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Yayın hayatına başladığı günden bu yana yerli ve millî 
hassasiyetle durmadan yoluna devam eden Çerçeve 
Dergimizin 100’üncü özel sayısında, geçmişte bu fikri 
yapının inşasında görev almış dostlarımızı da yâd 
ederek, tarihe not düşmek istedik.

Bu anlamlı sayıda çalışmalarıyla MÜSİAD’ımıza kıymet 
vermiş Genel Başkanlarımızın yorumlarını, Çerçeve Der-
gisi’nin ilk sayısından son sayısına kadar nasıl bir per-
spektif ile geliştiğine dair kilometre taşlarını büyük bir 
titizlik ve incelikle aktarmaya çalıştık. Zira, muhteşem 
mazimizden güç alarak parlak bir istikbal inşa edeceğiz. 

Dergimizde yer alan “Dönüşen Dünyada Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Önemi” konu başlıklı haber dosyamız 
ise medeniyet değerlerimiz çerçevesinde değişen dün-
yanın yansımalarını farklı açılardan kapsamlı şekilde ele 
alarak önemli ipuçları sunuyor.

Üreten ve güçlü Türkiye idealinde 100’üncü sayımız ile 
birlikte yeniden şekillenen Çerçeve Dergimize, yayın 
hayatında başarılar diliyorum.

Nice 100 sayılara Çerçeve!

Mahmut ASMALI 
MÜSİAD Genel Başkanı

BAŞKAN’DAN

Kıymetli Okurlarımız;

Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminin yanı sıra küre-
sel bir oyuncu olmasında önemli rol üstlenen MÜSİAD, 
yalnız iş dünyasında değil, hayatın her alanında ortaya 
koyduğu bakış açısı ile düşünce dünyamıza büyük katkı 
sağladı. 

Şüphesiz bu anlamlı harekette bugün 100’üncü sayısını 
okuyucularımızla buluşturmaktan mutluluk ve gurur 
duyduğumuz Çerçeve Dergimizin etkisi çok büyük. 
Çerçeve, bilgi ve fikir imalatıyla hem okulumuz hem de 
hafızamız oldu. 

30 yılı aşkın bir süredir ailemizin birbirinden kıymetli 
üyelerinin katkılarıyla kalitesi yükselen Çerçeve Dergisi, 
Anadolu’dan filizlenen ve tüm dünyayı saran “müstakil” 
düşünce ve kadim kültürümüzden tevarüs eden değer-
ler zincirinin önde gelen fikri temsilcisi olmayı başardı. 

Çerçeve Dergisi, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan 
analiz ve raporlarıyla aynı zamanda bir arşiv niteliği 
kazanırken, gönül coğrafyamızda yaşanan hadiseleri 
de gündemine taşıyarak her daim mazlum coğrafy-
aların ve dost, akraba ve kardeş toplumların sesi olmayı 
sürdürdü. 

100
Milyar TL ciro

300’ü aşkın
130’dan fazla ülkede

 marka

100’ü aşkın ülkeye

6 milyar TL ihracat

Türkiye’nin YILDIZ’ı
Dünyanın Dört Bir Yanında

PARLIYOR!

Türkiye’de 25
12 ülkede toplam
46 fabrika
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SUNUŞ

Değerli Okurlarımız;

90’lı yılların başında bir grup erdemli iş adamı tarafından 
İstanbul’da kurulan MÜSİAD, bugün dünyanın her 
köşesine yayılan Türkiye’nin en büyük sermaye 
platformu. Aynı zamanda MÜSİAD, Anadolu’dan 
topladığı bereket, marifet ve medeniyet tohumlarını 
yeryüzüne eken köklü bir sivil toplum kuruluşu. 
 
Tarih boyu köklerinin izinde, yerli ve millî idealler 
doğrultusunda gelişen, üreten ve yüreği sinesinden 
koptuğu Anadolu ile çarpan bu yapı, iş insanları için 
güvenli bir liman olarak varlığını sürdürüyor.

Bu kıymetli yapının önde gelen yayın organı, iş dünyası, 
ekonomi ve düşünce dergisi Çerçeve ise 100’üncü sayısı 
ile okurlarıyla buluştu.

Literatüre katkılarıyla Çerçeve Dergisi, bir ekonomi 
yayını olmaktan öte; tüm kamuoyu için kaynak 
niteliğinde raporlara imza atan, analizleriyle gündeme 
yön veren bir arşiv çalışmasıdır.

Dergimizin bu özel sayısında, emekleriyle Çerçeve’yi 
besleyen büyüklerimizi Ahde Vefa anlayışla ağırlıyor, 
ilk sayımızdan bu yana düşünce, irfan, hikmet ve 
ilim dünyamıza katkı veren dostlarımızı muhabbetle 
kucaklıyoruz. 

Çerçeve Dergimizin 100’üncü sayısında, millî teknoloji, 
dijitalleşme, çevre ve enerji dönüşümünü ele alan 
kapsamlı içeriklerimiz ile sürdürülebilir bir geleceğin 
inşasına katkı sağlamak en büyük hedefimiz.

Aynı zamanda “1’den 100’e Çerçeve” haber çalışmamız 
kapsamında MÜSİAD ve Çerçeve Dergisi’nin tarihteki 
yolculuğuna göz atma imkânı bulacağız.

Zengin içerikli gelecek sayılarımızda yeniden buluşmak 
temennisiyle, keyifli okumalar diliyorum.

Dr. Cihad TERZİOĞLU
MÜSİAD Genel Sekreteri



HAYATTAN BEKLENTİS İ  YÜKSEK OLANLARA. . .

Yüksekdağ Çamlıca

AVANTAJLARLA DOLU ÖN SATIŞ DÖNEMİNİ KAÇIRMAYIN!

www.yuksekdagcamlica.com444 95 40

 Yüksekdağ Çamlıca, yalnızca 36 ayrıcalıklı aileye ev sahipliği yapacak 
 278 m² ile 410 m² genişliğindeki tümü boğaz manzaralı 4,5+1 ve 6,5+1 dublekslerden oluşuyor. 

İnce zevklere hitap eden premium detaylar, göz alıcı peyzaj tasarımı, 5 yıldızlı otel konforundaki 
3.000 m2’lik sosyal tesisler, akıllı ev otomasyon sistemli yaşam alanları, ulaşım akslarına yakın lokasyon 

ve çok daha fazlası bu benzersiz yaşam projesinde yeni sahiplerini bekliyor.
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Nijerya Petrol Kaynaklarından So-
rumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, 
Türkiye’ye ülkesinin karadaki büyük 
petrol ve doğal gaz varlıklarına yatırım 
yapma çağrısında bulundu. Petrol Ba-
kanlığı Medya ve İletişim Kıdemli Da-
nışmanı Horatius Egua’nın yazılı açıkla-
masına göre, enerji araştırma kuruluşu 
Cambridge Energy Research Associ-
ates’in (CERA) Teksas’ta düzenlediği 
programda, Sylva ile Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpars-
lan Bayraktar görüştü. Bakanı Sylva, 
görüşmede Nijerya’nın hidrokarbon 
sektöründe daha fazla Türk yatırımına 
açık olduğunu belirtti. Sylva, Nijerya 
ve Türkiye arasındaki iş birliğinin çok 
önemli olduğunun altını çizerek, iki 
ülke ilişkilerinin enerji sektörü ve diğer 
ticaret alanlarına genişletilebileceğini 
vurguladı. Uluslararası Petrol Şirket-
lerinin (IOC) Nijerya’dan çekilmesiyle 

ve gaz yatırımı alanındaki mevzuatın 
kolaylaştırıldığını kaydederek, Bayrak-
tar’a Nijerya’daki yatırımlardan iyi ge-
tiri sağlayacağına dair güvence verdi. 
Bakan Yardımcısı Bayraktar da Türki-
ye’nin Nijerya’nın petrol ve doğal gaz 
sektörünün parçası olmasını sağlamak 
için Sylva’nın desteğini istedi. Bayrak-
tar, fırsat verildiği takdirde Türkiye’nin 
Nijerya’daki doğal gaz yatırımlarını ar-
tırmaya hazır olduğunu ifade etti.

iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek 
için yeni yatırım fırsatları oluştuğuna 
işaret eden Sylva, “Artık Shell, Exxon-
Mobil ve diğerleri gibi IOC karadaki 
varlıklarından ayrılmayı planladığına 
göre, Nijerya’da daha fazla yatırımla 
ilgilenen Türkiye’nin olasılıklarına ba-
kıyoruz. Bu sektöre daha fazla yatırım 
yapılması Türkiye’nin Nijerya’daki ya-
tırımlarına olan ilgisini artırması için 
büyük fırsat olacak” dedi. Sylva, yeni 
Petrol Endüstrisi Yasası (PIA) ile petrol 

Nijerya,
Türkiye’yi ülkesindeki 

petrol ve doğal gaza 
yatırıma çağırdı

KISA HABERLER

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sana-
yi Bölgeleri (TDİOSB), Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’na uyumlu, dijital tarım 
ve gıda ekosisteminin oluşturulma-
sına imkân sağlarken 50 bin kişiye 
de iş kapısı olacak. Tarım sektöründe 
ürünlerin katma değerinin artırılması, 
pazarlanması ve istihdama katkı sağ-
lanmasının önemi dünyada giderek 
artıyor. Türkiye’de de tarımın kalkın-
ma hedeflerinde öngörülen seviyeye 
çıkarılması için her alanda yoğun ça-
lışma yapılıyor. Tarım ve Orman Ba-
kanlığından edinilen bilgiye göre, ta-
rım alanında yatırımcılar için altyapısı 
tamamlanmış TDİOSB’ler kuruluyor. 

desteklenerek ülke tarımına ve ekono-
misine kazandırılmasına devam edil-
mesi planlanıyor. Türkiye’nin Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE) ile 14 Şubat’ta 
imzaladığı Tarımsal İşbirliği Üzerine 
Mutabakat Zaptı, bu alanda başka bir 
ülkeyle yapılan iş birliği ve teknik des-
teğe örnek teşkil ediyor.

Bu OSB’ler gerek bulundukları bölge-
lerdeki fonksiyonu gerekse ülke üreti-
mine sağladığı katma değer nedeniyle 
tarım sektörünün geliştirilmesinde 
önemli bir itici güç olarak görülüyor. 
Türkiye’nin bu anlamda potansiyel arz 
eden her köşesinde TDİOSB projele-
rinin geliştirilmesine ve bu projelerin 

İhtisas OSB’lerle
dijital tarım ve

gıda ekosistemi 
oluşturuluyor
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Bakan Kurum:
Çocuklarımıza 

bereketli topraklar 
teslim edelim

istiyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nın öncülüğünde Konya’da 
21 Şubat’ta başlatılan, yurt içinden ve 
yurt dışından 1000’i aşkın bilim insa-
nı, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcisinin katıldığı ‘İklim Şûrası’ 
sona erdi. 

Kapanış törenine katılan Bakan Murat 
Kurum, 10 binin üstünde kişinin katıl-
dığı 26 farklı etkinlikle Türkiye’nin ka-
tılımcı sayısı bakımından en kalabalık 
zirvesi olduğunu belirtti. 

Törende konuşan Kurum, “İstiyoruz 
ki bize emanet edilen masmavi gök-
yüzünü, bereketli toprağı, turkuaz 
denizleri, biz de çocuklarımıza, ata-
larımızın bize sunduğu gibi en doğal 
hâliyle teslim edelim. Çocuklarımız 
yemyeşil ormanlarla mavi gökyüzü-
nün buluştuğu şehirlerde yaşasın is-
tiyoruz” dedi.

İklim değişikliği
seferberliğine çağrı 

Bakan Kurum, İklim Şûrası Sonuç 
Bildirgesi’nin, Türkiye’nin sözünü 
yükselterek, etkisini küresel düzey-
de hissettireceğini belirtti. Kurum, 
“Türkiye’nin yeşil kalkınma yolunda 
liderliğini hızlandıracak, inancını pe-
kiştirecektir. Buradan hareketle ifa-
de etmek isterim ki; iklim krizini aynı 

zamanda bir kalkınma meselesi de 
olarak gören Türkiye, 7’den 70’e bü-
tün kesimleriyle bu mücadelede ba-
şarılı olmakta kararlıdır. İklim deği-
şikliğiyle hem mücadele etmeli hem 
de uyum sağlamalıyız. Bu uyumu, 
günübirlik bir aksiyon olarak değil; 
baştan başa bir yaşam kültürü, bir 
davranış biçimine dönüştürmeliyiz” 
diye konuştu. 

İklim değişikliği seferberliği çağ-
rısında da bulunan Bakan Kurum, 
“Sadece her şey yolunda giderken 
değil; kötü gittiğinde de hayat tarzı-
mızı sürdürülebilir kılmalıyız. İnsan-
lığı daha adil bir dünyaya, iklim de-
ğişikliği seferberliğine çağırıyoruz. 
Bu çağrımızı; en ücradaki insanımız 
duyana kadar asla gündemden dü-
şürmemeliyiz. Tüm dünyada her 100 
gıdadan 33’ü çöpe gitmektedir. Hâl-
buki bugün dünyada her 9 kişiden 
biri açlıkla mücadele etmektedir. Bu 
da 821 milyon insanın her gece ya-
tağına aç girmesi demektir. Hâlbuki 
israf edilen gıdanın 3’te 1’i, dünya-
daki tüm aç insanları doyurmaya 
yetmektedir. Bu felaketi durdurmak 
için; tasarrufu ilke edinen, israftan 
kaçınan işlerden yana tavır koyaca-
ğız” dedi. 

KISA HABERLER
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Türkiye’nin otomobili
TOGG için son 12 aya

girildi 

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin yeşil 
kalkınma yolculuğuna yön verecek 
politikaları, gerçekleştirilecek ey-
lemleri belirlemeye gayret ettiklerini 

söyledi. İklim değişikliğiyle mücade-
lede yakıtların değişiminin ve dönü-
şümünün önemine dikkati çeken Ka-
cır, TOGG’un da bu anlamda önemli 
bir hamle olduğunu vurguladı. Kacır, 
“TOGG için artık hep birlikte geri sa-
yımdayız. TOGG’u yollarda görebil-
mek adına son 12 ayın içindeyiz. Bu-
nun da heyecanını duyuyoruz.” diye 
konuştu.

Türkiye’nin otomobilini sadece bir 
otomobil projesinden, sadece bir oto-
mobil markasından çok öte gördükle-
rini her fırsatta dile getirdiklerine de-
ğinen Kacır, Türkiye’nin otomobilinin, 
bir yönüyle tüm otomotiv ekosistemi-
nin hatta mobilite ekosisteminin dö-
nüşümüne hız kazandıracak bir öncü 
proje olduğunu bildirdi.

KISA HABERLER

Sanayi üretimi 
yıllık bazda

yüzde 7,6 arttı
Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık 
bazda yüzde 2,4 azalırken yıllık baz-
da yüzde 7,6 artış gösterdi. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı-
na ilişkin sanayi üretim endeksi so-
nuçlarını açıkladı. Buna göre, ocakta 
takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretim endeksi geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 7,6 yükseldi. Arındı-
rılmamış sanayi üretim endeksinde 
de yıllık bazda yüzde 8,2 artış oldu. 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğin-
de, endeksin ocakta madencilik ve 
taş ocakçılığı sektöründe bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 8,3, ima-
lat sanayi sektöründe yüzde 7,7 ve 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 
5,6 arttığı görüldü. Mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 
ocakta, Aralık 2021’e kıyasla yüzde 
2,4 azaldı. Söz konusu ayda bir önceki 
aya göre madencilik ve taş ocakçılığı 
sektörü endeksi yüzde 11,2 artarken, 
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 
3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklim-
lendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 1,6 düştü. AA Finans 
Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne ka-

tılan ekonomistler, takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretim endeksinin 
ocakta geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 9,1 artmasını bekliyordu. 
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi-
nin de yıllık bazda yüzde 9,8 artacağı 
öngörülmüştü. Ocak ayında İran’dan 
Türkiye’ye gelen doğal gazın arıza do-
layısıyla kesintiye uğraması, OSB’ler-
de enerji kısıtlarına neden olmuştu.
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Erken aşama
girişimlerin

can suyu
H2O Invest olarak tecrübelerimizi

başlangıç aşamasındaki
girişimlerle paylaşıyor, onlara

yol gösteriyor, hamilik yapıyoruz.

www.20h2oinvest.com

Avrupa,
Türk teknolojisini konuşuyor 

Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybedenler Bakü’deki törende anıldı 

Avrupa medyası, Rusya’nın Ukray-
na’ya açtığı savaşta kullanılan silahlı 
insansız hava aracı (SİHA) “Bayraktar 
TB2”leri övdü. “Ukrayna savunması, 
Türk teknolojisine güveniyor. Umudun 
Silahı Bayraktar” başlığının öne çıktığı 
haberlerde, TB2’lerin üç kıtada Rus 
askeri teçhizatını yok ettiği vurgulan-
dı. Bayraktar’ın Suriye, Ermenistan ve 
Libya’da Rus yapımı Pantsir S-1 uçak-
savar sistemini imha edebildiği akta-
rılan haberde, Ukrayna’da birçok Rus 
askeri teçhizatını ortadan kaldırdığına 
işaret edildi.

TB2’nin savaşın seyri üzerindeki etki-
sinin henüz tam belirli olmadığına be-
lirtilen haberlerde, “Ancak Bayraktar, 
Ukraynalılara umut veriyor. Ukrayna-
lılar, Rus işgalcilerle alay ederek Bay-
raktar hakkında şarkılar bile söylüyor-
lar” değerlendirmesinde bulunuldu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Ho-
calı Katliamı’nın 30’uncu yılı dolayı-
sıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve 
devlet erkanının da katılımıyla yü-
rüyüş ve tören düzenlendi. Azadlık 
Meydanı’nda başlayan, devlet erka-
nının yanı sıra yüzlerce kişinin katıl-
dığı yürüyüşte, katliam kurbanlarının 

KISA HABERLER

güçlerinin katliamından kurtulmayı 
başaran Hocalılılar ve hayatını kaybe-
denlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. 
Şehit yakınları ve vatandaşlardan ba-
zıları dualar ederken, bazıları da 30 yıl 
önce yaşanan acı olayı tekrar hatırla-
yarak gözyaşlarını tutamadı.

fotoğraflarının bulunduğu pankartlar 
taşındı. Ana Feryadı Anıtı’nda sona 
eren yürüyüşün ardından düzenlenen 
törende Cumhurbaşkanı Aliyev, anıta 
çelenk bıraktı. Törenin ardından anıt 
halkın ziyaretine açıldı. Azerbaycan 
bayrakları ve posterlerle anıta gelen-
ler, buraya karanfil bıraktı. Ermenistan 
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Dünyanın gözü
Antalya Diplomasi 

Forumu’ndaydı
Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda 
gerçekleştirilen Antalya Diplomasi 
Forumu, dünyanın dört bir yanından 
devlet başkanları, bürokratlar, diplo-
matlar ve iş insanlarını Antalya’da bir 
araya getirdi.

Dünyanın dört bir yanından iş ve si-
yaset dünyası temsilcilerinin bir araya 
geldiği Antalya Diplomasi Forumu, 
11-13 Mart tarihlerinde Antalya’da ger-
çekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Açılış Programında 
değerlendirmelerde bulunduğu prog-
ramda, düzenlenen panel program-
lar bölgesel ve küresel dinamiklere 
önemli etki etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NEST 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
programda yaptığı konuşmada, “Sta-
tüko yerine barışı gözetecek, beş ül-
kenin çıkarı yerine tüm insanlığa hiz-
met edecek yeni bir küresel güvenlik 
mimarisinin kurulması şarttır” dedi. 
Dünyanın 21. yüzyılın ilk çeyreğini ge-
ride bırakmaya hazırlanırken, insan-
lığın küresel barışa, huzura ve refaha 
duyduğu özlemin arttığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bilimde, 

teknolojide, tarımda, sanayide, ileti-
şimde ve ulaşım imkânlarında yaşa-
nan onca ilerlemeye rağmen insanlık 
olarak temel meselelerimizi henüz 
çözüme kavuşturamadığımızı görü-
yorum” diye konuştu.

