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

İmar Barışı sanayi 
için yeniden gözden 

geçirilmeli!
Yerli tramvay 
Polonya yolcusu

Bursa OSB Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Özenalp, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca kamuoyunda “İmar 

Barışı” olarak bilinen düzenlemenin sanayicilerinin 
sorunlarına çare olamayacağını ifade etti.  s61

Dünyanın 7’nci tramvay üreticisi Durmazlar, ilk 
ihracatını AB üyesi Polonya’ya gerçekleştirecek. İlk 
etapta 12 adet ‘Panorama’ isimli tramvay Olsztyn 
sokaklarında hizmet verecek.  s32
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Toplantıların, iş yemeklerinin ve davetlerin standardını yükselten,
Travel & Hospitality Awards kapsamında Türkiye’nin En İyi İş Oteli seçilen Hilton Bursa, 

şehirdeki iş merkezlerine kolay erişilebilecek konumu, gün ışığı alan Uludağ manzaralı toplantı salonları 
ve 800 kişilik balo salonuyla kurumsal ihtiyaçlarınıza çok yönlü ve kusursuz çözümler sunuyor.

 
Hilton Bursa, konforlu odaları, zengin açık büfe kahvaltısı, World Luxury Restaurant Awards’da Doğu Avrupa’nın 

En Lüks Restaurant’ı seçilen Skylight Restaurant & Bar’ı ve  World Luxury Spa Awards kazananı 
Aneta Spa’sı ile iş seyahatlerinizin verimini arttırıyor.

En Verimli
 Toplantılar 

Hilton Bursa’da 
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Birlikte üretelim, birlikte büyüyelim... Sinerji BOSİAD yayın organıdır
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Bursa OSB Bölge Müdürü
A.Türker Ertürk

BOSİAD Yönetim Kurulu
Abdullah Bayrak Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz Yiğit Yönetim Kurulu Başkan Yard.
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Yayına Hazırlayan

Yazıevi İletişim&Yayıncılık
Tel:  0 224 451 66 67
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Barışçı İş Merkezi Fethiye Mah. Sanayi Cad. No:317
BURSA-TÜRKİYE
0224 242 72 00
www.rotabarisci.com.tr

Baskı Tarihi
7 Ağustos 2018
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.
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s18

s44s40 s62

s32s22

s54

içindekiler

Kapak Konusu
18 Çevre oscarları sahiplerini buldu
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Bursa OSB’de üretim kesintisiz sürüyor
Çevreci üretimlerini anlattılar
Jüriden yarışma değerlendirmesi
Devler liginde Bursa OSB farkı
Bayrak’tan öğrencilere altın öğütler
Sanayicilere kişisel verilerin koruması bilgilendirmesi
Gümrükler Genel Müdürü’nden Bursa OSB TIR Parkı’na ziyaret
“Rekabet Merkezi’ni birlikte kurabiliriz”
İmar Barışı sanayi için yeniden gözden geçirilmeli!

Firmalar
32
36
37
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58
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Durmazlar’ın yerli tramvayı Polonya yolcusu
Korteks akıllı ipliklere akıllı fabrika kurdu
Bosch Termoteknik’e ihracat ödülü
Türk otomotiv firmaları Latin Amerika’da ilgi odağı oldu
Tredin’e Toyota’dan önemli ödül
İnoksan 38 yaşında
Üstünberk Grup Korosu’ndan ‘Yaza Merhaba’ konseri

Röportajlar
44 Kayra Yemek’ten yeni yere yeni hedefler Tayfun Kurdal

Görüşler
34
42
50
52
56
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İnşaat işlerinde katma değer vergisi iadesi Şerif ARI

İmar Barışı’nda tanımlamalar düzeltilmezse sanayi bölgelerine faydası olmayacaktır  Ahmet ÖZENALP

Mükemmellik İçin sürekli iyileştirme Erdal ELBAY 

Başkanlık sistemi neleri değiştirdi? Zeynep Handan ÖZCEBE 

Çok değil, verimli çalışmak lazım! Sema ADALI

Akdeniz diyeti çok önemli Yrd. Doç. Dr. Esin Göksu ŞEKER

Fotoğraf Öyküsü
62 Yazlık konuklarımız Dr. İsmail ŞEKER

Sinerji’den Mesaj
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Bursa OSB’deki firmalar durmadan üretiyor… Hüseyin Durmaz

Çevre yarışmamız bir marka oldu Abdullah Bayrak
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BOSB’dan / Hüseyin Durmaz

Çok değerli Sinerji okurları;

Yılın ilk yarısını tamamlamış bulunmaktayız. Ekonomide çarklar durmadan dönmeye de-
vam ediyor. Bu anlamda her zaman dikkat çektiğimiz gibi üretim büyük önem taşıyor. Çün-
kü üretim, istihdamdan ihracata kadar bütün ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturuyor.

Bölgemizde de yılın ilk yarısına ilişkin üretim verileri beklentiler düzeyinde. Zaten bunun 
sonucu olarak Bursa OSB’deki firmalar ‘Devler Ligi’ olarak tarif edilen Türkiye’nin En Büyük 
500 ve En Büyük İkinci 500 firması sıralamasında yerlerini alıyorlar. Bu vesile ile İSO tarafın-
dan düzenlenen Türkiye’nin En Büyük 500 ve En Büyük İkinci 500 firması sıralamasında yer 
alan ve Bursa OSB’de faaliyet gösteren değerli sanayi kuruluşlarımızı bir kez daha kutluyo-
rum.

Tabii ki üretirken çevrenin korunması, bir başka ifadeyle kirlettikten sonra temizlemek ye-
rine çevreyi kirletmeden üretim yapmak esas geçerli olandır. İşte bu anlamda, Bursa OSB 
olarak BOSİAD ile birlikte ‘Çevreci Üretim Temiz Gelecek’ sloganıyla düzenlediğimiz Çevreye 
Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nı da sonuçlandırmış bulunuyoruz. Çevre altyapısını kurmuş, 
üretim ve hizmet faaliyetlerinde çevreci yaklaşım sergileyen ve duyarlılık gösteren sanayi 
tesislerimizi gönülden kutluyor, yarışmada dereceye girerek ödüllendirilen firmalarımızı da 
tebrik ediyoruz.

Bu dönemde bizim için memnuniyet verici bir gelişme de Gümrükler Genel Müdürü Sayın 
Mustafa Gümüş ve Daire Başkanı Sayın Alpay Aras’ın ülkemizin uluslararası standartlardaki 
tek TIR parkı olan Bursa Gümrüklü OSB TIR Parkı’nı ziyaret etmeleri ve beğenilerini dile ge-
tirmeleri oldu.

Tüm bu konulara ilişkin ayrıntılı haberler dergimizin içeriğinde yer almaktadır. Sonuç olarak 
şunu ifade etmek isterim; güzel haberler, olumlu gelişmeler yaşandıkça biz de bunları der-
gimizin içeriğinde paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle yazımı tamamlarken, önümüzdeki Kurban Bayramınızı kutluyor, 
ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor; sizlere de sağlık ve mutluluk 
ile birlikte işlerinizde başarılar temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Bursa OSB’deki
firmalar durmadan 
üretiyor…

Hüseyin Durmaz
Bursa OSB Yön. Kur. Bşk.



Bursa OSB’deki
firmalar durmadan 
üretiyor…
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BOSİAD’dan / Abdullah Bayrak

Abdullah Bayrak 
BOSİAD Yön. Kur. Bşk. Değerli okurlar,

Bursa Organize Sanayi Bölgemiz ile birlikte ‘Çevreci Üretim Temiz Gelecek’ 

sloganıyla gerçekleştirdiğimiz Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışmamızın 

ödül törenini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi çevre so-

runlarına karşı her geçen gün daha da artan bir duyarlılık var. Fakat çevre 

kirliliğine sanayinin neden olduğu gibi yanlış bir algı da söz konusu. İşte biz 

bu algıyı tersine çevirmek, temiz sanayinin mümkün olduğunu göstermek 

için yola çıktık. Ve yarışmamızla hedeflerimizin ilk sırasına koyduğumuz far-

kındalık yaratmayı başardığımızı gururla gördük. Üretim birinci önceliğimiz, 

kirletmeden üretmek ise ana hedefimiz. Çünkü bunu çocuklarımız ve to-

runlarımız için başarmak zorundayız. 

Yarışmamızın ardından düzenlediğimiz Çevreci Üretim Paneli’nde de birin-

ci olan ve çevre teşvik ödülü alan firmalarımız, başarıya giden yolda yap-

tıkları çalışmaları ve örnek uygulamalarını anlattılar. Firmaların yaptıkları, 

dünyamız kirlenmeye devam ederken bunun önüne geçebilmek için hâlâ 

bir umut olduğunu bizlere gösterdi. 

Bildiğiniz gibi birkaç gün önce doğalgazdan elektrik üreten santrallere 

yapılan %49,5 zammın ardından, sanayi elektriği ve doğalgazına da %14 

oranında zam yapıldı. Maalesef bu durum üretim ekonomisi için hiçbir fe-

dakarlıktan kaçınmayarak çalışan sanayicilerimizi zor durumda bırakacaktır. 

Sanayicinin maliyetlerini yükselten bu uygulamanın; üretim, istihdam ve 

ihracat hedeflerinde sapmalar meydana getirmemesini diliyorum.

Siz sanayicilerimize bol kazançlar temenni ederken, önümüzdeki Kurban 

Bayramınızı da kutluyorum.

Çevre yarışmamız 
bir marka oldu
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Bakan Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, 
uluslararası finans kuruluşu ICBC’nin ve Çin Ankara Büyükelçiliği’nin kat-
kıları ile düzenlenen ‘Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi’nde 
konuştu.

Bakan Dönmez, Türkiye’nin oldukça dinamik bir enerji sektörüne sahip 
olduğunu vurgulayarak, enerji altyapısında son dönemde önemli bir 
değişime imza atarak “Milli Enerji ve Maden Politikası” ile yerli kaynak-
ların ön plana çıkarılacağı bir stratejinin temelinin atıldığını söyledi. 
Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğini teminat altına alacak bir sistemin  
kurulmasının önemli olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez, “Doğalgaz depolama alanında Silivri ve Tuz Gölü 
Doğalgaz Depolama tesislerinin mevcut kapasitelerinin geliştirilmesine 
devam ediyoruz. Nihai hedefimiz, yıllık doğalgaz tüketimimizin en az 
yüzde 20’sini depolayacak güçlü bir depolama altyapısını hayata ge-
çirmek” dedi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil 
Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan 2018 Haziran ayı Avrupa 
Otomotiv Pazar Değerlendirmesi yayımlandı. AB (28) ve EFTA ülkeleri 
toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Ocak-Haziran döneminde yüzde 
3 yükselerek 10 milyon 20 bin 901 seviyesinde gerçekleşti. 

Söz konusu ülkelerde otomotiv pazarı haziran ayında da yüzde 5,4 arta-
rak 1 milyon 874 bin 485 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı 
ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında, yüzde 87,3 
ile İsveç, yüzde 48,1 ile Romanya ve yüzde 29 ile Macaristan yer aldı. 
Haziran ayında otomotiv satışları yüzde 11,37 azalan Türkiye, Avrupa 
otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke konumunda yer aldı. 

Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 18,64 azalış ile Avrupa hafif ticari 
araç satışları sıralamasında da 6. sırada yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı 
mesajda, mayıs ayında  gerçekleştirdikleri Çin seyahatindeki görüşme-
lerin meyvesini verdiğini belirtti. Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve 
ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve banka-
lara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığına dik-
kati çeken Albayrak, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı 
olsun” ifadelerini kullandı.

Albayrak, mayıs ayındaki Pekin ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüst-
ri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye’deki 
enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konula-
rında görüş alışverişinde bulunmuştu.

Akdeniz’de ilk 
kuyu açılıyor...

Albayrak resmen 
açıkladı! Dev paket 
tamam...

Avrupa otomotiv 
pazarı ilk yarıda 
yüzde 3 büyüdüEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 

“Mayısta göreve uğurladığımız Fatih sondaj 
gemimizle inşallah Akdeniz’de bu yıl ilk 
kuyumuzu açacağız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli 
finans kuruluşlarından enerji ve ulaştırma sek-
törü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları 
ve bankalara sağlanacak 3,6 milyar dolarlık 
kredi paketinin tamamlandığını duyurdu.

Avrupa’da otomotiv satışları ocak-haziran 
döneminde yüzde 3 artarak 10 milyon 20 bin 
901’e ulaştı.

ekonomi dünyasından
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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan 
açıklamada, ABD ve Çin arasında etkisi giderek 
artan ticaret savaşlarının 2019 yılında küresel 
büyümenin yüzde 2,8’e gerilemesine neden ola-
bileceği belirtildi. Açıklamada, “2 trilyon dolarlık 
küresel ticaret akışı üzerinde yeni tarifelerin uy-
gulanması ile sonuçlanacak ticari gerilimin art-
ması, küresel büyümeyi 2019 yılında yüzde 0,4 
puan azaltabilir” ifadesine yer verildi.

Fitch’in haziran ayında yayımladığı Küresel Eko-
nomik Görünüm raporunda küresel ekonomik 
büyümenin 2019 yılında yüzde 3,2 seviyesinde 
gerçekleşmesinin beklendiği, fakat tahminin 
küresel ticaret savaşları nedeniyle yüzde 2,8 se-
viyesine gerileyebileceği kaydedildi. ABD ve Çin 
arasında ticaret savaşlarının etkisini artırarak de-
vam ettirmesinin ise Türkiye ekonomisi üzerinde 
bu yıl etkisinin olmamasının beklendiği, fakat 

büyüme üzerinde 2019 yılında yüzde 0,1 puan, 
2020’de de yüzde 0,2 puan olumlu etkisinin gö-
rülebileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Oxford Economics Küresel 
Ekonomik Modellemesi’ne göre yapılan ana-
lizde, ABD’nin Çin’de gelen otomotiv ithalatına 
yüzde 25 oranında gümrük tarifesi uygulaması 
halinde bunun diğer ekonomilere olan yansıma-
sına da yer verildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
tarafından yayımlanan OECD Türkiye 2018 Anket 
Raporu’nda, dengesizlikler arasında büyümenin 
güçlü olduğu ve yaşam koşullarının iyileşme 
kaydettiği belirtildi.  Türkiye ekonomisinin geçen 
2 yılda dış şoklara karşın güçlü bir büyüme kay-
dettiği aktarılan raporda, 2010 yılında hızlanan 
tarım dışı istihdamın daha az gelişmiş bölgeler-
de iyi bir toparlanma kaydettiği vurgulandı. 

2018 BÜYÜME TAHMİNİ %5.1

Türkiye’de büyümenin bu yıl yüzde 5,1 ve 
2019’da yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşeceği-
nin öngörüldüğü raporda, enflasyonun 2018’de 
yüzde 12, gelecek yıl ise yüzde 10,6 seviyesinde 
olacağı tahminine yer verildi. Raporda, cari açı-
ğın GSYH’ye oranının bu yıl yüzde 5,7 ve 2019’da 
yüzde 4,3 olacağı da aktarıldı.

Makroekonomik politikaların 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişiminden bu yana geniş-
lemeci bir şekilde gerçekleştiği kaydedilen ra-
porda, iş piyasasının modernize edilmesinin 
ekonominin yeniden dengelenmesi ve sosyal 
bütünlüğün iyileştirilmesi için çözüm olduğu, 
birçok başarılı orta ölçekli firmanın yükseliş kay-
dettiği de bildirildi. 

Ticaret savaşlarının Türkiye ekonomisine 
olumlu yansıması olabilir!

OECD’den Türkiye 
için büyüme 
beklentisi

Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada, ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarının etkisini artırarak devam 
ettirmesinin Türkiye ekonomisi büyümesi üzerinde 2019 yılında yüzde 0,1 puan, 2020’de ise yüzde 0,2 puan 
olumlu etkisinin görülebileceği belirtildi.

OECD, Türkiye’de büyümenin bu yıl yüzde 
5,1 ve 2019’da yüzde 4,8 seviyesinde ger-
çekleşeceği öngörüsünde bulundu.

ekonomi dünyasından



İlkbahar/Yaz 2018

ANATOLIUM OSMANGAZİ
0224 261 1159
 
AS MERKEZ OUTLET OSMANGAZİ
0224 261 3352

CARREFOUR NİLÜFER
0224 452 7213
 
KENTMEYDANI OSMANGAZİ
0224 255 1105

ÖZDİLEKPARK NİLÜFER
0224 413 2276

SUR YAPI MARKA AVM NİLÜFER
0224 502 2344

Online alışveriş altinyildizclassics.com
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Bursa OSB / Tüketim verileri

Bursa OSB’de üretim 
kesintisiz sürüyor

Ülkemizde planlı sanayileşmenin ilk örneği olan ve 57 yıldır aralıksız çalışan Bursa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde enerji tüketimleri 2018’in ilk yarısında da önceki yılın 
aynı dönemine göre yükseliş performansını sürdürdü. 

250 fabrikanın üretim yaptığı Bursa OSB’de, yılın ilk 
yarısında geçen yılın aynı dönemine göre elektrik, su 
ve doğalgaz tüketimleri artmaya devam etti. 

Günümüzde ekonomik kalkınma için en önemli 
göstergelerden biri olarak kabul edilen enerji tü-
ketim rakamları Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(BOSB) istikrarlı yükselişini devam ettiriyor, bölge 
firmalarının ekonomiye katkısı aralıksız sürüyor. Bur-
sa OSB’de sanayi üretiminin yükselişine işaret eden 
enerji tüketim verileri 2018’in ilk yarısında çıkışa geç-

ELEKTRİK

SU TÜKETİMİ BUHAR VE PROSES AMAÇLI DOĞALGAZ

2017 İLK 6 AY 2018 İLK 6 AY DEĞİŞİM (%)

TOPLAM 627.329.825 674.556.186 7.5

2017 İLK 6 AY 2018 İLK 6 AY DEĞİŞİM (%)

TOPLAM 82.573.665 82.823.767 0.3

2017 İLK 6 AY 2018 İLK 6 AY DEĞİŞİM (%)

TOPLAM 6.580.413 6.490.846 - 1.4

ti ve sanayide çarkların dönüşünün sinyalini ver-
di. Yılın ilk yarısında elektrik tüketimi %7,5, doğal-
gaz tüketimi %0,3 oranında artarken, proseslerde 
kullanılan su miktarını azaltan yeni teknolojilere 
yönelik yatırımlarla birlikte su tüketiminde %1,4 
düşüş görüldü.

ELEKTRİKTE %7,5 ARTIŞ

Bursa Organize Sanayi Bölgesi verilerinden der-
lenen bilgilere göre; 2018 Ocak-Haziran döne-
minde toplam 674 milyon 556 bin kilovatsaat 

(kwh) elektrik tüketiminin gerçekleştiği bölge-
de, 2017 yılı rakamı olan 627 milyon 329 bin 
kwh’ye oranla %7,5 artış kaydedildi. Yılın ilk ya-
rısında en yüksek tüketim 119 milyon 737 bin 
kwh ile mart ayında yaşandı. Geçen yılın mart 
ayında bu rakam 112 milyon 275 bin kwh’ydi. 

1 Ocak-30 Haziran 2018 döneminde buhar ve 
proses amaçlı doğalgaz tüketimi de önceki yı-
lın aynı dönemine göre %0,3 gibi küçük bir ar-
tış yaşadı. 2017’nin ilk yarısında 82 milyon 573 
bin sm3 olarak gerçekleşen doğalgaz tüketimi, 
2018’de 82 milyon 823 bin sm3’e ulaştı. 

6 aylık bazda bölgedeki 1. ve 2. kalite su tüketi-
mi ise 2017 yılının ilk yarısına göre %1,4 düşüş 

gösterdi. Su tüketiminde yaşanan bu azalış; 
suyun geri dönüşümü, yeniden kulla-
nımı ve proseslerde kullanılan miktarı 
azaltacak yeni teknolojilere yönelik ya-

tırımlar neticesinde gerçekleşti. 

Bu dönemde atık su miktarı da 6 milyon 223 
bin  metreküp seviyesinde gerçekleşti.
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kapak konusu / Çevreye Yarışması
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Çevre oscarları
sahiplerini buldu
Bursa OSB ile BOSİAD’ın ‘Çevreci Üretim Temiz Gelecek’ sloganıyla 
düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nda ipi 
göğüsleyen İpeker Tekstil, Martur ve Beyçelik Gestamp, görkemli 
bir törenle ödüllerini aldı.
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kapak konusu / Çevreye Yarışması

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ile 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği’nin (BOSİAD), çevre altyapısını 
kurmuş, üretim ve hizmet faaliyetlerinde çevreci 
yaklaşım sergileyen ve duyarlılık gösteren sanayi 
tesislerini ödüllendirdiği Çevreye Duyarlı Sanayi 
Tesisi Yarışması’nın kazananları, düzenlenen tö-
renle ödüllerini aldı. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Sheraton 
Otel’de gerçekleştirilen ödül törenine; AK Parti 

Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, CHP Bursa 
Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Bursa 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karade-
mir, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, BTSO Mec-
lis Başkanı Ali Uğur, BOSİAD Başkanı Abdullah 
Bayrak, Bursa OSB ve BOSİAD Yönetim Kurulu 
üyeleri, sanayi bölgelerinin başkanları, kamu ku-
rumları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, 
sanayiciler ve aileleri katıldı.

