
Yıl 9   |   Sayı 45   |   Nisan / Haziran 2022Birlikte üretelim, birlikte büyüyelim... Sinerji BOSİAD 
yayın organıdır

Bursa OSB ve BOSİAD, sanayide yeşil dönüşümün temel taşı olacak 
Yeşil Mutabakat’ın bilinmeyen sorularına cevap bulmak ve bölge 
sanayicilerini bilgilendirmek amacıyla panel düzenledi.  s14

Yeşil Mutabakat
her yönüyle Bursa OSB’de
konuşuldu

OSB’ler yeşil dönüşümde 
Türkiye’ye örnek olacak

Türkiye’nin devleri arasında
Bursa OSB’den 11 firma var

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
tarafından “OSB’lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik 
Çalıştayı” düzenlendi.  s18

İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 2021 Araştıması”nda Bursa OSB’den 11 
firma yer aldı. s24
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BURSA
CONVENTION CENTER & SPA

Hilton Bursa’da
Yazın Keyfini Çıkarın

Lüksün ve zarafetin birleştiği yer;
- Panoramik Bursa ve Uludağ manzarası

- Kusursuz konaklama deneyimi
- Ödüllü SPA ve seçkin dünya mutfağı

-Alışveriş merkezleri ve tarihi mekanlara kolay ulaşım 

Detaylı bilgi ve sorularınız için: +90 224 500 05 05
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Birlikte üretelim, birlikte büyüyelim... Sinerji BOSİAD yayın organıdır
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Ertan Demirdüzen Yönetim Kurulu Üyesi

Sadi Cem Türkün Yönetim Kurulu Üyesi
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Ormanlar Cad. Meşelipark Tesisleri
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Yazıevi Yayıncılık İletişim Ltd. Şti.
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Baskı Tarihi
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Yayın Türü
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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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OSBÜK Başkanı Kütükcü, Bursa’daki OSB’lerle buluştu

Üniversite-sanayi iş birliğine çalıştay desteği

Otomotivin devleri 8-10 Kasım’da Bursa’da buluşacak

OSB’ler yeşil dönüşümde Türkiye’ye örnek olacak

Sanayiciler, Atatürk MTAL’de mezuniyet sevincine ortak oldu

Türkiye’nin devleri arasında Bursa OSB’den 11 firma var

Bursa Gümrük Müşavirliği A.Ş.’de yenilik zamanı

Bursa OSB, TSE denetiminden başarıyla geçti

Tekstil ve hazır giyimin ihracat şampiyonları ödüllendirildi

BOSİAD Futbol Turnuvası’na start verildi 

Z Meclisi Üyeleri, projelerini GUHEM’de uçurdu!

TALK’Z’nin ilk konuğu olan Çağan: Genç çalışanlar için kendimi geliştiriyorum

Türkiye’yi değiştireceksek çevreci çocuklar yetiştirmeliyiz

Firmalar
40
44

Güldoğan Tekstil faturalarını artık Güneş’e ödetiyor! 

Sunvital Enerji Kurucu Ortağı Kılıç: Krizin tek çözümü yenilenebilir enerji

Görüşler
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37
39
42
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Gayrimaddi hakların aktifleştirilmesi hususu Şerif ARI

Sendikaların toplu sözleşme yapma yetkisi Zeynep Handan Özcebe

“Ne felaketler ne de kazanımlar kalıcıdır” Emin Direkçi

İçimizdeki Gizli Tehlikeeee “WhatsApp” Sema Adalı

Ketojenik diyet nedir? Dr. Dyt. Ş. Esin Göksu Şeker

Dosya Konusu
16 Yeşil Mutabakat her yönüyle Bursa OSB’de konuşuldu

Röportaj
30 Bu vakıfta eğitim alan gençler işsiz kalmıyor CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu

Fotoğraf Öyküsü
56 Türk Gelinciği  Dr. İsmail ŞEKER

Sağlık Köşesi
46
58

Televizyon karşısında uyumak obezite riskini artıyor Prof. Dr. Defne Kaya Utlu 

Sıcak havalarda gıda zehirlenmelerine dikkat

Sinerji’den Mesaj
06
08

Çalışıyor, üretiyor, durmuyoruz... Hüseyin Durmaz

Yeşil Mutabakat’a hazır mıyız?  Rasim Çağan
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BOSB’dan / Hüseyin Durmaz

Çok değerli Sinerji okurları,

Zaman hızla geçiyor. 2021 yılından dev-

reden pandemi ve bazı sıkıntılara, Rusya 

ile Ukrayna arasındaki savaşın eklenmiş 

olmasına rağmen, 2022’nin ilk yarısını 

tamamladık bile.

Sanayi kesimi de memleket sevdasıyla 

bu dönemde durmadan çalıştı, üretti, 

istihdama ve ihracata devam etti. Global 

ekonomiden kaynaklı bazı zorluklar elbette 

var ama biz hiçbir zaman umutsuzluğa 

kapılmıyoruz. Tek bildiğimiz iş olan üreti-

me, istihdama, ihracata bundan sonra da 

devam edeceğiz.

Nitekim 2021 yılı verileriyle bu yıl da 

Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları arasında 

bölgemizden 11 üyemiz yer aldı. Hepsini 

ve bu dönemde çarklarının döndürme 

gayreti içinde olan sanayicilerimizi gönül-

den kutluyorum.

Biz Bursa OSB yönetimi olarak da çalışmala-

rımızı durmadan aralıksız sürdürüyoruz.

Dergimizin içeriğinde okuyacağınız üzere, 

sanayide yeşil dönüşümün temel taşı 

olacak Yeşil Mutabakat’ın bilinmeyen 

yönlerini üyelerimize anlattık; bir taraftan 

üniversite-sanayi iş birliğini gündemde 

tutarken diğer yandan bölgemiz sınırları 

içinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nin 40. Mezuniyet Töreni’n-

de gençlere ‘yanınızdayız’ mesajı verdik, 

hatta onlarla birlikte kep attık; Organize 

Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 

Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim 

Kurulu’nu Bursa’da ağırladık; 8-10 Kasım’da 

dünya otomotivinin devlerini yine Bursa’da 

ağırlayacağız.

Biliyoruz ki; en öncelikli yapmamız gereken 

konu çalışmak, çalışmak ve hep çalışmaktır. 

Diğer bir konu da birlik ve beraberliğimiz-

dir. Bu iki husustan taviz vermeye de hiç 

niyetli değiliz. 

Bu duygu ve düşüncelerle yazımı tamam-

larken sağlık ve mutlulukla işlerinizde 

başarılar temenni ediyor, saygılarımı 

sunuyorum.

Çalışıyor, üretiyor, 
durmuyoruz...

Hüseyin Durmaz
BOSB Yön. Kur. Bşk.
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BOSİAD’dan / Rasim Çağan

Rasim Çağan
BOSİAD Yön. Kur. Bşk.

Çok değerli Sinerji okurları,

Tüm dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. 
Pandemi, Avrupa’nın ortasındaki Rusya-Ukray-
na savaşı mavi dünyayı grileştiriyor. Ancak en 
önemli sorun yüksek sesle yaklaşıyor. İklim ve 
gıda krizi. Uzmanlar, yakın gelecekte gıdaya 
ulaşmada büyük sıkıntılar yaşanacağını sürekli 
vurguluyor. Bunun nedenlerinin en başında ise 
kaynakların hoyratça tüketilmesi geliyor. 2021 
yılında, doğanın insana yıl boyunca kullanması 
için sunduğu kaynakları ilk 7 ayda tüketip, geri 
kalanını da 2022’nin kaynaklarından borç aldık. 
Ürkütücü bir durum. 

Hal böyle olunca, bilinçli tüketim ve sürdürüle-
bilirlik adına çeşitli çözümler aranıyor. Bu yeşil 
arayışlar yalnızca kentsel ve kırsal peyzajlar için 
değil artık ekonomik dönüşümünde güçlü bir 
silahı haline geldi. Yeşil Mutabakat da bunlardan 
biri. Paris Anlaşması’nın bir uzantısı olarak Yeşil 
Mutabakat, Avrupa Birliği’nin çevre kaygılarını 
tüm politika alanlarına yaygınlaştırmayı hedefle-
diği güçlü bir çaba ve söylem olarak öne çıkıyor. 
Bu söylemin altyapısında ise karbon ayak izi bu-
lunuyor. 

Avrupa, Yeşil Mutabakat kapsamındaki çalışma-
larıyla 2050 yılında karbon-nötr bir dünyayı he-
defliyor. Türkiye’den AB’ye ihraç edilen ürünlerin 
başında gelen tekstil, otomotiv, demir-çelik, 
çimento, gübre ve enerji gibi sektörler karbon 
salımını azaltması konusunda Yeşil Mutaba-
kat’ın pilot fazında yer alırken, ihracatçıların kısa 
ve orta vadede uyum stratejilerini hazırlaması 
bekleniyor. Endüstrinin yeni yeşil devrimi ola-

rak nitelendirilen Avrupa Yeşil Mutabakatı, Tür-
kiye ekonomisi açısından ilk bakışta tehdit gibi 
görünmesine rağmen ekosistem kaynaklarının 
sürdürülebilirliği açısından umut verici bir fırsat 
olarak değerlendirilebilir. Birçok sektörde muta-
bakata uygun düzenleme yapılması gerekiyor. 
Sistemin ilk fazı için karbon sızıntı riski en yük-
sek ürünlere odaklanılarak çimento, demir-çelik, 
alüminyum, gübre ve elektrik sektörlerinden 
oluşan bir grup belirlendi. Türkiye’nin önemli 
üreticiler arasında yer aldığı bu sektörler içinse 
mutabakata uygun düzenlemeler kaçınılmaz 
görünüyor. İhracatçı birliklerin sektörel aksiyon 
planları ile inovasyon sürecini hızlandırması en 
önemli adımlardan biri. Bu dönüşüm, sektörlere 
yeniden yapılanma ve kaynakları verimli kullan-
ma imkânı verecek. Süreçte Türk ihracatçı ve 
üreticilerin pazar paylarını korumak ve artırmak 
en önemli öncelik. Karbon emisyonunun azal-
tılması konusunda uzun ve kısa vadeli planlarla 
detaylı karbon yönetim stratejileri oluşturuluyor. 
Türk ihracatçıların önümüzdeki 30 yılda gün-
demini epey meşgul edecek ve sürdürülebilir 
ekonomik düzenlemelere adaptasyonlarını ge-
rektirecek.

Bursa OSB ve BOSİAD olarak, sanayide yeşil dö-
nüşümün temel taşı olacak Yeşil Mutabakat’ın 
bilinmeyen sorularına cevap bulmak ve bölge 
sanayicilerini bilgilendirmek amacıyla Dünya 
Gazetesi işbirliği ile Riskler, Fırsatlar ve Yeşil Mu-
tabakat konulu bir panel düzenledik. Panelin 
ayrıntılarını sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Hepinize bol sağlıklı ve bol kazançlı günler di-
liyorum. 

Yeşil Mutabakat’a 
hazır mıyız?
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haber / OSBÜK Başkanı Buluşması haber / Üniversite-Sanayi İş Birliği

OSBÜK Başkanı Kütükcü,  
Bursa’daki OSB’lerle buluştu

Üniversite-sanayi iş 
birliğine çalıştay desteği

Bursa’daki OSB’lerle bir araya gelen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, Bursa’nın OSB’ler açısından kurucu 
bir şehir olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin ilk OSB tecrübesinde başarısız olunsaydı, belki de bugün 
81 ilimizde yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın lokomotifliğini yapan OSB’lerimizden bahsediyor 
olmayacaktık” dedi. Türkiye’yi daha güçlü bir üretim ülkesi haline getirmek için çalıştıklarını belirten 
Kütükçü, “OSBÜK olarak OSB’lerimizin taleplerini takip etmeye, sorunlarını çözmek için OSB’lerle sahada 
mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, iş dünyasından gelecek taleplerin değerlendirilmesi ve 
üniversite-sanayi iş birliğinin daha da üst noktalara taşınabilmesi adına önemli bir çalıştay gerçekleştirdi. 
BUÜ Yönetimi ve akademisyenlerinin hazır bulunduğu toplantıya iş insanları da yoğun bir ilgi gösterdi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
Başkanı Memiş Kütükcü, Bursa’daki OSB’lerle bir 
araya geldi. Talepleri dinleyen Kütükcü, Bursa’da-
ki OSB’lerin şehre birçok alanda yaptığı katkıları 
anlatarak, Türkiye’yi daha güçlü bir üretim ülkesi 
haline getirmek için çalıştıklarının altını çizdi.

Bursa’daki OSB’lerin Başkan, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve bölge müdürlerinin katıldığı toplan-
tının açılışında konuşan Başkan Kütükcü, OSB’le-
rin Türkiye’de lokomotif bir rol üstlendiğini 
anlattı. Bursa’nın girişimcilik ve ihracattaki başa-
rılarına değinen Başkan Kütükcü, Bursa’nın yıllık 
15 milyar dolara ulaşan ihracata sahip olduğunu 
vurguladı.

Bursa’nın Türkiye ihracatında ilk 3 içerisinde yer 
aldığını ifade eden Kütükcü, OSB’lerin Bursa’nın 
başarısındaki rolüne dikkati çekerek, “Organi-
ze sanayi bölgelerimiz, 81 ilimizde olduğu gibi 
Bursamızın başarılarına katkıda bulunuyor, hatta 
öncülük ediyor. Öncülük ediyor diyorum çünkü 
malumunuz ülkemizin ilk OSB’sini 1961 yılında 
Bursa’mız kurdu. Şayet Bursa’mız Türkiye’nin ilk 
OSB tecrübesinde başarısız olsaydı, belki de bu-
gün 81 ilimizde yatırımın, üretimin, istihdamın 
ve ihracatın lokomotifliğini yapan OSB’lerimiz-
den bahsediyor olmayacaktık. Onun için Bursa-
mız, OSB’lerimiz açısından da kurucu bir şehirdir. 

Öyle ki bugün Bursamız’daki 17 organize sanayi 
bölgemizin 16’sı işletme aşamasında. İşletmede-
ki 16 OSB’mizde bin 878 fabrikamız üretim yapı-
yor, 204 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. 
Bursa’daki organize sanayi bölgelerimiz, sadece 
son 1 yılda 27 bin kişiye yeni istihdam oluştur-
du. Hamdolsun artan tüm maliyelere, ekonomi-
deki belirsizlik ve sisli atmosfere rağmen Bursa 
OSB’lerimizde üretim de iyi gidiyor. Zira bu yılın 
ilk 5 ayında Bursa organize sanayi bölgelerimiz-
de üretim yüzde 5’in üzerinde arttı” dedi.

HEDEF, TÜRKİYE’Yİ DAHA GÜÇLÜ 
ÜRETİM ÜLKESİ HALİNE GETİRMEK

Konuşmasının devamında OSBÜK’ün yaptığı 
çalışmalara da değinen Kütükcü, 2021 yılında 
OSB’lerden OSBÜK’e enerjiden mesleki eğitime, 
atık su arıtma tesislerinden arabuluculuğa kadar 
çok geniş bir yelpazede 478 ayrı talebin geldiği-
ni ve taleplerin tamamının takip edildiğini dile 
getirdi. OSBÜK’ün OSB’lerin sorunlarına çözüm 
üreten güçlü bir kurum haline geldiğini söyle-
yen Kütükcü, OSBÜK’ün OSB’lerle ilgili yürüttüğü 
çalışmalar hakkında bilgiler de verdi. Kütükcü, 
Türkiye’yi daha güçlü bir üretim ülkesi haline ge-
tirmek için çalıştıklarının altını çizerek konuşma-
sını şu şekilde tamamladı: 

“Ocak ayında yaşadığımız elektrik ve doğal gaz 

kısıtlamalarında sürecin sağlıklı yönetilmesi adı-
na çok kritik roller üstlendik. OSB’leri, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımızla, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanımızla bir araya getirerek taleplerimizi hep 
birlikte ifade ettik. Yaptığımız çalışmalar netice-
sinde Bursa’daki OSB’lerimizi de ciddi manada 
olumsuz etkileyen 300 bin metreküpün altında 
doğal gaz tüketen OSB sanayicilerimizin mağ-
duriyetini ortadan kaldırdık. Artık yıllık 300 bin 
metreküpün altında doğal gaz tüketen OSB 
sanayicilerimiz yüksek fiyatlı olan Kademe-2 ta-
rifesi yerine, Kademe-1 tarifesinden yararlanıyor 
ve üçte bir fiyata faturalandırılıyor. OSBÜK olarak 
OSB’lerimizin taleplerini takip etmeye, sorunla-
rını çözmek için OSB’lerle sahada mücadele et-
meye devam edeceğiz.”

BURKAY’DAN, OSBÜK’E TEŞEKKÜR

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı 
İbrahim Burkay ise OSB’lerin başarılı örnekleriy-
le Türkiye’nin dört bir yanına yayıldığını anlattı. 
OSB’lerin, yatırımların hızlanmasından istihda-
mın artırılmasına kadar pek çok alanda güçlü 
bir atılımın sağlanmasına imkân oluşturduğunu 
kaydeden Burkay, “Çatı kuruluşumuz OSBÜK’ün 
Başkanı Memiş Kütükcü’nün liderliğinde yürüt-
tüğü her çalışma üretimin sürdürülebilirliği ve 
dünya ile rekabetimiz açısından büyük önem arz 
ediyor. Sanayi kuruluşlarımızın ortak sorunlarına 
çözüm üretmek amacıyla özellikle olağanüstü 
zorluklarla mücadele ettiğimiz bir dönemde 
OSBÜK’ün üstlendiği misyon ve yönetim ku-
rulumuzun gayretli çalışmaları takdiri fazlası ile 
hak ediyor. Yapılan her çalışma için Başkanımız 
Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulumuza teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

Toplantıda konuşmaların ardından OSB Başkan 
ve Müdürleri birçok konuda talep ve önerilerini 
dile getirdi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) ev sahip-
liğinde BTSO Binası’nda düzenlenen ’Üniversi-
te-Sanayi İş birliği Çalıştayı’na BUÜ Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Adem Doğangün, ÜSİGEM Yönetim Kurulu 
Üyeleri, iş dünyası temsilcileri, Fakülte Dekanları, 
ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri ile 
akademisyenler katıldı.

TOPLUMUN HER KESİMİ İLE 
DİYALOGLAR DEVAM EDİYOR

Programda bir açılış konuşması yapan Rektör 
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve geldikleri 
ilk günden itibaren Üniversite-Sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesi adına yoğun bir mesai harcadık-
larını vurguladı. ÜSİGEM’i sırf bu amaçla güç-
lendirdiklerini ve gönüllü olarak burada görev 
alacak kıymetli iş insanlarını platforma aldıklarını 
aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Gerçek-
leştirdiğimiz toplantılarda görüştüğümüz pro-
jelerin hangi aşamada olduğunu ve ilerleyen 
süreçlerde neler yapacağımızı ele alıyoruz. Top-
lantılarımızı bir ay üniversitemizde, diğer ay ise 
sanayi kuruluşlarında olacak şekilde aksatmadan 
gerçekleştiriyoruz. Birinci olarak her yaptığımız 
toplantıda samimiyetin biraz daha artmasını he-
defliyoruz. İkinci olarak da şehirle bütünleşmiş 
konu başlıklarını dikkate aldığımızda merkezi 
yönetimler, yerel yönetimler, sivil toplum örgüt-
leriyle, sanayicilerle bir araya gelerek çalışmalar 
yürütüyoruz. Çok sayıda proje belirledik. Bu pro-
jeleri yürütebilecek akademisyenler ile sanayici-
leri buluşturuyoruz” diye konuştu.

REKTÖR KILAVUZ: BUGÜNE KADAR 
GELİNEN EN İYİ NOKTADAYIZ

Üniversite-Sanayi işbirliği konusunun yıllardır 
gündemde olduğunu ancak bir türlü istenilen 
düzeyde geliştirilemediğini belirten Prof. Dr. A. 
Saim Kılavuz; “Bu olguyu yıkmak için daha faz-
la çalışmamız gerektiğine inandık. Üniversite 
ile sanayi ilişkisini güçlendirecek temelde dört 
mekanizma var. Bilimsel Araştırmalar Birimimiz, 
Teknoloji Transfer Ofisimiz, ULUTEK Teknoparkı-
mız ve ÜSİGEM. Bunun yanı sıra Kamu Üniversite 
İşbirliği Portalı (KÜSİ) da kuruldu. Elimizdeki tüm 
imkanlarla sanayicilerimizin yanına gidiyoruz 

ve iş birliğini geliştirmek için her türlü yöntemi 
deniyoruz. Bu anlamda Üniversitemizde bugü-
ne kadar gelinen en iyi noktadayız diyebiliriz. 
Ancak, Bursa çok daha iyilerini hak ediyor. Bizler 
de sanayi odaları, ticaret odalarıyla ve diğer tüm 
paydaşlarımızla bir araya gelerek çalışmalarımıza 
artı değer katmaya gayret ediyoruz. Bizlere des-
tek veren, fikirlerimize ilgi gösteren ve işbirliği 
yapan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür 
ediyorum. İstediğimiz sonucu elde etmek için 
çalışmaya devam edeceğiz. Karşılıklı iyi niyet ile 
Üniversitemizi, iş dünyası temsilcilerini, Bursa’mı-
zı ve ülkemizi çok daha üst basamaklara taşımak 
için gayret ediyoruz” açıklamasında bulundu.

SANAYİ DOKTORA PROGRAMI’NDA 
TÜRKİYE 1.LİĞİ

Yönetim olarak altı ayda bir memnuniyet anket-
leri yaptırdıklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. 
Ahmet Saim Kılavuz, öğrenci, akademik ve idari 
personel ile dış paydaşların memnuniyet oran-
larını ölçümlediklerini açıkladı. Tüm kulvarlarda 
oranların yükselişte olduğunu söyleyen Prof. Dr. 
Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversite sanayi iş birliği 
için yola çıkmıştık. Geldiğimiz noktada bu işbir-
liğinin yükselişe geçtiğini söyleyebiliriz. ULUTEK 
Teknoparkımıza doluluk oranları neredeyse yüz-
de yüzlere çıktı. ÜSİGEM, Üniversite-Sanayi işbir-
liğinin gelişmesine önemli oranda vesile oldu. İki 
tarafın da birbirine ihtiyacı olduğunu ve burada 
bir iletişim eksikliği olduğunu düşündük. Bu iş 
birliklerini çeşitli alanlarda geliştirmemiz gere-
kiyor. TÜBİTAK’ın 2244 Sanayi Doktora Programı 
var. Bu alanda Türkiye’de 81 öğrenci ile birincili-
ğe sahibiz. En yakın rakibimize fark atmış durum-
dayız. Bu birincilik, Bursa sanayisinin Ar-Ge’ye, bi-
lime aslında çok fazla önem verdiğini gösteriyor” 
şeklinde konuştu.

ULUTEK VE TTO ÇALIŞMALARA 
DEĞER KATIYOR

Sanayicinin taleplerini karşılayabilecek bilgi biri-
kimi ve özgüvene sahip olduklarını vurgulayan 
Prof. Dr. Kılavuz: “Göreve geldiğimizde kapan-
mak üzere olan bir Teknoloji Transfer Ofisimiz 
vardı. Şuanda Türkiye’nin önemli teknoloji trans-
fer ofislerinden biri haline geldi. Bu kuruluş, üni-

versite ile sanayi arasında köprü görevi görmek-
tedir. Patent konusunda da çok iyi mesafeler kat 
ettik. ULUTEK, hali hazırda en fazla patent üreten 
firmaların yer aldığı sıralamada ilk 5 teknokent 
arasında gösteriliyor. En fazla patent başvurusu 
yapan ilk 6 üniversite arasında yer alıyoruz. Son 
iki yıl içerisinde patentlerimizden ticarileşenler 
oldu. ÜSİGEM aracılığıyla yürütmüş olduğumuz 
faaliyetler karşılıklı işbirlikleriyle güzel projeler 
ortaya çıkmaya devam ediyor” dedi.

HEDEF: EN İYİLER ARASINDA 
YER ALMAK

Bursa’nın her zaman daha iyisini hak ettiğini 
belirten Rektör Kılavuz, hedeflerinin İTÜ, ODTÜ, 
Boğaziçi ve Gebze Teknik gibi belli alanlarda 
mesafe kat etmiş üniversiteler düzeyine gelmek 
olduğunu söyledi. Kılavuz: “Bu hedefe ulaşa-
bilmenin yolu da iş dünyası ile birlikte hareket 
etmekten geçiyor. Bu potansiyel üniversitemiz-
de de şehrimizdeki iş dünyası temsilcilerinde 
de vardır. Bilgi gücüne sahip akademisyenlerin 
potansiyellerinin yükseltilmesi için çalışıyoruz. 
Bugün geldiğimiz nokta, akademik kadromuzun 
mevcut potansiyelinin sadece yüzde 30’unu 
kullanmasıyla mümkün olmuştur. Bu potansiyeli 
yüzde 40 veya yüzde 50’lere çıkarabilirsek, çok 
daha başarılı sonuçlara imza atacağımıza inanı-
yoruz” şeklinde konuştu.

Çalıştaya katılan iş dünyası temsilcileri ve aka-
demisyenler de üniversite-sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesi adına atılması gereken adımlar ko-
nusunda fikirlerini paylaştı. Benzer programların 
ilerleyen günlerde tekrar edilmesi kararlaştırıldı.
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haber / Automotive Meetings

Otomotivin 
devleri 
8-10 
Kasım’da
Bursa’da 
buluşacak

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde 
düzenlenen ve uluslararası bir ikili iş görüşmele-
ri etkinliği olan Automotive Meetings Bursa’nın 
ikinci aşaması, 8-10 Kasım 2022 tarihlerinde Bur-
sa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’n-
de fiziki olarak yapılacak. Sektör stratejileri, ino-
vatif, rekabetçi ve yenilikçi firmaların iş birliğinin 
artırılması hedefiyle çok sayıda yerli ve yabancı 

otomotiv sanayi ana üreticileri ile yan sanayi fir-
malarını buluşturarak networking yapmalarını 
sağlayan Türkiye’nin ilk ve en büyük, Avrupa’nın 
ise en büyük altıncı etkinliği olan Automoti-
ve Meetings Bursa, etkinlik sırasında yapılacak 
görüşmelerle Covid 19 sonrası değişen tedarik 
zincirinin yeniden yapılanmasında etkili olacak. 
Stellantis, Volvo, Alexander Dennis, Marco Polo, 

Aston Martin, Volkswagen, Mercedes Truck, 
TOGG ve Türkiye’deki OEM’lerin çoğu katılım için 
kayıt yaptıran firmalar arasında yerini alırken, et-
kinliğe katılım için kısıtlı bir yer kaldığı öğrenildi.

ONLINE YAPILAN İLK AŞAMADA 
NELER OLDU?

Daha önce iki kez fiziki olarak gerçekleştirilen 

Automotive Meetings Bursa’nın 
3.’sünün ilk ayağı, 2021’de online 
olarak yapıldı. Açılışta konuşan BO-
SİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özgür 
Şahin, “Covid-19 pandemisi, dünya 
genelinde yaşamın doğal akışını 
değiştirdi. Bu süreçte özellikle lojis-
tik alanında yaşanan sıkıntılar üreti-
mi de olumsuz etkiledi” dedi. 

İki yılda bir düzenlenen ve çok 
olumlu sonuçlara ulaşılan Auto-
motive Meetings Bursa’nın daha 
önceki etkinliklerini yüz yüze 
yaptıklarını ancak sonuncusunu 
pandemi nedeniyle online olarak 
düzenlediklerini ifade eden Şahin, 
“Pandemiye rağmen üretme ve 
satmak zorundayız. İşte bu nedenle 
bu etkinlik tüm katılımcılar için yeni 
fırsatlar oluşturacaktır. Bilhassa B2B 
görüşmeler bölümü firmaların bir-
birlerini ve ürünlerini daha yakından tanımaları 
açısından büyük önem taşıyacaktır. Tabii ki de-
ğerli konuşmacılarımız da sektörümüzün global 
anlamdaki durumuna ilişkin kıymetli değerlen-
dirmelerde bulunacaklardır” diye konuştu.