Antalya Diplomasi Forumu’nun dü-
zenlenmesinde emeği geçenlere ve 
katılımcılara teşekkür eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, konuşmasını “Sa-
vaşların olduğu değil barışın egemen 
olduğu bir dünya için sizleri saygıyla 
selamlıyorum” sözleriyle tamamladı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut As-
malı ve beraberindeki MÜSİAD heyeti, 
Antalya Diplomasi Forumu’nda üst 
düzey temaslarda bulundu.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı 
Davut Altunbaş, MÜSİAD Savunma 
Sanayi Sektör Kurulu Başkanı Fatih 
Altunbaş, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler 
Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önü-
gören, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma 
Komisyonu Başkan Yardımcısı Selim 
Sar, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma 
Komisyonu Avrupa Bölgesi Diplo-
matik İlişkiler Başkanı Ömer Başkan 
ve MÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Cihad 
Terzioğlu’nun da yer aldığı heyet, farklı 
ülke heyetleriyle bölgesel ve ekonomik 
gelişmeleri değerlendirdi.

MÜSİAD heyeti, ADF 2022 kapsamın-
da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 
Moldova Gagavuz Özerk Yeri Başkanı 
Irina Vlah,  Libya Milli Birlik Hükümeti 
Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Ba-
kanı Dr. Najla Elmangoush ve Lübnan 
Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdal-
lah Bouhabib ile bir araya geldi.

Programda MÜSİAD Genel Başkanı 
Mahmut Asmalı ayrıca, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhur-
başkanlığı Yardımcısı Hikmet Hajiyev, 
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Kurulu 
Üyeleri Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, 
Doç. Dr. İsmail Safi, AK Parti Genel 
Başkanvekili Binali Yıldırım, bürokrat 
ve diplomatlarla değerlendirmelerde 
bulundu.

KISA HABERLER
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DETAY HABER

“KGF destek paketi,
sanayicimizin imkânlarını

genişletecek” 
Gerçekleştirilen program sonrası değerlendirmelerde 
bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Kredi 
Garanti Fonu paketine ilişkin sıkı bir takip mekanizması 
uygulanması ile sağlanan desteklerin doğru kullanımı 
teyit edilecek. Yatırımcımıza can suyu olacak bu destek 
paketi, sanayicimizin imkânlarını genişletecek” dedi.

Başkan Asmalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan li-
derliğinde Türkiye Ekonomi Modeli, Yeni Adımlar ve 
Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’nda açıklanan 
yeni destek ve adımları, iş dünyası olarak memnuniyet-
le karşılıyor, alınan kararların ekonomimize dinamizm 
kazandıracağına inanıyoruz. Yüksek enflasyona yönelik 
kaygılarımızı gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde sıklık-
la dile getirmiştik. Bugün alınan kararlar ile temel gıda 
ürünlerindeki KDV indiriminin fiyatlara yüzde 7 oranında 
yansımasını öngörüyoruz. Üreticilerimiz de bu adımların 
karşılığını verecektir.

Aynı zamanda 60 milyar TL’lik Kredi Garanti Fonu 
destekleri de istihdam, üretim ve yatırım noktasında 
girişimcilerimize ve sanayicilerimize olumlu yansıya-
caktır. Sunduğumuz raporlarda KGF’ye ilişkin usulsüz 
kullanımın önüne geçilmesine yönelik beklentilerimizi 
paylaştık. Kredi Garanti Fonu paketine ilişkin sıkı bir ta-
kip mekanizması uygulanması ile sağlanan desteklerin 
doğru kullanımı teyit edilecek. Yatırımcımıza can suyu 
olacak bu destek paketi, sanayicimizin imkânlarını ge-
nişletecek.

Devletimizin adımları yanında bizlerin de elimizi taşın 
altına koyarak ortak paydamız olan ülkemiz için canla 
başla çalışmamız gerekiyor. MÜSİAD olarak, Türkiye’nin 
potansiyeline güveniyoruz dedik ve ihracat odaklı ça-
lışmalarımızı hızlandırdık. 2022’yi Yatırım Yılı ilan ettik. 
Burada iş dünyamızın tüm temsilcilerine bir çağrıda 
bulunmak istiyorum. Gelin Türkiye’mizin güçlü yarınları 
için birlikte yatırım yapalım. Gelin Anadolu’nun her bir 
köşesine dokunalım, şehirlerimizi beraber kalkındıralım, 
istihdamı birlikte güçlendirelim.”

Enflasyonla Mücadele Tedbirleri ve
Yeni Ekonomik Destekler

DETAY HABER

Bakan Nebati, 60 milyar TL’lik Kredi 
Garanti Fonu (KGF) desteğinin haya-
ta geçirileceğini ifade ederken, des-
teklerin doğru şekilde kullanılması 
için güçlü bir denetim mekanizması 
oluşturulduğunu söyledi.

Bakan Nebati: “60 milyar TL’lik yeni 
yeni KGF destek paketi oluşturuldu. 
Bunun 25 milyarı yatırım destek pa-
keti, 25 milyarı ihracat destek paketi, 
kalan 10 milyarı işletme gereksinim 
paketinden oluşuyor. KGF Yatırım 
kredileri azami 2 yılı ödemesiz, 8 yıl 
olacak. KGF destek paketlerinde he-
def sektörler; imalat, ihracat, tarım, 
teknoloji ve toptan ve perakende 
sektörleri. Yatırım kredileri için azami 
24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay 
vade olacak. Faiz oranı 0-24 ay için 
TLREF artı yüzde 1, 24 ay üzeri için 

TLREF artı yüzde 2 olacak. KOBİ ve 
KOBİ dışı şirketlere verilecek. Her bir 
KOBİ için maksimum 25 milyon lira, 
büyük firmalar için 100 milyon lira 
limit olacak. 25 milyar liralık ihracat 
destek paketinde azami 6 ay ödeme-
siz dönem, azami 18 ay vade olacak. 
Faiz oranı TLREF artı yüzde 1 olacak. 
Özel bankalara çağrım, lütfen bu işin 
siz de kolaylaştırıcısı olun. Bu işin sıkı 
takipçisi olacağız” diye konuştu.

“KDV yüzde 8’den
yüzde 1’e düşürüldü”

Türkiye Ekonomi Modeli, Yeni Adım-
lar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım 
Toplantısına video konferans yönte-
miyle katılan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünle-
rinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e 

düşürüldüğünü açıkladı.

Düzenlemeyle devlet olarak gıda 
ürünlerinde KDV oranında 7 pu-
anlık indirim yaptıklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu bizim 
yürütme olarak, hükûmet olarak at-
tığımız bir adımdır. Üretimiyle, top-
tanıyla, perakendesiyle gıda sektö-
ründen de aynı oranda bir fedakârlık 
talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde 
pazartesi gününden itibaren yüzde 7 
KDV ve yüzde 7 sektör indirimi ola-
rak toplamda yüzde 14’lük bir indirim 
yapılmasını milletimiz adına bekliyo-
ruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı şe-
kilde diğer tüm sektörlerden de bu 
düzeyde bir indirimi pazartesi gü-
nünden itibaren doğrudan vatandaş-
larımıza yansıtacakları bir yaklaşım 
görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Ekonomi Modeli, Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı”,
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans

yöntemiyle katıldığı toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati,
yeni ekonomi destek paketinin ayrıntılarını paylaştı.
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DEĞERLENDİRME

Aynı zamanda ülkemizin ekonomik gelişiminin, kalkın-
masının ve istikrarının, üretimde teknolojiyi daha etkin 
kullanarak, katma değerli ürünler sunacak yazılıma ve 
teknolojiye odaklanarak sağlanacağının bilincindeyiz. 
Bu çerçevede, farklı iş kollarındaki girişimcilik ruhunu 
desteklemeye ve KOBİ’lerimizin yanında yer almaya 
devam ediyoruz. Bu hedefe yönelik olarak “İşletmele-
rin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı-COSME” 
projesinin ikinci safhasını 2020 yılında hayata geçirdik. 
Bu projeyle, öz kaynaklarımızla birlikte Avrupa Komis-
yonu/Avrupa Yatırım Fonu tarafından sağlanan bütçe 
kullanılarak, KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin ve sürdü-
rülebilirliğinin güçlendirilmesi ve girişimcilik kültürünün 
teşvik edilmesine yönelik olarak KOBİ’lerimize ilave 1,5 
milyar TL finansman sağladık.

2021 yılında sunduğumuz destek paketleri kapsamında 44 
bin işletmeye yaklaşık 13 milyar TL tutarında KGF kefaletli 
kredi kullandırıldı. Yine salgın döneminde bireylerin temel 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak 7 milyon va-
tandaşa 41 milyar TL’yi aşan kredi desteği verildi.

Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de deği-
şimden güç alarak etkin çalışma sistemimizi dijitalleşme 
ile daha da kuvvetlendirmek için çalışacağız. KGF olarak 
öz kaynaklarımızdan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 
ve yabancı kaynaklardan sağlanan desteği en verimli 
şekilde reel sektörümüze kazandırmaya devam ede-
ceğiz. Kredi Garanti Fonu olarak ülkemizin ekonomik 
hedefleri doğrultusunda hareket etmeyi, işletmelerin ve 
bireylerin kaynak ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak 
adına desteklemeyi sürdüreceğiz. 

Ülkemizin seçkin sivil toplum örgütlerinden biri olan 
MÜSİAD’ımızın iş dünyamıza vizyon koyan millî eko-
nomi, güçlü Türkiye anlayışı ile ortaya koyduğu öne-
ri, görüş ve çalışmalarından da ilham almaya devam 
edeceğiz.

Kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği 
nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterin-
ce yararlanamayan küçük ve orta büyüklükteki işletme-
lerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, müteselsil kefili 
olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlıyoruz. Yatırımcı 
ve tacirlerimizin uygun koşullu finansman ihtiyaçları için 
her türlü nakdi ve gayri nakdi kredilere yönelik kefalet 
veriyoruz.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın liderliğin-
de, bankacılık sektörü ve reel sektör sinerji ile hayata 
geçirilen hazine destekli KGF kefaletli kredi programları 
sayesinde 2009 yılından 2021 yılı sonuna kadar, 462 bin 
işletmeye 694 milyar TL tutarında ticari kredi kullandı-
rılmasına vesile olduk.

Pandemi koşullarında da yaşanan ekonomik dalgalan-
maların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına hükû-
metimiz tarafından açıklanan ekonomik programlar ve 
destek paketleri ile üreten, istihdam eden, ekonomimizi 
büyütmeye gayret eden iş insanlarımızın, işletmelerimi-
zin ve girişimcilerimizin yanında olmaya gayret ettik. 

Ekonomik İstikrarın Devamı İçin
İşletmelere Can Suyu

Ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması adına atılan adımları, Kredi Garanti Fonu (KGF) olarak
doğru stratejiler ve güçlü ekonomik programlarla destekliyor, aynı zamanda ekonomik istikrarın

devamı için işletmelere can suyu oluyoruz.

Erdoğan ÖZEGEN
Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı 
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Şubat ayında endekste gözlenen bu ivme artışında 
önceki aya göre 3,5 puan artış kaydederek 56,6 değer-
ine yükselen sanayi sektörü endeksi belirleyici rol oy-
narken, hizmet sektörü endeksi de 1,4 puanlık artışla 
51,1 değerine yükselmiş ve iki ay aradan sonra referans 
değerin üzerinde yer almıştır.

Bu dönemde yeni siparişlerdeki olumlu görünümün 
sürmesiyle sanayi sektöründe üretim artışı gözlenmiş, 
hizmet sektöründe ise girdi alımlarının yüksek seyrini 
koruması sektör geneline dair ivme artışının belirleyicisi 
olmuştur. 

Söz konusu gelişmeler neticesinde 52,7 seviyesinde 
gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
SAMEKS Bileşik Endeksi; Ocak ayında başlayan pozitif 
görünümünü bu dönemde de sürdürmüş ve Şubat ayı-
na ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığa işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

2022 yılı Ocak ayında önceki aya göre 1,6 puan artarak 
53,1 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, Şubat 
ayında da pozitif görünümünü sürdürmüş ve 3,5 puan 
artarak 56,6 seviyesine yükselmiştir. 

Yeni siparişlerin önceki aya göre 2,7 puan artış kayd-
ederek 55,8 puana yükselmesi, sanayi sektöründe gö-
zlenen hızlanmanın belirleyicisi olmuştur. 

Önceki aya göre 1,9 puan ivme kaybetmesine karşın 
63,2 seviyesinde gerçekleşen girdi alımları, bu dönem-
de de olumlu görünümünü sürdürmüştür. 

Bu gelişmeler neticesinde üretim alt endeksi 4,3 puan 
artış kaydederek 50,9 puana yükselmiş ve sektör gene-
linde önceki aya göre üretim artışı kaydedildiğine işaret 
etmiştir.

Önceki aya göre 2,9 puan azalmasına karşın 52,6 puan-
lık seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi 
alt endeksi firmaların tedarik süreçlerindeki iyileşmenin 
sürdüğüne işaret ederken; 2,0 puan artış kaydederek 
47,6 seviyesine yükselen nihai mal stoku alt endeksi ise 
referans değer altındaki seyrini sürdürmüştür. 

Bu dönemde önceki aya göre 2,9 puan azalmasına 
karşın 52,6 puanlık seviyesiyle istihdam alt endeksi, 
sanayi sektörü genelinde emek arz ve talebinin olumlu 
görünümünün sürdüğünü göstermiştir. 

Böylece önceki aya göre 3,5 puan artarak 56,6 puana 
yükselen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, Şubat ayın-
da sektör genelindeki artışın hız kazandığına işaret et-
miştir.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Ocak ayında önceki aya göre 1,7 puan artış kaydetme-
sine karşın 49,7 puanla 50 referans değerinin altında 
seyreden mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 Şubat ayında 
önceki aya göre 1,4 puan artarak 51,1 seviyesine yük-
selmiştir. 

Bu gelişmede girdi alımlarının önceki aya göre 3,2 
puan artış kaydederek 72,1 seviyesine yükselmesi etki-
li olurken; sektör genelinde iş hacmi ise 6,9 puan artış 
kaydetmesine karşın 44,7 puanlık seviyesiyle durağan 
görünümünü bu dönemde de sürdürmüştür. 

Bu dönemde 53,8 puanlık seviyesiyle tedarikçilerin 
teslimat süresi alt endeksi mal ve hizmet tedarikinin 
olumlu seyrettiğine işaret ederken; 47,8 seviyesinde 
gerçekleşen nihai mal stoku alt endeksinde ise negatif 
görünüm devam etmiştir. 

İstihdam alt endeksi ise önceki aya göre 1,3 puan artış 
kaydetmiş ve dört aylık aradan sonra yeniden referans 
değerin üzerinde gerçekleşerek hizmet sektörü gene-
linde emek arz ve talebinin hız kazandığını göstermiştir.
Söz konusu gelişmeler neticesinde 51,1 seviyesine yük-
selen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, iki aylık aranın 
ardından referans değerin üzerinde gerçekleşmiş ve 
Şubat ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına 
işaret etmiştir.

YORUM

Ocak ayında 50,2 seviyesine yükselerek 2022 yılına 
pozitif bir giriş yapan mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi artış eğilimini 
Şubat ayında da sürdürmüş ve böylece ilk çeyreğe il-
işkin olumlu görünüm arz etmeye devam etmiştir. Bu 
dönemde hem sanayi hem de hizmet sektöründeki 
toparlanmaların ivme kazandığı gözlenmiş ve iki aylık 
aradan sonra 50 referans değeri üzerine yükselerek 
artışa geçen SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi dikkat 
çekmiştir. 56,6 puanla son üç ayın en yüksek seviyesine 
ulaşan SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi de imalat se-
ktörü genelinde üretim kapasitesinin artış kaydettiğine 
işaret etmiştir.

SAMEKS

SAMEKS Verileri Güven Aşılıyor
2021 yılı genelini 51,6 puan ortalamasıyla geride bırakarak önceki yıla kıyasla ekonomik

aktivitenin daha canlı olduğuna işaret eden SAMEKS Bileşik Endeksi, 2022 yılının ilk 2 ayında da 
artışını sürdürdü. Buna göre Ocak ayında bir önceki aya göre 1,4 puan artarak 50,2 değerine

yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, Şubat ayında
ivme kazanmış ve 2,5 puan daha artarak 52,7 değerine yükseldi.

SAMEKS MÜSİAD EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ

SAMEKS VERİLERİ GÜVEN AŞILIYOR 
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artarak 50,2 değerine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik 
Endeksi, Şubat ayında ivme kazanmış ve 2,5 puan daha artarak 52,7 değerine yükselmiştir.  

Şubat ayında endekste gözlenen bu ivme artışında önceki aya göre 3,5 puan artış 
kaydederek 56,6 değerine yükselen sanayi sektörü endeksi belirleyici rol oynarken, hizmet 
sektörü endeksi de 1,4 puanlık artışla 51,1 değerine yükselmiş ve 2 ay aradan sonra referans 
değerin üzerinde yer almıştır. 

Bu dönemde yeni siparişlerdeki olumlu görünümün sürmesiyle sanayi sektöründe 
üretim artışı gözlenmiş, hizmet sektöründe ise girdi alımlarının yüksek seyrini koruması sektör 
geneline dair ivme artışının belirleyicisi olmuştur.  

Söz konusu gelişmeler neticesinde 52,7 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi; Ocak ayında başlayan pozitif görünümünü 
bu dönemde de sürdürmüş ve Şubat ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığa işaret etmiştir. 
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2022’yi
“Yatırım Yılı” İlan Etti

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Basın Mensupları ile Hasbihal
Toplantısı”nda yerli ve yabancı medya temsilcileriyle bir araya geldi.

MÜSİAD tarafından 2022 yılının “Yatırım Yılı” ilan edildiğini vurgulayan
Başkan Asmalı, yeni dönem üretim, yatırım ve istihdam politikaları ve yıl boyu 

düzenlenecek üretim ve yatırım hacmini artırmaya yönelik
faaliyetlere ilişkin önemli bilgiler paylaştı.
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DETAY HABER

tamız ile ülkemizin 2023 hedeflerine 
dolaylı ve doğrudan etki etme arzu-
muzu önemle belirtmek isterim” diye 
konuştu.

Anadolu Ekonomi
Diplomasisi programı
“Yatırım Yılı” hedeflerine 
doğrudan etki edecek

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut As-
malı, ticari diplomasi adımlarının Ana-
dolu Ekonomi Diplomasisi projesiyle 
yeni bir boyuta taşındığını belirtirken, 
söz konusu çalışmanın Yatırım Yılı 
hedeflerine doğrudan etki edeceği-
ni belirtti. Başkan Asmalı, başta bü-
yükelçiler olmak üzere ülkemizdeki 
yabancı misyon temsilcilerini sahaya 
davet ederek sürdürülen projenin gi-
rişimci, sanayici ve yatırımcılara yeni 
ticaret kapıları aralama imkânı sundu-
ğunu ifade etti. Başkan Asmalı konuş-
masına şöyle devam etti:

“Strateji planımızın diğer bir ayağı ise 
ticari diplomasiye yönelik adımları 
kapsıyor. Geçtiğimiz haftalarda Ço-
rum ve Kayseri’de gerçekleştirdiğimiz 

Anadolu Ekonomi Diplomasisi prog-
ramlarında Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Nijerya’nın Ankara Büyükelçilerini, 
iş insanlarımızla buluşturduk. Başta 
büyükelçiler olmak üzere ülkemizdeki 
yabancı misyon temsilcilerini sahaya 
davet ederek başlattığımız projenin 
bölgesel kalkınmaya ciddi katkı sağ-
lamasını öngörüyoruz. Söz konusu 
çalışmayla bölgedeki girişimci, sana-
yici ve yatırımcılarımızın dış ticarete 
yönelik doğrudan temas imkânı bul-
ması ve yeni ticaret kapıları aralaması 
bu öngörümüzü destekliyor. Bu kap-
samda Anadolu Ekonomi Diplomasisi 
programını Yatırım Yılı çerçevesinde 
ülkemizin geneline yayarak, büyükel-
çilerle iş insanlarımızı bir araya getir-
meyi sürdüreceğiz.”

Anadolu Üretim ve Yatırım 
Hareketinde ilk etapta
20 milyar TL’lik yatırım

MÜSİAD tarafından geçtiğimiz haf-
talarda başlatılan Anadolu Üretim ve 
Yatırım Hareketini bir “güven hareketi” 
olarak niteleyen Genel Başkan Asmalı, 
söz konusu hareket ile Anadolu’nun 

genelinde ihracat odaklı yatırım ve 
üretim hedeflediklerini belirtti. 

