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OLTAŞ CAĞ KEBAP ÜRETİM ve ET ENTEGRE TESİSİ TEMEL ATMA TÖRENİ 

8 AĞUSTOS 2020 

ERZURUM 

 

Erzurum İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, 

Değerli MÜSİAD Üyeleri ve Dostları, 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Önemli bir tesisin temelini atma vesilesiyle bir araya geldiğimiz Erzurum’da, sizleri saygıyla 

selamlıyorum; hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 

Kıymetli Misafirler, 

Bugün temelini atacağımız cağ kebabı üretim tesisine önemli dememim bir nedeni var: 

Bizler, “bölgesel kalkınmayı”, ülkemizin kalkınması yolunda en önemli adımlardan biri olarak 

görüyoruz. Dolayısıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan yatırımların kıymeti, bizler 

için çok büyük. 

MÜSİAD’lı iş insanları olarak, bu katkıyı daha da ileri taşıyabilmek, yatırımcılarımızı yeni 

yatırımlara teşvik edebilmek adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz yıl başlattığımız Tazelenme ile birlikte birçok komitemizi de hayata 

geçirdik. 

Şehirlerin gelişmesi ve uzun vadede bölgesel kalkınmanın gerçekleşebilmesi için çalışmalar 

yürüten Gastro-Ekonomi ve Türk Mutfak Sanatları Komitesi, Kültürel Marka Oluşturma 

Komitesi, Akıllı Şehirler ve Şehir Ekonomileri Komitesi ve Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme 

Komitesi bunlardan birkaçı. 

Komitelerimiz, farklı sektörlerden iş insanlarını, doğru ve isabetli yatırımları keşfedebilmek 

için yönlendirirken, bunların takibini de yapıyor ve yatırımcılarımızın yeni ufuklar çizmesine 

vesile oluyor. 
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Değerli Misafirler, 

Bildiğiniz gibi ülke düzeyinde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi, öncelikle 

bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesine ya da en aza indirilmesine bağlıdır.  

Bu da ancak yerel ve bölgesel kalkınmayla gerçekleştirilebilmektedir. 

Günümüzde yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında yerel yönetimler ve sivil toplum 

kuruluşları önemli rol oynuyor. 

Çünkü STK’lar, sahip oldukları avantajları, faaliyet gösterdikleri alanın yerel ve bölgesel 

düzeyde kalkınmasında kullanarak, ulusal ve toplumsal kalkınmayı sağlayabilecek nitelikte 

işlevlere sahiptir. 

Dünyanın en yaygın STK’sı ve güçlü bir sermaye platformu olarak MÜSİAD’a da bu noktada 

büyük görev düşüyor. 

Şehirlerin oluşturdukları “şehir ekonomisi”, bir yanıyla ülkenin ekonomik gidişatıyla 

bağlantılıyken, diğer yandan da özerktir; çünkü şehirler, sahip oldukları potansiyel ve 

kaynakları kullanarak ticaret ve yatırımlarını yürütürken, kendine özgü bir ekonomiyi de inşa 

ederler.  

Ulusal ekonomi çarkının önemli dişlerinden biri olan şehir ekonomilerinin geliştirilmesi, bölge 

insanını, farklı şehirlere göç gibi zorunlu hallerden koruması bakımından son derece 

önemlidir. 

Gelişmiş ve kendi kendine yetmenin ötesinde ülke ekonomisine yapılan katkıda yarışan 

şehirler, kendi toprağının insanını da bağrına basacak ve özellikle iç göç olgusunu büyük 

ölçüde gündemden çıkaracaktır. 

Bu gerekçe ve gereklilikler, MÜSİAD olarak duyduğumuz sorumlulukla, bu konu üzerinde 

titizlikle durmamızın nedenidir. 

Yeni Turizm Kaynaklarıyla Şehir Ekonomilerinin Geliştirilmesine büyük önem veriyoruz.  

Dünyada önemli turizm bölgelerinden biri olarak görülen Türkiye’nin, turizmde gösterdiği 

performansa ve gelişimine baktığımızda memnuniyet verici bir tablo çıkıyor karşımıza. Fakat 

diğer yandan, dünyadaki rakiplerimiz karşısında büyük avantajları elimizde bulunduruyorken, 

bunları yeterince kullanamadığımızı da görüyoruz. Dolayısıyla, ülkemizin gerçekte var olan 



3 
 

turizm potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyamıyoruz. Bunu sağlayabilmek için, detaylı bir 

“turizmde yol haritası”na ve kararlı şekilde uygulama politikalarına ihtiyacımız var. 

Türkiye, barındırdığı kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri ile birçok ülkenin aksine, tek bir 

doğrultuda değil, farklı alternatiflerle turizmini geliştirme imkânına sahip. 