Şahin’in açılış konuşmalarının ardından sunum-
lara geçildi. İlk oturumda BOSCH Orijinal Ekip-
man Satış Müdürü Yunus Çakır ve TOFAŞ Ar-Ge 
İleri Teknoloji Geliştirme Programı Ofis Bölüm 
Yöneticisi Serhat Akçay, bir sonraki oturumda 
da Stellantis Satın Alma Proje Müdürü Nicholas 
Stutel ile Volkswagen CFO Ali Gülşen, sunumla-
rıyla programa değer kattılar. Dijital konferansta 
da FCA ve PSA Grubu’nun birleşmesiyle oluşan 
Stellantis’ten, Renault ve General Motors’a bir-
çok OEM’in temsilcisi konuşmacı olarak katıldılar.

YOĞUN BİR KATILIM TALEBİ 
BULUNUYOR

Öte yandan 8-10 Kasım 2022 tarihlerindeki ikili 
iş görüşmelerinde de önceden ayarlanmış ran-

devu çizelgeleri doğrultusunda OEM, TIER1 ve 
TIER2 firmalarının yanı sıra ağır vasıta üreticileri 
ve aftermarket firmaları bir araya gelecek. Tür-
kiye’nin otomotiv sektöründeki en büyük ulus-
lararası tedarikçi zinciri geliştirme etkinliğinde 
Stellantis, Volvo, Marco Polo, Aston Martin, Volk-
swagen, Mercedes Truck, TOGG ve Türkiye’deki 
OEM’lerin çoğu katılım için kayıt yaptıran firma-
lar arasında yerini alırken, Covid 19 sonrası özel-
likle Çin bazlı değişen tedarik zincirinin yeniden 
yapılanmasında önemli bir rol oynaması bekle-
nen Automotive Meetings Bursa etkinliği için 
oldukça yoğun bir katılım talebi bulunuyor.

DURMAZ: BURSA KÜRESEL 
BİR TEMSİLCİ

Dünyanın otomotiv devlerini buluşturan etkin-
lik ile Bursa’nın otomotivin başkenti olduğunu 
gösterirken, sektörü daha da ileri taşıdığını vur-
gulayan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, şunları söyledi:

“Yıllık 5 Milyar USD’yi aşan ihracat kapasitesi ile 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi himayesinde Bur-

sa Otomotiv Buluşmaları’na ev sahipliği yapmak-
tan mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Ülkemizde 
otomotiv sektöründeki ilk uluslararası B2B etkin-
liği olan Bursa Otomotiv Buluşmaları ile Bursa’yı 
global bir oyuncu olarak tanıtırken, otomotiv 
sektörünün yerel ve uluslararası oyuncularını 
bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bursa’nın Tür-
kiye’nin en önemli sanayi ve üretim şehri oldu-
ğunu gören Oyak Renault, Fiat, Tofaş ve Karsan 
Otomobil Fabrikaları burada yer alıyor. Türkiye’de 
üretilen her 2 otomobilden 1’i Bursa’da üretiliyor. 
Araç üreticileri ve orijinal ekipman üreticilerinin 
(OEM) şehirdeki varlığı sayesinde, yüzlerce oto-
motiv imalat şirketi lider otomotiv tedarikçisi 
olarak çalışmaktadır. Ayrıca Bursa, teknik tekstil, 
makine, metal, kimya, malzeme ve plastik gibi 
birçok farklı sektör için önemli bir merkez olarak 
biliniyor. Kasım 2022’de sektör temsilcilerini şeh-
rimizde görmekten memnun olacağız.” 

Bursa OSB’nin ev sahipliğinde otomotiv ana ve yan sanayiyi bir araya getirerek 
networking yapmalarını sağlayan Türkiye’nin ilk ve en büyük, Avrupa’nın ise en 
büyük 6. etkinliği olan Automotive Meetings Bursa, 8-10 Kasım 2022 tarihlerinde 
Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik 
sırasında yapılacak görüşmeler, Covid 19 sonrası değişen tedarik zincirinin yeniden 
yapılanmasında etkili olacak.

Bursa Otomotiv 
Buluşmaları’nın 
amaçları nelerdir? 

• Otomotiv ve otomotiv yan sanayii 
sektöründeki üreticiler, 1. ve 2. se-
viye tedarikçiler, servis sağlayıcılar 
ile otomotiv kümelerini bir araya 
getirerek iş ağlarını geliştirmelerine 
imkân sunmak, 

• Araç üreticileri, OEM’lerin tedarik 
zincirlerini geliştirmelerine yardım-
cı olmak, 

• Gelecekte ortaklıklar ve işbirlikleri 
için Türk ve yabancı şirketler arasın-
da bir köprü oluşturmak, 

• Türkiye’de bulunan tedarikçilere, 
araç üreticileri, OEM ve uluslararası 
şirketlerle çalışarak işlerini geliştir-
melerine fırsat yaratmak.

260

5.500

25

B2B

+ Katılımcı Firma

+ B2B Toplantıları

Ülkeden Katılımcılar

Toplantılar

Yüksek Seviye Katılımlı Toplantılar
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dosya / Yeşil Mutabakat

Bursa OSB ve 
BOSİAD, sanayide 
yeşil dönüşümün 
temel taşı olacak 
Yeşil Mutabakat’ın 
bilinmeyen 
sorularına cevap 
bulmak ve bölge 
sanayicilerini 
bilgilendirmek 
amacıyla panel 
düzenledi.

Yeşil Mutabakat
her yönüyle

Bursa OSB’de
konuşuldu

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) 
ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayici-
leri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), bölge 
sanayicilerini yakından ilgilendiren konu-
larda bilgilendirme çalışmalarını sürdürü-
yor. Bu kapsamda, Dünya Gazetesi işbir-
liğiyle Riskler, Fırsatlar ve Yeşil Mutabakat 
konulu panel düzenlendi. Toplantı, BTSO 
ev sahipliğinde Bursalı sanayicilerin katı-
lımı ile gerçekleşti. Dünya Gazetesi (NBE) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın 
moderatörlüğünde yapılan panelde, Tica-
ret Bakanlığı ticaret uzmanlarından Demet 
Işıl Karakurt, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Nas ve Dünya 
Gazetesi Yazarı ve Redis Inovation Kurucu-

su Selin Arslanhan, her yönüyle Yeşil Mu-
tabakat’ı anlattılar, risklerine ve fırsatlarına 
dikkati çektiler.

DURMAZ: GELECEĞE 
YAŞANABİLİR BİR DÜNYA 

BIRAKMALIYIZ

Panelinin açılış konuşmasını yapan Bursa 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dur-
maz “Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmamız lazım. Çocuklarımızı küçük 
yaşta eğiterek çevreci bireyler haline getir-
meliyiz ki yarın nereye giderlerse gitsinler 
yaşanabilir bir dünya bıraksınlar. Bu da bir 
zekattır. İnsanlığa faydalı olmalıyız” dedi.

ÇAĞAN: HAZIRLIKLI OLURSAK 
FIRSATLAR BİZİ BEKLİYOR

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan 
da, her yıl haziran ayında gelenekselleşen çevre 
yarışmasını düzenlediklerini, pandemi koşulla-
rında online platforma taşındığını anımsatarak, 
“Avrupa Yeşil Mutabakatı, Türkiye’nin rakip ülke-
lerden ayrışması için bir fırsat olabilir. Bunun için 
ister ihracatçı olalım, ister ihracatçılara hizmet 
eden firmalar olalım, bunu muhakkak içselleştir-
mek ve bunun üzerine çalışmak durumundayız. 
2026’dan sonra başlayacak ve 2030’da hepimizi 
etkileyecek. Türkiye eğer uyum sağlamazsa 4 
milyar dolara yakın bir etkilenme söz konusu 
olacak. 2026 yılında devreye girecek, AB karbon 
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dosya / Yeşil Mutabakat

nötr uygulaması sonucu rekabetçiliğimiz ve 
kârlılığımız önemli ölçüde etkilenecek. Hazırlıklı 
olursak fırsat, hazırlıklı olmazsak riskler ile karşıla-
şacağız” değerlendirmesine bulundu.

TÜRK İŞ İNSANININ BELİRSİZLİKTE 
YÖNETME KABİLİYETİ YÜKSEK

Yeşil Mutabakat’ın risklerine ve fırsatlarına dikkat 
çekmek amacıyla gerçekleştirilen panelin mo-
deratörlüğünü gerçekleştiren Dünya Gazetesi 
(NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, 
Bursa’nın yeşil dönüşümde de iyi bir hızla ilerle-
diğini söyledi. “Önümüzde riskler de var, fırsatlar 
da var” diyen Güldağ, Yeşil Mutabakat konu-
sunun son dönemde sanayici ve yöneticilerin 
ilgisini çeken bir alan olduğunu söyledi. Hakan 
Güldağ, “Bildiğimiz çok şey olduğu gibi bilmedi-
ğimiz de çok şey var. Tabiki, tam manasıyla hazır 
değiliz. Pek çok sıkıntı da yaşanacak ama Türk iş 

insanının hem belirsizlik altında yönetme kabili-
yeti çok yüksek hem de değişen koşullara ayak 
uydurma kabiliyeti yüksek. Hem Bursa OSB’ye 
hem de BOSİAD’a bu işbirliği için, katılımcılara 
da katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

TEMEL AMAÇ KARBONSUZ 
EKONOMİ

Yeşil Mutabakatının kapsamlı ve köklü bir dö-
nüşümü getirdiğinin altını çizerek sözlerine 
başlayan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Çiğdem Nas da, ekonomi modelinin, 
mantığının yapı değiştirdiğini söyledi. Nas, “Ge-
zegenimizde artık büyümenin sınırlarına geldik. 
Kaynakları çok fazla kullandık ve çevreyi kirlettik. 
Giderek Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan ül-
kelerin dahi payı artıyor. Temel amaç; karbonsuz 
ekonomiye geçilmesi, doğrusal ekonomi anlayı-
şından döngüsel ekonomi anlayışına geçilme-

si. Ürettiğimiz ürün ve sağladığımız hizmette 
standartlar değişiyor. Özellikle Avrupa pazarına 
ihracat yapanlar etkilenecek ama hizmet sağla-
yıcılardan da dolaylı olarak etkilenenler olacak. 
Türkiye’nin de ekonomik aktörleri, şirketleri, KO-
Bİ’leri etkilenecek” yorumunda bulundu.

Özellikle enerji dönüşümündeki süreci Rus-
ya-Ukrayna Savaşı’nın hızlandırdığına dikkati 
çeken Çiğdem Nas, sözlerini şöyle sürdürdü: “En 
büyük öncelik Rusya’ya olan bağımlılığı önce 
azaltmak, sonra da bitirmek. RePower Komisyo-
nun Rusya’yı cezalandırma kararı Yeşil Mutaba-
kat ile örtüşüyor. Bu süreç hemen olabilecek bir 
iş değil. Orta ve uzun vadeli hedefler belirlenir-
ken, kısa vadede harekete geçiliyor. Rusya’ya do-
ğalgaz açısından bağımlı ülkeler ikilemde kaldı. 
Bu bağımlılığı da azaltmak için Avrupa Birliği’nin 
ortak bir birlik olarak, alım yapması gibi yollara 
gidiyorlar. Rusya’nın enerjiyi silah olarak kullan-
ması zaten hep yaptığı bir durumdu. AB’nin 
daha evvelden de kendini hazırlaması gerekiyor-
du ama tehdit ile harekete geçti. Türkiye önemli 
rol oynuyor. Hidrojen alanında işbirliği olabilir.”

Çiğdem Nas, Türkiye’nin kısa vadede enerji ihti-
yacını karşılarken, tekrar fosil yakıtlara müracaat 
ettiğini; ancak bunun uzun süre devam etme-
mesi gerektiğine dikkati çekerek, “Bu konuda 
uyarılarda da bulunuluyor. Rusya’ya olan bağlı-
lığı ortadan kaldırırken başka bağlılıklar oluştur-
mayalım. Fosil yakıtlara kısa dönemli geçiş oldu. 
Uzun vadede yenilenebilir enerjiye dönüşüm 

sürecek. Kısa vadede bir mecburiyet var. Aynı 
zamanda teknolojide de enerji depolama gibi 
inovasyon yapılması gerekiyor. Avrupa’nın he-
deflerine ulaşması için Türkiye’nin de bu sürece 
dahil olması lazım” diye konuştu.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN 
FİNANSMANLARINI İYİ 

DEĞERLENDİRMEK LAZIM

Ticaret Bakanlığı ticaret uzmanlarından Demet 
Işıl Karakurt, ürün standartlarının yaşam döngü-
sü ve ürün mevzuatının dönüşümünden bah-
setti. Döngüsel yaklaşımın özel bir mevzuat ile 
dönüşeceğini söyleyen Karakurt, “2035 yılı itibari 
ile AB piyasası tamamen elektrikli bataryalı araç-
lara dönecek. Bu noktada karbondan arındırılmış 
bir ulaşıma, araçlarda ortak kullanıma yönelin-
mesi dikkati çekiyor olacak. Ürünlerin süreçleri-
nin izlenerek yeniden kullanımına yönelik yön-
temlerle ekonomiye tekrar tekrar kazandırılması 
önem arz ediyor. Ürünün girdi aşamasından iti-
baren üretim süreçleri tamiri yeniden kullanımı-
nın takip edileceği bir dijitalleşme devri bizleri 
bekliyor. Bu süreç, üreticinin sorumluluğunun 
arttığı bir süreç” şeklinde konuştu. Karakurt, il-
gili sertifikalandırılmalar ile birlikte atıkların da 
artık sanayide dönüştürülebilir bir hammadde 
haline geleceğinin altını çizdi. Karakurt, “Firmalar 
karbon sertifikalarını alacak. İthalatçı ürün teda-
rikçisinden onaylanmış raporunu bekleyecek. 
Artık ‘denedim, yanıldım’ deme lüksümüz yok. 
Yeşil dönüşüm finansmanlarını iyi değerlendir-
mek lazım. TÜBİTAK destekleri, su geri kazanımı, 
dönüşüm teşvikleri gibi çalışmaları takip ederek, 
faydalanmak gerekiyor” dedi.

Sınırda karbon düzenlemesi hakkında da bilgiler 
veren Karakurt, “Bu uygulama 2023-2026 dö-
nemi arası çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve 
çimento sektöründe Avrupa Birliğinde sertifika-
landırılmış ithalatçıların yine karbon sertifikaları 
alarak bu ürünleri ithal etmesini sağlayacak. Bu 
uygulama, 3 yıllık sürede ürünlerdeki gömülü 
emisyonların raporlanmasını gerektirecek. Parla-
mento Çevre Komitesinin tartışmalarında biraz 
daha öne çekilmek istendi. ETS sisteminde bir 
üst seviyede emisyon sınırının aşağıya çekilmesi 
ardından da bu sınırın yıllar içerisinde azaltılması 
öngörülüyor. Geçen hafta yapılan toplantıda bu 
sınırın yükseltilmesine yönelik sektörden talep-
ler geldi. Çünkü sektör, Rusya-Ukrayna savaşının 
da etkisiyle fiyat artışları ve tüketiciler üzerine 
oluşan baskı nedeniyle bunları biraz daha es-
netmek istemedi. Oylamada, daha sıkı tedbirlere 
geçilmesi istenen grubun, muhafazakar grupla 
beraber tasarıyı red ettiğini gördük. Bu çerçe-

vede konu komitelere tekrar tartışılmaya açıldı. 
Gelinecek nokta; sınırda karbon düzenlemesinin 
olabildiğince sıkı olarak, AB üreticisi korumaya 
alınacak” bilgisini verdi.

YEŞİL MUTABAKAT’TAN KAÇMAK 
MÜMKÜN DEĞİL

Yeşil mutabakatı yaptırım olarak görmemek ge-
rektiğine vurgu yapan Dünya Gazetesi Yazarı ve 
Redis Inovation Kurucusu Selin Arslanhan ise, 
“Yaptırımlar, zorunluluk olarak görüldüğü için 
daima büyümeyi etkiler. Oysaki yeşil dönüşüm 
daha kapsamlı bir oluşum. Büyük resme bakmak 
lazım. Sürdürülebilirlik meselesi yıllardır günde-
mimizde. Bugün sürdürülebilirliğin bu alanını 
konuşuyoruz, yarın başka bir alanından konular 
karşımıza çıkacak. Sürdürülebilir dünyada yeni 
yaptırımlar da gelecek. Yeşil Mutabakattan kaç-
mak mümkün değil. Üretim süreçlerini öyle ya 
da böyle değiştireceğiz. Yeşil dönüşümden kaçış 
yok. Yaptırım diye görebiliriz, riskleri görebiliriz 
ama bu dönüşümü teknolojinin yaygınlaşması 
için fırsat olarak da yorumlayabiliriz. Evet, kolay 
değil. Maliyetli bir süreç. Rekabet gücünü aynı 

zamanda artıran bir süreç olacak. Tehdit değil 
fırsat olarak görüyoruz” diye konuştu.

Yeşil Mutabakat konusunu sektör bazlı da de-
ğerlendiren Selin Arslanhan, “Özellikle tekstil, 
plastik, kimya sektörlerinde verimlilik artışlarını 
sağlayabilmek öncelikli amaç. Bursa’da yeşil tek-
noloji ile dönüştürülebilir alanlar çok fazla. Teks-
tilde öne çıkan konu materyal seçimi ve suyun 
geri kazanımı öne çıkan iki, unsur. Otomotiv sek-
töründe ise mesele sadece enerji dönüşümü de-
ğil. Değer zincirinin tümüne bakmak gerekiyor. 
Malzemeyi, süreci, üretim sürecini dönüştürmek 
gerekiyor. Geleneksel araçlarla, elektrikli araç-
ların karbon emisyon arasında çok az fark var. 
Geleneksel araçlarda yüzde 15’i iken, elektrikli-
de yüzde 41’e çıkıyor. Elektrikli araçları özellikle 
üretirken karbon emisyonuna neden oluyoruz. 
Kullanırken fayda sağlıyoruz gibi düşünüyoruz 
ama yanılıyoruz. Şirketlerin aynı zamanda teda-
rikçilerini de dönüştürmesi gerekiyor. Önemli 
olan yeşil dönüşüm süreci için doğru yatırım ve 
stratejilerin belirlenmesi” değerlendirmesinde 
bulundu. 
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OSB’ler yeşil dönüşümde 
Türkiye’ye örnek olacak

Bursa OSB’den iyi uygulama örneği 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından “OSB’lerin Yeşil Dönüşümü ve 
Sürdürülebilirlik Çalıştayı” düzenlendi. 10-13 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 81 ildeki 
organize sanayi bölge müdürleri ile OSB’lerin ilgili personellerinin katıldığı Çalıştay’da, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’ndan Yeşil Finansmanda Avrupa Birliği Fonlarına, OSB’lerde yeşil dönüşüm sürecinden 
yenilebilir enerji yatırımlarına ve organize sanayi bölgelerinin iyi uygulamalarına kadar pek çok konu 
masaya yatırıldı. 

Bursa OSB’yi temsilen Bölge Müdürü A. Türker 
Ertürk, BOSEN Enerji Elektrik Üretim A.Ş Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Cen-
giz ile Atık Yönetimi ve Kalite Yöneticisi Meral 
Kesiciler’in katılım sağladığı Çalıştay’ın kapanış 
toplantısına video konferans ile katılan OSBÜK 
Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi böl-
gelerinin yeşil dönüşüm sürecine çok güçlü bir 
şekilde hazırlandığının altını çizerek, “Her dönem 
olduğu gibi bu dönemde de Türk sanayisine ör-
nek olacağız” dedi. Organize sanayi bölgelerinin 
güçlü ve planlı altyapıları, yenilenebilir enerji ya-
tırımları, arıtma tesisleri ve yeşil alanları ile yeşil 
dönüşüm sürecinde Türk sanayisi için önemli 
avantajlar barındırdığını ifade eden Kütükcü, 
Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecini OSB’lerle fır-
sat çevireceğini söyledi. Kütükcü, OSBÜK olarak 
OSB’leri daha güçlü hale getirmek için yaptıkları 
çalışmaları sürdüreceklerini de belirtti.

OSB’LER ÜRETİM DEVRİMİ YAPTI
Kütükcü, Türkiye’nin geçmişten bugüne tüm 
yeni fırsatları organize sanayi bölgeleri ile ya-
kaladığını, özellikle pandemi döneminde Türk 
sanayisinin küresel pazarlara entegre olmasında 
OSB’lerin çok büyük etkisinin olduğunu ifade 
etti. Kütükcü, “Edirne’den Kars’a tüm yeni fırsat-
ları OSB’lerimizin katkılarıyla yakaladık. Hepimizi 
olağan üstü tedirgin eden pandemi dönemin-
de bunu bir kez daha gördük. Organize sanayi 
bölgelerimizde üretim neredeyse hiç aksama-
dı. OSB’lerimiz kesintisiz hizmet verdi, katılımcı 
sanayicilerimiz de kesintisiz üretti. Geldiğimiz 
noktada Türkiye, artan tüm maliyetlere ve zor-
lu süreçlere rağmen küresel pazarlara çok daha 
güçlü bir şekilde eklemlendi. Sadece son iki yıl-
da OSB’lerimizde 2 bin 500 yeni işletme üretime 
başladı. Yine aynı dönemde camiamız 350 bin 
yeni istihdam sağlayarak, 2 milyon 325 bin kişiy-
le tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaştı. 
Türk özel sektörü, bu dönemde organize sanayi 
bölgelerimizin liderliğinde ortaya koyduğu ba-
şarılarla aslında bir üretim devrimi yaptı” şeklin-
de konuştu.

KÜTÜKCÜ’DEN BİRLİK VE 
BERABERLİK MESAJI 

Konuşmasında OSB bölge müdürleri ve 

çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkür 
eden Kütükcü, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 
Hedeflerinin OSB’lerin üretim gücünü ve küresel 
itibarını daha güçlü haline getirmek olduğunu 
aktaran Kütükcü, “Biz başarının altında birlik ve 
beraberlik ruhunun yattığına inanıyoruz. Sana-
yicilerimizle, OSB başkanlarımız, yönetim kurul-
larımız, müteşebbis heyetlerimiz, bölge müdür-
lerimiz ve çalışanlarımızla birlikte biz büyük bir 
aileyiz. Rabbim bu ailenin birliğini, beraberliğini 
daim etsin. Hedefimiz bu ailenin üretim gücünü 
ve küresel itibarını daha da güçlü hale getirmek. 
Bunu da birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

Başkan Kütükcü’nün konuşmasının ardından 
OSBÜK Genel Sekreteri Fatih Soysal, “OSB’lerin 
Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı”na 
katılan katılımcılara sertifikalarını takdim etti. 

OSB’lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalış-
tayı’nda, Atık Yönetimi ve Kalite Yöneticisi Meral Ke-
siciler de OSB İyi Uygulama Örnekleri kapsamında 
bir sunum gerçekleştirdi. Bursa OSB’yi tanıtıp hiz-
metleri hakkında bilgi veren Kesiciler, özellikle yeşil 
OSB kapsamındaki hizmetleri olan Su Üretim Tesi-
si, Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşil Alan Bakımı, Evsel Atık 

Toplama, Yenilenebilir Enerji, Hava Kalitesi, 
Enerji Verimliliği ile ilgili çalışmaları anlattı. 
Yeşil Mutabakat konusunda hazırlanmış 
olan Bursa OSB filmini de gösteren Kesici-
ler’e, katılım sertifikasını OSBÜK Genel Sek-
reteri Fatih Soysal takdim etti.
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Bursa OSB ve BOSİAD yönetimi 
ile bölge sanayicileri, Atatürk 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin 40. Mezuniyet Töreni’ni 
katılarak, gençlere ‘yanınızdayız’ 
mesajı verdi. Mesleki eğitimin 
tüm paydaşlarını bir araya getiren 
bu katılımla çok önemli bir ana 
tanıklık ettiklerini belirten Okul 
Müdürü Pınarlı, “Bu, bizim uzun 
yıllardır kurduğumuz bir hayaldi, 
nihayetinde gerçek oldu” dedi.

Sanayiciler, Atatürk MTAL’de 
mezuniyet sevincine
ortak oldu

Sanayide çarkların dönmesi için nite-
likli elemanlar yetiştiren Atatürk Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 12. 
sınıf öğrencileri, uzun ve yorucu bir 
eğitim-öğretim döneminin ardından 
4 yıllık mesleki eğitimlerini tamam-
layarak mezun oldu. 17 Haziran 2022 
Cuma günü gerçekleştirilen törende, 
87’si Anadolu Meslek Programı (AMP), 
23’ü İkili Mesleki Eğitim Merkezi’nden 
olmak üzere toplam 110 öğrenci me-
zuniyet sevinci yaşarken, öğrenciler 
mezuniyet belgelerini ve hediye çek-
lerini bölge sanayicilerinin elinden 
aldılar. 

HAYALDİ GERÇEK OLDU

Törenin açılış konuşmasını yapan Okul 
Müdürü Ömer Pınarlı, hayalini kurduk-
ları eğitim ve sanayide iş birliği konu-
sunda önemli aşamalar kaydettiklerini 
dile getirerek, başta Bursa OSB ve BO-
SİAD yönetimi olmak üzere bölgedeki 
iş insanlarına teşekkür etti. “40. Mezu-
niyet Törenimizde bugün çok önemli 
bir ana tanıklık ediyoruz; Milli Eğitim, 
Bursa OSB ve BOSİAD Yönetimi, sana-
yici ve İş İnsanları ile öğretmen ve öğ-
renciler kısaca mesleki eğitimin tüm 
paydaşları bir arada bulunarak mesleki 
eğitime verilen önem ve değeri bir kez 

daha perçinlemiş bulunmaktayız” diyen Pınarlı, 
şöyle devam etti:

“Bu bizim uzun yıllardır kurduğumuz bir hayaldi, 
hamdolsun şimdi gerçek oldu. Okulumuz, başta 
içinde bulunduğumuz Bursa OSB, Bursa ve tüm 
Türkiye’de binlerce mezunumuz ile gerek müte-
şebbis gerek nitelikli teknik personel özellikle-
riyle ülke kalkınmasına 40 yıldır önemli katkılar 
sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Tam 
donanımlı, nitelikli teknik bilgileriyle üretken, 
mutlu, huzurlu, vatana, millete faydalı bireyler 
yetiştirmek için çıktığımız bu yolda okulumuzun 
mottosunu bir kez daha vurgulamak istiyorum: 
Gel Bizimle Ol, Ülkenin Kaderi Değişsin.”

Pınarlı, konuşmasının sonunda mezun olan 
öğrencilere bundan sonraki eğitim ve çalışma 
hayatında başarılar dilerken, Pınarlı’nın hemen 
ardından gençlere hitap eden Nilüfer İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekci de 
şunları söyledi:

“İmalat sanayi, ülkelerin ekonomik bağımsızlığı-
nın ve yaygın refahının teminatlarından biridir. 
Nitelikli insan kaynağı olarak sizler Türk Mille-
ti’nin geleceğisiniz. Endüstri 4.0 ile birlikte özel 

sektörün, iş dünyasının ve kamusal alanın ihtiyaç 
duyduğu dijital dönüşüm gibi gerekliliklere sü-
ratli ulaşım bakımından umutlarımızı büyüten 
iyi bir jenerasyonsunuz. 40 yıldır Türk Milli Eği-
timi’ne ve Türk sanayisine kalifikasyonu yüksek 
insan gücü yetiştiren okulunuzun adı Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ten geliyor. Türkiye Cum-
huriyeti’nin Kurucusu Atatürk’ün adını taşıyan 
bir okuldan mezun olmanın ayrı bir sorumlu-
luğu olduğunu anımsatmak istiyorum. Bu so-
rumlulukla ileride ülkemizin kalkınmasına katkı 
koyacak siz öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Durmaz da sanayiciler olarak 
törene katılmalarının mesleki eğitim alan genç-
lere ne kadar önem verdiklerinin göstergesi ol-
duğunu dile getirdi. Bursa OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Durmaz, “Öğretmenlerinizle 
birlikte 4 yıl boyunca emek verdiniz. İnşallah bu 
ülkenin müreffeh seviyeye gelmesi için daha çok 
çalışacak ve emek harcamaya devam edeceksi-
niz. Sizlere bundan sonrası için başarılar diliyo-
rum” dedi.  