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut 
Asmalı değerlendirmesinde şu ifade-
lere yer verdi:

“İnşa edilen değerler zinciri içerisinde 
ülke ekonomimize katkıda bulunacak 
ve halkımızın refah seviyesini yüksel-
tecek adımların başında Anadolu Üre-
tim ve Yatırım Hareketi geliyor. MÜSİ-
AD olarak Anadolu’nun rekabete açık 
ve küresel pazarlara girmeyi başaran 
üreticilerine her zamankinden daha 
fazla güveniyoruz. Aralarında büyük-
şehirlerin de bulunduğu 20’yi aşan 
ilimizde 40 farklı lokasyonda gerçek-
leştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı 
üretim mekanizmasına dinamizm 
kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kap-
samda ilk etapta Samsun’da 7,6 mil-
yar TL, Adana’da yaklaşık 4 milyar TL, 
İzmir’de 1,6 milyar TL ve Sakarya’da 
660 milyon TL’lik yatırım projeleri ha-
yata geçiriyoruz. Şimdiden toplamda 
20 milyar TL’ye ulaşan bu güven ha-
reketinin etki alanını Yatırım Yılı çerçe-
vesinde daha da genişleteceğiz. Ana-

Adana, Afyon, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Düzce, Mersin,
Samsun, İzmir, Karabük, Kahramanmaraş, Kastamonu,
Gümüşhane, Tokat, Kırşehir, Kayseri, Konya ve Hatay
başta olmak üzere birçok şehirde yatırımlara hız verildi.

DETAY HABER

MÜSİAD tarafından belirli periyodlar-
da düzenlenecek “Basın Mensupları 
ile Hasbihal Toplantısı”nın ilki MÜSİAD 
Genel Merkez binasında Genel Baş-
kan Mahmut Asmalı, Genel Başkan 
Yardımcıları Gökhan Yetkin, Mehmet 
Develioğlu, Muhammet Ali Özeken, 
Davut Altunbaş, MÜSİAD Kadın Baş-
kanı Meryem İlbahar, Genç MÜSİAD 
Başkanı Yunus Furkan Akbal, Kurum-
sal İletişim ve İlişkiler Komisyonu Baş-
kanı Abdurrahman Uzun, IBF Başkan 
Yardımcısı Gazi Mısırlı, Genel Sekreter 
Dr. Cihad Terzioğlu ve medya temsil-
cilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda değerlendirmelerde bulu-
nan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut 
Asmalı, MÜSİAD’ın Türkiye’nin 2023 
hedefleri doğrultusunda 2022’yi “Ya-
tırım Yılı” ilan ettiğini ifade ederek, “Yıl 
boyunca Türkiye ekonomisine katma 
değer sağlayacak, istihdam sürecini 
hızlandıracak, üretim ve yatırım hac-
mini artıracak, yerli ve millî projelerin 

geliştirilmesine yön verecek önemli 
organizasyonlara imza atacağız” dedi. 
11 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen 
MÜSİAD 26. Olağan Genel Kuruluna 
da atıfta bulunan MÜSİAD Genel Baş-
kanı, belirlenen stratejik hedeflerin 
birçoğunu hayata geçirdiklerini ve 
çalışmaların kapsamlı şekilde devam 
ettiğini belirtti.

MÜSİAD Ticaret Ofisi ve
Arap İşadamları İrtibat Ofisi 
ile bölgesel kalkınmaya katkı 
sağlanacak

Eylül ayında 7 maddelik bir strateji 
planı ortaya koyduklarını hatırlatan 
Başkan Asmalı, bu hedefler kapsa-
mında MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Arap 
İşadamları İrtibat Ofisi projelerinin 
hayata geçirildiğini söyledi. Başkan 
Asmalı, söz konusu ticaret ofislerinin 
bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağ-
layacağını vurgulayarak:

“Görevi devraldığımız Eylül ayında 7 
maddelik bir strateji planı ortaya koy-
muştuk. Bu plan çerçevesinde MÜSİ-
AD Ticaret Ofisi ve Arap İşadamları 
İrtibat Ofisi’ni kuracağımızı ifade 
etmiştik, iç ve dış ticarette doğru ve 
etkili bir çalışma anlayışını hayata 
geçirecek bu çalışmaları hemen baş-
lattık. Bu çalışmalar ile yatırım alan-
larının tanıtımı ve üretim sahalarının 
geliştirilmesine ilişkin raporlamalar 
yaparak, ihracata yönelik ticarette 
yeni ortaklıkların oluşturulmasını he-
defliyoruz. Yine bu birimler ile MENA 
ve Körfez bölgesinden yatırımcıları 
iş insanlarımızla bir araya getirerek, 
bölgesel kalkınmayı destekleyici bir 
çalışma ortamı oluşturmayı amaçlı-
yoruz. Aynı zamanda mikro ihracata 
yönelik altyapı çalışmalarımızı üye-
lerimize maksimum düzeyde fayda 
sağlayacak şekilde güncellemekte-
yiz. Bu noktada MÜSİAD olarak yurt 
içinde 88, yurt dışında ise 74 ülke 81 
noktada, toplamda 169 irtibat nok-
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dolu Üretim ve Yatırım Hareketi’nin iş 
gücü piyasasına da ciddi katkı sağlaya-
cağına inanıyor, ilk etap yatırımımızla 
toplamda 25 bine varan ilave istihdam 
oluşturmayı amaçlıyoruz.”

MÜSİAD
uluslararası ticarete
yeni bir soluk getirecek

Sözlerine, “Doğru kararların, doğru 
zamanda, doğru yatırımlarla şekil-
leneceği ve geleceğe yön vereceği 
tarihi bir dönemden geçiyoruz” ifa-
deleriyle devam eden Genel Başkan 
Asmalı, MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret 
Fuarı’nı yeniden dizayn ettiklerini 
vurguladı. Bu kapsamda Türkiye mer-
kezli uluslararası ticarete yeni bir so-
luk getirileceğini de söyleyen Başkan 
Asmalı, yalnız İstanbul değil, İstanbul 
dışındaki şehirlerde düzenlenecek 
etkinliklerle Türkiye’nin yatırım po-
tansiyelini anlatmayı sürdüreceklerini 
belirterek:

“Türkiye’nin yerli ve millî üretim po-
tansiyelini gözler önüne serecek, 
farklı illerimizdeki sanayici, yatırımcı 
ve girişimcilerimizin önünü açacak 
bir atılım içerisindeyiz. Doğru ka-
rarların, doğru zamanda, doğru ya-
tırımlarla şekilleneceği ve geleceğe 
yön vereceği tarihi bir dönemden 
geçiyoruz. Yeniden dizayn ettiğimiz 

MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarımı-
zı da bu anlayış ile kurguluyor, kıtaları 
birleştirecek bir Ticaret Ağı oluştu-
ruyoruz. Belirli bir bölge veya alana 
sıkışmadan inşa ettiğimiz bu yeni 
ticaret anlayışında oyunun kurallarını 
oynayan değil, koyan taraf olmaktan 
yanayız. Türk-Arap İş Zirvemizi de 
bu kapsamda İstanbul dışına taşıya-
rak, bölgesel dinamiklere dokunmayı 
amaçlıyoruz. 10-12 Haziran tarihleri 
arasında Gaziantep’te gerçekleşecek 
2. Türk-Arap İş Zirvesi ve 2-5 Kasım 
tarihleri arasında düzenlenecek MÜ-
SİAD EXPO 2022 gibi organizasyon-
lar, bu misyon çerçevesinde ülkemi-
ze katma değer sağlayacak ve yeni 
yatırım projeksiyonlarının devreye 
alınması sürecini hızlandıracak. Yine 
bu haftasonu Sanayide Digital Dönü-
şüm başlığı altında Gebze şubemizle 
Bilişim Vadisinde TÜİT düzenliyoruz.” 
diye konuştu.

Genç girişimcileri
destekliyor, gençlerimize 
güveniyoruz

MÜSİAD’ın gençlik yapılanmalarının 
geleceğin iş insanlarını yetiştirdiğini 
aktaran Başkan Asmalı, Genç MÜSİAD 
ve MÜSİAD Kadın ile genç ve kadın 
girişimine önem verdiklerini söyledi. 
MÜSİAD’ın kapılarının tüm gençlere 
açık olduğunu ifade eden Başkan As-

malı, sözlerine şöyle devam etti:
“Bizler MÜSİAD’lı iş insanları olarak 
Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve 
gençlerimize güveniyoruz. Geçtiği-
miz dönemlerde gençlik yapılanma-
larımıza dâhil olup farklı sektörlerde 
bilgi sahibi olan, kendini geliştiren ve 
burada edindiği birikim ile güçlenen 
kardeşlerimiz, bugünün dünyasında 
iz bırakan işlere imza atıyor. Dün bu 
çatı altında heyecanla yer alan genç 
kardeşlerim, bugün MÜSİAD yönetim 
kurulumuzda aktif görev alarak Ulus-
lararası İş Forumu, Uluslararası Genç 
İşadamları Kongresi, MÜSİAD Vizyo-
ner ve MÜSİAD EXPO gibi etkinlik-
lerde yalnız MÜSİAD’ı değil, ülkemizi 
temsil ediyor. Yine bu kardeşlerimiz 
yurt dışındaki farklı organizasyonlar-
da üreten ve güçlü Türkiye idealinde 
buluşuyor. Bu heyecan bizlere de güç 
veriyor. Bugünün genç girişimci ne-
ferleri, yarının iş dünyasını şekillen-
direcek en önemli etken. Bu nedenle 
MÜSİAD’ımızın kapıları gençlerimize 
sonuna kadar açık.”

MÜSİAD,
Suriye’de köy kuracak

MÜSİAD’ın sosyal sorumluluk projele-
rine yönelik girişimlerine ilişkin bilgiler 
de paylaşan MÜSİAD Genel Başkanı 
Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın Suriye’de 
köy kuracağını açıkladı. Dezavantajlı 
kızlarımıza yönelik Akyuva Vakfı ile 
gerçekleştirilen çalışmalara da deği-
nen Başkan Asmalı, “Sosyal etkinlik 
kapsamında geçlerimiz Darülaceze zi-
yareti gerçekleştirdi. MÜSİAD Kadın ve 
Akyuva Vakfı’mız sevgi evlerinde kalan 
kimsesiz ve dezavantajlı aile kızlarımız-
la burada bir Workshop düzenledi. Kı-
zılay ile iş birliği yaparak Afganistan’a 
yardım kampanyası başlattık, ayrıca 
Suriye de kalıcı bir MÜSİAD Köyü kur-
ma çalışmaları için harekete geçtik. Bu 
kapsamda genel sekreterimiz gelecek 
haftalarda ön inceleme için Suriye’ye 
gidecek. Özetle hem iş hem ticaret 
hem de sosyal ve kültürel anlamda ça-
lışmalarımızı artırarak diye konuştu.

DETAY HABER
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basmasına yol açabilir. Bu açıdan bakınca global bir da-
ralma riskinden bahsedilebilir. Ancak yapılan açıklamalar 
piyasaların bozulmamasına dikkat edileceği yönünde. 

Türkiye ihracatının yapısına bakıldığında ürünlerin lüks 
ve yüksek katma değerli ürünler olmadığı görülecektir. 
Dolayısıyla ihracat yapımız FED ve ECB operasyonların-
dan olumsuz etkilenecek tarzda değil. Aksine Çin’e göre 
daha az ürün alınabileceği, seri üretimiyle talebe hızlı ce-
vap verilmesi nedeniyle tercih edilebileceği bir döneme 
giriyoruz. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ocak 
2022 ayında ihracat, 2021 Ocak ayına göre %17,3 artarak 
17,6 milyar USD’a ulaştı. Bu veri tarihin en yüksek Ocak 
ayı rakamıdır. Bu durumda global fırsatların artarak de-
vam edeceğini söylememiz pek de yanlış olmaz. 2022 
yılında hedef 250 milyar USD ihracat rakamına ulaşmak. 
Bu durumda dolar bazında yıllık %10’un üzerinde bir artış 
öngörülmektedir.

Bahsedilen hedef zor bir hedef değildir. Aksine global eko-
nominin yapısı bu hedefleri kolay geçebileceğimiz görün-
tüsü vermektedir. Yeter ki bu fırsatlara biz hazır olalım.

Şimdi USD bazında dış ticaret istatistiklerine bakalım. En 
azından miktar bazında ithalat ve ihracatta bir düşüş ol-
madığını açık bir şekilde görmüş durumdayız.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 
hazırlanan Aralık 2021 ayı dış ticaret istatistikleri bülte-
nine göre 2021 yılında ihracat bir önceki yıla göre %32,8 
artarak 225.291 milyon USD noktasına ulaşırken, ithalat 
aynı dönemde ithalat %23,6 artarak 271.424 milyon USD 
fiyatına ulaşmıştır. Bu verilerle dış ticaret açığı %7,5 aza-
larak 46.133 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı %83’e yükselmiştir. Bu verilerle 
kurların yukarı gitmesi taban tabana zıttır. Kurların bu 
verilerle gevşemiş olması gerekirdi. 
 

Bütün verilere topluca baktığımızda hem miktar hem de 
tutar bazında dış ticaret global ekonominin fırsatlarından 
başarılı bir şekilde yararlanmış görünürken, dış ticaret 
dengesi sayesinde döviz ihtiyacı da azalmıştır. 

Gelelim 2022 yılına; 2021 yılında bir yandan enerji kısıntıları 
ve enerji fiyatlarının aşırı yükselişi nedeniyle birçok global 
firmaların üretime ara vermesi, arz kısıntılarına yol açmış-
ken Türkiye’nin üretim potansiyeli fark edilmeye başlandı. 
Çin’in sık sık sorun çıkarması sadece bu ülkeye bağımlı ol-
manın risklerinin hatırlanmasına neden oldu. Bu gelişmeler 
eşliğinde 2022 yılına girdik. 2021 yılında var olan süreç hâlâ 
devam etmektedir. Dolayısıyla Türk firmalarının bundan 
daha fazla yararlanacağını göreceğimiz bir yılın içerisinde-
yiz. Enerji fiyatlarındaki artış global fiyat artışları nedeniyle 
rekabet açısından bir engel teşkil etmeyecektir. Enflasyon 
ise iç piyasa maliyetleri dengelenene kadar artacak olsa da 
dolar bazında fiyatlamalarda oransal anlamda aleyhte bir 
durum söz konusu olmayacaktır.

2022 yılında FED ve ECB faiz artırabilir beklentisi bu-
lunmaktadır. Amaçları talebi dizginlemek. Bunun yanın-
da tahvil alımlarına da son verebilirler. O zaman nakde 
ulaşmak daha zor olabilir. Bunlar batıda piyasaların frene 

Kaynak: www.tuik.gov.tr

UZMAN GÖRÜŞÜ

Grafikten de görüleceği üzere daha önceki yıllara göre 
hem birim değer hem de miktar olarak 2021 yılı Kasım 
ayına kadar 2019 ve 2020 yıllarına göre daha iyi bir dö-
nem geçirmiş görünüyoruz.

İthalat yapımıza baktığımızda durum biraz farklı; ithalat 
birim değer endeksi Kasım 2021 ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre %29,3 artarken, ithalat miktar endeksi 
aynı dönemde %1,5 azalmıştır. Eğer global fiyatlarda bir 
yükseliş yaşanmasaydı. Cari fazla bile verilebilirdi.

Biraz daha detaya bakarsak; ithalat birim değer endeksi 
Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %29,3 artar-
ken, endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek 
ve tütünde %19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %46,9, 
yakıtlarda %137,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün 
hariç) %15,6 artmıştır. 

İthalat miktar endeksi ise Kasım ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre %1,5 azalırken, endeks bir önceki yı-
lın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %14,6, ham 
maddelerde (yakıt hariç) %6,9, yakıtlarda %9,6 ve ima-
lat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,1 artmıştır. 
Dolayısıyla ithalat miktar endeksi daha çok başka yerde 
sınıflandırılmayan mallardaki düşüşten dolayı düşüş gös-
termiş görünüyor. Özellikle ham madde ithalatında bir 
düşüş söz konusu değildir.

2021 yılı Dış Ticaret Endeksleri, Kasım 2021 bülteni ve-
rilerine göre (bu bülten 12/01/2022 günü yayımlanmış-
tır); Kasım 2021 ayı itibariyle yıllık bazda ihracat birim 
endeksi %9,7 artış göstermiştir. Sosyal medya ve birçok 
basın organlarında sık sık dile getirilen yüksek döviz kuru 
nedeniyle fiyat kırarak ucuza mal verildiği tezinin doğru 
olmadığı bu verilerle kanıtlanmaktadır. Çünkü 2020 Ka-
sım ayına göre fiyatlar dolar bazında %9,7 artmıştır. Daha 
detaya bakarsak, bir önceki yıla göre Kasım 2021 ayın-
da gıda, içecek ve tütünde %7,5, ham maddelerde (yakıt 
hariç) %20,1, yakıtlarda %83,1 ve imalat sanayinde (gıda, 
içecek ve tütün hariç) %7.3 artışlar görmekteyiz. Dolayı-
sıyla kur nedeniyle fiyatları aşağı çekme diye bir durum 
söz konusu değildir. 

Peki bu fiyat artışlarına rağmen gerçekten 
ihracatımız miktar bazında arttı mı?

Evet, kesinlikle artmış. Bültene göre ihracat miktar en-
deksi Kasım 2021 ayında bir yıl öncesine göre %21,8 art-
mıştır. Detaya bakarsak; gıda içecek ve tütünde %20,4 
ham maddelerde (yakıt hariç), %18, yakıtlarda %34,4 ve 
imalat sanayinde (gıda, içecek tütün hariç) %17,3 artmış-
tır. Böylece ihracatımızın miktar bazında da artış göster-
diğini, ihracat rakamlarındaki artışın sadece fiyattan kay-
naklanmadığını da böylece görmüş oluyoruz.

2021‘de Dış Ticaret ve 
2022 Öngörüleri

Türkiye İstatistik Kurumu ihracatla ilgili 2 önemli bülten yayınlamaktadır. Bunlardan birisi dış ticaret 
endeksleri, diğeri de dış ticaret istatistikleridir. Bu bültenler aylık olarak yayımlanmakla birlikte verileri 
toparlamanın zorluğu nedeniyle biraz geriden gelmektedir. Elimizdeki en son verilere göre 2021 yılında 
ülkemizin dış ticaretinde nasıl bir gelişme olmuş ve 2022 yılının öngörüleri nedir, bunları inceleyeceğiz.

UZMAN GÖRÜŞÜ Hikmet BAYDAR
Ekonomist 

Kaynak: www.tuik.gov.tr

İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Kasım 2021
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Mikro ve Küçük İşletmelere
Hızlı Destek Programı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Progra-
mı’nın yeni aşaması, genç, yeni mezun ve kadın 
istihdamını hedefliyor. Program kapsamında iş-
letmeler, belirlenen sektörlerde, 1981 ve sonrası 
doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 
yılda 6 aydan fazla çalışmamış yeni personeli is-
tihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezu-
nunun yanı sıra mesleki veya teknik lise mezunu 
olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlana-
bilecek. İşletmelerden, kriterlere uygun yeni bir 
personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri iste-
necek. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde 
aranacak bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki 
ortalama istihdamını koruması olacak. Şartları 
sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam 
edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri 
ödemeli destek alacak. Mikro işletmeler 2, kü-
çük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği 
kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan 
personelin kadın olması durumunda destek üst 
limiti 110 bin liraya çıkacak. Programa 31 Mart’a 
kadar başvuru yapılabilecek.

DEĞERLENDİRME

Üyeleri arasında
dayanışmayı

geliştiren MÜSİAD,
ÇERÇEVE ile KOBİ’lere 

önemli katkı sağlıyor
Türkiye’yi mahalli ve evrensel değerleri koruyan, böl-
gesinde etkin, dünyada saygın, müreffeh bir ülke hâli-
ne getirmek; Türkiye’nin ve dünyanın sosyal, kültürel, 
ekonomik ve teknolojik alanlarda kalkınmasını sağla-
mak amacıyla çalışmalarını yürüten MÜSİAD, üyeleri 
arasındaki dayanışmayı geliştiren bir STK olması ile 
dikkat çekiyor. MÜSİAD, kendi içinde sağladığı bu bir-
lik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi 
yönden gelişmesine katkı büyük sağlıyor. MÜSİAD ta-
rafından hazırlanan Çerçeve Dergisi KOBİ ve girişim-
cilerin ticari faaliyetlerine önemli katkılar sağlayan bir 
yayın olarak bugün 100’üncü sayısını okurları ile buluş-
turuyor. Çerçeve Dergisi’nin yapmış olduğu çalışmaları 
önemsiyor ve yayın hayatında başarılar diliyorum.

