leşmesini sona erdirmesi halinde, özellikle rakip 

bir firmaya geçmişse eski işyerine ait özel bilgileri 

kullanması ya da eski işyerinin müşterileriyle yeni 

işyeri için iletişime geçmesi işverene ciddi anlam-

da bir pazar kaybı yaratıp zarar etmesine sebep 

olabilmektedir. Kendisi iş kurup yine kendi adına 

bu müşterilerle iletişime geçmesi halinde de aynı 

durum söz konusudur. 

Rekabet etmeme yasağı çoğu zaman sadakat 

kavramıyla karıştırılmaktadır. Sadakat kavramı, İş 

Kanunu’nun 25/II. maddesinde yer alan ahlâk ve 

iyi niyet kurallarına uymayan durumlardır. İş Ka-

nunu’nun bu maddesi, sadece işçinin işyerinde 

çalışması devam ederken geçerli olmaktadır. An-

cak iş sözleşmesi sona erdiğinde, işçinin işverene 

karşı sadakat sorumluluğu da bitmektedir. Bu 

durumda ancak Rekabet Yasağı sözleşmesi im-

zalanmışsa, sözleşme bitse dahi işçinin sorumlu-

luğu sözleşmedeki şartlar doğrultusunda devam 

edecektir.

Bu nedenle, taraflar iş ilişkisi devam ederken 

sözleşmenin bitiminden sonra işçinin rekabet 

etmeyeceğine ilişkin bir hükmün iş akdine konul-

masını veya bu konuda ayrı bir sözleşme (rekabet 

yasağı sözleşmesi) yapılmasını kararlaştırabilirler. 

İş akdi sona erikten sonra işçinin işverenle reka-

bet etmeme borcu, ancak böyle bir yükümlülük 

sözleşmeyle kararlaştırıldığı takdirde söz konusu 

olabilecektir. 

İş Kanunu’nda rekabet yasağı sözleşmesine ilişin 

bir düzenleme olmaması sebebiyle, Rekabet Ya-

sağı sözleşmesine 6098 sayılı BK m. 444-447 hü-

kümleri uygulanır.

B.K. 444. maddesi, işçi-işveren arasındaki rekabet 

yasağı sözleşmesinin geçerlilik şartını yazılı şekle 

tabi tutmuştur. Bunun aksi bir durumda işçi ve 

işveren arasında bir rekabet yasağı sözleşmesinin 

mevcut olduğunu söylemek mümkün olmaya-

caktır. 

BK m. 444/1 e göre, “Fiil ehliyetine sahip olan işçi, 

işverene karşı sözleşmenin sona ermesinden 

sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet et-

mekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme 

açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan 

veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka tür-

den bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı 

yazılı olarak üstlenebilir.” Anlaşılacağı üzere, reka-

bet yasağı sözleşmesinin konusu, işçinin iş sözleş-

mesi sona erdikten sonra kendi adına işvereni ile 

rekabet edecek bir iş yapmaması, rakip bir kuruş-

ta çalışmaması, rakip bir kuruluşa ortak olmaması 

ve ortaklıktan başka bir sıfatla dahi rakip bir kuru-

luşla ilgisinin olmamasıdır.

Bu nedenle özellikle farklı teknoloji, tasarım, ge-

niş nitelikli AR-GE çalışmaları yapan firmalar başta 

olmak üzere, firmaların gerekli gördükleri konum-

da ki çalışanlarıyla ayrıca Rekabet Etmeme Yasağı 

sözleşmesi yapmaları son derece  faydalı olacaktır.

Çalışanın işverene karşı
rekabet yasağı

köşe yazısı / Zeynep Handan Özcebe
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Yrd. Doç. Dr. Esin Göksu Şeker
İstanbul Okan Üniversitesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı
esin.seker@gmail.com

köşe yazısı / Esin Göksu Şeker

Depresyon ve
beslenme ilişkisi (2)

Depresyon - probiyotik ilişkisi 
Kefir, hafif bir sinir yatıştırıcı ve depresyon azaltı-
cıdır. Ayrıca hafif bir gevşeme ve uyku hali verir. 
Kefirin depresyonu azaltıcı etkisi triptofan, mag-
nezyum ve kalsiyum içeriğinin yüksek olmasına 
bağlanmaktadır. Benzer özellikler yoğurtta da 
mevcuttur.

D vitamini - depresyon ilişkisi 
Güneşe maruz kalma derecesi ile serotonin 
düzeyleri arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. 
D vitamini tedavisi alan hastalarda depresyon 
hızla düzelmektedir. Türkiye’de başta kadınlar ve 
çocuklar olmak üzere D vitamini yetersizliği çok 
yaygındır.

Depresyon - tiroid yetersizliği ilişkisi 
Depresyon, tiroid yetersizliğinin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Erişkin nüfusun yüzde 5-10 kadarında 
gizli tiroid düşüklüğü (hipotiroidi) mevcuttur. 
Hipotiroidik kişilerin beyinleri yeteri kadar oksijen 
kullanamazlar, sonuçta depresyon olur.

Kahve - depresyon ilişkisi 
Kahve tiryakilerinde, tiryaki olmayanlara göre 
daha fazla depresyon görülmektedir. Burada 
depresyonun ne kadarının kahvenin içindeki 
şekere, bizzat kahveye bağlı olduğu bilinme-
mektedir.  Başka bilinmeyen bir şey de depres-
yonluların kahveye bağlı mı deprese oldukları ya 
da deprese oldukları için mi, yani morallerini 
yükseltmek için mi kahve içtikleridir. En iyisi bir 
hafta kadar kahve ve/veya şeker almayarak du-
rumu test etmektir. Kahve tiryakisi olan depres-
yonlu kadınlarda, tiryaki olmayanlara göre intihar 
olasılıkları yüzde 58 daha azdır.

Aspartam - depresyon ilişkisi 
Fenilalanin, tirozin (norepinefrin öncüsü) ve trip-
tofan (serotonin öncüsü) kandan beyin hücrele-
rine ortak taşınma sistemi ile geçer. Aralarındaki 
rekabetten dolayı, eğer herhangi birinin diyetteki 
miktarı diğerlerinden fazla ise onların beyin 
hücresine geçişini azaltır. Örneğin, aspartam 
adlı tatlandırıcının yüzde 50’si fenilalanindir. Aşırı 

aspartam kullanılması triptofanın (dolayısıyla 
serotoninin) beyin hücresine geçişini azaltarak 
depresyona yol açabilir.

Depresyona karşı beslenme önerileri

•	 Beslenmede triptofan ve C vitamini açı-
sından zengin portakal, limon, mandalina 
tüketimini artırın.

•	 Ara öğünlerde ve gece yatmadan önce 
papatya ve rezene çayı için. Çayınıza bal 
ekleyin. Bu çay, serotonin düzeyini artırıp, 
oreksin düzeyini azaltarak gevşemenize ve 
rahat uyumanıza yardımcı olabilir.

•	 Karbonhidrat miktarı çok düşük diyetleri 
uzun süre yapmayın. Bilinçsizce yapılan bu 
diyetler depresyona altyapı oluşturabilir.

•	 Tam buğday ve bol tahıl ürünleri tercih 
edin. Kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, 
bol tahıllı ekmeği öğünlerde çeşitli zaman-
larda dönüşümlü olarak tüketin.

•	 Haftada 2-3 kez balık tüketin. Böylece sero-
tonin miktarını artıran omega-3 alımını da 
artırmış olursunuz. Eğer balık tüketmiyorsa-
nız omega-3 takviyesi alabilirsiniz.

•	 Ara öğünlerde magnez-
yumdan zengin meyveler 
tüketin, bu kasların da 
gevşemesine yardımcı 
olur. Magnezyum eksik-
liğinde vücutta yorgun-
luk, halsizlik, bitkinlik, 
depresyon görülür. 
Magnezyum, 
enerji meta-
bolizmasın-
da rol alır 
ve yeter-
sizliğinde 
enerji 
metabo-
lizmasında 

bozukluklar meydana gelir.

•	 Öğünlerde ceviz, fındık, badem, kuru incir, 
koyu yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllı 
ürünlere yer verin. Bu besinlerin içeriğinde 
yer alan magnezyum vücudunuzun enerji 
depolamasını ve kendinizi zinde hissetme-
nizi sağlar.

•	 Çay, kahve, kafein içeren içecekler ve asitli 
bazı içeceklerden uzak durun. Bunların 
yerine ballı ılık süt, kakaolu süt, papatya çayı 
gibi seçenekleri tercih edin.