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokol 
ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
sorumluluğunu üstlenen Bursa Organize Sa-
nayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan da şöyle 
konuştu:

“BOSİAD olarak sanayinin nitelikli eleman soru-
nunun çözüm kaynağı olan meslek liselerinin, 
son yıllarda azalan itibar ve önemine dikkat çek-
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mek için bir yola çıktık. Çok sayıda projeyi hayata 
geçirdik. Burada bir arada bulunduğumuz Ata-
türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de somut 
geri dönüşler aldığımız bir eğitim kurumu oldu. 
Okulumuza BOSİAD üyesi sanayiciler ve BEBKA 
mali desteğiyle Endüstri 4.0 laboratuvarı kurduk. 
Bu çabalar, çalışmalar elbette ki çok önemli, ama 
en önemlisi siz değerli sanayicilerimizin meslek 
liselerine biraz daha yakından bakması. Hepini-
zin yapacağı şeyler var mutlaka. Ara eleman yok 
evet bunu hepimiz biliyoruz ama bu elemanları 
yetiştirecek okulları tanıyor muyuz? Bugünkü 
Mezuniyet Töreni’ne katılmakla da öncelikli he-
defimiz bu. Okulumuzu, gelecekteki potansiyel 
elemanlarımızı tanımamız. Biz onlara inanıyo-
ruz. Siz sanayicilerimiz de inanın. BOSİAD olarak, 
meslek liselerindeki eğitim seviyesinin güçlen-
mesi için çok çalışacağız. Biliyoruz ki bu okullar-
dan yetişecek siz gençler ‘ara eleman’ değil ‘ara-
nan eleman’ olarak Türkiye ve Bursa sanayisine 

hizmet edeceksiniz.”

40 YILLIK BU KAPIDAN BÜYÜK BİR 
SORUMLULUKLA ÇIKIYORUZ

Okul mezunları adına bir konuşma yapan öğren-
cilerden Adnan Ödemiş de şunları söyledi:

“Bugün 4 yıllık lise hayatımızın sonu ve hayatı-
mıza yeni kapıların açılacağı da ilk dönemimiz. 
Konuşmama Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün ‘Bütün ümidim Türk gençliğindedir’ 
sözüyle başlamak istiyorum. ‘Hayatta yegane 
üstünlüğüm Türklüğümdür’ diyen bir Önder’in 
neferleri olarak ilim, fen ve milli mukaddesatları 
elimizde bulundurarak yolumuzu kat etmek tek 
temennimizdir.  Bugün ATML’nin mezunları 4 yıl 
önce girdikleri bu 40 yıllık kapıdan bugün ayrı 
bir sorumlulukla çıkmaktadır. Bu ülkenin öz ev-
latları üniversitelerde, fakültelerde yani meslek 
hayatında bu liseyle ve bu lisenin adını alan Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini en iyi 

şekilde temsil edecek ve yüceltecektir. ATML‘nin 
köklü tarihinde iktisadi, sanayi ve eğitimsel kal-
kınma açısından gelişmişliği hepimize bu terim-
leri içerisinde bulunduran hayata şüphe yok ki 
avantajlı başlatacaktır. Bu lisenin mezunları ola-
rak ilk vazifemiz toplumun dinamiklerini oluştu-
ran değerlerimize yer, zaman ve şartlar fark et-
meksizin sahip çıkmaktır. Unutmayın ki Mustafa 
Kemal Atatürk vatanın, memleketin meseleleri 
ile ilgilenmeye başladığında henüz 14 yaşınday-
dı. Ailelerimizin bizi dünyaya getirme amaçları 
gurur duyacakları bir evlat istemeleridir. Bugün 
bu okuldan bizi mezun ederken beklentileri de 
aynı. Makam, mevki fark etmeksizin bugün bi-
zimle olanlara sesleniyorum ki unutmayın hayat 
bir mücadeleden ibarettir. Amacımız bu müca-
delede ahlaklı, vefalı, ahlaklı, adaletli ve vatanse-
ver kalabilmektir. Bizden 4 yıl boyunca sabrını, 
sevgisini esirgemeyen öğretmenlerimize teşek-
kür ediyorum.” 

BİRİNCİLERE HEDİYE ÇEKİ

Konuşmaların ardından Elektrik-Elektronik Tek-
nolojisi Alan Birincisi Ozan Çetin’e Mezuniyet 
Belgesi ve hediye çekini İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mustafa Muharrem Tüfekçi ve Bursa OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz bir-
likte takdim ederken, Endüstriyel Otomasyon 
Teknolojileri Alan Birincisi Şerif Özgel’e BOSİAD 
Başkanı Rasim Çağan ile BOSİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Özgür Şahin, 
Makine Teknolojisi Alan Birincisi Özkan Bingöl’e 

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez 
ve İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
İğrek, Metal Teknolojisi Alan Birincisi Gürkan 
Aydoğdu’ya BOSİAD geçmiş Dönem Başkanla-
rından, Sinta Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlker 
Oral ile Çetin Elektrik Mühendislik ve Taahhüt 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Öztunalı, 
İMEM Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Birincisi 
Elzem TaşBOSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Mefküre Zümbülova ve Emko Elektronik 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Ispalar, İMEM 

Makine Teknolojisi Alan Birincisi Esranur Keleş’e 
de BOSİAD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Mel-
tem Turan ve Ster Koltuk Sistemleri San. Tic. AŞ. 
Yönetim Kurulu Başkanı Koray Uçar verdi.  

Törenin ardından Atatürk Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’ni gezen sanayiciler, özellikle de BO-
SİAD’ın proje partnerliğini üstlendiği Bursa Es-
kişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2019 
Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek 
Programı kapsamında kurulan Endüstri 4.0 La-
boratuvarı’na hayran kaldılar. 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Birincisi Ozan Çetin’e Mezuniyet Belgesi, 
para ödülü  ve hediye çekini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfek-
çi ve Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz birlikte takdim etti.

Makine Teknolojisi Alan Birincisi Özkan Bingöl de mezuniyet sevincini BTSO Yö-
netim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez ve İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan İğrek ile paylaştı.

İMEM Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Birincisi Elzem Taş, mezuniyet belgesi ve 
hediye çekini BOSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mefküre Zümbülova ve 
Emko Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Ispalar’ın elinden aldı.

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Birincisi Şerif Özgel’e belge ve çekini 
BOSİAD Başkanı Rasim Çağan ile BOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Ko-
misyonu Başkanı Özgür Şahin verdi.

Metal Teknolojisi Alan Birincisi Gürkan Aydoğdu’yu ise BOSİAD geçmiş Dönem 
Başkanlarından, Sinta Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlker Oral ile Çetin Elektrik 
Mühendislik ve Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Öztunalı mezun etti.

İMEM Makine Teknolojisi Alan Birincisi Esranur Keleş’e de belgesi ve hediyesini 
BOSİAD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Meltem Turan ve Ster Koltuk Sistemleri 
San. Tic. AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Koray Uçar verdi.  
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haber / ISO 500

Türkiye’nin devleri
arasında Bursa OSB’den
11 firma var
İstanbul Sanayi 
Odası’nın hazırla-
dığı “Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu 2021 Araş-
tıması”nda Bursa 
OSB’den 11 firma 
kendine yer aldı. 
Bursa’nın en büyüğü 
ise Oyak Renault 
oldu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantı-
sında, İSO’nun ‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma-
ya göre, listeye Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren Oyak Renault Otomobil Fabrika-
ları A.Ş., Bosch San ve Tic. A.Ş., Korteks Mensucat 
San.ve Tic. A.Ş., Bosch RexrothOtomasyon San. ve 
Tic. A.Ş., Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş., 
Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş., Çemtaş Çelik Ma-
kine San. ve Tic. A.Ş., Durmazlar Makine San. ve Tic. 
A.Ş., Coşkunöz Metal Form Makine End. ve Tic. A.Ş., 
Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Warmhaus Isıtma ve 
Soğutma Sis. San. Tic. A.Ş. girdi.

BURSA’NIN İSO 500 PERFORMANSI

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesin-
de 28 Bursa firması yer aldı. Araştırmaya göre 
Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları 34 milyar 413 
milyon 732 bin liralık üretimden net satışla Bursa 
firmaları arasında en başarılı performansı sergiledi. 
Bunu 26 milyar 566 milyon 750 bin liralık üretim 
net satışla TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası ve 7 mil-
yar 950 milyon 86 bin liralık satışla Bosch Sanayi ve 
Ticaret izledi. İSO 500’deki Bursa firmalarının 2021 
yılında üretimden net satışları 124 milyar 512 mil-
yon 406 bin lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmaların 
toplam ihracatı 7 milyon 489 bin 963 dolar oldu. 
İSO 500’de Bursalı firmaların toplam istihdamı ise 
53 bin 856 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 
ISO İkinci 500’de yer alan Göliplik Şeremet Tekstil 

ve Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri bu yıl 
İSO Birinci 500’e yükselme başarısı sergiledi. Geçen 
sene İSO Birinci 500’de bulunan Karsan Otomotiv, 
Marmarabirlik, Rollmech Automotive, TARFAŞ Ta-
rımsal Faaliyetler, Uludağ İçecek ve Odelo Otomo-
tiv ise bu yılki listede yer almadı.

EN BÜYÜK YİNE TÜPRAŞ

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 
136,8 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 
Otomotiv 67,3 milyar lirayla yine ikinci sırada yer 
aldı. Bu yıl üçüncü sırada yer alan sanayi kurulu-
şu değişti. Geçen yıl Oyak-Renault’nun yer aldığı 
üçüncü basamağa 55,2 milyar liralık üretimden 
satışla üç sıra birden yükselen “Star Rafineri” yük-
seldi. Star Rafineri’yi 46,2 milyar liralık üretimden 
satışla “Toyota Otomotiv” takip ederken, beşinci 
basamakta 38,7 milyar lirayla geçen yıl listenin 10. 
sırasında yer alan “İskenderun Demir ve Çelik” yer 
aldı. Altıncı sıradaki şirket isminin açıklanmasını is-
temezken, “Ereğli Demir ve Çelik” 36,8 milyar lirayla 
7’nci, “Arçelik” 35,8 milyar lirayla 8’inci, Oyak-Rena-
ult 34,4 milyar lirayla 9’uncu, Tofaş 26,6 milyar liray-
la 10’uncu oldu.

İSO 500’ÜN ÜRETİMDEN SATIŞLARI 
2,05 TRİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretim-
den satışları geçen yıl 2020’ye göre yüzde 73,8 ar-
tarak 2,05 trilyon liraya ulaştı. Artışın yüksek olma-

sında, ihracattaki güçlü 
büyüme ile döviz kurları 
ve enflasyondaki hareket-
lenme etkili oldu. 2021 
tüketici enflasyonundan 
arındırıldığında üretim-
den satışların reel olarak 
önceki yıla göre yüzde 
27,7 ile oldukça yüksek 
bir artış sergilediği gö-
rüldü. İSO 500’ün ihracatı 
2021’de yüzde 33,9’luk 
artışla 85,8 milyar dolara 
ulaştı. Söz konusu şirket-
ler, Türkiye ihracatının 
yüzde 38,1’ini, sanayi ihra-
catının ise yüzde 39,4’ünü 
gerçekleştirdi.

405 ŞİRKET KAR ETTİ

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içeri-
sinde 2021’de 405 şirket kar etti. Faiz, amortis-
man ve vergi öncesi kar elde eden firma sayısı 
ise 489 oldu.

Geçen yıl yaratılan katma değer içerisinde en 
yüksek payı yüzde 33,3 ile düşük teknoloji yo-
ğunluklu sanayiler almaya devam ederken, bu 
rakamın son 3 yılda yüzde 40’larda düşmesi 
olumlu bir gelişme olarak öne çıktı. Orta-düşük 
ve orta-yüksek teknolojili sanayilerin payı yüzde 

60’lara yükseldi.

Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 
yüzde 6,4’ten yüzde 6,1’e geriledi. Bu veri, sana-
yinin yüksek teknolojiye geçiş ihtiyacının sürdü-
ğünü gösterdi.

İSTİHDAM VE MAAŞLAR ARTTI, 
YABANCI KURULUŞ SAYISI AZALDI

İSO 500’ün üzerindeki devreden KDV yükü yüz-
de 91 artışla 24 milyar liraya yaklaştı. En büyük 
500’ün istihdamı 2021’de yüzde 5,6 artarak 757 

bin 24 kişiye yükseldi. 
Ödenen maaş ve ücret-
lerdeki artış ise yüzde 
33 civarında gerçekleşti. 
Bu şirketler içerisindeki 
yabancı sermaye paylı 
kuruluşların sayısı 1 adet 
azalarak 109’a indi.

EN YÜKSEK 
ŞİRKET SAYISI 
İSTANBUL’DAN

Geçen yıla ilişkin araştır-
mada sanayinin Anadolu 
lehine geliştiği görüldü. 
500 büyük şirket arasında 
başı 158 firma ile İstanbul 
Sanayi Odası çekerken, 
İSO’yu, 41 kuruluşla Koca-

eli Sanayi Odası ve 40 şirketle Ege Bölgesi Sanayi 
Odası izledi. Ankara Sanayi Odası ve Gaziantep 
Sanayi Odası’ndan 33’er kuruluş listeye girerken, 
Kayseri Sanayi Odası’ndan 18, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 16 şirket araştırmada kendine 
yer buldu. Üretimden satışlara göre en yüksek 
paya sahip olan sektör yüzde 26,4 ile “ana me-
taller ve makine imalatı sanayi” olurken, ikinci 
sırada yüzde 19,9 ile “kimyasal ürünler, plastik ve 
kauçuk ürünleri”, üçüncü sırada da yüzde 15,4 ile 
“kara, deniz taşıtları ve yan sanayi” yer aldı. 
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köşe yazısı / Şerif Arı

Marka, bir veya bir grup satıcının malları ve hiz-
metlerini belirlemeye ve bu malları ya da hiz-
metleri rakiplerinden farklılaştırmaya yarayan 
ayırt edici isim veya sembol olarak tanımlana-
bilir.

Patent, bir buluş ya da icadın tüm yetkilerinin bir 
kişi ya da şirkete ait olmasını resmileştiren koru-
ma belgesini ifade etmektedir.

Ürün lisansı, Kanun tarafından kısıtlanmış veya 
düzenlenmiş bir işin yapılması, bir girişimde bu-
lunulabilmesi için, kamu otoritesince verilen ve 
devredilemeyen izin, yetki veya ruhsat anlamını 
taşımaktadır.

Yazılım, mobil cihazların, bilgisayarların veya 
elektronik eşyaların kullanımını sağlayan komut-
lar ve veriler bütünüdür.

Tüketiciler açısından marka, bir mal veya hizmeti 
satın alma kararını belirleyen önemli bir faktör 
olarak ortaya çıkmaktadır.

Firmaların muhasebeleri yönünde ise, satın alma 
kararında önemli bir faktör olan markanın değe-
rinin bilançoda yer alıp alamayacağı tartışılan bir 
konu olmaktadır.

Vergi Usul Kanunu yönünden marka, vb. bel-
geler gayrimaddi hak olup, aktife 267 numaralı 
hesapta kayıtlı olması gerekir. 

Günümüz koşullarında işletmelerin satma, satın 
alma, bileşme, iflas ve yeniden yapılandırma gibi 
durumların belirlenmesi amacıyla değerleme-
nin yapılması için aktifte yer alması büyük önem 
taşımaktadır.

Gayrimaddi haklar (maddi olmayan duran var-
lıklar) V.U.K. hükümleri uyarınca maliyet bedeli 
ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Maliyet 
Bedeli ise; iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi 
veyahut değerinin artırılması münasebetiyle 
yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum 
giderlerin toplamını ifade edeceği hüküm altına 
alınmıştır. 

İşletmelerin mevcut gayrimaddi haklarını, 
alış sırasında masraflarını aktifleştirmeyip 
dönem gideri olarak yazılan marka, patent, 
lisans, yazılım vb. gibi gayrimaddi hakların 
şu an itibariyle 1.-TL bedel ile kayıtlara alın-
masını öneriyorum.

Bir bedel ödenmek suretiyle veya yeni iktisap 
olunacak marka ve benzeri belgelerin alış gi-
derleri düşük bedelde olsa aktifleştirerek takip 
etmelerini önemle tavsiye ederim. 

Bilindiği üzere, İmalat sanayiine yönelik yatırım 
teşvik belgesi kapsamında yapılan sabit yatırım-
lar için ödenen KDV, 3065 sayılı Kanunun geçici 
37’nci maddesi gereğince belge sahibi mükelle-
fe iade edilmekte idi. Bu hüküm, 15.04.2022 ta-
rih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
7394 sayılı Kanunun 11’inci maddesi ile değişti-
rilerek imalat sanayii ile turizme yönelik yatırım 
teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsa-
mındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve 
hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma 
değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

Söz konusu düzenleme ile 31/12/2025 tarihine 
kadar uygulanmak üzere imalat sanayii ile turiz-
me yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükel-
leflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin 
01/05/2022 tarihinden itibaren yapılan teslim ve 
hizmetler KDV’den istisna edilmiştir.

İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik 
belgesi sahibi mükelleflerin KDV yönünden 
bağlı oldukları vergi dairesinden istisna belgesi 
alarak, mal teslimi ile hizmet ifasında bulunan 
firmalara ibraz etmeleri halinde istisnadan yarar-
lanılabileceklerdir.

İnşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngö-
rülen yatırıma ilişkin olması, 31/12/2025 tarihi-
ni aşmamak kaydıyla yatırım teşvik belgesinde 
öngörülen süre içinde yapılmış olması ve istisna 
uygulanacak harcama tutarının inşaat işlerine 
yönelik yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım 
tutarını aşmaması gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesine konu yatırımın tamam-
lanmaması halinde, zamanında alınmayan vergi 
yatırım teşvik belgesi sahibi alıcıdan, vergi ziyaı 
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil 
edileceğini hatırlatmak isterim.

Gayrimaddi hakların 
aktifleştirilmesi hususu

İmalat sanayii ve turizme yönelik yatırım 
teşvik belgesi kapsamındaki inşaat 
işlerine ait teslim ve hizmetin katma 
değer vergisi istisnası uygulaması

Şerif ARI
Yeminli Mali Müşavir

serifari@arilar.com.tr



28 29BOSİAD SİNERJİ / Nisan - Haziran 2022 BOSİAD SİNERJİ / Nisan - Haziran 2022

haber / Bursa Gümrük Müşavirliği A.Ş.

Bursa Gümrük Müşavirliği 
A.Ş.’de yenilik zamanı
Gümrük ve dış 
ticaret konularında 
40 yılı aşan tec-
rübesiyle müşte-
rilerinin yanında 
olan ve sorunlarına 
çözüm önerisi geti-
ren Bursa Gümrük 
Müşavirliği (BGM) 
A.Ş. yenilenen kon-
septiyle çalışmala-
rına ara vermeden 
devam ediyor. 
Bilindiği gibi BGM 
A.Ş. 2018 yılında 
Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde-
ki kendi binasına 
taşınmıştı.

BGM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öze-
nalp, “BGM A.Ş. olarak kendi binamızda, persone-
limizin çalışma alanlarını daha da güzelleştirerek 
sanayicimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi. 

Bursa ve İstanbul Gümrükleri başta olmak üzere 
tüm gümrüklerde en iyi hizmeti vermeyi hedef-
leyen BGM A.Ş., alanında uzman kadrosunun titiz 
çalışmaları sonucunda kazandığı deneyimle sa-
nayici ve iş dünyasına hizmet veriyor. 

DAHA KONFORLU VE 
DAHA MODERN

Müşterilerine kaliteli hizmet verme konusun-
da olduğu kadar, personelin çalışma ortamının 
konforunu da düşündüklerini kaydeden BGM 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özenalp; 
hem gelen misafirleri daha iyi ağırlamak hem de 
personele daha iyi bir çalışma ortamı hazırlamak 
amacıyla iç mekânda değişikliğe gittiklerini kay-
detti. Yapılan değişiklikle ofisin çalışma mekânla-
rının tamamen güneşe açık ve aydınlık bir kon-
septe dönüştürüldüğünü ifade eden Özenalp; 
“Pandemi, güneşin, havanın ve ferah bir ortamın 
ne demek olduğunu hepimize bir kez daha öğ-
retti” dedi. 

İTHALAT VE İHRACAT 
BİR ARADA

Mimar Canan Karahan tarafından düzenlenen 
ve modern çizgilerle yenilenen BGM A.Ş.’de 
ayrı  dairelerde faaliyetlerini sürdüren ithalat ve 
ihracat birimi artık bir arada hizmet verecek. Bu 
kapsamda müşterilerle iletişim daha hızlı sağ-
lanacak ve personel arasındaki iş akışı da daha 
verimli hale gelecek. 

DEV KURULUŞLAR VE 
UZMAN EKİP

Öte yandan sanayicinin hemen yanı başında, 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kendi bina-
sında çalışmalarını sürdüren BGM A.Ş., ülkemiz 
ekonomisine yön veren birçok dev kuruluşla 
çalışıyor.  

Bu kuruluşların dış ticaret operasyonlarını yö-
neten BGM A.Ş. yetkilileri, her geçen gün daha 
da teknik bir hal alan gümrük mevzuatının so-
rumluluğunu omuzlarında taşıyor. Konusunda 
uzman olan ekip firmalardan  gelen  her türlü 
sorunun cevabını anında vererek dış ticaret ope-
rasyonlarını sonuçlandırıyor.  

BGM A.Ş. HANGİ 
HİZMETLERİ VERİYOR?

Firmanın verdiği hizmetler oldukça kapsamlı… 
Gümrükleme, dış ticaret, danışmanlık, mevzuat 
takip ve bilgilendirme, raporlama, onaylanmış 
kişi statüsü belgesi alım ve yenileme olarak sı-
ralanıyor. 

BGM A.Ş., dış ticaret danışmanlığının yanında 
ihtilaf ve soruşturma, sözleşme, e-ticaret, risk yö-

netimi ve dış ticaret yönetimi danışmanlığı ko-
nusunda da müşterilerine çözüm ortağı oluyor. 

GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞINDAN 
SORUŞTURMA GEÇİRMEYİN 

Gümrük Kanunu’na göre vergi farkı oluşturan 
usulsüzlüklerde ağır para cezaları yanında tarife 
farklılıklarında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanu-
nu’na göre işlem yapılıyor. Son zamanlarda özel-
likle tarife kaçakçılığından birçok firma soruştur-
ma geçiriyor. 

ADLİ BİLİRKİLİŞİKTE 
UZMAN; ÖZENALP

Adli bilirkişi olarak uzun yıllar çalışmasının so-
nucunda engin bir bilgi birikimine sahip olan 
Özenalp, gümrük kaçakçılıklarında en önemli 
unsurun “Tarife Kaçakçılığı” olduğunu belirtiyor. 
Özenalp; “Sadece eşyanın, cinsi, tonajı, adedi, 
kıymeti, milliyeti üzerinden kaçakçılık yapılmaz. 
Her şeyi yasal gibi görünen halbuki gerçek tari-
fesi farklı verilen bir eşya sizi çok farklı bir yere 
götürür. İzinden, lisanstan, ek mali yükümlülük-
ten, damping vergileri gibi eşyanın maliyetini 
yüzde yüz yükselten düzenlemelerden kolayca 
kaçarsınız. Bir çok   firmanın aylar sürebilen stan-
dardizasyon işlemleri ürün güvenliği (tareks) sis-
teminin dışına çıkar, diğer firmalara  göre haksız  
rekabet yaratırsınız. Özetle literatürde tarife ka-
çaklığı olarak tanımlanmasa da birçok sonucun 
sebebi tarifedir” diyor.  

ÖZENALP’TEN 
FİRMALARA TAVSİYE

Eşyanın bilgilerinin çok net olarak müşavire veril-

mesi gerektiğinin altını çizen Özenalp; “Müşaviri 
firma değil, müşavir tarife konusunda ve dış tica-
retin diğer ögeleri konusunda firmayı yönlendir-
melidir. Unutulmamalıdır; gümrük işlemlerinde 
gümrük müşavirliği sadece dış ticaretin her aşa-
masında bulunmak zorundadır” diye konuşuyor.
Firmalara tavsiyelerini de sıralayan Özenalp, şun-
ları söylüyor; 

“Dış ticaret çalışanlarımızın yerinde ben olsam, 
dış ticaret kaçakçılığı kapsamına giren unsurları 
öğrenir, bu konuyla ilgili neler yapılmalı ve ya-
pılmamalı konusunu yüzeysel de olsa anlama-
ya çalışırdım. Bunu öğrenmeden departmana 
oturmazdım. İşverene düşen görev de persone-
lin tam tersi… İşveren de dış ticaret için aldığı 
personelin gerekli eğitimi aldığından emin ol-
duktan sonra ona sorumluluk vermeli. Kaçakçılık 
yapmak için organize olmuş kişilerin dışında fir-
maların büyük çoğunluğunda maalesef çalışan 
hatasını gördüğümü söylemek isterim.”

 “GÜVENİLİRLİK” 
EN ÖNEMLİ NOKTA

Dış ticaret departmanlarının başarısının ancak 
iyi bir Gümrük Müşavirliği firması ile çalıştığında 
olabileceğini sözlerine ekleyen Özenalp, “Bazı 
firmalar bu konuda çok seçici davranırken bazı 
firmaların, daha önceden her konuda sabıkası 
olan firmalarla çalışmayı sürdüklerini görüyoruz.  
Halbuki gümrük müşavirliği firması güven duyu-
lan firma olmalıdır. Çünkü bedel çok ağırdır. Mali 
açıdan altından kalkılamayacak cezaların yanın-
da, yıllarca sürecek adli süreçlerle karşılaşmak bu 
duruma düşen firmayı güvenilir olmaktan çıka-
rır” diyor. 
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Bu vakıfta 
eğitim alan
gençler işsiz 
kalmıyor

CEV’in diğer vakıflardan farkı nedir?

CEV’i diğer vakıflardan ayıran en önemli farkımız, 
Vakfımızın 34 yıldır kendisini iş dünyasının ihti-
yacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine 
adaması. Uzun yıllardır mesleki eğitim ve gele-
neksel üretim teknikleriyle ilgili kurs ve diploma 
programları düzenliyoruz. Ancak eğitim kuru-
luşlarının dünya çapındaki gelişmelere ve yeni-
liklere entegre olmasının çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. CEV olarak 2 yıl önce bir dönüşüm 
yolculuğuna çıktık ve odağımıza da istihdam 
edilebilirliği artıran yeni nesil becerileri aldık. 
Yeni programlar, mesleklerden çok becerileri 
düşünerek kurgulandı. Güçlü uluslararası iş bir-
likleri gerçekleştirdik. Firmalara eğitimler verdik. 
Coşkunöz Holding’in sanayideki köklü geçmişi 
ve tecrübesinden faydalanıyor, iş dünyasının 
ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu da bize çalışma-
larımızı sektörün ihtiyaçlarına göre tasarlama im-
kanı sağlıyor. Bu sayede yetiştirdiğimiz gençlerin 
neredeyse yüzde 100’ü istihdam ediliyor. 

CEV’den kimler, nasıl yararlanabilir?

CEV toplumda dezavantajlı görülen, özellikle fi-
nansal anlamda zorluklar yaşayan, çalışmak iste-
yen ancak çeşitli imkansızlıklar nedeniyle istediği 
alanda eğitim alamamış kişilerin mesleki eğitim 
almasına çalışıyor. Bilhassa nitelikli eğitimden 
yoksun kalmış 18-25 yaş arası gençleri günümüz 
iş dünyasının ihtiyaç duyduğu mesleki, teknik 
ve kişisel yetkinliklerle donatıp istihdama katıl-

malarına katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra özellikle 
mühendislik alanında eğitim gören üniversite 
öğrencilerinin teorik ve uygulamalı becerilerini 
geliştirmek üzere programlar yürütüyoruz. CEV 
bünyesinde her sene yenilenen bir burs progra-
mımız da mevcut. Üstelik bu program sonunda 
katılımcıların istihdam edilmelerine de destek 
oluyoruz. 