DEĞERLENDİRME Hasan Basri KURT
KOSGEB Başkanı

Sivil toplum kuruluşları toplumun
tüm kesimleri için önemli bir mekanizmadır

STK ve kamu arasındaki iş birliği, istihdam ve üretime 
doğrudan etki ediyor. Sivil toplum kuruluşları, toplumla-
rın demokratik bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayan 
en önemli mekanizmalardan birisi konumunda. Dolayı-
sıyla bu kuruluşlar, gönüllülük esasına bağlı olarak hiç-
bir maddi çıkar gözetmeksizin çalışmalarını yürütmekte. 
Türkiye’nin kalkınma sürecinde STK’ların hukuki zemini-
nin sağlamlaşması, sayısının ve niteliğinin artması, karar 
alma süreçlerine daha fazla katılımı, mali yapısının ve 
insan kaynağının güçlenmesine bağlıdır. Bu bağlamda 
2019-2023 yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’n-
da; güçlü, çeşitli, çoğulcu, sürdürülebilir bir sivil toplum 
için uygun ortamların oluşturulması ile sosyal ve eko-
nomik kalkınma süreçlerine toplumun tüm kesimlerinin 
daha etkin katılımının sağlanmasını hedeflenmiştir. 

KOSGEB olarak Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletme-
lerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini daha da artırmak 
ve rekabet düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyetleri-
mizi kapsamlı şekilde planlıyoruz. Ülkemizdeki yaklaşık 
3,5 milyon işletmenin yüzde 99,7’si KOBİ olarak faaliyet 
gösteriyor. Çalışma hayatına dinamizm kazandıran gi-
rişimcilerimiz sayesinde, KOBİ’lerimizin sayısı ve eko-
nomideki etkinliği her geçen gün daha da artıyor. 1990 
yılından itibaren imalat odaklı KOBİ’lere destek sağlayan 
KOSGEB, 2009 yılından bu yana hizmet ve ticaret sek-
töründe faaliyet gösteren KOBİ’lere de destekler vererek 
KOBİ ekosistemi içerisinde ulusal temsilci hâline gelmiş 
ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında çok 
geniş bir kitleye hizmet ederek çalışmalarını aralıksız de-
vam ettiriyor.

Destek
programlarımızda
STK’larla iş birliği

büyük önem arz ediyor
Bugün 81 ilde 88 Müdürlük, 107 Temsilcilik, mevcut 12 
Teknoloji Merkezi ve 18 İş Geliştirme Merkezi ile ülke ge-
nelinde KOBİ’lere hizmet vermeye, girişimci adaylarını 
desteklemeye devam ediyoruz. Son dönemde yerli ve 
millî bir duruş sergileyerek, cari açığın azaltılması, tekno-
lojik girişimciliğin geliştirilmesi ve katma değerli ürünle-
rin üretimine yönelik olarak desteklerimizi yoğunlaştırdık. 
Kurgulamış olduğumuz destek programları ve yürüttü-
ğümüz faaliyetlerle yeni girişimlerin ortaya çıkmasına ve 
mevcut KOBİ’lerin gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Destek 
programlarımızı kurgularken özellikle ekonomi alanında 
faaliyet gösteren STK’lar ile iş birliği yapıyor, görüş ve 
önerilerini alıyoruz.

KOBİ’ler KOSGEB
Destekleri ile Güçleniyor
KOSGEB destekleri istihdamı destekleyici farklı projelerle KOBİ’lerin gelişimine büyük katkı sağlıyor.

MÜSİAD ve KOSGEB arasındaki iş birliği de bu projelerin hayata geçmesinde
önemli bir rol üstlenmiş durumda.
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RÖPORTAJ

MÜSİAD, tüm dünya için örnek bir yapı

Değerlendirmesinde MÜSİAD üyesi olmaktan mutlu-
luk duyduklarını belirten Ülker, Çerçeve Dergisi’ni zevk-
le okuduğunu ifade ederek, “Çerçeve Dergisi’ni zengin, 
ufuk açan, kaliteli içerikleriyle iş dünyası için değerli bir 
kaynak olarak görüyor, nice 100’üncü sayılara ulaşmasını 
diliyorum” açıklamasında bulundu:

“MÜSİAD gibi STK’ların birleştirici etkisi sayesinde iş 
dünyasının diğer temsilcileriyle bir araya geliyor, ortak 
akılla hareket etme imkânı buluyoruz. MÜSİAD Anado-
lu’daki ve yurt dışındaki temsilcilikleriyle çok geniş bir 
tabana yayılmış, önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Bu 
STK’nın kurumsal üyesi olmaktan ve toplumsal fayda 
odaklı faaliyetlerini desteklemekten büyük mutluluk du-
yuyoruz. Anadolu esnafının kadim ahilik özelliklerini ön 
plana çıkaran, temsilcileri ve üyeleriyle ahlak ve erdem 
timsali olan MÜSİAD esasen tüm dünyaya örnek olması 
gereken bir yapıdır. Sayıca her gün artan üyeleriyle MÜ-
SİAD artık KOBİ ve ticaret ağırlıklı bir yapı olmaktan çıkıp 
birçok sanayi dalını da kapsayan, daha geniş katılımlı, 
daha etkili bir organizasyon hâline gelmiştir. Beraberin-
de de kıymetli siyasetçilerimizle iş birliği içinde çalışarak 
Türkiye ekonomisine görüşleriyle yön veren, çözümler 
üretebilen, küçük ya da büyük ölçekli olsun tüm iş dün-
yasının sesini ülke çapında duyurabilen, etkili bir yapıya 
dönüşmüştür. Bu da muhakkak ki bizi son derece mutlu 
etmektedir. Daima zevkle okuduğum Çerçeve Dergisi’nin 
de zengin, ufuk açan, kaliteli içerikleriyle iş dünyası için 
değerli bir kaynak olduğunu görüyor, nice 100’üncü sayı-
lara ulaşmasını diliyorum.”

entegre olmaları, sadece yakın çevrelerinde değil, geniş 
bir coğrafyada neler olup bittiğini yakından takip etme-
leridir. Dünya çapında bir network oluşturmaları, kişisel 
gelişime ve toplumsal katkıya odaklanan global projele-
rin parçası ya da en azından takipçisi olmaları, yurt dışı 
programlara katılmaları çok önemli. Bunların yanı sıra 
teknolojik gelişmelerden haberdar olmalarını; çok oku-
yup araştırmalarını, günümüzde çok daha yaygınlaşan 
kaliteli görsel-işitsel içerikleri izlemelerini de önemsiyo-
rum. Bütün bu faaliyetler gençlerimize global bir vizyon 
kazandıracak, ufuklarını açacaktır. Elbette kendilerine ya-
tırım yaparak sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verme-
lerini; güvenilir, ahlaklı, erdemli, örnek kişiler olmalarını; 
zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini de tavsiye 
ediyorum. Zira akademik başarı kadar sosyal alanda da 
başarılı olmak çok önemlidir. Neticede gençlerimiz hangi 
alana ilgi duyarlarsa duysunlar ya da hangi alanda çalışır-
larsa çalışsınlar, mühim olan ülkemize, topluma, insanlığa 
faydalı bireyler olabilmektir.” 

İnsan odaklı bir
anlayış ile çalışmalarımızı 

şekillendiriyoruz
Dijitalleşmenin ticarete etkilerine ilişkin “Dönüşüm, Yıl-
dız Holding’in DNA’sında var” diyen Ali Ülker, kurumsal 
çalışmalarında insan odaklı bir anlayış ile dört ana değer 
belirlediklerini ifade etti: 

“Yıldız Holding’in temelleri 1944’te Ülker markasıyla atıl-
dı. O zamandan bugüne daima değişimi, dönüşümü, ye-
niliği benimsedik. Dolayısıyla dönüşüm, Yıldız Holding’in 
DNA’sında var olan bir kavram. Fakat Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev aldığım andan itibaren en büyük 
önceliklerimden biri, holdingimizin özellikle sosyal ya-
pısında bir dönüşüm yaratmak oldu. Bunun için de her 
şeyden önce kuruluşumuzdan bu yana var olan kurum-
sal değerlerimizin güncellenmesine yönelik bir çalışma 
başlattım. 1500 çalışanımızın katıldığı bir Kurum Kültürü 
ve Değerler Araştırması yaptık ve global yol haritamızı 
çizmek açısından da çok önem taşıyan dört ana değer 
belirledik; müşterilerimize ve tüketicilerimize hizmet 
etmek için varız. Toplumun takdirini kazanmış, yüksek 
performanslı, lider bir kuruluşuz. Kapsayıcılık ve kültürel 
farklılıklar bizim için zenginliktir. Etik ve şeffaflık temel 
ilkelerimizdir. Bu değerlerimiz adeta Kutup Yıldızı gibi, 
faaliyetlerimize yön veriyor. Öte yandan, bütün değişim-
lerin ve dönüşümlerin ancak insanla birlikte var olduğunu 
biliyor, ‘insana yatırım’ odağıyla çalışanlarımızın gelişimi-
ne yatırım yapmayı sürdürüyoruz.”

RÖPORTAJ

yani kısmen uzaktan kısmen de ofisten olacak şekilde 
yapılandırdık. Diğer taraftan, bütün dünyada salgın ön-
cesinde başlayan bir e-ticaret yönelimi var. Dolayısıyla 
online platformlarla ticaretimizi ve iş birliğimizi artırma-
ya yönelik çalışmalar yaptık. Bugün Yıldız Holding dijital 
kanallarda daha güçlü bir varlık gösteriyor. Pandemideki 
en büyük dönüşüm aslında dijital uygulamalar ve tekno-
loji alanında birçok küçük girişimcinin ortaya çıkmasıyla 
gözlemlendi. Türkiye, genç yazılımcı potansiyeliyle dün-
ya genelinde bu konuda başı çekebilecek ülkelerden biri-
si. Biz de gözlemlediğimiz bu fırsatı değerlendirip Gözde 
Yatırım iştirakimiz altında Gözde Tech Ventures şirketini 
kurduk. Böylece, dijital dünya ve teknoloji alanlarında 
çalışan genç girişimcileri destekleyecek, Yıldız Holding’e 
sadece Türkiye’de değil, global ölçekte de yeni fırsatların 
kapılarını açabilecek bir yapıya imza attık.”

Türkiye’yi Ar-Ge ve üretim üssü
olarak konumlandırıyoruz

Başkan Ülker, Yıldız Holding’in dünya pazarındaki fa-
aliyetlerini değerlendirirken, Türkiye’nin bir Ar-Ge ve 
üretim üssü olarak konumlandırıldığını vurguladı. Genç 
girişimcilere de tavsiyelerde bulunan bulunan Ülker, tec-
rübelerini şu ifadelerle paylaştı: 

“Yıldız Holding’in dünya çapında pazara sunduğu yer-
li ürünlerin yanı sıra, GODIVA ve McVitie’s gibi global 
markaları satın alıp Türkiye’yi bir Ar-Ge ve üretim üssü 
olarak konumlandırmasının çok önemli olduğuna ina-
nıyorum. Ülkemiz için önemli bir ihracat geliri anlamına 
gelen bu girişimlerimizin yanı sıra Komili, Ak Gıda, Propak, 
Kümaş gibi pek çok şirketi de satın alıp geliştirdik, bü-
yüttük, daha kazançlı hâle getirdik ve sonra devrettik. 
Bu işletmelerin de ülkemiz ve ekonomimiz açısından çok 
kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bütün bu girişimleri-
mizden ve çok uzun yıllara dayanan kurumsal tecrübe-
mizden hareketle gençlere tavsiyem öncelikle dünyayla 

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Çerçe-
ve Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundu. Girişimcilik ve 
teknoloji alanındaki tecrübelerini paylaşan Ülker, pande-
mi döneminde hayata geçirilen projelere ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. MÜSİAD üyesi olmaktan mutluluk 
duyduklarını da belirten Ülker, “Anadolu esnafının kadim 
ahilik özelliklerini ön plana çıkaran, temsilcileri ve üye-
leriyle ahlak ve erdem timsali olan MÜSİAD esasen tüm 
dünyaya örnek olması gereken bir yapıdır” dedi. Yıldız 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı ayrıca, Çerçeve Dergi-
si’ni zevkle okuduğunu ifade ederek, “Çerçeve Dergisi’ni 
zengin, ufuk açan, kaliteli içerikleriyle iş dünyası için de-
ğerli bir kaynak olarak görüyor, nice 100’üncü sayılara 
ulaşmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Evden çalışma modeli ve
online hizmetlerimizi hızla yapılandırdık

Pandemi sürecinin sektöre etkilerine ilişkin tecrübelerini 
paylaşan Ali Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı görevine geldikten iki hafta sonra pandeminin 
etkisini gösterdiğini hatırlattı. Bu süreçte vazifeye hızlı bir 
başlangıç yaptığını belirten Başkan Ülker, kurumun dijital 
kanallarında kapsamlı bir değişikliğe gittiklerini anlattı:
“Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini dev-
raldıktan iki hafta sonra pandemi çıktı; dolayısıyla vazife-
ye çok hızlı bir başlangıç yaptığımı söyleyebilirim. Bu sü-
reçte, Yıldız Holding’in insanları ve toplumu mutlu etme 
hedefinden hiç taviz vermeden, hızla harekete geçerek 
önlemlerimizi aldık. Pandemi elbette holdingimizde ve 
iştiraklerimizde önemli bir dönüşüme yol açtı. Pande-
miden önce de incelemekte olduğumuz, hatta bazı nok-
talarda pilot uygulamaya geçirdiğimiz uzaktan çalışma 
modeline ilişkin tüm projelerimizi hızlandırarak çok kısa 
bir sürede çalışanlarımızın neredeyse yüzde 100’ünü bu 
modele aktarmayı başardık. Ancak bu modeli pandemiy-
le sınırlı tutmayıp uzun vadeli olarak kurguladık ve genç 
kuşağın da beklentileri doğrultusunda hibrit bir yapıda, 

Yeni Dünyada Türkiye,
Ar-Ge ve Üretim Üssü

Olarak Konumlanıyor
İş dünyasındaki tecrübelerini değerlendiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker,

pandemi dönemi çalışmaları, teknoloji ve girişimcilik alanındaki projelerini Çerçeve ekibine anlattı.
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küçük her türden gayrimenkuller ve projeler kitlesel 
yatırımcı ve emlak aracılarına güvenle ulaştırılmaktadır. 
GABORAS çok yakında şirketlerin aktifinde duran var-
lık olan gayrimenkulün hazır değer niteliği kazanacağı 
avantajlar da sunacaktır. Dijital işlem kolaylığı, güvenli 
ticaret ve likidite avantajları hep birlikte sadece GABO-
RAS’ta bulunmaktadır.

SENYAP olarak ikinci girişimiz, hayat dışı katılım si-
gorta şirketi kurma yönünde olmuştur. Güncel durum 
itibarıyla, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (SEDDK) prosedürleri çerçevesinde 
devraldığımız TMT Sigorta’nın katılım esaslı sigorta şir-
ketine dönüşümü ile ilgili çalışmalar planlanan takvime 
uygun olarak ilerlerken, sigortacılık faaliyetimiz de fiilen 
devam etmektedir. Kısa süre sonra, kurumsal dönüşüm 
sürecini müteakiben katılım sigorta kuruluşumuzu tüm 
Türkiye’nin hizmetine yeni marka ve organizasyonumuz 
ile arz edeceğiz.

SENYAP Yatırım olarak, ülkemizin 2023 ve 2071 vizyon-
ları ana motivasyon kaynağımızdır. Büyük bir inanç ve 
istekle yürüdüğümüz yolda bize güç veren tüm hisse-
darlarımıza ve okuyucularımıza en samimi selamlarımı 
iletiyorum.

güç birliği elde etmek, büyüme potansiyeli ve rekabet 
avantajı barındıran ileri teknoloji, nitelikli istihdam ve 
geniş organizasyon gerektiren girişimlere finansman ve 
katma değer sağlamak maksadıyla kurduk. 

SENYAP Yatırım, ekonomik bağımsızlık için yerli ve millî 
üretim vizyonuna sahip ve bütün MÜSİAD üyelerinin or-
taklığına her daim açık, bir kooperatif yatırım şirketidir.  
SENYAP Yatırım’ın kooperatif şeklinde kurulmasının üç 
temel gerekçesi vardır; sermayenin değil müşterek ak-
lın hakimiyeti esastır, imtiyazlı ortaklığın olmaması se-
bebi ile kimse bir diğerini istemediği yöne zorlayamaz 
ve mevzuatı nedeniyle sermaye zemini esnektir, ihtiyaç 
varsa dileyen girebilir, imkân varsa dileyen ayrılabilir.

İlk yatırımımız GABORAS ile ülkemiz ekonomisinin ana 
büyüme motorlarından birisi olan gayrimenkul sektö-
ründe, Türkiye’de bir benzeri olmayan, kişilerden ku-
rumlara herkesin ihtiyaç duyduğu güvenlik mekanizma-
larına sahip emlak kiralama ve satış piyasasını faaliyete 
geçirdik. GABORAS web sistemleri gayrimenkul ticare-
tine kolaylık, güvenlik ve değer katan yeni teknolojilerle 
genişleyebilecek esnek ve ileri bir teknolojiye dayanıyor. 
Eşsiz mali ve hukuki güvencelerle alışageldiğimiz em-
lak ticaretini masa başında yapılacak kadar güvenli ve 
kolay hâle getiren GABORAS sayesinde, büyük veya 

Gelişmiş ülkelerin gerçekleştirdikleri ekonomik dev-
rimlerle belirsizlik ortamlarından hızlıca kurtulacak ref-
leksleri bünyelerinde geliştirdiklerini görüyoruz. Mesela 
batılı ülkeler. İletişimin, teknolojinin ve ulaşımın kısıtlı 
olduğu orta çağda bile dünya ticaretini kontrol altına 
almak için, odak noktaları hep büyük organizasyon ya-
pıları olmuştur. Faiz argümanıyla işleyen bankacılık, ih-
timal hesapları ile işleyen sigortacılık ve sınırlı sorunlu 
şirket yapılanmaları üzerinden önce aynı hedef üzerin-
de sermayelerini bir araya toplayan finansal devrimler 
batıda bir güç temerküzü doğurmuştur. Bu güç, bugün 
endüstri devrimleri olarak tesmiye edilen ilerlemeden 
ziyade dağınık toplumların canlarının ve mallarının talan 
edildiği bir sömürü düzeni doğurmuştur. 

Aynı dönemde, biz ise ümmet genelinde bireysel tica-
retimize yöneldik, ne yazık ki batılı rakipleri karşısında 
oldukça küçük esnaflar ve çiftçiler olarak kaldık ve bü-
yük organizasyon yapıları oluşturamadık. Yeryüzünde 
hakkı üstün tutup insanlığın onurunu koruyacak karşıt 

bir gücün yokluğunda vahşi kapitalizmin büyümesini 
seyretti. Değişen koşulların gerektirdiği yeni iş birliği 
mekanizmalarını İslami değerlere uygun olarak yeniden 
tespit etmekte geç kaldığımız için Müslümanlar olarak 
hakkı üstün tutmak için ortaya koymamız gereke güç 
temerküzünde geç kaldık, geri kaldık…

20’nci yüzyılın sonları Müslüman alimlerin, iş ve devlet 
adamlarının bu geride kalmışlığa çare arayışlarının ve 
mahalli, ulusal ve devletler arası seviyede denemelerin 
dönemidir.

Dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmek için orta-
ya konulan bu çabalardan edinebileceğimiz en önemli 
ders, kuracağımız ortaklıkların birbirimizin sırtına bas-
madan ordu disiplininde hareket eden mekanizmalar 
olması gerektiğidir.

SENYAP Yatırım’ı buradan hareketle, uluslararası iş or-
tamında rekabet edebilmek için ihtiyaç duyduğumuz 

DEĞERLENDİRME

Ülkemizde ve dünyada şiddetini her geçen gün artırarak devam eden
küresel belirsizlik ortamı Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere,
birçok ülke ve milleti olumsuz yönde etkiliyor.