KİRLETMEDEN ÜRETMEK ZORUNDAYIZ

Ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında, 
dünyada doğal kaynakların her geçen gün tü-
kendiğine vurgu yapan BOSİAD Başkanı Abdul-
lah Bayrak, “Çevre sorunlarına karşı son yıllarda 
giderek artan bir duyarlılık var. Bu duyarlılıkla bir-
likte çevre sorunları denilince akla hemen sanayi 
geliyor. Çevre kirliliğine sanayinin neden olduğu 
gibi bir algı var. Bursa özelinde örnek vermek 
gerekirse, Nilüfer Çayı’ndaki kirliliğin nedeni sa-
nayi olarak görülüyor. Hayır değerli konuklar. Bu-
radaki kirliliğin nedenini planlı sanayi bölgeleri 

dışındaki tesislerde aramalıyız. Biz bu algıyı terse 
çevirmek, temiz sanayinin mümkün olduğunu 
göstermek için yola çıktık. Hedeflerimizin ilk sı-
rasında olan farkındalık yaratmayı başardığımızı 
da gururla görüyorum. Şimdiki hedefimiz planlı 
sanayinin öncüsü Bursa OSB’yi temiz sanayinin 
de öncüsü yapmak. Üretmek birinci önceliğimiz, 
fakat kirletmeden üretmek ana hedefimiz. Bu 
Bursa’ya olan borcumuz. Bunu çocuklarımız ve 
torunlarımız için başarmak zorundayız. Çünkü 
başka Bursa yok” dedi.

Çevreci üretime ödül
Bursa OSB ve BOSİAD tarafından bu yıl 3.sü düzenlenen Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi 
Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmanın birincileri İpeker Tekstil, Martur ve 
Beyçelik Gestamp olurken, ödül töreninde ayrıca teşvik ödülleri de sahiplerini buldu.
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BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak

Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay
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SANAYİ TÜRK MİLLETİNİN 
REKABET GÜCÜDÜR

Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam 
Urbay da, “Bursa Organize Sanayi Bölgesi hep 
ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olmuş ve sanayi-
cisinin yanında olmayı kendine görev bilmiş ör-
nek bir bölge durumundadır. İşte bu ilklerimiz-
den bir tanesi de çevreye verdiğimiz önem. İftar 
programımızı da 5 Haziran Dünya Çevre Günü 
olması nedeniyle bugüne denk getirdik. Çevre 
konusuna verdiğimiz önem ve uygulamalarımız 
nedeniyle, Çevre 
ve Şehircilik Bakan-
lığı’ndan ve Sağlıklı 
Kentler Birliği ta-
rafından ayrı ayrı 
zamanlarda olmak 
üzere ödüllendi-
rilmiş bir bölgeyiz. 
Bunda tabii ki siz 
değerli üyeleri-
mizin katkıları ve 
hassasiyetleri çok 
önemli. Bu neden-
le çevrenin korun-
ması konusundaki 
duyarlılığınız nede-
niyle tüm üyelerimize teşekkür ediyor, bu akşam 
ödüllendireceğimiz sanayicilerimizi de ayrıca 
tebrik ediyorum. OSB’ler, sanayicilerimiz, Türk 
milletinin rekabet gücüdür” diye konuştu.

TEKNOSAB ÇEVRE DUYARLI 
YATIRIMLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın Bur-
sa’da çevre alanında düzenlenen en önemli 
etkinliklerden olduğunu söyleyen BTSO Meclis 
Başkanı Ali Uğur da, şunları kaydetti: “Bursa sa-
nayisi ülkemizde çevre konusundaki kriterleri 
başarıyla gerçekleştiren şehirlerin başında ge-
liyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler 
de tüm kent dinamikleriyle birlikte çevre konu-
sunda önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Yeşil 
Büyüme Projemiz, Çevre ve Temiz Üretim Kon-
seyimiz ve Enerji Verimliliği Merkezimiz önemli 
projelerimiz arasında yer alıyor. ‘Yerli, yenilikçi 
ve yeşil üretim’ vizyonuyla projelendirdiğimiz 
TEKNOSAB da çevreye duyarlı sanayi yatırımla-

rına ev sahipliği yapacak. Sanayici ve iş insanları 
olarak ne üretirsek üretelim, ne tüketirsek tüke-
telim, kendimizi çevreden bağımsız düşüneme-
yiz. Dolayısıyla, ‘temiz bir çevre, gelecek nesillere 
bırakacağımız en kıymetli mirasımızdır’ sözünü 
lafta bırakmayıp, gerçek manada uygulamaya 
geçirmemiz gerekiyor.”

Gecede söz alan Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Ahmet Yıldız da, çevreye uyum içinde 
yaşamak, doğal kaynakları doğru kullanmak ve 
kirlilikle mücadelenin sürdürülebilir çevre için 

en önemli adımlar oldu-
ğuna dikkati çekerek, Bü-
yükşehir Belediyesi olarak 
çevreye duyarlı projeler 
gerçekleştirdiklerini ifade 
etti. 

Sürdürülebilir çevreci 
yaklaşımla online olarak 
başvuru ve değerlendir-
melerin yapıldığı yarış-
ma, Bursa OSB firmaları 
arasında Çevreye Kirletici 
Etkisi Yüksek Olan Tesis-
ler, Çevreye Kirletici Etkisi 
Olan Tesisler ve İzin-Li-

sans Muafiyeti Olan Tesisler olmak üzere 3 kate-
goride düzenlendi. Aynı kategorilerde bu yıl ilk 
kez teşvik ödülleri de verildi.

‘Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler’ kate-
gorisinde birinci İpeker Tekstil, ‘Çevreye Kirletici 
Etkisi Olan Tesisler’ kategorisinde birinci Martur 
Sünger ve Koltuk Tesisleri ve ‘İzin-lisans Muafi-
yeti Olan Tesisler’ kategorisinde birinci Beyçelik 
Gestamp oldu. Çevre teşvik ödülleri de; Çevreye 

Duyarlı Ürün kategorisinde PLA İplik Üretimi ile 
Korteks Mensucat’a, Çevreye Duyarlı Sürdürüle-
bilir İnovasyon kategorisinde SPEAR projesi ile 
enerji optimizasyonu gerçekleştiren Aktaş Hava 
Süspansiyon Sistemleri’ne ve Çevreye Duyarlı 
Yatırım alanında atık geri kazanımı ile Erkurt Hol-
ding şirketlerinden Formfleks Yatırım Ürünleri’ne 
gitti. 

Gecede jüri üyeleri ve yarışmaya katılım göste-
ren tüm firmalara teşekkür plaketi de verilirken, 
ödül töreninin ardından Bursa OSB ve BOSİAD’ın 
geleneksel iftar programı gerçekleştirildi.
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BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur
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dosya / Çevreci Üretim Paneli

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Der-
neği (BOSİAD) işbirliğinde, Bursa İş Kadınları ve 
Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ile Balkan Rumeli 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BALKANSİ-
AD) destekleriyle düzenlenen Çevreci Üretim 
Paneli’nde, çevre altyapısını kurmuş, üretim ve 
hizmet faaliyetlerinde çevreci uygulamalar ger-
çekleştiren Bursa OSB firmalarının çalışmaları ele 
alındı. 

KİRLETMEDEN DE ÜRETMEK MÜMKÜN

BTSO Konferans Salonu’nda düzenlenen panelin 
açılış konuşmasını yapan BOSİAD Başkanı Ab-
dullah Bayrak, şunları söyledi: 

“Bildiğiniz gibi bundan 3 yıl önce ‘Çevreci Üretim 
Temiz Gelecek’ sloganıyla yola çıktık. Bu kapsam-
da bölgemiz fabrikaları arasında Çevreye Duyarlı 
Sanayi Tesisi Yarışması düzenledik. 3. yarışmamı-
zı da kısa zaman önce gerçekleştirdik. Biz bu yola 
kirletmeden ve tüketmeden de üretimin müm-

Çevreci üretimlerini anlattılar
Bursa OSB ve BOSİAD’ın Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması 

kapsamında düzenlenen Çevreci Üretim Paneli’nde, firmaların çevre alanında 
gerçekleştirdiği örnek uygulamalar anlatıldı.

BOSİAD SİNERJİ / Mayıs - Haziran 2018



23

kün olduğunu göstermek ve çocuklarımıza te-
miz bir dünya bırakmak konusunda farkındalık 
yaratmak için çıktık. Gelinen noktada çok mut-
lu ve umutluyuz. Yarışmamız büyük ilgi gördü 
ve ses getirdi. Katılımcı sayısı her yıl arttı. Bu da 
gösteriyor ki dünyamız hızla kirlenirken bunun 
önüne geçebilmek için hâlâ bir umut var. Tam 
da bu yüzden daha duyarlı olmak zorundayız. 
Sanayileşmenin öncüsü Bursa OSB, temiz üreti-
min de öncüsü olacaktır.”

ÇEVRE YARIŞMASI BİRİNCİLERİ VE 
TEŞVİK ÖDÜLÜ SAHİBİ ŞİRKETLER 

SUNUM YAPTI

Abdullah Bayrak’ın konuşmasının ardından 
başlayan panelde, Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi 
Yarışması’nda ödül alan şirketlerin temsilcileri, 

başarıya giden yolda yaptıkları çalışmaları anlat-
tı. İletişim uzmanı ve eğitmen Şehzan Seçen’in 
moderatörlüğünde yapılan panelin ilk oturu-
munda; çevre yarışmasının birincileri İpeker 
Tekstil’den İdari Direktör Yardımcısı ve Sürdü-
rülebilirlik Lideri Hande Altındağ, Beyçelik Ges-
tamp’tan Çevre Uzmanı Ebru Erdoğan ve Martur 
Sünger ve Koltuk Tesisleri’nden Yönetim Sistem-
leri Uzmanı Merve Uykan birer sunum yaptı. 

İkinci oturumda da çevre yarışmasında teşvik 
ödülü sahibi şirketlerden Aktaş Hava Süspansi-
yon Sistemleri’nen AR-GE Mühendislik Yöneticisi 
Erhan Aksel, Korteks Mensucat’tan AR-GE Mü-
dürü Nuran Bayram ve Formfleks Yalıtım Ürünle-
ri’nden Çevre Uzmanı Emine Tefon birer sunum 
yaptı. 

BOSİAD SİNERJİ / Mayıs - Haziran 2018

Panelin ilk oturumunda çevre yarışması birincilerine plaketlerini BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak verdi.

İkinci oturumun sonunda çevre yarışmasında teşvik ödülü sahibi şirketlerin temsilcilerine plaketlerini 
BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan verdi

Çevreci Üretim Paneli’nin son bölümünde Dijital Çevre Yönetim Sistemi Sosyal  Sorumluluk projesine 
destek veren şirketlere  plaket takdim edildi.

Konuşmacılara birer plaket takdiminin yapıldığı panelin son 
bölümünde, Mavi Yeşil Danışmanlık firması yetkilisi Makbule 
Çetin tarafından Dijital Çevre Yönetim Sistemi ve Çevremizi 
Değiştiriyoruz Sosyal Sorumluluk Projesi hakkında bir su-
num da gerçekleştirildi.
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dosya / Çevreci Üretim Paneli

İPEKER’DEN ÖRNEK ÇEVRE 
UYGULAMALARI

İpeker Tekstil İdari Direktör 
Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri                                    
Hande Altındağ

İpeker olarak biz 9 yıl önce bir yola çıktık. Adına 
Green Factory Programı dedik. Üzerinde yaşa-
dığımız ekosisteme ve içinde bulunduğumuz 
sektöre pozitif etkiler sağlayabilecek çalışmalar 
gerçekleştirdik. Bu çalışmaları yaparken de dün-
yanın en iyi uygulamalarından yararlandık. Fakat 
bizim başlangıç noktamız, köklü geçmişimiz. 
Şirketimiz için önemli kilometre taşlarını birleş-
tirdik, yeni noktalar inşa ettik ve bugüne geldik. 
Bu noktaları da yönetişim, ekonomik gelişmeler, 
sosyal iyileştirmeler, çevresel faaliyetler ve bu 
boyutları kapsayan etik çember ile sağlamlaş-
tırdık. İpeker’de çalışan her yeşil yakalı insan bü-
yük bir makinenin parçası olmak kadar kendini 
önemli hissetmenin yanında, prosesler zincirin-
de kaybolmayıp, gelecek için bir tutku, anlayış 
kazanmaktadır. Genel ekonomide kilo başına 
1.43 dolar katma değer varken, İpeker yapmış 
olduğu ürünlerle kilo başına 30 Amerikan Doları 
katma değer yaratarak ülke ekonomisine katkı-
da bulunmaktadır.

Sosyal boyutta çalışanlarımız, bulunduğumuz 
bölge ve yaşadığımız coğrafyaya katkılar sağla-
mak için birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Çalı-
şanların, bizlerin ve müşterilerin hakkını koruya-
bilecek tedarikçilerle çalışıyoruz. Hepsinin çevre 
kriterlerinin uygunluğunu kontrol ediyoruz. Biz-
ler sadece kumaş üretmek için paydaşlarımızla 
ilişkiler kurmuyoruz, çok önemsediğimiz STK’lar 
ile dayanışma içindeyiz. Kumaşlarımız bazen 

çocukların sağlıklarına destek olmak için bez be-
bek oluyor, bazen sanata destek için fular, bazen 
de ekonomik gücünü kazanan kadının terzi dük-
kânında rafında duruyor. 

Kıyafetlerimizin bir dili var; etkileyici, spesifik, 
güçlü, sessiz… Fakat mutlaka kıyafetlerin yaşam 
döngüsünden de bahsetmemiz gerekiyor. Her 
yıl 10 milyon tondan fazla kıyafet doğaya atılıyor. 
Kıyafetleriniz kömür gibi en kirli enerji formun-
dan da gelebilir, renklendirilmesi için kullanılan 
boyar ve kimyevi maddeler, toksik de içerebilir. 
Ve kıyafetlerinizi üreten kişiler sosyal güvenlik 
haklarından, emeklilik ve sağlık haklarından yok-
sun olabilir. İpeker olarak bizler bu noktada neler 
yapıyoruz? Makine parkımızın eko DNA’sına ay-
kırı bir makine, daha uygun koşullarda dahi olsa 
satın alımını yapmıyoruz. Karbon ve su ayak izi 
yüksek, diğer bir deyişle enerji tüketimi yüksek, 
su tüketimi yoğun makineleri kabul etmiyoruz. 
Kullanılan boyar ve kimyevi maddelerimiz hay-
vanlar üzerinde test edilmemekte ve kumaşlar 
insan cildine doğrudan temas ettiği için mutlaka 
Eko-Label sertifikasına sahip olması gerekmek-
tedir. Üretim hacmimizin %50’si biyodegredas-
yon hızı yüksek ürünlerden oluşmaktadır. Bizim 
kumaşlarımız 2 ay içerisinde ağırlıklarının yarısını 
kaybediyor. Hızlı bir çözülme yaşıyor ve doğaya 
zarar vermeden yine doğaya dönüyor. Kumaşla-
rımızın nihai kullanıcılar açısından su ve deter-
jan kullanımı da oldukça düşük. Özellikli yapısı 

Başarıya giden yolda
firmaların yaptıkları

Çevreci Üretim Paneli’nde kürsüye çıkan Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın birincileri ve 
teşvik ödülü sahibi şirketlerin temsilcileri, başarıya giden yolda yaptıkları çalışmaları anlattı…
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BEYÇELİK GESTAMP’TAN 
ÇEVREYE DUYARLI ÖRNEK 

DOKUNUŞLAR

Beyçelik Gestamp Çevre Uzmanı 
Ebru Erdoğan

Beyçelik Gestamp olarak çocuklar için ağaç yaş 
iken eğilir diyerek çevresel farkındalık projeleri 
hazırladık. Bu noktada geri dönüşümlü atıklar-
dan maket yarışması yaparak çocukların ilgisini 
çekmeye çalıştık. Atıklarla ilgili bilgilendirme ya-
pıp, doğayı nasıl koruyabiliriz, çocukken bunun 
eğitimi nasıl verebiliriz konusunda bir farkındalık 
çalışması gerçekleştirdik. Çocuklarla birlikte bü-
yükler için de bir çalışma yapmamız gerektiğini 
düşündük ve Kıyı Temizliği projemizle, büyükle-
rin de ilgisini çekip çevre dostu bir uygulamaya 
imza attık. Sosyal sorumluluk projeleri kapsa-
mında, 23 Nisan şenlikleri çerçevesinde ‘Çevreci 
Çocuk’ temalı çalışmamızla, çocuklara eğitimler 
vererek çevre bilincini aşılamaya gayret ettik. 

Aynı zamanda yeni doğanlarımıza bir fidan he-
diye ederek çevrenin ne kadar önemli olduğunu 
ailelere hatırlatmak istedik. 

Proses açısından nasıl dokunuşlar yapmamız 
gerektiğine geldiğimizde de, önce kayıplarımızı 
hesapladık. Yani bizim çevre boyut etkilerimiz 
nelerdir dedik ve bunların bir incelemesini ya-
parak çevreye olan makro etkilerimizi, kayıpları-
mızı tespit ettik. Beyçelik Gestamp’ta endüstriyel 
nitelikli atıksu olmamasına rağmen su tüketimi 
makro kayıplar arasında çıktı. Ve evsel nitelikli 
atıksu tüketimini düşürmek üzere bir çalışma 
başlattık. Ultrasonik debimetrelerle ölçümler 
yaparak, su tüketiminin yoğun olduğu noktalar-
da çalışmaya başladık. Yemekhane, lavabo gibi 
noktalarda bazı değişimler yaparak su tüketim 
miktarlarını azaltmaya gittik. Bunun yanı sıra, 
kâğıt karton ambalajlardan sürekli kullanılabile-
cek plastik ambalajlara dönerek, döngüyü atıksız 
döndürmeye çalıştık. Plastik kasalar daha da-
yanıklı olduğu için daha az kâğıt ve plastik atık 
çıkartmayı hedefledik. Ve makro kayıplarımızdan 
ikincisi plastik atıklarımızdı. Proseste kapalı kasa-
lara geçişlerle birlikte poşet kullanımını oldukça 
azalttık. 

Atık ayrışımına daha fazla dikkat edip, atıkları 
kodlarına göre düzgün ayrıştırmaya baş-
layarak lisanslı firmalara daha sağlıklı ver-
meye başladık. Diğer projemiz 
ise tehlikeli atıklar. Çok basit bir 
prosesiniz olsa bile tehlikeli atıklar 
çıkıyor. Tehlikeli atık miktarını nasıl 
azaltabiliriz diye baktığımızda, bu 
konuda bir çalışma yaparak 
tehlikeli atık kırılımını yaptık. 
Ve en büyük kalemlerimizden 
birinin atık eldiven olduğunu 
gördük. Atık eldivenleri ayrı 
toplamaya başladık ve çevre 
ekibi olarak eldivenleri 
inceledik. Ne kadarı yağlı, 
ne kadarı yırtık ya da ne 
kadarı suiistimal edilmiş? 

Tüm bunların tespitini yaparak, tehlikeli atık 
miktarı kalemini azaltmış olduk. Çalışmanın so-
nunda da dönüşler çok güzel oldu. Yağ varilleri 
ve taşıma konusunda yaşanan çevre kazalarını 
inceledik, sorunları tespit ettik. Yağ varilleri için 
özel paletler yaptırarak, forkliftten yağ varilleri-
nin devrilmesi ve benzeri kazaları önledik. Pro-
sesimiz içindeki proseslerde ciddi anlamda atık 
yağ çıkışı olmaktaydı. Ve bu yağların tekrar kul-
lanımı adına yağ filtrelemeye başladık. Değerli 
molekülleri kaybetmeden, filtre çaplarını ayar-
layarak, kullanabileceğimiz vasıftaki yağları filt-
releyerek, tekrar yağ kullanımına devam ederek 
atık miktarını azalttık. Bunun yanı sıra, kontomi-
ne ambalajlarımızı lisanslı tesislere vererek ağaç 
kurtarımı, doğal kaynak tüketimi gibi faydalar 
sağladık. Ve atıklarımızı yasal mevzuat gereği 
enerji geri kazanımı amacıyla, lisanslı şirketlere 
atık kodlarıyla birlikte göndererek çevreye du-
yarlı dokunuşlar yapmaya çalıştık. Proses kapsa-
mımız ne kadar az olsa da, ne kadar dar alanımız 
olsa da çevreyi bırakamayız ve elimizden geldiği 
kadarıyla bu dokunuşları yapmamız gerekiyor.

Başarıya giden yolda
firmaların yaptıkları

sayesinde üzerinde deterjan kalıntısı bırakmıyor. 
Enerji ile ilgili de eko yatırımlar yapıyoruz. Baca 
ısısının derecesini 3 derece düşürmeyi başardık. 
Su tasarrufu ile etkin su yönetimi gerçekleştiriyo-
ruz. Suyun yeniden kullanımını sağlıyor, yağmur 
hasadı projesiyle de temiz su elde ediyoruz. 

