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Betonla Yaşam, Bursa Beton AŞ’nin yayın organıdır. Dergide 
yayınlanan yazı ve makaleler kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 

Şirket olarak yalnızca kendimizden sorumlu değiliz; bunu çok iyi biliyoruz. 
Yaptıklarımızla sadece kendi geleceğimizi değil, bulunduğumuz kentin, ülkemizin, 
herkesin geleceğini de doğrudan etkiliyoruz. Bu nedenle de sorumluluklarımızı ticari 
başarımızın temeli olarak görüyor ve deprem konusunda toplumu bilinçlendirmek, 
üniversite öğrencilerinin sektörel farkındalığını artırmak, sektör çalışanlarının mesleki 
niteliğini yükseltmek üzere hiç ara vermeden sağlam adımlar atıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde ‘43. Ekonomiye Değer Katanlar 2016’ ödül töreninde aldığımız 
‘Çimento Toprak Ürünleri ve Madencilik Sektörü Lideri’ ödülü, Bursa Beton olarak 
yalnızca üretimimizle, kalitemizle ya da pazar payımızla değil aynı zamanda 
toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirme başarımızla da ilgilidir.

İnanıyoruz ki yalnızca kendimizi büyütmek yerine sektörümüzdeki ve 
toplumumuzdaki değerleri de büyütürsek, hep birlikte ülkemizin de yararına büyük 
bir ivme sağlamış oluruz.

Bu nedenle de bayi toplantılarımızı en kapsamlı şekilde gerçekleştirmeyi, her 
seferinde daha büyük organizasyonlara imza atmayı, her buluşmada daha fazla yol 
almayı önemsiyoruz.

Biliyoruz ki biz gençlere bu işin potansiyelini, kaliteli hazır betonun hayati önemini, 
sektörümüzün ihtiyacı olan insan kaynağı profilini ne kadar çok ve doğru anlatırsak, 
yalnızca sektörel geleceğimiz için değil ulusal geleceğimiz için de çok kritik bir 
görevi yerine getirmiş oluruz. Bunun için de her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye 
gayret ediyoruz. Mart ayında Uludağ Üniversitesi Kariyer Fuarı’na katılarak binlerce 
öğrenciye hem Bursa Beton’u hem de sektörü anlatma fırsatı bulduk. Çok yakında 
aynı ofislerde, aynı şantiyelerde, aynı tesislerde birlikte çalışmaya başlayacağımız 
harika bir genç enerjisi geliyor; bunu sevinçle görüyorum.

Birlikte yapacağımız, birlikte düşüneceğimiz, birlikte planlayacağımız çok fazla şey 
var. Geçtiğimiz yıl hazır beton sektörü ortalama yüzde 10 büyüme gösterirken 
şirketimiz yüzde 8 büyüdü. 2016 yılının son çeyreğinden itibaren inşaat ve konut 
sektörüne uygulanan destek uygulamaları bu yıl da devam ediyor. KDV oranındaki 
düşüş ve faizlerin %1’in altına çekilmesiyle sektör tekrar ivme kazandı. İkinci yarıdaki 
hızlanma ile birlikte 2017 yılında inşaat sektörünün yüzde 5-6 oranında büyüyeceğini 
tahmin ediyorum.

Daha iyisine ulaşmak, sektör olarak kentimizin ve ülkemizin yarınları için çok daha 
iyisini yapmak üzere hep birlikte, el ele çalışırsak çok daha hızlı ve katma değerli 
biçimde yol alacağımızı biliyorum.

Betonla Yaşam’ın 3. sayısında hepinize keyifli okumalar diliyorum.
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Strateji
her şeydir

Kariyer 
yolunda 
adım adım

Denetim 
kalitedir

bursa beton’dan kısa kısa

Baharla birlikte doğanın da ruhumu-
zun da işlerin de canlanmaya baş-
ladığı bu günlerde, her şey hakkında 
olumlu düşünmeye meyilli oluyor 
insan.

Bizim ki sadece his değil tabii, şirketimizin 
sayısal verilerine bakarak söyleyebilirim 
ki 2017 yılında ülkemize değer katmaya 
devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Oldukça başarılı geçen bir yılın ardından 
2017 yılında da aynı başarıyı sürdürmek ve 
ilerletmek amacındayız.

Dergimizin bu sayısında da şirketimizi 
başarıya taşıyan esas unsurları, gerçek 
güçleri, en etkili adımları göreceksiniz. 
Bu sayımızda da bayisiyle, tedarikçisiyle, 
müşterileriyle, çalışanlarıyla sıkı sıkıya 
kenetlenmiş bir Bursa Beton görecek ve 
başarımızı sürekli kılan ivmeyi neyin sağla-
dığını ilk bakışta anlayacaksınız.

Bu sayımızda da sizleri betonun hayatımız-
daki renkli, çekici, şık, şaşırtıcı yerini göste-
ren birbirinden güzel sayfalarla buluşturu-
yoruz; umuyorum ki keyifle okuyacaksınız.

Elbette bizim için en önemli konulardan 
biri deprem. Depreme yönelik farkındalığın 
bütün toplumda artması için biz aralıksız 
çalışıyoruz ve bu sayımızda yine depremi 
de konuşuyoruz.

Yaşamın herkes için daha iyi, daha güzel, 
daha güvenli ve daha konforlu olmasına 
çalışan herkese, attıkları her adımda çok 
daha verimli günler diliyorum. 

Biz şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra 
da her işimizi bu anlayışla yapmaya devam 
edeceğiz.

Gelecek sayıda görüşmek üzere…

Geçtiğimiz yıl bütün çalışanlarımızın katılı-

mıyla hazırlanan, 2016 - 2017 dönemine ait 

stratejik planımızı gözden geçirme toplan-

tıları 28-29 Aralık 2016 tarihinde gerçek-

leştirildi. Toplantı öncesinde beyaz yakalı 

çalışanlarımızdan alınan görüşler doğrul-

tusunda, stratejik planımızdaki fırsatlar tek 

tek değerlendirilerek yönetim ekibimizin 

yoğun çalışması sonucu yeniden düzenlen-

di. Geçtiğimiz yıl belirlenen ve sonuçlandı-

rılan hedeflere hem yenileri eklendi hem de 

şirketimizi daha ileriye götürmek için yeni 

çalışmalara hız kazandıracak fikirler ortaya 

çıktı. Bu verimli çalışmanın ardından yöne-

tim kurulumuzun onayı ile “Stratejik Plan 

Revizyonu” uygulamaya alındı.

Uludağ Üniversitesi Kariyer Fuarı Kapsa-

mında 1-2 Mart tarihlerinde geleceğin çalı-

şanları ile buluşma fırsatı bulduk. Binlerce 

öğrenciye hem şirketimizi tanıttık hem 

de öğrencilere Bursa Beton’daki kariyer po-

tansiyeli hakkında bilgiler verdik. Oldukça 

eğlenceli ve verimli geçen Kariyer Fuar’ında 

bir çok staj başvurusu da aldık.

Bursa Beton’un Genel Müdürlük birimlerin-

de ve tesislerinde Bursa TSE Belgelendirme 

Müdürlüğü Tetkikçileri M. Uğur Özdeniz, 

Elif Cebeci, Murat Açıkalın ve Mustafa 

Karaman tarafından 6 Ekim 2016 

tarihinde TS EN ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi Standardı 

tetkiki gerçekleştirildi. Bütün 

müdürlerimizin katıldığı açılış 

toplantısı sonrasında başta 

Kalite Kontrol Müdürlüğü 

olmak üzere bütün mü-

dürlüklerimiz tetkik edildi. 

Doğanköy tesisimiz de bu 

süreçte çok önemli bir başarı 

elde ederek ilk tetkinde belge 

almaya hak kazandı. Baş-

tetkikçi M. Uğur Özdeniz 

başarıyla yürütülen 

çalışmalardan dola-

yı emeği geçenlere 

teşekkür etti.

editörden

merhaba

Emrecan Tüllef / İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi
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bursa beton’dan kısa kısabursa beton’dan kısa kısa

Kadınlar günü yılın her günü Liderlik ödülü
yine bizim

Öncü olmak ne büyük mutluluk

Kadınların toplumsal yaşamda eşit ola-

naklara sahip olmasını, erkek egemen-

liğinin kadın yaşamındaki baskısının 

ortadan kalkmasını her zaman destek-

leyen Bursa Beton’da her sene Kadınlar 

Günü çok özel bir gün olarak kutlanır ve 

tarihe cesaretle iz bırakmış olan bütün 

emekçi kadınlar saygıyla anılır.

Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar gününde 

işyerine gelen kadın çalışanlarımızı yine 

güzel ve anlamlı bir sürpriz bekliyordu. 

Genel Müdürümüz Fatih Vardar, şirketi-

miz adına verdiği hediyelerle çalışanla-

rımızı çok mutlu etti. 

Araştırmak, kendimizi geliştirmek, 

daha iyisini yapmaya çalışmak, 

sadece kendi ilerlememiz için de-

ğil sektörümüzün ilerlemesi için de 

efor harcamak, başkalarına da ilham 

vermek bizim 

için işin en 

önemli kısmı. 

Bu gayretimi-

zin başkaları 

tarafından 

alkışlanması 

ve ödüllendirilmesi ise elbette hepi-

miz için büyük mutluluk. İnteraktif 

Pazarlama Zirvesi’nin Bursa organi-

zasyonunda açıklanan ‘Öncü Sek-

törler Öncü Markalar’ araştırmasının 

sonuçlarına göre yapı sektörünün 

öncü markası; Bursa Beton oldu.

İnteraktif Pazarlama Zirvesi kapsa-

mında Akademetre araştırma şir-

ketine Bursa kapsamında yaptırılan 

Sektöründe Marka Değeri ve İtibarı En 

Yüksek Markalar araştırmasında, yapı 

sektörünün öncü markası ilan edildik 

ve plaketimizi gururla aldık.

Onca çalışmanın, onca eğitimin, bütün ekip el birliği ile ortaya koyduğumuz 
onca emeğin karşılığını çok değerli bir ödülle de almak elbette büyük 
heyecan, büyük gurur. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)’nın ‘Çimento 
Toprak Ürünleri ve Madencilik Sektörü Lideri’ ödülünü bu yıl da alabilmemiz 
ve 30. yaşımıza bu mutluluğu da ekleyebilmemiz, Bursa Beton’un bütün 
çalışanlarının ortak başarısıdır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 

tarafından 30 Aralık’ta Merinos Atatürk 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenle-

nen ‘43. Ekonomiye Değer Katanlar 2016’ 

ödül töreninde ‘Çimento Toprak Ürünleri 

ve Madencilik Sektörü Lideri’ ödülü yine 

Bursa Beton’a verildi. Ödülü, Bursa Beton 

Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Tüzel Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müez-

zinoğlu’nun elinden aldı. 2016 yılında 30. 

yılını dolduran Bursa Beton, sektör liderli-

ğini bu yıl da sürdürmüş oldu.

Törende konuşan Bursa Beton Yönetim 

Kurulu Üyesi Nalan Tüzel, “30. yılımızda 

liderliğimizi bu ödülle bir kez daha perçinle-

mekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. 

8 Kategoride 73 Ödül 

BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül 

Töreni’nde 8 kategoride 73 ödül sahiplerini 

buldu. 

Önceki 

yıllardan 

farklı olarak bu yılki törende tahkim ve 

arabuluculuk faaliyetlerine katkı sunan 

firmalara yönelik de ‘İş Barışına Katkı Sağ-

layanlar’ kategorisi eklendi.

“Başarının aktörü 
ekonomimizin kahramanlarıdır”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

İsmail Burkay, BTSO’nun 37 bini aşkın 

üyesinden aldığı güçle Türkiye ekonomisine 

yön verdiğini söyledi. Bursa’nın, Türkiye’nin 

yeni vizyonunu en iyi okuyan ve hedef-

lerine ulaşmasına öncülük eden bir şehir 

olduğunu söyleyen Burkay, kentin üretim 

ve ihracattaki başarısının asıl mimarının 

Bursa iş dünyası temsilcileri olduğunu da 

dile getirdi.
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mimar röportajı / Mimar Halil Bayam

“Sadece içinde yaşayanları değil 
önünden geçenleri bile 
mutlu etmek istiyoruz”
Bir yapı, bulunduğu yere adeta dünyanın ilk gününden bu yana oraya aitmiş gibi görünmeli. 
Her yapı, inşa edildiği yerin değerini yükseltmeli. Bu yaklaşımla Bursa’da bir çok farklı projede 
imzası bulunan Mimar Halil Bayam Mudanya’da hayata geçirdiği iki yeni proje ile yine gündemde. 
BHB İnşaat’ın sahibi Mimar Halil Bayam’la sektörü, betonun güncel mimarideki rolünü ve 
inşaatların temel malzemesi betona brütalist yaklaşımını konuştuk.

Yeni projeleriniz Mudanya’da. Mudan-
ya’nın bu projelerde sizin mimari tarzınızı 
belirginleştirmede nasıl bir etkisi oldu?

Mudanya’da tamamlanmış iki yeni proje-
miz var. Mudanya’nın var olan tarihi doku-
sunun dikkatle korunması ve bu dokunun 
içindeki dokunun da bazen yapılardan 
arındırılması gerekiyor. Bu bölgenin yaşa-
yan bir mekân haline getirilmesi gerekliliği-
ne inanarak hareket ediyoruz. Projelerimi-
zin olduğu Halitpaşa bölgesinde ise estetik 
ve plastik yapısıyla günümüz mimarisine 
uygun olması, deniz ve güneşin olabildiğin-
ce algılanması, poyrazının hissedilmesi ve 
peyzajda Mudanya’nın simgesi olan zeytin 
ağaçlarına yer verilmesi bizim temel pren-
siplerimiz oldu.

Mudanya’nın doğal ve mimari karakteri 
bütünleşen projeler inşa ettiğinizi söylü-
yorsunuz. Projenin mimari fikrini oluş-
tururken, hangi kriterlere göre hareket 
ediyorsunuz?