MEB ONAYLI MESLEK LİSESİ 
DİPLOMASI 

CEV’in gençlere sundukları imkânlar neler-
dir?

CEV’in hem gençlere meslek edindirme hem 
de Türkiye sanayisi ve üretimine katkı sağlama 
vizyonuyla yürüttüğü programlardan biri olan 
Meslek Edinme Programı, Vakfın kuruluşundan 
bu yana devam eden ilk ve en önemli projemiz. 
Programa 18-25 yaş arası lise mezunu gençleri-
miz başvurabiliyor. Makine ve kalıpçılık üzerine 
mesleki eğitim verdiğimiz programda, katılımcı-
lara 18 aylık ve toplam 5000 saatlik program so-
nunda Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol 
çerçevesinde, MEB onaylı meslek lisesi diploma-
sı veriliyor. 

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin 3. ve 
4. sınıf öğrencilerinin başvuruda bulunabile-
ceği Care Your Career isimli burs programı ile 
hak kazanan bursiyerlere sadece maddi destek 
sağlamakla kalmıyor; gençlere staj, istihdam ve 

kariyer fırsatları da sunuyoruz.

Diğer bir önemli eğitim programımız Katmanlı 
Üretim eğitimleri. Katmanlı üretim, geleceğin 
en önemli teknolojileri arasında yer alıyor ve 
otomotivden medikale, makine takımından 
savunma ve havacılığa kadar pek çok sektörde 
kullanılıyor. CEV bünyesinde bu sene Türkiye’nin 
ilk Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merke-
zi KÜME’yi açtık. Çevrimiçi ve uygulamalı olarak 
iki farklı temada yürüttüğümüz sertifikalı KÜME 
eğitimleri tamamen ücretsiz. KÜME’de katmanlı 
üretime yönelik eğitimlerin yanı sıra Avrupa Kat-
manlı Üretim Kalifikasyon Ağı–Üniversite-Sanayi 
iş birliği modeliyle uluslararası geçerliliği olacak 
120 saatlik bir diploma programı düzenleniyor. 
Avrupa Gençlik Stratejisi’ndeki “Herkes için kali-
teli istihdam” ilkesiyle yola çıkan Vakfımız, Eras-

Sanayinin ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla Kemal 
Coşkunöz tarafından kurulan Coşkunöz Eğitim Vakfı’nda eğitim alan 
gençlerin neredeyse tamamı istihdam ediliyor.

röportaj / CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu

Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV),  
Coşkunöz Holding’in kurucusu Ke-
mal Coşkunöz tarafından sanayi-
nin ihtiyacı olan nitelikli insan gü-
cünün yetiştirilmesi amacıyla 1988 
yılında kuruldu. Ağırlıklı olarak 
mesleki eğitim alanında faaliyet 
gösteren CEV, gençlerin kendi po-
tansiyellerini fark etmeleri ve çok 
yönlü, eğitimli ve üretken bireyler 
olarak yetişmelerini desteklemek 
amacıyla pek çok eğitim programı, 
burs programları ve sosyal pro-
jeler hayata geçiriyor. Coşkunöz       
Holding’in sanayi ve Ar-Ge alanın-
daki bilgi birikiminden de fayda-
lanarak başta mesleki eğitimler 
olmak üzere sanayiye nitelikli iş 
gücü yetiştirilmesi ve istihdamın 
artırılması alanında bugüne kadar 
hem Bursa’ya hem de Türkiye’ye 
çok önemli katkılar sağlayan CEV,  
bu yıl ayrıca girişimci olacak 
gençlerin mesleki gelişim ihti-
yaçlarını desteklemek amacıyla 
ülkenin önde gelen üniversiteleri 
aracılığıyla kuluçka merkezleri 
destekleri vermeye başlıyor. CEV 
Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, 
vakıf ile ilgili soruları yanıtladı…
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mus projesi koordinatörü olarak Bologna Üni-
versitesi, Politeknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi 
gibi alanında Avrupa’nın en iyisi olan üniversi-
teler ile katmanlı üretim müfredatı geliştiriyor. 
Belirlenen ülkelerde önce eğitici eğitimlerinin 
gerçekleştirilmesi, daha sonra ise projenin kat-
manlı üretim elektronik öğrenme (e-learning) 
platformuna çevrilmesi hedefleniyor.

Bir diğer önemli projemiz de “Veri Bilimci Yetiştir-
me Programı”mız. Hepimizin tecrübe ettiği üze-
re dijitalleşme, meslekleri ve yeni çağın gerek-
tirdiği yetkinlikleri hızla değiştiriyor. Biz de Vakıf 
olarak bu yetkinliklere sahip insan kaynağını ye-
tiştirmek üzere Veri Bilimci Yetiştirme Programı 
yürütüyoruz. Bu projeyle eğitim alan bireylerin 
daha sonra istihdama kazandırılmasını amaçlı-
yoruz. Programa katılan veri bilimi uzmanlarının 
üretimden gelen dataları stratejiye dönüştüre-
cek yetkinliğe erişmesi en temel hedefimiz.

Let-X eğitimlerimiz ile ise VR (Virtual Reality – Sa-
nal Gerçeklik) teknolojisi kullanılarak İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG)’ye yönelik tüm ihtiyaçların dijital 
ortamda çözüme ulaştırılmasını amaçlıyoruz. 
Yeni nesil bir iş sağlığı güvenliği eğitimi olarak 

tasarlanan platformda e-öğrenme modülü ile 
İSG eğitimleri kolay anlaşılacak şekilde ve yalın 
bir dille veriliyor. Bulut tabanlı eğitimlerimiz, de-
ğişen İSG içeriklerine göre sürekli güncelleniyor. 
VR modülü ile ise iş sağlığı ve güvenliği bakımın-
dan tehlikeli durumlar gerçeğe çok yakın ve gü-
venli bir ortamda deneyimleniyor. 

CEV olarak yürüttüğümüz tüm projelerin yay-
gınlaşması ve daha fazla gencimizin hayatına 
dokunabilmek, ülkemize daha fazla fayda sağ-
layabilmek için buradan sizin aracılığınızla bir 
çağrı yapıyoruz: Gelin daha fazla öğrenciye fırsat 
verelim!

EĞİTİM ÖZGÜRLÜKTÜR

CEV sadece gençlere değil, diğer mesleki eği-
tim kurumlarına, sanayiye hizmet veriyor. 
Verdiğiniz bu hizmetlerden bahsedebilir mi-
siniz? 

Hızla gelişen ve değişen teknolojiyle beraber 
yeni mesleklerin ortaya çıktığını ve bu alanda 
insan kaynağının yetiştirilmesi ihtiyacı olduğu-
nu görüyoruz. Bu kapsamda isteyen herkesin 
eğitim alabilmesi için yüz yüze eğitimin yanı 
sıra çevrimiçi öğrenme/uzaktan eğitim uygu-
lamasını da kullanıyoruz. ‘Eğitim özgürlüktür’ 
düşüncesiyle öncelikle gençlerde mesleki ve 
teknik gelişimi hedefleyen nitelikli eğitimlerimizi 
YouTube’a taşıdık. CEV’in YouTube kanalında, 2D 
çizimden üretimde otomasyon sistemleri ve iş 
güvenliğine kadar birçok başlıkta, alanında uz-
man isimler tarafından verilen eğitimlere ücret-
siz olarak ulaşılabiliyor. Platforma her hafta yeni 
eğitim videoları ekleniyor. Kanalımızda, eğitim-
lerin yanı sıra iş hayatında başarılı olmuş kişilerin 
tecrübeleri, iş hayatındaki değişimler, liderlik ve 
yönetim becerileri gibi günümüzün iş hayatı-
na yönelik yetkinliklerin geliştirilmesi için fayda 
sağlayacak konulara da yer veriyoruz. Amacımız, 
nitelikli teknik eğitime ve güncel yönetim baş-
lıklarındaki bilgilere herkesin rahatça ulaşmasını 

sağlamak.

Vakıf olarak sanayi-üniversite işbirliği çerçeve-
sinde üniversite öğrencilerinin eğitimi için de 
programlar düzenliyoruz. Bu kapsamda Bursa 
Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Mes-
lek Yüksekokulu (MYO) ile CEV arasında sanayiye 
yönelik teknik çalışan yetiştirilmesi, öğrencilerin 
staj imkânlarının genişletilmesi ve ikili işbirlikleri-
nin artırılmasına ilişkin protokol imzalandı. BUÜ 
Teknik Bilimler MYO öğrencileri, CEV bünyesinde 
uygulamalı dersler alarak mezun olmadan önce 
sektörü tecrübe etme ve sektörün ihtiyaç duy-
duğu nitelikleri geliştirme imkanına kavuşuyor.

CEV’in gelecekte varmak istediği nokta ne-
residir?

Dünyadaki güncel gelişmelere ve teknolojilere 
odaklanarak nitelikli insan gücünün ihtiyacı olan 
eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağla-
yıp ülkemizin ve sanayimizin hizmetine sunmak; 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilke ve değerle-
rine sadık, kendine güvenen, üretken, duyarlı 
bireyler yetiştirmek; mesleki bilgi, beceri ve yet-
kinlik kazanmalarına destek olmak; Türkiye’de ve 
dünyada nitelikli insan kaynağı olarak istihdam 
edilmelerini sağlamaktır.

Bu doğrultuda hem gri yaka hem de beyaz yaka 
mesleklerle ilgili eğitim ve istihdam projelerimiz 
sürüyor. Diğer yandan kuluçka merkezleri ara-
cılığıyla girişimci gençlerin eğitilmesine de ola-
nak tanıyarak Türk iş dünyasına önemli katkılar 
vermeye ve bireylerin geleceğin insanına yara-
şır işlerde yer alabilmesi için çalışmaya devam 
edeceğiz.

Sanayicilerden beklentimiz; “Gelin beraber de-
ğerlendirmeler yapalım ve istihdam ile ilgili 
çalışmalarımıza sizleri de ortak edelim”. Bugüne 
kadar ülkenin büyük sanayi kuruluşları ile çok 
önemli istihdam projeleri gerçekleştirdik, bunun 
nicelerini beraber sağlayabiliriz.

röportaj / CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu

Bursa OSB, TSE denetiminden 
başarıyla geçti
TSE’nin Gözetim Tetkiki’ni sıfır hata ile geçen Bursa OSB 
Müdürlüğü, sahip olduğu Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
ve Enerji Yönetim Sistemi Belgeleri’nin geçerliliğini sağlamış 
oldu.  

Bursa OSB Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
yapılan Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 
“gözetim” ile Enerji Yönetim Sistemi “belge yenileme” denetimleri-
ni başarıyla geçti.

Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ve enerji verimliliği önlemle-
rine uyarak kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen yönetim sistemle-
rini entegreli olarak yürüten Bursa OSB Müdürlüğü’nün TS EN ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yö-
netim Sistemi, TS EN ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne-
tim Sistemi ve TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi, ilgili 

standartlar ve tanımlanmış dokümantasyonları 12-14 Nisan 2022 
tarihlerinde gözden geçirildi.

GEREKLİ ŞARTLARI SAĞLIYOR

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri “göze-
tim” ve Enerji Yönetim Sistemi “belge yenileme” denetimlerini en-
tegreli olarak gerçekleştiren TSE Tetkik Görevlileri, yaptıkları Göze-
tim Tetkiki’ni sıfır hata ve uygunsuzluk ile sonuçlandırdı. Böylece 
Bursa OSB Bölge Müdürlüğü’nün sahip olduğu Kalite, Çevre ve İş 
Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemi Belgeleri’nin geçer-
liliği sağlanmış oldu.  

haber / TSE Denetimi
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haber / 2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri

Tekstil ve hazır giyimin 
ihracat şampiyonları 
ödüllendirildi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 
birlikte düzenlediği  ‘2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri’, Uludağ İhracatçı Birlikleri merkez 
binasında gerçekleştirildi. Bursa’da tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde ihracat 
başarısı gösteren 206 firma görkemli bir törenle ödüllerini aldı.

‘YEŞİL ÜRETİM VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK’ VURGUSU

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen En-
gin, Birlik olarak 2022 yılında da Türk tekstiline 
katkı sağlamayı sürdüreceklerinin altını çizerek, 
“Yeşil üretim ve sürdürülebilirlik konularında far-
kındalık oluşturacak projelere öncelik veriyoruz. 
TechXtile Platformu, Türkiye Ev Tekstili Tasarım 
Yarışması ve Ur-Ge projelerimiz ile teknoloji ve 
yenilikçi metotların üretime dâhil edilmesi, ino-
vatif ürünlerin tasarlanması, üniversite-sanayi iş 
birliğinin güçlendirilmesi ve sonuçta tekstil ihra-
catında katma değerin artırılması için çabaları-
mızı sürdüreceğiz” dedi. 

“POZİTİF AYRIMCILIĞA İHTİYACI 
ORTADAN KALDIRMALIYIZ”

UTİB olarak önem verdikleri bir diğer konunun 
kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği 
olduğunu da söyleyen Başkan Engin, “Kadınla-
rımız, bu ülkenin temel direğidir ve her alanda 
hak ettiği değeri görmelidir. Ülkemde bunun 
artık söylemden eyleme döndüğünü ve pozitif 
ayrımcılığa ihtiyaç kalmadığını görene kadar her 
fırsatta dile getireceğim. Bu nedenle sektördeki 
kadın sayısının artmasını teşvik etmek amacıyla 
Techxtile Sart-Up Challenge programımızda son 
iki yıldır iş dünyamızın kadın temsilcileri için özel 
bir ödül uygulaması başlattık. Bu ödülün kadın-
larımızı daha da cesaretlendirdiğini de gördük. 
Pandeminin yoğun yaşandığı 2020 yılında bile 
bir önceki yıla oranla yüzde 66 oranında artışla 
174 proje başvurusu aldık. Projelerin 64 tanesi 
ise kadın girişimcilerimizden geldiği gibi. Birin-
ciliği de bir kadın girişimci kazandı. Bu tür özel 
ödül uygulamalarını da çeşitlendirerek devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu. Engin, konuşma-

sının ardından törene katılan tüm kadın sektör 
temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘BURSA, TÜRKİYE İHRACATINA 
YÖN VERİYOR’

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, 
otomotiv sektöründe çip krizi kaynaklı 2 milyar 
dolarlık eksiği olmasına rağmen Bursa’nın, geçen 
yıl 16 milyar dolarlık ihracat rakamı ile Türkiye’nin 
ikinci en büyük şehri olduğunu kaydederek 
“Bursa büyürse Türkiye büyür mottosundan ha-
reketle üretime ve ihracata önem veren şehri-
miz, yıllık 8 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek 
başarısını bir kez daha ortaya koymuştur. Tekstil 
ve konfeksiyon sektörü, 30 milyar doların üzerin-
de ihracat yaparak hem trendleri belirliyor hem 
de dünya tasarımda söz sahibi bir konumda yer 
alıyor. Bu başarıda büyük katkıları olan birlikleri-
mizi ve Türkiye ihracatına ivme kazandıran tüm 
firmalarımızı kutluyorum” diye konuştu. 

“BAŞARILI İŞLERE 
İMZA ATACAĞIZ”

Kısa süre önce göreve gelen TİM Başkanı Mus-
tafa Gültepe ise 32 yıldan bu yana sadece tekstil 

konuştuğunu ancak bundan sonra TİM Başkanı 
olarak tüm sektörlerle birlikte Türkiye’nin ihracat 
geleceğine farklı bir imza atacaklarını söyledi. 
Gültepe, “Tekstil ve hazır giyim sektörü, 30 milyar 
doların üzerinde ihracat rakamı ile Türkiye’deki 
farklı sektörlerin başında geliyor. Bu iki sektör, 
başarılı çalışmalarıyla olduğu kadar ortak stra-
teji ve proje üretme becerisiyle de tüm sektör 
paydaşlarına öncülük ediyor. Sahiplenmiş oldu-
ğumuz dinamizm ve motivasyonumuza sahip 
çıkarak başarılarımızı hep daha ileriye taşımaya 
gayret göstermeliyiz” dedi. Bursa’nın hem hazır 
giyim, hem de tekstil sektöründe en önemli şe-
hirlerin başında geldiğini de söyleyen Gültepe, 
“Dış ticaret fazlası vererek büyük bir başarı göste-
ren Bursa’nın Türkiye ihracatında ayrı bir yeri var. 
İstanbul’a bu kadar yakın bir senkronizasyonda, 
mesafelerin kısaldığı bir ortamda hep birlikte 
çok daha başarılı işlere imza atacağız” şeklinde 
konuştu. 

206 FİRMA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Toplamda 206 firmanın ödüllendirildiği 2021 
İpek Böceği İhracat Ödülleri’nde tekstil sektö-
ründen 148, hazır giyim ve konfeksiyon sektö-
ründen 58 olmak üzere toplamda 206 firma ödül 
almaya hak kazandı. UTİB; tekstil sektöründe en 
çok ihracat yapan ilk 3 firmayı platin, 13 firmayı 
altın, 25 firmayı gümüş, 26 firmayı bronz ihra-
cat başarı ödülü ile ödüllendirirken, 81 firmaya 
da başarılı çalışmalarından dolayı ‘İhracata Katkı 
Sertifikası’ verdi. UHKİB ise hazır giyim ve konfek-
siyon sektöründen en çok ihracat yapan ilk 3 fir-
maya platin, 11 firmaya altın, 19 firmaya gümüş, 
23 firmaya da bronz ihracat ödülü verildi. 

Katma değerli üretim, istihdama katkı ve ülke 
ekonomisine kazandırdığı net döviz getirisi ile 
Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan 
tekstil ve hazır giyim sektörlerinin en prestijli 
ödülleri sahiplerini buldu. 206 firmanın ödül-
lendirildiği, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 
(UTİB) ve Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği (UHKİB) tarafından ortak-
laşa gerçekleştirilen 2021 İpek Böceği İhracat 
Ödülleri Töreni’ne Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Nüvit Gündemir, Güneydoğu Anadolu 
İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Fikret Kileci, UİB Koordinatör Başkanı-U-
ludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 
(OİB) Başkanı Baran Çelik, Uludağ Meyve Sebze 
Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı 
Özkan Kamiloğlu, Uludağ Yaş Meyve Sebze İh-
racatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Prof. Dr. Se-
nih Yazgan, birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve 

firma temsilcileri katıldı. Tekstil sektöründe da 
Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş., 
önceki yıl olduğu gibi yine ilk sırayı alırken Fis-
taş Dış Ticaret Pazarlama A.Ş ile Zorlu Dış Tica-
ret A.Ş., en başarılı firmalar oldu. Hazır giyim ve 
konfeksiyon alanında da Yeşim Satış Mağazaları 
ve Tekstil Fabrikaları A.Ş., EDT Dış Ticaret A.Ş. ve 
Öz Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. en fazla ihracatı 
gerçekleştirerek ilk üç sırayı paylaştı.

‘SEKTÖRDE BÜYÜK 
FIRSATLAR VAR’

UTİB ile birlikte başarılı üye firmaların ödül-
lendirildiği törene ev sahipliği yapmaktan 
gurur duyduklarını ifade eden ve 2021 yılın-
da yüzde 32 artışla 1 milyar dolarlık ihracat 
rakamına ulaşan UHKİB’in tüm zamanların 
rekorunu kırdığını kaydeden UHKİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, “Gelinen bu 
nokta Ar-Ge, inovasyon, marka ve moda ko-
nusundaki yapılan yatırımların bir sonucudur. 
Önümüzdeki yıllarda Türkiye için tekstilde ve 
konfeksiyonda büyük fırsatlar var. Bizlerin bu 
durumu fırsata çevirmesi için tasarıma ve 

üretimde dijitalleşmeye önem vermemiz gere-
kiyor. Son dönemde özellikle sektörün Endüstri 
4.0’a entegre olması firmalarımızın uluslara-
rası alandaki rekabetçiliğine katkı sağlayacak, 
pazardan aldığı payı artıracak ve dünyayla 
uyumunu daha kolay sağlayacak” ifadelerini 
kullandı. 

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin
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köşe yazısı / Zeynep Handan Özcebe

Toplu iş sözleşmesi,  iş sözleşmesinin yapıl-
masını, içeriğini ve sona ermesini düzenle-
mek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası 
veya sendika üyesi olmayan işveren arasında 
yapılan sözleşmelerdir.

Toplu İş  sözleşmeleri ,işçilerin sosyal ve eko-
nomik hak ve çıkarlarını düzenlemek ve ge-
liştirmek üzere imzalanan sözleşmeler olup 
sendikaların bir iş yerinde toplu sözleşme 
yapabilmesi,  öncelikle o iş yerin de yetki ala-
bilmesine bağlıdır. 

İşçi Sendikalarının  bir işyerinde yetki alma 
şartları 6356 sayılı kanunun 41. maddesi ile 
düzenlenmiştir

MADDE 41 – (1) Kurulu bulunduğu işkolunda 
çalışan işçilerin en az yüzde birinin üyesi bu-
lunması şartıyla işçi sendikası, toplu iş sözleş-
mesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru 
tarihinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, 
işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi bulun-
ması hâlinde bu işyeri veya işletme için toplu iş 
sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

(2) İşletme toplu iş sözleşmeleri için işyerleri bir 
bütün olarak dikkate alınır ve yüzde kırk çoğun-
luk buna göre hesaplanır.

(3) İşletmede birden çok sendikanın yüzde kırk 
veya fazla üyesinin olması durumunda başvu-
ru tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş 
sözleşmesi yapmaya yetkilidir.

Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sen-
dikası Bakanlığa başvurarak yetkili olduğu-
nun tespitini ister.

Bakanlık, kayıtlarına göre başvuru tarihi iti-
barıyla bir işçi sendikasının yetkili olduğunu 
tespit ettiğinde, başvuruyu, işyeri veya işlet-
medeki işçi ve üye sayısını, o işkolunda kurulu 

işçi sendikaları ile taraf olacak işveren sendi-
kası veya sendika üyesi olmayan işverene altı 
iş günü içinde bildirilir.

Kanunun 42 nci maddesi  uyarınca kendile-
rine gönderilen yetki tespit yazısını alan işçi 
veya işveren sendikaları veya sendika üyesi 
olmayan işveren; taraflardan birinin veya her 
ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı veya 
kendisinin bu şartları taşıdığı yolundaki itira-
zını, nedenlerini de göstererek yazının ken-
dilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren altı 
iş günü içinde mahkemeye başvurarak dava 
açabilir.

İtiraz dilekçesi görevli makama kayıt ettiril-
dikten sonra mahkemeye verilir. İşveren ta-
rafından yetki itirazı davası açıldığı takdirde 
karar kesinleşinceye kadar yetki işlemleri dur-
durulmuş olur.

Tespit yazısına süresi içinde itiraz edilmemiş-
se sürenin bitimini takip eden altı iş günü 
içinde; yapılan itiraz reddedilmişse ya da ken-
disine yetki şartlarına sahip olmadığı bildiri-
len sendikanın itirazı sonucunda yetki şartla-
rına sahip olduğunu tespit eden kesinleşmiş 
mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten 
itibaren altı iş günü içinde; ilgili sendikaya, 
Bakanlıkça bir yetki belgesi verilir.

Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan bir top-
lu iş sözleşmesinde taraflardan birinin veya 
ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı ve bu 
nedenle sözleşmenin hükümsüzlüğü, Bakan-
lıkça durumun tespitinden itibaren kırk beş 
gün içinde, ilgililerce veya Bakanlıkça mah-
kemede dava yolu ile ileri sürülebilir. Talep 
hâlinde mahkeme, toplu iş sözleşmesinin uy-
gulanmasını dava sonuna kadar durdurabilir.

Taraflardan biri, yetki belgesinin alındığı ta-
rihten itibaren on beş gün içinde karşı tarafı 
toplu görüşmeye çağırır. Çağrı tarihi, çağrıyı 
yapan tarafça derhâl görevli makama bildi-
rilir.Bu süre içerisinde çağrı yapılmazsa, yetki 
belgesinin hükmü kalmaz. Çağrıyı yapan 
taraf, toplu görüşmede ileri süreceği teklifle-
rin bütününü çağrı süresi içinde karşı tarafa 
vermek zorundadır. Ancak, tarafların toplu 
görüşme gereği ileri sürecekleri tekliflerde 
değişiklik yapma hakları saklıdır.

Çağrının karşı tarafa tebliğ edildiği tarihten 
itibaren altı iş günü içinde taraflar toplu gö-
rüşmenin yer, gün ve saatini aralarında anla-
şarak belirler ve bunu görevli makama yazı 
ile bildirir. Anlaşmaya varılamazsa, taraflardan 
birinin başvurusu üzerine, yapılacak ilk top-
lantının yeri, günü ve saati görevli makamca 
derhâl belirlenir ve taraflara bildirilir.

İşçi sendikası, çağrı tarihinden itibaren otuz 
gün içinde yapılacak olan ilk toplantıya gel-
mez veya aynı süre içinde toplu görüşmeye 
başlamazsa yetkisi düşer.

Toplu görüşmenin süresi, ilk toplantı tarihin-
den itibaren altmış gündür.Toplu görüşme 
için kararlaştırılan ilk toplantıya taraflardan 
biri gelmez veya geldiği hâlde görüşmeye 
başlamazsa, toplu görüşmeye başladıktan 
sonra toplantıya devam etmezse veya taraf-
lar toplu görüşme süresi içerisinde anlaşa-
madıklarını bir tutanakla tespit ederlerse ya 
da toplu görüşme süresi anlaşma olmaksızın 
sona ererse, taraflardan biri uyuşmazlığı altı iş 
günü içinde görevli makama bildirir. Aksi tak-
dirde işçi sendikasının yetkisi yine düşecektir.