Biz İpeker olarak hayvanların insan konforuna 
ait olmadığını, insan konforu için zarar görme-
meleri için uğraşıyoruz ve bunu savunuyoruz. 
Baktığımızda yeryüzünün %30’luk kısmı hayvan 
endüstrisi tarafından kullanılıyor. Bu oran Ay’ın 
yüzölçümünden daha büyük. Dünyadaki metan 
gazının %37’lik kısmı, nitrojen gazının da %65’lik 
kısmı hayvan endüstrisi tarafından oluşturulu-

yor. Sahip olduğumuz limitli kaynakları daha iyi 
korumamız gerekiyor. Etik boyutta haksız reka-
betten ve tüketiciyi yanıltmaktan uzak adil bir 
platformda çalışmayı sürdürüyoruz. Kayıt dışı is-
tihdama müsaade etmeyen bir yaklaşımla çalışı-
yoruz. Tüm bu çalışmalarımız da bağımsız jüriler 
tarafından ödüllendirilerek bizi mutlu etmekte-
dir. 2015 yılında Bursa OSB ve BOSİAD’ın Çevreye 
Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nda birinci olduk. 
Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre 
Ödülleri’nde karma firma kategorisinde katma 
sektör birinciliği elde ettik. 2016 yılında İhraca-
tın Yıldızları’nda En Kreatif Ürün ödülünü aldık. 
TİM’in İhracat 2016 organizasyonunda 2016 En 

Çevreci İhracat Şampiyonu seçildik. 2017 yılında 
dünyanın ilk V-Label Vegan sertifikalı kumaşlarını 
ürettik. Ve sürdürülebilir iş ödülünde sürdürüle-
bilir inovasyonla bu birinciliği tasdiklemiş olduk. 
Saçaklanma teorisi kapsamında attığımız her 
adımda yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımız-
dan sorumluyuz. Bu tepkimiz bir yıldırım gibi, 
ağacın kökleri gibi saçaklanarak farklı yerlerde 
farklı etkiler bırakmaktadır. Bu sebeple vicdanı-
mızı dinleyerek gerekli adımlar atmamız çok kıy-
metli. Bu uzun vadeli yatırım yüksek maliyetlidir, 
fakat bu yatırımın karşılığını alacak çocuklarımız 
ve sonraki nesiller olduğunu lütfen hatırlayalım. 
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MARTUR PROJELERİ İLE 
286 TON KARBONDİOKSİT 

AZALTIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

Martur Sünger ve Koltuk Tesisleri         
Yönetim Sistemleri Uzmanı Merve Uykan

Martur 1985’te kurulmuştur. Zaman içinde yur-
tiçi ve yurtdışında büyüyerek koltuk ve koltuk 
ana komponentlerini üreten entegre tesisimizle 
müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bugün 6 
ülkede 11 lokasyonda üretim tesisimiz, 5 ülkede 
tasarım ofislerimiz bulunmaktadır. 2019 sonun-
da Fas’ta açacağımız üretim tesisimizle birlikte 7 
ülkede 12 lokasyon olarak hizmet vereceğiz. 

Martur olarak çevre yasal gerekliliklerine %100 
uyum sağlamaktayız. Dünya Bankası standart-
larına göre yurtiçi ve yurtdışı tesislerimizde yıllık 
olarak emisyon ölçümlerimizi gerçekleştiriyoruz. 
Çevresel faaliyetlerimizi 5 R ile ilişkilendiriyoruz. 
Çevre C Matrisi oluşturarak kayıplarımızı belirli-
yor ve iyileştirme projelerimizi yönetiyoruz. 

Yapmış olduğumuz iyileştirme projeleri kapsa-
mında; içme suyu ihtiyacımızı damacana alımı 
ile sağlıyorduk. İçme suyunun şebekeden elde 
edilmesiyle birlikte damacana alımını engelle-
dik. Yapılan proje ile şebekeden çekilen suyun 
reverse ozmos sistemiyle arıtılması esnasında 
suyun %50’si atık oluyordu. Bu suyun da lava-
bolarda kullanılması sağlanarak 1800 metreküp 
birinci kalite suyun kullanımı engellenmiş oldu. 
Aynı zamanda damacana alımı esnasında bir 
karbon emisyonumuz mevcuttu. Damacana alı-
mı ortadan kaldırılarak yılda 27 ton karbondiok-
sit salınımını önledik.

Kataforez prosesimizde yapılan iyileştirmeyle 
tank içinde boyanın daha fazla sirkülasyonu 
sağlandı ve dibe çöken boya çamuru miktarı 

yıllık 800 kg’dan 300 kg‘a düşürüldü. Kataforez 
bacasından 180 santigrat derece olarak atmış 
olduğumuz emisyonu 100 santigrat dereceye 
düşürdük. Böylece yılda da 9300 kg karbondiok-
sit salınımını engelledik. Kataforez ünitemizde  1. 
kalite su kullanılırken 2. kalite su kullanımına ge-
çildi. 2. kalite su kullanımını daha önceki yıllarda 
Reverse ozmos sistemiyle sağlıyorduk ve 2. kali-
te su kullanım oranı daha azdı. 2018 yılı itibarıyla 
ultrafiltrasyon sistemine geçiş yapıldı ve 2. kalite 
su kullanım oranı artırıldı. Daha önce 1. kalite su 
kullanımımız %80 iken, 2018 itibarıyla 1. kalite su 
kullanım oranı %20 ‘ye düşürüldü.

Tedarikçilerden parçalar karton koli ile geliyordu. 
Ecopack uygulaması ile birlikte karton koli yeri-
ne tekrar kullanılabilir plastik kasalara geçiş ya-
pıldı. Daha önce ürünler tedarikçilerden naylon 
poşetlerde gelirken, yeni yapılan taşıma arabası 
tasarımıyla birlikte yılda 20.800 adet naylon po-
şet kullanımı ortadan kaldırıldı. Lojistik ekibiyle 
Milkrun çalışması yapılmış olup, tedarikçiden 
gelen parçaların tek bir rota belirlenerek tek bir 
araçta toplanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda 
da 55 ton karbondioksit azalımı sağlanmıştır. 

AR-GE projesi olarak, pet şişeden kumaş eldesi 
sağlanmıştır. Bu proje ile bir araç için ortalama 
22 adet pet şişenin doğadan toplatılması sağ-
lanmış olmaktadır. 

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında; 23 
Nisan aktiviteleri olarak çalışanlarımızın çocuk-
ları adına fidan dikimi gerçekleştirilmektedir ve 

son 6 yılda 10.099 adet fidan dikimi yapılmıştır. 
Bu sayede yaklaşık 222 bin kg karbondioksitin 
absorbe edilmesi sağlanmıştır. 

Enerji çalışmaları kapsamında yaptığımız proje-
lerde, baca ısı geri kazanım projesi ile kataforez 
bacasından azaltımı sağlanan 80 santigrat dere-
ce ısı yazın kataforezdeki sıcak su haznesinde, kış 
aylarında ise üretimin ısıtılmasında kullanılmak-
tadır. Kompresörlerin ısı geri kazanımlı kompre-
sörlerle değiştirilmesi projesi ile sıcak su eldesi 
sağlandı ve sıcak su kazanı devre dışı bırakıldı. 
Enerji çalışmaları kapsamında SCADA sistemi 
devreye alındı. Kataforez durulama, yağlama ve 
fosfatlama tanklarında doluluk oranı az olsa da 
pompalar aynı performansla çalışmaktaydı. SCA-
DA sistemi ile birlikte doluluk oranına göre pom-
paların çalışması sağlanmış ve enerji tüketiminin 
azaltılması gerçekleştirilmiştir. Böylelikle enerji 
tüketiminde yıllık 107 bin kilowatt saat tasarruf 
sağlanmıştır. Bir diğer projemizde, Martur OSB 
tesisimizin çatısına güneş panelleri kuruldu. Elde 
edilen enerji, iskelet üretiminin elektrik enerjisi 
ihtiyacının karşılanmasında kullanılmaktadır. 

Martur olarak yapmış olduğumuz tüm çevresel 
faaliyetler sonucunda 286 ton karbondioksit 
azaltımı sağlanmıştır. Sürdürülebilirliği sağlamak 
amacıyla yapacağımız çalışmalar ile ülkemizin 
kalkınmasına katkıda bulunmak ve çocukları-
mıza yaşanılabilir bir çevre bırakmak hepimizin 
sorumluluğudur. Yönetimimizin vermiş olduğu 
destekle hayata geçirmiş olduğumuz bu proje-
lerin diğer işletmelere örnek olmasını dilerim.
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AKTAŞ SPEAR PROJESİ 
İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

SAĞLAYACAK

Aktaş Hava Süspansiyon Sistemleri              
AR-GE Mühendislik Yöneticisi Erhan Aksel

Bugün her işletmede enerji verimliği ile ilgili ça-
lışmalar yapılmaktadır. Daha verimli motorların 
kullanılması, ısı ve hava kayıplarının azaltılması 
gibi pek çok çalışma burada sıralanabilir. Biz de 
Spear Projesi ile kullanılan enerjinin daha et-
kin ve verimli kullanılmasını amaçladık. Proje 
kapsamında ilk olarak hat, makine ve ürünler 
bazında enerji ölçümleri yapmayı planlıyoruz. 
Peki bu bize ne kazandıracak? Öncelikle etkin 
bir maliyet yapısı oluşturmuş olacağız. Hat plan-
lamanın doğru şekilde yapılmasını sağlayacağız 
ve doğru zamanda doğru ürünün üretilmesini 
sağlamış olacağız. Bununla birlikte, makinelerin 
de ölçümleri yapıldığından, her makinenin aynı 
üründe aynı enerji sarfiyatı yapılması beklenmiş 
olacak. Burada anlık takip yapıldığı için de maki-
nede anlık bir enerji sarfiyatının artışı bizlere kes-

tirimci bakım anlamında bir çıktı vermiş olacak. 
Sonuçta da bunu bir platform haline getirerek 
projedeki birçok firmanın kullanımına açıyor ola-
cağız. 

Firmamızda tüm üretim hatlarındaki enerji tü-
ketiminin en yoğun olduğu hatlarda çalışma 
başlatılacak. Sonrasında da firma içinde yayılımı 
sağlanacak. Bu projeye farklı ülkelerde çalışmak-
ta olduğumuz firmalar da girdi sağlıyor ve fikirle-
rini aktarıyor. Türkiye’de de proje içinde yer alan 
şirketler bulunuyor. 

Projemizi 8 basamaklı olarak düşünebiliriz. İlk 
basamakta, üretim lokasyonumuzdaki hat için-
de ölçümü yapılacak yerlerin tayini ve hangi pa-
rametrelerin ölçüleceği tespit edilecek. Buradaki 
başka bir şirket de yazılım ve sensörlerin gelişti-

rilmesi noktasında bize destek verecek. 

İkinci iş paketimizde; enerji modellerinin tanım-
lanması, yaygınlaştırılması ve ölçeklendirilmesi 
yapılacak. Burada örnek seçilen hat üzerinde 
ölçümler alınmaya başlanacak. Üçüncü pakette 
alınan ölçümler bir girdi sağlayacak. Simülasyon 
oluşturulması çalışmamız da mevcut. Burada ilk 
elde edilen verilere göre de sistemde yapılma-
sı gereken atık ısı kayıpları, enerji kayıpları gibi 
kayıpların törpülenmesi sağlanacak. Elde edi-
len verilerin Endüstri 4.0 mantığıyla işlenmesi 
yapılacak. Ve ilk pakette yaptığımız ön çalışma, 
ölçümler, ikinci pakette yapmış olduğumuz bu 
ölçümlerin yaygınlaştırılmasından sonra burada 
bir optimizasyon çalışması yapılacak. Ürüne has 
enerji datası elimizde olduğu için de planlama-
nın etkin şekilde yapılması ve optimizasyonu bu 
iş paketi dahilinde gerçekleştirilecek. 

Beşinci iş paketimiz bunun bir platform haline 
getirilmesi. Buradaki kasıt, diğer birçok firmanın 
da bunu kullanabilmesi açısından bir algoritma 
oluşturulacak. Sonuçta elde edilmek istenen ve-
riye istinaden hangi verilerin firmada var olması 
gerektiği oluşturulacak ve bu bir algoritma ve 
yazılım haline dönüştürülecek. Bu bir platform 
haline getirildiği için firmaların enerji yönetici-
lerinin platformdaki bu algoritmaya müdahale 
edebilmelerine de müsaade edilecek. Altıncı iş 
paketinde de demo gösterimleri, firma içinde 
yapılan çalışmanın realize edilmesi ve izlenilmesi 
olacak. Yedinci iş paketinde de bu yapılan çalış-
maların sunumları ve tanıtımı gerçekleştirilecek. 
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KORTEKS PLA POLİMER 
İPLİK GELİŞTİRME PROJESİ 

İLE DOĞADAN ALDIĞINI 
DOĞAYA GÖNDERİYOR

Korteks Mensucat
 AR-GE Müdürü Nuran Bayram 

Bugün nüfusumuz nereye gidiyor? 2017 raka-
mı 7.6 milyar. 2050 için öngörümüz 9.8 milyar. 
2100 için ise 11.2 milyar. Hangi grafiği, şemayı 
açarsanız açın trend bu yönde. Kaynaklarımız 
açısından baktığımızda ise, 2015 yılındaki re-
zervlere ve işleme alanlarına baktığımızda, 114 
yıllık kömürümüz kalmış. Doğalgaza ve petro-
le baktığımızda 50’şer yıllık kaynağımız kalmış. 
Nüfusumuz artıyor ama kaynaklarımız artmıyor. 
Kaynaklarımızı geri dönüşümü olmayan bir şe-
kilde tüketiyoruz. Peki bu bilinçle biz neler yap-
malıyız? İki seçeneğimiz var. Burada özellikle biz 
AR-GE çalışanlarına çok iş düşüyor. Biz ürünleri 
ve üretim proseslerini nasıl tasarlarsak, bizden 
sonraki üreticiler bu şekilde kurgulanıyor. O yüz-
den biz birinci basamaktan itibaren çevreyi kirle-
tiyor muyuz? Üretimlerimiz yenilenebilir kaynak-
lardan mı ya da bunları geriye dönüştürebiliyor 
muyuz? Bu soruları sormamız gerekiyor. Ve sis-
teme gönderdiğimiz atıkları sistemde yeniden 
kullanmamız gerekiyor. Biz de Korteks olarak bu 
anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İkinci 
bir yapabileceğimiz çalışma, yenilenebilir kay-
nak kullanmak. Yenilenebilir kaynaklardan şu an 
en çok ortaya çıkanlar polimerler, biz de onun 
üzerinde çalışıyoruz.

PLA Polimer İplik Geliştirme projemiz… PLA pol-
yester ailesine ait bir polimer grubu. Projedeki 
en büyük farkımız şu: PLA’nın ana hammaddesi 
nişasta içeren bütün bitkiler. Mısır, şeker kamışı, 
buğday… Çoğumuz için yeni olabilir ama PLA 
ile ilgili çalışmalar 1930’lu yıllardan bu yana de-
vam ediyor. Fakat o yıllarda düşük moleküllü ola-
rak üretilebiliyor ve ürün ticarileşemiyor. Çünkü 
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mukavemetleri çok düşük. Şu an yüksek mole-
kül ağırlıklı PLA projeleri üretimi mevcut. Ve mısır 
üretiminin şu an sadece 0,04’ü PLA iplik üretimi 
ya da PLA polimer üretimi için kullanılıyor. Bunun 
şöyle bir avantajı var. Oranın düşük olmasının 
gıda tedariği ya da fiyata herhangi bir etkisi ol-
muyor. Burada kaynağımız nişasta içeren bitkiler. 
İşliyoruz, ürün haline getiriyoruz. Ve ürünümü-
zün bir artısı daha ortaya çıkıyor. PLA polimerleri 
doğaya döndüğü zaman mikroorganizmaların 
etkisiyle 3 ayda biyolojik olarak bozulabiliyor ve 
devamındaki 3 aylık sürede gübre haline gele-
biliyor. Yani doğadan aldığımızı doğaya gönderi-
yoruz. Atık olarak değil, çevrenin kullanabileceği 
bir besin olarak. Ve bu ürün polyesterin kullanıl-
dığı her yerde kullanılabilir. Fakat biouyumlu ve 
gübrelenebilir olması tarım tekstilleri ve medi-
kal tekstilleri ön plana çıkartıyor. Diğer standart 
tekstil tüketicileri ve kullanıcılarının da şu anda 
ürünlerini değiştirmeye yönelik hedefleri var. 
Otomotiv tekstilleri ve ev tekstili ürünlerinde de 
bir talep söz konusu. Müşterilerimizle konuşma-
ya devam ediyoruz. 

Korteks olarak biz de bu süreçte mevcut üretim 
hatlarımızı ve bakış açımızı değiştirdik. Bildiği-
miz yöntemlerle üretemeyeceğimizi anladık. 
Oldukça büyük bir emek söz konusu. Mevcut 
tesisimizde yaptığımız değişikliklerle birlikte PLA 
iplik üretimini gerçekleştirdik. Ürün bazında şu 
an ikişer kalemimiz mevcut. Ağustos ayında ise 
ürünümüzü çeşitlendirip, ticari olarak firmalara 
sunmaya başlayacağız. TÜBİTAK’a da başvur-
muştuk. Şu an devlet destekli bir projemiz oldu. 
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FORMFLEKS ATIK 
BERTARAFINDA FARK 

YARATIYOR

Formfleks Yalıtım Ürünleri 
Çevre Uzmanı Emine Tefon

Erkurt Holding bünyesinde yer alan ve 1983 yılında kurulan 
Formfleks, motor iç giydirme ve dış giydirme parçalarının üre-
timini yapmaktadır. Ana sanayi olarak Tofaş, Renault, Ford ve 
Mercedes gibi firmalara parça üretmekteyiz. 

Formfleks olarak yaptığımız projeler arasındaki halı çapakları-
nın geri kazanımında; halı çapaklarının jet kesim sonrası atık 
çapakları oluşmakta ve bunlar üretimde tanımlı olan kasalarda 
biriktirilip, daha sonra atık alanına getirilerek minimize edilmek 
adına balyalanarak tanımlı olan konteynırlarımıza istiflenmek-
teydi. Ve biz %100 bunun bertarafını sağlayamıyorduk ve geri 
dönüşüm olarak kazanamıyorduk. 2018 Mart ayında yaptı-
ğımız bir çalışmayla, 2017’de 31,8 ton iken, 2018 Mart’ta ise 
39,05 olarak biz atıklarımızı sadece bertaraf ettiriyoruz. Ve %65-
70 oranında halı atığımızın geri kazanımını sağlamış oluyoruz. 
Çöp aracımıza uygulanan otomatik branda sistemiyle de olu-
şabilecek görüntü kirliliği ve atıklardan çıkabilecek toz emis-
yonlarını en aza indirecek sistem uygulanmıştır. Ayrıca, çöp 
konteynırlarını boyatarak çevre bilincimizin yüksek oluşunu 
ve çevresel mesaj verilmesi amaçlı görsellikler vurgulanmıştır. 
Bize diğer bir katkısı da, iş güvenliği olarak kazalarımızı en aza 
indirmesini sağlamaktadır. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerimizi firmamız ve 
operatörlerimizi bilinçlendirmek adına birkaç uygulama ile 
gerçekleştirmekteyiz. Bu konuda çalışanlarımızı ödüllendirme 
sistemi getirdik. İkinci etkinliğimiz olarak da, iki gün boyunca 
gizli kamera ile çöp kovaları ve atıklarının bulunduğu alanda 
gizli çekim yaptık. Bu konuda duyarlı davranan operatörümü-
zü ödüllendirme çalışması yapıldı. 
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Jüriden yarışma 
değerlendirmesi

Türkiye’de ilk kez bir yarışmada online değerlendirme sürecinin gerçekleştiği 
Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması hakkında jüri üyeleri de süreci şöyle anlattılar... 

dosya / Jüri değerlenirmeleri

Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN
İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

Sibel Hararcı / Bursa OSB Atıksu 
Arıtma Tesisi Yöneticisi

Bursa Organize Sanayi Bölgesi, “sürdürülebilir su 
yönetimi” kavramını en iyi uygulayan OSB’lerin 
başında gelmektedir. Nilüfer Çayı’nın maalesef 
kirlenmiş sularını alıp, bir dizi ileri teknoloji arıt-
ma ünitesinden geçirdikten sonra sanayicinin 
hizmetine sunulabilir hale getirmek önemli bir 
başarıdır. Ve bölgede oluşan atıksular modern 
bir atıksu arıtma tesisinde arıtılarak, Nilüfer Ça-
yı’nın toplam kirlilik yükünde önemli bir azalma 
sağlanmaktadır. Bu döngünün sağlıklı bir şekil-
de işletilebilmesi için bölgede faaliyet gösteren 
sanayi tesislerinin de gerekli hassasiyetleri gös-
termesi, iç yönetmeliklere uyum sağlaması, bir 
yandan daha temiz üretim süreçlerine entegre 
olurken bir yandan da atıksularını kanalizasyon 
şebekesine uygun koşullarda deşarj etmeleri 
büyük önem taşımaktadır. Bu gereklilik, OSB 
yönetiminin başarılı çabaları sayesinde, çevre 
konusundaki genel hassasiyetle de birleşerek, 
duyarlı sanayicilerin arasında çevre dostu uy-
gulamaların yaygınlaşmasını sağlamıştır. 