Mudanya’nın eğimli arazilerinde kesinlikle 
topografik yapıya uygun projeler üretil-
meli.  Bizim de amacımız sadece bu sitede 
yaşayanlara konfor ve yaşam kalitesi sun-
mak değil, bunu daha da ileriye götürerek 
bölgede yaşayan herkesin projenin önün-
den geçerken bile bu güzellikten mutlu 
olmalarını sağlayarak bölgenin de değerini 
arttırmak. Bölgede eksik olan spor alanları, 
park, oyun alanları gibi üniteleri de sosyal 
donatı alanlarıyla birlikte projelerimize 
dahil edip site sakinlerinin kullanımına su-
nuyor, onlara ilçedeki bu eksikliği hissettir-
miyoruz.

Mudanya’yı çok daha güzel kılacak en 
etkili mimari atak, mimari zorunluluk, 
mimari kısıtlama ne olabilir sizce?

Mudanya Bursa’nın denize açılan kapısı. 
Üstelik de Kumyaka ve Tirilye ile birleşmek 
üzere. Öncelikle Bursa’dan Mudanya’ya 
gelen ziyaretçilerin Tirilye’ye kadar ulaşı-
mını kolaylaştıracak alternatif bir ulaşım 
yolu açılmalı, marina ile deniz ulaşımının 
kullanımı sağlanmalı, plaj kullanımı mutla-
ka geliştirilmeli ve bu fonksiyonlarla iç içe 
olan mütareke binası ve etrafındaki tarihi 
doku yani eski Mudanya, 24 saat yaşayan 
bir duruma getirilmeli. Bu saydıklarım sahil 
şeridiyle birlikte Mudanya’da yaşayan ve 
ziyarete gelen herkesin ortak kullanım ala-
nı olarak planlanmalı. Daha yukarıda kalan 
deniz manzaralı bölgelere şatıl benzeri 
ulaşım araçlarıyla sürekli hizmet verilerek 
estetik, kaliteli, plastik olarak topograf-
yaya uygun konutlar yerleştirilmeli. Tabii 
bunlar yapılırken, denizden çekilen Mudan-
ya fotoğrafındaki o zeytin ağaçlarıyla gök-
yüzünün birleştiği güzelim siluet bozulma-
malı. Bunun için gerekirse parsel bazında 
kat ve imar çalışmaları, yoğunluk hesabını 
ve sosyal donatı alanlarının kapasitesini 
bozmadan gözden geçirilmeli. 

Şu aşamada en azından Mudanya’da kent 
üreten firmaların kendi menfaatleri açısın-
dan bile konuya baktıklarında bu hususlara 
dikkat etmeleri gerekiyor çünkü bölgenin 
maddi değerini sadece bir iki proje ile yu-
karıya çekmeye çalışmak çok sınırlı bir etki 
sağlar. Bu bilinç genele yayıldığında, bölge 
hasar görmeden yüksek katma değer sağ-
layan bir yer haline gelecektir.

Günümüzün kent yaşamı ve kentleşmede-
ki mimari eğilim bakımından betonun ne 
tür bir rolü var sizce?

Beton; şehirleşmede viyadüklerde, köprü-
lerde hatta peyzaj, park çalışmalarında en 
çok kullanılan malzeme. O halde betonu 
plastik ve estetik unsur olarak da şehir 
mimarisinde kullanabilmeliyiz. Yurt dışında 
hiçbir kaplama malzemesi kullanılmaksızın 
bürüt beton olarak yapılmış ve halkın kul-
lanımına sunulmuş yüzme havuzları dahi 
mevcut.

Sizin mimari stilinizde betonun yeri neresi?

Beton statik sistemdeki hesap sonucun-
da, statikteki taşıyıcı elemanlarda oluşan 
basınç, çekme ve moment kuvvetlerinin 
bilhassa basınç mukavemetini arttırmada 
ve basınç kuvvetini karşılamada ucuza 
mal edilen, tekniğine uygun kullanıldığında 
çok da güvenli olan bir yapı malzemesi. 
Uygulaması kolay. Türkiye’de bilhassa 
uygulayıcı eleman bulmakta zorlanılma-
yan ve bu yüzden de avantaj sağlayan en 
önemli malzeme. Betonu mimari bir estetik 
eleman olarak bina plastiğinde kullanmak 
da çeşitli kalıplarla desenler vermek de 
mümkün. Ancak biz Mudanya’daki proje-
lerde binanın dış plastiğinde betonu, direkt 
mimari objenin kendisi olarak kullanmadık. 
Bizim projelerimizde binanın yapımında 
plastiğini oluştururken kullandığımız en 
önemli taşıyıcı ve yardımcı malzeme beton 
oldu.

mimar
gözüyle
Bursa Beton
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mimar gözüyle mimar röportajı / Mimar Halil Bayam

Konut alacak kişilerin metrekarelere değil 
de o metrekarelerdeki mimari niteliklere 
odaklanması gerektiğini söylüyorsunuz? 
Yani her 100 metrekare, 100 metrekare 
değil midir?

Mimari projeler hazırlanırken, mekanlar 
amacına yani fonksiyona göre tasarlan-
malı. Bu mekânların alanları değil ebatları 
önemli olabilir, kullanımda sanal koridorlar 
mevcuttur. Trafikteki araç yolu ve park 
alanları nasıl çizgilerle ayrılabiliyorsa, 
mekânlarda da koridorlar duvar örerek 
oluşturulmaz. Yani sizin kullanımınızda 
mekânların içinde yürürken, ulaşım dola-
şım alanlarınız vardır. Bu alanların yanı sıra 
mekânın giriş  ve kapıları da kullanımda 
kalan net alanları ve mekânın doğru kulla-
nımını etkiler. 100 metrekarelik bir konutta 
hiç duvar olmadığını farz edelim, eşyaları 
yerleştirdikten sonra duvar örüp koridorlar 
oluşturduğunuzda sonuç aynı olur ama 
boş alan daha büyük görünür. İşte burada 
alanın değil, tasarımın önemli olduğu çok 
açık.

Betonla uyumunu en çok sevdiğiniz mal-
zeme hangisi?

Betonun bir mimari malzeme olarak kul-
lanılması halinde brütalist mimarideki gibi 
yapının bütün unsurlarının saklanmadan 
tam tersine mimari obje olarak kullanılması 
önemli. Burada tesisat malzemesi hava-
landırma boruları baca çelik konstrüksiyon 
merdiven cam vs. neyse en yalın haliyle 
plastik olarak binaya katkı koyarak kul-
lanılmalı, kaplama malzemelerinden uzak 
durmak gerektiğini düşünüyorum.

Hazır beton kalitesi, bir projede en temel 
olarak neyi belirler?

Hazır beton kalitesi, statik projedeki 
hesapta kullanılan taşıma kapasitesine 
muhakkak uygulanmalı. Tabii ki bu üretici 
tarafından uygun üretilse dahi yeterli değil; 
uygulanacak kalıbın hazırlanması, betonun 
döküldükten sonra iklim ve hava şartlarına 
göre korunması, donatıyla yeterli referansı 
sağlayacak şekilde proje ve tekniğine uy-

gun şekilde yerleştirilmesi, bu işlerin bilinçli 
ehil ekiplerce yapılması da çok önemli. 
Diğer yandan da piriz süresinin beklenerek 
sökülmesi, yerine göre kür uygulanması 
gibi birçok önemli detay var. 

Bir mimar olarak mesleki etik bakımından 
kendi beton tercihinizi ve betonu kullanım 
standartlarınızı, en ideal seviye ile kıyas-
layabilir misiniz?

Yüksek basınç, mukavemetli beton kesit-
leri küçültür ve mimaride avantaj sağlar 
ama bu sefer risk almış olursunuz çünkü 
üreticinin sadece o kalitedeki ve standart-
lardaki betonu üretmesi yetmez, betonu 
şantiye ortamında da aynı hassasiyetle 
kullanmalısınız. Betonun yerleştirilmesi 
sırasında lojistiğin aksaması bile ciddi bir 
sorun. Örneğin, binaların taşıyıcı sistemi 
olabildiğince basit olmalı, zorlanan dü-
ğüm noktaları olmamalı, binaların dengeli 
olması önemli. Atalet momenti de yüksek 
olmamalı ki bina zorlanmasın. Mimar, bina 
estetiğini fonksiyonelliği ve plastiği düşü-
nürken ya da Bursa gibi birinci derece dep-
rem bölgesinde tasarımını yaparken buna 
da dikkat etmeli. Bunlara dikkat etmenin 
yanı sıra ekip arkadaşlarımız şantiyede 
sürekli denetleme yaparak eksiklikleri 
düzeltmekte ve gerekli eğitimleri vermekte. 
Firma olarak sadece kent ve konut üretmi-
yoruz. Bursa’da metro istasyonları, sanayi 
yapıları, otel inşaatları yaptığımız gibi yine 
kalite kontrolü çok yüksek standartta olan 
önemli firma ve kurumlarının da inşaat 
imalatlarını ve ayrıca makine temelleri ya-
pıyoruz. Bunları yaparken biz ve ekip arka-
daşlarımız yeterli teknik bilgiye sahip olsak 
da çözüm noktalarında önemli tecrübeler 
edinerek kendimizi daha da geliştirdik. 

Yeni nesil mimaride, beton kullanımının 
yeni nesil eğilimleri neler?

Yeni nesil mimaride modül ve fonksiyonel-
lik açısından beton uygulama tekniğinin 
gelişmesiyle birlikte direkt masif olarak 
kullanılmasının yanı sıra estetik amaçla 
birlikte bir mimari malzeme olarak da kul-
lanılır hale gelmiş durumda. 

Projelerinizde Bursa Beton’u tercih etmeni-
zin en temel nedeni ne?

Bursa Beton, Bursa’da hazır betonun 
öncü kuruluşu. Teknik kapasite ve lojistik 
desteği çok güçlü. Farklı projelerde farklı 
hazır beton firmalarıyla da çalıştığımız için 
Bursa Beton’un öncülüğünde ve kalitesinde 
diğer hazır beton firmalarının da kendini 
geliştirdiğini ve yetiştirdiğini görüyoruz. 
Teknik elemanlar, firmaları sektörde iyi bir 
yere getirdi. Kalite rekabetine öncü oldu 
ve dolayısıyla sektöre Bursa’da çok büyük 
katkı sağladı. 

Hazır betonun kalitesi, son kullanıcının 
hayatının fazlasıyla etkiliyor. Sizce son 
kullanıcı bu konuyla neden yeterince ilgi-
lenmiyor?

Bunun birçok sebebi olduğunu düşünüyo-
rum. İnsanlar Türkiye’deki yapı inşaat ve 
denetleme sistemlerine aşırı güveniyor. Her 
insanın eğitiminin ve işinin farklı olduğu 
göz önüne alındığında bu da son derece 
doğal bir durum. Herkesin her şeyi çok 
iyi bilmesi veya araştırması beklenemez. 
Türkiye’de binanın taşıyıcı sisteminden 
boyanmasına kadar bütün süreçlerde yapı 
kontrol sisteminin daha güçlü ve daha 
etik hale getirilmesi gerekiyor. Bu durum 
imalatın önemli bir argümanı ancak daha 
güçlü ve etik değerlere uygun kontrol, yapı 
maliyetini de arttıran unsur. Bunu şuna 
benzetebiliriz; Avrupa’da araç kullanırken 
otoyolda radar uyarısı vardır. Navigasyon 
da sinyal verir radar var diye. Burada amaç 
sürücüye ceza kesmek değil onun güvenli 
sürüşünü sağlamaktır. Bir ülkede sade-
ce bir konunun çok mükemmel olmasını 
beklemek sanırım biraz hayalcilik çünkü 
mükemmellik diğer unsurların birlikte 
çalışmasıyla mümkün ve bu iş topyekûn 
olabilir. Bu anlamda inşaat sektöründe 
denetlemelerin yetersiz bırakılması, ucuz 
olsun diye birilerine sorumluluk yüklen-
mesi ile o yapı güvenli olmayacağına göre, 
sistemin gerçekten o yapıyı yapan firmayı 
güvenli yapı üretmeye mecbur bırakılacak 
hale getirilmesi gerekir. Bunun maliyeti 
varsa, hak edilen bedelde ödenmelidir. Bu 
çok önemli bir konu çünkü siz firma olarak 
bunu yapmaya çalıştığınızda kendinizi 
maliyetler açısında haksız rekabetin içinde 
buluyorsunuz. Nihai kullanıcı bunu sorgu-
layabilecek bilgi ve eğitim seviyesi ve ilgide 
ise ve bize sorarsa biz bunları anlatıyoruz 
ve çok mutlu oluyoruz. 

Türkiye’nin deprem gerçeği bakımından 
beton kullanımında alması gereken ka-
rarlar, atması gereken en acil bürokratik 
adımlar neler?

Yine tekrarlamak istiyorum; etik değerlere 
uygun bir denetleme sistemi kurulmalıdır. 

Devletin en önemli görevlerinden biri 
vatandaşının can güvenliğini sağlamaktır. 
O halde meseleyi kağıt üstünde sorum-
lu arayarak sorumluluktan uzaklaşmaya 
çalışmak yerine, devletin gerçekten silsile 
yoluyla vatandaşının can güvenliğini sağ-
layan bir sistem kurması gerek.

Dünya’nın bütün mimari tarihi kapsamın-
da sizce Dünya’daki en güzel beton yapı 
hangisi? 

Frank Llyod Wright’ın Şelale Evi ve Gu-
ggenheim Müzesi, İskenderiye yeni kü-
tüphanesi, Jorn Utzon’un Sydney Opera 
Binası.

Brütalizm’in Türkiye’de güncel durumu ne?