•	 Kış aylarında yulaf unlu besinleri tercih et-
meyin. Yulaf ununda melatonin vardır. Kışın 
melatonin miktarınız zaten yükseldiğinden 
diyetle de artırmayın. Ancak uykusuzluk so-
rununuz varsa yulaf ununu tüketebilirsiniz.

•	 Çorbalarınıza veya yoğurdunuza 1 yemek 
kaşığı keten tohumu katın. Keten tohumu 
cevizle eşdeğer omega-3 içerir.

•	 Süt ve süt ürünlerini menünüzde mutlaka 
bulundurun. Bu besinlerdeki kalsiyum ve 
B vitamininin depresyon üzerinde azaltıcı 

etkisi vardır. Yoğurt, probiyotikler yönün-
den de önem taşır. 

•	 Gün aşırı veya haftada 3-4 
kez mutlaka yumurta 

tüketin. Yumurtanızın 
tam pişmiş ol-

masına özen 
gösterin.
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röportaj / Müfit Karademirler 
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‘2016 
otomotivin
altın yılı 
olacak’

Üstünberk Holding Yurtiçi CEO’su Müfit 
Karademirler, grup olarak 2016 yılı 
hedeflerini yakalayacaklarını belirterek, 
bu yılın Türkiye otomotiv sektörü için 
de çok iyi geçeceğine inandığını söyledi.

Üstünberk Holding, yaklaşık 30 yıldır otomotiv sektöründe faaliyet gösteren en 

büyük yerli yan sanayi şirketlerinden birisi.  Holding bünyesinde 8 firma bulunuyor. 

Holdingin 20 ayrı üretim lokasyonunda toplam 5 bin 300 çalışanı var. Üstünberk Hol-

ding’in lokomotifi olarak faaliyet gösteren Martur komple koltuk, Fompak da iç trim 

malzemeleri üretiyor. Üstünberk Holding, her yıl 100 milyon Euro’ya yakın ihracat 

gerçekleştiriyor. Üstünberk Holding Yurtiçi CEO’su Müfit Karademirler, 30 yıldır grup 

bünyesinde görev yapıyor. OİB ve Bursa OSB yönetiminde de yer alan Karademirler, 

Üstünberk Holding’in hedeflerini ve otomotiv sektörünü değerlendirdi. Son 5 yılda, 

her yıl yaklaşık yüzde 20 ile yüzde 30 arasında bir büyüme kaydettiklerini belirten 

Karademirler, ilk yarı göstergelerinin 2016 sonu hedeflerini yakalayacaklarının bir 

işareti olduğunu belirtti. 2016 yılının Türkiye otomotiv sektörü için de çok iyi geçe-

ceğine inandığını dile getiren Karademirler, “Otomotiv endüstrisi kesinlikle çok iyi 

ilerliyor. Bu sene sonu itibarıyla Türkiye’deki araç üretimi rekor kıracak. Ve bence 

2016 rekor yılı olacak. Otomotivde bu yıl 23 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. 

İlk altı ayda 11,7 milyar dolara ulaşıldı. İkinci yarıyılda bu rakamın daha da artması, 

muhtemelen 23 milyar doları geçmesi bekleniyor ” diye konuştu.
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kimdir Müfit 
Karademirler?

1958 Bursa doğumluyum. Esnaf bir babanın ço-
cuğu olarak ilkokul yıllarından itibaren iş hayatının 
içerisinde oldum. İktisadi ve idari bilimler fakültesi 
mezunuyum. Lise ve üniversite yıllarımda futbol 
oynadım. Yaklaşık 30 yıldır Martur grubundayım. 
Evliyim, üniversite öğrencisi iki çocuğum var.

Üstünberk Holding’in yurtiçinden sorumlu 
CEO’luk görevini yürütüyorsunuz. Holdingi 
ve genel itibarıyla ülke ekonomisi içindeki 
yeri hakkında neler söylersiniz? 

Martur A.Ş. 1987 faaliyete başladı. Komple koltuk 
ve iç trim malzemeleri üretiminde entegre olan 
ve benim de yurtiçi CEO’luk görevini yürüttüğüm 
holding bünyesinde 8 şirket ve 20 ayrı üretim 
lokasyonunda toplam 5.300 çalışanımız bulun-
maktadır. Martur International olarak da Rusya, 
Romanya, Cezayir’de üretim tesisleri ve Fransa, 
İtalya, Almanya’da mühendislik ofislerimiz mev-
cuttur. Türkiye otomotiv endüstrisinde en büyük 
yerli yan sanayilerin başında geliyoruz. 

Aynı zamanda Romanya’da Dacia’ya, Rusya’da 
Renault’a ve Cezayir’de yine Renault’a çalışıyoruz. 
Holding olarak her yıl 100 milyon Euro’ya yakın 
ihracatımız var. 

Martur olarak koltuk üretiminde Avrupa’nın en iyi 
entegre olmuş firmasıyız. Sacdan iskelete, plastik 
hammaddesinden plastik mamullere, süngere, 
poydan kumaş üretimine kadar, kesim, dikim, 
montaj olmak üzere entegre bir tesisiz. Koltuk 
üretiminin yüzde 80’ine yakın kısmını kendi üre-
tim tesislerimizde elde ediyoruz. Diğer firmaları-
mızdan Fompak da iç trim (torpido, kapı panoları, 
tavan, şapkalık, siperlik, çamurluk kaplama vs.) 
üretimi gerçekleştiriyor.

Holdingin son 5 yıldaki büyüme grafiği, ciro 
artışları nasıl gerçekleşti?

Son 5 yılda, her yıl yaklaşık olarak mevcut duruma 
göre yüzde 20 ila yüzde 30 arasında büyüme kay-
dettik. Tabii burada ana sanayinin üretim miktarı-
na paralel bir büyüme gerçekleşiyor, bunun yanı 
sıra ilave işler ve yeni projeler alarak bu büyümeyi 
yakalıyoruz. 

“HEDEFLERİMİZİ TUTTURACAĞIZ”

2016 şirketleriniz açısından nasıl devam 
ediyor? Nasıl bir yarıyılı geride bıraktınız? 
Yılsonuna ilişkin beklentileriniz, hedefleri-
niz nelerdir?

2016 yılı bütçe hedefimizin; ilk yarıyıla göre yüzde 
95’i gerçekleşti. İkinci yarıyılda da 2’nci altı aylık 
hedefin yüzde 100’e yaklaşarak gerçekleşeceğini 
umuyoruz.

Holding için ajandanızda neler yer alıyor? 
Holdingi hangi noktaya taşımayı istiyorsu-
nuz?

Ajandamızda; otomotiv sektörünün her alandaki 
gerekliliklerini maksimum seviyede yerine ge-
tiren, kurumsallaşan ve globalleşen bir holding 
yapısını sağlamak yer alıyor.

Otomotiv sektörü ya da farklı alanlarda yeni 
fırsatları izliyor musunuz? Bu çerçevede 
kısa, orta ya da uzun vadede gündeminizde 
yatırım planları bulunuyor mu?

röportaj / Müfit Karademirler 
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Otomotiv sektörü dışında herhangi bir alanda 
yatırım yapmayı düşünmüyoruz. Tüm konsant-
rasyonumuzu ve kaynaklarımızı mevcut işimize 
ve sektörümüzde yapmayı sürdürüyoruz. Bu ko-
nuda da AR-GE ve teknoloji birimlerimizin yaptı-
ğı araştırma ve çalışmalarla entegrasyonumuzu 
geliştirmeye devam ediyoruz. Tabii biz iş aldıkça 
büyüyen bir firmayız. Şu anda takip ettiğimiz bir 
takım projeler var. Bu projelerin hayata geçme 
durumuna göre gayet tabii kapasitemizi artırma-
mız söz konusu olacaktır. 

“İŞİMİZE SAYGI GÖSTERİYORUZ”

Şirketlerinizin başarısındaki sürdürülebilir-
liğin sırrı ne?

Kısaca özetlemek gerekirse; yaptığımız işe göster-
diğimiz saygı, doğru düşünme, doğru uygulama 
ve çalışma azmimiz.

Siz aynı zamanda Otomotiv İhracatçıları Bir-
liği’nin de Yönetim Kurulu üyesisiniz. Oto-
motiv sektörünün bugün ulaştığı noktayla 
ilgili konuşacak olursak neler söylersiniz? 
Şu an sektör ne durumda?