Yarışmada, firmaların sunumu, dolayısıyla da 
yaptıkları faaliyetleri doğru anlatabilmeleri 
çok önemliydi. Yarışmayı kazananlar açısından 
baktığımızda, bu firmalar yaptıkları faaliyetlerin 
çevresel yönünü çok iyi ön plana çıkarmışlardı. 
Normal koşullarda çevre ile hiç alakası olmaya-
cağını düşündüğünüz bir konuyu, çevresel yö-
nünü ön plana alarak detaylıca anlatmaları bizi 
çok etkiledi. Kazanamayanlar ise sanıyorum ya-
rışmanın niteliğini tam anlayamadılar. Bu nok-
tada biz de biraz daha artı faaliyetler gerçekleş-
tiren şirketlere baktık. Geri dönüşümlü atıkların 
kullanımı, enerji geri kazanımda yapılan iyi-
leştirmeler, birim maliyetlerinin düşürülmesi 

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (BOSİAD) de, bu modern ve 
çevreci yaklaşımı benimseyen sanayi kuruluş-
larını ödüllendirmek sureti ile “çevreci üretim, 
temiz gelecek” sloganı ile temiz üretim süreç-
lerini taçlandırmaya karar vermiştir. Birbirinden 
değerli başvurular, hassas bir değerlendirme 
sürecinden geçirilmiş ve sonuçta birçok sanayi 
tesisi farklı kategorilerdeki ödüllerini, 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nde görkemli bir törenle al-
mışlardır. 

BOSİAD’ın verdiği bu ödülün, ödül alan sana-
yiciler kadar bölgedeki hatta diğer OSB’lerdeki 
sanayi kuruluşlarını, daha çevreci üretimlere 
geçiş konusunda motive edeceği aşikardır. Bu 
önemli etkinliğin jüri heyetine davet edildiğim 
için bir kez daha BOSİAD’a teşekkür eder, ya-
rışmanın her yıl sürdürülmesini, sonuçlarının 
ölçülerek takip edilmesini ve Bursa OSB için bir 
gelenek haline gelmesini diliyorum.

ve çevresel etkilerin azaltımı gibi çalışmalar 
firmaları öne çıkaran etmenlerdendi. Yine bazı 
firmalar yaptıkları AR-GE çalışmalarıyla öne çıktı. 
Değerlendirmelerin online olarak yapılması da 
işimizi çok kolaylaştırdı. Bir araya gelmemiz ge-
rekmediği gibi tarafsız bir şekilde oy kullanma-
mızı ve birbirimizden etkilenmememizi sağladı. 
Çok kolay ve sürecin hızlı ilerlemesi sağlandı. Bu 
yıl verilen teşvik ödülleri de, bu konuda bir şey-
ler yapmaya çalışan firmaları teşvik etmek adına 
çok faydalı oldu. Ve bu yılın teşvik ödülü sahibi 
firmaları gelecek yılın birincileri olabilir. Çünkü 
konunun anlaşıldığını ve bu konuda ilerleme 
kaydettiklerini somut olarak gördük.

UFKUMUZU AÇAN BİR 
PROGRAMDI

DEĞERLENDİRMELERİN
ONLİNE YAPILMASI İŞİMİZİ 
KOLAYLAŞTIRDI
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Makbule Çetin / Mavi Yeşil 
Danışmanlık Genel Müdürü

Doç. Dr. Selnur Uçaroğlu / Uludağ 
Üniversitesi Çevre Mühendisliği

Doç. Dr. Mehmet İşleyen / BTÜ 
Çevre Mühendisliği Bölümü

Değerlendirmelerde çevreci ürün, çevreci pro-
ses, çevreci fabrika bakış açısıyla yaklaştık. Be-
nim bakış açım ise genellikle girişimcilik yönüy-
le oldu. Yatırım faaliyetlerini diğer alanlara değil 
de çevreye yönelik konulara aktaran firmalar 
benim için daha ön plana çıktı. Jürideki çeşitlilik 
de puanlamalarda dengeyi korudu ve bir mo-
zaik oluşturdu. Birinciler; evet onlar bir sistem 
içinde birçok proje yapmış, fark yaratmıştı. Bu 
yıl teşvik ödüllerinin verilmesi de çok iyi oldu. 
Teşvik ödülü alan firmalardaki geri bildirimler, 
seneye daha iyi hazırlanacakları, daha hırslan-
mış olmaları yönündeydi. Ve daha iyi projeler 
çıkarılması konusunda da bir zemin hazırladı. 

Yarışma sürecinde online olarak değerlendir-
melerin yapılması, jürinin birbirini etkileme-
mesi açısından son derece doğruydu. Bağımsız 
ve hür irademizle karar verdik. Eğer ki tam ve 
doğru bir hazırlık yapılmış olsaydı, birinciler bile 
değişebilirdi. Ben öğrencilerime ders anlatır-
ken şunu söylüyorum: Bir şeyleri yapmak kadar 
sunmak da çok önemli. Baktığımızda yarışmada 
çok büyük firmalar vardı. Ve eminim birçok bel-
gesini ve faaliyetini sunmayanlar oldu. Kısacası 
firmalar daha iyi hazırlanabilirlerdi. Bu yarışma 
kesinlikle sürekli hale getirilerek devam ettiril-
meli. İnanıyorum ki her yıl katılım ve müracaat-
ların kalitesi artacaktır. Yapılan tören ve verilen 
ödüler de firmalar üzerinde özendirici olacaktır. 

Başvuru sisteminin online olması ve çevre izin 
belgesi gibi temel evrakların yüklenmesinin is-
tenmesi, online sistemi bir ön ayırma prosesine 
dönüştürmüştür. Ayrıca juri üyelerinin online 
sistem üzerinden firmaları ayrı ayrı değerlen-
dirip puanlaması sonucunda adil bir ödüllen-
dirme sisteminin kullanıldığı kanısındayım. 
Değerlendirme esnasında bazı firmaların temel 
dokümanları yüklemeyi unuttuğu gözlenmiş 
olup, gelecek yıllarda yapılacak yükleme es-
nasında firmalara sistemin bu temel evrakları 

Firmalarda değişik bir heyecan vardı. Bunu da 
panelde gördük. Sunumları dinleyen ve birinci 
olamayan şirketler geri bildirimlerinde, “Biz de 
seneye neler yapabileceğimizi, nerelere daha 
baskın duracağımızı şimdi anladık” dediler. Ben-
ce seneye katılım çok daha fazla olacaktır. Ve şu 
anda 6 firma çok iyi bir rol model. Firmaların 
birbirlerini panelde takip etmesi ve bir yarış içi-
ne girmeleri de, bir sonraki yarışmada çok daha 
iyi projeler çıkartma çabası içinde olacaklarının 
göstergesi. Ve çevre ile ilgili Bursa için çok gü-
zel bir farkındalık oluşturuldu. Bir sonraki yarış-
mada bunun etkilerini daha da göreceğiz diye 
düşünüyorum. 

Şu bir gerçek: Sanayi üretir, aynı zamanda kirle-
tir, fakat bu iyi yönetildiği zaman bir sıkıntı oluş-
turmaz. Sonuçta üretim olmadan yol alamayız, 
gelişim olmaz. Benim bu meslekte yola çıktığım 
zamana göre bugün çok daha ileri noktayız. 
Fakat daha ileri gitmek zorundayız. Bu tür ak-
tivitelerin her şeyden önce farkındalık yarat-
ması bakımından büyük önemi var. Yıllar önce 
firmalarda çevre dediğimizde sadece çiçek, 
peyzaj gibi konular algılanırken, bugün kirliliğin 
azaltılması, kaynağında azaltma, geri dönüşüm, 
arıtma, atık minimizasyonu gibi konular ko-
nuşuluyor. Yarışma, temiz üretim kavramlarını 
anlayabilmek açısından da faydalı oldu. Bu algı 
her sene artarak devam edecek. 

yüklemediğini hatırlatan ekran uyarıcı bir sis-
teminin eklenmesi veya bir sonraki aşamaya 
geçmesi engellenebilir. Böylece tam evrakla ka-
tılan firma sayısı artırılacaktır. Verilen ödüller de 
sürdürülebilir çevresel üretim açısından önemli 
olmakla birlikte, seneye yapılacak başvuruların 
sayısını artıracaktır. Jüri oylamaları sonuca göre 
ödül almayı hak eden firmalara yapılan ziyaret-
lerin ve orada yapılan sunular sonucunda ödül 
almaya hak kazanan firmaların seçiminin online 
seçimle örtüştüğü gözlemlenmiştir.

ÇEVRE KONUSUNDA BURSA 
İÇİN BİR FARKINDALIK OLUŞTU

KATILIM VE MÜRACAATLARIN 
KALİTESİ HER YIL ARTACAKTIR

ADİL BİR ÖDÜLLENDİRME 
SİSTEMİ KULLANILDI

BOSİAD SİNERJİ / Mayıs - Haziran 2018
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firma / Durmazlar

Durmazlar’ın yerli tramvayı 
 yolcusu

Dünyanın 7’nci tramvay üreticisi Durmazlar, ilk ihracatını AB üyesi 
Polonya’ya gerçekleştirecek. İlk etapta 12 adet ‘Panorama’ isimli 
tramvay Olsztyn sokaklarında hizmet verecek.

Bursalı Durmazlar, Türkiye’nin ilk yerli 
tramvayını Polonya’ya ihraç ediyor. 
Türkiye’de Kocaeli ve Samsun’daki 
tramvay hatlarında çalışan Panorama 
model tramvay, 2020 yılından itibaren 
Olsztyn raylarında da sefere başlayacak.

Şubat ayında Polonya’nın Olsztyn kentinde ger-
çekleştirilen ihaleyi, tüm teknik spesifikasyonları 
uygun görülen ve en iyi teklifi sunan Durmazlar 
kazandı. İlk etapta 12 tramvay üretimini kapsa-
yan anlaşma, ilerleyen dönemde büyüyerek 24 
adede kadar çıkabilecek. Durmazlar’ın kazandığı 
12 araçlık tramvay ihalesinin bedeli yaklaşık 20 
milyon Euro.

Anlaşma, Olsztyn Belediye Başkanı Pietr 
Grzymowicz ile Durmazlar Holding Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma 
Durmaz Yılbirlik arasında imzalandı. 

Olsztyn Belediye binasında düzen-
lenen ve Varşova Büyükelçiliği 

Ticaret Başmüşaviri Atilla Gök-
han Kızılarslan’ın da yer aldığı 

törende konuşan Belediye 
Başkanı Pietr Grzymowicz, 
Durmazlar firmasının iste-
dikleri tüm şartları yerine 
getiren tek firma olduğu-

nu söyledi. 123 bin kişinin 
yaşadığı Olsztyn kentinde 11 

kilometre demiryolu ağı bulunduğunu an-

latan Grzymowicz, 7 kilometre daha ilave yatırım 
gerçekleştireceklerini kaydetti. 

“AVRUPA’NIN KAPILARINI AÇTIK”

Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Fatma Durmaz Yılbirlik de, 65 yıldır 
makine sektöründe faaliyet gösterdiklerini, 120 
ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. 30 yılı aşkın 
süredir Polonyalı sanayicilere hizmet verdikleri-
ni, raylı sistemler grubu Durmaray’ın da Olsztyn 
Belediyesi’nin ve Polonya halkının güvenini ka-
zanmış olmasının kendilerine büyük gurur ver-
diğini belirten Yılbirlik, 2009 yılında başladıkları 
çalışmaların meyvesini aldıklarını ifade etti. İlk 
yerli tramvayın Polonya ile Avrupa’nın kapıları-
nı açtığını belirten Yılbirlik, Türkiye’de Polonya 
Cumhuriyeti’nin bir elçisi olarak Polonya’nın Bur-
sa fahri konsolosu olduğunu da hatırlatarak, “İki 
ülke arasında gerek kültürel gerekse ekonomik 
alanda yepyeni köprüler kurabilmek en önemli 
hedeflerimden biriydi. Çünkü ancak bu ilişkiler 
sayesinde kardeş olabiliriz. Bu açıdan bakıldığın-
da, bugün emeklerimizin karşılığını aldığımız bir 
gün” dedi.
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ARKASINDA DURMAZLAR 
MAKİNA’NIN GÜCÜ VAR

Verilen bilgiye göre, şehir içi raylı sistem araç 
üretimi ve teknolojileri alanında proje, dizayn, 
yazılım, montaj, test ve devreye alma süreçlerin-
de hızla büyüyen Durmaray’ın arkasında 1956 
yılından bu yana teknoloji üreten Durmazlar 
Makina’nın güç ve desteği var. Durmazlar Ma-

kina bugün 150.000 metrekare kapalı alanda, 
yüksek teknolojiye sahip 3 ayrı fabrikada, her yıl 
120 ayrı ülkede üretime destek veren 8 bin adet 
makine üretiyor.

Türkiye’de üretim teknolojileri alanındaki ilk AR-
GE merkezi, yeni nesil yazılımlar ve yepyeni tek-
nolojiler geliştirmeye devam ediyor. Durmazlar, 
Türkiye’nin Endüstri 4.0 platformunun kurucuları 
arasında da yer alıyor.

GELİŞTİRDİĞİ YAZILIMLARI 
TRAMVAYLARDA DA KULLANIYOR

Bugün makinede global bir marka olan Durmaz-
lar, 2009 yılında raylı sistemler sektörüne Durma-
ray markası ile giriş yaptı. Bugün Durmazlar’ın 
yurtiçinde farklı illerde çalışan 98 adet tramvay 
ve hafif raylı sistem aracı bulunuyor. Dünyanın 
yedinci tramvay markası olan İpekböceği’nin de 
üreticisi olan Durmazlar, sensör teknolojilerini, 
geliştirdiği yazılımları, tramvaylarında kullanıyor. 
Örneğin, tramvayın önüne yerleştirilen lazer ta-
rayıcı sayesinde aracın hareket yönü taranarak 
objelerin uzaklığı, hareket yönü ve çarpışma 

olasılığı hesaplanabiliyor. Panorama aracında da 
geliştirilen yazılım sayesinde araç kontrol ünite-
si, tahrik, kapı, fren gibi alt sistemlere ait binlerce 
değişkenin anlık kayıtları yapılıyor. İşlenmemiş 
büyük veri sayesinde araçta oluşan olaylar 
anında takip edilirken, gelecekte oluşa-
bilecek durumlar da tespit edilebiliyor. 
Araçlar bu konum bilgilerini ve ek veri-

leri merkez bilgisayar ve gü-
zergâhta çalışan diğer araçlar 
ile paylaşabiliyor. DURCOM 
programı sayesinde önceden 
belirlenen kişilere e-posta gön-
derebilen araçlar, meydana gelen 
sefer aksamalarının önüne hızlı bir şe-
kilde geçebiliyor. Durmazlar bugün iş 
ortağı olarak yol aldığı 80 distribütörü 
ile 120 ülkeye ihracat yapıyor. Üretilen 
makinelerin yüzde 80’e yakını ABD, Av-
rupa Birliği ülkeleri ve Avustralya gibi 

gelişmiş sanayi ülkelerinde alıcılarıyla buluşuyor.

210 YOLCU KAPASİTELİ

Dünyada raylı sistemler sektöründe ilk sıralarda 
yer almayı hedefleyen Durmaray, araştırma ve 
geliştirme çalışmalarına 2009’da başladı. 2011’e 
gelindiğinde ise Durmaray, gövde ve boji imalatı 
için 15 bin m2 kapalı ve 50 bin m2 açık alana ve 
raylı sistemler araç üretimi için de 25 bin m2 ve 
10 bin m2 açık alana sahip 2 ayrı tesiste üretim 
yapmaya başladı. Üretilen ilk tramvay İpekbö-
ceği adıyla 2013’te Bursa’da raylarla buluştu. Ar-
dından 2015 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ihalesi açılan 60 adet hafif raylı sistem 
(HRS) ve 12 adet çift yönlü tramvay projeleri iz-
ledi. Durmaray’ın yeni jenerasyon tasarımı olan 
Panorama ise 2016 yılında 8 araçla Samsun’da, 
çift yönlü 12 araçla da Kocaeli’nde hizmet ver-
meye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 
2017’de yeniden açılan ihaleyle talep ettiği 6 
araç ise bugünlerde Durmaray tesislerinde üre-
tiliyor. Yakın bir gelecekte, ilk etapta 12 araçlık 
sistemiyle Olsztyn halkına hizmet verecek olan 
Panorama, 210 yolcu kapasitesine sahip.

HEDEFİMİZ DÜNYA MARKASI OLMAK

Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Durmaz, bu alanda Türkiye’de gösterdik-
leri başarıyı yurtdışına taşımak istediklerini ve 
Polonya’nın Olsztyn Belediyesi tarafından açılan 
ihaleye girdiklerini belirterek, “Polonya’da bu yılın 
şubat ayında ihaleyi kazandık. Bundan sonraki 
süreçte inşallah Avrupa’nın ve dünyanın diğer ül-
kelerinde de ihalelere katılabiliriz. Neredeyse 10 
senelik süreçte Avrupa’ya alnımız ak olarak araç 
ihraç edebilecek bir konuma gelmiş durumda-
yız” dedi. 

Hüseyin Durmaz, Polonya’daki ihaleyi kazan-
malarının ardından rakiplerinin şaşkınlık yaşa-
dığını aktardı. Durmaz, “Rakiplerimiz şaşırdılar. 
Yerli dostlarımız da ‘Hele şükür. Allah razı olsun. 
Ülkemiz bu olmalı. İthalatçı yerine ihracatçı ol-
malı’ dedi. Tebrik etmek için çok arayan oldu. Üst 
düzey devlet yetkililerimizden de tebrikler aldık” 
ifadelerini kullandı. 

Ürettikleri araçları Türkiye’deki belediyelere yurt-
dışındaki firmaların yarı fiyatına verdiklerini söy-
leyen Durmaz, şöyle devam etti:

“Devletimiz ve firmalarımız ne kadar güçlü olur-
sa dünyada söz sahibi olmamız, refahı tabana 
yaymamız ve çocuklarımıza daha güzel bir ge-
lecek bırakacağımız inancıyla hareket ediyoruz. 
Arkadaşlarımız, ekibimiz de öyle. İnşallah daha 
büyük markalarla yarışırız. Hedefimiz sektörde 
dünya markası olmak.” 
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firma / Aktaşköşe yazısı / Şerif Arı

31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ge-
çici 37’nci maddesi, 17 seri nolu genel tebliğ ile değiştirilmiştir.

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri ne-
deniyle 2018 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2018-30/6/2018) söz konusu yatırım teşvik 
belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde, (1/7/2018-30/6/2019) en erken Temmuz/2018, en geç 
Mayıs/2019 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir.

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri ne-
deniyle 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2018-31/12/2018) söz konusu yatırım teşvik 
belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde, (1/1/2019-31/12/2019) en erken Ocak/2019, en geç 
Kasım/2019 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir.

50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nede-
niyle 2018 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda 

yer alan ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde, 
(1/1/2019-31/12/2019) en erken Ocak/2019, en geç Kasım/2019 dönemine ait KDV be-

yannamesine dahil edilerek iade talep edilebilir.

Yatırımın ilgili mevzuat hükümlerine göre tamamlanamaması halinde, iade edilen 
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile 

birlikte tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yürürlülük tarihi 31.01.2018’dir.

İmalat sanayine yönelik 
yatırım teşvik belgesi 
kapsamındaki inşaat işlerinde 
katma değer vergisi iadesi

Şerif ARI
Yeminli Mali Müşavir

serifari@arilar.com.tr
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7103 sayılı kanunla 193 sayılı GVK’nın tazminat ve 
yardımlarda gelir vergisi istisnasını düzenleyen 
25’inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı 
bendi değişikliği ve 61’inci (ücret tarifi) madde-
sinin üçüncü fıkrasına eklenen (7) numaralı bent 
ile ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:303) 
11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazete’de  
yayımlandı.

Tebliğ kapsamında;

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan 
ödemeler ve yardımlarda istisna (Madde 11) 

1) Çalışma hayatında hizmet erbabına işten 
ayrılma, emekli olma, dava açılmaması vb. 
nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşme-
si veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen 
tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu 
tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi 
ödemeler yapılabilmektedir. 193 sayılı kanunun 
25’inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı 
bendinin (b) alt bendinde yapılan düzenleme ile 
bu ödemelerinde çalışanın tabi olduğu mevzua-
ta göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarının 
hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna 
açıklık getirilmiştir. Buna göre, anılan kanunlar 
uyarınca ödenecek kıdem tazminatlarından 
gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap 
edilirken, yukarıda sayılan ödemeler de dahil 
edilerek ödemelerin toplamı üzerinden istisna 
uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret 
olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır.

2) 1475 sayılı İş Kanunu uyarınca, bu tebliğin 
10’uncu maddesinde belirtildiği şekilde hesap-
lanan kıdem tazminatı tutarı dışında, birinci 
fıkrada sayılan ilave bir tazminat ödemesi 
yapılması halinde bu ödemenin; bu tutar ile 
kıdem tazminatı tutarı toplamının, en yüksek 
devlet memuruna ödenen azami emekli ikra-
miyesi tutarını aşmayan kısmı istisnaya konu 
edilecektir.

3) 1475 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalı-
şanlara kıdem tazminatı ödenmediği, ancak 
birinci fıkrada sayılan bir tazminat ödendiği 
durumlarda, ödenen bu tazminat tutarının 
en yüksek devlet memuruna ödenen azami 
emekli ikramiyesi tutarını aşmayan kısmı, is-
tisnaya tabi tutulacak, aşan kısmı ise ücret 
olarak vergiye tabi tutulacaktır.

Örnek 10: (X) AŞ’de 10 yıl süreyle çalıştıktan sonra 
12.1.2018 tarihinde işten ayrılan Bay (Y)’ye, işve-
reni tarafından 1475 sayılı kanun uyarınca, kıdem 
tazminatına esas ücreti olan 3.000 TL üzerinden 
30.000 TL kıdem tazminatı ile karşılıklı sonlandır-
ma sözleşmesine (ikale) istinaden 50.000 TL iş 
güvencesi tazminatı olmak üzere toplam 80.000 
TL ödeme  yapılmıştır.