Brütalizm mimari tarz olarak bürüt be-
ton kullanılan bir bina anlamına gelmiyor. 
Brütalizm yapı taşıyıcı malzemesi ve yapıyı 
oluşturan bütün malzemelerin sirkülasyon 
elemanlarının tümünün gizlenmeden bir 
mimari öğe olarak kullanılması olarak öne 
çıkıyor. Bu akımda aynı zamanda total 
mekân yaratmak da önemli. Bu anlamda 
gizliliği ortadan kaldırmak şeffaflık, sadelik 
ve birleştiricilik anlamında psikolojik ve 
sosyolojik tarafı var diyebiliriz. Türkiye’de 
de kullanılıyor tabii ki ama psikolojik ve 
sosyolojik amacından pek bahsedilebilir mi 
onu bilmem. Ancak taşıyıcı sistemi bütü-
nüyle algılamak insana güven veriyor. 
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Araba alırken sadece rengine ya 
da koltuk kumaşına bakmak ne 
kadar akıl almaz ise ev alırken 
sadece görünür niteliklerine 
bakmak da o kadar akıl 
almaz bir şey. Bu konuda 
başkalarının yaşamlarının 
sorumluluğunu üstlendiğinin 
bilincinde olan şirketlerin 
sayısı, o ülkedeki 
pek çok durumun da 
altını çiziyor aslında. 
Projelerinde Bursa 
Beton’u tercih ederek 
betonarme konusundaki 
sorumluluğunun 
gereğini yerine getiren 
BTG İnşaat 2005 yılında 
kuruldu ve şimdiye 
dek toplam on dört 
proje ile bin aile için ev 
inşa etti. BTG İnşaat’ın 
sektörel prensiplerini ve 
düşüncelerini, kardeşleri 
Tuğba ile Muharrem Göral 
ile birlikte sektörde nitelikli 
projelere imza atan Sayın 
Berat Göral ile konuştuk.

BTG İnşaat olarak başkalarına evler inşa 
ediyorsunuz. Başkalarının yaşamını ve 
geleceğini inşa ediyorsunuz. İnşa ettiğiniz 
evlerin güzel olması kadar sağlam 
olmasına da büyük önem veriyorsunuz. Bu 
sorumluluk hakkında ne düşünüyorsunuz?

Her şeyden önce yapı sektörünü kendi adı-
ma görünen ve görünmeyen olmak üzere 
ikiye ayırıyorum. Doğal olarak müşteriler 
her ne kadar eskiye oranla daha bilinçli ve 
sorgulayıcı olsa da ürünü yani gayrimen-
kulü en başta görünen yüzü ile algılıyorlar. 
İç tefrişat, fayans ve vitrifiye grubu, bir 
yapının kalbidir ama o yapıyı geleceğe 
taşıyacak ve yaşatacak olan şey yapının 
ana betonarmesi yani iskeletidir. Biz zaten 
kaliteli bir ‘son işçilik’ ile yapılarımızın 
görünen yüzünde en yüksek standartları 
sunuyoruz ve müşterilerimizin taleplerine 
göre seçimler yapabiliyoruz. Ancak iskeleti 
sağlam olmayan bir yapıyı ne kadar iyi giy-
dirip süslerseniz süsleyin, eğer betonarme-
si iyi değilse, güvenli bir yapı olmayacaktır. 
Biz buradaki sorumluluğumuzu her şeyin 
üzerinde tutuyoruz.

‘Yeni yaşamın yenilikçi mimarı’ olarak, 
konut inşaatlarında hazır beton kullanımı 
açısından son yıllardaki yenilikleri nasıl 
buluyorsunuz?

Bu konudaki her yenilik ve gelişim, bizim 
müşteri talepleri doğrultusunda çok daha 
iyi sonuçlara ulaşmak için çok daha etkili 
adımlar atabilmemize olanak sağlıyor. 
Böylece ortaya giderek çok daha iyi proje-
ler çıkıyor.

Kaliteli hazır betonun projelerinize 
kazandırdığı en önemli değer nedir?

Herhangi bir soru işareti bırakmaksızın ya-
pıların sağlamlık ve uygunluğu konusunda 
bir standardizasyon sağlamıştır.

2005 yılından beri bu sektördesiniz. 
O zamandan bu yana konut almaya 
gelen müşterileriniz arasında size 
projelerinizdeki beton kullanımı 
konusunda soru soran oldu mu?

Günümüzde müşteri kitlesi geçmişe oranla  
daha bilinçli, sorgulayıcı ve araştırmacı. 
Müşterilerimiz artık önceden araştırıyor ve 
hatta teknik birinden görüş alarak satın 
alma yapıyor. Bu da karşımıza detaylı so-
rular şeklinde geliyor. Kurumsal olarak ba-
kış açımız zaten müşterilerin her sorusuna 
doğru bir kesinlikle cevap vermek tabii ama 
zaten bizim müşteri ilişkileri prensibimiz, 
müşteri sormasa da projelerimiz hakkında 
net teknik bilgi verme yönünde. Yine de 
bu tip müşteri kitlesinin daha çok artması 
gerekiyor.

Son tüketicinin, satın alacağı projedeki 
beton kullanımı konusunda yeterince 
bilinçli olmamasındaki en önemli etken ne 
sizce? 

Daha önce dediğim gibi temel olarak kültü-
rümüz ürünleri ambalajı ile değerlendiriyor. 
Bu değerlendirme biçimi özellikle deprem 
gerçeğini defalarca yaşamış bir ülke olarak 
bizim için önemli bir sorun. Yine de özellikle 
genç kuşağı daha dikkatli buluyorum.

BTG İnşaat’ın Bursa Beton’u tercih 
etmesinin en temel nedeni ne?

Değişmeyen standartlarından ve uzun 
yıllara varan tecrübesinden gelen güven 

diyebilirim. Müşteri, teknik nitelikleri tam 
olarak ayrıştıramasa bile Bursa Beton 
markası müşteri üzerinde belirgin bir güven 
duygusu yaratıyor. Bu tür bir algıyı oluş-
turmak çok kolay iş değil ve tercihimizi 
belirlemede bu da çok değerli bir etken 
bizim için.

Sektörünüzdeki kaliteli hazır beton tercih 
etme oranlarını nasıl buluyorsunuz, bu 
konuda neler söyleyebilirsiniz?

Sektörel olarak bir iyileşme takibi göze 
çarpmakta ama bu seçimin sadece hazır 
beton seçimi ile bitmediğini de bilmeliyiz. 
Ürün iyi olmalı ama uygulamacı da iyi 
olmalı. Yani tedarikçinin ve uygulamacının 
aynı standardizasyona tabi olması çok 
önemli. Geleceğin yapı taşlarını oluştu-
rulurken doğru maliyet kavramının düşük 
maliyet kavramı ile karıştırılmaması gerek-
tiğini de unutmamalıyız.

Nitelikli beton kullanımı bakımında sizce 
Türkiye nasıl bir gelecek inşa ediyor?

Bazı yönlerden hızlı gelişirken bazı yönler-
den de eskiyi aratmayacak uygulamalar 
yapan bir tezatlar ülkesiyiz. Bu konudaki 
gelişim özellikle meslek ve sanayi birlikle-
rince desteklenmeli. Kendini geliştirecek 
kurum ve markalar ile birlikte standardi-
zasyonun önemi daha iyi anlaşılacak, bu 
da uygun ürün kullanım oranlarını artıra-
caktır. 

müşteri röportajı / BTG İnşaat

müşteri
gözüyle
Bursa Beton

Genç 
kuşak 
daha 
dikkatli”

“



14 15BETONLA YAŞAM       NİSAN 2017 BETONLA YAŞAM       NİSAN 2017

bayi röportajı / Alpaslanlar

Şirketi Alpaslanlar ile 2002 yılından bu yana Bursa Beton bayisi olan ve kendisini ‘tam bir Bursa 
sevdalısı’ diye tanımlayan Numan Alpaslan, babası ile birlikte inşaat malzemeleri satışı yaptığı 
Ağrı’dan Bursa’ya geldi. 1992 yılında sektöre giren Numan Alpaslan, Görükle’deki ilk konut 
projesi ile 2017 yılında inşaat alanına da girmiş oldu. Bu yıl şirkete katılan avukat oğlu Furkan 
Alpaslan’ın yanı sıra kendisinin diğer oğlu da İnşaat Mühendisliği eğitimi alıyor. Bursa Beton 
ile yıllardır çok uyumlu bir iş birliği içinde olduklarını söyleyen Numan Alpaslan’a sektörü ve 
hedeflerini sorduk.

Betonun türü ve kullanım standartları 
bakımından inşaat sektörünün 17 Ağustos 
depreminden sonra gerçekten bir bilinç-
lenme yaşadığına inanıyor musunuz? 
En büyük sorunumuz, deprem bilincinin 
tam anlamıyla oluşturulamamış olması. 
Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Her 
şartta denetim ve kaliteli beton kullanımı 
ile bu felaketi en az zararla atlatabiliriz. 
Elbette bir bilinçlenme söz konusu ancak 
yeterli değil.

Beton kalitesini önemseyen inşaat sahibi 
ile önemsemeyen inşaat sahibi arasında 
sizce nasıl bir etik ve yaklaşım farkı vardır? 
Bence kalite, hayatının her anlamında 
insanların önceliği olmalı. Kaliteden ödün 
veren, ufak maliyet hesapları ile kaliteden 
ödün veren kişiler ve kurumlar bunun zara-
rını her zaman görmüştür ve görecektir.

Beton kalitesinin artması ve kaliteli beto-
nun tercih edilmesinin önündeki en büyük 
engelin ve bu engeli kaldırmaya yaraya-
bilecek en etkili yaklaşımın ne olduğunu 
düşünüyorsunuz? 
Taleplerin ve arzın doğru orantılı olduğunu 
düşünüyorum. Bu zamana kadarki en bü-

yük engel, talebin bilinçsiz şekilde olması 
ve tüketicinin kaliteli işten ziyade sadece 
sonuca odaklanmasıydı. Bunun önüne ge-
çecek en büyük etken eğitimdir. Sektördeki 
herkesin bir eğitimden geçmesiyle, bilinç-
lendirme çalışmalarının yapılmasıyla ve 
seminerlerle doğru talebin oluşturulması 
sağlanarak, kullanılan beton ve hatta diğer 
bütün yapı malzemelerinin doğru seçilmesi 
sağlanabilir. Kısacası eğitimle en iyi sonuca 
ulaşılabileceği kanaatindeyim.

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen mar-
kalarının bayiliğini yapıyorsunuz. Bursa 
Beton’un bayisi olmayı seçmenizin nedeni 
ne? 
Kalite, güven gibi değerler hem özel hayat-
ta hem de iş hayatımda bakış açımı oluş-
turan değerlerdir. Biz işimizde kaliteli bir 
hizmet anlayışını tercih etmiş bir kuruluşuz 
ve bu yüzdendir ki bünyemizde bulunan 
markalarımız bölgemizin ve dünyanın en 
iyileridir. Bursa Beton bayiliğini seçmemiz 
de bize sağladığı güven ve kaliteden kay-
naklanıyor.

Bursa Beton’un beton kalitesi haricinde 
sektöre başka neler kazandırdığını düşü-
nüyorsunuz? 
Bursa Beton kaliteli hazır beton dışında 
merkez ve ilçelerdeki santralleri, geniş 
sevkiyat ağı, zamanında yapılan teslimat-
ları, oluşabilecek her türlü sorunun çözümü 
konusundaki ciddiyeti ve uzman kadrosu 
ile sektörel çıtayı belirleyen, sektöre yön 
veren bir marka.

İnşaat sektörünün betonun kalitesinden 
ödün vermemesini sağlamak için bayi-
lerin de yapabileceği şeyler var mı sizce? 
Alpaslanlar Ticaret bu konuda bir şeyler 
yapıyor mu? 
Bursa Beton gerek Bursa’da gerek bölge-
deki diğer illerde en büyük projelere hizmet 
sağlayan bir şirket. Bizler de bütün bayi-
ler olarak kaliteli ve güvenli yapıların inşa 
edilmesi için bu markayı tavsiye ediyor ve 
artılarını müşterilerimizle paylaşıyoruz.

İnşaat sektörünü nasıl bir gelecek bekliyor 
sizce? 

Türk yapı sektörü 2016 yılındaki gelişme-
lerden etkilenmiş olmakla birlikte, ekono-
minin ve diğer sektörlerin üzerinde bir per-
formans gösterdi. İnşaat sektörünün 2016 
yılında yüzde 6 büyüdüğü söyleniyor. Mili 
gelir hesaplamasında kullanılmaya başla-
nan yeni yöntem ile inşaat sektörünün milli 
gelir içindeki payı yüzde 8’in üzerine çıkmış 
durumda. İstihdam, yıl boyunca ortalama 
2 milyon seviyesinde gerçekleşti. Konut 
satışlarında yeni bir rekor yılı yaşandı. 
Türkiye özelinde büyümedeki olumsuz-
lukların ardından önemli bir toparlanma 
bekliyorum. Türkiye’nin büyümesinin 
lokomotifi olan inşaat sektörünün 2017’de 
de bu büyümede büyük payı olacağını ve 
kamu kesiminde yatırımların artabileceği-
ni düşünüyorum. 2017 ve gelecek yıllarda 
daha iyi bir manzara göreceğiz ve inşaat 
yapı malzemeleri pazarında da canlanma 
olacağı inancındayım.

Bursa Beton bayiliğiniz açısından yakın ve 
uzak dönemli iş hedefiniz nedir ? 
Markanın gücü ve yılların verdiği tecrü-
be ile sağlam adımlar atarak daha hızlı 
ilerlemek, daha çok projeye ulaşmak ve 
Bursa’ya kaliteli yapılar kazandırmak bizim 
öncelikli hedeflerimiz.

bayi
gözüyle
Bursa Beton

Eğitimle 
en iyi 
sonuca 
ulaşılabilir”

“
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biz yaptık departman röportajı / Mali İşler

Bu işte şeffaflık
her şeydir

Sorumlulukları büyük, İşleri stresli. Ay sonraları onlar için hep çok 
telaşlı ve gerilimli. Her günleri hesaplı kitaplı. Sayılar örtüşecek, 
faturalar yetişecek, hep beklenen o ki gelir gider tablosunda ibre 
daima gelirden yana yükselecek, sonuçlar herkesi memnun edecek 
ve derken yine nasıl oldu anlamadan ay sonu gelecek. Onlar için bu 
böyle devam edip gidecek.

