Türkün Holding, Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü için
Modern Bir Bina Yapacak

1926’dan bu yana tekstille uğraşan ve Tekstil
sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan
Türkün Holding, Uludağ Üniversitesi Tekstil
Mühendisliği Bölümü için modern bir bina
yapacak.

“Erol

Türkün

Tekstil

Mühendisliği Bölümü” adı verilecek bina,
Görükle Yerleşkesi içinde 5 bin metrekare
kapalı alana sahip olacak ve iki yıl içinde
tamamlanacak.
Konuya ilişkin protokol 11 Temmuz 2012 günü Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil
Dilek ve Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün tarafından üniversitemizde
yapılan törende imzalandı. Protokol imza törenine Türkün ailesi, Bursa Vali Yardımcısı Ahmet
Hamdi Usta, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, dekanlar katıldı.
Törende konuşan Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün, Türk insanının yol-iz
bilmeden dünyanın her tarafında elini taşın altına koyarak başarılara imza atarak bütün
dünyayı şaşırttığını, bu durumun da kendilerine güç verdiğini söyledi. Türk insanının önce
anne kucağında, sonra okullarda çok iyi yetişmesi gerektiğini, bunun için devletin
kaynaklarının sınırlı olduğunu, işadamları olarak bu konuda üzerlerini düşeni yapmaya
çalıştıklarını belirten Erol Türkün, “Bu binayı yaparak ülkemize iyi mühendisler yetişmesine
katkımız

olsun

istiyoruz.

Öğrencilerimiz

iyi

dersliklerde,

laboratuvarlarda

yetişirse,

hocalarımız iyi koşullarda çalışırsa, dünyayla rekabet eden ürünler geliştiren mühendislerimiz
olur” dedi.
Rektör Prof. Dr. Kamil Dilek de, Uludağ Üniversite’sinin büyük bir üniversite olduğunu,
kaynaklarının da güçlü olduğunu, ancak son yıllarda, yatırım önceliklerini eskiden yapılan
binaların deprem güçlendirmelerine ayırdıklarını söyledi. Yeni binalar yapma konusunda
Bursa iş dünyasından büyük destekler geldiğini ifade eden Rektör Dilek, bu destek zincirine
Türkün Ailesi’nin de katılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Törende Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri adına, öğrencimiz Uğur Çinko tarafından
Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün’e bir çiçek takdim edildi.
Türkün Tekstil Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından en az 5000m2 kapalı alanı inşa
edilecek bina iki yılda tamamlanacak. Binanın içinde, dershane, laboratuvar ve idari ofisler
yer alacak. Binanın eğitim-öğretime açılması ve kullanılması için gerekli olan demirbaş ve
tefrişat da Türkün Tekstil tarafından yapılacak.

Yükseköğrenimini Almanya’da Tekstil Mühendisliği dalında tamamlayan Erol Türkün,

650

çalışanı ile iplik, dokuma, boya, baskı ve ev tekstili konfeksiyonu dallarında üretim, yurt içi
ve yurt dışı pazarlamasını yapan 11 işletmenin sahibidir. Yüksek kalite ve estetik anlayışını
ürünleri ile birleştirip sanayiciliği bir sanat haline dönüştüren Türkün, günümüzde döşemelik
ve perdelik kumaşı VANELLİ markası altında dünyaya tanıtan öncü kuruluşun sahibi ve
dünyanın en önde gelen firmalarının tedarikçi partneridir. Ayrıca DECO CENTER zincir
mağazaları

ile

ev

tekstili

ve

dekorasyon

ürünleri

perakende

sektöründe

faaliyetini

sürdürmektedir. Uzun senelerdir, birçok sivil toplum örgütlerine olan üyelikleri yanında,
kendisi Bursa Sanayici ve İşadamları Derneğinde 2 dönem başkanlık yapmış bulunmaktadır.
Almanca, İngilizce ve İtalyanca bilen Erol Türkün, Tülin Türkün ile evli olup Aslı, Sadi Cem ve
Serra isimlerinde üç çocuk babasıdır.
Bölümümüze verdikleri destek için Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün’e ve
ailesine, bu süreçte emeği geçen tüm idarecilerimize teşekkür ederiz.