Otomotiv sektörü kesinlikle çok iyi ilerliyor. Bu 
sene sonu itibarıyla Türkiye’deki araç üretiminin 
rekor kırarak 1 milyon 400 bin seviyesine çıkaca-
ğını umuyorum. Biliyorsunuz Avrupa artık büyü-
meye geçti ve yüzde 2-3 seviyesinde büyüme 
kaydediyor. Otomotivin ise bu oranın daha üze-
rinde büyüdüğünü ihracat rakamlarımız gösteri-
yor. İhracatın yükselişi sadece AB’nin taşıt alımına 
yönelik artıştan ziyade, Türkiye’de üretilen araçlara 
olan talepteki artışla ilgili de bir durum. Otomo-
tiv ihracatında 2015’in Ocak-Haziran dönemine 
göre, 2016’nın aynı döneminde yüzde 12’lik bir 
artış yaşandı. Otomotiv ihracatında rekor kırılan 
2008 yılındaki en yüksek seviyeye, 2016 Haziran 
ayında ulaşılmış oldu. Otomotivde bu yıl 23 mil-
yar dolarlık ihracat hedefimiz var. İlk altı ayda 11,7 
milyar dolara ulaşıldı. İkinci yarıyılda bu rakamın 
daha da artması ve muhtemelen 23 milyar doları 
geçmesi bekleniyor. Sadece ağustos ayındaki 15 
günlük tatil döneminde belki ihracat düşebilir 
ama bu durum genel toplamı etkilemeyecektir 
diye düşünüyorum. 

TEKNOLOJİK ARAÇLAR ÖN PLANDA

Türk otomotiv sektörünün geleceği için 
sizce önümüzdeki dönemde ne tür adımlar 
atılabilir? Bu konudaki öngörüleriniz neler?

Her şeyde olduğu gibi otomotivde de daha eko-

nomik ve teknolojik araçlar ön plana çıkıyor. 7-8 
sene sonra özellikle hibrit ve elektrikli araçların 
yaygın olarak Türkiye’de de üretileceğini ve kul-
lanılacağını düşünüyorum. Mutlaka kendimizi 
buna göre geliştirmek zorundayız. 

Pazara yeni oyuncu girişleri oluyor mu? Re-
kabette sizi en çok neler zorluyor?

Otomotiv özünde çok rekabetçi bir sektör. Dola-
yısıyla bu rekabetçiliği; fiyatlama, verdiğiniz hiz-
metin kalitesi, yaptığınız ürünün en mükemmel 
olmasını sağlayacak zorlayıcı bütün şartları oto-
motiv sizden ister. Eğer bunu sağlarsanız işi sür-
dürülebilir olarak devam ettirebilirsiniz, sağlaya-
mazsanız da sistem sizi zaman içinde tasfiye eder. 

Yeni dönemde Bursa OSB yönetiminde yer 

alan isimlerden birisiniz. Sanayicilerin OSB 
yönetimi olarak sizlerden en önemli beklen-
tileri neler?

Sanayiciler; en iyi hizmeti en ekonomik şekilde 
sunmamızı bekliyorlar. Biz de bunun için çalışıyo-
ruz. 

Son olarak Müfit Karademirler iş dışında ne-
ler yapar?

Kendi şirketlerimiz dışında, sektörde çeşitli gö-
revler de üstleniyorum. OİB’de Yönetim Kurulu 
üyesiyim, Bursa OSB Yönetim Kurulu üyesiyim. 
Haftada 2-3 gün düzenli olarak Gym yapıyorum. 
Farklı yerleri ve kültürleri tanımak adına seyahat-
ler yaparım. Hafta sonları ailemle birlikte dışarda 
vakit geçirmekten hoşlanırım.
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köşe yazısı / Sema Adalı

Şirketler ekonomik belirsizlik ve finansal yetersizlik 
açısından kendilerini yeterince güvende hisset-
memektedir. Bu durum birçok şirketin uygun ma-
liyetler ve pazara yakınlık nedeniyle başka ülkele-
re yatırım yapmasına veya gücüne güç katmak 
için yabancı şirketlerle iş ortaklıkları yapmasına 
neden olmaktadır.

Sebep ne olursa olsun ortaya çıkan bir gerçek var 
ki o da artık küreselleşme denizinin içinde bazen 
bir yelken, bazen bir denizaltı olarak belirlediği-
miz hedefe ulaşmak için “Denizcilik Kurallarını” çok 
iyi bilmemiz gerektiğidir.

Denizcilik Kuralları!
Limandan ayrılarak küreselleşme denizine doğru 
yol aldık bir kere. Yol aldıkça da uluslararası de-
nizcilik kurallarından sadece bir tanesini bilmekle 
denizde rekabet edemeyeceğimizi anladık. Ge-
miyi yönetmek için sadece uluslararası kalite sis-
temlerinin yeterli olmadığını Üretim- Muhasebe/ 
Finans- İnsan Kaynakları gibi uluslararası yönetim 
sistemlerine de hakim olmamız gerektiği ve her 
birinin birbiri ile entegre olduğunu anladık. 

Sadece bir şeyi fark edip etmediğimizden emin 
değilim; tüm bunların bizim düşündüğümüzden 
daha derin bir uzmanlık alanı gerektirdiğini ve 
bizim “Tamam oldu” dediğimiz anda, onların “Dur 
bunun daha devamı var” şeklindeki yaklaşımları-
nın altındaki detaycı zihniyet. 

Bu detaycı zihniyetin arkasında “Peter Drucer”in 
benimsediği “T Tipi Öğrenme” mantığı var.

“T Tipi Öğrenme” 
Mantığında Ne Var?

T Tipi Modellemenin mantığında “uzmanlaşma” 
var. 

T’nin yatay çizgisi kişinin birçok konuda bilgi sahi-
bi olması gerektiğini, ama bir konuda derinliğine, 
yani dikey çizgide asıl uzmanlık alanına sahip ol-
ması gerektiğini ifade etmektedir. Yabancı uluslu 
şirketlerde bu çok önemli bir faktör olarak ön pla-
na çıkmaktadır. 

Bizdeki T tipini değerlendirecek olursak, birçok 
konuda yatay çizgide olduğumuza inanıyorum. 
Bir, iki eğitimle o konunun uzmanı oluyoruz. Yılla-

rın tecrübesi ve o konuda yıllarca uğraşan insan-
lardan daha uzman olduğumuz anlar oluyor. Belki 
de bu yüzdendir birçok kavramı sindiremeyişimiz. 

Yabancıların Sistematiği
Gerçekleşen ortaklıklar sonucunda yabancı yö-
netimler bir-iki aylık incelemeden sonra hemen 
kendi sistemlerini oturtmaya kalkıyorlar. Eskiden 
buna çok kızardım, “Neden hep kendi sistemle-
rini bize uygulatıyor ve kritik konumlarda kendi 
adamları var diye?”. Ama belli bir süre sonra yaşa-
dığım deneyimler sonucunda Türk şirketlerinin T 
Tipi  Öğrenme mantığına oldukça uzak olduğunu 
gördüm. 

Bu yaklaşımı kendi uzmanlık alanım olan insan 
kaynakları konusunda uluslararası bir sistem olan 
“Yetkinlik Bazlı İK Sistemleri” yaklaşımında gör-
düm. Son zamanlarda ön plana çıkarak moda 
kavramlar listesine girecek nitelikte olmasından 
olsa gerek, birçok şirket “Biz de bu sistemi uygu-
luyoruz” deyip yapılanları görünce gerçekten ya-
bancılara hak vermemek elde değil. 

Zihniyet Farkı
Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin bir rö-
portajında şöyle bir söylemi vardı: “Biz haftada 
35 saat çalışmamıza rağmen dünyada verimlilik 
sıralamasında ön sıralardayız. Bunun sırrı “Her işi 
kendi uzmanına bırakıyor ve hafta sonunu nasıl 
geçireceğimizi planlıyoruz” demişti. O kadar ho-
şuma gitti ki…

Bizdeki yaklaşım, “Ne var bunu yapmaya, biz ken-
dimiz yaparız.” felsefesinin arkasındaki deneme 
yanılma yoluyla güven ve kaynak israfının yanın-
da işi zamanında bitirememenin yanı sıra artan 
maliyetler gözardı edilmektedir. 

Belki de bu yüzdendir bizim tükenmek bilmeyen 
çalışma saatlerimiz ve mutsuz çalışanlarımız, işve-
renlerimiz…

NOT: Rusya’daki bazı üniversitelerde Dostoyevski Uzmanı 
Prof. Dr. unvanı olduğunu okumuştum ve tabii şaşkınlığım 
kaçınılmazdı. Bu yaklaşım neden Rusya’nın bilimde bu ka-
dar ileride olduğunu göstermektedir.