Bursa Beton Mali İşler Departmanı, her koşulda şeffaflık ilkesi ile 
çalışacak, çalışacak, çalışacak… Hepsi de ‘çalışmak güzeldir’ dedi 
ve bize mali işlerin inceliklerini ayrı ayrı anlattı.

Bu sektörde bir markayı finansal olarak 
güçlü kılan en önemli unsur ne sizce?

Mebrure Aydın: Yüksek pazar payı, ka-
liteden ödün verilmemesi, kurumsallık, 
özkaynakların sağlamlığı, sermaye gücü... 
Kurumsal itibarı güçlü olan şirketler, en-
düstri ortalamalarının üzerinde karlılık elde 
ediyor, çalışanlarından daha fazla destek 
görüyor, satışları ve müşteri sadakatleri 
sürekli yükseliyor, finansmana erişimde 
sıkıntı yaşamıyor ve yatırımcılar için daha 
cazip bir konumda oluyorlar.

Sena Ekizler: Özkaynak durumu, özkayna-
ğın doğru kullanımı ve marka bilinirliği.

Mustafa Işık: Sadece bu sektörde değil 
bütün sektörlerde bir markayı güçlü kılan 

en önemli unsur, güçlü sermaye yapısı ve 
markaya olan güvendir. Sektörde marka-
mıza güven üst düzeyde. Çalışanlar olarak, 
güven algısının azalmaması için çok özenli 
çalışıyoruz.

Sektörünüzde ‘mali işler’ departmanının 
konumu ve en kritik sorumluluğu ne?

Mebrure Aydın: Şirketin para ile ifade 
edilen faaliyetlerine ait bilgileri toplayan, 
sınıflayan, kayıt altına alan ve finansal 
sonuçlarını raporlayan, yorumlayan, bu 
doğrultuda şirketin yönünü belirleme-
yi sağlayan bir birim bizimki. Biriminin 
yöneticisinden de hem stratejik planlama, 
bütçeleme ve yönetim raporlamaları ara-
cılığıyla ‘karar destek’ fonksiyonunu hem 
de mevzuatlara uygunluk, nakit ve risklerin 

yönetimi konularında ‘uyum ve kontrol’ 
fonksiyonunu yerine getirmesi beklenir. 

Onur Demirci: Şirketin performansını belir-
leyen bir konuma sahiptir. Devlet ve şirket 
arasında köprü vazifesi görür. En kritiği 
ise Bilanço ve Gelir Tablosu ile şirketimizin 
mali durumunu açıklıkla ve gerçeğe uygun 
olarak ortaya koyması.

Aybike Hayden: En kritik sorumluluğu-
muz, doğru bilgiyi, zamanında ilgili kişilerle 
paylaşmaktır. 

Türkiye gibi anlık dalgalanmalara açık bir 
ülkede, finans performansının başarıyla 
sürdürülebilir olması için bir markaya en 
çok gereken şey nedir? 

Mebrure Aydın: Markalaşma…



18 19BETONLA YAŞAM       NİSAN 2017 BETONLA YAŞAM       NİSAN 2017

Onur Demirci: Bir çok şey sayabiliriz belki 
ama bir tanesi marka bağlılığını, marka 
alışkanlığını korumaktır. Bir markayı marka 
yapan şeyin, insanların hayatına kattığı 
değer olduğunu düşünürsek, biz çalışanla-
rın öncelikli görevi de bu değeri korumaktır 
zaten.

Selime Uslu: Bence doğru bir risk yöneti-
mi ve nakit yönetimidir. Yani aldığınız riski 
özkaynak yapınıza zarar vermeden tolere 
etme şansı yaratmaktır. Tabii sağlam bir 
özkaynak yapısı ve iyi bir finans geçmişini-
zin olması önemli.

Faruk Açarçiçek: Kaliteden ödün verme-
mek…

Olcay Şahin: Yüksek kar politikasından 
önce güven, kalite, piyasaya olan borçlarını 
ertelemeden zamanında ödeyebilme, her 
zaman memnuniyet…

Sena Ekizler: Doğru zamanda doğru yatı-
rımlar ve risk yönetimini planlama finans 

performansını sürdürülebilir kılar. Markaya 
olan aidiyet de bu tür dalgalanmaları göl-
gede bırakabilir.

Bursa Beton’un Mali İşler Departmanı, 
hangi prensiplere odaklı olarak çalışıyor? 

Mebrure Aydın: Mali İşler Departmanımız 
genel kabul görmüş muhasebe prensipleri-
ne göre çalışıyor. Şirket olarak prensibimiz; 
şeffaf, doğru ve dürüst olmak, zamanında 
doğru raporlama ile ilgililere hesap verebil-
mek... 

Onur Demirci: Çalışma prensiplerimizi ilgili 
kanun ve yönetmelikler belirliyor zaten. 
Bunun dışında planlı çalışmak, görev ve 
sorumluluklarımızı zamanında yerine 
getirmek, işimizi aksatmamak, dikkatli 
ve disiplinli olmak, yeni fikirler ve farklı 
alternatifler düşünmek, işimizi daha hızlı 
bitirmek için çözüm aramak ve her zaman 
öğrenilecek birşeyler olduğunu düşünerek 
gelişime açık bir zihniyetle çalışmak da 
prensiplerimiz arasında.  

Olcay Şahin: Yüksek dikkat, yaptığın işi 
kontrolü ve takibi… İşimizi doğru ve severek 
yaparız. İş ilişkilerimizi dürüstlük üzerine 
kurarız. İşimizle birlikte ekip arkadaşlarımızı 
sevmeyi, ben değil biz olmayı önemseriz. 

Mali İşler departmanının performansını 
doğrudan etkileyen departman hangisi? 
Birlikte daha verimli sonuçlar alabilmek 
için nasıl bir yol izliyorsunuz? 

Mebrure Aydın: Mali İşler departmanının 
performansı bütün birimlerin performan-
sının bileşenidir. Dolayısı ile yatay ve dikey 
iletisim içinde olmaya özen gösteriyoruz.

Onur Demirci: Birimimize veri akışı sağ-
layan her departman bizim performansı-
mızı etkiler. Bilanço ve Gelir Tablosundaki 
rakamların sağlıklı oluşabilmesi için her bi-
rime düşen görev ve sorumluluklar var. Sa-
tınalma birimi ilgili aya ait bütün faturaları 
zamanında bize ulaştırmalı. İşçilik giderle-
rinizin oluşması için İnsan Kaynakları birimi 
tam zamanında maaş hesaplamalarını 
tamamlamalı. Genel Üretim giderlerinizin 
oluşması için Lojistik birimi faturalarını bir 
an önce bize göndermeli. Veriler ne kadar 

kısa zamanda bize ulaşırsa biz de o kadar 
kısa sürede sonucu ortaya koyarız. Daha 
verimli sonuçlar alabilmek için elbette her 
zaman iletişim halinde oluyoruz.  

Faruk Açarçiçek: Satınalma departmanıdır. 

Murat Doğan: Mali İşler ve Finans birimi, 
veri sağlayan bütün birimlerle doğrudan 
etkileşim halinde. Verimlilik için ERP sistemi 
ile ortak ekranlar ve çalışma alanları oluş-
turuyoruz.

Sorumluluk alanı gereği departmanınızın 
çalışan üzerinde fazlasıyla baskı oluş-
turan bir durumu var. Her günün daha 
büyük bir strese dönüşmesini önlemek için 
ne tür motivasyon yöntemleriniz var?

Mebrure Aydın: Stresle bireysel olarak 
başa çıkmayı öğrenmeye yönelik program-
larımız oluyor (DKBY-Değiştir/Kabul et/
Boşver/Yaşam Tarzını yönet). Kurumsal 
olarak da iş zenginleştirmesi, neşeli bir 
ortam yaratmak, eğitim ve kariyer planla-
mak, çay saati ve doğumgünü kutlamaları 
düzenlemek, dışarıda yemek ve kahvaltı 
planlamak, iş esnasında güncel konularda 
sohbet etmek gibi uygulamlarımız var.

Selime Uslu: Daha planlı ve eşit iş dağılımı, 
yöneticilerimizin personel ile çözüm odaklı 
ilişkileri, ekip çalışması sayesinde stresi ve 
sorumluluğu dağıtmak, şirketin personel 
motivasyonu için yaptığı organizasyonlar 
vs.

Olcay Şahin: Eleştirmek, üstleri sorgula-
mak çatışmalara yol açar. Ben birinci kural 
olarak ‘komutan haklıdır’, ikinci kural ola-
rak da ‘birinci kural her zaman geçerlidir’ 
mantığını kullanırım :) Bu işin espirisi tabii. 
Üstlerimiz yeterince ılımlı kişiler. Sorunları-
mızı paylaşabildiğimiz için anlık baskılar da 
bir süre sonra ortadan kalkıyor. 

Mustafa Işık: Mali İşler Birimi olarak stresli 
bir ortamda çalıştığımız doğrudur. Çalı-
şırken birbirimize karşı açıklayıcı ve net 
olmaya özen gösteriyoruz. İş arkadaşla-
rımızla mesai saatleri dışında da iletişimi 
arttırmaya çalışıyoruz.

Mali işler departmanının organizasyon 
şemasında, Z kuşağı için bir hazırlık var 
mı? Onlar çok yakında iş hayatına girecek 
ama finans departmanlarında hemen yer 
bulacak kadar şansları olacak mı?

Mebrure Aydın: Gerek şirketimizin IRP, 
QDMS, CRM programları gerekse maliye-
nin regülasyonları Z kuşağının başarı ile 
kullanımına uygun durumda.

Sena Ekizler: Şirketimizde Z kuşağına 
hazırlık olarak da Kabul edilebilecek türden 
teknolojik yatırımlar yapılıyor. 

Murat Meydan: Bursa Beton’da gerekli 
bilişim ve yazılım yatımları yapılıyor ve 
şirketimiz bu yönü ile de sektörde lider 
konumunda. Mali İşler Birimimiz hangi ku-
şaktan olursa olsun iletişim odaklı, sürekli 
gelişime açık, ekonomi piyasalarını yorum-
layabilecek bilgi ve eğitim düzeyinde bütün 
adaylara şans tanıyacaktır.

Departmanınızın yakın ve uzak vadeli 
planları neler?

Mebrure Aydın: Şirket strateji planında 
belirlenen hedeflere ulaşmak ve finans de-
partmanını hedeflenen düzeye çıkarmak…

Onur Demirci: Veri sağlayan operasyonel 
süreçleri hızlandırmak ve daha verimli bir 
raporlama süreci oluşturmak...  

Olcay Şahin: Ödemeler ve nakit akımını 
dengeleyerek başka kaynaklara ihtiyaç 
duymamak ve eldeki nakit parayı değer-
lendirmek…

Departmanınızda kariyer hedefleyen bir 
genç hangi özelliklere sahip olmalı?

Mebrure Aydın: Yaratıcı, değişime, işin 
gerektirdiği eğitimi almış (lisans), geleceğin 
seyircisi değil tasarımcısı olması gerek-
tiğini bilen birisi elbette burada kariyer 
yapabilir. Benim görüşüme göre Fütürist 
Ufuk Tarhan’ın tarif ettiği ‘T İnsan’, yeniçağ 
insanının alması gereken formasyonu an-
latıyor. Bir şeyin her şeyini (T’nin dik bacağı 
yani dikey öğrenme) ve her şeyin bir şeyini 
(T’nin yatay bacağı yani yatay öğrenme) 
bilmek çok önemli artık. T aynı zamanda; 
Tasarımcı, Tedarikçi ve Teknolojik olma 
gerekliliğine de değiniyor. 

Selime Uslu: Ekip çalışmasına uyumlu ve 
çözüm odaklı olmalı, sektördeki yenilik ve 
değişiklikleri takip etmeli.

Faruk Açarçiçek: Belgecilik ve şefaflık ilke-
sini benimseyebilecek birisi olmalı. 

Olcay Şahin: Martin Luther King’in dediği 
gibi: “Eğer sizden sokakları süpürmeniz 
istenirse, Michelangelo’nun resim yaptığı, 
Beethoven’in beste yaptığı veya Shakes-
peare’in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar 
güzel süpürün ki gökteki ve yerdeki herkes 
durup ‘burada işini çok iyi yapan biri, dün-
yanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş.’ desin.” 
İşini tam olarak böyle yapabilecek birisi 
olmalı. Bilgiye açık olmalı.

Aybike Hayden: Meraklı, analatik, yaratıcı, 
araştırmacı olmalı. Kendisini ve kurumunu 
geliştirebilecek, gelişmeleri sürekli takip 
edecek bir kişi için uygun bir departman 
burası.

biz yaptık departman röportajı / Mali İşler

Mebrure Aydın

Gürcan Kuyumcu Onur Demirci

Aybike Hayden

Sena Ekizler

Murat Meydan

Derya ÖzpalaSamet Kutlay
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bizden Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladık

Bize sağlam 
projelerle gel
yeni yıl 

Yeni bir yılın getirdiği 
enerji ve motivasyon, 
hepimizi bütün bir 
yılın toplantılarına, 
sunumlarına, 
eğitimlerine, raporlarına, 
telaşlarına da hazırlıyor. 
Hedefleri olan, planları 
olan, hayalleri olan, 
gerçekleştirmeyi aklına 
koyduğu amaçları olan 
herkes her yeni yıla büyük 
bir coşkuyla başlıyor. 
Bursa Beton da 2017’ye 
bütün çalışanların 
bir araya geldiği ve 
yöneticilerin çok değerli 
mesajlar verdiği özel bir 
etkinlikle girdi.