2.1.2018 tarihi itibarıyla 657 sayılı kanuna tabi 
en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için 
ödenecek azami emekli ikramiyesi tutarı 5.001,76 
TL’dir.

Bay (Y)’ye yapılan 80.000 TL’lik ödemenin gelir 
vergisinden istisna edilecek tutarı aşağıdaki gibi 
olmalıdır.

NOT; 5.001,76 TL’lik istisna tutarı 01.07.2018 tarihi itibarıyla 5.434,42 TL’ye yükselmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Hizmet erbabına 
ödenen tazminatların 
vergilendirilmesi ile istisna 
uygulanması tebliği yayımlandı
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Kıdem tazminatı tutarı 30.000,00 TL

İş güvencesi tazminatı  50.000,00 TL

Ödenen toplam tutar  80.000,00 TL

Vergiden istisna edilecek tutar (5.001,76x10 yıl=) 50.017,60 TL

Vergiye tabi tutar                  
(80.000-50.017,60=) 29.982,40 TL
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firma / Korteks

Dünya gazetesinin haberine göre, Bursa’daki 
fabrikasını Endüstri 4.0’a göre kurgulayan ve 
akıllı fabrika dönüşümünün sürdüğünü belirten 
Zorlu Holding Tekstil Grup Başkanı Necat Altın, 
“Alman Oerlikon Barmag firması ile Endüstri 4.0 
uygulamaları yapıyoruz. Fazlar halinde planla-
nan uygulama 2019’da tamamlanacak. Böyle-
ce Korteks, Endüstri 4.0’a uygun üretim yapan 
dünyanın tek polyester iplik üretim tesisi olacak” 
dedi.  

OTOMOTİV İPLİKLERİ ÜRETEN 
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK FİRMASI

Necat Altın, otomotiv endüstrisi için otomotiv 
iplikleri üreten Avrupa’nın en büyük firması ol-
duklarını da söyledi. Almanya’ya gönderdikleri 
otomotiv ipliklerinin ağırlıklı olarak Audi, BMW, 
Volkswagen, Mercedes gibi markalarda kullanıl-
dığını belirten Altın, bu markaların çeşitli mo-
dellerine tavan kaplaması ile yan kaplamalarda 
kullanılan iplikleri yan sanayilerle birlikte geliş-
tirdiklerini kaydetti. Altın, otomotiv için üretilen 
ipliklerin ısı, esneme, gerilme, baskı gibi her türlü 
zorlayıcı şartta yüksek mukavemet sağlayan tek-
nik iplikler olduğunu ifade etti. 

İPLİKLERİ POLİMER                   
HALİNDE BOYUYOR

Özellikli iplikler alanında uzmanlaştıklarını anla-
tan Necat Altın, 2005’ten sonra polimer boyama 
yatırımına başladıklarını, şu anda tesiste kimya-
sal boyamaya gerek kalmadan üretim aşamasın-
da istenilen renkte iplik elde edilebildiğini an-

lattı. Polimer boyama yöntemiyle katma değerli 
ürünler ürettiklerini ifade eden Altın, “Polimeri 
kendiniz üretiyorsanız polimere kızgın haldey-
ken boya pigmentlerini doğrudan eritip karıştı-
rabiliyorsunuz. Kimyasal boyama yapmaya ge-
rek kalmadan ipliğiniz istediğiniz renkte çıkıyor. 
Dünyada bu konuda en iyilerden biri biziz. İlave 
su, boya veya enerji kullanmadan iplik boyama 
yapılıyor, hiçbir atık da oluşturulmuyor. Ürettiği-
miz ipliklerin yüzde 30’u polimer boyama” diye 
konuştu.

Korteks akıllı ipliklere
akıllı fabrika kurdu

Korteks, Endüstri 4.0’a uygun üretim yapan dünyanın tek polyester iplik fabrikası olmak için 
kolları sıvadı. Üretimden stoklama ve paketleme aşamalarına kadar fazlar halinde yapılan 
yatırım 2019’da tamamlanacak. 

TÜRKİYE’NİN POY’DA YILLIK VERGİ 
KAYBI 46.5 MİLYON DOLAR 

“Hiçbir entegre polyester iplik tesisi POY sat-
ma amacıyla kurulmaz. POY bizim için ara 
üründür. Dışarıya POY satmak için kurulmuş 
bir yapı değiliz. Biz iplik üreticisiyiz. Tekstü-
rede ve kumaşta Uzakdoğu’dan ithalatlarda 
anti damping uygulanıyor. Ama POY’da ko-
ruma yok. Türkiye’de son 3 yılda ithal edilen 
POY miktarı 40 bin tondan 232 bin tona çıktı. 
155 bin tonu Çin’den geldi. Türkiye bir yılda 
46.5 milyon dolar vergi kaybına uğruyor. Bu 
aynı zamanda haksız rekabete neden olarak 
yerli üretimin üretebilme kabiliyetini de or-
tadan kaldırıyor. Devletin bu noktada hangi 
ürünlerde nereye kadar önlem uygulayaca-
ğına karar vermesi gerekiyor. Aksi halde Kor-
teks olarak biz de 550 milyon dolarlık yatı-
rımla kurduğumuz POY üretimimizi kapatıp 
ithal etmeye başlarız. Ama sadece POY ithal 
ederek katma değerli üretim yapamazsınız. 
Tekstürede anti damping kalsın, POY’da ol-
masın demek samimi olmuyor.” 
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firma / Korteks
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firma / Bosch

Bosch Grubu’nun termoteknik iş 
kolunda önemli uzmanlık merkez-
lerinden biri olan Bosch Termo-
teknik Türkiye, üstün teknolojisi 
ve ürün portföyüne kattığı yeni 
ürünlerle dünya pazarındaki konu-
munu her geçen yıl güçlendiriyor. 
Geniş bir coğrafyada 41 ülkeye 
ihracat yapan şirketin bu alanda 
ülke ekonomisi için yarattığı kat-
ma değer ve kazandığı başarı da 
takdir görüyor. Bosch Termotek-
nik son olarak, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi tarafından gerçekleştirilen 
ve şirketlerin ihracat başarılarına 
göre değerlendirildiği ‘2017 İhra-
cat Şampiyonları Ödül Töreni’nde, 
‘2017 İklimlendirme Sanayii İhra-
catı Birincisi’ ödülüne layık görüldü. 

41 ÜLKEYE İHRACAT

İklimlendirme sektörünün ihracat 
lideri Bosch Termoteknik, 2016 
yılında Manisa’da bulunan fabrika-
sından Avrupa, Kafkaslar, Ortado-
ğu, Körfez Bölgesi, Latin Amerika 
ve Uzak Doğu’daki toplam 41 ülke-
ye ihracat yaptı. İhracat başarısının 
yanı sıra Bosch Grubu’nun önemli 
bir üretim ve AR-GE üssü olan Ma-
nisa fabrikası, dünyanın en fazla 
kombi üreten tesisleri arasında ön 
sıralarda yer alıyor.

Bosch Termoteknik’e 
ihracat ödülü 

Bosch Grubu’nun önemli ihracat üslerinden biri olan Bosch 
Termoteknik Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 
‘2017 İklimlendirme Sanayi İhracatı Birincisi’ ödülüne layık görüldü. 
Bosch Termoteknik’e ödülü, TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından 
takdim edildi.

BOSİAD SİNERJİ / Mayıs - Haziran 2018
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haber / İSO 500’de Bursa OSB
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haber / İSO 500’de Bursa OSB

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1993 yılından bu 
yana aralıksız yaptığı Türkiye’nin En Büyük 500 
Firması ve 1997’den bu yana istisnasız gerçek-
leştirdiği Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 başlı-
ğı altındaki araştırmasında başından bu yana 
gözlemlenen Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin 
(Bursa OSB) etkisi, 2017’de de çok açık bir şekilde 
ortaya çıktı. En Büyük 500 firma arasında Bursa 
OSB’den 10, En Büyük İkinci 500 listesinde de 6 
firma listelerde yer aldı. 

EN BÜYÜK 500 FİRMA…

İSO’nun Türkiye’nin En Büyük 500 firması araş-

tırmasında Bursa genelinde 2014 yılında 35, 
2015’te 33, 2016 yılında da 37 firma aynı listeye 
girdi. Bursa OSB açısından bakıldığında ise 2014 
yılında 35 Bursa firmasından 11’i Bursa OSB’yi 
listede temsil etti. 2015’e gelindiğinde de aynı 
şekilde listede 12 Bursa OSB firması yer aldı. 
2016’da bu rakam 8 olurken, 2017’de de ilk 500 
arasında 10 şirket listede yer alarak dikkati çekti. 

İLK 500 FİRMA ANALİZİ 

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nden İSO En Bü-
yük 500 Araştırması’na istisnasız her yıl giren 
firmalar OYAK Renault, ÇEMTAŞ Çelik Makine ve 

Korteks Mensucat oldu. BOSCH Sanayi AŞ ise 
1993 hariç bugüne kadar listede yer aldı. İlk 500 
arasında yer alan firmaların, 2016-2017 karşılaş-
tırmasında basamak anlamında çok büyük de-
ğişimler yaşamadıkları gözlendi. Geçen yıla göre 
en büyük yükselişler, 189. sıradan 120. sıraya yük-
selen Korteks Mensucat, 272. sıradan 179. sıraya 
yükselen Farba Otomotiv, 225.sıradan 197.sıraya 
yükselen Durmazlar Makine, 361. sıradan 270. sı-
raya yükselen Bosch Rexroth ve 416. sıradan 347. 
sıraya yükselen Çemtaş Çelik Makina’da yaşandı.

Bursa OSB 
yine rakipsiz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 büyük ve en büyük ikinci 500 sanayi 
kuruluşu arasında Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nden 16 şirket yer aldı. 
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2. 500’DEN DETAYLAR… 

2017’de Bursa’dan toplamda 35 firmaya yer ve-
rilen İSO’nun İkinci En Büyük 500 Firma araştır-
masında ise Bursa’dan 35, Bursa OSB’den 6 firma 
yer aldı. İkinci En Büyük 500 Firma araştırmasın-
da otomotiv yan sanayii sektöründen 3, makine, 
tekstil ve ısıtma-soğutma sektörlerinden ise bi-
rer Bursa OSB üyesi firma yer buldu.
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Kamuoyunda ‘İmar Barışı’ olarak bilinen ve İmar 

Kanunu ile imar mevzuatında bir takım değişik-

likleri öngören düzenlemeler yürürlüğe girmiş 

bulunmaktadır. Yapılan düzenleme bilindiği gibi 

3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na 

aşağıdaki geçici madde eklenmesiyle yapılmıştır. 

Yasa çıktığında bizde organize sanayi bölgeleri-

nin kırk yıllık birikmiş sorunlarını çözeceğini dü-

şünerek umutlanmıştık.

6 Haziran 2018 günü Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığımızdan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar” hakkında tebliğ yayımlandığında, 

konunun sanayicinin derdine derman olmaya-

cağını anladık. Bunun üzerine konuyu OSBÜK 

(Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu) nezdinde 

değerlendirmeleri için Bursa olarak OSBÜK’e bil-

dirdik.

Bilindiği gibi İmar Barışı’nı düzenleyen kanun 18 

Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacak-

ların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 

3194 sayılı İmar Kanunu’na geçici 16. madde ek-

lenmiş, daha sonra da ilgili maddeye dayanılarak 

hazırlanan ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar’a ilişkin tebliğ 6 Haziran 2018 ta-

rihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe  girmiştir.

Söz konusu düzenlemelerin amacı, kanunun 

metninden de vurgulandığı üzere ‘Ruhsatsız 

veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altı-

na alınması ve imar barışının sağlanması’dır. İlgili 

madde ve tebliğ incelendiğinde;

• Uygulamanın 31.12.2017 tarihinden önce yapıl-

mış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı-

ları kapsadığı,

• İlgili yapılara yapı kayıt belgesi alınabilmesi için 

31.10.2018 tarihine kadar başvuruda bulunulma-

sı ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin 

ödenmesi,

• Başvurunun, malik veya vekili tarafından e-dev-

let üzerinden veya yetkili kurum ve kuruluşlara 

başvurularak yapılabileceği,

• Yapı kayıt belgesi bedelinin, bulunduğu arsanın 

emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet 

bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 

üç, ticari kullanımlarda yüzde beş katsayısı ile çar-

pılması suretiyle belirleneceği,

• Tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi ta-

lep edilmesi halinde, yapı kayıt belgesi için öde-

nen meblağ kadar bir bedelin daha ödenmesi 

gerektiği,

gibi önemli maddeler bulunmaktadır. İlgili tebli-

ğin OSB’lerle ilgili olarak uygulanması kısmında, 

Not: Yazılarımı; web adresim: 
www.ahmetozenalp.com ve 

blog adresim: 
http://ahmetozenalp.blogspot.com’dan 

takip edebilirsiniz.

köşe yazısı / Ahmet Özenalp

İmar Barışı düzenlemesinde 
tanımlamalar düzeltilmez ise sanayi 
bölgelerine hiçbir faydası olmayacaktır

Ahmet Özenalp 
Bursa OSB Denetim Kurulu Üyesi

URTEB Genel Başkanı
DTG Dış Ticaret Danışmanlığı YK Başkanı

www.ahmetozenalp.com
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 

nezdinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüş-

melerimiz devam etmektedir.

Yazımın başlığına dönersek; Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından çıkarılan imar barışı düzen-

lemesinde tanımlamalar düzeltilmez ise sanayi 

bölgelerine hiçbir faydası olmayacaktır. Neden 

olmayacaktır? Şimdi bunu müşahhas bir iki ör-

nekle açıklayacağım. 

OSB’lerde imara aykırı yapı olarak adlandırılan 

yapıların %90’ından fazlası sundurma tipi yapılar 

oluşturmaktadır. Bunların birçoğu yükleme ve 

boşaltma alanı olarak yapılsa da bazıları ise de-

polama alanı olarak da kullanılmaktadır.

Tebliğde belirtilen sanayi yapıları için birim ma-

liyet bedeli: 

1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 

TL/m2

3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 

1000 TL/m2 olarak belirlenmiştir. 

• Örnek; OSB de 15.000 m2 arsa üzerinde 400 

metre kare sundurma alanı olan bir fabrika için;

Ödenmesi gereken yapı kayıt bedeli %5’ten; 
403.027,50 TL olacağı hesap edilmektedir. 

• Cins değişikliği ve kat mülkiyeti kurulmak iste-

nirse, bedelin iki katı ödenecektir. 

• Yapı kayıt belgesi verilen yapılarda işyeri açma 

ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izni belgesi 

aranmaksızın verilir. 

OSB’de tek parsel üzerine 50.000,00 m2, 

100.000,00 m2 fabrika arsaları mevcuttur. Sun-

durma 400 metre kalmak üzere arsa alanını yuka-

rıdaki formüle koyarak hesap yapabilirdiniz. 

• Örneğin, aynı değerler üzerinde sadece arsa 

değeri 50.000 m2 olunca ödenecek parayı he-

saplayalım;

 

Ödenmesi gereken yapı kayıt bedeli; 
1.315.425,0000 TL.

Görüldüğü gibi sundurma alanı değil, fabrika 

yerleşkesinin alanı önem arz etmektedir. 400 m2 

alanı kaplayan, her yanı açık bir sundurma alanı 

için şayet sanayicimiz İmar Barışı’ndan faydalan-

mak için başvuru yaparsa, ödeyeceği bedel kor-

kunç bir rakamdır. Olacak bir iş değil! Hiçbir sana-

yici böyle bir rakamla karşılaşmak istemiyor. Aynı 

şey sadece sundurma için değil, idari binasında 

bir metre çıkıntısı olan bir şahıs içinde geçerli. Bu 

konuya Sayın Sanayi Bakanımız, Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı nezdinde çözüm bulmalıdır. Aksi 

takdirde 40 yıllık sorunlar çözülmek yerine yumak 

olup devam edecektir.

Alanı Birim 
Değeri Tutarı

Arsa 15.000,00 m² 521,37 TL 7.820.550,00 TL 

Yapı 400,00 m² 600,00 TL 240.000,00 TL

Harca Esas 
Değer

8.060.550,00 TL

Alanı Birim 
Değeri Tutarı

Arsa 50.000,00 m² 521,37 TL 26.068.500,00 TL

Yapı 400,00 m² 600,00 TL 240.000,00 TL

Harca Esas 
Değer

26.308.500,00 TL 
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röportaj / Tayfun Kurdal

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni yatırımını tamamlayan Kayra Yemek’in Genel 
Müdürü Tayfun Kurdal, “Sağlıklı yemek üreterek emin adımlarla Bursa’mıza daha uzun 
yıllar hizmet etmek istiyoruz” dedi.

Kayra 
Yemek’ten 
yeni yere yeni 
hedefler
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Kayra Yemek, Bursa yemek sektörünün lider şir-

ketlerinden biri. Bugün 18 bine ulaşan kapasite-

siyle otomotiv sektörü başta olmak üzere pek çok 

firmaya ve kuruma hizmet veriyor. Kısa zaman 

önce Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınarak 

müşteri portföyüne daha da yakınlaşan şirketin 

Genel Müdürü Tayfun Kurdal, “22 yıldır yemek 

işindeyiz. Ve bu alanda iyi bir isim yaptığımıza 

inanıyorum. Bu başarıyı hem iyi kadromuz hem 

de kaliteli ürün aldığımız tedarikçilerimizle yaka-

ladık. Yeni mutfağımız da Türkiye’nin geleneksel 

yemek üreten en teknolojik mutfağı oldu” diyor.

Kayra Yemek Genel Müdürü Tayfun Kurdal, şirke-

tin son yıllarda geçirdiği önemli değişimi ve ge-

lecek hedeflerini anlattı…
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Kayra’nın kuruluşu ve bugünlere geliş 
hikâyesini anlatır mısınız?

1997 yılında lokantacılıkla başladığımız hazır 
yemek işimizi, 22 yılda Türkiye’nin geleneksel 
yemek yapan en teknolojik yemek fabrikası 
haline getirdik. Hazır yemek işimiz 1997 yılında 
Küçükbalıklı’da bir lokantaya ortak olarak başladı. 
Bir süre sonra ortağımızın ayrılması ve işlerimizin 
büyümesi nedeniyle 1999 yılında ilk taşıma 
mutfağımızla Fatih Mahallesi’nde 200 metrekare 
alanda üretime başladık. 2008 yılına kadar burada 
devam ettik. Sonrasında Vakıfköy’de daha büyük 
bir mutfak yaptık ve burada da faaliyetimiz 
2018 yılına kadar devam etti. Bununla birlikte, 
İnegöl sanayisinden gelen yemek tekliflerini de 

değerlendirmeye başladık ve orada da müşteri 
sayımız artınca 2010’da İnegöl Mobilya Ağaç 
İşleri İhtisas OSB’de 5.000 kişi kapasiteli bir mutfak 
yaptık. 

Zaman içinde hem mutfağımızın yenilenme 
ihtiyacı hem de Vakıfköy’ün alan olarak bize 
yetmemesinden dolayı Bursa Organize Sanayi 
Bölgesinde 10 yıl önce aldığımız yerimize geldik. 
22 yılın tecrübesiyle hem çalışanlarımızın daha 
uygun şartlarda çalışmalarını sağladık hem 
de müşterilerimizin gönül rahatlığıyla yemek 
alacakları bir üretim tesisini faaliyete geçirdik. 
Hedefimiz, sevdiğimiz ve bildiğimiz işimizi uzun 
yıllar yapabilmek. 3 kuşakta bir süre sonra bize 
katılacak, onlarla birlikte daha güçlü olacağımıza 
inanıyorum. Yemek işimizin yanında tekstil 

sektöründe rulo ve tambur üretimimiz de 2004 
yılından beri devam etmekte olup, 2017 yılında 
Mesan Kağıtçılık şirketimize ciddi makine yatırımı 
yaparak kapasitemizi %50 artırdık.

Şirket olarak bugün ulaştığınız konu-
mu nasıl tanımlarsınız? Nasıl bir müşte-
ri portföyüne sahipsiniz?
Yemek işinde 22. senemize girdik. Farklı 
sektörlerden birçok müşterimiz var ve bu alanda 
iyi bir isim yaptığımıza inanıyorum. Çünkü 
biz hammaddenin en iyisini tercih ediyoruz. 
Fabrikamızda 82 kamera var ve bizden yemek 
hizmeti alan tüm şirketler, kurumlar bizi canlı 
olarak izleyebiliyor. Hizmet verdiğimiz sektörler 
açısından baktığımızda %60 ile otomotiv başı 
çekiyor. Bursa OSB, NOSAB, Kayapa ve Hasanağa 
OSB bölgeleri ağırlıklı. Yüzde 20 İnegöl’de mobilya 
sektörü var. Tekstil müşterilerimiz var, sağlıkta 
hastaneler, diyaliz merkezleri ile özel ve devlet 
okulları var.