“T Tipi Öğrenme”nin 
hangi çizgisindeyiz ?

Sema Adalı
İnsan Kaynakları Danışmanı

sema@semaadali.com

İhtisas, küçük zekâları da
işe yarar hale getirdi.

Asrın yeniliği bundan ibaret.

Arif Nihat Asya
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Temiz, dürüst, çalışkan insanların yaşadığı bir ülke Japonya. Bu güzel 
ülkeyi gezerken gelenek ve geleceğin nasıl harmanlandığına şahit 
oluyor, kendinizi bir masal ülkesinde hissediyorsunuz.

uzak iyidir / Japonya

Güneşin doğduğu ada: 
JAPONYA

İrfan Demirdüzen
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Japonya, uzun süredir merak ettiğim bir ülkeydi. 
Nihayet bu farklı ve renkli coğrafyayı ziyaret et-
tim. Kısa süreli gezimde gördüklerimi de sizler-
le paylaşıyorum. Japonya’da ilk durağım Tokyo 
oldu. Tokyo; nüfus ve coğrafi olarak, dünyanın 
en büyük şehri. Şehrin her yeri gökdelen dolu. 
Özellikle akşam olduğunda, bu gökdelenler 
görünmez oluyor ve bu kez parıltılı neon ışıkla-
rı ile alışveriş merkezleri ve kültür kompleksleri 
görünür hale geliyor. Tokyo şehrinin en önemli 
özelliklerinden birisi de dünyanın en pahalı şehri 
olması. Tokyo’da uluslararası uçuşlar için 2 tane 
havaalanı bulunuyor. İstanbul’dan uçağa bindiği-
nizde muhtemelen 11 saat sonra Tokyo şehrine 
varıyorsunuz.

Şehirde yazlar sıcak ve nemli, kışlar ise ılık geçiyor. 
Tokyo’ya gitmenin en iyi zamanı nisan ortasından 
haziran ayı ortasına kadar olan dönem. Nüfustaki 
yaşlılık oranı sürekli olarak artıyor ve buna bağlı 
olarak şehirdeki bina ve yapıların tümü tekerlekli 
sandalye kullanan insanlara uygun şekilde yapıl-
mış. Şehirde gezintiye çıkmış insan göremezsiniz. 
Herkes bir yerlere yetişme telaşı içinde. Tokyo’da 
13 adet metro hattı bulunuyor. Mükemmel bir 
toplu ulaşım sistemi var. Şehri iyi anlamak için iki-
ye ayırarak gezmenizi öneririm. Bu iki bölüm Gin-
za ve İmparatorluk Sarayı olabilir. Her iki bölgede 
de farklı mimari yapılar ile değişik yaşam tarzlarını 
gözlemlemek mümkün. Hatta, gece ve gündüz 
bile farklılıklar gösteriyor.

İMPARATORLUK SARAYI

Tokyo’nun merkezinde bulunan Tokyo İmpara-
torluk Sarayı, yapıyı koruma amacıyla hendekler-
le çevrelenmiş. İkinci Dünya Savaşı’nda ağır hasar 
gören yapılardan biri. Sarayın iç bölgelerine sa-
dece yeni yıl kutlamaları yapılan 2 Ocak ve İmpa-
ratorun doğum günü olan 23 Aralık günlerinde 
girilebiliyor.

GYOEN MİLLİ BAHÇESİ

Edo döneminde Naitō ailesinin malikanesinin 
kurulduğu alan olan bu bahçe, zaman içinde ge-
çirdiği değişimler ve 2. Dünya Savaşı’nın getirdiği 
yıkımdan sonra bugünkü halini almış. Fransız, 
İngiliz ve geleneksel Japon bahçeleri olarak üçe 
bölünen Shinjuku Gyoen, her bahar Japon gör-
sel sanatlarında önemli yer tutan sakura (kiraz) 
çiçeklerini izlemek isteyen ziyaretçilerin akınına 
uğruyor.

KYOTO

Japonya’da bir sonraki durağımız Kyoto oldu. 
Kyoto, 1000 yıldan fazla bir süre boyunca Japon-
ya’ya başkentlik yapmış ve bu zaman içerisinde 
en güzel Japon sanatının, kültürünün, dininin ve 
düşünce tarzının hazinesi haline gelmiş. Dün-
ya mirası listesinde yer alan Kyoto, Uji ve Otsu 
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kentlerinde bulunan toplam 17 tarihi anıtın 16 
tanesi tapınak ve mabetlerden, bir tanesi de 
Nijo Kalesi’nden oluşuyor. 1224 yılında yapılan 
Altın Köşk Tapınağı (Kinkaku-ji), Kyoto’nun en 
ünlü tapınaklarından biri. 14. yüzyılın sonlarına 
doğru Başkumandan Ashikaga Yoshimitsu’nun 
emeklilik köşkü olarak kullanılan yapı, daha sonra 
başkumandanın oğlu tarafından bir tapınağa dö-
nüştürülmüş. 1950 yılında tapınağın güzelliğine 
takıntılı olan genç bir rahip tarafından yakılan 
Altın Köşk, daha sonraki yıllarda yavaş yavaş oriji-
nalinin aynısı olacak şekilde yeniden inşa edilmiş. 
Zen Budist tapınağı çevresi, güzelliği dillere des-
tan olan Muromachi dönemi bahçe tasarımların-
dan oluşan geniş bir yeşil alan ile çevrili.

FUJİ DAĞI

Japonya’nın pasifik kıyıları boyunca, ülkenin vol-
kanik tarihinin izleri bulunmaktadır. Lav bölgele-
ri, sıcak su kaynakları ve hâlâ birçoğu aktif olan 
volkanlar. Japonya’da yer alan volkanik dağların 
birçoğu klasik koni şeklindedir ve bunların en 
ünlüsü Fuji Dağı’dır. Fuji Dağı, başkent Tokyo’nun 
97 kilometre güneybatısında, ana ada olan Hon-
şu’da yer alır. Fuji Dağı Japonya’nın en yüksek 
dağıdır. Japon kültüründe önemli bir yeri vardır. 
Dağ, güneyden oldukça görkemli ve izole gö-
rünür. Güneydoğu tarafında ise 1707 yılındaki 
patlama ile oluşmuş Hoei-Zan krateri bulunuyor. 
Dağdaki en yaşlı lav katmanlarının sekiz bin ya-
şında olduğu tespit edilmiştir. Bu da, bu volkanın 
oldukça genç bir volkan olduğunu gösterir. Fuji 
Dağı üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, bu 
dağın iki yaşlı volkan üzerine oluşmuş olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. 50 bin ila 9 bin yıl yaşında olan 
Fuji Dağı, lav ve küle gömülmüştür. Daha yaşlı 
olan Mitake ise Fuji’ye gömülmüştür.

NAGOYA

Japonya’daki son durağımız Nagoya. Tokyo’ya 
366 kilometre mesafede. Japonya’nın dördüncü 
en büyük şehri olan Nagoya, hoş sokakları ve 
geniş caddeleri ile eski bir kale şehridir. Bölge, 
Japonya’nın porselen sanayisi, lake eşyalar, “shi-
bori-zome” adı verilen düğümlü batik boyama 
tekniğinin uygulandığı kıyafetler ile diğer sanat-
lar ve el sanatlarının merkezi kabul edilir. Şehir 
merkezinin yakınında, daha önceleri Tokugawa 
klanının ikametgâhı ve askeri üssü olan Nagoya 
Kalesi bulunur. Tokugawa Sanat Müzesi, Toku-
gawa hanedanlığından kalan 10 binden fazla eş-
yaya ev sahipliği yapması açısından görülmeye 
değerdir. Nagoya civarında pek çok çanak-çöm-
lek üretim merkezi bulunur. Nagoya’dan trenle 
30 dakika uzaklıktaki Seto da, Japonya’daki en 
büyük çanak-çömlek üretim merkezlerinden biri 
olup çanak-çömlekleri ve seramik ocakları ile ün-
lüdür.