Bursa Beton’un 2016’daki kararlı ve etkin 
adımları, markayı liderlik konumunda 
tutarak çok önemli noktalara taşıdı. 2016, 
hedefleri gerçekleştirebilmenin haklı gururu 
ile sona ererken, 2017’ye hep birlikte mer-
haba demek üzere bir araya gelen Bursa 
Beton ekibinin katıldığı özel gece, açılış 
konuşmaları ile başladı. 

Bursa Beton Genel Müdürü Fatih Var-
dar’ın konuşması ile başlayan gece, Bursa 

Çimento Grubu Genel Koordinatörü Gilbert 
Natta’nın konuşması ile devam etti.

Birbirine bağlı büyük bir aile olmanın Bursa 
Çimento ve Bursa Beton için ne büyük bir 
değer olduğuna dikkat çeken Fatih Vardar, 
“Hedeflerimizi tutturduğumuz 2016 yılını 
başarı ile tamamlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Emekleriniz için Bursa Beton ai-
lesinin bütün fertlerine teşekkür ediyorum. 
2017’yi de bu ekiple daha da büyüyerek 
geçireceğimize eminim.” dedi.

Bursa Çimento Grubu Genel Koordinatörü 
Gilbert Natta ise konuşmasında başarıyı 
getiren en önemli unsurun ekip olduğu-
na değindi ve “Bursa Çimento Grubu’nun 
önemli taşlarında biri olan Bursa Beton bi-
zim her zaman görünen yüzümüz oldu. Bu 
ekibe bakınca neden bu kadar başarılı ol-
duklarını hemen anlıyorum. Sizlerin enerjisi 
ve çalışkanlığı ile daha nice büyük başarılı 
projelere imza atacağımıza eminim. 2017 
yılının size mutluluk ve başarı getirmesini 
dilerim.” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha nice yıllarımız 
olsun birlikte

Konuşmaların ardından gece Bursa Beton 
ailesinde 5, 10, 15, 20 ve 25 yılını dolduran 
çalışanlara plaketlerinin takdim edilmesi ile 
devam etti. Günümüzde çalışan bağlılığının 
pek kalmadığı iş dünyasında az rastlanır 
bir başarı yakalayan ve çok uzun yıllar 
çalışılabilen bir şirket olma özelliği taşıyan 
Bursa Beton’un yeni yıl özel gecesinde 25. 

Fatih Vardar Açılış Konuşması Gilbert Natta Açılış Konuşması
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bizden

yıl plaketi alan isimlerden birisi de Genel 
Müdür Fatih Vardar oldu. Vardar, 25. yıl 
plaketini Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Tü-
zel’in elinden aldı.

Çekilişte yine 
sağlam heyecan vardı

Her yıl bu gecenin çok özel bir bölümü var. 
Her yıl bu bölümde çok büyük heyecan 
yaşanıyor. Her yıl bu heyecandan geriye 
çok güzel anılar kalıyor. Her yıl yapılan yeni 
yıl çekilişi ile bu yıl da heyecanlı dakikalar 
yaşandı. Bursa Betonlular, çekilişte çok 
sayıda ödülün sahibi oldu. Büyük ödül 
Iphone 7’nin sahibi Arif İlhan’a ödülünü 
Bursa Beton Yönetim Kurulu Üyesi Nalan 
Tüzel takdim etti.

O zaman dans

Geceye damgasını vuran bir başka ayrıntı 
ise orkestranın çaldığı harika müzikler ve 
gece boyunca yapılan harika danslar oldu.

Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladık

5 Yıllık çalışanlar plaketlerini Fatih Vardar’dan aldı Nalan Tüzel-Gilbert Natta

Bursa Beton Genel Müdürü Fatih Vardar ve 
çekilişte cep telefonu kazanan çalışanlar

Bursa Beton Yön.Kur.Üyesi Nalan Tüzel ve 
iphone7 kazanan Arif İlhan

Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli ve 
Samsung Galaxy tablet kazananlar 

Çekilişte TV kazanan Abdullah Saygı ve 
Gilbert Natta

10 Yıllık çalışanlar plaketlerini Gilbert Natta’dan aldı

15-20-25 Yıllık çalışanlar plaketlerini Nalan Tüzel’den aldı
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bayi
toplantısı Birlikte Daha Güçlüyüz

Hep birlikte daha güçlü
daha başarılı
daha sağlam
daha kazançlıyız

Bir markayı daha ileriye götüren, daha 
büyük düşünmesi için cesaretlendiren, 
daha fazlasını başarması için güçlendiren 
en büyük etken, o markanın bayileri ile 
olan bağının sağlamlığıdır. 
Bayilerini iş ortağı olarak gören, gelecek 
planlarına bayilerini de dahil eden ve 
hem sektöre hem de son kullanıcıya yönelik 
sorumluluklarını bayi ağı ile de paylaşan Bursa Beton; dünü değerlendirmek ve yarının 
hedeflerini konuşmak üzere ‘2017 Bayi Toplantısı’nı geniş bir katılımla gerçekleştirdi.

Sheraton Otel Bursa’da düzenlenen top-
lantıda açılış konuşmasını Genel Müdür 
Fatih Vardar yaptı. 2016’nın verilerini pay-
laştığı ve 2017 hedeflerini anlattığı konuş-
masında Vardar, Bursa Beton bayilerinden 
beklentilerini de dile getirdi. Müşterilerini 
kaliteli hazır betonun önemi ile ilgili olarak 
bilinçlendirmede bayilere de ciddi görevler 

düştüğünü dile getiren Fatih Vardar; “Son 
kullanıcının bilinçli olması, günümüzde üre-
tilen inşaatların sağlamlığının sorgulanması 
ve sağlam binaların öneminin ısrarlı olarak 
vurgulanması, toplumumuz açısından 
büyük önem taşıyor. Biz Bursa Beton olarak 
bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Sizler de iş ortaklarımız olarak bu konuda 

bizleri desteklerseniz, toplumsal anlamda 
çok değerli bir fayda yaratabilir ve birlikte 
kısa zamanda daha büyük başarılara ulaşa-
biliriz.” dedi. 

Uzun sohbetlerin, keyifli diyalogların ve kalıcı 
dostluklara dönüşecek tanışmaların olduğu 
gecenin ikinci konuşmacısı olarak kürsüye 
Satış ve Pazarlama Müdürü Osman Düşmez 
çıktı. Düşmez, rakamsal verilerle beton sek-
törünün geleceği hakkında bilgiler verdi. 

Gecenin bir başka konuşmacısı olan Finans 
Şefi Gürcan Kuyumcu ve Satış Sorunlusu 
Gökhan Kızıldere ise bayiler için yeni oluş-
turulan prim sistemi hakkında ayrıntıları 
paylaştı. 

Her açıdan çok verimli geçen toplantıda, 
Bursa Beton bayileri arasında 2016 yılının 
en yüksek dökümünü yapan ilk 8 firmaya 
plaketleri takdim edildi.

Toplantıyı unutulmaz kılacak bir başka özel 
ayrıntı ise Heykeltıraş Bülent Ene tarafından 
Bursa Beton bayileri için özel olarak tasarla-
nıp üretilen beton mikseri şeklindeki heykel-
cikler oldu.
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Deprem, bizzat yaşamış olalım ya da olma-
yalım hepimiz için en travmatik afetlerden 
biri. Ondan söz etmek, onun yaşattıklarını 
hatırlamak, onunla her açıdan yüzleşmek de 
bu nedenle çoğumuza zor geliyor. Depreme 
karşı önlemler konuşulurken ruhumuzun da-
ralması da bundan kaynaklanıyor. Bilinçlen-
dirme aktiviteleri de hem çok yetersiz hem 
de mesajlar hafızamızda fazla derinlere inmi-
yor. Bursa Beton olarak biz bu gerçeği sürekli 
gündemde tutmaya, bunun hayatımızın her 
anında ve her yerinde maruz kalabileceğimiz 
bir durum olduğunu sürekli hatırlatmaya 
gayret ediyoruz. Kaliteli hazır beton kullanımı 
sayesinde depremin yıkıcı etkilerinin en az 
seviyelere indirilebileceğini ve bunun da sek-
törümüzün en önemli sorumluluğu olduğunu 

her ortamda dile getiriyoruz. Sektör çalışan-
larımızın, kaliteli hazır beton kullanımı konu-
sunda bilinçlenmesi ve bu konuda vicdani bir 
sorumluluk da üstlenmesi için onlarla sürekli 
olarak eğitimler veriyoruz.

Mesele çoğu zaman müteahhit meselesi gibi 
konuşuluyor. Toplumun büyük kısmındaki 
algı da bu yönde. Elbette müteahhitlerin, 
yapı üreten herkesin ve onları denetlemekle 
sorumlu yetkililerin yerine getirmesi gereken 
hayati yükümlülükler pek çok. Elbette biraz 
daha ucuz diye kalitesiz beton kullanarak 
yaşamı tehlikeye atanların ve onları hatalı 
denetleyenlerin hayatımıza verdiği zarar, 
depremin varlığından bile daha büyük. Bu 
yönde biz hiç usanmadan duyarlılık oluştur-
maya çabalıyoruz. Ancak depremle mücade-

lede esas başarıyı; konut satın alan kişilerin 
bilinçlenmesiyle, velilerin çocuklarını kaydet-
tirdikleri okul binalarının depreme dayanık-
lılığını sorgulamasıyla, taraftarların stadın 
deprem raporunu görmeden maça gitme-
yeceğini açıklamasıyla, kent merkezlerine 
inşa edilen gökdelenlerde ofis kiralayacak 
şirketlerin mutlaka ve mutlaka bina hakkın-
da bilgi almak için ısrar etmesiyle ve benzeri 
davranışlarla elde edeceğimize inanıyoruz. 

Elbette biz de reklamlarımızda her za-
man çok güzel şeyler konuşalım istiyoruz, 
hep mutluluktan söz edelim istiyoruz ama 
reklamlarımızda deprem gerçeğini topluma 
hatırlatmayı, sorumluluğumuz olarak görü-
yoruz. 

bitti mi?
deprem

Daha güzel şeylerden 
konuşalım

Deprem kötü, deprem can sıkıcı, deprem moral bozucu, deprem huzursuz edici, deprem bunaltıcı, 
deprem boğucu, deprem üzücü... Bunları hiç düşünmeyelim, depremi hiç hatırlamayalım, 
depremle başımıza gelebilecekleri hiç aklımıza getirmeyelim ve hatta bundan sonra hiç deprem 
olmayacakmış gibi davranalım. Yaşımız, işimiz, hayatla ilgili en büyük düşümüz ne olursa olsun 
deprem gerçeği ile yüzleşmek, her zaman en iyisidir ve bizi güzel bir hayatla ödüllendirecek olan 
da budur.

DEPREMDEN

KORKMA
TEDBİRLİ OL!

Kaliteli hazır beton, depremde güvencede olmak demektir.

Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. bir Bursa Çimento Fab. A.Ş. kuruluşudur.

444 16 22     www.bursabeton.com.tr          b
ursabeton

Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. bir Bursa Çimento Fab. A.Ş. kuruluşudur.

Genel Müdürlük

Hacıilyas Mh. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 BURSA  

T: 444 16 22  F: 0.224.270 84 84  GSM: 0.533.570 87 70 (5 Hat)

www.bursabeton.com.tr 

www.betonurunler.com

444 16 22

17 Ağustos
depreminde
neredeydiniz?

Çocuklar, anneler, kardeşler, sevgililer, eşler, nice akraba, nice yakın arkadaş, 

nice yeri dolmayacak dost o depremde olduğu yerde kaldı, hayat onlar için durdu. 

Depremden sonra hayat depremden önceki gibi sürsün istiyorsan, 

hayatı kaliteli hazır betonla inşa et.

Depremden
korkma, 

depreme karşı 
tedbirli ol

w
w
w
.fg
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im
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İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (İMSİAD) tarafından 
Uludağ Üniversite’si öğrencileriyle düzen-
lenen buluşmaların Mart Ayı konuğu İM-
SİAD Üyesi ve Bursa Beton Genel Müdürü 
İnşaat Mühendisi Fatih Vardar oldu. Var-
dar, Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendis-
liği Bölümü’ndeki seminerde, öğrencilere 
meslek hayatında edindiği tecrübeleri 
aktardı ve okul hayatları boyunca kendi-
lerini en iyi şekilde yetiştirmeleri tavsi-
yesinde bulunarak, “Eğitiminizin yanına 
pazarlama, işletme ve yabancı dil gibi 
ticaret dünyasında size fayda sağlayacak 
tahsiller koyarsanız fark yaratırsınız. Bu 
rekabet şartlarında öne geçmek için fark 
yaratmak zorundasınız. Nerede olursa-

nız olun iş dünyasında sorumluluğunuzu 
yerine getirirken duygusal davranmayın. 
Profesyonelliğinizden ödün vermeyin. Öz-
güveniniz tam olsun. Kararlı olun. Doğru 
bildiğinizi söylemekten çekinmeyin. Bu 
ülkenin doğru ticaret yapan, eğitimli ve 
bilinçli iş insanlarına ihtiyacı var. Sizin gibi 
donanımlı gençlere ihtiyacımız var.” diye 
konuştu.

İş hayatında başarılı olmak için çok 
çalışmak gerektiğini de belirten Vardar, 
“Dünya değişiyor ve gelişiyor. Bununla 
birlikte rekabet koşulları da sertleşiyor. Bu 
şartlarda başarılı olmak için çok çalışmalı, 
kendinizi geliştirmeli ve meslekte yenilik-
leri takip etmelisiniz.” dedi.