Sendikaların
toplu sözleşme
yapma yetkisi

Zeynep Handan Özcebe
Avukat

haber / 2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 

‘2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri’nde ödül alan firmalar

1 YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTİL FAB. A.Ş.
2 FİSTAŞ DIŞ TİCARET PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
3 ZORLU DIŞ TİC. A.Ş.
4 WEAVERS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
5 KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
6 MAR-EKS MARMARA TEKSTİL İHRACAT İTHALAT PAZARLAMA A.Ş.
7 BERTEKS PAZARLAMA A.Ş.
8 GES TEKSTİL DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş.
9 VANELLİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
10 ÖZDİLEK İTHALAT İHRACAT VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
11 ATEA AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
12 BURSALI DIŞ TİC. A.Ş.
13 ACN-TR DIŞ TİC. A.Ş.
14 POLYTEKS TEKSTİL SANAYİ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM A.Ş.
15 İLAY DIŞ TİC. A.Ş.
16 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
17 İPEKER KUMAŞ TASARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
18 BURKAY TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
19 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
20 HARPUT DIŞ TİC. A.Ş.
21 İBERYARNS TEKSTİL İPLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
22 MARSALA TEKSTİL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
23 BARUTÇU PAZARLAMA VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
24 S.M.S. KONFEKSİYON DİKİM TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
25 D.C.M. TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
26 BEZTAŞ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
27 ERTONA TEKSTİL A.Ş.
28 KIRAYTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
29 GÜLESER DIŞ TİC. A.Ş.
30 MORAL DIŞ TİC. A.Ş.
31 ERŞAT TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
32 MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİSLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.
33 DURAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
34 GÜLDOĞAN MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
35 DERHAN İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
36 FİNBER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
37 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
38 MEHMET FAİK YILMAZİPEK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
39 SAVCAN TEKSTİL PAZARLAMA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
40 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
41 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
42 PENELOPE KUMAŞ SAN. VE TİC. A.Ş.
43 ACAR İHRACAT İTHALAT TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş.
44 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
45 IŞIKSOY TEKSTİL İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.
46 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
47 FBN TEKSTİL A.Ş.
48 HASAN ALTINSU TEKSTİL PAZARLAMA VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
49 UNO&COMPANY CO. LTD. MERK. KORE CUM. YALOVA MERKEZ ŞUBESİ
50 EREZ MODA TEKSTİL DIŞ TİC. A.Ş.
51 COATS (TÜRKİYE) İPLİK SAN. A.Ş.
52 YEKPA TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş
53 HMK DOKUMA TEKSTİL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
54 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
55 GÜLİPEK DIŞ TİC. A.Ş.
56 NURSULTAN İNŞAAT TURİZM TEKSTİL MOBİLYA PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
57 ORCA HOME TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
58 THIERRY DİNİZ OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş.
59 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
60 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
61 İPEKİŞ MENSUCAT TÜRK A.Ş.
62 KAÇAR DIŞ TİC. A.Ş.
63 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
64 ELYAFTEKS PAZARLAMA VE DIŞ TİC. A.Ş.
65 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
66 AKTÜL TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
67 AYMES İÇ VE DIŞ TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.
68 BPH İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
69 VEMTEKS DOKUMACILIK TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE PAZ. LTD. ŞTİ.
70 ATADAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
71 ELVİN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
72 DİLHAN TEKS. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş.
73 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
74 ZAPSU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

75 ANILTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
76 MASS KONFEKSİYON TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
77 SİNATEKS KUMAŞ DOKUMA VE ÖRME PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
78 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
79 AKARCA DIŞ TİC. A.Ş.
80 ÖZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
81 DİKİCİ PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
82 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
83 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
84 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
85 4A DOKUMA TEKSTİL BRODE SAN. VE TİC. A.Ş.
86 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
87 BURMOD BURSA MODA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
88 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
89 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
90 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
91 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
92 KOTONTEKS PAZARLAMA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
93 RABEK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
94 MSS DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.
95 ERKAN AYDEMİR İNŞ. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
96 NOS MODA KUMAŞ TEKSTİL TİC. VE SANİ. A.Ş.
97 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
98 SÖNMEZ A.S.F. İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN. A.Ş.
99 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
100 TABLO TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
101 MOTİF MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
102 FORZA BASKI TASARIM TEKSTİL DIŞ TİC. A.Ş.
103 İPLİKÇİ FANTAZİ İPLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
104 VASIFAGA TEKSTİL İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
105 FLOKCAN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
106 BİRCE İNŞAAT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
107 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
108 ROYTEKS KUMAŞ PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
109 RUBATEKS DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
110 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
111 UĞURLU FİNİSAJ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
112 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
113 ALTINDAŞ TEKSTİL MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
114 ZİYAOĞLU TEKSTİL VE TİC. A.Ş.
115 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
116 V.G.E. TEKSTİL MİMARLIK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
117 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
118 EG NAKLİYAT İNŞ. TEKSTİL OTO. TUR. HAY. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
119 SOLETEX TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
120 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
121 ARASAN TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
122 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
123 İSBAY TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
124 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
125 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
126 NO-PE PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
127 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
128 SÖKÜCÜLER TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
129 HANİPEKS TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
130 ETOL FANTAZİ İPLİK KUMAŞ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
131 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
132 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
133 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
134 HANTAŞ DOKUMACILIK KONFEKSİYON TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
135 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
136 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
137 M.A.P.S. TEKSTİL DIŞ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
138 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
139 FEYZA YANAR
140 GÖKSİM İPLİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
141 PRONTO DİJİTAL TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
142 ALEYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
143 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
144 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
145 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
146 KUZMAN TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
147 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
148 HAMZAGİL EMPRİME SAN. VE TİC. A.Ş.

1 YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTİL FAB. A.Ş.
2 EDT DIŞ TİC. A.Ş.
3 ÖZ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
4 KÜÇÜKÇALIK DOKUMA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
5 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
6 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
7 MASS GLOBAL TEKSTİL TİC. A.Ş.
8 GES TEKSTİL DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş.
9 İLAY DIŞ TİC. A.Ş.
10 SAVCAN TEKSTİL PAZARLAMA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
11 VERA GRUP TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
12 MİYA KONFEKSİYON DOKUMA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
13 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
14 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
15 ALEYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
16 NURELMED DIŞ TİC. A.Ş.
17 V.G.E TEKSTİL MİMARLIK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
18 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
19 BED KUMAŞ KONFEKSİYON YATAK MOBİLYA İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
20 SİMSE TEKSTİL PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
21 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
22 3F GLOBAL HAZIR GİYİM A.Ş.
23 PAKKENS YEDEK PARÇA VE MAKİNE SAN.VE TİC. A.Ş.
24 VANELLİ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
25 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
26 NARA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
27 CEGİ TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
28 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
29 ZİYAOĞLU TEKSTİL VE TİC. A.Ş.

30 BURSALI DIŞ TİC. A.Ş.
31 HARDEM TEKSTİL MOBİLYA GIDA İNŞAAT MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
32 BYT DOKUMA MAKİNA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
33 BEBETTO TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
34 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
35 DURUTEKS İNŞAAT GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
36 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
37 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
38 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
39 MSG PAZARLAMA VE DIŞ TİC. A.Ş.
40 ADSA TAŞIMACILIK TEKSTİL İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
41 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
42 DEVORETEX TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
43 ROZA MEFRUŞAT MENSUCAT PAZARLAMA DIŞ TİCARET A.Ş.
44 FULSET TEKSTİL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK MALZ. İNŞ. TUR. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
45 ATAK KONF. TEKS. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.
46 HALİL DANIŞMANLIK LOJİSTİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
47 NASUFLU TEKSTİL İNŞAAT SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
48 ARCORA DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
49 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
50 FİNBER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
51 3F TASARIM TEKSTİL KONFEKSİYON A.Ş.
52 JETMAN TEKSTİL PAZARLAMA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
53 ORKAM BEBE KONFEKSİYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
54 BURKAY TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
55 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
56 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
57 ALERAN TEKSTİL İNŞAAT GIDA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
58 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
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haber / BOSİAD Futbol Turnuvası

BOSİAD Futbol 
Turnuvası’na 
başvurular 
başladı

Bursa OSB Halı Saha Tesisleri’nde 10 Eylül’de start alacak olan BOSİAD Futbol Turnuvası için başvurular 
başladı. 26 Ağustos’ta sona erecek olan başvuruların ardından karşılaşacak takımların 2 Eylül’deki kura 
çekimiyle belirleneceği turnuvanın bilgilendirme toplantısında 21 firmanın temsilcisi hazır bulundu.

BOSİAD’ın Geleneksel Futbol Turnuvası için sü-
reç başladı. Son katılım tarihi 26 Ağustos 2022 
Cuma olan BOSİAD Futbol Turnuvası için Bilgi-
lendirme Toplantısı, Bursa OSB Eğitim ve Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirildi. BOSİAD Başkanı 
Rasim Çağan ve BOSİAD Futbol Turnuvası Tertip 
Komitesi Başkanı Selçuk Çelik’in de katıldığı top-
lantıda 21 firmanın temsilcisi hazır bulundu. 

Toplantının açılışında konuşan BOSİAD Başkanı 
Rasim Çağan, turnuva ile bölge şirketlerini bir-
birlerine daha da yakınlaştırmak, çalışanların iç 
iletişimlerini güçlendirmek, yeni dostlukların 
ve arkadaşlıkların kurulmasını sağlamayı hedef-
lediklerini dile getirdi. “Futbol turnuvamız artık 
hem bir gelenek hem de başarı örneği haline 
geldi ve bizim de en önemli sosyal faaliyetleri-
mizden biri oldu” diyen Başkan Çağan, “Bu or-
ganizasyonları çok değerli görüyoruz, çünkü 
‘mutlu çalışan, mutlu işyeri’ demektir ve bu da 
sürdürülebilir başarıyı sağlar. ‘Yolun centilmenlik, 
hedefin kupa olsun’ sloganımıza uygun olarak 
sahada rekabet, dışarıda ise dostluğun en güzel 
örneklerini turnuvamızda göreceğimize yürek-
ten inanıyorum. Tüm takımlarımızın turnuva bo-
yunca birlik ve beraberlik ruhuna uygun hareket 
edeceklerini biliyor ve şimdiden hepsine başarı-
lar diliyorum” dedi.

1 HAZİRAN’DAN ÖNCE ÇALIŞMAYA 
BAŞLAMAK ZORUNLU

Turnuva Tertip Komitesi Sorumlusu Yüksel Bulut 
da katılım şartları ile firmalara, futbolculara ve 
turnuvaya ilişkin kuralları açıklarken, cezai yaptı-
rımlar konusunda da bilgi verdi. Bulut’un aktar-
dığı bilgiler özetle şöyle;

“Futbolcular firmalarında kesin hizmet akdi ile 
01 Haziran 2022 tarihinden önce çalışmaya baş-
lamış olmalıdır. Bu tarihten itibaren işe girenler 
turnuvaya futbolcu olarak katılamazlar. Bir fut-

bolcu ancak bir firma takımı içerisinde turnuva-
ya katılabilir. Turnuva başladıktan sonra firmadan 
ilişkisi kesilen futbolcular turnuvada oynayamaz-
lar. Firmalarda çalışan geçici elemanlar, taşeron 
firma çalışanları ve stajyer öğrenciler turnuvaya 
iştirak edemezler. Firmalar 20 kişilik Takım kad-
rolarında en fazla 2 lisanslı (Ağustos 2022- Hazi-
ran 2023 Sezonu için vize işlemi yapılmış) ama-
tör futbolcuya yer verebilir. Lisanslı futbolcular 
verilecek takım listesinde belirtilir. Müsabaka 
listesine sadece 1 lisanslı oyuncu yazılabilir. Mü-
sabakalar Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman 
Sönmez Spor Tesislerinde oynanacaktır. Kesin 
katılacak firmalar belirlendikten sonra firmaların 
katılımıyla yapılacak kura çekimi sonrası tertip 
komitesi maçların tarih ve saatlerini belirleyip fir-
malara bildirecektir. Takımlar müsabakaya katıla-
cak en fazla 20 kişilik takım kadrolarını ve idareci 
listelerini müsabakalara başlamadan önce Tertip 
Komitesine vereceklerdir. Takımlar sahaya 1 yö-
netici, 1 teknik adam, 6 yedek oyuncu, varsa 1 
sağlık görevlisi ile çıkacaklardır. Bunların dışında 

sahada kimse bulunmayacaktır. Maçlar 1 kaleci 
ve 8 oyuncu olmak üzere 9 kişilik takımlar ha-
linde oynanacak olup takımlar en fazla 4 oyun-
cu değiştirebileceklerdir. Çıkan oyuncu tekrar 
oyuna giremez. Turnuvaya katılacak takımların 
futbolcularına OSB Müdürlüğü onaylı Turnuva 
Kartları çıkarılacak olup Turnuva Kartı olmayan 
Futbolcular müsabakalara katılamayacaktır. 
Turnuvada Fair Play uygulaması yapılacak olup 
takımlara Sarı Kart için 1 (Bir) Puan, 2. Sarı kart 
görmekten dolayı görülen Kırmızı kart için 2 
(İki) puan ve Direk Kırmızı kart için 3 (Üç) puan 
verilecektir. Turnuva bitiminde Puanlama yapıla-
rak en az puan alan Takım “En Centilmen Takım” 
olacaktır.”

Öte yandan 26 Ağustos’ta sona erecek başvuru-
ların ardından karşılaşacak takımların 2 Eylül’deki 
kura çekimi belirleneceği Futbol Turnuvası, 10 
Eylül 2022 Cumartesi günü saat 16.00’da Bursa 
OSB Halı Saha Tesisleri’nde Başlama Vuruşu ile 
start alacak.

köşe yazısı / Emin Direkçi

Değerli Okurlar,

Dünya ülkelerinin uzun yıllardan sonra 
karşılaştığı yüksek enflasyon ve tedarik 
zincirindeki kırılmalar yaşadığı bu dönem-
de, ülke olarak biz de payımıza düşeni ne 
yazık ki daha da büyük ölçekte yaşıyoruz. 
Giderek derinleşen yoksulluğun, siyasi he-
saplar yapmadan ortak akılla durdurulma-
sı ve refahın artışı yönünde gerekenlerin 
yapılmasını diliyor ve bekliyoruz.

Aslında; insanlar kendilerine tanımlanan 
sorumluluklarını hızlı, eksizsiz ve menfaat 
beklemeden gerçekleştirirler, bunları ya-
parken sadece bugünü değil yarınları da 
düşünürlerse iyileşme ve gelişme sürecine 
çok katkı sağlamış olacaklardır.

Unutmayalım ki “ne felaketler ne de kaza-
nımlar kalıcıdır.”

Genç Cumhuriyetimiz bu sene 99 yaşında 
olacak, amacımız halkımızı hak ettiği re-
fah seviyesine acilen ulaştırmak olmalıdır. 
Genç bir ülke olsak da çok badireler atlat-
tık ve atlatmaya da devam ediyoruz.

• Ülkemizin önü çok açık,

• Çok stratejik ve jeopolitik bir konu-
mumuz var,

• İnsanımız bazen tembel ama bir o 
kadar da zeki, pratik, çalışkan, cesur

• Başta ülkeyi yönetmek için seçtikleri-
miz, birlikte değer üretmeyi yaygın-
laştırmalılar, öncü olmalılar,

• Her şeyi siyasileştirmeyi derhal terk 
etmeliyiz,

• Birbirimizle değil, işimizle ve sorunla-

rımızla uğraşmalıyız,

• Tüm dış güçlere karşı tek ses olmalı-
yız,

• Sabırlı ve planlı olmalıyız,

• Okumalıyız,

• Kıyas edip iyiye ulaşmalıyız,

• Gezegenin ortak hedefleri bizim de 
hedefimiz olmalı,

• Başımıza gelenden de gelmeyenden 
de dersler çıkarmayı bilmeliyiz,

• Stratejik ve hayati öneme sahip tüm 
alanları destekleyip büyütmeliyiz,

• Çocuklara, gençlere ve eğitim siste-
mine sahip çıkmalıyız,

• İnanç sömürüsünden uzak ama 
inançla, akılla ve bilimle yol almalıyız,

• Öncelikle gençlerimiz ve beraberin-
de halkımız geleceğe ümitle bakmalı,

• Üzerinden bir asır geçse de gelişmiş 
medeniyetlerin hala örnek aldığı ATA-
TÜRK’ün devrim ve ilkelerine sahip 
çıkmalıyız.

Son söz olarak dünya lideri ATATÜRK’ün 
“Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. 
Fikri harekete getirmek birinci işimiz olma-
lıdır. Bir kere millet benliğine hâkim olsun 
ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı 
düşünse de az zaman sonra bu hatayı dü-
zeltebilir. Fikir bir kere faaliyete başladı mı, 
her şey yavaş yavaş düzene girer ve düze-
lir” İfadeleri güzel bir geleceği inşa etmek 
her zaman elimizde demek istiyorum. 

Saygılarımla,

“Ne felaketler
ne de kazanımlar 
kalıcıdır”

Emin Direkçi
KalDer Bursa Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
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firma / Güldoğan Tekstil

Pamuklu kumaş ve 
kemer astarının lider 
üreticisi Güldoğan 
Mensucat, Bursa 
Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki tesisinde, 
gücü 1.684 kWp 
olan çatı ve cephe 
uygulamalı GES 
kurdu. Bursa’nın ilk 
endüstriyel cephe güneş 
santrali olma özelliğini 
taşıyan uygulama 
ile yılda 1 milyon 
852 bin kWh elektrik 
üretimi hedefleyen 
firma, yıllık 820 ton 
karbon salınımını da 
engellemiş olacak.

Güldoğan Tekstil 
faturalarını artık
Güneş’e ödetiyor!

TECRÜBEMİZİ PAYLAŞMAKTAN 
MUTLULUK DUYARIM

Yılda 50.000 MW üretimi ile dünyada en büyük 
güneş paneli üreticisi olan ve Avrupa, Amerika 
ile Ortadoğu pazarına hakim olan Longi’nin, Tür-
kiye pazarında ilk defa bu proje ile ürün tedariği 
yaptığını vurgulayan Güldoğan, şöyle devam 
etti:

“3 yıllık araştırmalarımız neticesinde uygun 
bulduğumuz bir GES firmasıyla, geçen yılın so-
nunda görüştük ve hemen işlemlere başladık. 
Sistem, Aralık 2021’de başlayan çalışmaların ar-
dından şimdi tamamen faaliyete geçti. Bursa’da 
ilk kez cephede de uygulanan çift cam, çift ta-
raflı yüksek verimli hücre teknolojisine sahip 
projenin, maliyeti 900 bin dolar olarak gerçek-
leşti. Amortisman süresi ise 5 yılın altında, ancak 
elektriğe sürekli gelen zamlardan sonra 3,5-4 
yılda kendini amorti edecektir. Bütün sanayici 
arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Edindiğim bu 
bilgi ve tecrübeyi diğer sanayici arkadaşlarımızla 
paylaşmaktan memnuniyet duyarım. Enerjide 
dışarıya bağımlıyız. Sanayicilerimiz yatırımlarının 
bir kısmını güneş veya rüzgâr enerjisi gibi yeni-
lenebilir enerji kaynaklarından yaparlarsa, Türki-
ye’nin enerji ihtiyacının büyük bir kısmı hallolur. 
Devletin bu konuda ciddi destekleri var ve şimdi 
yeni bir yasa daha çıkarıyor. Organize sanayi böl-

gelerindeki işletmelerin başka alanlarda kurduk-
ları enerji tesislerinin de kabulünü yapıyor. Bizim 
de rüzgâr enerjisi yatırımı yapılabilecek birkaç 
yerimiz var ve onlarla ilgili şimdi alt yapı çalışma-
larını yapıyoruz.”

YATIRIMA SU VE ENERJİ TÜKETİMİNİ 
AZALTAN MAKİNALARLA DEVAM 

Pamuklu kumaş ve kemer astarının ardından 
gömleklik ve pantolonluk kumaşta da ciddi bir 
yere geldiklerini anlatan Cihangir Güldoğan, 
yaklaşık 300 kişinin çalıştığı 52 bin metrekarelik 
fabrikalarındaki iplik boya, aktarma, dokuma, dar 
dokuma, konfeksiyon, çözgü, haşıl, düz boya, 
apre, rotasyon baskı, dijital baskı tesisleri ile 
Hugo Boss, Ramsey, KİP, Tommy Hilfiger, Versace, 
Beymen, Vakko, Lacoste gibi yurtdışındaki çok 
önemli markalara entegre bir hizmet sundukla-
rını da kaydetti. 

Pandemiden önce aldıkları 20 milyon Euro’luk 
yeni yatırım kararını ertelemediklerini ve bütçe-
nin yarısını şu ana kadar kullandıklarını belirten 
Güldoğan, “Şimdi kalan yarısıyla da ilgili çalış-
malarımız var. Su tüketimini ve enerji sarfiyatını 
minimize eden makinalar ilgimizi çektiğinden 
makine fuarlarını takip ediyoruz” dedi. Güldo-
ğan, kurmayı planladıkları İplik Fabrikası için de 
Soğuksu’da 100 dönümlük arazi teminini ger-
çekleştirdiklerini sözlerine ekledi. 

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulduğu 
1987 yılından bu yana faaliyet gösteren Güldo-
ğan Mensucat, 3 yıldır sürdürdüğü yenilebilir 
enerji çalışmaları kapsamında güneş enerjisini 
kullanarak kendi enerjisini kendisi üreten bir 
tesis haline geldi. Pamuklu kumaş ve kemer 
astarı üretiminde Türkiye’nin önde gelen kuru-
luşu olan Güldoğan Mensucat, Bursa OSB’deki 
fabrikasının çatısı ile dış cephesine uyguladığı 
güneş enerjisi santrali ile 1.684 kWp tesis gü-
cünden, yılda 1.852.000 kWh elektrik üretecek. 
Bursa’nın ilk endüstriyel fabrika cephesi güneş 
santrali olma özelliğini taşıyan uygulama ile 
700 evin yıllık elektrik tüketimine denk gelen 
bir üretim gerçekleştirecek olan Güldoğan 

Mensucat, yıllık 820 tonluk karbon salınımını 
da engellemiş olacak. 

Firma olarak 3 yıl gibi uzun süren incelemeleri 
sonrasında gelecek nesillerin enerji ihtiyacını 
karşılayabilmek ve çevreye verilen zararı en 
aza indirmek için tesislerinin çatısına ve dış 
cephesine GES kurduklarını belirten Güldoğan 
Mensucat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cihan-
gir Güldoğan, “Süreklilik arz eden doğal süreç-
lerden elde edilen enerjiyi, üretim hatlarımıza 
yansıtarak doğanın gücünü kullanıyoruz. Üre-
timdeki en önemli maliyet kalemlerinden biri 
olan enerji giderinden tasarruf ediyor, dışarıya 
bağımlılığı azaltıyor, milli ekonomiye katkıda 
bulunuyoruz” dedi. 
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köşe yazısı / Sema Adalı

Başlık belki de “Nasıl yani? “dedirtecek tarzda… 
Bize bu kadar iletişim kolaylığı sağlayan What-
sApp nasıl tehlike olabilir ki ?

Cezbedici Güzellikler
WhatsApp, teknolojinin bir parçası olarak  haya-
tımıza kolayca girdi. Bizim onu kolayca benimse-
memiz, bize sağladığı güzellikler nedeni ile olsa 
gerek.  Bu güzellikler öyle cezbedici ki, güzellik-
lerin arkasındaki tehlikeyi belki de göremiyoruz.

Cezbedici güzellikler; hem çalışanlar hem de iş-
letmeler için inkar edilemez. 

WhatsApp özel sohbet odalarıyla bire bir veya 
grup iletişimine imkân tanıyan ve mesajlaşma 
uygulamasıyla doğrudan bir iletişim ortamıdır. 
Eşzamanlı iletişimin olması, kurum içi ve dışı bil-
gi paylaşımını kolaylaştırmaktadır. Aynı konu ile 
ilgili herkesi tek tek aramak zorunda kalmadan 
oluşturduğunuz grup ile  gönderdiğiniz mesajı 
hemen herkes nerede olursa olsun görebiliyor  
(bilgisayar taşımaya gerek yok, masa başında ol-
manıza gerek yok, maillerinize bakmanıza gerek 
yok) . 

Gecesi yok gündüzü yok, mekan sınırı yok. Uzak-
taki bir müşteriniz ile anında görüntülü iletişime 
geçebilirsiniz, nerede olursa olsun sadece tele-
fonu açması yeterlidir. Ayrıca iş gruplarının, uzak 
toplantıları ve proje ekibi etkileşimini yönetmek 
ve proje yöneticilerinin ekiplerine ulaşmaları için 
mükemmel bir yoldur. Tüm bu uygulamaların 
ücretsiz olarak sunulması işletmeler için çok karlı 
olabilmektedir. İletişim maliyetleri çok azalmak-
tadır.

WhatsApp’ın ücretsiz olması; başka bir servise 
kaydolmayı gerektirmemesi basit mesaj gönder-
me, emoji kullanma ve fotoğraf / video gönder-
mesi ile işletmedeki her şeyi anında belgeleyip 
gönderme şansınız var. Üretilen numune örneği, 
unuttuğunuz bir evrakın saniyeler içinde eliniz-
de olması belki de “Eyvahhh şunu unuttum kor-

kusunu” yaşattırmaz size. 

Tüm bu cezbedici güzellikleri ile büyülenmiş şe-
kilde WhatsApp bizim için vazgeçilmez. 

Gizli Tehlike
Bizler tüm bu cezbedici güzelliklerle büyülenmiş 
iken arkasında yatan bireysel ve kurumsal tehli-
keyi göremiyoruz. 

• Özel hayatınız kalmadı 

• Bilginin gizliliği tehlikede

• Kurumsal bilgi bireyselliğe döndü

• Çalışanın iş performansı kolayca dağılmak-
ta

Bireysel tehlikelerden en büyüğü WhatsApp ile 
özel hayatınızın tehlikede olmasıdır. Yöneticiniz 
her an, hatta gece yarısı bile size mesaj gönde-
rip uykunuzu bölebilir, özel anınızı mahvedebilir. 
Hele bir de “mavi tik”e döndüyseniz “Okudun da 
neden cevap vermedin” şeklindeki polemikler ile 
karşı karşıya kalabilirsiniz. 

Gönderilen resimler / videolar ile şahsi cep tele-
fonununuz gereksiz bilgiler ile dolup taşar ve siz 
kendi kişisel zamanınızdan çalarak saatlerce on-
ları temizlemek için harcarsınız. Belki de okuma-
yı planladığınız kitabınızı sırf bu yüzden sürekli 
ertelemek zorunda kalırsınız… Zaman hırsızlığı 
bu olsa gerek.

Kurumsal tehlike ise zaman hırsızlığın da ötesin-
de. 

Eskiden şirket bilgilerinin korunması adına “fo-
toğraf” makinesi ile şirkete girmek yasaktı, dışa-
rıdan gelen misafirlerin fotoğraf makinelerine el 
konulurdu, hatta yeni cep telefonları çıktığında 
telefon kamerası bir bant ile kapatılıyordu ki bilgi 
hırsızlığı olmasın. Bir zamanlar güvenlik görevli-
leri her şeyi kontrol edebilirken şu anda her şeyi 
en gizli sözleşmeyi bile şirketten çok rahat çıkar-

tabilirsiniz.  Cep telefonuyla çekilip WhatsApp 
ile anında karşı tarafa gönderilebilirsiniz. Bu bir 
ürün olabilir, sizin ar-geniz olabilir, gizli bir söz-
leşme / evrakınız olabilir. Şirketiniz ile ilgili her 
şey olabilir. Güvenliğin bunu yakalama şansı yok. 
Şirketler çalışanların insafına kalmış durumdalar, 
Hull Brkaer dediği gibi “Teknolojiyi doğru şekilde 
kullanmanın tek yolu vicdandır”. İş ahlakı yüksek 
ve vicdanlı çalışan profilleriniz varsa en değerli 
şirket  kaynağına sahipsiniz demektir.

Şirketler açısından bir diğer tehlike;  kurum içi 
bilgi paylaşımının şirket bilgisayarındaki e-posta 
(Outlook)’dan değil çoğunlukla kurulan iş grup-
ları ile kişisel cep telefonlarındaki WhatsApp gru-
bu üzerinden yapıldığı için bilgiler çalışanların 
cep telefonlarında kalıyor olmasıdır. Kurumsal 
bilgi yavaş yavaş bireyselleşmeye başlıyor. Bu da 
şirket için büyük tehlike, çalışanın işten ayrılması 
ile birlikte tüm bilgiler çalışanla birlikte gitmek-
tedir. Geriye dönük ulaşmanız gereken bir bilgi 
olursa, çalışanın peşine düşmek zorunda kalırsı-
nız, onun insafında olursunuz.

WhatsApp ile “çalışan verimliği” de düşmektedir. 
Bir konu üzerine odaklanmış iken veya toplantı 
anında “tık” diye  zamanlı / zamansız gelen her 
mesaja istem dışı bakmak zorunda kalıyorsunuz. 
Bu da  çalışmaları sekteye uğratmakta, dikkati 
dağıtmaktadır. Bir çalışmayı kısa zamanda bi-
tirmek kavramı azalıyor, saatlerce devam eden 
toplantılar “Pardon duymadım” diyerek günü ve-
rimli kullanmak zorlaşıyor.

WhatsApp Kullanım Kuralları
Tüm bu artı / eksileri yan yana koyduğumuzda 
hem kendi özel hayatımız ile ilgili hem de şirke-
timiz adına bazı kurallar koymak zorundayız. Bu 
kurallar hem bizi, hem karşı tarafı hem de şirke-
timizi korur. 

Şirket adına bilginin korunması için belki de en 
güzel tedbir, her ne kadar kolayımıza gidiyorsa 

da yazışmaların şirket e-postalarından yapılması 
ve şahsi telefonlarla yapılan WhatsApp görüş-
melerinin azaltmaya çalışılması. Bu elbette kolay 
olamayacak, ancak riski ne kadar azaltabilirsek 
bizim için tedbir sayılır. Ayrıca şirketteki sade-
ce müdür seviyesine  değil,  tüm kilit pozisyon 
çalışanlarına şirket hattı verilerek görüşmelerin 
şirket WhatsApp’bı üzerinden yapılması sağla-
nabilir.