Çalışkan insanların yaşadığı, gelenek ve gelece-
ğin birlikte harmanlandığı bu güzel ülkeden hoş 
hatıralarla döndük.

uzak iyidir / Japonya
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Yalnızca Bursa değil, Türkiye’nin hemen hemen 
her yerinden amatör ya da profesyonel fotoğraf-
çıların katıldığı ve bu yıl ki konusu “Odak Noktası 
Bursa” olarak belirlenen Bursa Fotoğraf Yarışma-
sı’nda kazananlar belli oldu. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 
ikincisi düzenlenen ve 26 Mayıs 2016’da Shera-
ton Bursa Hotel’de yapılan organizasyonda de-
receye giren fotoğrafların sahiplerine ödüllerin 
verildiği gecede, Sinerji dergisi yazarlarından 

Dr. İsmail Şeker ikincilik 
ödülü aldı. 17 ilden 318 
fotoğrafçının 1615 fotoğ-
raf ile katıldığı yarışmada 
İsmail Şeker, ipekböceği 
fotoğrafıyla ikinci olur-
ken, Alaçatı’da bir tatil 
hakkı da kazandı.

DERECEYE 
GİRENLER…

Jüri üyeliklerini; Erdal Kı-
nacı, Fatih Özenbaş, Öz-
gür Çakır, Demet Argun, 
Aykut Güngör ve Engin 

Çakır’ın yaptığı ve zorlu bir seçim sürecinin ar-
dından yarışmada dereceye giren diğer isimler 
ve fotoğraflar ise şunlar: Uluabat Gölü fotoğrafıy-
la yarışmanın birincisi Ümmü Kandilcioğlu oldu. 
İpekböceği fotoğrafıyla İsmail Şeker ikinci, İznik 
Gölü’nden bir kare ile  Ali Osman Ak üçüncülük 
elde etti. Yarışmada 4, 5 ve 6’ncılık derecelerini 
Mustafa Serdar Taşkın, Serkan Özkan ve Aytül 
Akbaş aldı. Ayrıca yarışmada derece alan ilk 50 
fotoğraftan oluşan “Odak Noktası Bursa” isimli 
fotoğraf sergisi, kentin önemli noktalarında, alış-
veriş ve kültür merkezlerinde gösterildi.

ŞEKER’DEN MUDANYA’DA SERGİ

Öte yandan İsmail Şeker, Mudanya Tahir Ağa Kül-
tür Merkezi’nde ‘İpekböceğinin Yaşam Öyküsü’ 
konulu bir fotoğraf sergisi açtı. Pazartesi dışında 
haftanın her günü saat 10.30-19.00 arası gezile-
bilecek olan sergi, bir ay açık kalacak.

haber / İsmail Şeker’e anlamlı ödül

17 ilden 318 fotoğrafçının 1615 fotoğraf ile katıldığı Bursa Fotoğraf 
Yarışması’nda, “ipekböceği” fotoğrafıyla İsmail Şeker ikinci oldu.

İsmail Şeker’e 
anlamlı ödül
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fotoğraf öyküsü / İpekböceği

Özgürlüğe
doğru

Dr. İsmail Şeker
Radyoloji Uzmanı

İsmail.seker@gmail.com

Bilson Ultrasonografi Merkezi

Ben dişi ipekböceğiyim. Koza dışına çıkıncaya değin erkek ve dişi kelebek olarak aynı 
işleri yaparız. Koza dışında ise görevlerimiz farklıdır.

İpek duvarlı kozamı yaklaşık 1400 metre ipek kullanarak 5 katmanlı olarak ördüm. İpek bezle-

rimdeki sıvı ipeğimi bitirdim. Çok yorgun olmama karşın kısacık ömrümde yapacak çok işim 

olduğu için dinlenmeden çalışmamı sürdürürüm. İpek duvarlı evimde 10-15 gün süren, lar-

vadan krizalit ve kelebeğe başkalaşım yaşamımı sürdüreceğim. Artık 

kozamın dışındaki bakıcılarımla ayrılığımın son saatlerindeyiz. 

Benim için özgürlük, bakıcılarım için de kavuşma özleminin 

sona erme anı gelmiştir. İlk olarak ağzımdan koza duvarını eri-

tici ve yumuşatıcı bir enzimi sıvı tomurcukları şeklinde koza 

uç duvarının iç yüzeyine salgılarım. Dışarıdan bakılınca koza-

nın ucunda ilk olarak ıslak yerel renk değişimi görülür. Yerel 

renk değişim bölgesinde koza duvarı giderek incelmeye ve 

yumuşamaya başlar. Bu arada ön ayaklarımı, başımı 

ve kanatlarımı kullanarak, büyük bir heyecanla 

incelmiş bölgede bir kapı açmaya çalışırım. 

Duvar inceldikçe antenlerim, ayaklarım 

ve başım görünmeye başlar. Kısa bir süre 

sonunda başım dışarı çıkar. Artık ayrılık 

ve özlemin bittiği an gelmiştir. Tıpkı bir 

bebeğin doğumu gibi tüm vücudu-

mu, yineleyen gövde hareketleriyle 

kozadan sıyırarak çıkarırım. Bir daha 

geri dönmeyeceğim ipek evimin de 

görevi bitmiştir. Terk edilmiş bir ev 

görünümündedir. Dışarı çıkar çık-

maz ortamdaki kozalar üstünde 

gezinmeye başlarım. Ağzımda 

kalan son eritici enzim tomur-

cuğunu da gezinme yoluna bir 

inci tanesi gibi düşürerek. Artık erkek 

kelebekle buluşma, çiftleşme, yumurtlama ve neslimi sürdür-

me görevim başlar…
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sağlık / Tunca Toker

Yaz mevsiminin vazgeçilmezleri olan havuz ve 

deniz keyfi, çeşitli enfeksiyonları da beraberinde 

getirebiliyor. Özellikle düzenli temizliği ve dezen-

feksiyonu yapılmayan, su sirkülasyonu iyi olma-

yan havuzlar; mantar, idrar yolu, göz ve kulak en-

feksiyonları gibi pek çok hastalığa neden oluyor.

Uzmanlar Hepatit A ve B aşısı olmayan çocuk-

ların havuzlara gönderilmemeleri konusuna sık 

sık dikkat çekerler. Çünkü havuzlar bu virüslerin 

yayılması için en uygun ortamlardır. Ayrıca iyi te-

mizlenmeyen havuzlardan tifo, dizanteri, koli ba-

sili, uyuz, impetigo, genital mantar enfeksiyon-

ları, bakteriyel vaginit gibi hastalıklar bulaşabilir.

Havuzların dezenfeksiyonu için kullanılan klor 

miktarı da çok önemli. Klor aşırı miktarda olursa 

gözlerde hassasiyet yaratarak kızarma ve yanma 

gibi belirtilere yol açar. Hamilelere de çok fazla 

klorlanmış havuzlara girmemeleri öneriliyor. 

Havuzda yüzenleri bekleyen diğer bir enfeksi-

yon da konjuktivit denen göz iltihabı. Normalde 

antibiyotikli göz damlalarıyla tedavi edilebilen 

bu enfeksiyon, sadece havuzlarda olan özel bir 

bakteri türünün neden olduğu havuz konjuktivi-

ti şeklinde oluşursa tedavisi daha zor oluyor. Göz 

doktorları bu türde gözün dış zarında zedelen-

me olabileceğini belirtiyorlar.

Lens kullanan kişilerin de havuza girerken lens-

lerini çıkarmaları öneriliyor. Çünkü göz bir bak-

teri kaparsa lenslerde bu bakteri kolayca üreye-

biliyor ve havuz suyu gözden lensin çıkmasına 

sebep olabiliyor.

Temizliğine dikkat edilmeyen havuzlarda kulak 

enfeksiyonu ortaya çıkma riski yüksektir. Enfeksi-

yona bağlı olarak dış kulak yolunda şişme, kulak 

ağrısı, akıntı, tıkanma ve duyma sıkıntısı yaşa-

nabilir. Böyle durumlar mutlaka bir kulak burun 

boğaz uzmanına başvurmayı ve ilaç tedavisini 

gerektirir. Havuza girerken uygun bir kulak tıkacı 

kullanmak etkili olabilir.

Bu tür enfeksiyonlara yakalanmamak için havuza 

girerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. 

Özellikle düzenli temizlik işlemlerinin yapıldığı-

na emin olduğunuz havuzları tercih etmek, suya 

girmeden duş almak, herhangi bir hastalık geçi-

rirken havuza girmemek, bone, yüzme gözlüğü 

ve kulak tıkacı kullanmak, ıslak mayoyla oturma-

mak bu tür hastalıklara yakalanma riskini en aza 

indirecektir.

Sağlık ve mutluluk dileklerimle…

Havuz 
enfeksiyonlarına 
dikkat!