özel
haber İMSİAD

Öğrenciyken baktığımız tarafla, iş hayatına atılınca 
gerçeklerin sularına karışıp aktığımız taraf aynı değil. 
Öğrenciyken göremediklerimiz, duyamadıklarımız, 
öğrenemediklerimiz, anlayamadıklarımız, fark 
edemediklerimiz ve tabii pek de gerekli görmediklerimiz 
bizden tek tek hesap soruyor yıllar sonra. Çoğumuza 
kendi yaşamından tanıdık gelir bu söz; “keşke 
öğrenciyken birisi çıkıp da bunları bana anlatsaydı, 
görmemi sağlasaydı, çok geç olmadan bunları yap 
deseydi, sonra fırsat bulamazsın ve çok geç kalmış 
olursun deseydi”.
Gençler sonradan böyle demesinler diye Bursa Beton 
Genel Müdürü Fatih Vardar üniversite öğrencileri ile bir 
araya geldi ve onlara servet değerinde öneriler verdi.

bunları
söyleseydi

Keşke öğrenciyken
birisi bana
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Sektörün güncel durumunu konuşmak, deneyim ve bilgiyi paylaşmak, 
gelişmelere dair öngörüleri bütün olasılıkları ile ele almak, ilerlemenin en 
etkili yollarından biri. Sektöre yeni ufuklar açmak amacıyla gerçekleştirilen 
etkinliklere her zaman büyük destek veren Bursa Beton, bu kez de Bursa Kentsel 
Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayı’nın sponsorlarından biri olarak gelişime 
desteğini sürdürdü.

Sabah Gazetesi’nin organizasyonu 
ile Bursa Kentsel Dönüşüm ve Akıllı 
Şehirler Kurultayı Ekim ayında 
Merinos Kongre Merkezi’nde yoğun 
bir katılımla yapıldı. Kurultay; Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öz-
haseki, Bursa Valisi İzzettin Küçük, 
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe ve TOKİ Başkanı 
Mehmet Ergün Turan’ın konuşma-
ları ile başladı.

Bursa Çimento ve Bursa Beton’un 
da sponsorlar arasında bulunduğu 
organizasyonda Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel 
yönetimlerin kentlerin ilerlemesin-
deki rolü ile ilgili önemli mesajlar 
verdi ve “Şehrin yöneticileri, şehrin 
geleceğini takip etmelidir. Şehirle-
rin geleceği, şehrin yerel yöneticile-
rinin ufukları ile orantılıdır. Şehirler 
devletlerden eskidir ve kültür de 
şehirlerde gelişir. Bu sebeple şehir-
ler ve dolayısıyla yerel yönetimler 
çok önemlidir.” dedi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, BTSO 
Başkanı İbrahim Burkay, Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ve TOKİ Başkanı Mehmet 
Ergün Turan da kentsel dönüşümün 
önemi, çalışma süreçlerinde dikkat 
edilmesi gerekenler, bunun sonu-
cunda kentin ve kentte yaşayan-
ların kazanımları ile ilgili ayrıntılı 
bilgiler verdiler.

“Hepimiz hassas 
davranmalıyız”

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi 

Okan Müderrisoğlu’nun mode-
ratörlüğünde yapılan Bursa’da 
Kentsel Dönüşüm Rüzgarı başlıklı 
oturumun konuşmacılarında birisi 
de Bursa Beton Genel Müdürü Fa-
tih Vardar oldu. Vardar; kaliteli hazır 
beton kullanımının yaygınlaşma-
sının ve denetimlerin hiçbir ihma-
le olanak bırakmayacak şekilde 
yapılmasının hayat kurtaracağını, 
kentsel dönüşüm sürecinde uzun 
ömürlü yapılar için hassas davra-
nılması gerektiğini vurguladı.

Bursa Beton sektörün gelişimine 
sponsor olmayı sürdürüyor

haber / Bursa Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Kurultayısponsorluk

özel haber

“Bursa gibi bir kentte yaşadığınız 
için şanslısınız”

İnşaat sektörünün gündemini uzun süredir 
meşgul eden kentsel dönüşüm çalışmaları 
hakkında da konuşan ve kentsel dönü-
şümün sektöre hareket katacağını ifade 
eden Vardar, “İnşaat sektörü yaklaşık 200 
civarında alt sektörü harekete geçiren, etki 
alanı son derece geniş bir sektör olmasına 
rağmen maalesef altyapısı çok eksik. Ülke 
çapında konut, okul, hastane, her anlam-

da bir kentsel dönüşüm seferberliği var. 
Bu durum sektöre dinamizm katacaktır. 
Sizler de gelecekte bu sektörün temsilcileri 
olarak bu hareketlilikte yerinizi almak için 
çalışmalısınız. Sizler Bursa gibi bir kentte 
olduğunuz için şanslısınız. Sektörün ihtiyaç 
duyduğu mühendislik, mimarlık vb. tek-
nik eleman niteliği de sektörün gelişimini 
olumlu etkileyeceğinden sizin kendinizi 
geliştirmeniz sektör adına çok önemli.” 
diyerek konuşmasını noktaladı.

İMSİAD
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betonlook
betona farklı bakış

Bu hayat
sensiz olmuyor

Cam masalar yerini beton 
masalara, ahşap sandalye-
ler beton sandalyelere, metal 
abajurlar beton abajurlara, 
plastik saksılar beton saksılara 
bırakıyor hızla. Beton sevgisi 
son sürat büyüyor. Farklı efektler ve yeni 
nesil pigmentler kullanılarak beton dışın-
daki diğer bütün malzemelere bile beton 
görünümü verilmeye çalışıyor. Betonun 
dekorasyon malzemelerinde kullanımı, 
içeriyle dışarıyı da birbirine daha fazla 
yakınlaştırmış ve hatta bütünleştirmiş 
oluyor. Betondan yapılmış çerez tabakla-
rınızı, içinde çerez olmadığı sürece dışarıda 
yağmur altında unutmanızda ya da evin 
içinde yer olmadığı için beton sandalye-
nizi kış boyunca kar altında bırakmanızda 
bir sakınca yok. Betonun çok ilgi çektiğini 
gören ve tasarım becerilerini beton ile de 
sınamak isteyen tasarımcılar, yakın geç-
mişte görmeye alıştığımız küçük ürünler 
dışında betonu başka malzemelerle de bir 
araya getirerek çok daha yaratıcı tasa-
rımlar deniyor. Bu sayede de ortaya çok 
daha büyük hacimli ve hayatımızı daha da 
dolduran harika ürünler çıkıyor.

Evler zaten onsuz inşa edilemiyor ancak artık evlerin 
içinde de betonsuz bir hayat düşünülemiyor. Yalnızca 
sağlıklı ve kullanışlı da değil aynı zamanda çok ama 

çok şık. Çok yenilikçi. Üstelik de bazı 
halleri ile çok şaşırtıcı. Betondan 
üretilen dekoratif tasarımlar, 
evin her köşesinde kendine özel, 
iddialı, dikkat çekici bir yer bulmuş 

durumda.

Brüt betonun duvarda ve yerde 
hakim olduğu mekanların deko-
rasyonu için önerilen en uygun 
renkler siyah, antrasit, kırık 
beyaz, sarıya yakın turuncu...

Alman Concrete Rudolph GMBH tarafından 
tasarlanıp betondan üretilen pek çok de-
koratif ürün gibi bu sempatik lamba da son 
dönemde çok ilgi görüyor. Cam ile betonun 
birleşiminden oluşan bu lambanın sarı ışıkla 
gelen sıcaklığı, onu fazlasıyla çekici kılmış.

Çok 
Yakışıyorsunuz

Betonun Sıcaklığı
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önden
buyurun tesisler / Tavşanlı Tesisi

Bizimle çalışan herkesin bize çok güvendiğini biliyoruz. Bize güvenen 
herkesin, bizden en yüksek kaliteyi beklediğini ve elbette herkesin o kaliteyi 
fazlasıyla hak ettiğini biliyoruz. Kalitenin bizim işimizde hayati bir mesele 
olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bursa Beton olarak bu kaliteyi, idealist 
tesislerimiz sayesinde sağlıyoruz. İşte Bursa Beton’un her zaman lider 
kalmasını sağlayan en büyük güçlerden biri; Bursa Beton Tavşanlı Tesisi... 

Her yerde
sektörü büyüten
bir kalite tesis ediyoruz

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi ve çevresine 
hizmet veren Bursa Beton Tavşanlı Tesisi de 
diğer bütün tesislerimiz gibi kendi bölge-
sinde çok önemli bir güç. 1999 yılında açıl-
dığından bugüne çok önemli çalışmalara 
imza atan Tesis, gelişen üretim kapasitesi 
ve nitelikli personeliyle hem Bursa Beton’a 
hem de sektöre değer katmaya devam 
ediyor.

2015 yılının Kasım ayından bu yana Te-
sis’te Mühendis olarak İnşaat Mühendisi 
İlhan Göçmen, Şef Yardımcısı olarak ise İn-
şaat Teknikeri Murat Özsoy görev yapıyor.

Bursa Beton’un en deneyimli kadroların-
dan birine sahip olan Tavşanlı Tesisi’nde 
idari kadronun yanı sıra 7 mavi yaka, 14 
alt işveren olmak üzere 23 kişilik yetkin ve 
deneyimli personel bulunuyor.

1 Beton Santrali 

130 m3 / Saat Vuruşkan

2 Mobil Pompa

10 Transmikser

1 İş Makinesi

Rakamlarla 
Tavşanlı Tesisi

Murat Özsoy

İlhan Göçmen
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yeşil
yol peyzaj

Günümüz şehir insanının, her şeyi geride bırakıp en az eşya ile en uzak köye yerleşmeyi 
ve orada sadece kendisine yetecek kadar sebze meyve yetiştirip hayatla her manada 
bütünleşmeyi hayal etmediği bir gün bile yok. Peki konfordan mahrum kalmadan doğal 
bir hayat yaşamak, şık binalardan uzaklaşmadan mis gibi bir hava solumak, modern 
evlerden yoksun kalmadan taptaze köklere, organik sebzelere kavuşmak yersiz bir hayal 
mi? Buradan herkese müjdeyi verelim! Sizin için artık mükemmel bir yer var. 

Projenin detaylarına bakınca kimileri ütop-
ya gibi nitelendirse de öyle değil; yapı-
mına çoktan başlandı. Harika evler, doğa 
ile bütünleşik bir yaşam, evde yetiştirilen 
sebzeler, kendi tavuklarınızın yumurtası 
ile yapılan kahvaltılar, dikey tarım alanla-
rı, sera etkisi oluşturulan camlı bahçeler, 
kendi kendine yetebilen ve kendi enerjisini 
kendi üreten bir sistem, en güzeli de bütün 
bu harika özelliklerin ‘sürdürülebilir’ olması.

Hollanda’da yapımına başlanan ReGen 
Köyü, sürdürülebilirlikle ilgili bütün bu 
unsurları bir araya getiren bir mahalle kon-
septinde planlanmış. Proje, Danimarkalı bir 
mimarlık firması tarafından Amsterdam’da 
hayata geçirilecek.

ReGen Köyü, dünyada, tamamen kapalı 
bir sistemin deneneceği ilk mahalle olacak. 
Bu da şu demek; ReGen, enerjisini ve besin 
ihtiyacını tamamen kendi üretecek. Atık 
konusu da projeyi ‘yeşil yaşam’ konseptin-
de çok iddialı kılan bir detay. Atıklar kapalı 

bir döngü sistemi ile işletilecek, kompost 
atıklar çiftlik hayvanları tarafından tüketi-
lecek, kalan atık ise asker sinekleri besle-
yecek. Bu asker sinekleri balıklar yiyecek, 
balık atıklarıysa meyve ve sebze üretilen 
sulu tarım sistemlerini gübreleyecek.

Köy’ün enerjisi; jeotermal, güneş, gü-
neş-termal, rüzgar ve katı atıktan elde 
edilecek.

Köy’ü tasarlayan mimarlık firması, bunun 
dünya çapında bir model olduğunu ve 

kendi kendine yeten bu mahalleleri başka 
ülkelerde de hayata geçirmeyi amaçladık-
larını söylüyor.

Projenin kurucusu olan Ehrlich, “Çim alan-
lar yapmıyoruz, golf sahaları veya tenis 
kortu da yok. Yeşil alan olarak kullanabile-
ceğimiz her yer, yemek yetiştirmek için iyi 
bir yer, bu yüzden orada yiyecek üretece-
ğiz.” dedi.

Bundan daha 
yeşili henüz yok

Singapur’daki bu otel hızla bitki 
ile örülüyor.

Fransız bir mimarlık şirketinin 
projesi olan bina, dört bir 
yanında taşıdığı bitkiler ve 
beyazıyla dikkat çekiyor.
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benim
duvarlarım
var

Vancouver Granville Adası

Brezilya Futbol Takımı’nın Dünya Kupası için özel olarak 
boyanan Boeing 737 uçağını görmüş müydünüz? Gördüyseniz 
asla unutmuş olamazsınız. Sıradan bir uçağı bir anda bütün 
dünyanın tanımasını, çok sevmesini, onunla seyahat edebilmeyi 
dilemesini sağlayan Pandolfo Kardeşler’in bu sayımıza konu 
olan eseri ise Granville Adası’ndaki devasa silolar.

Sizi o uçaktan
tanıyoruz biz

Brezilya Futbol Takımı’nın uçağını gra-
fitileriyle güzelleştiren Brezilyalı ikizler 
Gustavo ve Otavio Pandolfo, bir kentin 
kaderini değiştiren bir esere de imza attılar. 
Pandolfo Kardeşler, 2014’teki Vancouver 
Bienali kapsamında etkinlik yapmak üzere 
seçilen sanatçılar arasındaydılar. Bir alan 
seçmeleri gerekiyordu. Yine çok büyük bir 
iş çıkarma peşindeydiler. Amaç, sanatı 
kamusal alana taşımak ve kamusal alanda 
sanatı teşvik etmenin yanı sıra elbette 
turistik bir ivme de yaratmaktı. Pandolfo 
Kardeşler kamusal alandaki sanat çalış-
maları için 2 bin metrekare yüz ölçümünde, 
boyları 20 metreye ulaşan altı adet devasa 
siloyu seçtiler; ömürleri boyunca renksiz, 
sessiz, kimsesiz duran siloları...