Hikmet KÖSE
SENYAP Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı

SENYAP Yatırım ile
Yerli ve Millî Vizyon
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dımanların gerçekleştiğini söyleyen 
Zelenskiy, “Pes etmeyeceğiz, kaybet-
meyeceğiz, denizde ve havada sonu-
na kadar savaşacağız. Ne pahasına 
olursa olsun topraklarımız için savaş-
maya devam edeceğiz. Ormanlarda, 
arazilerde, kıyılarda, sokaklarda sava-
şacağız” diye konuştu.

Rusya, NATO’yu
nükleer saldırı ile tehdit etti

Ukrayna’ya yönelik uluslararası huku-
ka aykırı saldırılarını şiddetlendiren 
Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı ül-
kelerin Rusya’yı “yasa dışı” bir şekilde 
hedef aldığını iddia ederek, nükleer 
saldırı tehdidinde bulundu. Putin, 
Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini 
özel savaş görevi rejime geçirdiğini 
ilan ederek, “Gördüğünüz gibi, Batılı 
ülkeler ekonomik açıdan ülkemize 
karşı sadece dostane olmayan ön-
lemler -herkesin iyi bildiği yasa dışı 
yaptırımları kast ediyorum- almakla 
kalmıyor; aynı zamanda önde gelen 
NATO üyelerinin üst düzey yetkilileri 

ülkemize karşı saldırgan açıklamalar 
yapıyor. Bu nedenle Savunma Baka-
nı ve Genelkurmay Başkanı’na, Rus 
ordusunun caydırıcılık güçlerini özel 
savaş görevi rejimine geçirmelerini 
emrediyorum” dedi.

Ukrayna’da en az 4 bin Rus 
askeri etkisiz hâle getirildi

Rusya’nın Ukrayna’da istediği sonucu 
elde edemediğini vurgulayan ABD 
Merkezi İstihbarat Direktörü (CIA) 
Direktörü William Burns, Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir Putin’in “kızgın” 
olduğunu ve durumdan memnun ol-
madığını savundu. Putin’in Ukrayna’yı 
bağımsız bir ülke olarak görmediğini 
ve uzun zamandır bu ülke için planlar 
yaptığını anlatan Burns, Putin’in bu 
planlarında ciddi şekilde yanıldığını 
ifade etti. Burns, Rusya’nın saldırılarını 
artıracağını ve “gelecek birkaç hafta-
nın oldukça ağır ve çirkin geçeceğini” 
kaydetti. ABD Savunma İstihbarat 
Ajansı (DIA) Direktörü Scott Berrier 
ise Rusya’nın Ukrayna’da bekledi-

ğinden daha fazla asker kaybettiğini 
savundu. Berrier, Rusya’nın Ukrayna 
savaşında şu ana dek en az 4 bin Rus 
askerinin etkisiz hâle getirildiğini tah-
min ettiklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: 
Ukrayna’daki hedefimiz
hükümeti devirmek değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Mariya Zaharova, çevrim içi düzenle-
diği basın toplantısında, Ukrayna’da 
Rus askeri birliklerinin görevinin 
halka yönelik olmadığını savundu. 
Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’daki 
hedeflerine ilişkin, “Hedef, Ukrayna’yı 
işgal etmeyi, devleti ve mevcut hü-
kümeti devirmeyi içermiyor” diye ko-
nuştu. Ukrayna’da yabancı savaşçıla-
rın bulunduğunu belirten Zaharova, 
bu vatandaşların hayatları hakkında 
sorumluluk taşımadıklarını ifade etti. 
Zaharova, “Rus askerlerine karşı her 
türlü silahlı faaliyet derhal durdurula-
cak, yabancı gönüllü ve paralı savaş-
çılar yok edilecek” dedi.

DETAY HABER

Dünya Diken Üstünde
Ukrayna’da Çatışmalar Şiddetleniyor

DETAY HABER

Rusya ile Ukrayna arasında Rus iş-
gali altında bulunan Donbas bölgesi 
nedeniyle yükselen gerilim savaşa 
neden oldu. Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğu-
sundaki Donbas’a özel askeri operas-
yon başlattıklarını duyurdu. Dünyayı 
ayağa kaldıran harekata tepkiler ve 
yaptırımlar peş peşe gelse de Putin 
durmadı. Ukrayna’da birçok askeri 
tesis vuruldu, büyük kentler Rus or-
dusu tarafından işgal edildi.

Ukrayna’da
seferberlik ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Ze-
lenskiy, ülke çapında genel seferber-
lik ilan edilen kararnameyi imzaladı. 
18-60 yaş arası erkeklerin ülkeden 
çıkışı yasaklandı, eli silah tutan her-
kes orduya çağırıldı. Putin’in Ukrayna 
topraklarına yönelik askeri harekat 
emri vermesinin ardından sadece 
bölge değil, dünya alarm durumu-
na geçti. Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 
(NATO)’nden Moskova yönetiminin 
kınandığı ve yaptırımların uygulana-
cağının bildirildiği açıklamalara imza 
atıldı. AB, ABD, İngiltere, Almanya, 
Fransa, İtalya ve Kanada başta olmak 
üzere birçok ülke, Rusya’ya karşı uy-
gulanacak ilave ekonomik yatırımlar 
konusunda ortak açıklama yayım-
ladı. Batılı ülkeler, Rusya’ya karşı en 
büyük kozlarından birini oynamaya 

karar verdi. Alınan kararla, bazı Rus 
bankalarının, uluslararası para trans-
feri sağlayan SWIFT sisteminden çı-
karıldı.

BM: Ukrayna’da ölü ve
yaralı sayısı 2000’i geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sek-
reter Sözcüsü Stephane Dujarric, 
Ukrayna’daki duruma ilişkin yaptığı 
açıklamada, Rusya’nın saldırıların-
da, Ukrayna’da hayatını kaybeden 
sivillerin sayısının resmi rakamlara 
göre 1600’ü aştığını ancak bunun 
daha yüksek olabileceğini söyledi. 
Bölgede çatışmaların başladığı 24 
Şubat’tan bu yana ölen ve yarala-
nanların sayısının resmi rakamlara 
göre 2307 olarak paylaşan Dujarric, 
ülkeden ayrılanların sayısının ise 2 
milyona ulaştığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı: 
Bedeli ne olursa olsun
vatanımız için savaşmaya 
devam edeceğiz

Beyaz Saray’ın tahliye teklifini red-
deden Ukrayna Devlet Başkanı Vla-
dimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti 
Kiev’den video konferans yoluyla 
yaptığı açıklamada, “Savaşın birinci 
gününde sabah 04.00’te seyir füze-
leri tarafından saldırıya uğradık. Her-
kes uyandı, insanlar, çocuklar, tüm 
Ukrayna uyandı ve o zamandan beri 
uyumuyoruz” dedi. Her bir Ukrayna-
lının ülkesi için mücadele verdiğinin 
altını çizen Zelenskiy, Ukrayna’nın ağır 
hava saldırılarına maruz kaldığını, an-
cak, Rusya’nın kendilerinden silah bı-
rakmalarını istediğinde Ukraynalıların 
savaşmaya devam ettiğini dile getirdi. 
Ukrayna genelinde sürekli bombar-

Rusya ve Ukrayna arasında süregelen gerginlik 24 Şubat’ta savaşa dönüştü.
Rusya’nın ağır saldırılarına maruz kalan Ukrayna ordusu, işgal altındaki Donbas ve Kırım’dan ilerleyen

Rus birliklerine karşı koymakta güçlük çekse de başkent Kiev’in savunmasında kritik bir süreç yaşanıyor.
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Sözde
“ekonomik başarısızlık”

teorisi ne ifade
ediyor?

Bir Ukraynalı olarak, konuyla ilgili kendi görüşümü 
belirtmek istiyorum. Daha önce, Batı’nın Rusya’ya 
2014’teki Ukrayna işgaline ekonomik misilleme olarak 
uyguladığı yaptırımların, Kremlin’in Rusya’ya maliyet 
uygulamak yerine Rusya’nın zor durumdaki ekonomisi-
ni düzeltmesine yardımcı olacağını savunmuştum. Be-
nim görüşüme göre, yaptırımların en başından beri tat-
min edici olmayan ekonomik teoriye dayandırıldığı savı 
hâlâ geçerli. Bu noktayı burada vurgulamaya gerek yok. 

Bu yazıda, Ukrayna’nın “ekonomik başarısızlığı” hakkın-
daki bu son sözde kavram üzerinde düşünmek istiyorum.

Geçen yıl, 2021’de, Ukrayna ekonomisi bir önceki yıla 
göre yüzde 3’lük bir reel GSYİH büyüme oranı kaydet-
miştir. Tüketici fiyat enflasyonunun hızı, Aralık 2020’de 
görülen yüzde 5’ten yılsonuna kadar beklenenden daha 
yüksek bir oran olan yüzde 10’a yükseldi. Yurt içinde, 
gecelik kurlar için finansal piyasalar ve hesabın ulusal 
parası olan Grivna’nın (Ukrayna’nın ulusal para birimi) 
döviz kuru oldukça sessizdi. Merkez bankası bakiyele-
ri için yurt içi gecelik faiz oranı, sıkı bir şekilde merkez 
bankasının kontrolü altında olan merkez bankası hedef 
aralığının zeminindeydi. Grivna’nın ABD dolarına karşı 
döviz kuru, kabul edilebilir bir aralıkta dalgalanıyordu ve 
döviz kuru günden güne değiştiğinde ve aynı zamanda 
düzensiz bir kaçak amortisman olmadığında, elde edi-
len döviz kuru nominal istikrarının geniş çapta benim-
senmesine yardımcı oldu. 

Kısmen, merkez bankasının geçen yıl ve bugüne kadar 
gecelik oranı için hedef aralığındaki istikrarlı artışlar YP 
oranını desteklemiştir.

Ayrıca, Aralık 2021’deki üretici fiyat enflasyonunun, Ha-
ziran 1996’dan bu yana kaydedilen en hızlı tempo olan 
yıllık bazda yüzde 62’ye ulaştığını da belirtmek gerekir. 
Covid-19 salgını küresel ekonomiyi vurduğunda ve tec-
rit altına aldığında, Ukrayna’nın üretici fiyat enflasyonu, 
2020 boyunca çoğu zaman olumsuz bölgede yıllık baz-
da eğilim gösteriyordu ve sadece o yılın son çeyreğinde 
toparlanıyordu. 

Şimdi, 2021’de gıdadan enerjiye kadar çiğ emtia fiyat-
larında bir sıçrama gören küresel emtia piyasalarının, 
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bunun bir yansımasını Ukrayna ekonomisindeki tüketi-
ci fiyat durumlarında bulduğu görülüyor. Hem tüketici 
hem de üretici fiyat endeksleri bunu diğer faktörlere ek 
olarak bir ölçüde yansıtmıştır. 

Pandemi etkisinde
büyüme tahminleri gerçekleşmedi

Ukrayna merkez bankasının bir yıl önceki tahminleri, 
ekonominin 2021 için reel olarak yüzde 4,1 büyüyeceği-
ni ve bugün tüketici fiyat enflasyonunun hızının yüzde 7 
olacağını ve üretici fiyat enflasyonunun yüzde 6,8 ola-
cağını varsayıyordu. Tüm bu projeksiyonlar tam olarak 
gerçekleşmedi. Fiyat metriklerinin, yukarıda belirtildiği 
gibi, beklenenden biraz daha yüksek olduğu ortaya çı-

Kiev-Moskova Krizinin Gölgesinde

Ukrayna Ekonomisi

Ukrayna son birkaç aydır, önde gelen uluslararası med-
ya kuruluşları için birinci sırada yer alıyor. “Ukrayna kri-
zi” meselesi, 2014’te ilk kez ortaya çıktıktan sonra yeni-
den geniş kapsamlı gündeme geldi. 

O zamanlar, Rusya’nın liderliğinde askeri bir işgal dü-
zenlendi. Ukrayna topraklarının büyük ve ekonomik 
olarak önemli bir bölümünü etkili bir şekilde Rusya yan-
lılarının egemenliği altına girdi. Kırım yarımadasını ve 
endüstri merkezli Donbas bölgesinin bazı kısımları da 
aynı şekilde ele geçirildi. 

Şimdi, 2022’nin başlarında (işgalden sekiz yıl sonra), 
Ukrayna topraklarının diğer bölgelerine başka ve muh-
temelen daha büyük bir askeri müdahale düşünen bir 
Rusya’dan bahsediliyor.  

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada, Columbia 
Üniversitesi’nde tarih profesörü Adam Tooze ve Blo-

omberg Opinion köşe yazarı Noah Smith gibi geniş bir 
kitleye sahip önde gelen ekonomi yorumcuları konuyla 
ilgili görüşlerini paylaştı. 

Sırasıyla, Tooze’un makalesi “Putin’in Batı hegemonyasına 
Meydan Okuması - 2022 baskısı” başlığını taşırken, Smith 
makalesindeki büyüme bulmacasını çözmede daha büyük 
bir açıklama yapmaya çalışıyordu: “Ukrayna ekonomik 
olarak neden bu kadar başarısız? Acil bir gizem.”

Her iki yazar da “Ukrayna krizi” üzerine kendi yöntem-
leriyle kafa yoruyordu. Bununla birlikte, bu görüşleri bu 
kadar dikkate değer kılan şey, her ikisinin de öncüllerini 
Ukrayna’nın “ekonomik başarısızlığı” açısından çerçe-
velemesidir. Bu nedenle, ekonomik zayıflık, daha büyük 
bir güç müdahalesine davetiye çıkaran diğer önemli 
faktörler arasındadır. Örneğin Tooze bunu şu şekilde 
formüle etmiştir: “Ukrayna’yı Rus gücünün nesnesi hâli-
ne getiren şey ekonomik başarısızlığıdır.”

DEĞERLENDİRME Alexander VALCHYSHEN
Küresel Sürdürülebilir Refah Enstitüsü Araştırma Görevlisi 

2014 yılında patlak veren siyasi kriz ve Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki bazı bölgeler ve 
Kırım’ı ilhakıyla sonuçlanan çatışmalar, 2022 yılı itibariyle farklı bir boyuta taşındı.
Aradan geçen sürede Rusya’nın doğrudan ve dolaylı tehditlerine maruz kalan Ukrayna
ekonomisi büyük zarar gördü. Bugün gelinen noktada iki ülke arasında yaşanan krizin
ekonomik dengelere yansımaları şiddetli etkiler oluşturuyor.
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karken, büyüme metriğinin beklenenden daha düşük 
olduğu ortaya çıktı. Bu olay, ulusal merkez bankasındaki 
oldukça becerikli ekonomistler tarafından bile, ekono-
mik tahminin ne kadar zor olduğunu hatırlatır.

Büyüme açısından, 2021 sonuçları, Ukrayna ekonomi-
sinin bugün itibariyle Covid öncesi trendinin yaklaşık 
yüzde 3 altında olduğunu göstermektedir. Peki eğilim-
den kaynaklanan bu tür bir eksiklik, pandemiden bu 
yana başka kaç ülke ile karşılaştırılabilir? Örneğin, ABD 
ekonomisi 2021’in sonuna kadar Covid öncesi trendin 
sadece yüzde 1,4 altında kalırken, Euro Bölgesi üye ül-
kelerinden bazılarının 2021’in üçüncü çeyreği itibariyle 
yüzde 2-6 aralığında açıkları vardı.  

Bu son bölüm, Ukrayna’nın ekonomik büyüme verileri-
nin genişletilmiş tarihiyle keskin bir tezat oluşturuyor. 

Pandemiden önce ekonomistler, bir ekonominin bir 
krizden sonra ne kadar hızlı iyileştiğine atıfta bulun-
mak için Küresel Mali Kriz öncesi (2007-08 Yeşil İklim 
Fonu) eğilimine güveniyorlardı. Bu perspektiften ba-
kıldığında, Ukrayna’nın ekonomik performansı olağa-
nüstü derecede durgundu; -YİF öncesi eğilime göre 
eksikliği, çift haneli alanda derindir (aşağıdaki tablo-
ya bakınız). Tarihsel veriler, Ukrayna’nın bağımsızlı-
ğını kazandığı 1990’ların başına kadar genişletilirse, 
trenddeki eksiklik (Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
önce) daha da artacaktır.

DEĞERLENDİRME
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Ancak yargı, emeklilik ve sağlık reformlarının yakın ge-
lecekte en önemli öncelik olduğu pazar bazlı reformlar 
geride kaldı. 

Yukarıdakilerin tümü, bir ülke kapsamlı bir reform paketi 
uyguladığında hızlı ekonomik büyüme sağlayan ekono-
mik ortodoksluk için bir oyun kitabı olarak durmaktadır. 

Yabancı yatırımcılar 
aranırken,

yerli yatırımcılar 
önemsiz görülüyor 

Ancak böyle bir oyun kitabı ülkenin kendi kendini idame 
ettirme ve büyüme kapasitesini küçümsüyor. Tüm dikkat-
ler yerli veya yabancı “yatırımcı çekmeye” odaklanmıştır. 
Yabancı yatırımcılar bugünden sonra en çok arananlar 
arasında bulunurken, yerli yatırımcılar hala önemsiz sa-
yılıyor. Bir zamanlar pazara dayalı finansın rayına oturan 
yerli emeklilik sisteminin, gelecekteki büyüme için yurt içi 
tasarruf biriktirebileceğine inanılıyor. Yetkililer çoğu za-
man kemer sıkma politikasına yöneliyor (mali ve parasal 
duruşların gevşetildiği Covid-19 pandemisinden kaynak-
lanan derin durgunluk kısa bir istisnaydı). Bana göre, dü-
şük ve kırılgan ekonomik büyümeye yönelik bir önyargı, 

böyle bir taktik kitabını uygulayan bir ekonomiye otur-
tulmuştur. 

Ukrayna merkez bankası enflasyonla mücadele etmeye ça-
lışırken, ücret artışı her hızlandığında bir alarm veriyor. “Ta-
rafsız” veya “doğal” olarak kabul edilen yüzde 8,5 seviyesine 
yaklaştıkça yüzde 9’luk işsizlik oranlarını tolere eder. 

Aynı zamanda, GSYİH içindeki ücret payının 2021 üçüncü 
çeyrek sonunda bir yıl önceki yüzde 44’ten yüzde 41’e 
gerilemesi de dikkatlerden kaçmadı ve yorumlanmadı. 
Ayrıca, ücret payının 2013’ün ortalarında yüzde 55’lik bir 
zirveden 2017’nin başlarında yüzde 37’lik bir tüm zaman-
ların en düşük seviyesine nasıl düştüğü asla açıklanma-
mıştır. Bu arada, daha sonra GSYİH’nın kar payı, bir yıl 
önceki yüzde 42’den yüzde 44’e yükselmiştir (2016’nın 
sonlarında yüzde 47’ye ulaşmıştır).

Sonuç olarak, şu anda birçok Ukraynalı yurtdışında çalı-
şıyor. Çoğunlukla bunlar yüksek ücretli profesyonel işler 
değil, daha çok düşük ücretli işlerdir. Örneğin, Polonya’da 
“çoğunlukla çekici olmayan (yerel işçinin bakış açısın-
dan) iş dünyası pozisyonlarını üstlenirler: düşük ücretli, 
geçici ve güvensiz ve belirsiz istihdam süreleri sunan po-
zisyonlar.” 

Nihayetinde, Ukrayna’nın reformcu topluluğu, yalnızca 
depresif maaşları ve yerel istihdam beklentilerini dışlayan 
bir büyüme yanlısı strateji değil, maaş ve istihdam artır-
ma yanlısı bir strateji formüle etme noktasına gelebilir.

DEĞERLENDİRME

Noah Smith bu uzun tarihe atıfta bulunarak argümanını 
Ukrayna üzerine kurar. Adam Tooze de üstü kapalı ola-
rak atıfta bulunur. 

2014’ten bu yana Rus askeri saldırganlığının münhasır 
bir yan ürünü değildir. Bundan daha fazlası var. Ve yu-
karıda adı geçen ekonomi yorumcuları da bu beyanıma 
katılmaktadır. 

Ancak ekonomi söz konusu olduğunda, vardıkları sonuç 
benimkinden farklıdır. Ekonomi söz konusu olduğun-
da, vardıkları sonuç benimkinden farklıdır. Ve buna ek 
olarak: “Harici askeri tehdit, çağlar boyunca ülkeler için, 
özellikle de Japonya ve Güney Kore için bir katalizör ol-
muştur. Umarım şimdi Ukrayna için de aynısını yapar.”

Bu kavram, bu görüşü bu şekilde tanımlayan Ukrayna-
lı reformcuların en yüksek kademesi arasında oldukça 
popülerdir: “Ortak bir düşman, reformları sağlamlaştır-
maya yardımcı olabilir.” 