Ecz. Tunca Toker
tunca@tokersaglik.com
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sağlık / şemsiye kullanımı

Uzmanlar, aşırı sıcak ve nemli havalarda şem-
siyeyle gölgede yürünmesi gerektiğine dikkat 
çekiyor.

Yaz aylarında kalp krizinin önemli risk faktörlerin-
den birinin de aşırı sıcak ve nemli hava olduğu-
nu kaydeden uzmanlar, şu uyarılarda bulunuyor: 
“Hava sıcakları ani kan basıncı düşüşü ya da yük-
selmesi nedeni olabilir. Kalp ve damar hastaları 
ile ileri yaştaki bireylerde bu ani değişimler kalp 
krizini tetikleyebilir. Güneş ışınları ile uzun süreli 
temas bu duruma zemin hazırlayabilir. Bu ne-
denle özellikle kalp ve damar hastalarının sıcak-

lardan korunması, güneş ışınlarına direkt maruz 
kalmaması çok önemlidir. Bu hastalar, güneşin 
dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya 
çıkmamalı, dışarı çıkmak durumunda olanlar da 
serin yerlerde bulunmalı ya da şemsiye kullana-
rak gölge alanlarda yürümelidir.”

BOL SIVI TÜKETİN

Vücudun sıvı dengesinin korunabilmesi için 
aşırı terlemeyle kaybedilen sıvının tekrar yerine 
koyulmasının çok önemli olduğuna da dikkat 
çekilirken, “Özellikle yaz aylarında suyun günde 

2,5-3,0 litre tüketmesi iyi olacaktır. Ayrıca tan-
siyon ve kalp hastalarının mutlaka kardiyoloji 
uzmanı kontrolünde gerekli tetkik ve takiplerini 
yaptırmaları gerekir. Özellikle sıcak yaz aylarında 
hipertansiyonu olan hastalarda genel olarak ya-
pılan tuz kısıtlaması devam etmeli ve sebzelerle 
beraber tuz alımının artmaması için özen göste-
rilmelidir. Sıcakların fazlaca hissedildiği bugün-
lerde ayrıca, az yağlı veya yağsız süt ve süt ürün-
leri, zeytinyağı, ayçiçeği yağı, mısırözü yağı gibi 
özellikle doymamış yağlardan zengin bitkisel sıvı 
yağlar tüketilmelidir.”

Gece boyunca bir şey tüketilmediği için uzun 
süren açlık nedeniyle metabolizma hızının ya-
vaşladığını belirten uzmanlar, “Sabahları uyan-
dıktan sonra metabolizmanızı canlandırmak için 
en fazla 1 saat içerisinde ve sağlıklı besinlerden 
oluşan bir kahvaltı gerekmektedir. Eğer sabahla-
rı kahvaltı etmeden güne başlanırsa geçen her 
süre metabolizmanızın daha da yavaşlamasına 
sebep olmaktadır. Fakat kilo problemi yaşayan 
kişilerin enerji harcama sorunları olmasından 
dolayı, zayıf olan kişilere göre daha yoğun bir 
kahvaltı yapmaları, zayıflamayı kolaylaştırmak 
yerine zorlaştırmaktadır. Gün içerisinde kendi-

nizi sürekli halsiz veya yorgun hissediyorsanız 
su tüketiminizi kontrol etmeyi unutmayın. Ayrı-
ca; böbrek fonksiyonları, vücut ısı dengesi, kan 
dolaşımı, atık maddelerin atılması ve besinlerin 
taşınması için su tüketimi çok önemlidir” diyor.

ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNE DİKKAT

Çay ve kahve tüketimine dikkat edilmesini de 
öneren uzmanlar, şunları söylüyor: “Çay ve kah-
venin aşırı tüketilmesi bazı vitamin ve mineral 
emilimlerini bozmaktadır. İçecek olarak yeşil çay, 
beyaz çay veya diğer bitki çaylarını tercih edebi-
lirsiniz. Ara öğünler uzun süre aç kalmayı engel-

leyerek kan şekerinin düzenlenmesini, o esnada 
vücut için gerekli enerjinin sağlanmasını ve me-
tabolizma hızının yükselmesini sağlar. Böylece 
gün içerisinde daha dinç, daha zinde bir vücuda 
kavuşarak, konsantrasyon bozukluğu, uyku, yor-
gunluk gibi problemler engellenmiş olur. Gün 
içerisinde yapacağınız düzenli egzersiz de kalori 
yakımını fazlasıyla artırılabilir. Spor yapmak için 
vaktiniz yoksa gün içerisindeki hareketinizi asan-
sör kullanmak yerine merdivenleri tercih ederek, 
yürüyerek gidilebilecek noktalara araçsız giderek 
artırabileceğinizi unutmayın.”

Aşırı sıcak 
havalarda 
şemsiyenizi 
almayı 
unutmayın

Masa başı çalışanlar için 
zayıflama ipuçları

Birçok kişi masa başında çalışmaktan şikâyetçi. Günde sekiz, 
haftada kırk saatini masa başında çalışarak geçirenler için 
sağlıklı beslenmek, kilosunu korumak isteyenlere uzmanlardan 
önemli ipuçları…
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kitap dünyası

Kelepçe

Havva’nın Üç Kızı

Ada

Kafes

Yeter, Mimoza, Gonca, Beyza, Sultan, Zeyno, 
Merve ve diğerleri... Bir avuç kader mahkûmu 
kadın! “Büyük konuşmasın hiç kimse. ‘Böyle bir 
olay benim başıma gelmez!’ demesin. ‘Asla’ diye 
başlayan cümleler kurmasın. Hiç ummadığınız 
bir anda, kapkara bir çukurun dibinde bulabi-
lirsiniz kendinizi. Tıpkı benim gibi...” diyor Beyza. 
Bir de Mine var aralarında. Dört duvarın dışında 
bambaşka bir dünyanın olduğundan habersiz, 

anasının yatağını, yemeğini ve günahını pay-
laşan, “Hiç uçurtma uçurmadım ben, kumdan 
kaleler yapmadım, hiç sokaklarda oynayama-
dım, çocuğum ben ama çocukluğumu yaşaya-
madım” diyen ve eksik büyüyen bir çocuk. Her 
birinin ayrı bir hikâyesi var. İç burkan, hüzünlü; 
ama bir o kadar da heyecan verici ve çarpıcı…

İnanca, inançsızlığa, arayışa, farklı kadınlara ve 
aşka dair baş döndürücü bir yolculuk... Ben ne 
annem gibi dindarım, ne babam gibi kâinatın, 
beş duyumla kavradığım şeylerden ibaret ol-
duğuna kaniyim. Öyleyse ben neredeyim? Ne 
mutlak dindarlığa, ne de mutlak akılcılığa dahil 
olmak isteyenler için bir başka yaklaşım, yeni 
bir varoluş şekli yok mu acaba? Bir üçüncü yol 
mesela? Kim bilir? Şirin, Mona ve Peri… Günah-

kâr, inanan ve şaşkın. Münkir, Mümin ve Müte-
reddit… Böylesine farklı üç genç kadın nasıl 
bir araya gelebilir? Arkadaş olabilirler mi sahi? 
Hatta kız kardeş? Tanrı, bilim, kimlik, aidiyet, Do-
ğu-Batı tartışmalarının tam ortasında hiç kim-
selere benzemeyen, karizmatik bir adam, sarsıcı 
bir skandal ve sıra dışı bir aşk... Yarım kalan... Se-
neler sonra yeniden canlanan...

On yedi yaşındaki Charley kuralları bilmiyordu. 
Hatta nerede olduğundan bile haberi yoktu. 
Hatırladığı son şey sıcak hava ve kendinden 
geçtiğiydi. Uyandığındaysa kayalık bir arazide 
çırılçıplaktı. Kaybolmuş ve yalnız hisseden Char-
ley, adada uzun süre hiçbir insana rastlamamıştı, 
ta ki gençlerin lideri Thad ile karşılaşana kadar. 
Artık, adadan kaçmanın ne kadar zor olduğunu 

öğrenmişti… Ve tabii bir de âşık olmanın. Thad’in 
zamanı doluyordu ve Charley, geleceklerini kur-
tarabilmek için önce Thad’i kurtarması gerektiğini 
fark etmişti. Ancak tehlikelerle dolu bu adada en 
büyük tehdit zamandı! Gizemli Nil Adası’nda ku-
rallar belliydi. Bir yılınız vardı. Kaçmak ya da hayat-
ta kalmak için tam 365 gün. 