Bu siloları, bir boya markasının sponsorlu-
ğunda sanat eserine dönüştürdüler. Onları 
şimdi bütün dünya tanıyor. Dünyanın her 
yerinden turist, o siloları görmek, onlarla 
fotoğraf çektirebilmek için büyük bir heye-
can duyuyor.

Yılda 10,5 milyon ziyaretçisi olan Van-
couver Granville Adası’nın yıllık ziyaretçi 
sayısının bu silolar sayesinde %45 arttığı 
söyleniyor.

Pek ala da yaptılar. Lizbon’da yaşayan 
bir grup büyükanne, gençliklerinin na-
sıl akıp geçtiği düşünerek kalan günle-
rini pencere önünde geçirmek yerine, 
ömürlerinin geçtiği kentin sokakların-
da duvarlara harika grafitiler çizdiler.

LATA 65 Sokak Sanatı Kolektifi, bü-
yükannelere 2 gün boyunca grafitinin 
tarihini, etiket atma tekniklerini, kendi 
şablonlarını (stencil) oluşturmayı, 

şablon kesmeyi öğretti ve büyü-
kanneler de grafiti alanındaki ilk 
başyapıtlarını Galeria de Arte 
Urbana’nın da katkılarıyla şehir 
meclisinin belirlediği duvarlara 
çizdi.

Yaşları 60’la 90 arasında değişen 
‘Graffitici Büyükanneler’, yaşlı insan-
ların olgun ve oturaklı olması gerektiği 
klişesine karşı çıktı ve yaşlılığın yeni 

şeyler 
keşfetmeye asla engel 
olmayacağını bütün dünyaya göster-
miş oldu.

Bunu nasıl yaparsın büyükanneee

Siloların boyanmadan önceki halleri
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neyiniz
var makale / Diyetisyen Sabiha Ataç Asan

Yeni moda mı 
bu probiyotikler 
ve prebiyotikler

Bağırsak yüzeyinde bulunan yararlı mik-
roorganizmalara probiyotik diyoruz. 

Erişkin bir insan bağırsağında 100 trilyon 
(1,5 kg) faydalı probiyotik yani yararlı 
bağırsak mikrobu (bakteriler ve mantar-
lar) bulunduğunu biliyoruz ki bu da insan 
hücre sayısının 10 katı demek. Sayıları 
400’ün üzerinde olan bu bakteriler ve 
mantarlar, normal bağırsak florasını 
oluşturuyor.

Probiyotikler ayrıca biotin, pridoksin, 
pantotenik asit, folik asit gibi B grubu 
vitaminlerin sentezinde etkili. Ayrıca 
safra tuzları ve yağ asitlerini zararlı mik-
roorganizmalardan  koruyarak bunların 
toksik ürünlere dönüşümünü önlüyor-
lar. Amonyak, indol, merkaptan, toksik 
aminler ve sülfitler gibi toksik maddeler 
üreten mikroorganizmaların çoğalmasını 
inhibe eden probiyotikler, bu tür zararlı 
bileşenlerin sindirim sisteminde birikimini 
ve emilimini azaltıyor.

Probiyotikler, mikrobiyal patojenlere 
karşı direnci artırıyor ve bu yolla sindirim 

sistemindeki fonksiyonları iyileştiriyor.

En iyi bilinen probiyotikler, süt şekerini 
(laktoz) laktik asite çeviren laktik asit 
bakterileri. 

Bu konudaki bir başka kesinleşen bilgi ise 
pastörizasyon işleminin probiyotiklere 
büyük ölçüde zarar verdiği. Probiyotikler 
yoğurt, kefir, kımız ve diğer fermente 
gıdalara eklenirken, son yıllarda içecek-
lere toz ve tablet, kapsül veya donduru-
larak kurutulmuş formdaki preparatlara 
da ilave ediliyor. Bugün artık bir veya 
daha fazla probiyotik bakteriyi içeren 
preperatların yanı sıra bir veya daha 
fazla probiyotik içeren vitamin ve mineral 
preparatları da bulunuyor.

İnsanların bağırsaklarında bulunan 
yararlı mikroorganizmaları besleyen, sin-
dirilemeyen liflere prebiyotik deniyor. 

Prebiyotikler  fermente olabilen, sindiril-
meyen karbonhidratlardır. Bir disakkarit 
olan laktuloz, inülin, oligosakkaritler 
(maltoz, soya, ksiloz), oligofruktoz ve 
galaktoz içeren galaktooligosakkaritler 

(kurubaklagiller) prebiyotiklerin besinsel 
kaynaklarıdır.

Günde 4-10 gr fruktooligosakkarit alın-
dığında yararlı etki gösteriyor. Bir por-
siyon pırasa yemeği, bir küçük boy muz, 
bir küçük boy soğan ve sarımsak günlük 
prebiyotik gereksinimini karşılıyor. Fruk-
tooligosakkaritler fermente olduklarında 
kalsiyum, magnezyum gibi minerallerin 
emilimlerini artırmakta, serum glikoz ve 
kolesterol düzeyini azaltıyor. Dolayısıyla 
sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenmede ön-
celikle doğal preprobiyotiklere yer verilmesi 
ve gerekli koşullarda yapay preprobiyotik-
lerin de kullanılması uygun olur.

Unutmayın, güçlü bir bağışıklık sisteminizin 
olabilmesinde en önemli etkenlerin başında 
sağlıklı beslenme geliyor.

Prebiyotiklerlerin kaynakları

Başta anne sütü olmak üzere muz, pırasa, 
enginar, kuşkonmaz, kereviz, patlıcan, bazı 
baklagiller gibi lifli gıdalarda bulunuyor. 

Probiyotiklerin kaynakları 

Anne sütü ve yoğurt başta olmak üzere 
kefir, ayran, kımız, peynir gibi fermente süt 

ürünleri, turşu ve salamuralar probiyotik 
kaynağıdır. 

Probiyotik gıdalar arasında bebek mama-
ları, bazı katkılı yağlar, bazı meyve suları ve 
bazı dondurmalar da bulunuyor.

Fruktooligosakkaritlerin 
kaynakları 

Buğday, soğan, muz ve sarımsak, pırasa, 
yerelması, hindiba, bir tür yabani soğan, 
kuşkonmaz ve bezelye en temel kaynaklar 
arasında. Arpa ve çavdar gibi bazı tahıllar 
da fruktooligosakkarit içeriyor.

Yeni moda değil ama son dönemde hayatımızda 
çok fazla yer tutmaya başladı. Yüzyıllardır insan 
beslenmesinde yerleri olmasına karşın, son yıllarda 
probiyotiklerin insan sağlığı ve hastalıklarının 
tedavisindeki önemi ile ilgili araştırmaların sayısı arttı. 
Bu nedenle de artık onlar hakkında hem daha fazla şey 
biliyoruz hem de daha fazla tüketme olanaklarımızı her 
geçen gün genişletiyoruz.

Probiyotikler bakteri, 
prebiyotikler ise bu 
yararlı bakterilerin 
besin kaynağıdır.
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şehrini
senden
biliyorlar

Aziz Vasil Katedrali / Moskova

O kadar şekersin ki
Onu gören herkes aynı 
şeyi hissediyor, herkes 
onun dünyanın en 
şeker yapısı olduğunu 
düşünüyor. Kendi 
coğrafyasının kemik 
donduran iklimine inat, 
sanki sadece kendi 
ülkesine değil bütün 
dünyaya bir tatlılık olsun 
diye inşa edilmiş gibi. 
Oysa hikayesi hiç de 
tatlı olmayan olaylar ve 
duygularla dolu.

Moskova’ya gidenleri bir mıknatıs gibi 
kendine çeken, Moskova denilince zihinde 
her şeyden önce beliren ve ülkenin en 
ikonik yapısı olarak kabul edilen Aziz Vasil 
Katedrali, kara kışta bile Kızıl Meydan’ı 
sıcacık bir yer haline 
getiriyor.

UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne de alınan Katedral, 
genel olarak Aziz Vasil 
ismiyle bilinse de Bakire 
Meryem’in Şefaat Katedrali 
ismiyle de anılıyor. 

Tarihe adını Korkunç Ivan 
olarak yazdıran ve bu unvanı 
fazlasıyla hak eden Ivan, 
Tatarlara karşı kazandığı 
zaferlerin anısına bir 
eser inşa ettirmek istemiş. 1555 yılında 
inşaatı başlayan Katedral, 1561 yılında 
tamamlanmış. Mimarı, İtalyan Barma. 
Efsaneye göre Katedral’in benzerini başka 
bir yerde inşa edemesin diye Barma’nın 
gözleri Ivan tarafından dağlanmış.

Şimdi bütün dünyayı bu denli etkileyen, 

kendine hayran bırakan, dünyanın her 
yerinden turistin görmek için can attığı 
Katedral’in, geçmişte pek sevilmediği 
ve hatta yıkılmak istendiği zamanlar da 
olmuş.

Stalin’in Kızıl Meydan’da planladığı kitlesel 
geçitler için bir engel gibi görülmesi 
nedeniyle yıkılması tartışmaları bütün 
ülkeye yayılmışsa da Mimar Pyotr 
Baranovsky’nin cesur çabaları ve Kremlin 
Sarayı’na gönderdiği telgraflar Katedralin 
hayatını kurtarmış.

Aziz Vasil Katedrali’nin toplamda 8 kubbesi 
var ve merkezdeki Şefaat Kilisesi’nin 
etrafındaki sekiz ayrı kiliseden oluşuyor. 

Katedralin her bir kubbesinin yüksekliği 
birbirinden farklı. Sekiz kubbesi de 

birbirlerinden farklı zaferleri 
sembolize ediyor. 65 metre 
olan yüksek kubbenin tepesi 
altın işlemeli. 

Günümüze dek çeşitli 
restorasyonlar yapılmış, 
önceleri som altın olan 
kubbeler 1670’den sonra 
değişik renklerde boyanmış, 
1860 yılında ise son halini 
almış.

Restorasyon çalışmaları 
sırasında duvarlarının içinde 

ahşap bir döner merdiven keşfedilmiş. 
20. yüz yılın ortalarında müze olarak 
kullanılmaya başlanan Aziz Vasil Katedrali, 
1934 yılında devletin tarihsel müzesi olarak 
kabul edildi. 

Şimdi mesele şu; sizin hala Aziz Vasili 
önünde çekilmiş bir fotoğrafınız yok mu?
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oraya da
gittik gezi / Ağrı Dağı Tırmanışı

gezgin
Osman Düşmez
Bursa Beton Pazarlama ve Satış Müdürü

Teşekkürler 
Ağrı Dağı

Başı göğe değen, 
efsanelere konu 
olan, adına türlü 
türküler yazılan 
Ağrı Dağı... Kim 
bilir neler neler 

saklı taşının 
toprağının altında. 

Kim bilir binlerce yıl 
neler neler yaşandı 

eteklerinde. Bu 
kez sana geliyoruz, 

bekle bizi.

7 Ağustos sabah saat 08:20’de minibüs 
bizi otelden aldı. Jandarmaya verilecek 
evrakları akşamdan hazırlamıştık. 
Jandarma bildirimini ve izinleri hallettik. 
Minibüs bizi 2100 metredeki Eli Köyü’ne 
bıraktığında saat 9.25 olmuştu. Köy yolu 
iyi durumda değildi. Katırcımız, bizim 
için ayarlanan katır ile birlikte bizi Eli 
Köyü’nde bekliyordu. Hazırlanma ve katıra 
malzemeleri yerleştirme işini hallettikten 
sonra saat 9.50’de 3200 kampına doğru 
yola çıktık. Saat 12’de 3200 metre kamp 
alanına vardık. 3200 kamp alanı, düzlük 
olduğu için kolay çadır kurulabilen ve 
yeşil bir yer. Su kaynağı var. Çadırlarımızı 
kurduktan ve yemeklerimizi yedikten sonra 
saat 22’de çadırlarımıza çekildik. Tırmanış 
öncesi aklimatize olmayan ekipler, 3200 
kampından 4200 kampına çıkıp geri 
inerler. Bir sonraki gün kampı 4200’e 
taşırlar. Biz Ağrı’ya Erciyes’ten geldiğimiz 
için aklimatize problemi olmayacağından, 
2. gün kampı doğrudan 4200’e taşımaya 
karar verdik. 7 Ağustos sabahı fazla erken 
olmayan bir saatte uyanıp kampı topladık. 
3 kişilik eşyayı katıra yükledik ve saat 
9.05’de 4200 kampına doğru yola çıktık. 
Kampa vardığımızda saat 12.05 olmuştu. 
Bu kamp alanı, zemin bakımından 3200 
kampını aratıyor; taşlık ve eğimli. Kamp 
pek rahat olmasa değildi ama manzarası 
güzel, bütün Doğubayazıt Ovası ve Küçük 
Ağrı Dağı bu noktadan seyredilebiliyor. Su 
kaynağı var. Kampın sağ tarafında Öküz 
Deresi adı verilen bir yarık var. Bu yarıkta 
taş düşmeleri oluyor. Alışana kadar gelen 
sesler biraz ürkütücü olabiliyor. Kampı 
kurup dinlendikten sonra kamp alanından 
biraz yükselerek çevreyi gezdik. 
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Fıkraları biliriz de genelde onları gülmek 

için dinleriz. Oysa atalarımız, çok çok 

eskiden büyüklerimiz onları hep bize yol 

göstersin diye, ders çıkara-

lım diye anlatmışlar.

Herkesin bildiği şu meşhur 

fıkrayı da bilirsiniz mutlaka. 

Nasreddin Hoca, çocuğa 

“testiyi kırmadan getir” 

diyerek bir tokat patlatır. 

Bunun üzerine yanındaki-

ler hocaya sorar; “Hocam 

Bu yaptığın doğru değil. 

Çocukcağız testiyi kırmadı 

ki neden tokat atıyorsun?” 

Hoca cevap verir; “Doğru 

söylüyorsunuz da testiyi kırdıktan sonra 

tokat atmanın ne faydası var?” 