Şehirlerimize gerçekleşen ziyaretçi sayısındaki artışı hedeflerken, ziyaret nedenlerini de 

çeşitlendirmek zorundayız. Yani bir başka deyişle, turizm alternatiflerini çoğaltmamız lazım. 

Burada, dünyada önemli bulduğum bir örneği sizlerle paylaşacağım: 

İspanya’nın Donostia, bilinen adıyla San Sebastian şehri. 

Yaklaşık 200 bin nüfuslu bir kentten bahsediyoruz. Fakat San Sebastian bugün, dünyanın 

gastronomi merkezlerinden biri olarak anılıyor. Uluslararası gastronomi zirvesine de ev 

sahipliği yapan bu küçük şehir, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. 

Anadolu’nun 14 bin yıllık mutfak kültürüne sahip olduğunu düşündüğümüzde, Türkiye’nin 

yalnızca bu alanda dahi taşıdığı turizm potansiyelini açıkça görüyoruz. 

Sadece bu örnek üzerinden gittiğimizde bile, bizlerin de artık, belirli alanlarda “marka 

şehir”ler oluşturmamız gerektiğini açıkça görüyoruz.  

Farklı tanıtım stratejileri uygulayarak, bölgelere özgü değerleri ve kültürel mirası çok iyi 

değerlendirmeli, buna göre özel uygulamalar ve tanıtım yöntemleri geliştirmeliyiz. 

Ülkemiz, termal, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi birçok farklı alanda, diğer ülkelerden 

farklı olarak, Anadolu topraklarının zenginliğiyle dolu. Bunu artık en iyi şekilde 

değerlendirmemiz, ülkemizi, dünya turizm liginde ilk sıralara yerleştirmemiz lazım.  

İşte tam bu noktada, yalnız kültürüyle doğasıyla değil, zengin mutfağıyla Türkiye, elinde çok 

büyük bir avantaj bulunduruyor. 

Bugün gerçekleştirdiğimiz bu temel atma törenini, sanayimiz ve gıda sektörümüz açısından 

son derece önemli görüyoruz; fakat diğer yandan, yalnızca iç piyasadaki ihtiyacı karşılamaya 

yönelik atılmış bir adım olarak değil, ülkemizin eşi benzeri olmayan lezzetlerini dünyaya 

tanıtabilme yolunda bir hamle olarak da tanımlıyoruz. 
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Cağ kebabı, dünyada yatay olarak kesilen ve servis edilen tek kebap çeşididir. Bakınız, bu 

özelliği bile büyük bir marka lezzete sahip olduğumuzun kanıtıdır. 

Bizler, turizme yabancı ya da yeni yeni turizmle tanışan bir ülke değiliz; ancak dünyada birçok 

şey değişime uğrarken, turizm anlayışının ve alışkanlıklarının da aynı kalmadığı gerçeğini 

görüyoruz. 

Dolayısıyla yapı varlığı, ulaşım gibi fiziksel olanakları geliştirirken, diğer yandan fikrî gelişimi 

de sağlamalıyız. 

Elimizdeki değerlerin farkına varmalı, bunları en iyi şekilde tanıtarak sahip çıkmalıyız. 

Bütün bu parçaları eksiksiz biçimde uyguladığımızda, mevcut turizm başarımızı çok daha 

yukarı taşıyacağımızdan ve sadece gastronomi ile bile büyük bir sıçrama 

gerçekleştireceğimizden hiçbir şüphemiz yok. 

Bunu gerçekleştirdiğimizde de, istihdam üzerinde en büyük etkisi, katkısı olan sektörlerinden 

olan gıda ve turizm aracılığıyla, Anadolu insanımızın kendi doğduğu, büyüdüğü, tanıdığı 

topraklarda yaşamını sürdürmesini de sağlamış olacağız. 

Kıymetli Misafirler,  

MÜSİAD olarak, Türkiye’nin dünya arenasında hedeflediği başarıya erişmesi ve bunu 

sürdürülebilir kılması için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Meselesi Türkiye olan dostlarımızla birlikte hareket ederek, bu başarıya en kısa zamanda 

ülkemizi ulaştırmak istiyoruz. 

Bizim bütün çabamız, Türkiye’mizin, gelecekteki yerini kendisi tayin eden, dünyada söz sahibi 

ülkeler arasında yer alması yönündedir. 

Çok çalışacağız. Kazanımlarımız için çalışacağız. Medeniyetimiz için, değerlerimiz için, 

evlatlarımız ve nesillerimiz için, her zamankinden fazla çalışacağız. Hep birlikte başaracağız; 

beraber! 

Değerli Misafirler, 

Sözlerimi tamamlarken, yeni tesisimizin, başta Erzurum olmak üzere ülkemize hayırlar 

getirmesini diliyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 
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Abdurrahman Kaan 

MÜSİAD Genel Başkanı 

 