Bu görüşleri birleştiren şey şu gerçektir: devam eden 
ekonomik reform sorgulanmadan kalmaktadır; Uk-
rayna’nın liderliği sürekli olarak çok yozlaşmış veya en 
azından siyasi iradeden yoksun olmuştur; ve bir düşman 
tarafından dış tehdit, ekonomiyi daha hızlı bir şekilde 
reformdan geçirmeye yardımcı olabilir.   

Rusya’nın
Ukrayna üzerindeki 

baskısı uzun yıllar
devam edecek 

Benim görüşüm şu açıdan biraz farklı. Ukrayna’nın sor-
gulaması -bununla, ülkenin ekonomik durumu hakkında 
araştırmacı bir sorgulamayı kastediyorum- aşağıdaki 
soruyla başlamalıdır. Ekonomik reform kavramı, gerçek 
bir GSYİH metriğiyle ölçüldüğünde, Ukrayna’nın ekono-
mik düşük performansının bir nedeni ise ne olur? 

Sorunun cevabı şüphesiz oldukça karmaşıktır. Jeopo-
litiği bir süre için bir kenara bıraksak bile, gerçekten 
de öyle. (Elbette Rusya’nın Ukrayna üzerindeki baskısı 
uzun yıllar devam edecektir. Bunun yararlı olduğunu 
düşünmek oldukça ironiktir).

İddiamı desteklemek için sadece bir husus daha ekle-
yeceğim.

Ukrayna’da son birkaç yıl içinde ekonominin makroeko-
nomik istikrara ulaştığına dair popüler bir ifade bulun-
maktadır. 

Piyasaya dayalı bir takım reformlar hayata geçirildi. Ara-
zi, emek, bankacılık ve bankacılık dışı finansal hizmetler 
vb. için pazarlar, ya (tarım arazileri üzerinde) kuruldu 
ya da (ticari bankacılıkta) yeniden kuruldu. Parlamen-
to, Merkez Bankasının bağımsızlığı kavramını pekiştiren 
bir dizi yasa kabul etmiştir. O zamandan beri, ciddi bir 
enflasyon savaşçısı olarak güvenilirliğini kanıtlamak için 
hareket ediyor. Ukraynalı merkez bankacıları, Dnipro 
nehrindeki kendi Bundesbank kurumları için bir takma 
ad benimsemişlerdir ve bu oldukça önemli bir ifadedir. 
Maliye Bakanlığı, borç yönetimini depolitize etti ve hem 
yurtiçi hem de Eurobond finans piyasaları aracılığıyla 
küresel yatırım topluluğuna cazip borçlanma araçla-
rı sağlamak için operasyonlarını ince ayarladı. Toplam 
bütçe açığının GSYİH’nın yüzde 3’ünde kapatılması için 
mali kuralların benimsenmesi kamu denetiminden kaçtı 
ve bunun yerine rahat bir ortamda gerçekleşti. Ekonomi 
şimdi daha önce olduğundan daha da büyük bir piyasa 
temelli finans moduna doğru göç ediyor. 

Tüm bu gelişmeler 2014’ten sonra ve bazıları 2019’dan 
sonra, yani Ukrayna’nın görevdeki cumhurbaşkanının 
gözetimi altında gerçekleşti. 

DEĞERLENDİRME
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MÜSİAD Vizyoner’21 Zirvesi’nde açıklanan “İklim Manifestosu” ile
kitleleri değişen dünyada iklimin önemini fark etmeye çağırıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi, Geri Dönüşüm,
Çevresel Etki, Kuraklık, Enerji, Karbon Ayak İzi, Teknoloji ve

Lojistik Devrimi gibi konuları kapsamlı şekilde ele alan manifesto,
iş dünyası ve sanayide yeşil dönüşümü destekliyor.

ile Yeşil Dönüşümü
Fark Et

İklim
Manifestosu
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MÜSİAD yaratılmış her canlının kaliteli ve adil yaşam 
hakkı olduğuna, dünya ikliminin geleceğinin birkaç ül-
kenin menfaatinden daha önemli olduğuna inanır. İl-
keleri ve inancı gereği insanlığa hizmet eden dünyayı 
korumak için, her türlü adımı atacak, dünyadaki sessiz 
çoğunluğun sesi olabilmek için uluslararası boyuttaki 
tüm gücünü kullanacaktır. Küresel ortalama yüzey sı-
caklığı artışının, artı bir buçuk dereceyle sınırlanmasını 
planlayan küresel iklim değişikliği politikasına, tüm dün-
ya ülkelerine eşit ve adaletli uygulanarak, sürdürülebilir 
kalkınmanın eşit bir şekilde sağlanması şartıyla destek 
vermektedir. Bu sebeplerden MÜSİAD’ın 10 maddeden 
oluşan İklim Manifestosu açıklanmıştır.

Bu bağlamda birkaç kavrama yakından bakmamız 
gerekmektedir; 

Sürdürülebilir
Kalkınma ve

Döngüsel Ekonomi
Döngüsel ekonomi, aslında sürdürülebilir kalkınma kav-
ramı ile yakın ilişkili olan bir olgudur. Sürdürülebilir kal-
kınmanın tanımı “Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 
karşılama yeteneklerinden ödün vermeden günümüzün 
ihtiyaçlarının karşılanmasından ödün verilmemesidir” 
(United Nations, 1987). Sürdürülebilir kalkınma daha çok 
ekonominin genel düzeyi, ekoloji ve toplumsal yapı ile il-
gili makro bir kavramken; döngüsel ekonomi ise üretim, 
tüketim ve atık yönetimi gibi mikro olgularla ilgilenmek-
tedir.

Döngüsel Ekonomi ve Geri Dönüşüm

Döngüsel ekonomi, kaynakların, enerjinin ve malzeme 
döngüsünün tükenmesini önlemek için mikro ve makro 
düzeyde uygulanması ile sürdürülebilir kalkınmanın ko-
laylaşmasını hedefleyen bir ekonomik sistemdir.

Döngüsel ekonomiyi tanımlamak için 3R kavramı ortaya 
atılmıştır. 

3R; Reduce (Azalt), Reuse (Tekrar kullan) ve Recycle 
(Geri Dönüşüm) kavramlarının baş harflerinden oluş-
maktadır. Bazı çalışmalarda ise 3R kavramı genişletilmiş 
ve 6R hâline getirilmiştir. 6R, 3R’ye ek olarak Redesign 
(Tekrar Tasarla), Remanufacture (Tekrar Üret), Recover 
(Yeniden Kazan) kavramlarından oluşmaktadır.

Dünyanın en büyük sorunlarından birisi üretim ve tüke-
tim sonucunda ortaya çıkan atıkların ne yapılacağıdır. 
Dünyada ortalama kişi başı atık üretimi günlük 1,2 kg’dir. 
Dünyada yıllık olarak 1,3 milyar ton belediye ve 1,67 mil-
yar ton endüstriyel nitelikli atık oluşmaktadır (TÜDAM, 
2016: 3).

6 yıl öncesinin rakamları bile biraz düşündüğümüzde 
tüyler ürpertici rakamlara ulaşıyor. Aynı rakamları Türki-
ye’ye uyarladığımızda yaklaşık yıllık 100 milyon ton atık 
ortaya çıkmaktadır. 

Çevresel Etki

İşin ekonomik boyutunun yanı sıra bu sistemin kurulma-
sı ve yaşaması için sağlıklı bir çevreye ihtiyacımız var; 
özellikle de günümüzde. Okyanuslarda ve denizlerde bi-
riken plastik atıkların ve ölü ağların deniz ekosistemine 
ve habitatımıza verdiği zararı yakın zamanda “müsilaj” 
problemiyle hepimiz gördük. Ya da 90’lı yılların başın-
da doğalgaz çözümü gelmeden önce hava kirliliğinden 
dolayı büyükşehirlerde yaşanan üst solunum yolu has-
talıklarını hatırlamak çok da zor olmasa gerek. Birkaç yıl 
öncesine kadar Tarım Bakanlığı çalışmaları olmasa hâlâ 
çiftçilerimiz toprağın çoraklaşmasına sebep olan kirecin 
bağlayıcı olarak kullanıldığı gübreleri kullanmaya devam 
edecekti. Hatta her sene onlarca tarım ilacı toprağa ve 
çevreye verdiği zarardan dolayı ruhsatları iptal ediliyor. 
Tabi sanayi atıkları ve kimyasalların verdiği zararların yanı 
sıra gürültü kirliliği, koku kirliliği, ışık kirliliği, toprak kirli-
liği, su kirliliği, radyoaktif kirlilik, hava kirliliği ve bunun 
gibi tanımladığımız veya henüz tanımlamadığımız çevre 
kavramlarının da hem doğaya hem de insan yaşamına 
olumsuz etkileri fark ediliyor. Bakanlıklar arası çalışma 
gruplarının bir araya gelip ortak çözüm yolları ve politika 
oluşturmasında çok büyük yararı olacaktır. 

Kuraklık

Dünya ısınıyor hem de dünyada yaşayan pek çok bitki 
ve hayvanın varlığını tehdit edecek şekilde. Buzullar çö-
zülüyor, ekosistemin dengesi geri dönülemez seviyede 
bozulmaya çok yaklaşmış durumda. Her geçen gün nes-
li tükenmekte olan hayvanlar listesi hızla artıyor. Geçen 
yıl yaşanan kuraklık sebebiyle barajlarımızdaki suyun 
%50’sinden fazlasını buharlaşma sebebiyle daha kulla-
namadan kaybettik. Bu yıl kuraklık sebebiyle bazı tarım 
havzalarına yeteri kadar su bulamama riskimiz var. Küre-
sel iklim değişikliği tüm dünyayı; kuraklık ve sıcaklık önce 
bitki örtüsünü ve tüm yaşamı tehdit etmekte. Tarımsal 
verim ve hasılada bir şeyler yapılmazsa tüm dünya kıtlık 
tehlikesiyle karşılaşabilir. 

İKLİM MANİFESTOSU
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www.es-ka.com
+90 212 643 25 84

             Teknolojik altyapımız kapasite gücümüz
  konusunda deneyimli kadromuz ve dünyanın
      önde gelen lider markalarıyla endüstriyel balıkçı-
              lığın 25 yıldır çözüm ortağıyız.

Enerji

Her geçen gün enerji maliyetlerinde inanılmaz artışlar 
var. Daha 10 yıl öncesinde AB’de 1 litre mazot 90 Euro/
Cent civarındayken bugünlerde 1,60 Euro’lar dayanmış 
durumda. Öyle ki uluslararası ticaret navlun maliyetleri 
yüzünden ciddi maliyet baskısı altında. Üstüne üstlük, 
lojistik problemleri mal akışı ve terminleri olumsuz etki-
lemekte. Pek çok ham maddenin üretim maliyetleri daha 
önce hiç olmadığı kadar yükselmiş durumda ve tüm dün-
ya bu ortamdan bir çıkış yolu aramakta. Fosil yakıtları 
mevcut teknolojilerde çevreye baş edebileceğinden daha 
fazla sera gazı vermeye de devam ediyor. 

Karbon Ayak İzi 
Karbon ayak izi, su ayak izi, emisyon ayak izi, çöp ayak izi, 
kirlilik ayak izi, dezenformasyon ayak izi, radyasyon ayak 
izi, bağımlılık ayak izi, dijital ayak izi… Sizce önümüzdeki 
yıllarda daha kaç tane ayak izi kavramı hayatımıza ekle-
necek?  

Fark Eden İnsan: Uyanış

1000 adet cep telefonunun geri dönüşümü ile 250 mg 
gümüş, 24 mg altın, 9 mg paladyum ve 9 gr bakır tek-
rar üretim sürecine dâhil edilebilmektedir. Cep telefonu 
değiştirme sıklığı ortalama 1,7 yıldır ve %30 cep telefonu 
tüketicisinin telefonunu 6 ayda bir değiştirdiğini görmek-
teyiz. Ülkemizde 83,5 milyon mobil kullanıcı aboneliği 
var. Her yıl 50 milyon telefon alıyoruz, ya eskileri ne ya-
pıyoruz?

Dünya nüfusunun %10-11’i açlıkla kıvranırken, dünyada 
üretilen gıdanın %30’unu çöpe atıyoruz. Peki ya dünyada 
açlıkla mücadele edenler için ne yapıyoruz?

Ortalama dünya sıcaklığı 2 derece artarsa dünyadaki bit-
ki ve hayvan türlerinin %5’i yok olacak! Milyonlarca insan 
aç kalacak! Yaşamak için göç etmek zorunda kalacak! 
Suriye Savaşı ile dünya yaklaşan küresel göç krizinin si-
mülasyonunu deneyimlerken seyirci mi kalacağız? 

Teknoloji ve Lojistik Devrimi

Türkiye kurulduğu dönemden beri belki de ilk defa 
dünya piyasalarına teknolojik konularda sadece kendi 
know-how’unu kullanarak adından söz ettirmeye başla-
dı. Dünya tarihinde ilk defa SİHA’lar bir savaşa son verdi. 
Yüzyıllardır özlemini duyduğumuz “Türk Koridoru” açıldı!  
Üretim, yazılım ve donanım. Artık organize olmak için bir 
engelimiz kalmadı. Başarılar arka arkaya geliyor ve ge-
lecek! Dünya krizden çıkış arayışı sürecinde Türkiye’nin 
lojistiğine ve teknolojisine güveniyor. Artık Avrupa’ya 
açılmak isteyen işletmeler büyük yatırımlarını Türkiye’ye 
kaydırıyor.

Artık bu değişimin tanımı Sürdürülebilir Kalkınma ve 
Döngüsel Ekonomi ilkeleri temeline dayanan “Yeşil Dö-
nüşüm”dür. İşletmede, fabrikada, finansta, teknolojide, 
okulda, hastanede, evde, kısaca tüm dünya ve ülkemizde 
başarının anahtarı ve liderlik “Yeşil Dönüşümü” gerçek-
leştirebilenin olacaktır. 

Yeni kurulan dünya düzeninin başrolünde hak ettiğimiz 
        yeri almak için; ülkemizin 
     küresel liderlik yolcuğunda,
     tüm işletmeleri, tüm çalı-

şanları, tüm vatandaşlarımı-
             zı ve tüm dünya milletlerini
         yukarıda arz ettiğimiz yeşil dönüşüm
    sürecinde bize destek olmaya,
  bizimle çalışmaya davet ediyoruz.
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mileri dünya iklimini değiştiren sera gazlarının yüzde 
70’inden fazlasının salınımında sorumlu. Peki bu ülkeler 
sorumluluk alıyorlar mı? Hayır almıyorlar. Küresel anlaş-
malara imza atmıyorlar. Bu sorumluluğu alanların karar-
larında ise en başta kendi ekonomilerini yeni bir düzen 
içinde koruma emareleri görülüyor. Dolayısı ile dünya-
nın hayatiyetinin devamı konusunda bile 8 milyarı ge-
çen nüfusunun ortak adalet ve eşitliği üzerine değil yine 
menfaat sahiplerinin kararları etkili oluyor. Bu sebeple 
MÜSİAD’ın İklim Manifestosu’ndaki şu cümle çok vurucu 
“Dünya ikliminin geleceği birkaç ülkenin menfaatinden 
daha önemli.” İşte tam bu noktada Genel Başkanımız 
Sayın Mahmut Asmalı MÜSİAD’ın değerleri ile hareket 
ederek MÜSİAD Vizyoner’21’de İklim Manifestosu ile bir-
likte ortak paydası insanlığa fayda üretmek olan herkes 
ile görüşmeye, iş birliği yapmaya ve gücünü birleştirme-
ye hazır olduğunu söyledi. 

Dünyada ki karbon salınımının en büyük sebebi ener-
ji kaynaklarıdır. Bu enerji kaynakları tüm insanlığa bir 
nimet olarak dünya farklı noktalarına serpiştirilmiştir. 
Gelin görün ki modern toplumun kan dolaşımı ihtiyacı 
gibi olan enerji adaletsizce kullanılmakta ve milyarlarca 
insanın hakkı belli bir azınlığın kullanımına sunulmakta-
dır. Bu sebeple dünya kirlendiği ve tüm insanlık zarar 
gördüğünde ise sorumluluk sahibi olanlar sorumluluk 
almamakta ve fatura iklim değişikliği ile tüm insanlığa 
çıkmaktadır.

İşte bu sebeple MÜSİAD Vizyoner’21 İklim Manifestosu, 
hem bugüne hem de geleceğe yönelik bir durum tespi-
ti aynı zamanda adalet vurgusu ile sessiz çoğunluğun 
sesidir.

MÜSİAD emanete sahip çıkarak ve Vizyoner bakış açısıyla 
geleceği öngörerek; önce kendi kapımızın önünü süpüre-
rek başlayalım diyor. İnsanlığa rahmet olarak gönderilen 
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)‘in sünnet-
lerine sarılalım. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v) iklim ve israf ile ilgili diyor ki;

• Yaş ağaçları, yaş ekinleri kesmeyin, nehir ve ırmaklardan 
su kullanırken israf etmeyin.
• Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulun-
sa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yap-
sın! (Ahmed, III, 191, 183)
• Bir Müslüman herhangi bir ağaç veya bitki dikerse, on-
dan yenilen şey kendisi için sadakadır, ondan çalınan şey 
kendisi için sadakadır, yabani hayvanların yediği şeyler 
sadakadır, kuşların yedikleri sadakadır, bir kişinin on-
dan alıp eksilttiği şey de kendisi için sadakadır. (Müslim, 
Müsâkât, 7)
İşte 1.500 yıl öncesinde iklim vizyonu açıklayan Peygam-

İKLİM MANİFESTOSU

ber efendimiz (s.a.v)‘in ekolojik dengeyi gözetmesi en 
büyük örnektir.

Bu vesile ile vizyoner bir bakışla bireyselde yapabilecek-
lerimizi ve sorumlu olduğumuzu hatırlayalım. Kendi ma-
nifestomuzun başlıklarını da kişisel yapacaklarımız olarak 
MÜSİAD Vizyoner’21‘i bir milat kabul ederek;

• Su kaynaklarımızı israf etmeyelim,
   suyu boşa akıtmayalım.
• Evlerimizde kullandığımız ışıkları gereksizse
   söndürelim, doğal aydınlatmadan istifade edelim.
• Gereksiz ısıtma ve soğutma yaparak elektrik ve
   doğalgaz tüketimini artırmayalım. Unutmayalım
   1 ° C fazla ısıtmak yüzde 7 daha fazla enerji
   tüketmek demektir.
• Tasarruflu su başlıkları kullanalım
• Evlerimize yalıtım yaptıralım.
• Ulaşımda gereksiz araç kullanımından ve
   yakıt tüketiminden kaçınalım.
• Yüksek verimli enerji tüketen ev eşyaları ve
   makineler tercih edelim.
• Kullanmadığımız cihazların fişlerini prizden çekelim.

Dünya İkliminin Geleceği,
Birkaç Ülkenin Menfaatinden Daha Önemli 

MÜSİAD‘ın önemli etkinliklerinden biri olan MÜSİAD Viz-
yoner’21, 22 Aralık’ta Haliç Kongre Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. Vizyon kelimesi Türk Dil Kurumuna göre “gö-
rünüm, ülkü, sağgörü ve kişinin ileri görüşlülüğü” olarak 
açıklanıyor. MÜSİAD Vizyoner’de bu kapsamda aslında iş 
dünyası ve insanlık için geleceğin görünümünü bugüne 
yansıtmayı planlayan, öngörüleri ortaya koyan, aslında 
geleceğe ışık tutan bir zirve.

MÜSİAD Vizyoner bu kapsamda geçmişte ele aldığı ko-
nular ve bu konuları konuşan katılımcılarının açıklamaları 
ile ele alınan başlıkların birkaç yıl içinde gerçekleştiğini 
ispatlamış bir program. MÜSİAD Vizyoner’21’de ise ana 
başlık “Fark Et” idi. MÜSİAD Vizyoner’21’in merkezinde 
ise “İklimi Fark Et” başlığı ile tüm insanlığı ilgilendiren 
İklim ve Ekonomisi yer edindi. MÜSİAD bu kapsamda 
Türkiye’nin en büyük iş dünyası sivil toplum kuruluşu 
olarak bir sorumluluk alarak “İklim Manifestosu” açıkladı. 
MÜSİAD İklim Manifestosu’nda öncelikle iklim değişikliği 
olgusunu doğru tanımlamaya çalıştı. 