İyileşmenin her zaman bireyden başlaması en 
temel kuraldır. O yüzden belki de kendimizden 
başlayıp aşağıdaki kurallara uyma konusunda 
özen göstermeliyiz.

•  WhatsApp’da, e-posta gibi uzun metinler 
yazılmamalıdır, okunurluğunu azaltmış 
olursunuz.

• Cümle kurarak yazışılmalıdır. Her hece / 
kelimeyi ayrı mesajda göndermek yerine, 
söylenilmek isteneni derli toplu bir cümle-
ye dönüştürünüz.

• Hafta içi 9:00 – 20:30 saatleri arasında pay-
laşım yapmaya özen gösterilmelidir. 

• Hafta sonu, özellikle Pazar günü gerekme-
dikçe gönderim yapılmamalıdır. Eğer Pa-
zar günü mutlaka göndermeniz gerekirse 
11:30 -18:30 saatleri arasında gönderiniz.

• Grup üzerinden tartışmayınız; yazışma-
lardaki ifadeler yüz yüze kullanıldığından 

daha tehlikelidir, çünkü dengeleyici olan 
mimikler, jestler, ses tonlamaları yazışmalar-
da yoktur ya da yeterli değildir, yazışmalar 
yanlış anlaşılmaya daha müsaittir.

• Bire bir haberleşme/tartışma durumu olu-
şur oluşmaz grupta yazmak yerine doğru-
dan ilgili kişi ile bire bir yazışmaya geçiniz.

• Mesaj bir şahsa cevap içeriyorsa şahsa özel-
den yazmak, grup mensuplarını meşgul 
etmemek.

• Çok gerekmedikçe gruplarda yoğun re-
sim, video ve ses dosyası paylaşmak yerine 
bunların linkleri paylaşılmalıdır. Paylaştığı-
nız resim-video-pdf vs. dosyaların altına, 
bunların içeriği hakkında kısa bir bilgi ve 
mümkünde gönderme maksadınızı yazın.

• Mesaj kirliliği-trafiğini artırmak gruptaki di-
ğer kıymetli mesajların da okunma oranını 
düşürür.

•  “Mavi tiki” görür görmez cevap beklemek-
ten kaçınınız, kişiye zaman tanıyınız. Uzun 
zaman geçmesine rağmen cevap gelmez-
se “cevap vermeyi unutmuş olabileceği” 
ihtimalini düşünerek hatırlatma mesajı 
gönderiniz. Yine cevap gelmezse arayıp 
konuşunuz.

 Belki bizde WhatsApp kullanım kurallarını unut-
muş olabiliriz. Hatırlamak için bir fırsat :) 

İçimizdeki Gizli 
Tehlikeeee 
“WhatsApp”

Sema Adalı
İnsan Kaynakları Danışmanı

sema@semaadali.com

“Teknolojiyi doğru şekilde 
kullanmanın tek yolu 

vicdandır”.

Hull Brkaer
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firma / Sunvital Enerji

‘Krizin tek çözümü 
yenilenebilir enerji’

Sunvital Enerji Kurucu Ortağı Murat Kılıç, tüm dünyayı etkisi altına alan 
enerji krizinin çözümünün yenilenebilir enerjide olduğunu belirterek, 
“Her ülkenin kendi enerji ihtiyacını karşıladığı ve dışa bağlı olmadığı 
bir seviyeye ulaşırsak, enerji ham madde üretimine ya da iletimine 
kimsenin müdahale etmediği bir standart üretime ulaşabiliriz” dedi.

Yeşil Mutabakat, önümüzdeki yıllarda Avrupa 
Birliği’nin izleyeceği politikaların merkezinde 
yer alacak, tüm iç ve dış politika süreçlerini 
etkileyecek. AB, bu planla AB’ye ihracat yapan 
ülkeleri de karbon emisyonlarını azaltmaya 
teşvik etmeye, hatta zorlamaya hazırlanıyor. 
Burada temiz ve yenilenebilir enerji devreye 
giriyor. Güneş enerjisi de bunlardan biri. Sek-
törün önde gelen firmalarından biri olarak bu 
konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Öncelikle zaten sektör gereği GES kurarak firma-
ların karbon emisyonunu düşürmek yaptığımız 
işin en önemli çıktısı. Hem elektrik tüketimlerini 
hem de fosil kaynaklardan karşılamaları sebe-
biyle oluşacak salımlarını azaltıyoruz. Hatta bazı 
projelerde %100 engelliyoruz. Ayrıca firma kül-
türü olarak da iklim krizi bilincini, çalışanlarımıza 
aşılamak için merkez ofisimizde, sera etkisinde 
önemli bir payı olan çöplerimizi atık yönetimi ile 

ayrı ayrı topluyor ve geri dönüşüm konusunda 
çalışmalarımızı geliştirmeye çalışıyoruz.

Umudumuz çalışanlarımızın alışkanlık kazanarak 
bu kültürü kendi evlerine de taşımaları.

Çatısına GES kuran bir firmanın sağlayacağı 
avantajlar nelerdir?

1500 m2 çatısı olan bir Bursa firmasının santral 
yatırımı yapması ile;

• Yılda yaklaşık 100.000 kWh elektrik üretir,

• Ortalama 5-7 yıl arası kendini amorti eder,

• Hareketli parça olmadığı için bakımı diğer 
sistemlere göre ucuzdur,

• Fosil yakıtlı santrallerden almadığı elektrik 
ile ortalama 50.000 kg CO2 salımına engel 
olur,

• İşletme ömrü boyunca yaklaşık 4.500 ağaç 
dikmiş kadar CO2 salımını engeller,

• Paris Anlaşması ve Kyoto Protokolleri ile 
hayatımıza girmeye başlayan Karbon Vergi-
si’nde avantaj sağlar,

• 20 yılın sonunda ortalama 10 milyon lira 
tasarruf sağlar.

GES’ler ne kadar temiz? Genel bir bilgi verir 
misiniz?

GES’ler diğer tüm enerji üretim santrallerine ba-
kıldığında, bakımı en az olan ve zararlı gaz sa-
lımı hiç olmayan nadir santrallerdendir. Bir şey-
ler üreten her fabrikanın hava kalitesine zararlı 
etkisi olduğu gibi güneş panellerinin üretildiği 
fabrikalarda da maalesef ki bir kirlilik oluşturuyor. 
Fakat eksi artı dengesine bakıldığında paneller 
üretilirken salınan emisyondan çok daha faz-
lasını santral kurduğumuz fabrikaların salacağı 
emisyonu önleyerek nötrlediğimizi umut edi-
yoruz. Yenilenebilir enerji teknolojileri geliştikçe 
üretimdeki salımın da azalacağına inanıyoruz.

GES YATIRIMINI ERTELEMEYİN

GES kurmak isteyen firmalara önerileriniz ne-
lerdir?

İyi bir firmayla yola çıkmaları en önemlisi. İleride 
sürpriz maliyet ya da engellerin oluşmaması için 
doğru keşif analizi yapmak çok önemli. Ayrıca 
bu yatırımı fazla ertelememeliler. Her geçen gün 
maliyetlerin artması birkaç ay önce görüştüğü-
müz firmaya çıkardığımız maliyeti bugün çıkara-
mamamıza sebep oluyor.

Dünyada bir enerji krizi var. Yenilenebilir ener-
jiler bu krize çözüm olabilir mi?

Belki de tek çözümü bu bile olabilir. Her ülkenin 
kendi enerji ihtiyacını karşıladığı ve dışa bağlı 
olmadığı bir seviyeye ulaşırsak, kimsenin ener-
ji ham madde üretimine ya da iletimine başka 
birinin müdahale etmediği standart bir üretime 
ulaşabiliriz. Ki bu da, her ülkenin kendi enerji-
sini üretmesi seviyesinden her firmanın kendi 
enerjisini ürettiği seviyeye çıkmamızı ve enerji 
krizinden etkilenmeyen bir ülke olmamızı sağ-
layacaktır.

Sunvital Enerji, yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş ener-
jisini kullanarak Güneş Enerjisi Sistemleri’nin kullanımı ko-
nusunda çözümler sunmak amacıyla kuruldu. Sunvital, Gü-
neş Enerji Sistemleri alanında danışmanlık, projelendirme, 
mühendislik, servis bakım onarım konularında tüm desteği 
sağlıyor. Dinamik bir ekip ile GES’lerin verimliliğinin ve yaşam 
ömürlerinin arttırılması, müşterilerinin proje finansmanlarına 
uygun çözümler sunulması gibi konulara oldukça önem veren 
Sunvital, yeniliklerden müşterilerinin faydalanmasını sağla-
maya özen gösteriyor. Sunvital Enerji Kurucu Ortağı Murat 
Kılıç, GES’ler ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
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Prof. Dr. Defne Kaya Utlu
Bursa Uludağ Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı

sağlık / Prof. Dr. Defne Kaya

Derinleşemeyen uyku ile obezite arasında bir 

ilişki olduğunu gösteren çalışmalar bize, ay-

dınlık bir ortamda ya da televizyon karşısında 

uyumanın, melatonin salınımını azaltarak uyku 

kalite ve düzenini bozduğunu işaret ediyor. 

Hücreleri yenileyici, bağışıklık sistemini düzen-

leyici ve yaşlanmayı geciktirici hormon olan 

melatoninin gece salgılandığını ve bizim de 

vücut saatimizi doğru ayarlanmamız gerektiği-

ni unutmamalıyız.

02:00-04:00 saatleri arasında melato-
nin en yüksek seviyede

Melatoninin, hücreleri yenileyici, bağışıklık sis-

temini düzenleyici, vücudun biyolojik ritmini 

ayarlayıcı, anti-oksidan ve yaşlanmayı gecik-

tirici bir hormondur. Bu hormonun üretim 

ve salınımı karanlık ile başlar, aydınlık ile sona 

erer. 23.00- 05.00 saatleri arasında salgılanan 

melatonin 02.00-04.00 arasında en yüksek de-

ğerlerine ulaşır. Aydınlık döneminin uzaması 

veya aniden ışığa çıkılması melatonin üretimi-

ni durdurur. Melatonin büyüme hormonunu 

artırıcı özelliğe sahiptir. Büyüme hormonu ise 

hipofizin ön kısmından salgılanan, insanlarda 

ve hayvanlarda büyüme, hücre üretimi ve ye-

nilenmesini uyaran hormondur.

Derinleşemeyen uyku obezite riskini 
artırıyor

Biyolojik ritmin yani vücut saatinin doğru ayar-

lanamaması halinde uykusuzluk, yorgunluk 

hissi, iştahsızlık, hazımsızlık, zihinsel ve fiziksel 

performans kaybı, reaksiyon zamanında uza-

ma, bellekte azalma gibi birçok sorunla karşı 

karşıya kalınmaktadır. Aydınlık ve geç saatte 

uyuyup erken saatte uyanmak nedeniyle de-

rinleşemeyen uyku alışkanlığı olan kişilerde 

obezite riski artmaktadır. Aydınlık bir ortam ya 

da televizyon karşısında uyuma, melatonin sa-

lınımını azaltarak uyku kalite ve düzenini boz-

makta, sirkadiyen ritmi (dünyanın kendi ekseni 

etrafında yaklaşık 24 saat süren dönüşünün 

canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, 

fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrar edil-

mesi) olumsuz yönde etkilemekte, tüm bunlar 

da obezite riskini artırmaktadır.

Televizyon karşısında uyumak riskli

Televizyon karşısında uyumak vücut kütle indek-

sinde (VKİ) %10 artışa yol açmaktadır. Öncelikle, 

vücut ağırlığımızın boyumuzun karesine bö-

lünmesi ile elde edilen VKİ’nin normal sınırlarda 

olup olmadığını kontrol etmeliyiz. İdeal VKİ: 19-

24 yaş için 19-24; 25-34 yaş için 20-25; 35-44 yaş 

için 21-26; 45-54 yaş için 22-27 ve 65 yaş üze-

rinde 24-29 aralığında olmalıdır. Bel çevresindeki 

her 10 cm genişleme ve kilomuzdaki her 5 kg 

artışın VKİ’de de 5 birim artışa neden olduğunu 

belirtmek isterim. 

Alkol, sigara ve kötü beslenmeden 
uzak durulmalı

Yüksek kalorili beslenme, hareket ve spordan 

uzak yaşam obezite görülme oranını, bununla 

da ilişkili olarak kanser riskini artırmaktadır. Ka-

ranlıklar hormonunu aktive etmek için alkol, si-

gara ve kötü beslenmeden uzak durmak, uyku 

hijyenini sağlamak önemlidir. Özellikle büyüme 

hormonunun salınımını sağlayan aerobik egzer-

siz de hem yağ yakımı-kilo kontrolünü sağlaya-

rak hem de büyüme hormonunun yenileyici ve 

koruyucu etkisi nedeniyle önerilebilir.

Haftada en az 150 dakika egzersiz şart

Haftada birkaç kez günlük 30-45 dakika egzersiz 

yapan bir kişinin, geri kalan tüm zamanını otura-

rak geçiriyorsa hâlâ sedanter (fiziksel aktivitenin 

minimum seviyede olduğu, hareketsiz yaşam 

tarzı) sayıldığını anımsatarak, önerilerimi sırala-

mak isterim:

Haftada en az 150 dakika kalp hızını artıracak 

tempolu yürüyüş, yüzme, koşu, bisiklete binmek, 

tenis, doğa yürüyüşleri ve tırmanma, basketbol, 

voleybol, futbol veya yüksek yoğunluklu aralıklı 

eğitim (HIIT) gibi aerobik egzersiz yapmalısınız. 

Aerobik egzersiz şiddeti bireye özel, nabzına 

ve genel sağlık durumuna göre planlanmalıdır. 

Güncel teknolojiler, kardiyopulmoner egzersiz 

test (KPET) cihazı ile en doğru analizlerle aerobik 

egzersiz seviyesinin belirlenmesini sağlıyor. 

Sağlıklı egzersiz planı

Vücudunuzu sağlığa kavuşturmak ya da sağlığı-

nızı korumak istiyorsanız hem kalbinizi hem de 

kaslarınızı çalıştıracak bir program uygulamalısı-

nız. Kalp atım hızınızı artırmak tek başına yeterli 

olmaz, mutlaka kaslarınızı da kuvvetlendirme 

antrenmanınıza eklemelisiniz ki yağ yakmanız 

hızlansın.

Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik 

aktivite ve haftada 2-3 gün büyük kas gruplarına 

yönelik kuvvetlendirme egzersizleri. Haftada en 

az 75 dakika yüksek şiddette aerobik aktivite ve 

haftada 2-3 gün büyük kas gruplarına yönelik 

kuvvetlendirme egzersizleri.

Orta ve yüksek şiddetli aerobik egzersizleri karış-

tırabilirsiniz: Haftada iki gün 30 dakika tempolu 

yürüyebilir ya da koşabilirsiniz. Yine haftada 2-3 

gün büyük kas gruplarına yönelik kuvvetlendir-

me egzersizi yapmanız şart.

Doğru, en uygun, etkin ve sağlığınızı olumlu 

yönde etkileyecek bir egzersiz reçetesi almak ve 

egzersiz programını düzenli olarak geliştirmek 

için mutlaka fizyoterapistinize danışın.

Televizyon 
karşısında uyumak 
obezite riskini 
artıyor

Hücreleri yenileyici, bağışıklık sistemini düzenleyici 
ve yaşlanmayı geciktirici hormon olan melatoninin 
gece salgılandığını ve bizim de vücut saatimizi doğru 
ayarlanmamız gerektiğini unutmamalıyız.
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haber / GUHEM

Z Meclisi Üyeleri,
projelerini GUHEM’de uçurdu!

Gelişmekte olan sanayiye, değişmekte olan kuşak ile yeni rotalar çizme misyonuyla 
yola çıkan BOSİAD Z Meclisi, oluşturduğu komisyonlarla yol haritasını belirledi. BTSO 
tarafından uzay, havacılık ve teknoloji konularında gençlere ilham veren Avrupa’nın en 
büyük interaktif merkezi GUHEM’de bir araya gelen Z Meclisi Üyeleri, Meclis çatısı altında 
gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları tartışarak hedef büyüttü.

İşverenlerin ‘Z kuşağını’ anlamalarına katkı sun-

mak, doğru politikalar üretip geleceğe ortak 

bir yol haritasıyla birlikte hazırlanmak amacıyla 

kurulan BOSİAD Z Meclisi’nin Üyeleri, BTSO’nun 

ev sahipliğinde Gökmen Uzay Havacılık Eğitim 

Merkezi’nde gerçekleştirilen iftarda bir araya 

geldi. 

Yeni jenerasyonun endüstriye nasıl adapte ola-

cağının çalışması olarak özetlenebilecek BOSİ-

AD Z Planı kapsamında Bursa Uludağ Üniversi-

tesi (BUÜ), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Bursa 

Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 25 yaş altı öğren-

ci ve beyaz ile mavi yaka çalışanlardan oluştu-

rulan Z Meclisi, GUHEM’deki iftar sırasında ge-

lecek planlarını da ortaya koyma fırsatı buldu.

Yüksek teknoloji alanlarında araştırma yapmayı 

hedefleyen genç nesiller yetiştirilmesi hedefi ile 

kurulan uzay temalı ilk interaktif merkez olan 

GUHEM’i de gezen Z Meclisi Üyeleri, BTSO Yö-

netim Kurulu Başkanı Yardımcısı Cüneyt Şener, 

BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Aytuğ Onur ve 

Muhsin Koçaslan, GUHEM Genel Müdürü Halit 

Mirahmetoğlu, BOSİAD Eğitim Komisyonu Baş-

kanı Özgün Şahin ve BOSİAD Yönetim Kurulu 

Üyesi Sadi Cem Türkün’le yaptığı toplantıda, 

Meclis çatısı altında gerçekleştirmeyi planladık-

ları çalışmaları paylaşma imkanı da buldu.

AKADEMİSYENLER, ÖĞRENCİLER VE 
SANAYİCİLER ARASINDA 

KÖPRÜ OLACAĞIZ

Organizasyonda konuşan BOSİAD Z Meclisi 

Başkanı Görkem Koç, faaliyetlerin daha sistemli 

olarak yürütülmesi açısından Proje Geliştirme 

ve AR-GE, Sosyal Medya, Tanıtım Yaygınlaştır-

ma, Akademi ve Sanayi Komisyonu gibi komis-

yonlar oluşturduklarını anlattı. Proje Geliştirme 

ve AR-GE Komisyonu ile öncelikle anketler, be-

ceri matrisi ve bitirme projeleri gibi çalışmalar 

yapacaklarını belirten Meclis Başkanı Koç, şöyle 

devam etti:

“Öncelikle bu Komisyon ile Tüm Z Meclisi Üyele-

ri’nin, Z Meclisi’nden isteklerinin öğrenilebilmesi 

için konunun uzmanlarıyla birlikte bilimsel da-

yanağı olan anketler ve testler yapılması planlan-

maktadır. Bu anketler ve testler sayesinde Z Meclisi 

içindeki herkesin kendine ne katmak istediği veya 

Z Meclisi’nden ne beklediği etraflıca irdelenip 

bu konularda çalışma yapılması, projeler oluştu-

rulması düşünülmektedir. Bir ekip veya proje için 

gerekli ve istenen becerilerin haritasını çıkaran bir 

araç olarak özetlenen Beceri/ Yeterlilik Matrisi’yle 

birlikte BOSİAD Z Meclisi’ndeki bireylerin becerileri 

dahilinde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecek-

leri koordinatörlüklerde yer alabilmeleri ve daha 

etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmeleri düşünül-

müştür. Koordinatörlükler yapılandıktan sonra 

beceri matrisiyle eksiklerinin çıkarılması ve bu sa-

yede daha etkin bir çalışma ortamı planlanmıştır. 

Her ekip üyesinin becerilerinin ve ilgi düzeylerinin 

beceri matrisiyle derecelendirilmesi ve eksiklerinin 

giderilmesi için çalışmalara buralardan başlanıl-

ması planlanmıştır.”

Bitirme Projeleriyle de asıl amaçlarının proje 

ekiplerinin sanayi tecrübesi kazanacağı, ken-

dilerini akademik olarak geliştirebilecekleri bir 

ortamla birlikte, sanayicilerin de öğrencilerle ile-

tişim halinde kalacakları bir yapı oluşturabilmek 

olduğunu söyleyen Koç, böylece akademisyen-

ler, öğrenciler ve sanayiciler arasında bir köprü 

oluşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

TERS MENTÖRLÜK İLE 
FİKİR DEĞİŞ TOKUŞU YAPACAK

Dışarıdan danışmanlar getirmek yerine şirke-

tin kendi kaynağına hedef kitlesi olan gençlere 

başvurulmasını sağlayacak Ters Mentörlük ile 

gençlerin minimum 6 aylığına icra kurullarına, 

üst yönetimlere, tepe yönetimlere çıkarılıp, be-

lirlenmiş bir gündem etrafında fikir değiş toku-

şu yapmalarını sağlamayı düşündüklerini ifade 

eden Koç, diğer hedeflerini ise eğitim portalı 

oluşturmak, sözlük benzeri bir blog oluşturmak, 

elde edilen verileri Z Meclisi yararına kullanmak 

olarak sıraladı.

KOMİSYONLARLA GELİŞMEKTE OLAN 
SANAYİYE DEĞİŞMEKTE OLAN KUŞAK 

YENİ ROTALAR ÇİZECEK

Z Meclisi olarak; sanayinin önde gelen firmala-

rına, Z kuşağına katkıda bulunan projelere ve 

başarılı insanlara ödüller vererek çalışmalarını 

takdir etmeyi planladıklarını aktaran Başkan Gör-

kem Koç, bu ödül törenleri ile başarılı çalışmala-

rın tanıtımını yaparak bu projelerin, daha verimli 

ve etkili çalışmalarını teşvik etmeyi hedefledikle-

rini söyledi. 

Geniş çapta düzenleyecekleri ulusal ve uluslara-

rası kongrelerde sanayinin önde gelen yerli veya 

yabancı isimlerini organizasyonlarına davet ede-

rek Z kuşağı ve sanayi üzerine konuşmalar dü-

zenleyeceklerini anlatan Koç, “Bu organizasyon-

da gelişmekte olan sanayi ve değişmekte olan 

kuşağımıza yeni rotalar çizeceğiz” dedi.

Talk’Z Projesi’ne değinen Koç, şunları kaydetti.

“Bu projemizde ise Z kuşağının daha yatkın oldu-

ğu sempozyuma yakın bir disiplinle etkinliğimizi 

gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Z Meclisi tarafından 

belirlenen bir konu ve bu konu üzerinde uzmanlaş-

mış bir kişi tarafından yönetilecek bu sempozyum, 

katılımcıların etkileşimleriyle yapılacaktır. Staj-

yer-sanayi uyumluluğu projemizde ise staj yapan 

arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunları stajyer kabul 

eden firmaların belirledikleri yetkililerle konuşup iki 

tarafın da bu projeden yararlı bir şekilde çıkmasını 

hedefliyoruz. Bu kapsamda stajyer-firma arası bir 

standartlaşmaya giderek öncelikle Türkiye daha 

sonra da dünya genelinde bir kültür oluşturmak 

istiyoruz. Sosyal Medya ve Tanıtım Yaygınlaştırma 

Komisyonumuzla da Z Meclisi’nin tanıtım hedefleri 

doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda ilgili 

kişi ve kurumlarla iletişim kurarak tanıtmak önce-

likli amacımızdır. Günümüzde özellikle Z Kuşağının 

da aktif olarak içinde bulunduğu sosyal medya, 

hayatımızın her alanında ve her anında etkin bir 

role sahiptir. Sosyal medyanın insanların hayatın-

daki etkileme ve yönlendirme gücü yadsınamaz bir 

gerçektir. Bu gücü etkin bir şekilde kullanmak için, 

tanıtım ve yaygınlaştırma komisyonunun sahada 

fiziksel olarak gerçekleştirdiği aktiviteleri sosyal 

medya aracılığı ile duyurarak etkileşimi en üst sevi-

yede tutmak adına iki komisyon tek bir çatı altında 

toplanmıştır. Tanınırlığını artırmak amacıyla Ins-

tagram, Twitter ve YouTube üzerinden canlı yayın-

lar düzenlenecek. Spor turnuvaları, müzik grubu, 

kahvaltı ve akşam yemeği gibi çeşitli sosyal aktivi-

teler düzenlenecek. Ve yıl sonunda da bir Z-Raporu 

oluşturularak kamuoyuna sunulacak.”

Z Meclisi Üyeleri, her yaş grubundan bilimseverin, uzay, 
havacılık ve teknoloji konularında bilgi ve deneyim 
edinmesini sağlamak ve toplumun genelinde farkın-
dalık oluşturarak genç nesillere ilham vermeyi amaç-
layan GUHEM’i de gezme fırsatı buldu.
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köşe yazısı / Esin Göksu Şeker

Son yıllarda gelişen diyet akımlarından birisi de 
Ketojenik Diyet. Tıbbi beslenme tedavileri içinde 
yorumladığımız bu diyet bugün başka bir uygu-
lama alanı içinde karşımıza çıkıyor. 

Ketojenik diyet nedir? Tıpta öncelikle çocuklarda 
kontrol edilmesi zor epilepsiyi tedavi etmek için 
kullanılan yüksek yağlı besinler ve yeter miktarda 
protein içeren, düşük karbonhidratlı bir diyettir. 
Ketojenik diyet ‘’keto diyet’’ olarak da isimlendirilir. 

Yapılan az sayıdaki bilimsel çalışmalarda ketojenik 
diyetin epilepsi  dışında, kanser, diyabet, Alzhei-
mer gibi sağlık sorunlarına karşı da etkili olduğu 
hatta kilo verdirmeye yardımcı olduğu varsayılı-
yor. 

Ketojenik diyet uygulanması kolay olmayan bir 
diyettir.  Uzun süre kesintisiz devam ettirilmesi 
sağlık açısından tehlikeli sonuçlara yol açabilir. 
Yapılan araştırmalar henüz yeterli görülecek dü-
zeyde gerçekleştirilmediği için ketojenik diyete 
başlama ve diyeti sürdürme kararlarının dikkatli 
bir şekilde, ideal şartlar altında yapılması ve kesin-
likle diyetisyen ve doktor kontrolü altında yapıl-
ması önerilmektedir.

Ketojenik diyetin epilepsi tedavisi için kullanıldı-
ğı araştırmalarda vakaların yarısından fazlasında 
epilepsi nöbetlerinde farklı oranlarda azalma gö-
rülmüştür. 

Ketojenik diyetin temelinde vücuda dışarıdan 
alınan karbonhidratın büyük ölçüde azaltılması 
vardır. Karbonhidrat alımındaki bu azalma vücu-
du ketoz adı verilen metabolik bir duruma sokar. 
Ketoz durumunda vücut enerji için yağ yakmada 
çok daha verimli bir hale gelir ve vücut enerji ih-
tiyacını karbonhidratlar yerine yağlardan karşıla-
maya başlar. 

Bu süreç de yağ karaciğerde ketonlara dönüş-
türülür. Bu ketonlar beyin de dahil olmak üzere 
enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Ketojenik diyet-
ler hem kan şekeri değerlerinde hem de insülin 
seviyelerinde düşmeye neden olabilir. 

Ketojenik Diyet Türleri 

Ketojenik diyetin farklı türleri vardır. 

1. Standart Ketojenik Diyet (SKD), 

2. Yüksek Proteinli Ketojenik Diyet(YPKD), 

3. Döngüsel Ketojenik Diyet (DKD), 

4. Hedefe Yönelik Ketojenik Diyet (HKD).

Üzerinde en çok bilimsel araştırma yapılmış keto-
jenik diyet: Standart Ketojenik Diyettir.

Standart ketojenik diyette çok düşük karbonhid-
rat, orta miktarda protein ve çok yağlı bir diyet 
önerilir. Bu diyette genellikle %75 yağ, %20 prote-
in ve sadece %5 karbonhidrat bulunur. 

Yüksek proteinli ketojenik diyet, standart ketoje-
nik diyete benzer ancak daha fazla protein içerir. 
Bu diyette genellikle %60 yağ, % 35 protein ve %5 
karbonhidrat bulunur.