Kayra’da şu an 190, diğer şirketimiz Mesan’da 35, 
Kurdal Yemek’te de 25 çalışanımız var. Grup olarak 
toplam 260 kişiyiz. Ekibimizde çok uzun yıllardır 
birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN EN TEKNOLOJİK 
MUTFAĞINI YAPTIK

Bursa OSB’ye gelişiniz nasıl oldu?
10 yıl önce bu bölgeden yer almıştık. 2017 
Eylül ayında yeni mutfak yatırım kararı alınca 

röportaj / Tayfun Kurdal
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hemen inşaata başladık, 6 ay içinde de faaliyete 
geçtik. Burada tam istediğimiz özelliklerde bir 
mutfak oluşturduk. Şunu söyleyebilirim ki, burası 
Türkiye’nin geleneksel yemek üreten en teknolojik 
mutfağı oldu. Aynı zamanda Bursa Organize 
Sanayi Bölgesine de yakışan bir bina yaptık. 
Burada olmaktan son derece mutluyuz. İnşaatın 
yapım aşamasından diğer bütün işlerimizde 
gerekli süre ve anlayışı gösterdiler. Bütün OSB 
yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Türkiye’nin ilk ve en köklü sanayi 
bölgesi de olan Bursa OSB’nin 
şirketinizin gelişimine ve büyümesine 
katkısı olacak mı?
Bu bölgenin hızlı büyümede bize büyük katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. Kaldı ki taşınalı 
henüz bir ay olmasına rağmen şimdiden 
faydalarını görmeye başladık. Herkes Kayra’yı 
biliyordu ama uzak olduğu için tereddütle 
bakıyordu. Vakıfköy’de zoru başardık ve 17 bin 
kişiye yemek çıkardık. Bu bölgede olmamız 
gelişimimizi olumlu yönde etkileyecektir.

Çok hassas bir iş yapıyorsunuz. Bu 
yüzden üretimde sizin için en önemli 
kriterler neler?
Açıkçası ben 22 yıldır yemek üretiminin her 
kademesinde bulundum. İyi bir ekip ile birlikte 
kaliteli hammadde olmalı ve en önemlisi gıda 
güvenliği. Bunun yanında iyi bir iş takibi, planlama 
hepsi bir arada olmalı ve 24 saat yaşamalısınız, 
yoksa işiniz çok zor yürür.

GIDA GÜVENLİĞİ OLMAZSA 
OLMAZIMIZ

Gıda güvenliği noktasında nasıl bir 
politika izliyorsunuz? Neler yapıyorsu-
nuz?
Fabrikamızda hammadde girişinden yemeğin 
müşterilerimize sevkine kadar bütün aşamalarda 
gıda güvenliği sistemi uygulanmaktadır. 
Hammaddeler oluşturulmuş kalite planlarına 
göre, kalite ve depo ekipleri tarafından kabul 
edilmektedir. Belirlenen kalite kriterlerine uygun 
hammadde gelmezse, o ürün işletmemize kabul 
edilmemektedir. Hammaddeler kalite güvence 

birimi tarafından anlık sıcaklık kontrolleri yapılan 
depolarımızda bekletilmektedir. Yemek üretim 
sürecinde kaliteli hammadde ve iyi üretim 
uygulamaları kuralları birleştirilerek hem lezzetli 
hem de gıda güvenliğinin tam olarak sağlandığı 
yemekler üretilmektedir. Ekiplerimiz gıda 
güvenliği konusunda sürekli eğitimler almaktadır. 
Yönetim ekibimiz gıda güvenliği ve üretim 
hijyeni konusunda tecrübelidir ve bu konudaki 
tecrübelerini sürekli olarak üretim kadrosuna 
aktarmaktadır. Ayrıca, mutfağımızın teknolojik 
altyapısı gıda güvenliği ve iş güvenliği kurallarına 
uygun dizayn edilmiştir. Sevkiyat sürecimiz de, 
mutfağımızda sıcak bir şekilde üretilen yemeklerin 
müşterilerimize sıcak bir şekilde herhangi bir 
gıda güvenliği riski olmadan ulaştırılabilmesi 
üzerine kurgulanmıştır. Çalışanlarımız da aldığı 
gıda güvenliği eğitimleriyle bu konuda bilinçlidir. 
Şunu vurgulamak isterim ki, mutfağımızdaki 
üretim aşamalarının her birinde gıda güvenliğinin 
sağlanması ilk hedefimizdir. Çünkü müşteri 
memnuniyetinin ilk basamağı insan sağlığıdır.

Son yıllarda şirketinizin büyüme 
performansı nasıl oldu?
Bugüne kadar hep çift haneli büyüdük, krizlerden 
etkilenmedik. Bunun da nedeni işimizi doğru 
yapmamız ve kaliteyi asla düşürmememiz. Bu 
yıl da çift haneleri bulacağımızı düşünüyorum 
ama önümüzdeki yıl daha hızlı büyüyeceğiz. Bu 
bölgenin ve yeni mutfağımızın bize çok artısı 
olacaktır. Sanıyorum büyümede %15’i bulacağız 
ama temel amacımız sağlıklı büyümek. 

YABANCI ŞİRKETLER KADAR 
KURUMSALLAŞMAK ZORUNDAYIZ

Türkiye ve Bursa’da hazır yemek sek-
törünün son durumu hakkında neler 
söylersiniz?
Bugün Bursa’da ciddiye alınabilecek belli 
sayıda yemek şirketi var, ama merdiven altı 
dediklerimizle birlikte bu rakam 100’ü geçmekte. 
Maalesef çok ucuza yemek satan firmalar var ve 
Bursa hazır yemek sektörü; merdiven altı üretim, 
haksız rekabet ve fiyat politikasında standardın 
yakalanamaması gibi sebeplerle hak ettiği 

noktada değil. Tüm bunlar tabii ki bizi de etkiliyor. 
Ve bizim rakiplerimiz artık yabancı şirketler. 
Son bir yıldır üzerinde durduğumuz en önemli 
konulardan biri de kurumsallaşma. Biz de en az bu 
şirketler kadar kurumsallaşmak durumundayız. 

Sizi diğer firmalardan ayıran başka 
özellikleriniz var mı?
Bu şirketin atık yağları ve kartonlarının satışından 
elde edilen bir gelir var ve bu gelir hiçbir zaman 
kasaya girmiyor.  O bütçeden kim düğün 
yapıyorsa, çocuğu sünnet oluyorsa ya da kimin 
hastası varsa bir kaynak ayrılıyor. Bunun yanında, 
yaz-kış piknik organizasyonları yapıyoruz. Sinema, 
bowling, İstanbul turu gibi çeşitli programlar 
gerçekleştiriyoruz. Çünkü çalışanlarımız ve onların 
mutluluğu bizim için çok önemli. 
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haber / OİB

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB), Meksika’da düzenlenen uluslararası oto-
motiv yan sanayi fuarı olan “INA PAACE Autome-
chanika”ya milli katılım gerçekleştirdi. Başkent 
Meksiko City’de 11-13 Temmuz tarihleri arasında 
düzenlenen fuara, Türkiye’nin yanı sıra 11 ülke-
den 450 firma katıldı.

Toplamda 20 bin metrekare alan üzerine kurulu 
ve yaklaşık 20 bin profesyonel ziyaretçinin akın 
ettiği Automechanika Meksika’da; yağ pompası, 
süspansiyon körüğü, conta takımları, piston ve 
motor yatağı gibi çok sayıda yan ürünü sergile-
yen Türk firmaları ilgi odağı oldu. Fuardaki Türk 
firmaları; Temel Conta, Riw Otomotiv, Yenmak, 

Aerdiesel ve Pega Otomotiv’den oluştu.

MEKSİKA YAN SANAYİNDE BÜYÜK 
POTANSİYELE SAHİP  

OİB Yönetim Kurulu üyeleri Şerife Eren ve Yüksel 
Öztürk’ün de katıldığı fuara, Meksika Büyükelçisi 
Tahsin Timur Söylemez ve Meksika Büyükelçiliği 
Ekonomi Müşaviri Ali Yüksel Mert de ziyarette 
bulundu. Türkiye’nin Meksika’ya 150 milyon do-
lar olan otomotiv ihracatını daha da yükseltmeyi 
planlayan OİB, bu amaçla fuarda özellikle Kuzey, 
Orta ve Güney Amerikalı firmaların satın alma 
yetkilileri ile Türk firmalarını bir araya getirdi.

Latin Amerika’nın 1. dünyanın 7. en büyük mo-
torlu araç üreticisi olan Meksika, yaklaşık 130 mil-
yonluk nüfusuyla otomotiv sektöründe önemli 
bir pazar konumunda bulunuyor. Otomotiv yan 
sanayi alanında yüksek ithalata sahip olan ülke, 
bu özelliği ile Türk firmaları için büyük bir potan-
siyel barındırıyor. Türkiye de özellikle son yıllarda 
Meksika’ya yönelik ihracatında çift haneli olmak 
üzere başarılı bir artış grafiği sergiliyor. Latin 
Amerika ülkesine yönelik Türk otomotiv ihraca-
tında otomotiv yan sanayinin payı azalırken, ana 
sanayi ise temel ihraç ürünleri haline geldi. Mek-
sika’ya Türk binek otomobiller ihracatı ise büyük 
bir sıçrama gösterdi.

Türk otomotiv firmaları 
Latin Amerika’da ilgi odağı oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Meksika’da düzenlenen dünyanın en büyük 
otomotiv yan sanayi fuarlarından olan Automechanika’ya Türk firmaları ile milli katılım gerçekleştirdi. 
Dünyanın 11 ülkesinden 450 firmanın katıldığı ve 20 bin ziyaretçinin akın ettiği fuarda, Türk firmaları    
ilgi odağı oldu.
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Toyota TEAM (Toyota European Association of 
Manufacturers) aktivitesi 2011 yılından beri To-
yota’nın stratejik tedarikçileriyle birlikte iletişim, 
öğrenme ve paylaşım faaliyetlerini yürüttüğü 
bir platform niteliğinde. Türkiye’den 16 firmanın 
dahil olduğu platformun, Avrupa ve İngiltere 
bölgeleri de dahil olduğunda toplam katılımcı 
firma sayısı ise 42. 

Bu kapsamda platformun 2018 dönemi değer-
lendirme toplantısı, Toyota Motor Europe Mer-
kezi olan Brüksel’de 20 Haziran 2018’de gerçek-
leştirildi ve değişik alanlarda firmalara ödüller 
verildi.

İŞ GÜVENLİĞİ İYİLEŞTİRMELERİ    
ÖDÜL GETİRDİ

TEAM aktivitesi kapsamında firmalar her yıl birer 
TBP (Toyota Business Practice) konusu seçerek, 
bu konuyu incelemekteler. Tredin de bu sezon 
TBP konusu olarak; iş güvenliği iyileştirmeleri ko-
nusunu seçerek, bu problemin kırılımını yaptı ve 
problem çözme çalışması yürüttü.

Tredin’in TBP projesi, tüm Avrupalı tedarikçiler 
arasında “En İyi Proje” seçildi. Tredin’e ödülü To-
yota Satın alma Başkan Yardımcısı Takeshi Hos-
hino tarafından takdim edildi. Programda ayrıca, 
Tredin yalın üretim ve üretim müdürleri de uz-
manlık sertifikalarını aldılar.

Tredin’in gerçekleştirdiği uygulama projesi, Brüksel’deki 
Toyota Tema aktivitesinde en iyi proje seçilerek ödüllendirildi.

Tredin’e Toyota’dan 
önemli ödül

firma / Tredin
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Erdal ELBAY
KalDer Bursa Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı

5. KalDer Bursa Uluslararası 
Karikatür Yarışması

İkincilik Ödülü Vladimir 
Kazanevsky - Ukrayna

Toplam Kalite Yönetimi’nin temel prensiplerin-
den birisi “sürekli iyileştirme” ilkesidir.

Sürekli iyileştirme, iş mükemmeliyetine ulaşa-
bilmek için en önemli kuraldır. Tüm birim ve 
fonksiyonlarda iyileştirmeleri kapsar ve süreç 
performanslarının sürekli izlenerek gerektiğinde 
iyileştirme yapılmasını hedefler. Üst düzey kalite 
ve performans sonuçlarına ulaşılması, sürekli 
iyileştirmenin iyi tanımlanmış ve iyi uygulanan 
bir yapı içinde ele alınmasını gerektirir. Sürekli 
iyileştirmenin temelinde; süreçte özellikle çalı-
şanlar tarafından gerçekleştirilen sürekli, küçük 
iyileştirmeler yatar. Sürekli iyileştirme, süreçlere 
öncelik verir, çalışanların sürece yönelik çabala-
rını destekleyen bir yönetim sistemidir. 

Toplam Kalite Yönetimi’ni kurum kültürü olarak 
benimseyen kuruluşlarda tüm çalışanlar, teda-
rikçiler, üst düzey çalışanlar sürekli iyileştirme 
sürecine dahildir. Bu kuruluşlarda sürekli iyileş-
tirme günlük yaşamın bir parçası halindedir. 
Ulaşılan düzey hiçbir zaman yeterli olmaz ve 
hep daha iyiye, mükemmele ulaşılmaya çalışılır. 

Temel kavramları tam katılımcılık, uzlaşı ve 
amaç birliği olan sürekli iyileştirme için çeşitli 
yöntemler uygulanmaktadır:

• Kuruluş içerisindeki her çalışan sürekli iyileştir-
meyi hedef almalıdır,

• Çalışanlara iş alanlarına uygun olarak eğitimler 
verilmelidir,

• Proseslerde (üretim süreçleri) yaşanan verimli-
lik sorunları hemen çözülmelidir,

• Problemler sistematik yaklaşımlarla ele alın-
malıdır,

• Hedeflere ulaşma yolunda istatistiksel değer-
lendirmeler yapılmalıdır,

• İşletmede sürekli iyileştirme çalışmaları için 
kaynak ayrılmalıdır,

• Rekabetçi iş planları hazırlanmalıdır,

• Çalışanlar sürekli iyileştirme çalışmalarında 
desteklenmelidir.

Rekabetçi, değişime ayak uydurmuş yenilikçi 
kuruluşlar sürekli iyileştirmeyi devamlı uygu-
lamalıdır. Yeni fikirler, yeni çözümler üretmek 
kuruluşu dünyadaki rakipleriyle eşit, hatta daha 
iyi seviyelere ulaştıracaktır.

Sürekli iyileştirme sonunda kuruluşun elde 
ettiği kazançlar:

• Üretim, hizmet kalitesi artar,

• Maliyetler düşer,

• Çalışanların motivasyonunu artar,

• İş kontrolü ve değerlendirmesini sağlar,

• Kurumu geliştirir,

• Tercih edilen, tavsiye edilen bir kuruluş olur.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda KalDer ve BTSO 
işbirliği ile iki yılda bir Mükemmellik İçin Sürekli 
İyileştirme Konferansı düzenliyor, konusunda 
uzman isimlerle bilgi paylaşım ortamı yaratı-
yoruz. Konferansın 7’ncisi bu yıl 11 Ekim 2018 
Perşembe günü BTSO Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilecek. “Mükemmellik İçin Sürekli 
İyileştirme” felsefesine inanan tüm kurumlarımız 
davetlidir.

Mükemmellik için 
sürekli iyileştirme

köşe yazısı / Erdal Elbay
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BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, Bursa 
Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 
etkinlikte, mühendis adaylarıyla 
tecrübelerini paylaştı.

BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzen-
lenen CEO Buluşmaları programının konuğu     
BOSİAD ve ELSİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ab-
dullah Bayrak oldu. 

Okulun konferans salonundaki söyleşide hayal 
kurmanın, proje geliştirmenin ilk adımı oldu-
ğunu söyleyen Abdullah Bayrak, “Hayal kurun 
ve gerçekleştirmek için çok çalışın. Yaşadığınız 
şehir bunun için çok elverişli. Bizim için bundan 
sonra önemli olan katma değeri yüksek ürünler 
üretmek. Bu aşamada da sizlere önemli görevler 
düşüyor. Sanayi ile iç içe olun. Dünya çok hızla 
değişiyor, meslekler farklılaşıyor, farklı uzmanlık 
alanları oluşuyor. Bu nedenle kendinizi çok yön-
lü olarak geliştirmeniz ve değişen düzene uyum 
sağlamanız gerekiyor” dedi.

SORUNA KARŞI TOZ BOYAYI KEŞFETTİK

Mesleki kariyerine adım atma serüvenini öğren-
cilerle paylaşan Bayrak, “Teknolojiyi çok yakından 
takip eden biriyim. 1986 yılında henüz otomatik 
çamaşır makineleri yoktu, yalnızca yarı mekanik 
makineler üretiyorduk, fakat o ürünler dış pazar-
dan geri geliyordu. Sebebini araştırdığımızda 
boya problemiyle karşılaştık. Uzun araştırmalar 

sonucu toz boyayı keşfettik ve uyguladık. Toz 
boyayı Bursa’ya getiren ilk firmayız. Bugün yük-
lenici olarak anahtar teslim endüstriyel boyama 
tesisleri kuruyoruz. Bize en çok ürün satan Çin’e 
ve Kore’ye tesis kurup ürün sattık” diye konuştu.

Firma faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgiler 
aktaran Elsisan Üretim Müdürü Özden İnce de, 
“Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 10.000 m2 
kapalı alana sahip tesisinde üretim yapan firma-
mız, anahtar teslim endüstriyel boya tesisleri 
kurmakta. Yaş boya, toz boya kabinleri, boya ku-
rutma, pişirme fırınları, endüstriyel yıkama maki-
neleri, otomatik boya makineleri, yüzey temizlik 
hatları gibi pek çok ürünün üretimi yapılmakta. 
Personel yükseltici platform sektöründe global 
ölçekte faaliyet gösteren Türkiye’nin öncü mar-
kasıyız.” İfadelerini kullandı. 

Sektörde tutunabilmenin yolunun fark yarat-
maktan geçtiğini de belirten İnce, üniversite eği-
timinin yanı sıra sosyokültürel anlamda kendini 
geliştirmenin ve dünyada olup biten gelişmeleri 
yakından takip etmenin önemli olduğunu ve 
mutlaka yönetsel becerilerin geliştirilmesi ge-
rektiğini dile getirdi.

haber / Abdullah Bayrak tecrübe paylaşımı

altın öğütler
öğrencilere
Bayrak’tan 
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Zeynep Handan Özcebe
Avukat

Hepimizin bildiği üzere 24 Haziran seçimlerin-
den sonra ülkemizin yönetim sistemi değişti. 
2017 yılındaki referandumla kabul edilen Cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanmaya 
başladı. Yeni hükümet sistemimizdeki belli 
başlı değişiklikler hakkında kısaca bilgilenmek 
istersek, yapılan değişikliklerin en önemlilerini 
bir kaç maddede özetleyelim:

1-) Yeni sistemin getirdiği en büyük değişiklik 
Başbakanlık makamının kalkmış olması. Baş-
bakanlık yeni yönetim biçiminde yok. Ülkemiz 
tamamen cumhurbaşkanı tarafından 
yönetilecek, hükümet başbakana 
değil cumhurbaşkanına bağlı 
olarak görev yapacak. Yeni 
sistemin en dikkat çeken 
özelliği, cumhurbaşkanı-
nın partisi ile de ilişiğinin 
kesilmiyor olması. Cum-
hurbaşkanı yardımcılarının 
da olacağı yeni modele 
göre, bazı bakanlıklar birleş-
tirilerek bakanlık sayısı 26’dan 
16’ya düşürüldü. Buna göre yeni 
bakanlıklar şu şekilde oldu: Adalet Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma 
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı.

Yeni yönetim modelinde cumhurbaşkanlığına 
bağlı başkanlıklar da şu şekilde oldu: Genel-
kurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, 
Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Güvenlik 

Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetle-
me Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı.

2-) Yeni yönetimde artık bakanları da cumhur-
başkanı seçecek. Bakanların milletvekili olma 
şartı da yok. Cumhurbaşkanı ister bir işadamını 
ister bir sporcuyu isterse de seçilme yeterliliği 
olan sıradan bir vatandaşı bakan olarak ata-
yabilecek. Eğer bir milletvekili bakan yapılırsa 
vekillikten istifa edecek. Milletvekilleri ise yine 
seçimle gelecek.

3-) Yeni yönetimde cumhurbaşkanı 
kendisine yardımcılar atayacak. Bu 

yardımcılar ekonomi, güvenlik ve 
adalet gibi en önemli hizmet-
lerden sorumlu. Yardımcıların 
sayısını da cumhurbaşkanı belir-
leyecek. Kabinede yer alacaklar. 

Bakanların ve cumhurbaşkanı 
yardımcılarının belirlenmesi dene-

time tabi olmayacak. Ayrıca, doğ-
rudan cumhurbaşkanına bağlı görev 

yapan kurumlar ve birimler tesis edilecek. 
Bunun için cumhurbaşkanının bir kararname 
çıkarması yeterli olacak.

4-) Yeni sistemde başbakanlık olmayacağı için 
cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan tasarı 
yerine teklif TBMM Başkanlığı’na sunulacak ve 
yine aynı şekilde komisyon ile genel kurulda 
görüşüldükten sonra yasalaşacak.

5-) Parlamenter sistemde cumhurbaşkanının 
siyasal sorumluluğu mevcut değildi. Bu neden-
le makamına ilişkin herhangi bir cezai sorum-
luluğu yoktu. Yeni sistemde cumhurbaşkanının 
hukuki ve cezai sorumluluğu yer alırken, aldığı 
kararlar yargı denetiminden bağışık olmayacak. 