Dışarıda bir şey var… Görülmemesi gereken korkunç bir 
şey… Ona atılan bir bakış kişiyi ölümcül bir deliliğe sü-
rüklüyor. Ne olduğunu ve nereden geldiğini ise kimse 
bilmiyor. Malorie ve iki çocuğu, olayların başlangıcından 
beş yıl sonra hayatta kalmayı beceren bir avuç insan ara-
sındaydı. Nehrin kenarındaki terk edilmiş bir evde çocuk-
larıyla yaşayan Malorie, ailesinin güvende olabileceği bir 
yere gitmenin hayalini kuruyordu. Fakat onları bekleyen 
yolculuk tehlikelerle doluydu. Tek bir yanlış hamle ölüm-
lerine yol açabilirdi. Ve onları takip eden bir şey vardı. Bu 

bilinmeyene doğru gözbağının karanlığında yaptığı yol-
culukta Malorie sık sık geçmişi hatırlıyordu. Bilinmez teh-
likenin karşısında bir araya gelerek hayatta kalmaya çalı-
şan, kendisini de aralarına kabul ederek onu da kurtaran 
ev arkadaşları teker teker aklına geliyordu: Bir zamanlar 
yabancı olan bir grup insanın birer birer kapısını çaldığı 
evde kurdukları ortak hayat... Ancak sağ kalan ve kapıları-
nı çalan insanlar arttıkça ortaya yüzleşmeleri gereken bir 
soru çıkmıştı: Herkesin aniden delirdiği bir dünyada kime 
güvenilebilirdi?
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2012 yılında yaptığı iddialı çıkış ile Türkiye müzik camiasının en saygın isim-

lerinden biri olmayı başaran Mehmet Erdem, önceki yıllarda Sony Music eti-

ketiyle yayınladığı “Herkes Aynı Hayatta” ve “Hiç Konuşmadan” albümlerinden 

sonra yine Sony Music tarafından yayınlanan 3. stüdyo albümü “Hepsi Benim 

Yüzümden” ile sevenlerinin karşısında. Alper Atakan prodüktörlüğünde Baba-

jım ve Kaya stüdyolarında kaydedilen, mix çalışmaları Alp Çoksoyluer ve Alper 

Atakan’a, mastering çalışması ise Barış Büyük’e ait “Hepsi Benim Yüzümden” al-

bümünde, 6 adet yeni şarkı, 6 adet de cover şarkı 

olmak üzere toplam 12 şarkı yer alıyor.

Hepsi Benim Yüzümden

müzik dünyası

Türk pop müziğine kazandırdığı hit şarkılarla tanınan ödüllü şarkı yazarı Ayla Çelik, 
uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yeni albümü “BEN” ile dinleyicilerle buluştu. 
Geçtiğimiz aylarda müzik marketlerde yerini alan “BEN” albümünde, versiyonlarla 
birlikte 10 şarkı bulunuyor. Albümdeki şarkıların çoğunun sözü ve müziği Ayla Çelik 
imzası taşırken, “Altın Sarısı”, “Osman” ve “Aynalı Dolap” şarkılarının bestelerinde ise 
Gökhan Tepe imzası bulunuyor. Albümde; Erhan Bayrak, Orhan Sancak, Mustafa Ce-
celi, Ozan Çolakoğlu ve Miraç Kutlu gibi aranjörlerle çalışan Ayla Çelik, ünlü şovmen 
Beyazıt Öztürk ile “Bağdat” şarkısında dinleyicilere bir düet sürprizi de yapıyor.

Ben

Sıla, sabırsızlıkla beklenen altıncı stüdyo albümü “Mürekkep”i müzikseverlerle buluş-

turdu. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada paylaştığı albüm teaserı ve kapak fotoğ-

rafı ile hayranlarına albüm müjdesi veren Sıla, merakla beklenen yeni albümünü Sony 

Music Türkiye etiketiyle yayımlıyor. 12 şarkıdan oluşan albümdeki tüm şarkı sözleri Sıla 

Gençoğlu’na ait. Bestelerin bir kısmı her zamanki gibi Efe Bahadır ortaklığında. Efe Ba-

hadır’ın yanı sıra Fatih Ahıskalı da beste ortaklarından. “Yeni Ay” albümünde Bedük’le 

çalışan sanatçı, bu albümde de kuralını bozmuyor.

Mürekkep

Ağustos 2015’de yayınladığı “Aşk İle” isimli ilk albümünün ardından geniş kitlelere ula-
şan Koray Avcı, Ocak 2016’da ‘Hoşgeldin’ teklisini yayınladı. Geçtiğimiz eylül ayından 
itibaren Türkiye’de 38 şehirde 110, yurtdışında 28 şehirde 35 konser verdi. 9 ayda top-
lam 145 konserde yaklaşık 460.000 dinleyici ile bir araya gelen Koray Avcı, sahnede 
okuduğu ve dinleyicilerden yoğun istek alan şarkıları yeni albümünde bir araya top-
ladı. ‘Sonra Dersin Ki’ ismini verdiği yeni albümünde 14 şarkı 2 de şiir bulunmakta.

Sonra Dersin Ki

5 yıl aradan sonra gelen Murat Boz’un yeni albümü Janti, DMC etiketi ile piyasada. 4.al-
bümü Janti ile yepyeni ve farklı bir projeye imza atan Murat Boz, ilk klibini de Janti’ye 
çekti. Toplam 12 şarkının yer aldığı albümde Türkiye müzik sektörünün en önemli sa-
natçıları ve müzik direktörleri ile çalışıldı.

Janti
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Cennet’in Mucizeleri
Christy Beam’in olağanüstü gerçek 
hikâyesi ve anılarından uyarlanan Cen-
netten Mucizeler, seyirciyi mucizevi bir 
yolculuğa çıkarıyor. Christy’nin (Jennifer 
Garner) dünyası, 10 yaşındaki kızı Anna 
nadir rastlanan ve tedavisi olmayan 
bir hastalığa yakalanınca başına yıkılır. 
Kızının hastalığına bir çözüm bulmak 
için her yolu dener fakat sonuç alamaz. 
Derken bir gün Anna kötü bir kaza geçi-

rir. Kaza sonrası Christy’i inanılması güç 
bir mucize beklemektedir. Kızı Anna’nın 
hastalığı mucizevi bir şekilde iyileşme-
ye başlamıştır. Şimdi bu inanılması güç 
mucize Anna’yı tedavi etmeye çalışan 
doktorları şaşkınlık içinde bırakırken, Ch-
risty ve ailesinin inancını güçlendirecek 
ve çevrelerindeki insanlara ilahi bir örnek 
olacaktır.

Batman V Süperman: Adaletin Şafağı
Superman’in ‘Man of Steel’de yaşanan 
olaylardan sonra tanrısal gücüne tanık 
olan dünya, Superman konusunda bü-
yük bir çelişki içine düşer. Dediğimiz gibi 
Superman’i dünyaya gereken kurtarıcı 
olarak görenler olduğu kadar kontrol-
süz ve tehdit oluşturan bir ‘uzaylı’ olarak 

görenler de bulunmaktadır. Superman’i 
istemeyenlerin sayısı daha fazla olacak 
ki, Superman’in şehri Metropolis’te patlak 
veren olaylar diğer şehirlere de sıçramaya 
başlanır. Ancak bu şehirlerden biri olaya 
dahil oldu mu işin rengi değişir; Gotham.

dvd dünyası

Star Wars: Güç Uyanıyor
Öncü yönetmen J.J. Abrams son dönem-
lerin en büyük film fenomenini hayata ge-

çiriyor. Kylo Ren ve karanlık taraftaki İlk 
Düzen, İmparatorluk’un küllerinden 

yeniden doğarken Luke Skywalker 
galaksinin ona en çok ihtiyacı ol-
duğu anda ortadan kaybolmuştur. 

Şimdi galaksiye yeniden barış getirme 
umudu yolunda her şey, güçlerini Han 
Solo ve Chewbacca’yla birleştiren bir çöl 
eskicisi olan Rey ve sorunlu bir stromtroo-
per olan Finn’in ellerindedir.

Mad Max: Fury Road
Kıyamet sonrası türünün yaratıcısı ve 
efsanevi Mad Max serisinin ardındaki 
dâhi yönetmen George Miller, yol sa-
vaşçısı Max’in dünyasına geri dönüyor. 
Çalkantılı geçmişi tarafından sarılmış 
Max Rockatansky (Tom Hardy), İmpara-
tor Furiosa (Charlize Theron) komutasın-

daki Çorak Topraklar’dan kaçan bir grup 
tarafından sürüklenene kadar yalnız ba-
şınaydı. Artık sıcak takip başlamıştır, acı-
masız bir savaş lordu tüm çeteleri toplar 
ve yüksek oktanlı bu yol savaşında asile-
rin peşine düşer.