Ketojenik Diyetin Faydaları Nelerdir?

Ketojenik diyet esasında epilepsi gibi nörolojik 
hastalıkların tedavisi için bir araç olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu konuda gerçekleştirilen araştırmalar 
ketojenik diyetin epileptik çocuklarda nöbetlerde 
büyük azalmaya neden olabileceğini ortaya çı-
karmıştır. Daha sonra ketojenik diyetin metabolik, 
nörolojik veya insülinle ilişkili hastalıklarda yararı 
olabileceği öne sürülmüş ve bu konuda çeşitli 
araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak bu araştır-
malar yeterli değildir. Daha kapsamlı araştırmalara  
ve kanıta dayalı bilgilere gereksinme vardır.

Diyabet ve Prediyabet için Ketojenik Diyet

Diyabet, yüksek kan şekeri ve insülin fonksiyon-
larındaki bozulma ve metabolizmada meydana 
gelen değişiklikler diye tanımlanmaktadır. Tip 2 
şeker hastalığı, prediyabet ve metabolik sendrom 
ile yakından ilişkili olan fazla yağların kaybedilme-
si düşünülmektedir. Tip 2 diyabetli kişilerde yapı-
lan sınırlı bir çalışmada, katılımcıların üçte birinin 
diyabet ilaçlarını bütünüyle bıraktığı görülmüştür. 

Yapılan bir başka çalışmada ise ketojenik diyetin 
insülin duyarlılığını kısa vadede yüzde 75 oranın-
da düzelttiği görülmüş, ancak uzun vadede etki-
lerinin nasıl süreceği konusunda henüz bir ilerle-
me kaydedilmemiştir.

Ketojenik Diyetin Yan Etkileri

Ketojenik diyet tamamen faydalı, ya da bütünüyle 
doğal bir yöntem değildir. Öncelikle bir tıbbi so-
runun tedavisi için ortaya çıkarılmıştır ve birçok 
tedavi yöntemi gibi çeşitli yan etkileri vardır. Nor-
mal koşullarda sağlıklı bireyler için güvenli olduğu 
düşünülse de metabolizmayı değiştirmesi nede-
niyle vücutta önemli değişikliklere yol açabilir ve 
bundan dolayı bir takım tıbbi sorunlara neden 
olabilir. 

Bu diyetin uzun süre uygulanmasının vücut üze-
rindeki yan etkileri hakkında bilimsel çalışmalar 
devam etmektedir. Özellikle çocuklarda bu diye-
tin uzun süre devam ettirilmesi büyümede yavaş-
lamaya neden olabilir. Ketojenik diyet sürecinde 
normalde böbrek taşı riskinin yükseldiği de göz-
lemlenmiştir. 

Vücut ketojenik olarak enerji tüketimine yani ke-
toza alışırken geçirdiği metabolizmada gerçekle-
şen değişikliklerden kaynaklanan uyum sorunu 
yaşanabilmektedir. Bu yan etkiler normal şartlar 

altında iki ila yedi gün arasında devam eder. 

Ketojenik diyetin yan etkileri arasında bireyin 
kendisini enerjisiz, yorgun ve zayıf hissetmesi, 
zihinsel işlevlerinde yavaşlama, artan açlık hissi, 
çeşitli uyku sorunları ve sürekli uyuma ihtiyacı, 
mide bulantısı, sindirim rahatsızlıkları ve egzersiz 
esnasında performans düşüklüğü bulunmaktadır.

Ketojenik diyet yaparken idrarda veya nefeste 
aseton kokusu hissedilebilir. Bu vücudun ketoz 
esnasında ürettiği atık maddeden  kaynaklan-
maktadır. 

Ketojenik bir diyet aynı zamanda vücuttaki su ve 
mineral dengesini de değiştirecektir. Bu nedenle 
diyetle alınacak tuz, sodyum, potasyum ve mag-
nezyum gibi minerallerin dengeli alınması sağ-
lanmalıdır.   

Ketojenik Diyette Yenilmesi Gereken Besin-
ler:

Ketojenik diyette: Et, balık, yumurta, tereyağı, fın-
dık, sağlıklı yağlar, avokado bulunur.

 Et, balık, hindi eti, kırmızı et türleri, tavuk eti ve 
bunlardan üretilmiş jambon, pastırma, salam ve 
sosis gibi ürünler ketojenik diyetin önemli bir 
kısmı olan proteinleri sağlar. Balık olarak özellik-
le omega-3 yağını bol miktarda içeren alabalık, 
hamsi, kefal, orkinoz, ringa, sazan, somon, ton ba-
lığı, uskumru ve yayın balığı gibi yağlı balık türleri 
tercih edilmelidir. 

Yağlı tohumlar: Ay çekirdeği, badem, ceviz, fındık, 
kabak çekirdeği, gibi yağlı tohumlar ketojenik di-
yette kullanılabilir.

Yumurta: Omega-3 içeren büyük yumurtalar ter-
cih edilmelidir.

Sağlıklı yağlar: Sızma zeytinyağı,bitkisel sıvı yağlar 
tercih edilmelidir. Tereyağı, şekersiz krema türleri 
de ketojenik diyet esnasında kullanılabilir.

Peynir: Beyaz peynir, kaşar peyniri, keçi peyniri, 
krem peynir, mozarella, tulum peyniri ketojenik 
diyette tercih edilen besinlerdendir.

Ketojenik Diyette Kaçınılması Gereken Be-
sinler: 

Ketojenik diyette özellikle karbonhidrat oranı yük-
sek olan yiyecekler sınırlandırılmalı ve mümkün 
olduğu kadar tüketilmemelidir. Günlük karbon-
hidrat miktarı ise genellikle 50 gramı aşmamalıdır. 
Keto diyetinde azaltılması veya bütünüyle bırakıl-
ması gereken besinler listesi aşağıdaki gibidir.

• Alkol 

• Baklagiller

• Kök sebzeler

• Meyveler

• Şekerli yiyecekler 

• Şekersiz diyet gıdaları

• Tahıllar veya nişastalar

Sonuç:

Ketojenik diyet uygulanması hiç kolay olmayan, 
çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilecek ve he-
nüz doğruluğu kanıtlanmamış bir diyettir. Epilep-
si olgularında bile başarısı tartışılırken, zayıflama 
diyeti olarak kullanması pek de mantıklı görülme-
mektedir. Diyabet, obesite gibi hastalık için tibbi 
beslenme tedavileri vardır ve kanıta dayalıdır. 

Ketojenik
diyet nedir?

Dr. Dyt. Ş. Esin Göksu Şeker
Beslenme ve Diyet Uzmanı

esin.seker@gmail.com
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haber / BOSİAD Z Meclisi 

Z Meclisi’nin başlattığı 
TALK’Z Programı’nın ilk 
konuğu olarak iş dünyasını 
yönetenlerin, Z Kuşağı’nı 
anlamadan, bugüne kadar 
ülke kalkınması için 
yapılanları bu kuşağa iyi 
anlatmadan yeterli verimlilik 
sağlanamayacağını savunan 
Rudolf Duraner Genel 
Müdürü Rasim Çağan, 
“Eğer şirketler yaşamak 
istiyorlarsa Z kuşağı ile 
çalışmak durumunda. Çünkü 
başka türlü yenilenemezler. 
Ben de sizleri anlamak 
için kendimi 
geliştiriyorum” dedi

TALK’Z’nin ilk konuğu olan
Rudolf Duraner Genel Müdürü Çağan: 

Genç çalışanlar için 
kendimi geliştiriyorum

BOSİAD’ın BTSO, BUÜ, BTÜ ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü iş birliği ile işverenlerin kuşak 
farkını anlayıp, karşılıklı anlayış geliştirip, 
ortak bir yol haritasıyla geleceğe birlikte 
hazırlanmalarını sağlamak amacıyla oluş-
turduğu Z Meclisi, projelerini bir bir hayata 
geçiriyor. Bu kapsamda işverenlerin bek-
lentilerini anlayabilmek ve merak ettikleri-
ni sormak için TALK’Z Projesi’ni başlatan Z 
Meclisi’nin ilk konuğu, Rudolf Duraner A.Ş. 
Genel Müdürü Rasim Çağan oldu. 

Aynı zamanda BOSİAD’ın Yönetim Kuru-
lu Başkanı olan Çağan, gençlerden gelen 
soruları yanıtlamaya geçmeden önce Z 
Meclisi ile işletmelere yeni nesil yetenek 
katılımını artırmayı, onları elde tutmayı, 
kucaklamayı, yeni nesil liderler ve yöne-
ticileri çok kuşaklı işyerlerindeki rollerini 
anlamaları ve benimsemelerini sağlarken, 
sanayi kuruluşlarının sürdürülebilirlikle-
rine de katkı koymayı hedeflediklerini an-
lattı. Bursa OSB’nin Meşelipark Sosyal Te-
sisleri bahçesinde gerçekleştirilen TALK’Z 
etkinliğinde gençlerden gelen sorular ve 
Çağan’ın yanıtları şöyle;

Sizce Z kuşağı iş dünyasına adım atmaya ha-
zırlanırken iş dünyası da Z kuşağına göre bir 
değişime hazır mı? Z kuşağını anlamak, iş 
dünyası için yeterli olacak mıdır? Z kuşağı iş 
dünyasıyla beraber hak ettiği yerlere sahip 
olabilecek midir? Önü açık bir nesil mi görmek 
istiyorsunuz yoksa işleri olduğu gibi devam et-
tirecek bir nesil mi?  
“İş dünyasını yöneten X ve Y Kuşağı, Z Kuşağı’nı 
anlamadan, beklentilerini doğru belirlemeden 
ve dahası bugüne kadar ülke kalkınması için 
yapılanlar bu kuşağa iyi anlatılmadan yeterli 
verimlilik sağlanamayacaktır. Bizim Z Meclisi’ni 
oluşturma sebebimiz de bu. İş dünyasının bunu 
sorgulama lüksü yok aslında. Çünkü Z Kuşağı bir 
gerçek. Z kuşağı farklı bir bakış açısıyla geliyor. Ve 
eğer şirketler yaşamak istiyorlarsa, sürdürülebilir-
lik istiyorlarsa Z Kuşağı ile çalışmak durumunda. 
Çünkü başka türlü yenilenemezler. Hep eski in-
sanlarla mı çalışacaklar? Bu mümkün değil. Dola-
yısıyla bunu sorgulamayıp alışmak durumunda-
lar. Bizim de amacımız bu olguları, bu gerçekleri 
iş dünyasına anlatmak. Evet X, Y Kuşağı çalışma 
hayatına daha farklı bakıyor. Onlar çok çalışarak 
para kazanılacağını, para kazanınca da mut-
lu olacağını düşünen bir nesil. Biz öyleyiz ama 
çalışmak istediğimiz arkadaşlarımız artık öyle 
düşünmüyorlar. Ben de bu konuda kendimi ge-
liştiriyorum. Örneğin kişinin işe ihtiyacı var, size 
başvuruyor. Ama sorduğu sorular ‘İşten kaçta 
çıkacağım, Cumartesi çalışma var mı?’. Bundan 
birkaç sene evvel bu sorular bana çok değişik 
geliyordu. ‘Hem işe başvuruyor hem de ‘ne kadar 
çalışacağım?’ diye beni sorguluyor. Ama yaşlar 
ilerledikçe bu kadar çok çalışmanın gerekli ol-
madığını anlıyorsunuz. Dolayısıyla Z Kuşağı’nın 
hayata bakış açısını, çalışmaya bakış açısını an-
lamamız lazım. Bir de motivasyon faktörleri de 

farklı. Bizim zamanımızda bir araba sahibi olmak 
çok önemliydi. Şimdi Z jenerasyonuna ‘ben seni 
terfi ettiriyorum, şu arabayı kullanacaksın’ dedi-
ğimiz zaman bizim kadar mutlu olmuyor. Çünkü 
siz Z’ler arabası olan bir nesil olarak doğdunuz. 
Bizim zamanımızda araba almak uçak almak gi-
biydi. Kısacası iş dünyası bunların farkında olmalı 
ve sizlerle yaşamaya çalışmak zorunda başka 
şansı yok. 

Hayatınızdan öğrendiğiniz en büyük tecrübe 
ve tavsiye nedir?  
Herkes ‘oku’ der ama ‘niye okumak?’ Çünkü yaza-
rın 4 senede araştırma yaparak ortaya çıkardığı 
analizi, siz 1 haftada okuyup içselleştirerek tec-
rübe kazanıyorsunuz. Dolayısıyla kitap okumayı 
çok öneririm. Ben kitap okumaya 30-35 yaşın-
dan sonra ağırlık vererek geç kaldığımı düşü-
nüyorum. Bir de yaşamını, tarzını beğendiğiniz 
kişilerin hayatlarını modelleyerek de kendinizi 
geliştirebilirsiniz. 

BAZEN ÇOK BÜYÜK KAPILARI ÇOK UFAK 
ANAHTARLAR AÇAR

20’li yaşlarda olsanız ve ulaşmak istediğiniz 
yer yüksekler olsa nasıl bir yol izlerdiniz? Nasıl 
networkler kurmaya çalışırdınız?
Networking her zaman çok önemli. Ben yurt dı-
şında ilk işimi asansörde selamlaşarak tanıştığım 
bir kadın sayesinde buldum. Çünkü o kadın bir 
şirketin personel müdürüymüş. Ona çok nazik 
davrandım. Bana ‘sen niçin geldin?’ diye sordu. 
İş aramak için orada bulunduğumu söyleyin-
ce ‘şu katta, şu firmaya iş başvurusunda bulun’ 
dedi. İleride çalışacağınız şirketlerde, özellikle 
de yönetici olacağınız vakit kapıdaki bekçiden, 
sekretaryadan, en üste kadar herkesle iyi ilişkiler 
kurmanız lazım. Çünkü bazen çok büyük kapıları 
çok ufak anahtarlar açar. ‘Asla Yalnız Yeme’. Bu ki-
tabı hemen not edin. Sofrada hiçbir zaman tek 
başınıza oturmayacaksınız. Her vaktinizi birileriy-
le sosyalleşerek geçireceksiniz. Böylelikle de çok 
kişi tanıyacaksınız ve çok kişi tanıdığınız için de 
çok yerlere ulaşacaksınız. 

BAŞARISIZLIKLAR ÖĞRENME 
YOLCULUĞUNUZDUR

Başarılarınızı elde ederken yaşadığınız zorluk-
larla nasıl baş ediyordunuz? Motivasyonunuz 
düştüğünde kendinizi nasıl topluyordunuz? 
Rakip firmalar için ne tür stratejiler uyguladı-
nız?  
Her şeyde başarılıysanız doğru söylemiyor veya 
hiç risk almıyorsunuzdur. Önemle belirtmek iste-
rim ki başarı, başarısızlıklardan doğar. Yaptığınız 
başarısızlıklar, sizlerin öğrenme yolculuğunuz-
dur ve bir sonraki başarıya zemin hazırlar. Ba-
şarısızlıklardan nefret etmeyin. Çünkü onlar sizi 
geliştirir. Böyle bakmanız lazım. Rakiplerle olan 
ilişkime gelince; her zaman şirketimizi ayrıştır-
maya çalıştım. Bizim şirkette çalışan arkadaşlar 
bilirler hep şunu sorarım; ‘müşteri sizden niye 
ürün alsın, niye sizi seçsin?’ Çünkü bundan 40 
sene evvelki Türkiye’de bazı iletişim problemleri, 

sınırlar vardı. Dolayısıyla elinizde ürününüzün ol-
ması bir farklılıktı ama bugün artık düz dünyada, 
rekabet ortamında her şey var. Örneğin Audi, 
BMW ve Mercedes’ten bir tanesi olmasa kimse 
arabasız kalmaz ki bunlar dünyanın en iyi marka-
ları. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum üründe 
liderlik yok, sadece müşteriye yaptığınız hizme-
tin farklılığında üstünlük var. Her zaman rakip-
lerinize karşı beğenilen olmaya çalışın. Yani sizi 
beğenirlerse sizden ürün alacaklar, sizi seçecek-
ler. Yoksa bir fiyatla rekabet edemezsiniz. Çünkü 
artık herkes aynı kaynaklara ulaşabildiğinden 
herkes ucuza yapabiliyor. Yapabileceğiniz tek 
şey müşterinin size aşık olduğu bir marka, bir 
firma olmanız lazım. Yani ürününüz standart ola-
rak düzgün olacak ama hizmetiniz de iyi olacak. 
Güler yüzlü olacaksınız, müşterinin süreçlerini 
takip edeceksiniz. O süreçlerde müşterilerinizin 
ne problem yaşadığını göreceksiniz ki onu ge-
liştireceksiniz ve müşteri ondan dolayı sizi beğe-
necek ve sizi seçecek. Firma kültürü olarak bunu 
tavsiye ederim. Motivasyona gelecek olursak 
başarı, başarısızlığı nasıl algıladığınızla alakalı. 
Tabi ki birçok başarısızlık insanı depresyona gö-
türebilir. Bu konuda da siz gençler arasında yeni 
bir deyim var: Yılmazlık. Derler ya ‘Türk insanı 
düştüğünde yerden bir avuç toprakla kalkarmış’ 
yani motivasyonunuzu düşürmeyeceksiniz ve 
kendinizi bu konuda eğitip, başka bir başarı için 
çalışacaksınız. 

ÇOK ÇALIŞMAK MUTLULUK GETİRSEYDİ 
BÜTÜN CEO’LAR ÇOK   MUTLU OLURDU

Neye, ne zaman, ne kadar zaman ayırmalıyız?
İnsan sistemi bence aslında gıdayla değil de 
duyguyla çalışıyor. Yani duygu durumunuzu iyi 
tuttuğunuz sürece başarılı oluyorsunuz. Dolayı-
sıyla aslında bizi duygusal açıdan ne mutlu edi-
yorsa onu yapmanız lazım. Duygu da şöyle olu-
yor; Bugün bir sanat eserini beğeniyorsanız ona 
gitmek, maçı seyretmek, akşam spor yapmak, te-
levizyonda bir film izlemek. Yani her beyin farklı 
duyguyla motive oluyor. İnsanoğlu duygu den-
gesini kaybettiği zaman mutsuz oluyor. Mutsuz-
luk da başarısızlığı getiriyor. Çünkü o sizin davra-
nışınıza yansıyor. Davranışınıza yansıdığı zaman 
da ne işinizi ne de ilişkinizi yürütebiliyorsunuz. 
Çok çalışmak mutluluk getirseydi bütün CEO’lar 
çok mutlu olurdu. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla 
hayatın dengesi önemli. Zaten siz bunun farkın-
dasınız. Bize ailemiz çok çalışmamız gerektiğini, 
çok çalışırsak para kazanacağımızı, para kaza-
nırsak da mutlu olacağımızı söyledi. Biz de hâlâ 
o genlerimizdekini atamıyoruz. Z jenerasyonu 
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olarak sizler zaten bunun farkındasınız. Ama be-
nim önerim dengeli yaşam. Hem hayattan keyif 
almak hem de çalışmak.

ÇOK DONANIMLI OLMAKTAN DAHA DA 
ÖNEMLİSİ İNSAN İLİŞKİLERİ

CV doldurma taktikleri verir misiniz?  
Aldığınız eğitimleri, başarıları belgeleriyle somut 
olarak ispat edebilirsiniz. Olmayanı yazamayaca-
ğınıza göre olanı da iyi anlatmanız lazım bence. 
Bir kişinin aldığı eğitim çok önemli ama eğitim-
den daha fazlası bence insan ilişkileri. Ben olsam 
insan ilişkilerimin ne kadar önemli olduğunu 
satmaya çalışırdım işverene. Çünkü bizlerle ça-
lışmak için çok donanımlı kişiler geldi ama çök 
kötü iletişimcilerdi ve şirket içinde hiç anlaşama-
dılar, yönetemediler, ilişkilerini idare edemediler 
ve çok başarısız oldular. CV’nize muhakkak spor 
yapmayı, kitap okumayı yazın ama önemli olan 
iletişim becerileri olarak neler yaptığınız. Kim-
lerle ilişki kurduğunuz, neler başardığınız beni 
daha fazla etkiler. 

AİLE TOPUNU DÜŞÜRÜRSEN YERDEN 
ALAMAZSIN, KIRILIR

Hep çalışmak diyorsunuz ama bu çalışmanın 
yanında ailenizle ne kadar vakit geçiriyorsu-
nuz?
Rahmetli sanayici Üzeyir Garih’in üç top hikâyesi 
vardır. Garih, ‘Biri iş topu; düşse de yerden alırsın. 
Ama aile topunu düşürürsen yerden alamazsın, 
kırılır’ diyor. Evet aile önemli. Çok çalışan insanla-
rın bazen aileleri ile problemleri oluyor ama bu 
da doğru değil. Çünkü aile insanı duygu olarak 
besleyen bir şey. Orada hata yapmamak lazım. 
Siz o hatayı sakın yapmayın. 

İŞ İNSANI İŞ TARİHİNİ İYİ BİLMELİ

Başarı sürecinde ne gibi zorluklarla karşılaştı-
nız.?
Türkiye’de zorluklar çok şeyden olabilir. En bü-
yüğü de ekonomik zorluklar. İş hayatına başla-
dığımdan itibaren ülke olarak1994, 2001, 2004, 
2008 gibi pek çok kriz yaşadık. Alman ortaklı 
şirketimizi yeni kurmuştuk. Çok da sermayemiz 
yoktu. Biraz da yurtdışından vadeli olarak daha 
sonra ödenmek üzere mal ithal ettik. Ve ben 
çok çalışıyordum, işler çok iyi gidiyordu. 2001 

senesinde devalüasyon oldu. Şirketin bütün 
varlıklarını satsak borcu ödemiyor. Dedim ki; ‘Bu 
kadar çok çalışarak bu kadar para, herhalde bir 
tek Türkiye’de kaybedilir’. Bunun içinden nasıl 
çıktık? Şöyle; Bir iş insanın iş tarihini iyi bilmesi 
lazım. Daha doğrusu geçmiş tecrübeleri iyi oku-
ması lazım. Bu yaşanmış hikayedir. Örnekler bul-
dum: Çin’de devalüsyonlar olmuş ve kur bir süre 
yüksek atlamalardan sonra geri düşüyor. Olduğu 
yerde kalmıyor, gerileme oluyor. Bu Kore’de ol-
muş, Çin’de olmuş. Bunun bütün kopyalarını ala-
rak Alman ortağımıza gittim. ‘Devalüasyonların 
sonucu ne olur, nereye gider?’ diye sordum. Ve 
ekledim, ‘Bu ileride düşer. Siz bana mal vermeye 
devam edin, ben mal satmaya devam edeceğim 
ve vade farkını ödeyeceğim’ dedim. Ve 3-4 sene 
içinde kur düştü ve sabit kaldı. Bütün borcumu-
zu ödedik. Buradan ne ders çıkarılabilir. Bizim 
ülkemizin sorunlarına benzer sorunlar başka ül-
kelerde de yaşanmış. Çünkü her ülke o hikâyeyi 
bir kere yaşıyor. Almanya’nın 1945’lerde savaş 
sonrası yaşadığı enflasyonları, devalüasyonları 
biliyorsunuz. Onlar geliştikçe bunları daha iyi 
yönetebiliyor. Gelişmedikçe bunlara daha ma-
ruz kalıyor. Daha önce sizin durumunuzda olan 
gelişmemiş ülkelerin durumuna bakarak ders 
çıkarabilirsiniz. Yani başarısızlıklardan çıkmak 
için bazen de bu başarısızlıklardan çıkan başka 
iş insanların hikâyelerinden de modelleyebilirsi-
niz. Meraklı olursanız, çalıştığınız iş dünyasında 
geçmişi olanlara algınız açık olursa, eski tecrübe-
leri görebilir ve bunları kullanabilirsiniz. İş insanı 
tasviri şudur; bardağın dolu tarafına bakandır. 
Hayata pozitif bakmak lazım. Geleceğe güvenle 
baktığınız vakit, motivasyonunuzu yüksek tutup 
başarılı olma şansınız var.

ÇEVREYİ DAHA AZ YORACAK 
PROSESLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Üzerinde çalıştığınız en yenilikçi ürün veya 
hizmet nedir? 
En yenilikçi ürün dediğiniz zaman AR-GE’ye giri-
yor. Bizim şirketimiz de bir AR-GE merkezi. Ar-GE 
kültüründe çok kuvvetli ülkelerden biri değiliz. 
Prosesi daha kolay yapıyoruz ama yenilikçilikte 
zorlanıyoruz. Alman ortaklı bir firmayız biz. Kim-
ya ile iş yapıyoruz. Kimya üzerinden tekstil ma-
teryaline renk ve şekil veriyoruz. Kimya, dünyayı 
kirletme potansiyeli olan bir yapı. Artık bu kim-

yanın eş modelini biyokimya ile yapan sistem-
ler var. Bunlar ürün artıklarından oluşan ve aynı 
kimyanın verdiği özellikleri tekstile kazandırabi-
len ürünler. En yenilikçi ürünlerden biri bu. Daha 
az çevreye zarar veriyor, daha az su tüketiyor. Bi-
zim için en yenilikçi ürün budur. Proses olarak da 
kimyayı kullanarak aynı işi daha az su kullanarak 
yapabileceğimiz teknolojiler var. Bunları yapıyo-
ruz. Son yeni ürün de tekstil metaryali. Dünyada 
hızlı moda diye bir moda var. Hızlı satılıyor, hızlı 
tüketiliyor, hızlı eskiyor ve hemen yenisini alıyor-
sunuz. Böylelikle o firmalar daha çok mal satıyor, 
siz de yeni mal aldığınız için mutlu oluyorsunuz. 
Ama şimdi son yaptığımız çalışma, daha uzun 
dayanabilen tekstiller. Gerek üretirken gerek tü-
ketirken, daha az rengi solan, daha zor eskiyen, 
daha az tüylenen dolayısıyla daha az değişecek 
olan ve daha uzun kullanılabilen, böylece çevre-
yi daha az yoracağınız prosesler ve kimyasallar 
üzerinde çalışıyoruz. 

İŞİ BİLMEDEN YÖNETEMEZSİNİZ

Kariyerine yönetim alanını koyan bir mühen-
dislik öğrencisinin yola nereden başlaması ge-
rekir? Üretimden başlayıp süreçleri mi görmek 
gerekir, yoksa direkt yönetim alanından mı 
başlamalıdır? 
Ben işi bilmeden yönetemeyeceğinizi düşünü-
yorum. Dolayısıyla kesinlikle işletmeden baş-
lanması gerektiğini düşünüyorum. Öteki türlü 
yukarıdan bir yönetici olursun, aşağısı seni oy-
natır. Çünkü sen hiçbir şey bilmiyorsun süreç 
hakkında. Dolayısıyla üstten yönetim olmaz. 
Babalardan oğullara geçen şirketlerde de bu so-
run vardır. Baba oğlunu getirip şirkette yönetici 
yapar. -Artık yapmıyorlar sanırım.- O çocuk eğer 
direkt yönetime girerse hiçbir şekilde aşağıyı an-
layamaz. Aslında ben de bir aile şirketine geldim 
ama en büyük avantajm yurtdışında birkaç yıl 
çalışmış olmamdır. Ben şirkette başladığımdan 
beri hiçbir zaman kapım kapalı olmamıştır. Çün-
kü kapısı kapalı olduğu zaman insanların psiko-
lojisinin nasıl değiştiğini ben öbür şirketimde 
yaşayarak gördüğüm için şirketimde de bunu 
uygulamadım. Ben şirketimizde irsaliye keserek 
işe başladım. Çünkü bütün süreçleri bilmeniz 
gerekiyor. Oradan yukarıya çıkabilirsiniz. Öteki 
türlü hiçbir mühendis şirketi yönetemez, zaten 
bütün başarılı yöneticiler de aşağıdan gelen yö-
neticilerdir. Özellikle üretim tarafında.

