82
82

Değerlendirme

“

Çünkü Bursa, o dönemde çok önemli bir
ürün olan ipek ticaretinin ve üretiminin dünya
merkeziydi…
İran’dan her yıl binden fazla deve kervanı ile
gelen ham ipek Bursa’da dokunur, bunların
bir kısmı Avrupa’ya bir kısmı da geldiği İran’a
dokunmuş ve işlenmiş olarak tekrar satılırdı.

BURSA BÜYÜRSE,
TÜRKİYE BÜYÜR…
Yavuz Selim, Tebriz’i ele geçirdiğinde Şah İsmail’in sarayında 100’e yakın hilat bulmuştu…
Şah İsmail’in hizmetini beğendiği kişilere hediye etmek için sakladığı anlaşılan bu ipekten
üretilmiş kaftanlar Bursa işiydi…
‘Bursa işi’ olmaları da tesadüf değildi…

Bursa ilklerin şehridir…
Tarımda, sanayide, ticari gelenek ve iş kültüründe…
Hakan Güldağ
Dünya Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni

Belki, Osmanlı’nın ilk başkenti olmasının bunda
etkisi çoktur…
Veya tarih boyunca yarıştığı İstanbul gibi, medeniyetlerin buluştuğu son derece dinamik bir
merkez olmasının…
Öyle ya da böyle, Bursa’nın bugününde öne
çıkan hemen her ekonomik faaliyetin geçmişten
gelen kökleri vardır…
Alın mesela, Bursa’nın alametifarikalarından
İskender Kebabı’nı…

den, karoseri üreten ‘tıktıkçı’ ustalarına uzanan
birikimlerden izler taşır…
Tabii, bu kısacık makalede niyetim, ne lezzetli
Bursa kebabını, ne de zaten yakından bildiğiniz
Bursa’nın Türkiye’nin sanayisindeki gücünü bir
kez daha anlatmak değil…
Beni asıl heyecanlandıran ve size haberini
vermek isteğim konu başka…
Dedim ya, ‘Bursa ilklerin şehridir’ diye…
Bursa çok kısa bir süre önce yine Türkiye’de bir
ilke imza attı.
İlk yarı-iletken fabrikası Bursa’da kuruldu.
Bursa’nın 50 yıllık makine üreticisi Ermaksan,
Türkiye’nin ilk çip fabrikasını kurarak üretime
başladı.
İnanıyorum ki, Bursa’da kurulan bu fabrika,
Türkiye sanayi ve ihracatında, çıtanın yükseltilmesinde bir kilometre taşı olacak.
Dünya bugün üretimde yepyeni bir çağa kapı
aralıyor…
Bu yeni dönemin adı; Sanayi 4.0…

Evliya Çelebi, 17’inci yüzyılda yazdığı o ünlü
Seyahatnamesi’nde Bursa için, “Çok güzel etleri
olduğundan kebabı meşhurdur. Kebapçılar
Çarşısı da mükelleftir” der…
Ya da alın, otomotiv sanayini…
Bugün Türkiye’nin, hem yan hem ana sanayide
otomotiv merkezi olan Bursa’nın, bu başarısının
köşe taşlarında, at arabası üreten atölyeler-
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İlk kez Alman hükümetinin ileri teknoloji
projesinde yer alan bu kavram, kelimenin tam
anlamıyla önümüzdeki dönemi şekillendiriyor.
Biliyorsunuz, sanayileşmede ilk adım, bir başka
ifade ile Sanayi 1.0, İskoçyalı mühendis James
Watt’ın modern buhar makinesini geliştirmesiyle
atıldı.
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Ardından üretim sektörü elektrik ve otomasyonla değişti; Sanayi 2.0
3.0 olarak adlandırılan üçüncü devrim ise
endüstriyel alandaki teknolojik gelişmeler ile
yaşandı.

bilecek dinamikler taşıyan böylesi bir dönem,
deyim yerindeyse hepimizi ‘teyakkuza’ geçirmeli…
Teyakkuza geçmeli ve geleceğimizi bu yeni
dönemin yeni koşullarına göre tasarlamalıyız…

Şimdi dünyanın adım attığı yeni dönemin adı ise
Sanayi 4.0 olarak adlandırılıyor. Bir başka ifade Üretimimizi, yatırımlarımızı, ihracatımızı, hemen
ile üretimde dijital devrimin adı.
her şeyi bu yeni duruma göre kurgulamalıyız…
Sanayi 4.0…
Ya da nam-ı diğer ‘endüstriyel internet’...
Yapılan projeksiyonlara göre, 2020 yılında
dünya üzerinde 50 milyar cihaz internete bağlı
olacak. Yani, birbiriyle iletişim kurabilecek…
Bu demek ki, siz Tokyo’da gezinirken, cep
telefonunuz aracılığıyla İnegöl’deki 3D (üç
boyutlu) yazıcınıza tasarladığınız yeni ürününüzü
gönderip ‘yazdıracak’sınız…
‘Yazdırma, ‘bastırma’ ya da ‘üretme’…
Ne ad verirseniz verin, makinelerin makinelerle
konuşacağı bu yeni dönemle birlikte ilk tedarikçiden, son kullanıcıya kadar tüm üretim ve
değer zinciri gelişmiş dijital teknolojileri kullanarak tamamen entegre hale gelecek…

Özellikle de, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı İbrahim Burkay’ın bir süredir ısrarla dile
getirdiği gibi devlet yardımlarını ve teşviklerimizi…
Türkiye’nin, sanayide ve ihracatta lokomotif
kenti Bursa’nın da içinde yer aldığı 1. Bölge
teşviklerinin yeni döneme ve koşullara göre
mutlaka yeniden düzenlenmesi gerekir.
Türkiye’nin ileri teknolojiye geçişte ve ileri
teknolojiyi kullanarak mevcut sanayimizin her
alanının daha katma değerli hale getirilmesinde
kritik önem taşıyan kenti Bursa’nın ‘250 Büyük
Firma Araştırması’nın bize yüksek sesle verdiği
mesaj da budur…
7 Haziran seçimleri sonrasında kendisine yön
arayan Türkiye, bu mesajı kesinlikle kulak arkası
etmemeli, aksine kulak kesilmelidir…
Çünkü Bursa büyürse, Türkiye büyür…

Çok önemli bir eşikteyiz…
Dünyayı değiştirme gücü olan, ülkeler arası
farkların artmasına ya da azalmasına yol aça-
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