Başkanlık sistemi 
neleri değiştirdi?

köşe yazısı / Zeynep Handan Özcebe
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Sanayicilere kişisel verilerin 
koruması bilgilendirmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında iş dünyasının 
ve şirketlerin yükümlülükleri, avukat Okan Dursun tarafından 
BOSİAD yönetimine anlatıldı. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, şirketlere 
de önemli yükümlülükler getiriyor. Kanunun 
iş dünyasına yüklediği sorumluluklar hakkında 
BOSİAD Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendiren 
avukat Okan Dursun, şirketlerin bu sürece uyum 
için yapması gerekenleri anlattı. BOSİAD Dernek 
Merkezi’nde yapılan toplantıda, eskiden sorgu-
lanmayan ve geleneksel olan ilişkilerin bugün 
dava konusu olabildiğini belirten Dursun, “Kişi-
sel verilerin korunması da artık bu şekilde. Birinin 
bilgisini almak artık el bombası gibi, bu konuda 
cimri davranmayı öğrenmek zorundayız” dedi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun çıkış 

sürecinin AB ile müzakere süreçlerinden kay-
naklandığını açıklayan Dursun, şunları söyledi: 
“Bugün bankaya gittiğimizde mali verilerimizi, 
hastaneye gittiğimizde sağlık verilerimizi payla-
şıyoruz. Sosyal medyada fotoğraf ve videolarla 
özel verilerimiz yer alıyor. Bugün evimize gelen 
kargo şirketi bile kimlik bilgilerimizi isteyebiliyor 
ama artık onlar da bunu isteyemez hale gelecek. 
Ve kanunun şöyle bir dönüşümü olacak; kimse 
kimsenin kendisiyle ilgili olmayan bilgisini al-
maktan imtina edecek. Bunu firmalara uyarla-
dığımızda da, kapıdaki güvenlik görevlisinden 
çağrı merkezine, içerideki üretim müdüründen 
tedarikçiye kadar bütün birimlerin uyum süre-
cine dahil edilmesi gerekiyor. Şirketlerin içinde 
bir veri sorumlusu olacak ve bu hem tüzel kişi 
olabilir hem de gerçek kişi olabilir. Önümüzde-
ki süreçte elinde tuttukları veriler şirketler için 
problem teşkil edebilir. Ceza yaptırımlarıyla karşı 
karşıya kalabilirler.”

Dursun, kişisel verisi elinde olan kişinin, bu veri-
lerinin silinmesini, yok edilmesini, anonimleştiril-
mesini isteme hakkı olduğunu da söyledi. 

GEREKLİ TEDBİRLERİ GEÇ OLMADAN 
ALMALIYIZ

BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak da, özellikle 
şirketlere çok önemli yükümlülükler getiren 

kanunla ilgili iş dünyasının yeterli bilgiye sahip 
olmadığını belirterek, “Teknoloji çağını yaşadığı-
mız bu dönemde sosyal medyadan banka he-
saplarına kadar tüm kişisel verilerimiz elektronik 
ortamda yer alıyor. Tabii ki böyle bir ortamda 
kişisel verilerin korunması ve güvenli olarak sak-
lanması da büyük önem taşıyor. Bu sürçte şirket-
lere de büyük yükümlülükler düşüyor. İş dünyası 
olarak kanunun bizden istediği sorumlulukları 
geç kalmadan öğrenmeli ve buna göre tedbir-
leri almak zorundayız” dedi. 

haber / Kişisel verilerin korunması
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haber / TIR Parkı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve 
Daire Başkanı Alpay Aras, Bursa OSB Gümrüklü TIR Parkı’nı ziyaret etti. Bursa 
OSB Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Özenalp’in eşlik ettiği ziyarette; Uludağ 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hasan Eken, Bursa Gümrük Müdürü Ha-
şim Mıdık ile Bölge Müdürlüğü yetkilileri de yer aldı.

Bursa OSB Denetim Kurulu Üyesi Özenalp, TIR Parkı hakkında Genel Müdür 
Mustafa Gümüş’e bilgiler verdi. TIR Parkı ile hem sanayi bölgesi ve kent 
içindeki trafiğin rahatladığını hem de TIR’lara güvenli ve modern bir hiz-
met alanı oluşturulduğunu belirten Özenalp, TIR parkının güvenlik sevi-
yesinin 5. seviye LABEL kriterlerine göre düzenlendiğini söyledi. Özenalp, 
Bursa ihracat ve sanayicisine verilen bu hizmet nedeniyle gurur duyduk-
larını ifade etti.

350 ARACA HİZMET VERİLİYOR

32 dönüm alanda projelendirilen TIR parkında günlük 350 araca hizmet 
verilebildiğini de açıklayan Özenalp, bayram öncesi arife günü 320 TIR çı-
kışı ile parkın bir ilki gerçekleştirdiğini ifade etti. Özenalp şunları söyledi:

“Bursa OSB TIR Parkı, tercih edilen, en iyi uygulama olarak gösterilen, akıllı, 
yeşil, güvenli bir TIR parkı alanı olmak gibi bir anlayış içinde yapıldı. Gerek 
yurtiçinden gerek yurtdışından gelen TIR’ların kontrolsüz ve uygunsuz ola-
rak park etmelerinin önüne geçmek, bölge trafiğini rahatlatarak görüntü 
kirliliğini engellemek amaçlandı. Gümrük uygulamalarıyla da TIR parkı taç-

landırılarak, hizmette en ideal seviyeye getirildi. TIR parkına kadar doğru-
dan gelecek yeni bağlantı yolu ile de TIR’lar parktan otoyola çok kısa bir 
sürede çıkacaktır. Bu ise Bursa ihracatçısına rekabet avantajı sağlayacaktır.”

TIR parkının tescil, muayene, gözetim, veri giriş, kantar işlemleri ve sosyal 
tesis alanlarını gezen ve park içindeki TIR sürücüleri ile görüşen Gümrükler 
Genel Müdürü Mustafa Gümüş de, Gümrük Müdürlüğü’ne ait tüm perso-
nelle yerlerinde görevlerine ilişkin görüşmeler yaptı. Türkiye’ye örnek ola-
cak bir tesisin hayata geçirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Gümrükler Genel Müdürü’nden 
Bursa OSB TIR Parkı’na ziyaret

Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve Daire Başkanı Alpay Aras, 
Türkiye’nin uluslararası standartlardaki tek TIR Parkı olan Bursa Gümrüklü OSB 
TIR Parkı’nı ziyaret etti.
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haber / URTEB

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, Uluslararası Rekabet ve Teknoloji 
Birliği Genel Başkanı (URTEB) ve DTG Dış Ticaret 
ve Gümrük Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Özenalp’e konuk oldu. Ziyarette, Bursa 
penceresinden ülke ekonomisi, dış ticaretteki 
gelişmeler, kent ve ülke gündemindeki güncel 
konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

BUSİAD yönetiminin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Özenalp, URTEB olarak 
rekabete özel bir önem verdiklerini belirterek, 
“OSB’de bir Rekabet Merkezi kurmak istiyoruz. 
BUSİAD, URTEB ve OSB burada birlikte hareket 
edebilir. Üniversitede bu oluşumu hayata geçir-
dik ve 400 üyeli Rekabet Topluluğu’nu kurduk. 
Ne yapacaksak gençlerle yapacağız. Sanayicimi-
zin rekabet ihlalleri ve haksız rekabete karşı bilgi-
lenmesini çok önemsiyoruz” dedi.

TÜM OSB’LERE ROL MODEL OLABİLİR

Rekabet konusunda sanayicilerin henüz tam 
hazır olmadığını, yaptıkları hataları da bilmeden 
yaptıklarını kaydeden Özenalp, bu merkezin rol 
model olarak ilerleyen dönemlerde tüm orga-
nize sanayi bölgelerinde de uygulanabileceğini 
söyledi.

Özenalp ayrıca, iş dünyası örgütlerinin aynı şey-
leri yaparak enerjilerini boşa harcadığını da akta-
rarak, “Özellikle sanayi bölgesi SİAD’ları bir araya 
gelmeli. Enerji kaybı yaşanmamalı. BUSİAD bu-
rada think-thank tarzı bir oluşumu yapabilir. İn-
sanlar birbirlerinin birikimlerinden faydalanmalı. 
Benim şahsi olarak böyle oturup konuşacak bir 
yere ihtiyacım var” diye konuştu.

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay da, Rekabet 
Merkezi ve think-thank önerilerini memnuniyet-
le karşılayarak, Ahmet Özenalp’e teşekkür etti.

Ziyarette, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun 
Hadi Türkay’ın yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Ekinci ile BUSİAD Genel Koordinatörü 
Basri Tüfekçioğlu ve BUSİAD Yönetici Asistanı 
Deniz Karaer de yer aldı.

“Rekabet Merkezi’ni 
birlikte kurabiliriz”

Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği Genel Başkanı (URTEB) Ahmet Özenalp, 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ne kurmak istedikleri Rekabet Merkezi için Bursa 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ne (BUSİAD) işbirliği çağrısı yaptı.
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köşe yazısı / Sema Adalı

Çok değil, verimli 
çalışmak lazım!

Sema Adalı
İnsan Kaynakları Danışmanı
sema@semaadali.com

Mevsim yaz, çalışsan bir türlü, çalışmasan bir 
türlü… Sanki tüm ülke, tüm şehir geziyor da sa-
dece sen çalışıyor muşun gibi hissediyor insan. 
Hani Orhan Veli’nin dediği gibi, “Beni bu güzel 
havalar mahvetti…” 

Ben de bu sıcak havalarda merak ettim, 2018 
yılında en çok çalışan ve en çok mutlu olan ül-
kelerin insanlarını.

Yazıya başlarken bir yaz yazısı yazma niyetiyle 
oturdum, ama OECD raporlarını inceleyince dü-
şündürücü bir yazı oldu.

OECD Ülkelerinde Çalışma Saatleri

OECD’nin web sayfasındaki (www.oecd.org) 
2017 son güncel verilere göre, OECD ülkesi ara-
sında yıllık ortalama en uzun çalışanlar listesinde 
ilk 5 sırayı: Meksika (2.257 saat), Kosta Rika (2.179 
saat), Güney Kore (2.024 saat), Yunanistan (2.018 
saat) ve Rusya (1.980 saat) paylaşmakta. Eh sevi-
niyorsun, bizim ülkemiz bunların arasında değil 
diye, çünkü biz 1.832 saat ile listede 13. sırada 
yer alıyoruz.

Listede son 5 sırayı, yani yıllık olarak en az çalı-
şan ülkeler ise; Almanya (1.356 saat), Danimarka 
(1.408 saat), Norveç (1.419 saat), Hollanda (1.433 
saat) ve Fransa (1.513 saat) yer almakta. Yani Av-
rupa ülkeleri az çalışıyor, çok geziyor diyorsun 
kendince. 

Bu tablonun en ilginç veya örnek alınması ge-
reken ülkesi Almanya. Çünkü en az ama en sıkı 
çalışma disiplini ile en verimli ve rekabetçi ülke-
lerden biri olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dünya Ekonomik Forumu 2017-18 Küresel Re-
kabetçilik Raporu’na göre, rekabet gücü sırala-
masında yer alan 137 ülke arasında ilk 5 sırayı 
İsviçre, ABD, Singapur, Hollanda ve Almanya 
paylaşmakta. Yıllık 1.356 saat ile en az çalışan 
ülke olup da, dünyanın en rekabetçi ilk 5 ülkesi 
arasında yer alması güzel bir iş modeli örneğidir.

Ya Türkiye?

İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresi yasal 
olarak 45 saat ile sınırlı olan ülkemiz, kişi başı 
yıllık ortalama 1.832 saat ile listede 13. sırada 
yer alıyor (Öyle 13 uğursuz sayı diye bakmayın 
sakın).

Aşağıdaki grafiğe göre ortalarda yer alıyor gibi 
görünsek de, daha fazla çalışan ülkeler grubuna 
göz kırpmaktayız. Ama bu göz kırpması öyle iyi 
niyetli, hayırlı bir göz kırpması değil. OECD ve-

rilerine göre, OECD ülkelerinin çoğunda haftalık 
yasal çalışma süresi ortalama 40 saat iken, Türki-
ye’de 45 saat. 2017 verilerine göre Türkiye, hafta-
lık ortalama 47,7 saati ile (Kolombiya ile birlikte 
47,7) birinci sırada yer alırken, ardından Meksika 
(45,2 saat), Kosta Rika (45 saat), Şili (43,1 saat) ve 
Güney Afrika (43 saat) geliyor. 

İnsan bu rakamları görünce, biz hangi ülkelerle 
aynı platformda yer alıyoruz diye düşünmeden 
edemiyor. Ama gerçek acıdır! Çünkü Türkiye’de 
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Çok değil, verimli 
çalışmak lazım!

çalışanların %34’ü çok uzun saatler çalışıyor, 
bunu %30 ile Meksika ve %15 ile İsrail ve Yeni 
Zelanda takip etmekte. OECD ortalamasının 
%13 olduğunu düşündüğünüzde, içiniz daha da 
acıyor.

Evet çok çalışıyoruz, hem de deli gibi, cumarte-
si çalışmak bile yetmiyor bize ama 2017-2018 
“Küresel Rekabetçilik Endeksi” hesaplamalarına 
göre, 137 ülke arasında zar zor 53. sıraya yüksel-
dik... Bir önceki yıl 138 ülke arasında 55. ondan 
önceki yılda ise 140 ülke arasında 51. sırada ko-
numlandık.

Eh, biz de ağır ağır da olsa o kadar çalışma ile bir 
şeyler yapmaya çalışıyoruz.

Uzun Çalışmak Verimliliği Artırmıyor!

Araştırma kapsamına alınan ülkelerdeki ortala-
ma çalışma saatleri 2000 yılından bu yana her ne 
kadar düşüş eğiliminde olsa da, Uluslararası Ça-
lışma Örgütü’nün (ILO) yaptığı araştırmaya göre; 
düşük ve orta gelirli ülkelerin çalışma saatlerinin 
uzunluğu diğerlerine göre daha fazla. Düşük 
maaşlı çalışma, fazla mesai ücretinin ödenme-
mesi, serbest meslek çalışanlarının toplama ora-
nı, iş güvenliği ve ülkenin kültürel yapısı, ülkeler 
arasında farklılıkları yaratan başlıca faktörlerden. 
Ayrıca, uzun çalışma saatleri, insan sağlığına 
zarar verdiği gibi iş güvenliği riskini ve stresi de 
artırmaktadır.

Çok sayıda ülke vatandaşlarının çalışma sürele-
rini standartlara yaklaştırmak için çeşitli girişim-
lerde bulunsa da çok başarılı olamıyor. Çünkü 
çalışanların işyerinde geçirdikleri sürede kişisel 
işlerine de vakit ayırdıkları, kişisel ego savaşları 
ile iş gücü kaybına neden oldukları görülmekte-
dir. Yapılan araştırmalar,  fazla çalışanların perfor-
manslarının, yeterince dinlenenlere kıyasla daha 
düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Dolayısıyla işverenlerin daha çok kâr etmek için 
fazla mesaiye zorlamaları dikkate alındığında, 

her iki tarafın da işi ve iş gücünü etkileyen fak-
törlerin farkına varması ve ona göre tedbir alma-
sı gerekir.

Hem Çalış Hem de Yaşam Standardın 
Düşük Olsun…

OECD ülkeleri arasında “Daha İyi Yaşam Endek-
si” yayınlamaktadır. Bu endekste 11 temel kriter 
var: Barınma, Gelir, İş (İstihdam), İletişim,  Eğitim, 
Çevre, Sosyal Katılım, Sağlık, Yaşam Memnuniye-
ti, Güven ve İş Yaşam Dengesi kriteri. 

Türkiye’nin bu endekse göre son yirmi yıl yol 
kat ettiği söylense de, OECD ortalamalarının 
çok altında kalarak mutsuz bir tablo çizmekte. 
Aşağıdaki grafikten de görüldüğü gibi Meksika 
ve Güney Afrika ile aynı seviyede iken, Almanya 
hem az çalışıyor hem de mutlu yaşıyor. 

OECD raporlarına göre, ortalama haftalık çalışma 
saatimiz fazla olmasına rağmen, ne verimli ülke-
ler arasında yer alıyor, ne inovasyon yapabilen 
öncü ülkeler arasındayız, ne de mutluyuz. Peki 

ne için çırpınıyoruz bir düşünün…

“Çalışmak ibadettir” demiş atalarımız, ama bu 
çalışma verimsiz ise bizi yorgun düşürüyor, bit-
kin bırakıyor ve  sağlımız da elden gidiyorsa bir 
düşünmeli insan, kendini sorgulamalı. Tembel-
likten yana değilim ama çok çalışıp da ruhunu 
öldürmekten yana da değilim. 

İnsan ruhunu dinlendirmeli zamam zaman, ken-
dine dur demeli, bakmalı etrafta ne oluyor diye, 
gökyüzündeki kuşa, etraftaki insana kim diye?
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firma / İnoksan

İnoksan 38. yaşını çalışanları ile birlikte kutladı. 
Bursa’daki fabrika bahçesinde gerçekleşen tö-
rende İnoksan çalışanlarına kıdem plaketleri ve 
hediyeler verilirken, etkinliğe DJ performansı ve 
keyifli ikramlar eşlik etti.

Bursa’daki fabrika bahçesinde gerçekleştirilen 
tören ile 38. yılını çalışanlarıyla birlikte kutlayan 
İnoksan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık 
şunları söyledi:

“İnoksan ailesi olarak 38. yılımızı kutlarken, sek-
törümüzde sürekli gelişim gösteren, yeniliklerin 
öncüsü bir şirket olma kararlılığımızı devam et-
tiriyoruz. Şirketimiz son yıllarda sektörümüzde 
büyük başarılara imza attı. Bu başarılarımızdan 
birkaçını sıralamak gerekirse; 80’i aşkın ülkeye 
yaptığımız ihracat, AR-GE merkezimizin faali-
yete geçmesi, Turquality ana programına dahil 
olmamız, ABD’de şirketimizin kurulması, Çin 
pazarına attığımız ilk adım ve üretim kapasite 
artışına yönelik yeni yatırımlar... Bu başarı tablo-
sunun oluşmasındaki en büyük etken şüphesiz 
ki bir arada olmamız, inancımız ve bizi her daim 
dinç tutan heyecanımızdır. İnanıyoruz ki, büyük 
bir aile olarak, birlikte başarılarla dolu daha nice 
yıllar göreceğiz. Ülkemize olan inancımızla, yeni 
yatırımlar yapmaya ve istihdam sağlamaya de-
vam edeceğiz.”

500 ÇALIŞANLA KUTLAMA

Yaklaşık 500 çalışanın katıldığı 38. yıl etkinliğin-
de; 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 yıllık çalışanlara kıdem 
plaketleri ve armağanları; İnoksan Yönetim Kuru-
lu Başkanı Vehbi Varlık, İnoksan Mutfak AŞ Genel 
Müdürü Emre Varlık ve İnoksan Satış AŞ Genel 
Müdürü Esra Altay Batkın tarafından verildi.

Profesyonel mutfak sektörünün öncüsü İnoksan, 38. yaşını çalışanları 
ile kutladı. Bursa’daki fabrika bahçesinde gerçekleşen törende İnoksan 
çalışanlarına plaket takdim edildi, çeşitli hediyeler verildi.

İnoksan 38 yaşında
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Üstünberk Grup Türk Sanat Müziği Korosu, Uğur 
Mumcu Sahnesi’nde muhteşem bir konsere imza attı.

2016 Ekim ayından bu yana çalışmalarını sürdüren Üstünberk Grup Türk Sanat Müziği Korosu, 
27 Haziran 2018 tarihinde Uğur Mumcu Sahnesi’nde ‘Yaza Merhaba’ konserinde sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nalan Höke’nin şef-
liğini üstlendiği ve tamamı Üstünberk Grup şirketleri çalışanlarının oluşturduğu koro üyeleri, 
seslendirdiği şarkılarla müzikseverlerin takdirini topladı, dinleyenlerden tam not aldı.

Bugüne kadar çeşitli konserler gerçekleştiren koroya, yaza merhaba konserinde TRT İstanbul 
Radyosu Ses Sanatçısı Gökhan Sezen de şarkılarıyla eşlik etti.

firma / Üstünberk Grup

Üstünberk Grup Korosu’ndan 
‘Yaza Merhaba’ konseri
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köşe yazısı / Esin Göksu Şeker

Akdeniz tipi beslenmenin kanser ve kalp-damar 
hastalıklarından sonra kemik kaybını da azalttığı 
araştırmalarla ortaya konuldu.

Sebze, meyve, ceviz, fındık, badem, tam tahıl 
ürünleri, kuru baklagiller, zeytinyağı ve balık ağır-
lıklı beslenme, 12 ay gibi bir sürede kalça kemi-
ğindeki doku kaybını azaltıyor.

Amerika’da yapılan ve hakemli dergide yayımla-
nan araştırmaya göre, Akdeniz diyetinin kemik 
kaybını yavaşlatarak osteoporozun etkilerini 
azalttığı saptanmış. Kemik erimesi olarak da bi-
linen osteoporoz, kemikleri oluşturan mineral-
lerin azalması ve yerine konulamaması sonucu 
kemiklerde gözenekli bir yapının oluşması ve 
kemik kırılganlığının artması durumu olarak 
tanımlanır. Özellikle ileri yaşlardaki veya meno-

pozu yaşayan kadınlarda risk oluşturuyor. Avru-
pa’da Akdeniz diyetinin yaşlılarda kemik sağlığı 
üzerine etkisinin incelendiği uzun süreli klinik 
bir araştırmada çıkan sonuçlar önemli veriler 
içeriyor. 