Dünyanın ve ikliminin MÜSİAD değerlerine göre insanlı-
ğa bir emanet olduğu vurgusu yapılarak, iklim politikala-
rına adalet atfı yapıldı;

“MÜSİAD yaratılmış her canlının kaliteli ve adil yaşam 
hakkı olduğuna, dünya ikliminin geleceğinin birkaç ülke-
nin menfaatinden daha önemli olduğuna inanır. İlkeleri 
ve inancı gereği insanlığa emanet olan dünyayı korumak 
için her türlü adımı atacağını, dünyadaki sessiz çoğun-
luğun sesi olabilmek için uluslararası boyuttaki tüm gü-
cünü kullanacağını beyan eder. MÜSİAD, küresel ortala-
ma yüzey sıcaklığının +1,5°C ile sınırlanmasını planlayan 
küresel iklim değişikliği politikasını tüm dünya ülkelerine 
adaletli ve eşit uygulanarak sürdürülebilir bir geleceğe 
geçiş sağlaması şartıyla destek vermektedir.”

İklim değişikliğinde Türkiye’nin payı yaklaşık binde 7 
olarak önümüze çıkmakta. Amerika Birleşik Devletleri, 
küresel karbon salınımında yüzde 22’lik, Çin ise yüzde 
18’lik bir paya sahip; aslında dünyanın gelişmiş ekono-

İKLİM MANİFESTOSU Altuğ KARATAŞ
MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı 

Dünya ikliminin geleceği, küresel düzeni istediği gibi şekillendirmeyi hedefleyen birkaç ülkenin 
menfaatinden daha önemlidir. Bu şartlar altında yaşamın sürekliliği ve dönüşen dünyanın
geldiği noktada geleceğe yönelik sorumluluk düzeyimiz her geçen artıyor.
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JBIC tarafından Türkiye’ye bugüne kadar 615 milyon 
ABD doları tutarında destek sağlanmış olup, bu yıl Şu-
bat ayında ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’na yönelik 
220 milyon ABD doları tutarında bir finansman çerçe-
vesi için karar alınmıştır. Bunun gibi desteklerin Türki-
ye’deki çevre çalışmalarına ivme kazandırmasını ümit 
etmekteyim. 

Son olarak, Japonya’nın Resmi Kalkınma Yardımı’nın uy-
gulayıcı kuruluşu olan JICA (Japonya Uluslararası İş Birliği 
Ajansı) 2000’li yıllarda Türkiye’nin ekonomik kalkınması 
adına santrallerin enerji verimliliğinin ve enerji tasarru-
fu politikalarının teşvik edilmesine yönelik kapasite iyi-
leştirme çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Yen Kredisi 
çerçevesinde ise bugüne kadar hidroelektrik santrallerin 
inşası ve yerel yönetimler için sağlanan su, kanalizasyon 
ve atıklara yönelik tedbirler vasıtasıyla Türkiye’nin enerji 
ortamının iyileştirilmesine destek vermiştir.

Türkiye ile çevre
alanındaki iş birliğini 

derinleştirmeyi
hedefliyoruz 

Bu yıl Ocak ayında Teknik İş Birliği Anlaşması’nın yürür-
lüğe girmesiyle birlikte teknik iş birliğinin yeniden baş-
latılması planlanmaktadır. Teknik iş birliği, insan kaynağı 
yetiştirilmesi için olmazsa olmaz bir araçtır. Bu anlaş-
mayla birlikte Türkiye ile çevre alanındaki iş birliğimizi 
de derinleştirmeyi düşünmekteyiz. 

Yanı sıra, JICA, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
talebi üzerine Türkiye’nin pompaj depolamalı hidroe-
lektrik santrali projesi ile ilgili fizibilite çalışmasını yürüt-
müştür. Japonya’da dağların büyük yükseklik farklılıkla-
rına sahip olmasından istifade edilerek, elektrik, düşük 
talep zamanlarında depolanıp yüksek talep zamanla-
rında arz edilerek, yüksek verimlilik sayesinde istikrar-
lı enerji arzı tahakkuk edilir. Ayrıca, elektrik kalitesini 
iyileştirmek amacıyla kurulan fonksiyon ile de kaliteli 
elektrik arzı gerçekleştirilir. 

Japon firmaları, söz konusu alanda uzun yıllara daya-
nan deneyime sahip. Japonya’nın, kendisiyle ile aynı 
topoğrafya koşullarına sahip olan Türkiye’ye hem enerji 
arzının istikrara kavuşturulması hem de çevre hassasi-
yeti hususlarında katkı sağlamasını destekliyoruz. Çev-
re alanı gelecekte küresel olarak büyümesi beklenen bir 
alan ve bundan böyle Japonya ile Türkiye arasındaki iş 
birliği ilişkilerinin bahse konu alanda da güçlenmesini 
temenni ederim.

DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin Paris Antlaşması’nı geçen yıl Ekim ayında 
onaylamasıyla iklim değişikliği sorunlarıyla ilgili ulusla-
rarası topluma geri dönmüş olması son derece memnun 
edici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bundan böy-
le Türkiye’nin bu alanda öne çıkan bir oyuncu olmasını 
umuyorum. Aynı zamanda Japonya olarak Türkiye’nin 
çabalarını desteklemek niyetinde olduğumuzu da be-
lirtmek isterim. 

Japonya, 1970’lerdeki Orta Doğu savaşlarıyla başlayan 
enerji krizinden bu yana enerji tedarikinin istikrarlı bi-
çimde sağlanmasının yanı sıra enerji kaynaklarının çe-
şitlendirilmesi, enerji tasarrufu gibi alanlarda ilerleme 
kaydetmiş olup; uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip. 

Japon firmaları,
Japonya’da edindikleri 
tecrübeleri Türkiye’de 

de hayata geçiriyor.
Bununla birlikte Japonya, çevreyle ilgili teknolojiler ala-
nında ise sadece geri dönüşüm veya atık işleme değil, 
son zamanlarda CCS (karbon yakalama ve depolama) 
deneme uygulamaları gibi çeşitli alanlarda da çalışma-
larını sürdürmektedir. Ülkemizin istikrarlı enerji tedariki 
ve çevresel hassasiyet hususundaki tecrübelerinin de 
Türkiye’ye katkı sağlayacağına inanıyorum. 

Bu tür çevre dostu uygulamalar, Türkiye’de faaliyet gös-
teren Japon şirketleri tarafından da benimsenmektedir. 
Sakarya’da bulunan Toyota Türkiye markasının fabrika-
sında kullandığı elektriği yüzde yüz yenilenebilir enerji-
den elde etmesi, Çankırı’da bulunan Sumitomo Rubber 

AKO markasının atık su geri dönüştürme oranının yüz-
de yüze ulaşmış olması örneklerinde de görebileceği-
miz gibi Japon firmaları, Japonya’da edindikleri tecrü-
beleri Türkiye’de de hayata geçirmektedirler. 

Aynı zamanda, Türkiye’de uygulanan projeler alanında 
ise yine Japonya, İstanbul’da Avrupa’nın en büyük Atık 
Yakma ve Enerji Üretim Tesisi inşaatına destekte bu-
lunmuştur. Bu vesileyle, çevreye katkı sağlayan bu tür 
projeleri yaygınlaştırma niyetimizi ifade etmek isterim.
Sağlanan destekler ile çevre çalışmalarının ivme kazan-
ması öngörülüyor.

Bu noktada finansmanın da önemi öne çıkmaktadır. 
Japonya’nın kamu finansman kurumu JBIC (Japon-
ya Uluslararası İş Birliği Bankası), Japon şirketlerinin 
katılım gösterdiği projeleri destekleyen bir kurumdur. 
Ancak hâlihazırda küresel çevre koruma hareketi (Ye-
şil) temalı yüksek küresel çevre koruma etkisine haiz 
projelere, Japon firmaları tarafından herhangi bir yatı-
rım veya ekipman alımı olmasa bile, özel fonların da se-
ferber edilmesiyle destek sağlanan bir çerçevede kredi 
verilmektedir. 

Suziki KAZUHIRO
Japonya Ankara Büyükelçisi

Japonya ve Türkiye
Çevre Alanındaki İş Birliğini Derinleştiriyor

Yeşil dönüşümün merkezinde Japonya’nın sürdürülebilir teknolojileri Türkiye’deki Japon firmalar
aracılığıyla Anadolu’daki üretim tesislerine entegre ediliyor. Japon şirketler öncülüğünde

harekete geçirilen bu uygulamalar Japonya ve Türkiye arasında çevre ve iklim değişikliğine
yönelik önemli iş birliği sağlıyor.

DEĞERLENDİRME
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İklim kriziyle mücadele kapsamında çevrenin korun-
ması hedeflenirken karbon salımının azaltılması için 
tüm dünyada farkındalık oluşturma çabaları artıyor. 
Sorumlu üretici, bilinçli tüketici modelinin güçlenmesi 
için projeler imzalanıyor. Dünyanın en büyük markaları 
artık sadece şirket bilançoları veya artırdıkları cirola-
rıyla değil aynı zamanda çevreye duyarlı sürdürülebilir 
üretim politikalarıyla “marka gücünü” artırmayı plan-
lıyor. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açıklanan 
Avrupa’nın “Yeşil Mutabakat” çağrısı (European Green 
Deal) ile 2030 yılına kadar karbon salımının yüzde 50 
azaltılması, 2050 yılına kadar ise net-sıfır karbon sa-
lım hedefine ulaşılması amaçlanıyor. Avrupa’nın, “Yeşil 
Mutabakat” adını verdiği bu yeni büyüme stratejisi sa-
nayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye “karbonsuz eko-
nomi” modeli getirirken ticareti de yeniden şekillendi-
riyor. Avrupa’nın yeni sanayi stratejisine göre küresel 
rekabette söz sahibi olabilmek için endüstrinin; daha 
yeşil, döngüsel ve dijital olması şart! Avrupa’nın karbon 
nötr hedefi kapsamında en büyük dönüşümün ener-
ji ve ham madde kullanımının yüksek olduğu plastik, 

tekstil ve elektronik alanlarında yaşanması bekleniyor. 
Avrupa’daki bu gelişmeler, Türkiye’nin sürdürülebilir 
kalkınması için sorumluluklar yüklemekle birlikte yeni 
fırsatları da beraberinde getiriyor.

Geri dönüşüm trendi, plastik sektöründen tekstil ve di-
ğer tüm alanlara kadar her yerde hızla yükseliyor. Modayı 
hanginiz ne kadar takip ediyor bilemiyorum ancak o alan-
da da geri dönüşüm rüzgârları esiyor. 2021 İlkbahar/Yaz 
koleksiyonlarında Marine Serre gibi bazı ünlü tasarımcı-
lar, eski giysileri kullanarak geri dönüşüme dikkat çekti-
ler. Coach ise 1970’li yıllardan kalma cüzdanlardan ve geri 
dönüştürülmüş plastiklerden yapılan çantalarla sürdürü-
lebilirliği destekledi. Eski giysiler ve eşyalardan yararlanıp 
geri dönüşüm ile yeni ürünler elde edilmesi ya da İkinci 
el alışveriş aramalarının yüzde 104’ün üzerinde artması, 
ikinci ele yönelik online satış sitelerine ilginin artması 
aslında bizlere çevre dostu üretim ve tüketim modelinin 
yaygınlaşacağına dair sinyaller veriyor. Eldeki kaynakları 
etkin kullanmak, üretimde karbon ayak izini nötr seviye-
lere düşürmek, bilinçli tüketimi desteklemek ve sonuçta 
geri dönüşümle söz konusu ürünleri yeniden ekonomiye 
kazandırmak “recycling” dediğimiz sistemin çalışmasına 
olanak sağlıyor. Geri dönüşüm, doğal kaynakları korur-
ken, ekonomiye de katkı sunuyor. Birçok sektörün her 
geçen gün daha fazla önemsediği geri dönüşüm elbette 
plastik endüstrisi için de yükselen trend olarak karşımıza 
çıkıyor. 1050 adet geri kazanılmış plastik tepsiden 6 ki-
şilik oturma grubu elde edilebilmesi veya 8 adet plastik 
şişe geri dönüştürüldüğünde 1 adet forma elde edilmesi 
döngüsel ekonominin yansıması oluyor. Petrol türevi yeni 
fosil kaynakları kullanmadan yani daha fazla sera gazı sa-
lımı yapmadan elimizde var olan plastik ürünleri yeniden 
geri dönüştürerek ihtiyacımız olan ürünleri elde etmek 
en çevreci sistem özelliği taşıyor. Türkiye, Avrupa başta 
olmak üzere gelişmiş ülkelerde hızla büyüyen geri dönü-
şüm endüstrisini doğru okumalı ve çevre dostu üretimle 
sürdürülebilir kalkınma fırsatını kaçırmamalı.

Mustafa TANRIKULU
Tanrıkulu Kauçuk Yönetim Kurulu Başkanı 

Türkiye, Geri Dönüşüm 
Trendini Doğru Okumalı

Avrupa, “Yeşil Mutabakat” büyüme stratejisiyle sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye
“karbonsuz ekonomi” modeli getirirken ticareti de yeniden şekillendiriyor.

GÖRÜŞ
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Son dönemde artan inşaat maliyetleri ile bunun gay-
rimenkul satış fiyatlarına yansıması, yüksek enflasyon 
sebebiyle müşterilerin alım gücündeki azalma ve konut 
kredisi maliyetlerinin ulaşılabilir seviyenin çok üstünde 
olması gibi bir dizi nedenden ötürü, özellikle en fazla ko-
nut ihtiyacının bulunduğu B ve C segment olarak adlan-
dırılan, alt ve orta gelir düzeyine sahip müşteri kitlesine 
yönelik proje arzında ciddi bir düşüş görüldü. Bu nedenle 
gayrimenkul satış ve kiralama fiyatlarında da artış devam 
ediyor. Piyasa fiyatlarını dengelemek için özellikle talebin 
olduğu alanlarda proje arzının yükseltilmesi gerekiyor. Bu 
hususta Emlak Konut’un özel sektör tarafında üretimi ar-
tırmak hedefiyle açıkladığı “Beraber İnşa Edelim” çağrısı 
önemli bir boşluğu dolduruyor. Emlak Konut, iştiraki olan 
Emlak Planlama İnşaat Yönetimi (EPP) üzerinden proje 
geliştirmek isteyen firmalara garantörlük, ortaklık gibi 
projeye özel modellemelerle Kamu-Özel Sektör iş birli-
ğini güçlendirmeyi hedefliyor. Fakat bu noktada yüksek 
kredi faizleri tüketicilerin gayrimenkule ulaşabilmesinin 
önünde ciddi bir engel. Bir taraftan üretimi artırırken bir 
taraftan da özellikle alt-orta gelir grubundaki tüketicile-
rin gayrimenkul sahibi olmasını sağlayacak alternatif fi-
nans modelleri geliştirilmesi zaruri bir hâl aldı.

İklim anlaşması ve inşaat sektörü 

Ülkemizin Paris İklim Anlaşması’na katılması birçok sektö-
rü ilgilendirdiği gibi inşaat sektörünü de yakından ilgilen-
diriyor. Bu konunun toplumun gündemine girmesiyle hem 
üretici hem tüketici tarafında bilinç artıyor. Bugün sürdü-
rülebilir, yeşil bina gibi isimlerle adlandırılan çevre dostu 
doğayla uyumlu yapılar, yapının arazi seçiminden başlaya-
rak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirildiği, bütün-
cül bir anlayışla, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla 
tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koşullara uy-
gun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynakları-
na yönelmiş, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kulla-
nılmasını teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak 
tarif edilebilir. Binaların ve yerleşimlerin küresel ısınmaya 
sebebiyet veren ve sera gazı olan CO2 salınımının yüzde 
40’ından sorumlu olduğunu düşünürsek, müteahhitler, 
mimarlar, mühendisler, şehir planlamacıları, devlet yetki-
lileri ve tüm paydaşlara büyük sorumluluklar düştüğünü 
görürüz. 

Bina ve yerleşimlerin çevreye olan etkileri salgıladıkları 
CO2 gazıyla da sınırlı değildir. Aynı zamanda su kullanımı-
nın yaklaşık yüzde 12’si, atıkların yüzde 65’i ve elektrik tü-
ketiminin de yüzde 71’inden de sorumludur. Bu rakamların 
büyüklüğü, binaların ve yerleşimlerin çevreye olan etkile-
rinin azaltılması için aynı zamanda büyük bir potansiye-
lin olduğu anlamına gelir. Amerika’da yapılan bir çalışma, 
“yeşil” veya “çevreci” olarak tabir edilen binaların enerji 
tüketiminde yüzde 24-50, CO2  salınımında yüzde 33-39, 
su tüketiminde yüzde 40 ve atıklarda yüzde 70’e varan bir 
düşüş sağlanacağını ortaya koyuyor. Bu alanda standart-
ların belirlenmesi, yeşil bina yapımının teşvik edilmesi için 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 
Ulusal Yeşil Bina Sertifikasyon (Yes-TR) sistemi çalışmaları 
devam ediyor. Son dönemde artan enerji maliyetlerini de 
göz önüne alırsak bu yatırımların tüketici açısından sağla-
yacağı ekonomik fayda da yadsınamayacak kadar önemli.

Cemil YÜKSEKDAĞ
MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı

Yeşil Mutabakat Eylem Planı,
Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Değerlendirilmelidir

Türkiye’de geçtiğimiz dönemde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021” kapsamında yeşil yapılaşmayı desteklemek inşaat sektöründe

faaliyet gösteren şirketler için aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak görülmelidir.

DEĞERLENDİRME
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Yapılaşma sektörüne bakıldığında ülkemizde özellikle 
17 Ağustos 1999 depreminin ardından yürürlüğe giren 
kentsel dönüşüm planları; raylı, izolatörlü ve akıllı sis-
temlerle donatılmış yapıları hayatımıza soktu. Küresel 
anlamda Dünya ekolojisine zarar veren ve insanlığın 
geleceğini olumsuz yönde etkileyen yoğun enerji tü-
ketiminin enerji kaynaklarını azaltması, kapsamlı ön-
lemlerin alınmasını gerekli kıldı. Bu gereklilik doğrultu-
sunda yapılan Paris Anlaşması’na müteakiben AB’nin 
oluşturduğu Yeşil Mutabakat ile yapılara yenilenebilir 
enerji kaynağı zorunlu kılındı. İnsanlık için sürdürülebilir 
bir yaşam alanını mümkün kılmak birincil öncelik hâline 
getirilerek, Yeşil Mutabakat’ı hayata geçirme çalışmala-
rına başlandı. 

Önemli bir kısmını sınırda karbon düzenlemesinin oluş-
turduğu Yeşil Mutabakat’ın kapsadığı enerji, sanayi, 
ulaşım ve inşaat sektöründe enerji verimliliğine yönelik 
önlemler, AB ile iş birliği içindeki tüm ülkeleri doğrudan 
etkileyecektir. AB ile ticaretimizin hacmi ve niteliği dü-
şünüldüğünde sürecin ekonomimizi zorlayacağı açıktır. 
Ticaret hacmimizi koruyabilmek ve yükseltebilmek için 
AB’nin ticaret ortağı olarak Yeşil Mutabakata uyum için 
şimdiden yol haritamızı oluşturmalıyız. Sektör olarak 
Türkiye’de Yeşil Mutabakata uyum kapsamında çalışma 
grubu oluşturulmasını önemli bir adım olarak görüp 
enerji, sanayi, ulaşım ve binalarda enerji verimliliğine 
yönelik belirlemeleri çalışmalara hız vermek şeklinde 
okumalıyız.

Buna bağlı olarak AB’nin 14 Ekim 2020 tarihinde ya-
yımladığı Yenileme Dalgası stratejisi inşaat sektörünün 
yatırımlar sürecindeki şartlarını oluşturmaktadır. Bu 
strateji uyarınca yeni oluşturulacak yapılar ve kentsel 
dönüşüm sürecindeki yapı çalışmalarında hedef; doğal 
yaşama uygun, çevre dostu binalar inşa etmek ve mev-
cut binaları yeni düzenlemeler dâhilinde yenileyerek 
sıfır enerjili binalar oluşturmak şeklindedir. Bu hedef 

doğrultusunda binanın malzemelerinden, yapımından 
ve kullanımından kaynaklı karbonu hesaplayabilmek 
ve sıfıra indirgemek, iyi yalıtım tekniği kullanmak, ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından elektrik kullanımını 
sağlamak, ısıtma ve soğutma sistemlerini karbondan 
arındırmak gibi girişimler yapılaşma için bir yol haritası 
oluşturuyor. Oluşturulan bu yol haritası doğrultusunda 
hayata geçireceğimiz projelerle yapılarımızı oluştur-
mak için çalışmalara başladık. Hayata geçireceğimiz 
projelerde hedefimiz fazla ya da gereksiz enerji tüke-
ten binaların yenilenmesi ve enerji verimliliği ile ilgili 
mevzuata uyumu zorunlu kılarak yeşil ve sürdürülebilir 
binalar ve şehirler elde etmektir. Sektörümüz için enerji 
verimliliği yönetimi hizmet ve stratejilerinin ön safların-
da yer almak sadece bir zorunluluk değil, aynı zaman-
da ekonomik bir fırsat olacaktır.