Revenant - Diriliş
Hugh Glass, kürkleri için hayvanları av-
layan bir iş için çalışan deneyimli bir 
avcıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde 
kendilerinden başka hem yerli Kızılde-
rililer hem de Fransız birlikleri kol gez-
mektedir. Bir av ertesinde bir boz ayı 
tarafından ölümcül bir biçimde yarala-
nan Glass’ı, yavaşlamamak adına ekibi 

ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkes-
ten iyi bilen avcı Glass hayata tutunur 
ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira 
yaşama tutunması için oldukça geçerli 
bir sebebi vardır. The Revenant, 2016 
Oscar Ödülleri’nde En İyi Aktör, En İyi 
Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni 
ödüllerinin sahibi.
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teknoloji

Samsung’un, nesnelerin in-

terneti ile hedeflediği gerçek 

anlamda her şeyi birbirine 

bağlamak ve görünen o ki, işe 

başlanacak ilk nesnelerden 

bir tanesi de ayakkabılarınız 

olacak.

Samsung’un bünyesinden 

doğan Salted Venture adlı 

şirket bir çift akıllı golf ayakkabısının ve akıllı fitness ayakkabılarının tanıtımını 

geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. Şimdi bu ayakkabıların ne zaman piyasaya 

çıkacağına dair bilgiler paylaşıldı. Lofit golf ayakkabıları Kickstarter üzerinden ön 

siparişe sunuluyor. Fiyatı ise 200 dolar olarak belirlendi ve önümüzdeki şubat 

ayından itibaren dağıtımlarına başlanacak. Akıllı telefonla eşleştirilen ayakkabı-

lar golf oyuncusunun duruşunu ve salınımlarını takip ediyor ve onlara anında 

geri bildirim sunuyor. Böylelikle golf oyuncularına neleri yanlış yaptıklarına dair 

bilgiler ve kendilerini nasıl geliştirebileceklerine dair ipuçları, bir eğitmenin tüm 

gün boyunca onları izlemesine gerek olmadan veriliyor. Ölçümler Samsung 

Iofit ayakkabıların içindeki basınç sensörleri yardımıyla yapılıyor. Bunlar giyen 

kişinin ağırlığının salınım sırasında nasıl hareket ettiğini ölçebiliyor. Fitness ayak-

kabılarının ise 2017’nin sonlarına doğru çıkması bekleniyor.

Samsung Iofit akıllı 
ayakkabıları 
şubat ayında çıkıyor

Pokemon GO, App Store’da bugüne kadar en çok indi-
rilen uygulama oldu.

Son haftalarda neredeyse dünyanın her noktasında 
bir çılgınlığa dönüşen mobil oyun Pokemon GO yeni 
bir rekorun sahibi oldu. 1990’ların fenomen çizgi fil-
minden esinlenilerek yaratılan oyun Apple’ın uygu-
lama marketi App Store’da tarihin en çok indirilen 
uygulaması oldu. Pokemon GO söz konusu indirilme 
rakamına sadece 1 hafta içinde ulaşarak da kırılması 
zor bir rekora imza attı. Apple, mobil oyunun kırdığı 
rekoru doğruladı. Başka bir deyişle Pokemon GO res-
men App Store’da bugüne kadar en çok indirilen uy-
gulama oldu.

Pokemon GO 
rekor kırdı

Sadece güneş enerjisiyle uçan Solar Impulse 2, dünya turunu 

tamamladı. 9 Mart 2015’te Abu Dabi’de başlayan dünya turu 17 

etaptan oluştu.

Solar Impulse 2, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye 

inerek dünyanın çevresini sadece güneş enerjisi kullanarak kat 

eden ilk uçak olarak tarihe geçti. Peki havacılık dünyasına yeni bir 

soluk getirme iddiasındaki uçağın özellikleri neler? Solar Impulse 

2, saatte ortalama 45 kilometre uçuyor. Gündüzleri güneş ışığın-

dan yararlanarak hızını artırabiliyor. Lityum iyon piller aracılığıy-

la gün boyu enerji depolayarak geceleri uçmaya devam ediyor. 

Bu, Solar Impulse adlı araçtan sonra proje için geliştirilen ikinci 

model. 2,3 ton ağırlığındaki uçağın kanadındaki 17 bin foto voltaj 

hücresinin ürettiği elektrik pervaneleri hareket ettiriyor ve aküyü 

şarj ediyor. Uçağın kanat genişliği Jumbo jet Boeing 747’nin öl-

çülerini aşıyor.

Muhteşem uçak dünya 
turunu tamamladı

Amerikalı bilim adamları titan-
yum ve altını karıştırarak şimdi-
ye kadar bilinen en sert metali 
elde etti.

Houston’daki Rice Üniversite-
sinden Prof. Dr. Emilia Moro-
san, keşfi titanyum ve altından 
yapılan mıknatısları incelerken 
yaptıklarını açıkladı. “Beta-Ti3Au” 
olarak tanımlanan metalin, saf 
titanyumdan dört kat daha sert 
olduğu belirlendi. Titanyum ve 
altının yüksek ısıda karıştırılma-
sıyla elde edilen diğer alaşım-ları arasında en yüksek sertlik seviyesine sahip olan metalin, yaşayan dokularla da uyum sağladığı belirlendi. Morosan, metalin özellikle tıp alanında uzun süre dayanacak implant yapımında kullanılabileceğine dikkati çekti. Halihazırda kulla-nılan diz ve kalça implantlarının yıprandıkları için 10 yılda bir değiştirilmeleri gerektiğini belirten Morosan, Beta-Ti3Au ile yapılacak implantların ömür boyu kullanılabileceğini kaydet-ti. İnsan kemiğinin çevresinde büyümesine olanak tanıyan birkaç metalden biri olan titanyum, tıp ve diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılıyor.

Bilinen en sert 
metal üretildi
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Zamanında ve sorunsuz teslimat ile size 
Bursa kadar yakınız...

2

HIZLI TESLİMAT
Siparişlerinizi en hızlı ve güvenli şekilde Koçel güvencesi ile 
sizlere ulaştırıyoruz. 

2 YIL GARANTİ
Koçel garantimiz ile ürünlerinizi 2 yıl boyunca işçilik ve malzeme 
hatalarına karşı koruyoruz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Müşterilerimiz ile satış öncesi ve sonrası her an iletişimde olup, 
memnuniyet ve sorun çözme odaklı çalışıyoruz.

%98 AÇILIR ÇEKMECE
Çekmece içindeki malzemelere kolay erişim ve çekmece içindeki 
her alanı en verimli şekilde kullanmanızı sağlıyoruz.

MERKEZİ KİLİT SİSTEMİ
Merkezi kilitleme sistemi ile aynı anda tüm çekmeceleri 
kilitleyerek, güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlıyoruz. 

ÖZEL TASARIM
Firmalarımızın ihtiyaçlarını saptayıp yerinde ziyaret ederek doğru 
çözümleri sunuyoruz.

ÇEVREYE DUYARLILIK
Koçel olarak, topluma saygı ve gezegenimizi korumak bizim 
için çok önemli. Akıllı aydınlatma sistemleri ile enerji tasarrufu 
sağlıyoruz. Doğadan aldıklarımızı emanet olarak düşünüp doğaya 
tekrar teslim etmek üzere her yıl 100 adet ağaç dikiyoruz.

80kg YÜK KAPASİTESİ
80kg kadar ağırlığa dayanıklı malzemeler kullanıyoruz.

KALİTE KONTROL
Malzemelerimizin uzun ömürlü ve hatasız üretimi için 
başlangıçtan teslimata kadar kalite kontrolu sağlıyoruz.

Merkez: Hacı bostan (Köprü Caddesi) No. 10 
 Mahmutbey - İSTANBUL

Telefon: +90 212 445 35 29 (3 lines)  
Fax: +90 212 445 35 78  Gsm 0533 231 04 04

Fabrika: GOSB 800. Sokak No.816 Gebze-KOCAELİ
Telefon: +90 262 677 11 30 (3 lines)  Fax +90 262 677 11 40

E-mail: info@kocel.com.tr
www.facebook/KocelCelik

www.kocel.com.tr

40
YILDIR BİTMEYEN
YENİLİK TUTKUSU
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