Araştırmada 65-79 yaş arası 1000’den fazla kişi 
rastgele iki gruba ayrılıyor. Birinci grup Akdeniz 
diyetin yapıyor. Diğer grup ise kontrol grubu ola-
rak alınıyor ve standart beslenme kullanıyor. De-
neklerin kemik yoğunluğu sintigrafik yöntemle 
ölçülüyor. Çalışmanın başında ve 12 ay sonra 
ölçümler yapılarak veriler toplanıyor. 

Akdeniz diyeti yapanların, normal kemik yo-
ğunluğuna sahip bireyler üzerinde herhangi bir 
farklı etkisi olmazken, osteoporoz aşamasındaki 
kişilerde olumlu etkisi gözleniyor. 

Kontrol grubundakilerin kemik yoğunluğunda 
yaşa bağlı azalma görülürken, özel diyeti uygu-
layanlarda femur kemiğinin (diz ile kalça kemi-
ği arasındaki uzun kemik) boyun kısmında eşit 
miktarda yoğunluk artışı saptanıyor. 

Femur boynu denilen bölge osteoporoz ve ke-
mik kaybında çok hassas bir bölge olarak tanım-
lanır. Osteoporoz durumundaki yaşlılarda kalça 
kırığı çoğunlukla bu bölgedeki kemik kaybından 
kaynaklanmaktadır.

Akdeniz diyeti uygulanan grup; sebze, meyve, 
ceviz, badem, fındık, tam tahıl, kuru baklagil, zey-
tinyağı ve balık tüketimlerini artırdılar. Akdeniz 
ülkeleri dışındaki bazı ülkelerde güneş ışığının 
yetersizliğine bağlı D vitamini düzeyi farklılıkları-
nın giderilmesi amacıyla bazı katılımcılara küçük 
dozlarda D vitamini takviyesi de yapılıyor. Oste-
oporozun önlenmesinde beslenmenin yanı sıra 
D vitamini alınması da önemidir. Güneş ışığının 
bol olduğu ülkemizde bu kaynaktan faydalan-
mamak haksızlıktır.

Son söz, Akdeniz diyeti bu coğrafyanın en 
önemli kazanımıdır. Besin bol, güneş bol.

Akdeniz diyeti 
çok önemli

Yrd. Doç. Dr. Esin Göksu Şeker

İstanbul Okan Üniversitesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı

esin.seker@gmail.com
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İmar barışı uygulamasının sanayi bölgelerindeki 
yansımaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa 
Organize Sanayi Bölgesi Denetim Kurulu Üyesi 
ve DTG Dış Ticaret Danışmanlığı Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Özenalp, şunları söyledi:

“Bu uygulama ilk defa yayınlandığında Bursa 
OSB Eylem Komisyonu olarak hemen birkaç 
toplantı yaptık. Ardından da konuyu OSBÜK’e 
taşıdık. Çünkü bizim gibi eski ve köklü sanayi 
bölgelerinde yıllar önce yapılmış fabrikaların 
sorunlarına çözümler getirmesi bekleniyordu. 
Ancak, imar barışı düzenlemesinde tanımlama-
lar değiştirilmezse maalesef sanayi bölgeleri için 
hiçbir faydası olmayacaktır. Bu haliyle düzenle-
menin sanayiciye derman olması mümkün de-
ğil. Sanayide 50 yıllık birikmiş sorunlar var. Yıllar 
önce ruhsatını alarak fabrika inşaatına başlayan 
sanayici, idari binasını yaparken 2 metre dışa-
rıya çıkmış, plana uymamış olabilir. Ya da tüm 
ruhsatlarını almış ama yükleme-boşaltma için 
sundurma yapmak zorunda kalmış. İşte uygula-
ma bu tip sıkıntıları çözmek adına düşünülmüş, 

ama tebliğ yazım aşamasında arsa emlak değeri 
+ yapı maliyet bedelinin %5’i olarak düzenlen-
miştir. Yapılan sundurma veya imara aykırı kısım 
kendi alanıyla esas alınmamış, tüm fabrika alanı 
baz alınmış. Dolayısıyla, mevcut haliyle uygu-
lamada sanayiciler çok büyük bedellerle karşı 
karşıya bırakılmışlardır. Burada getirilecek çözüm 
ise, fabrika alanı içinde ruhsata, kanuna aykırı ol-
duğu addedilen yerin alanıyla çarpılarak emlak 
değerinin bulunması olmalıdır.”

SANAYİCİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bu konuda OSBÜK, Çevre Bakanlığı ve Sanayi Ba-
kanlığı nezdindeki çalışmalarının devam etmesi 
sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konuyu 
ele alarak İmar Komisyonu ile görüştüğünü açık-
layan Özenalp, “İnşallah süre bitmeden tebliğ 
değişerek imar barışı yapı kayıt belgesi daha ma-
kul fiyatlarla sanayicimizin hizmetine sunulacak-
tır. Şayet tebliğ süresi içinde yetişmez ise o tak-
dirde Bakanlar Kurulu’nun bir yıllık süre uzatım 

yetkisini kullanacağına inanıyorum. Bu sorunun 
ülkenin tüm sanayi bölgelerinin sorunu olduğu 
unutulmamalıdır. Sorunu yaşayan sanayiciler 
fabrikasına yasallaşma imkânı veren düzenleme-
den yararlanmak istiyor. Fakat çok yüksek olan 
bedellerden ötürü adım atamıyorlar. Türkiye’nin 
ilk ve örnek sanayi bölgesi olan Bursa Organize 
Sanayi Bölgemiz, inşallah bu konunun çözümü-
ne de öncülük edecektir” dedi.

Bursa OSB Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Özenalp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, 
kamuoyunda “imar barışı” olarak bilinen düzenlemenin sanayicilerinin sorunlarına çare 
olamayacağını ifade etti. 

İmar barışı sanayi için 
yeniden gözden geçirilmeli!

haber / İmar Barışı
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fotoğraf öyküsü 

Yazlık 
konuklarımız

Dr. İsmail Şeker
Radyoloji Uzmanı

İsmail.seker@gmail.com

Bilson Ultrasonografi Merkezi

Güzel bir haziran sabahı....
Zeytin ağaçları üstünde uçuşan kırlangıç ve martılar. Kahvaltı masa-

sının hemen arkasındaki ortancaların içinde sesler duyuyoruz. 
Bakışlarımız ortancalara yöneliyor. Bize bakan koca kulaklı, se-

vimli ve bir o kadar da ürkek üç minik yüz. Bizi fark eder 
etmez çiçek kümesinin içine kaçıyorlar. Birlikte-

liğimiz uzadıkça bize alışıyorlar. Anneleri 
ile de tanışıyoruz. Anne kedinin koru-

yuculuğunu, eğiticiliğini ve sevgisini 
verişini yakından izliyoruz. Örnek 
alınabilecek davranışlarını büyük 

bir ilgiyle takip ediyoruz, yazlık 
konuklarımız kedi ailesinin.
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sağlık 

Doruk Sağlık Grubu’ndan Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Uzmanı Dr. Bünyamin Çalışır, ileri yaşlarda görü-
lebilen bel fıtığı hastalığı ve bu hastalığın tedavisi 
hakkında açıklamalarda bulundu. Bel fıtığının en 
önemli belirtisinin bel ve bacak ağrısı olduğuna 
dikkat çeken Dr. Çalışır, “Başlangıçta belde yerle-
şik olan ağrı daha sonra bacağa yayılır. Genellikle 
tek taraflıdır. Taraf değiştirebilir veya iki taraflı da 
olabilir. Bazen hastalar yalnızca bacak ağrısı ile 

gelir. Hastada ayrıca bacakta uyuşma, bel hare-
ketlerinde kısıtlanma görülür. Öksürme, hapşır-
ma, uzun süreli oturma, otomobil kullanma, öne 
doğru eğilme, ağrıyı artırır” diye konuştu.

DETAYLARI HASTA İLE 
PAYLAŞMAK ÖNEMLİ

Cerrahın, ne yapılacağına dair tüm detayları has-
tayla paylaşmasının önemine de işaret eden Dr. 

Çalışır, “Doğru şeyleri yaptığınızda arzu ettiğiniz 
sonuçları mutlaka elde edersiniz. Bunun için ileri 
yaşta olmanın önemi yoktur. Mikroskop altında 
mikro cerrahi tekniklerinin uygulanması ile has-
talar ameliyattan ağrısız olarak uyanmakta ve 
aynı gün yürüyerek eve taburcu edilebilmekte-
dir” dedi.

Elimizden düşürmediğimiz ve günlük yaşantımızın 
vazgeçilmezi haline gelen cep telefonu, yanlış kullanı-
mı halinde omurgada ciddi hasarlara yol açabiliyor. Baş 
boyun ağrısından, sırt ve duruş bozuklukları gibi kişinin 
dış görünümüne kadar etki eden telefon kullanımı, vü-
cutta kronik ağrı döngülerini de beraberinde getiriyor. 

Bahçeşehir Üniversitesi Öğr. Gör. Mehmet Toprak, “Te-
lefon kullanımı sırasında 5,5 kg olan başımızı eğer 15 
derece öne doğru eğersek vücut bunu 12 kg olarak 
hisseder. Eğer başımızı 30 derece öne doğru eğersek, 
bunu 18 kg olarak hissediyor. 45 derece öne eğip tele-
fonla, bilgisayarla, kitapla meşgul olursak 22 kg olarak 
hissediyor. 60 derece öne doğru eğersek de 5 buçuk 

kg olan başımızı vücut, 27 kg olarak hissediyor” dedi.

Toprak, “Kronik olarak yük binme sonrası sırt ve bo-
yun kavşağımızdaki kas gruplarımızda spazmlar geli-
şiyor. Kronik ağrı döngüleri oluşuyor. Bu aşamada kişi 
istirahat etse de ağrıları hafiflemiyor. Çünkü kas çok 
calışmadan dolayı artık kendisini korumaya alıyor ve 
kasılıyor, dinlenemiyor, rahatlayamıyor. Bunun çaresi 
kişinin günlük yaşam stilini değiştirmesi. Eğer kişi tüm 
bunları yapmaya devam ediyorsa, yapılan tedaviler 
kalıcı olmuyor. Ve bu alışkanlıklarına devam ediyorsa, 
omurgadaki kemik ve diskler arasındaki yapılarda deje-
nerasyon oluyor” diye konuştu.

İleri yaş bel fıtığı 
korkulu rüya olmaktan çıktı

Uzmanlar uyarıyor: İki elle 
cep telefonu kullanmayın

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Bünyamin Çalışır, “Bel 
fıtığı her yaş grubunda olduğu gibi artık yaşlılarda da korkulu 
rüya olmaktan çıktı” dedi.

Başı öne eğip telefona bakmanın ortalama insan başının kendi ağırlığından 5 
kat daha fazla vücuda ağırlık yüklenmesine neden olduğunu belirten uzmanlar, 
telefonunun tek elle kullanılmasının daha az zararlı olacağını söylüyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 
Dr. Bünyamin Çalışır



65BOSİAD SİNERJİ / Mayıs - Haziran 2018

Vücudumuzun en önemli organlarından biri 
olan karaciğerin yenilenmesinde sağlıklı bes-
lenme büyük bir önem taşıyor. Toksinleri atarak 
yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer 
sağlığını doğrudan etkiliyor. İşte karaciğer sağlı-
ğını koruyan en önemli besinler…

Çiğ Sarımsak Toksinleri Atar

En iyi antioksidanlardan biri olan sarımsak, kara-
ciğerin yenilenmesinde oldukça önemli bir be-
sindir. Sarımsak, karaciğer enzimlerini harekete 
geçirerek toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. 
Sarımsağın içerdiği sülfür de karaciğerin işlevine 
yardımcı olan enzimlerin üretilmesine destek 
olur. 

Avokado Karaciğer Yağlanmasıyla 
Savaşıyor

Sağlıklı yağ alımı için en uygun sebze olarak 

bilinen avokado, özellikle içerdiği Omega 6 ile 
karaciğer yenilenmesini sağlar ve hücrelerin to-
parlanmasına yardımcı olur. Vücuda sağlıklı yağ 
sağlayan, aynı zamanda da biriken zararlı yağ 
asitlerini yok eden avokado karaciğer yağlanma-
sına karşı önemli bir besindir.

Karaciğer İçin Hem Üzüm Hem de 
Çekirdeği Faydalı

Karaciğeri 
yenileyen besinler

Toksinleri atarak yenilenmeyi sağlayan bazı besinler, karaciğer 
sağlığını doğrudan etkiliyor. Peki, hangi besinler karaciğere iyi 
geliyor?

Yapılan pek çok araştırma üzüm çekirdeğinin 
karaciğer hasarları üzerinde olumlu sonuçlar 
verdiğini göstermektedir. Vücudu toksinlerden 
arındırma gibi yaşamsal bir görevi olan karaci-
ğerin de kendi kendini temizlemesi için üzümün 
mutlaka beslenme planında yer alması gerekir.

Hindiba Karaciğer Dostu

Vitamin yönünden zengin hindiba; sodyum, po-
tasyum ve kalsiyum içerir. Karaciğerde meydana 
gelebilecek problemler üzerinde etkilidir ve ka-
raciğer fonksiyonlarını destekleyici etkileri vardır. 
Sağlıklı bir karaciğer ve karaciğer hastalıklarının 
önlenmesi için mutlaka tüketilmelidir.

Brüksel Lahanası Karaciğeri 
Temizliyor

Brüksel lahanası, karaciğeri yeniler ve zararlı olan 
toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Sülfür içeren 
bileşikler içeriği ile karaciğeri hasardan korurlar 
ve aşırı hormon ve toksinleri dışarı atma fonksi-
yonlarını desteklerler.

Karaciğer Sağlığı İçin Bunlara 
Dikkat!

Karaciğer sağlığı için tüketilmesi gereken besin-
ler kadar uzak durulması ya da dikkatli tüketil-
mesi gereken besinler de bulunuyor. Aşırı yağlı 
et grupları, alkollü içecekler, sucuk, salam, sosis 
ve pastırma gibi şarküteri ürünleri, yağda kızar-
tılmış yiyecekler, et suyu, tahin, kakaolu gıdalar 
ve yağlı sosların karaciğeri yorabileceği unutul-
mamalıdır. Ayrıca, karaciğer sağlığı için günde 
mutlaka 2-3 litre su içilmesi gerekir.
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teknoloji

Yaşamın olabileceği düşünülen 
iki yeni gezegen keşfedildi. 
Bunlardan birinde okyanus bile 
bulunuyor.

Bilim insanları tarafından Dünya dışı yaşam hâlâ 
büyük merak konusu. Bu konuda çalışmalarına 
devam eden bilim insanları, ihtimalin bulunduğu 
gezegenleri bir katolog altında topluyor. İşte bu 
listeye iki yeni gezegen daha eklendi.

Kepler-1652b adı verilen ilk gezegen bir kaya 
gezegeni ve Dünya’ya kıyasla yüzde 12 oranın-
da daha büyük. Yıldızının etrafındaki Goldilocks 
alanında yer alıyor. Yaşam için uygun sıcaklığa ve 
atmosferik koşullara sahip olduğu düşünülüyor.
Diğer bulunan gezegene ise HD 283869 b adı 
verildi. Bu gezegen Dünya’ya daha az benzemek-
te. Ancak, açıklamalara göre yaşam barındırma 
ihtimali bulunuyor. Dünya’dan iki kat büyük, sı-
cak bir okyanusu mevcut ve yıldızın etrafındaki 
yaşanabilir bölgenin iç kısmında yer alıyor. Yine 
de atmosferi ve uygun bir sıcaklığının olduğu 
düşünülüyor.

Yaşamın olabileceği 
iki yeni gezegen 
keşfedildi

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un net karı 
bu yılın ikinci çeyreğinde rekor kırarak 2,5 
milyar dolar oldu.

Amazon’un açıklanan bilançosuna göre, firmanın net kârı bu yı-

lın ikinci çeyreğinde 2,5 milyar dolar olurken, söz konusu miktar 

şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek net kâr olarak 

kayıtlara geçti. Amazon’un net kârı üç çeyrek üst üste 1 milyar 

doların üzerinde gerçekleşti. Firma, geçen yılın nisan-haziran dö-

neminde 197 milyon dolar net kâr elde etmişti. Geçen senenin 

ikinci çeyreğinde şirketin hisse başına kârı 0,40 dolar olurken, bu 

yılın aynı döneminde söz konusu miktar 5,07 dolara ulaştı.

Bu yılın ikinci çeyreğindeki net kârın rekor seviyeye ulaşmasının 

ardından, firmanın New York borsasında işlem gören hisselerinde 

yükseliş görüldü. Uzmanlar, Amazon’un hisselerindeki asıl yükse-

lişin önümüzdeki süreçte gerçekleşmesinin beklendiğini belirtir-

ken, firmanın piyasa değerinin 900 milyar doları aşarak dünyanın 

en büyük piyasa değerine sahip Apple’ı geçebileceğini, ardından 

bu yıl içinde 1 trilyon dolar barajını zorlayabileceğini vurguluyor.

Amazon’dan ikinci
çeyrekte rekor kar
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Misi, merkeze sadece 12 km uzaklıkta, adeta bir 
adım ötede kocaman bir cennet… Çok eski bir 
Rum köyü olan Mysia, Osmanlı Dönemi ile Misi 
adını almış. 1989 yılından beri SİT alanı olarak ka-
bul edilip koruma altına alınan köy, Nilüfer Çayı 
kenarına kurulu. Su kenarında ise ağaçların serin 
gölgesinde bir sürü güzel restoran dizili. Misi, bir 
hafta sonu gününün zevkle geçirileceği rotay-
ken, daha da sakinliğe ihtiyacı olanların hafta içi 
yapacakları kaçamakla da tam bir dinlenme kö-

şesi… Osmanlı evlerinin adeta bir harmonisi gibi 
rengarenk… Tüm bunların yanı sıra Misi’yi esas 
sıra dışı yapan sahip olduğu çocuk kütüphane-
si ve fotoğraf müzesi. Nilüfer Belediyesi’nin çok 
kötü durumdaki bir konağı restore ederek dev 
bir çocuk kütüphanesi yapmış olması gerçek-
ten örnek bir hareket. İçerisi her yaştan çocuğa 
hitap edecek şekilde dizayn edilmiş. Kütüphane 
konağının aşağısında ise belediye bir de fotoğraf 
müzesi yapmış. Fotoğrafın tarihine, eski fotoğraf 
makinelerine kadar fotoğraf hakkında çok şey 
bulabileceğiniz müzenin alt katında ise sık sık 
değişen fotoğraf sergileri yapılıyor. Yöreye ait 
yaşamı daha da yakından görmek isteyenler için 
bir de Etnografya evi var. Gölge sanatçısı Şinasi 
Çelikkol tarafından 2011 yılında açılan ev yöresel 
kıyafetler, hediyelik eşyalar, el işlemeleri içeriyor. 
Köyü gezdikten sonra hemen yakındaki Dağye-
nice piknik bölgesinde gölet kenarında zaman 
geçirebilir ve muhteşem manzaranın tadını çı-
karabilirsiniz.

Bursa’nın 
ödüllü köyü 
Misi

Yaşayan Şehirler Platformu tarafından düzenlenen 
yarışmada yılın köyü seçilen Nilüfer’in eşsiz tarihi ve  
doğal güzelliklere sahip Misi (Gümüştepe) Mahallesi, 
hafta sonu gezilerinin en keyifli rotalarından biri.

gezi / Misi
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sanat / Uluslararası Bursa Festivali

Türkiye’nin en uzun soluklu kültürel etkinliği 
olma özelliğini taşıyan ve bu yıl 57.si düzenlenen 
‘Uluslararası Bursa Festivali’nde birbirinden de-
ğerli sanatçılar sahne aldı. 

20 Haziran-20 Temmuz tarihleri arasında gerçek-
leştirilen ve Bursa’nın en uzun soluklu sanatsal ve 
kültürel etkinliği olan festival, 1962 yılından bu 
yana gerçekleştirilen bir gelenek halini aldı. 

Dünyanın ve ülkemizin en güzide sanatçılarının 
bu yıl da festival aracılığıyla Bursalılarla buluştuğu 
organizasyonlarda ayrıca, 7-12 Temmuz tarihleri 
arasında Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması da 
gerçekleştirildi.  

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 

SANATÇILAR SAHNE ALDI

Festival kapsamında MFÖ 
ve Bursa Devlet Senfoni Or-
kestrası, ‘Uzun İnce Bir Yol’ Bir 
Aşık Veysel Felsefesi, Sümer 
Ezgü-Suzan Kardeş-Gülay, 
Elektro Delüx Big Brand, Ser-
tap Erener, Ankara Devlet 
Opera ve Balesi Despina 

Vandi, Ümit Besen–Pamela, Emel Sa-
yın–Emre Altuğ,  ‘A Passage to Bollywood, Ayo ve 
Teoman Bursalılarla buluştu.

7-12 Temmuz tarihlerinde 17 ilçede gerçekleş-
tirilen ‘32. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dans-
ları Yarışması’nda da aralarında Bolivya, Brezilya, 
Gürcistan, Kolombiya, Kore, Makedonya ve Rus-
ya’dan Nijerya’ya kadar 27 ülkeden halk dansları 
ekipleri, kültürel birikimlerini Bursa’da izlenime 
sundu.

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından 
bu yıl 57.’si düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Festivali’, 20 Haziran-20 Temmuz tarihleri 
arasında gerçekleştirildi.

Bursa Festivali’nde 57. yıl coşkusu
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