Biz de bu fıkrada aynen Nasrettin’in yap-

tığını yapıyoruz ve bütün tedbirlerimizi 

testi kırılmadan önce alıyoruz. İş sağlığı 

ve güvenliği konusu da testi kırılmadan 

önce tedbirli olmayı gerektiren bir konu. 

İş sağlığı ve güvenliği alanında en güncel 

uygulamaları öğrenebilmeleri ve bütün 

süreçlerimizde bu uygulamaları hayata 

geçirebilmeleri amacıyla teknik birimlerde 

çalışan arkadaşlarımızın İş 

Sağlığı ve Güvenliği Uzman-

lığı eğitimi almasını sağladık. 

25 Aralık 2016’da başlayıp 

23 Ocak 2017’de sona eren 

eğitime Bursa Beton’dan 17 

çalışanımız katıldı.

Eğitim süresince hem eğlenen 

hem de öğrenen arkadaşları-

mız, Bursa Beton’daki İSG kül-

türünün daha ileriye taşına-

bilmesi için birer nefer olmak 

üzere önümüzdeki dönem C 

sınıfı uzmanlık belgelerini de alacaklar.

eğitimler

Öğrenmeyi de bildiklerimizi 
öğretmeyi de severiz

Testi kırılmadan
Kimseye bir şey olmadan
Alalım tedbirimizi
Mutluluğumuz solmadan

Üniversite bittiğinde insan sudan çıkmış 

balığa dönüyor. Öğrenciyken keşke daha 

fazla zaman ayırsaydım ve daha fazlasını 

öğrenseydim diyor. Üstelik de iş hayatının 

üniversite sıralarıyla pek de örtüşmeyen 

gerçekleri, kariyer yolunda her zaman bir 

engel oluyor. Bursa Beton çalışanlarının 

kendi uzmanları doğrultusunda üniversite 

öğrencilerine eğitim vermesini bu nedenle 

her zaman destekliyoruz.

Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve 

Araştırma Merkezi etkinlikleri çerçevesinde 

İnsan Kaynakları Uzmanlarımızdan Süley-

man ATAÇ da 80 kadar İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi öğrencisine ‘Özlük ve 

Ücret İşlemleri Eğitimi’ verdi. 

oraya da gittik gezi / Ağrı Dağı Tırmanışı

Saat 3.30’da grup yavaş tempo ilerlemeye 
başladı. Ağır ama emin adımlar atarken 
bu yol böyle biter mi, zirve kendini gösterir 
mi diye soruyor insan. 4800 metreden 
sonra soğuk ve rüzgâr şiddetini arttırıyor. 
Oturmadan ayakta kısa kısa molalarla 
ilerledik.

Bazalt blokları aşıp küçük kayaları da 
geçtikten sonra zirveye giden en riskli 
bölge olan buzul platosuna geldik. Saat 
5’te kar buz rotası için krampon takma 
molası 
verdik. 
Yarım saatlik 
hazırlıktan 
sonra 
5.30’da 
yeniden 
hareket ettik. 
Krampon 
ayarlarını 
doğru yapıp, 
botlara 
sağlam 
takmak 
lazım. Platoya kadar yaklaşık 100 metre 
uzunluğunda ufak bir yan geçiş yapıyoruz, 
normal koşullarda rahatlıkla geçilebilecek 
bir yer. Yan geçişten sonra zirvenin 
altındaki buzul platosuna vardık. Buzul 
platosundan zirve etabı çok dik değil, 
rahat çıkılabiliyor. Platoya kadar yaklaşık 
100 metre uzunluğunda ufak bir yan geçiş 
yapıyoruz, normal koşullarda rahatlıkla 

geçilebilecek bir yer. Yan geçişten sonra 
zirvenin altındaki buzul platosuna vardık. 
Buzul platosundan zirve etabı çok dik 
değil, rahat çıkılabiliyor. Saat 7’de zirveye 
ulaştık. Rüzgar yavaş yavaş içimizi 
titretmeye başladı ve saat 7.30’da zirveden 
dönüşe geçtik. Kar buz platosunda hızla 
ilerledik. Kar buz etabını saat 8:15’te 
bitirdik ve kramponları çıkartmak için 
mola verdik. Saat 8:30’da hazırlıkları 
tamamlayıp yola koyulduk. İnişimiz az 

molalı ve gayet 
hızlı oldu. 
4200 kampına 
vardığımızda 
saat 10’du. 
Dinlenip 
yemeğimizi 
yedik, çayımızı 
içtik ve kampı 
topladık. Saat 
13’te 3200 
kampına 
doğru hareket 

ettiğimizde hava 
bozmaya başlamıştı. Yine az molalı ve 
hızlı bir inişle saat 14:45’te 3200 kampına 
ulaştık. Ekibin durumu ve performansı 
iyiydi. Ekipçe 3200’de kamp atmadan 
inişe geçmeye karar verdik. Kamp 
yapmaktansa biraz daha yorulup otele 
dönmek herkese cazip gelmişti ve gezmek 
için bir gün de fazlamız olacaktı. Saat 
15:15’te 3200 kampından ayrıldık. Minibüs 

bizi Eliler Köyü’nde bekliyordu. Bütün 
yorgunluğumuza rağmen biz de hızlıydık. 
Yolun bazı yerleri çökmüştü. Kenarlardan 
köşelerden geçe geçe nihayet minibüse 
vardığımızda saat 17 olmuştu. Katırcı 
Recep ile vedalaştık ve minibüse binip 
otelimize döndük. Zirveni görmemize izin 
verdiğin için teşekkürler Ağrı Dağı.

Tırmanış raporu: 
Ekip:  
Osman Düşmez, Koray Sır, Can 
Yüksel, Ahmet Metin Alkan

Tırmanış Tarihi:  
7-8 Ağustos 20??

Hava Durumu:  
Açık

Bölge:  
Ağrı, Doğu Beyazıt, Eliler Köyü

Kamp Malzemesi:   
Çadır, Ocak

Teknik Malzeme:  
Kask, kazma, krampon, baton, 
2x50 metre dry ip, 3 adet 
buz vidası, 1 set kurtarma 
malzemesi. 

Kişisel Malzeme:  
Mat, uyku tulumu, kafa 
lambası, termos vb.                                                                              

Kamp Alanı:  
3200 metre 1. kamp alanı, 
4200 metre 2. kamp alanı.
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mola

Ben nasıl
izlemedim bu filmi
Keşke çok önce
okusaydım o kitabı
İzlenmemiş ne çok film, okunmamış ne çok kitap var. 
Onların hepsinde belki de bir sonraki kararımızı belirleyecek 
bir fikir, bir ip ucu, bir pencere de neden olmasın!

Yenileri raflarda zaten ilk bakışta görebilirsiniz ama biz bu defa eskileri 
karıştırdık ve arşivden sizin için nefes kesici bir film, zihin açıcı bir kitap seçtik.

Hayat tek bir andan ibarettir. Bir anda bir 
şey olur, birisi bir şey yapar, bir şey kırılır, 
bir kapı açılır, bir söz bütün duvarları yıkar 
ya da bir anda ortaya akıl almaz bir öfke 
saçılır ve her şey değişir. 

Peki ya sebepler? Her şey, bir 
kum tanesi bile bütün tarihi 

değiştirebilecek bir sebep 
olabilir. Sebeplerin bir önemi 
yok mudur sonuca dair 
verilecek hükümde? ‘Hafifletici 
sebep’ diye bir şeyin olmasına 
ve bunun esas adaleti 

zedelediğine inanan kişiler de 
çok bu dünyada.

Bu sayıda izleyeceğimiz film, bir cinayet 
davası. Yargıç, jüriye talimatlar verdiği 
kapanış konuşmasını tamamlıyor. 
Amerikan yasalarına göre jüri oy birliği ile 
karar vermeli, aksi halde jürinin kendini 
feshetmesi ve davanın yeniden görülmesi 
gerekiyor. Jürinin elindeki konu ise bu 
fakir çocuğun kendi babasını öldürüp 
öldürmediği. Çocuk suçlu bulunursa, 
elektrikli sandalye ile cezalandırılacak. 
Mahkeme filmlerinin en yüksek seyirci 
puanlarından birine sahip olan 12 Kızgın 
Adam da işte tam burada yani jürinin 
davayı tartışacağı o odaya girmesiyle 
başlıyor.

Hayatımızı şekillendiren, varacağımız yeri 
belirleyen ve aslında bizim şu dünyada 
kim olacağımızı tayin eden şey, düşünme 
şeklimizdir. Aynı insan başka türlü 
düşünmeyi başardığında bütün hayatını 
değiştirebilir. Basit olanı, gözümüzün 
önünde duranı, kolay yapılabileni taş 
çatlasa göremeyiz bazen. Bize o büyük 
adımı attıracak şey, bazen çok küçük 
bir kenar boşluğunda öylece duruyordur 
ve bizim onu görmek için bir başkasının 
tecrübelerine ihtiyacımız vardır. O 
tecrübeler bu kitapta toplanmış. 

Dünyanın en önemli iş hayatı gurularından 
biri olan Tom Peters; “Canınızı dişinize 
takarak çalışır, piyano çalmayı, ata binmeyi 
veya maket tekne yapmayı öğrenmek 

için çaba sarf edersiniz. Aynı şekilde 
finansal analiz yapmak veya pazarlama 
kampanyaları düzenlemek için de 
uğraşırsınız. Ancak bağlantı kurmak, sunum 
yapmak, yazı yazmak, etkin bir dinleyici 
olmak, hataya açık olmak, yetkilendirmek, 
teşekkür etmek, özür dilemek gibi konularda 
başarılı olabilmek için aynı düzeyde çaba 
sarf etmezsiniz.” diyor. 

Tom Peters, iş hayatı konusunda çığır açıcı 
düşünürlerinden biri kabul ediliyor. Kendisi, 
The Economist Dergisi tarafından guruların 
gurusu, Los Angeles Times Gazetesi 
tarafından da post modern şirketlerin 
babası olarak adlandırıldı. Bu kitap, özellikle 
de ‘stratejik dinleme’ konusunda size ilham 
verebilir.

kitap 

Büyük sıçrama için biraz küçük düşün

film 

Her şey o odadan çıkacak karara bağlı

basında biz
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Ne kadar zamandır Bursa Beton’da 
çalışıyorsunuz? 
16 yıldır (13 yıl Bursa Çimento – 3 yıl 
Bursa Beton).

Yaptığınız işte sizi başarılı kılan en 
önemli özelliğiniz ne olabilir? 
Verimli ve düzenli çalışmam, başarı 
getiren önemli özelliğim olabilir.

Bursa Beton’da çalışmak mesleki 
olarak ne kazandırdı? 
Betonun sadece beton olmadığını 
görmemi ve beton hakkında çok fazla 
bilgiye sahip olmamı sağladı. Bana 
kazandırdığı tecrübe de çok değerli.

İş haricinde en çok yaptığımız, en çok 
keyif aldığınız şeyler nelerdir? 
Spor yapmak, kitap okumak.

Ailenize sizi sorsak neler söylerler 
bize? 
Uykucu, çaycı, sakin ve güler yüzlü...

Çocuklarınıza öğretmeyi en çok 
istediğiniz şeyler neler? 
Büyüklerine saygı ve dürüstlük...

Ne kadar zamandır Bursa Beton’da 
çalışıyorsunuz? 
8 yıldır.

Yaptığınız işte sizi başarılı kılan en 
önemli özelliğiniz ne olabilir? 
İşe sevinçli başlıyor ve işimi severek, 
önemseyerek yapıyor oluşum.

Bursa Beton’da çalışmak mesleki 
olarak ne kazandırdı? 
İş güvenliği bilinci kazandırdı ve 
başkalarıyla olan diyaloglarımı 
güçlendirdi.

İş haricinde en çok yaptığımız, en çok 
keyif aldığınız şeyler nelerdir? 
Kitap okumak.

Ailenize sizi sorsak neler söylerler 
bize? 
Çok çalıştığımı...

Çocuklarınıza öğretmeyi en çok 
istediğiniz şeyler neler? 
Aile bilincini, herkese karşı saygı ve 
sevgi duymanın değerini, bir meslek 
edinmelerinin olmalarının ne kadar 
önemli olduğunu...

Ne kadar zamandır Bursa Beton’da 
çalışıyorsunuz?  
5 yıldır.

Yaptığınız işte sizi başarılı kılan en 
önemli özelliğiniz ne olabilir? 
İşi severek yapıyor oluşum, başarımdaki 
en büyük etken. Kurallara uyma 
konusundaki çabam da çok etkili tabii.

Bursa Beton’da çalışmak mesleki 
olarak ne kazandırdı? 
Bu meslekte tecrübe kazanmış oldum. 
Bana böyle kurumsal bir çalışma ortamı 
da sağladı.

İş haricinde en çok yaptığımız, en çok 
keyif aldığınız şeyler nelerdir? 
Ailemle vakit geçirmek.

Ailenize sizi sorsak neler söylerler 
bize? 
Evde güler yüzlü olduğumu ama 
dışarıda sert göründüğümü...

Çocuklarınıza öğretmeyi en çok 
istediğiniz şeyler neler? 
Dürüst olmayı ve dürüstlüğün değerini 
öğretmeyi istiyorum.

Yaş:  
38

Meslek:  
Pompa 
Operatörü 

Tesis:  
Tavşanlı

Yaş:  
53

Meslek:  
Mikser 
Operatörü 

Tesis:  
Tavşanlı

Yaş:  
41

Meslek:  
Kepçe 
Operatörü 

Tesis:  
Tavşanlı

bizim aile

basında biz



Hayatın daha güvenli, daha konforlu, daha güzel, daha mutlu,
daha heyecan dolu, daha eğlenceli, daha huzurlu, daha öğretici,

daha coşkulu, daha sanatsal, daha sportif, daha sağlıklı, daha temiz, 
daha birlik beraberlik içinde ve daha değerli olması için

hep daha fazlasını yapmak için çalışıyoruz.

Hayatın her yerinde, hep beraber.
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