Z KUŞAĞINDAKİ EN BEĞENDİĞİM 
ÖZELLİK KONUŞABİLME VE 

SORGULAMADAN KABULLENMEME

Z kuşağında takdir ettiğiniz özellikler neler-
dir? 
Konuşabilme özelliği. Biz daha az konuşabiliyor-
duk. Şimdi ki Z jenerasyonu kendini çok iyi ifade 
edebiliyor. Kendisini dinletiyor. Bence bir diğer 
önemli özelliği de kabullenmeme, sorgulama. 
Sebepsiz hiçbir şeyi kabullenmemenin iyi bir 
özellik olduğunu düşünüyorum. 

haber / BOSİAD Z Meclisi haber / Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi 

Türkiye’yi 
değiştireceksek 
çevreci çocuklar 
yetiştirmeliyiz

Temiz çevre konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan 
projeleri başarıyla yürüten BOSİAD, bu alanda çeşitli 
kurum ve kuruluşlarla da iş birliği yapıyor. İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden yapılan ziyarette de çevre projelerinde iş 
birliği olanakları konuşuldu. Ziyaretin önemine değinen 
BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, “Türkiye’yi değiştireceksek 
çevreci çocuklar yetiştirmeliyiz” dedi.

Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması gibi far-
kındalık yaratan marka projeler hayata geçiren 
BOSİAD’ın çevrenin korunması ve sürdürülebilir-
liği noktasında çocuklar ve gençler başta olmak 
üzere toplumun farklı kesimlerini de bilgilendir-
mek, bilinçlendirmek adına yürüttüğü çalışmalar 
dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Milli 
Eğitim Çevre ve İş Sağlığı İl Koordinatörü Sezai 
Kuruşçu ve İl Milli Eğitim Okul Sağlığı ve Sıfır Atık 
Sorumlusu Gülay Çiftçi’yi misafir eden BOSİAD, 
okullarda yürütülen çevre faaliyetleri hakkında 
bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile çevre pro-
jelerinde iş birliği olanaklarının da konuşulduğu 
ziyarette söz alan Kuruşçu, şunları söyledi:

“İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Serkan Gür, 
özellikle de mesleki ve teknik eğitimin güçlen-
dirilmesi için Bursa’da önemli çalışmalar yürütü-
yor. Bunun yanında Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği 
birimi tarafından yürütülen özellikle çevre ko-
nulu projelere destek veriyor. Atıkmatik denilen 
cihazları yapabilecek kapasitede bizim meslek 
liselerimiz var. Meslek liselerimizde atığını attı-
ğında hediyeler veren makineler yaptırabiliriz. 
Bunun yanında büyük bir geri dönüşüm tesisi 
düşüncemiz var. Sadece bu yıl okullarımızdaki 
atığımız 680 bin tonu buldu. Bunun karşılığı 11 
bin ağaca denk geliyor. Okullarda her atık farklı 
bir kutuya atılıp ayrıştırılıyor. Bununla ilgili odak 
kişilerimiz var. Ve bütün çocuklarda ciddi bir 
bilinç oluştu. Bu bilinci biraz daha genişletelim 
istiyoruz.  Hem okullara bir gelir olsun anlamında 
hem de meslek lisesi öğrencilerinin çalışabilmesi 
için. Diğer yandan bu bilinci geliştirme konusun-

da birlikte de çalışmalar yapabiliriz. Her türlü iş 
birliğine açığız ve hazırız.”

‘ÇOCUKLARLA ELELE ÇEVRECİ 
SANAYİYE’ PROJESİ’NE DEVAM

“Türkiye’yi değiştireceksek çevreci çocuklar ye-
tiştirmeliyiz” diyen BOSİAD Başkanı Rasim Çağan 
da Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendis-
liği Bölümü ve Uludağ Çevre Topluluğu (UÇET) 
işbirliğiyle başlattıkları ‘Çocuklarla Elele Çevreci 
Sanayiye’ Projesi’ni hatırlatarak gelecek nesilleri 
çevre konusunda bilinçlendirmeyi hedefledikle-
rini anlattı. Başkan Çağan şöyle devam etti:

“Çevreye yapılan her türlü yatırım bizlere, çocuk-
larımıza, bizden sonra geleceklere değer vaat 
ediyor. Bu sebeple de bu bilinci artırmak, sanayi-
cinin bunu sahiplenmesini özendirebilmek için 
elimizden geleni yapıyoruz. Çevre sorunlarına 
karşı her geçen gün daha da artan bir duyar-
lılık var. Bugün gelinen noktada çevreyle ilgili 
yatırımlar maliyet olmaktan çıkmış, bir gereklilik 
haline gelmiştir. Türkiye’nin sanayide büyümesi 
çevreye verdiği önemle de paraleldir. BUÜ Çev-
re Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Nezih Kamil Salihoğlu yöneticiliğinde ve UÇET 
üyesi öğrencilerin koçluğunda online olarak 
gerçekleştirdiğimiz projeye Coşkunöz Kalıp, İpe-
ker Tekstil, Korteks Mensucat, Ons Makina, Pilot 
Taşıt Koltukları, SNT Tekstil, Şahince Otomotiv, 
Rudolf Duraner, T.K.G Otomotiv’in dahil olduğu 
9 firma çalışanlarının toplam 14 çocuğu katıldı. 
Bu projeyle çocuklara ve ebeveynlerine uygu-
lanan ‘temel çevreye bakış’ anketiyle başlayan 

ilk hafta eğitiminde çevre sorunları konusunda 
beyin fırtınası yapılırken, çocuklardan çevre fo-
toğrafları ve eğitici çevre videoları derlemeleri 
istendi. Prof.Dr. Nezih Kamiloğlu, Çevre Kirliliği 
ve Atık Hiyerarşisi konusunda bilgi aktarımında 
bulunduğu ilk haftanın ardından ikinci hafta ya-
şam kaynağımız su, su ve karbon ayak izi, atık, 
sıfır atık, üçüncü hafta da sürdürülebilirlik, Yeşille 
Aklama gibi kavramlar ele alındı.  Yenilikçi Çev-
re Fikirleri geliştirmeleri de istenen çocuklara 
proje sonunda ebeveynleriyle birlikte tekrar ‘te-
mel çevreye bakış’ anketi uygulanarak çevresel 
farkındalık düzeyindeki değişim de gözlemlen-
meye çalışıldı. BUÜ ile birlikte yürüttüğümüz 
projedeki güzellik; çalışan anne-babanın kendi 
çocuklarını işletmelerine getirebilecekleri duy-
gusu yani bir güven ortamını oluşturabilmek. 
Eğer bir anne-baba çocuğunu kendi işletme-
sine getirebilecek kadar güvenli bir yer olarak 
algılıyorsa, işletmenin burada çevreye verdiği 
önemle ilgili bir bağlantı kurmak gerekiyor. Kı-
sacası proje ‘Kendi sağlıklı çalışma ortamımı 
çocuklarına gösterebiliyor hatta onlarla birlikte 
düşünceler üretebiliyorum’ mesajını da içeriyor. 
Çocuklarımızı bu işin içine katarsak, üretimin ne-
rede yapıldığını görürlerse, çevreyi kirletmemek 
adına yapılan faaliyetleri gözlemlerlerse çevreyle 
ilgili çok daha yakın bir bağ kurabilirler, arkadaş-
larına anlatabilirler. Hatta meslek seçimlerinde 
etkili olabiliriz. Yarınki uygulamalarında önce-
likleri farklılaşabilir. Gerçekten bilinç düzeylerini 
değiştirmek için bu projeye başladık. İlk proje 
biraz küçük çaplı tutarak başlangıç projesi olarak 
gördük ama gelecek yıllarda da projeye devam 
ederek çevre bilincinin bir kartopu gibi büyüme-
sini istiyoruz.”

İl Milli Eğitim Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği İl Koordinatö-
rü Sezai Kuruşçu ve İl Milli Eğitim Okul Sağlığı ve Sıfır Atık 
Sorumlusu Gülay Çiftçi, BOSİAD Başkanı Rasim Çağan’a, 
Kestel Halk Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenlerinin Atık 
Geri Dönüşüm Projesi kapsamında kompost atıklardan 
faydalanarak doğayı tasvirledikleri tabloyu hediye ettiler. 
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Türk 
Gelinciği

fotoğraf öyküsü / Türk Gelinciği

Dr. İsmail Şeker
Radyoloji Uzmanı

İsmail.seker@gmail.com

Bilson Ultrasonografi Merkezi

Kaliforniya’da yaptığım fotoğraf projelerin-
den biri de ‘’Kaliforniya gelincikleri’’ idi. Tohu-
mundan başladım projeye. Evin bahçesinde 
çimlendirdim onları. Çiçek açma dönemlerini 
bekledim. Tekrar tohuma dönüşlerine değin 
yaşam döngülerini görsel olarak çalıştım. 

Genellikle yabani bir kır çiçeği olan Kaliforniya 
gelinciğinin üç çeşit rengine rastladım. Sarı-
dan portakal rengine kadar değişen. Hemen 
hemen her evin bahçesinde sarı renklisiyle 
sıklıkla karşılaştım. Proje süreci olağan olarak 
devam ederken bir evin bahçesinde büyük 
bir sürprizle karşılaştım: ‘’Türk Gelinciği’’. Evin 
sahibiyle tanıştım. Polonyalı bir aile. Çiçek to-
humlarını Türkiye’den götürmüşler. Söyledikle-
ri çiçek ismi de Turkish poppy (Türk gelinciği).  
Uzun süredir görmediğim eski bir arkadaşıma 
rastlamış gibi heyecanlandım ve sevindim. 
Doğal olarak projenin ismi ve konusu Türk ve 
Kaliforniya gelincikleri olarak değişti. Türk ge-
linciğinin renginin diğer gelincikler arasında 
çok daha güzel ve dikkat çekici olduğunu her 
fotoğraf çekiminde gözlemledim. 

Nerede olursak olalım sadece hobilerimizi de-
ğil, kültürümüzü de beraberimiz de götürüyo-
ruz. Kaliforniya’da bu çiçekler kırlarda koruma 
altında varlıklarını sürdürüyorlar. Hiç kimse 
bahçesinde dışındaki bir gelinciği koparmayı 
aklından bile geçirmiyor. Çocukluğumuzda 
yakın çevremizde sıklıkla gördüğümüz, çocuk-
luk oyunlarımızda gelin yaptığımız ve annele-
rimizin yaptığı gelincik şerbetlerini içtiğimiz bu 
kırmızı renkli çiçeklerimizi yakın çevremizde 
göremiyoruz artık. Doğayı koruma bilincimizi 
kırmızı rengiyle süsleyen gelincik çiçeğinin do-
ğamızın ayaklarımızın altında nasıl kayıp gitti-
ğini gösteren bir uyarı olması dileğiyle. Saygı 
ve sevgilerimle.

İnsan farklı bir ülkede yaşasa 
da hobilerini yanında taşıyor. 
Bazen hobiler yaşadığı 
yerin koşullarına göre 
şekillenebiliyor. Fakat özleri 
asla değişmiyor.
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sağlık

Sıcak havalarda gıda 
zehirlenmelerine dikkat

ALS’ye karşı
kişiye özel gen terapisi

Güneş ışınlarına dikkat! 
DSÖ’den maymun çiçeği açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her yıl 600 
milyon kişi besin zehirlenmelerinden etki-
leniyor. Diyetisyen Gültaç Dayı Çamır, yaz 
aylarında sıcaklığın artması ile birlikte be-
sin zehirlenmesi vakalarının arttığını söy-
ledi.

Besin zehirlenmelerinde ilk sırayı et, süt, süt 
ürünlerinde ve iyi yıkanmamış malzemelerden 
yapılan salataların başı çektiğini ifade eden Diye-
tisyen Gültaç Dayı Çamır, bakterili besin alındık-
tan iki veya üç saat sonra zehirlenme belirtileri-
nin başladığını ve vücutta kusma reaksiyonunun 
görüldüğünü kaydetti. En ciddi ve ölümcül be-
sin zehirlenmesine neden olan bakterilerden biri 
de “clostridium botilinum” olduğunu ifade eden 
Çamır, “Bu bakteri konservelerde, ette, sebze ve 

meyvede bulunabiliyor. Bu bakteri felç yapabilir, 
solunumu engelleyebilir ve ölümle sonuçlana-
bilir” dedi.

SON KULLANMA TARİHİNE BAKIN

Öncelikle fiyatı düşük diye nasıl ve nerden gel-
diği belli olmayan aynı zamanda da nasıl mu-
hafaza edildiği bilinmeyen, denetlenmemiş ve 
de açık bir şekilde tezgahlarda satılan ürünlerin 
kesinlikle satın alınmaması gerektiğini belirten 
Çamır, et tüketecek kişilerin etleri standartlara 
uygun şekilde işletilen şarküterilerden alması 
gerektiğini belirtti. Diyetisyen Gültaç Dayı, “Pa-
ketli ürün alırken de paketin hasar görmediğin-
den emin olun. Mutlaka etiket okuma alışkanlığı 
edinin. Üzerinde yazılı olan üretim ve son tüke-
tim tarihlerini kontrol edin. Hayvanlardan geçe-

bilecek hastalıklar nedeniyle sütü kesinlikle çiğ 
tüketmeyin” diye konuştu.

SEBZE VE MEYVELER İYİCE YIKANMALI

Riskli besinler ile pişirilmeden tüketilecek sebze 
ve meyveleri hazırlarken ayrı doğrama tahtası 
ve bıçakların kullanılması gerektiğini de sözleri-
ne ekleyen Çamır, “Sebze ve meyveler iyice yı-
kandıktan sonra tüketilmelidir. Besinlerinizin iyi 
piştiğinden emin olun. Yeterli süre ve sıcaklıkta 
pişmeyen yiyecekler zararlı bakterilerin sindirim 
sistemine taşınmasına yol açabilir. İshal ve kus-
ma durumunda mutlaka dinlenmeli ve temiz su, 
ayran, maden suyu, şekersiz çay ile sıvı alımınızı 
artırmalısınız. İshaliniz varsa; pirinç lapası, yoğurt, 
muz, şeftali, haşlanmış patates tüketmelisiniz” 
şeklinde konuştu.

ABD Northwestern Üniversitesi ALS Araş-
tırma Merkezi yöneticisi Doç. Dr. Hande 
Özdinler, ALS ilacının yanı sıra gen tedavisi 
üzerine çalıştıklarını belirtti: Kişiye özel te-
davilerin önemini bir kere daha göstermiş 
olduk

ABD Northwestern Üniversitesi ALS Araştırma 
Merkezi’nin yöneticisi Dr. Hande Özdinler, ALS’ye 
karşı geliştirdikleri ilacın yanında paralel olarak 

gen tedavisini de geliştirmeye 
başladıklarını açıkladı. SABAH’a 
konuşan Özdinler, “İlaç tedavisi 

sürecinde iyileşmeyen ALS hastaları 
için ilaç çalışmalarının yanında gen te-

davisi yöntemini de geliştirmeye çalışıyoruz.

Hastaların genlerinde hangi bozukluk olduğunu 

belirledikten sonra FDA onaylı zararsız virüsü di-
rekt beyne enjekte edeceğiz ve gen iyileşecek. 
Böylelikle kişiye özel gen terapi yöntemleri ge-
liştirmiş oluyoruz. Bu da çok büyük bir başarı ve 
dünyada ilk defa yapılan bir çalışma. Bu çalışma 
aynı zamanda Nature Gene Therapy dergisine 
kapak oldu.

Bize daha önce hep bunun yapılmasının imkân-
sız olduğu söylendi. Bunun olabileceğini ve ileri-
ye dönük kişisel tıbbın, kişiye özel iyileştirmenin 
ve tedavilerin önemini bir kez daha göstermiş 
olduk ve nasıl yapılacağının yol haritasını çiz-
meye başladık. Gen terapi tedavisi şu an buluş 
aşmasında. Birbirine alternatif değil paralel ola-
rak hem ilaç çalışmalarımız hem de gen tedavisi 
çalışmalarımızla ALS hastalarını iyileştirmeyi he-
defliyoruz” şeklinde konuştu.

Sayılamayacak kadar çok yararı bulunan 
güneş, gereğinden fazla maruz kalınırsa 
kalıcı ve önemli cilt hastalıklarına neden 
olabiliyor.

 ‘Güneş girmeyen eve doktor girer’ atasözü her 
ne kadar doğru olsa da, eğer dikkat edilmezse 
güneş faydadan çok zarar getirebiliyor. Güneşin; 
hormonları, uykuyu, gece-gündüz ritmini dü-
zenlemesinin yanı sıra depresyona iyi gelmesi 
ve d vitamini sağlaması gibi sayısız faydaları 

olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Şirin Seçkin “Yazın yapılan en büyük 
hatalardan biri saatlerce güneş altında yatarak 
bronzlaşmak” dedi.

YAŞLANDIRIYOR 
KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Altı aylıktan küçük bebeklerin doğrudan güneş 
altında bırakılmaması gerektiğini söyleyen Dr. 
Seçkin “Güneş ışınlarının bir kısmı çok zararlı, 
çocukların üçte ikisi senede en az bir kez güneş 

yanığı oluyor ve 18 yaşına geldiğinde 
cildinde kalıcı bir hasar oluşmuş 

oluyor” uyarısında bulundu. 
Güneş ışınlarının cildin al-

tındaki DNA yapısını ile 
kolajen dokusunu bozdu-
ğunu ve geri dönüşsüz 
bir şekilde yaşlandırdığını 
ifade eden Dr. Şirin Seçkin 
“Cildin soyulmadan, çok 

yavaş bir şekilde koyulaş-
ması en doğrusu. Çocuğun 

cildi pembeleşmeye başla-
dıysa o çocuğu gölgeye almak 

gerekiyor” dedi. Dr. Şirin Seçkin 
“Dünyadaki bir numaralı kanser 

türü cilt kanseri ve bu doğrudan 
güneşle bağlantılı bir kanser türü” 
şeklinde konuştu.

SOĞUK YOĞURT İYİ GELİYOR

Ağrı, kızarıklık, su toplama gibi bulguların gü-
neş yanığı oluştuktan 2-4 saat sonra başladığını 
söyleyen Dr. Şirin Seçkin “Yanık su toplarsa hiçbir 
şekilde patlatmamak gerekiyor çünkü enfekte 
olmasına yol açıyor. Ağrı için ise sık sık soğuk 
uygulamak rahatlatıyor” dedi. Cilt kendini topar-
layana kadar tekrar güneşe çıkılmaması gerek-
tiğini belirten Dr. Seçkin “Soğuk olması şartıyla 
yoğurt da cildin kendisini onarmasına yardımcı 
oluyor” ifadelerini kullandı.

BULUTLU HAVAYA DA DİKKAT

Peki bu derece zararlı olabilen güneş ışınların-
dan nasıl korunmak gerekiyor? Bu konuda en 
başta gelen önlemin koruyucu faktör içeren 
kremler olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin “Güneşe çık-
madan yarım saat önce sürmek, her suya girip 
çıktıktan sonra da yenilemek gerekiyor” dedi. 
Koruyucu güneş kremi olarak çocuklara uygun 
ve bildik bir markanın tercih edilmesi gerektiğini 
söyleyen Dr. Seçkin “En güvenilir koruyucu gü-
neş kremleri içinde demir, çinko, titanyum oksit 
gibi metal barındıranlar” şeklinde konuştu. Sade-
ce öğlen saatlerinde değil tüm gün güneşten 
korunmak gerektiğine vurgu yapan Dr. Şirin Seç-
kin bulutlu havaya da aynı şekilde dikkat edilme-
si gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgı-
nıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. 
Açıklamada salgının şu anda ‘küresel bir 
halk sağlığı acil durumu’ oluşturmadığı ifa-
de edildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dün yaptığı açıkla-
mada, maymun çiçeği salgınının şu anda ‘küre-
sel bir halk sağlığı acil durumu’ oluşturmadığını, 
ancak daha fazla yayılmayı kontrol etmek için 
‘yoğun müdahale çabalarına’ ihtiyaç olduğunu 
belirtti

Açıklama, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adha-
nom Ghebreyesus’un artan vaka yükünü ele 
almak için Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) kap-
samında hastalıkla ilgili Acil Durum Komitesi 
toplantısından iki gün sonra geldi.

DHA’da yer alan habere göre DSÖ tarafından 
yapılan açıklamada, DSÖ Genel Direktörünün, 
maymun çiçeği salgınıyla ilgili olarak IHR Acil 
Durum Komitesi tarafından sunulan tavsiyey-
le aynı fikirde olduğu ve şu anda olayın en üst 
seviye küresel alarm olan `Uluslararası Önem 
Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumu´nu (PHEIC) 
oluşturmadığı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, 
Komitenin oybirliğiyle olayın `acil niteliğini´ ve 
salgının daha fazla yayılmasını kontrol etmenin 
`yoğun müdahale çabaları´ gerektirdiğini kabul 

ettiği belirtildi ve “Komite, birkaç hafta sonra, 
mevcut bilinmeyenler hakkında daha fazla bilgi 
elde edildiğinde, tavsiyelerinin yeniden gözden 
geçirilmesini gerektirebilecek önemli değişik-
liklerin olup olmadığını belirlemek için olayın 
yakından izlenmesini ve gözden geçirilmesini 
tavsiye etti” ifadelerine yer verildi.

Ghebreyesus’da konuyla ilgili yaptığı yazılı açık-
lamada, Acil Durum Komitesi´nin mevcut sal-
gının ölçeği ve hızı hakkında ciddi endişelerini 
paylaştığını belirterek, “Genel olarak, raporda 
bana şu anda olayın DSÖ’nün yayınlayabileceği 

en yüksek uyarı seviyesi olan Uluslararası Öneme 
Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil etmediğini 
söylediler” dedi. Ayrıca Ghebreyesus hastalığın 
yayılmasından derin endişe duyduğunu ve hem 
kendisinin hem de DSÖ’nün gelişen tehdidi çok 
yakından takip ettiğini söyledi. Ghebreyesus 
“Mevcut salgını özellikle endişe verici yapan şey; 
yeni ülkelere ve bölgelere hızlı ve devam eden 
yayılma ve bağışıklığı baskılanmış insanlar, ha-
mile kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere sa-
vunmasız popülasyonlara daha fazla, sürekli bu-
laşma riskidir” ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, 
Komitenin de işaret ettiği gibi maymun çiçeği-
nin bir dizi Afrika ülkesinde on yıllardır dolaşım-
da olduğunu ancak araştırma, dikkat verme ve 
finansman açısından ihmal edildiğini belirterek, 
“Bu, yalnızca maymun çiçeği için değil, düşük 
gelirli ülkelerdeki diğer ihmal edilen hastalıklar 
için de değişmeli, çünkü bir kez daha dünyaya 
sağlığın birbirine bağlı bir mesele olduğu hatır-
latılıyor” dedi.

Dünyanın dört bir yanından Acil Durum Komite-
sine katılan bilim insanlarına ve halk sağlığı uz-
manlarına teşekkür eden Ghebreyesus, durumu 
yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.
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Ucuz elektrikli araba hayal oldu!
Fiyatlarda rekor artış

Microsoft’tan Türkiye’ye 
kritik uyarı: Türkiye, Rus 
hackerların hedefinde!

Tesla, Ford ve GM gibi üreticiler elektrikli araba fiyatlarını artır-
dı. İşte otomobil dünyasını bekleyen yeni zam yarışı.

Benzin fiyatlarının tüm dünyada artması, kullanıcıların elektrikli ara-
balara yönelmesine yol açtı. Fakat Tesla ve Ford gibi dev otomotiv 
üreticileri de dahil olmak üzere şirketler arasında devam eden “zam 
yarışı”, elektrikli araba almak isteyenleri etkiledi. İşte Tesla, Ford ve 
GM gibi üreticilerin yaptığı son fiyat artışları.

TESLA, FORD VE GM: ELEKTRİKLİ ARABA FİYATLARI 
NEDEN ARTIYOR?

Wall Street Journal tarafından hazırlanan rapora göre, elektrikli ara-
baların bataryalarındaki maliyet artışları üreticileri zorlamaya başla-
dı. Ayrıca küresel olarak devam eden lojistik sorunları, EV fabrikala-
rının üretim kapasitesinin düşmesine yol açtı.

ABD’deki fiyatları inceleyen rapor, Hummer’ın elektrikli kamyonet 
modellerinin en az 6250 dolarlık zam ile  85 bin ila 105 bin dolar 
arasında seyrettiğini ortaya koydu. Ayrıca bu modellerin iki yıl sonra 
teslim edileceğini de unutmamak gerekiyor.

Benzer bir fiyat artışı Elon Musk’ın şirketi Tesla için de yaşandı. Araş-
tırma şirketlerinin analizine göre Tesla, sadece bu yıl üç defa zam 
yaptı. EV devinin en çok satan aracı Model Y’nin fiyatı yüzde 9 ora-
nında zamlanarak 69,900 dolar seviyesine ulaştı.

Geçtiğimiz hafta düzenlediği basın açıklamasında Ford yöneticisi 
John Lawler, fiyatların daha da artabileceği mesajını verdi. Lawler’a 
göre Mach-E SUV’nin kar marjı artan maliyetler ile sıfırlandı. Ford 
ayrıca üretimdeki enflasyonu dengelemek için fiyatlarda artış yap-
maya devam edeceğini söyledi.

Genel elektrikli otomobil pazarındaki artış ise bir önceki yıla göre 
yüzde 22 oranındaydı. ABD’de satışta olan elektrikli arabaların or-
talama fiyatı 54 bin dolar civarında seyretti. Karşılaştırma yapmak 
isterseniz, içten yanmalı modellerin ortalama fiyatı 44 bin dolara 
kadar yükseldi.

Elon Musk tarafından da birçok defa dile getirilen EV pil maliyetleri, 
Covid-19 öncesi döneme göre neredeyse iki kat arttı. Çin’de ithal 
edilen lityum, nikel ve kobalt fiyatları şirketlerin de zam yapmasına 
yol açtı.

Microsoft, Ukrayna’yı destekleyen ülkelere yönelik 
Rus siber saldırılarının arttığına dikkat çekiyor. Türkiye 
de Rus hackerların hedefinde.

Microsoft, Rus bilgisayar korsanlarının Ukrayna’yı destek-
leyen ülkere yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çeken 
bir rapor yayınladı. Rapora göre Rus istihbarat teşkilatları, 
Ukrayna ile müttefik ülkelere yönelik siber saldırıları önemli 
ölçüde artırmış durumda.

Resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve savunma şirket-
leri hedefte

Rus bilgisayar korsanlarının yalnızca resmi kurumlarla kal-
madığına dikkat çeken Microsoft, saldırıların hedefinde 
sivil toplum kuruluşlarının, telekomünikasyon, enerji ve 
savunma şirketlerinin olduğunun da altını çiziyor.

Microsoft, Ukrayna dışında 42 ülkeden 100’den fazla ku-
ruluşun bu saldırılardan etkilendiğini tespit etti. Şirket, bu 
saldırılardan yüzde 60’ından fazlasının NATO üyelerini kap-
sadığını ve ABD’nin birincil hedef olduğunu bildiriyor. Rus 
hackerlar, askeri ve insani yardımların merkez üssü olması 
sebebiyle Polonya’ya da ciddi anlamda saldırılar düzenli-
yor. Bununla birlikte son iki ay içerisinde Danimarka, Nor-
veç, Finlandiya, İsveç ve Türkiye’de de siber saldırılar önemli 
ölçüde artmış durumda.

Microsoft tarafından paylaşılan raporda, Rus hackerlar ta-
rafından düzenlenen saldırıların yüzde 29’unun başarılı 
olduğuna dikkat çekiliyor. Bu saldırıların dörtte birinin ise 
veri sızıntısıyla sonuçlandığı bildiriliyor.

Microsoft, Ukrayna’nın veri koruma çabalarını da takdir edi-
yor. Zira savaştan önce, ülkenin tüm dijital altyapısı Ukray-
na sınırları içerisinde bulunan sunucularda barındırılıyordu. 
Bu da onları füze saldırılarına karşı savunmasız hale getiri-
yordu. Buna karşı Ukrayna hükümeti de dijital verilerini 
Avrupa genelindeki veri merkezlerinde aktararak, güvenlik 
zaafiyetini olabilecek en kısa sürede en aza indirdi.