Remzi DURSUNKAYA
Karem Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Yeşil Mutabakat
İnşaat Sektörüne Neler Getirecek?

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan küresel ölçekteki salgınlar, iklim değişikliği ve
doğal afet gerçeği; geleceğimizi, sanayimizi ve ticaretimizi olumsuz yönde etkilemekte.

Dünya’nın ve insan faaliyetlerinin geleceğini olumsuz etkileyen bu şartların giderilmesi için
uzun vadeli planlar, uluslararası seviyede devreye sokulmaya başlandı.

GÖRÜŞ
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da bu hedeflerden her birinin başarıya ulaşmasında 
sorumlu iş dünyası uygulamaları, yeni iş yapış şekille-
ri, yatırım, yenilikçilik, teknoloji ve işbirliği aracılığıyla iş 
dünyası kilit bir rol oynamaktadır.

SKA
Ne Anlama 

Geliyor?
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) farklı geliş-
mişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel he-
deften oluşan bir eylem çağrısıdır. Yoksulluğu ortadan 
kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış 
ve refah içinde yaşamasını sağlamak ve küresel ve ye-
rel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve 
oluşturmak amacıyla 2030’da tamamlanacak bir yol ha-
ritası ortaya koymaktadır.

SKA’ler, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından Eylül 
2015’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilip 
1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hükümetler 
tarafından 2001 yılında kabul edilip Aralık 2015 tarihin-
de geçerliliğini yitiren Binyıl Kalkınma Hedeflerini taki-
ben ve bu hedefler üzerine inşa edilmiştir.

Tüm bu amaçları gerçekleştirecek olanlar insanlar yani 
bizleriz. Peki, biz nasıl olmalıyız? Sorunlar bizlerin bir 

şeyleri yanlış yapmamızdan dolayı ortaya çıkmıyor mu? 
Biz emredilen gibi dost doğru olsaydık, bu hedefler an-
lamını yitirmez miydi? Tüm bu soruların cevaplarının bir 
kısmı Mü’minûn ve Furkan Suresinde, nasıl olmamız ge-
rektiği hakkında bize ışık tutuyor.

“Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar; zekâtı ve-
rirler, iffetlerini korurlar. Yine o müminler emanetlerine 
ve ahitlerine sadakat gösterirler; Rablerine olan derin 
saygılarından dolayı sorumlu davrananlar; işte bunlar 
iyiliklere koşup, bu uğurda yarışırlar. Yine o iyi kullar, 
harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de 
cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında makul bir 
dengeye göre olur. Onlar, Allah ile birlikte başka bir tan-
rıya tapmazlar; haksız yere, Allah’ın dokunulmaz kıldığı 
insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira (bilirler ki) 
bunları işleyen kimse cezasını bulacak.”

Yoksulluğun ve açlığın ortadan kalkması için eşitliğin 
sağlıklı ve kaliteli bir yaşama ulaşmak için adil ve so-
rumlu üretim için bize emanet edilen tüm bu dünya ni-
metlerinin karada, havada ve suda israf edilmemesi için 
yukarıdaki insan özelliklerinden başka bir ihtiyaç olma-
dığını düşünüyorum. Belki bu aşamada bu maddelerin 
Kur’an ve Sünnet’e göre örneklendirilmesi gündemde 
ki bu konuya ilgi duyanların dikkatini çekerek onları da 
doğruya iletecektir.

Selam ve dua ile.

DEĞERLENDİRME

Çerçeve Dergimizin 100’üncü sayısını çok önemli gö-
rüyorum. Her şeyin çok kısa sürede tüketildiği günü-
müzde, kurumlarca çıkartılan dergiler vb. yayınlarda 
kısa denecek sürelerde ortadan kayboluyor. Şükürler 
olsun ki derneğimizde 104. Genel İdare Kurulu (GİK), 19. 
MÜSİAD EXPO gibi birçok konuda olduğu gibi Çerçeve 
Dergimizde kesintiye uğramadan devam ediyor. Özetle 
sürdürülebilmiş. Gerek içeriğinin diğer sayılardan fazla 
olması, gerekse birçok paydaş ve kurum temsilcisinin 
görüşlerini bu sayıda paylaşmasının daha büyük kitlele-
re ulaşmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Ayrıca 
ilerleyen yıllarda burada paylaşacağım fikirlerime dönüp 
kendimi eleştireceğim ve bu yazım gelecekte ki bana bir 
mektup olacak. Tüm bu sebeplerden dolayı yazıma konu 
olarak “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar” 
seçtim. Amaçların neler olduğu ve nasıl oluşturulduğu 
hakkında özet bilgiler vermeye çalışacağım. Asıl önemli 
olan kısmında bu amaçların birçoğunun bizlere bin dört 

yüz yıl önce ilahi bir mesajla emredildiğini hatırlatmak. 
Günümüz toplumunda yeniden keşfediliyormuş gibi su-
nulan bu amaçlar bizim öz değerlerimizdir. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin ve bu amaçların eninde sonunda de-
ğerlerimize göre düzeleceğine inancım tamdır. Şimdi 17 
maddeden oluşan amaçlara bir bakalım.

2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulu, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi ko-
rumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek he-
defiyle 2030 yılında tamamlanan bir yol haritası olarak 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etti. 
Tüm milletlere yönelik ve kimseyi geride bırakmayacak 
şekilde düzenlenen “2030 Gündemi”nin temelinde ar-
zuladığımız dünyayı açık bir şekilde tanımlayan 17 SKA 
bulunmaktadır. Farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkelere 
yönelik oluşturulan SKA’lar her ne kadar hükûmetler 
için uygulanabilir hedefler olarak kurgulanmış olsalar 

Mehmet Akif ALTAN
MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı

Sürdürülebilir Kalkınma İçin
Küresel Amaçlar

Değişen dünyada sürdürülebilirlik dikkat çeken bir kavram. Bu kapsamda hayata geçirilen
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ise farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel

hedeften oluşan bir eylem çağrısı olarak öne çıkıyor. 

DEĞERLENDİRME
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Değişimin ana dikkat konusu olduğu dönemlerden geçi-
yoruz. Teknolojik gelişmeler, paydaşlarımızın ihtiyaçları 
ve rekabet koşulları sürekli değişiyor. Bu da işimizi ve iş 
yapış şekillerimizi değiştiriyor. 1970’ler tüm dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de üretimin öncelikli olduğu bir dö-
nemdi. Sonrasında ürettiğinizi lojistik ve dağıtım önemli 
hâle geldi sonra pazarlama öne çıktı. Bugün ise dijital 
dönüşüm ile birlikte bilgi teknolojileri fonksiyonları öne 
çıkıyor. Pandemi sebebiyle işleri ön plana çıkan bir diğer 
departman ise insan kaynakları oldu. Farklı departmanlar 
öne çıksa da işin geleceğine hazırlanmak için bütüncül 
bir dönüşümden geçmemiz gerektiğini belirtmek istiyo-
rum. Bahsettiğimiz dönüşümün, şirketlerin tüm süreçleri-
ni kapsayacak şekilde tasarlanması gerekiyor. 

Farklı çalışma modelleri

İşin geleceğini düşündüğümüz zaman, bu değişimin en 
net belirtilerinden biri iş yeri algısının değişmesi oldu. 
Pandemi dönemiyle birlikte iş, zamandan ve mekândan 
bağımsız hâle geldi. İşimizi yapabildiğimiz her yer artık iş 
yerimiz. Mesai saatlerinden ve mekânlardan bağımsız çalı-
şan kişiler için kullanılan “dijital göçebe” kavramı, özellikle 
salgın döneminde birçok yeni insanın gerçeği hâline gel-
di. Şirketler artık bordrolarında ne kadar insan olduğuyla 
değil, kurduğu iş gücü ekosistemi ile kıymetli hâle geliyor. 
Freelance çalışanların şirketlerin iş gücü ekosisteminin 
önemli bir parçası hâline geleceğini öngörmek mümkün. 
Bu nedenle şirketlerin yeni çalışma modellerinin tamamına 
yanıt verebilecek yapılar kurması gerekiyor.      

Yıldız Holding’de de bu tespitlerden yola çıkarak, İK orga-
nizasyonumuzla ilgili önemli bir karar aldık ve “UYDU-Ye-
ni Nesil Çalışma Modellerini” hayata geçirdik. Hedefimiz, 
farklı çalışma modellerinde bulunan çalışma arkadaşları-
mızın tam bir uyum içinde çalışmasını sağlayacak ekosis-
temi oluşturmak. Programla farklı modellerde etkin çalış-
ma, dijital müşteri ve çalışan deneyimi, dijital fasilitasyon 
gibi alanlarda yetkinlik gelişimini hedefliyoruz.

21,1 milyon kişi
yeni yetkinlikler
kazanmak zorunda 
Dijitalleşme ve küresel salgın değişimin temel itici güçleri 
diyebiliriz. Pandemi döneminde “odağında insan olan şir-
ketler çok daha iyi performans gösterdi. Değişime uyum 
sağlayabilen (esnek), dijital yetkinlikleri güçlü, kendini 

yenileyebilen kişiler bugünün iş dünyasında daha başa-
rılı oluyor. McKinsey’in “İşimizin Geleceği” adlı raporuna 
göre, otomasyon ve dijitalleşmenin etkisiyle önümüzde-
ki 9 yılda, Türkiye’de 7,6 milyon iş ortadan kaybolacak 
veya dönüşecek; 8,9 milyon da yeni iş oluşacak. Bu da 
Türkiye’deki 21,1 milyon kişinin yetkinliklerini geliştirmek 
zorunda olduğu anlamına geliyor. Buradan çıkarılacak 
ders son derece basit. Hiç vakit kaybetmeden kendimi-
zi güncellememiz gerekiyor. Peki, bu güncelleme hangi 
çerçevelerde gerçekleşecek?

Çalışan gelişimi

Fütürist Alvin Toffler, “21. yüzyılın cahilleri okuma-yazma 
bilmeyenler değil, öğrenmeyen, öğrendiği yanlışlardan 
vazgeçmeyen ve yeniden öğrenmeyenler olacak” diyor. 
Bu yazıyı okuyanlara şunu öneririm: Son altı ayda yap-
tığınız işlerin tamamını bir düşünün. İşinizin ne kadarı-
nı yenilikçi bir bakış açısıyla veya yeni bir uygulamayla 
yaptınız? Eğer işinizi tamamen aynı yapıyorsanız, orada 
kaybedilen bir gelişim imkânı olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu dönemde en kıymetli yetkinliklerden biri “öğrenme 
çevikliği” fakat öğrenme süreçleriyle ilgili sorumlulukla-
rı sadece çalışanlara yüklemek adil değil. Şirketlerin de 
çalışanlarının yetkinlik dönüşümüne katkı sağlaması ge-
rekiyor. Bizler de bu doğrultuda çalışanlarımız için “Ana-
litik Akademi, UYDU Eğitimleri, LinkedIn Learning, Cross 
Knowledge, HBS Online” gibi kişiselleştirilmiş gelişim 
programlarına dâhil ediyoruz. Bu konuda farkındalığı da 
görüyoruz. Örneğin Linkedln Learning’de çalışanlarımı-
zın daha çok veri analitiği, büyük veri gibi alanlarda eği-
timler aldığını gördük. Bu da şirketimizde bir farkındalık 
oluşturuyor.

UZMAN GÖRÜŞÜBahattin AYDIN
Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı

İnsan Kaynakları Yönetimi 
ve Kariyer Yolculuğunda 

“İşin Geleceği”

UZMAN
GÖRÜŞÜ

İşin geleceği (future of work) kavramı
dünyada oldukça gündemde olan bir konu.
Çoğu şirket bu kavramın kendi şirketleri ve
kendi sektörleri için ne anlam ifade edeceğini ve
nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini anlamaya ve
hızla oluşan değişimlere adapte olmaya çalışıyor. 
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EN HIZLI BÜYÜYEN
10. ŞİRKETİ

TÜRKİYE’NİN

En Hızlı Büyüyen 10. Şirket 
Olmanın Gururunu Yaşıyoruz.

TOBB TÜRKİYE 100’DE

Adana’dan 
Tüm Türkiye’ye 
Yayılan Enerjimizle 
Büyümeye Devam 
Ediyoruz.

Dijital yaka

Çalışanları yaptıkları işe göre kategorilere ayırmak adına 
beyaz yaka, mavi yaka, altın yaka, metal yaka, yeni yaka 
gibi metaforlar sıklıkla kullanılır. Ancak günümüzde ya-
kalar arasında ayrım giderek bulanıklaşıyor çünkü tüm 
iş alanlarında dijital dönüşüm etkisini gösteriyor. Dünya 
Ekonomik Forumu, 2025 yılında işin insanlar ve makine-
ler arasında yarı yarıya bölüneceğini öngörüyor. Böyle 
bir ortamda, “hangi yakalı” olduğunuzdan ziyade “dijital 
yakalı” olmak önemli. Her çalışanın, içinde bulunduğu 
departmanlardaki trendleri anlayabilmesi ve işine uyar-
layabilmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda çok perspektifli 
bir yaklaşımı gerektiriyor. Örneğin, farklı departmanlar-
da, farklı arka planlardan gelen kişilerin olması farklı bakış 
açılarını işimize ve iş yapış şekillerimize dâhil etmemize 
yardımcı oluyor.

İyi bir çalışan deneyimi sunmak

Çalışan deneyimi son yıllarda büyük bir rekabet avanta-
jı hâline gelmeye başladı. Çünkü iyi bir çalışan deneyimi 
sunmak, şirket performansına da pozitif yansıyor. İşveren 
markası çalışmaları bu açıdan çok kıymetli. Bizler Yıldız 
Holding’in “Mutlu Et Mutlu Ol” misyonunu işveren mar-
kamıza ve çalışan deneyimine değer katan bir motto ola-
rak görüyoruz. Ayrıca yine Yıldız Holding’de “CEOnline, 
Yönetim Kurulu Başkanına Sor, Ortak İletişim Platformu” 
gibi yapılar kurgulayarak, çalışanların liderler ile doğru-
dan iletişim kurabilmesini sağlıyoruz.

Çevik Liderlik

Değişen ihtiyaçlar organizasyonları da değiştiriyor ve 
geleceğin organizasyonları yeni nesil liderliğe ihtiyaç du-
yuyor. Köklü bir değişimin yaşandığı bu dönemde, çevik 
dönüşüme açık liderlerin önemi de artmakta. Bu yüzden 
çevikliği; zihniyette sürekli bir değişim ve gelişim olarak 
görmek gerekiyor. Liderlerin şirket vizyonunu temsil 
eden rol modeller olmaları gerekiyor. “Katılımcı liderlik” 
ile şirket içindeki farklı kültürleri buluşturmak ve işlerin 
geleceği için uygun koşulları sağlamak önem taşıyor. 
Mevcut alışkanlıkları, iş yapış şekillerini değiştirmek ko-
lay olmasa da, gerekliliği yadsınamaz bir ihtiyaç olarak 
karşımıza çıkıyor ve bu nedenle değişim yönetiminin sa-
bır ve kararlılık gerektiren bir süreç olarak ele alınması 
gerekiyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ



30
Yılda
100.

Sayı
1992 yılının Eylül ayında,
MÜSİAD’ın iktisadi gayelerini
ortaya koymak, üreten ve insan odaklı
bir ekonominin iş dünyamızdaki
önemini anlatmak, medeniyet
değerlerimizi yaşatıp;
Müslüman bir çerçevede,
güçlü ve hür bir ses olmak için
yola çıkan Çerçeve Dergimizin,
100’üncü sayısına
ulaşıyor olmasının heyecanı ve
gururu içerisindeyiz.
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1’den 100’e ÇERÇEVE

MÜSİAD tüm insanlığı kurtaracak iktisadi çözümlerin 
merkezi olmak hedefiyle yola çıkmıştır. İnsani olmayan 
ve fıtrata aykırı gelen yöntemleri sonuçları ne olursa 
olsun reddeder. Bu kaideye uymak koşulu ile her fikre 
açık, herkesle birlikte çalışmaya hazır olmuştur. Aydın 
olmanın kısıtlı çevreden ziyade, her kesimle konuş-
maktan da geçtiğinin şuuruyla MÜSİAD’ın her çevreyle 
görüşmesi, ona hem ufuk katmış hem de gerektiğinde 
köprü görevi ifa etmesini kolaylaştırmıştır.

İktisadi kalkınmanın temeli; bilgili, heyecanlı, müteşeb-
bis insanlardır ve onlar olmadan hiçbir kalkınma modeli 
başarılı olamamıştır. MÜSİAD bu hakikatin merkezinde, 
kuvveden fiile giden yolda 32 yıldır durmadan çalışmak-
tadır. Tüm emeği geçen kardeşlerimize Şükran borcu-
muz vardır, hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. 
Günümüzde bizler hâlâ tüm kardeşlerimizle birlikte aynı 
ruhla, çalışmalara zamanın gerektirdiği yeni boyutları 
ekleyerek, ana hedefimiz olan, insanların hayır duasını 
almayı, Allah Resul’ünün şefaatini celb edecek ahlakı 

muhafaza ederek ve neticede Allah’ın rızasını kazandı-
racak amelleri yapmak gayesiyle çalışıyoruz. Bu vesiley-
le Allah’tan çalışmalarımızı bereketlendirmesini, bizlere 
güç, kuvvet, birlik beraberlik ve muhabbet ihsan etme-
sini niyaz ediyorum. 
Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü sayısını, babamın iş ha-
yatına girişinin 30’uncu yılında yazmış olduğu bir şiirin 
son dörtlüğü ile bitirerek hem onu hayırla yâd etmeyi 
hem de bana ders olarak bıraktığı bu güzel hatırayı 
gençlerimizle paylaşarak kutlamak istiyorum.

“Gençlik tarihini bil hedefe yaklaş
Üstün teknolojinle engelleri aş 
Araştırman and olsun üretim davan olsun
Al çantanı açıl dünyaya dünyaya...”

Özdemir Ali Yarar (1984)

Vesselam…

MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı
Erol YARAR’ın Eylül 1992’de

yayımlanan Çerçeve Dergisi’nin
1. Sayısında kaleme aldığı yazısını 
okumak için QR kodu okutunuz.

Çerçeve Dergimizi çıkartırken, tarihe iz düşüren bir ve-
sika oluşturmaktan ziyade, mevcut iktisadi durumun 
tespiti ve tahlili ile çözüm yolları sunarak; istikamet ver-
me maksadıyla çıkarmıştık. Zamanla gelişerek, önemli 
bir iktisadi bilgi kaynağı hâline gelmiş ve birçok çevre 
tarafından her sayısı beklenir olmuştu. Bir taraftan iş 
adamlarımızın ufkunu geliştirirken diğer taraftan dev-
let bürokrasisi ve akademi camiasının seçilmiş üyelerine 
posta yoluyla gönderilerek, farklı konularda bilgilendir-
me ve kamuoyu oluşturma görevi de ifa ediyordu.

İlk sayısını daha MÜSİAD iki yaşındayken çıkardık. Ona 
ayrılan bütçenin en etkin şekilde kullanılması ve medya 
camiasında bir fark yaratması esas gayemizdi. Üye sa-
yımız beş ile başlayıp iki yılda dört yüzü aşmıştı. Her ay 
yeni bir şube açılışı yapılıyordu ve Anadolu dışına taşan 
dünya gezileri ses getirmeye başlamıştı. İlk sayıyı bugün 

incelerken nereden nereye geldiğimizi kolayca anlaya-
biliriz. Günümüzde on iki bini aşan üye sayısı, ülke sınır-
larını aşan teşkilatları, Genel Merkez ve Şube binalarıyla 
her yönüyle ilk günden bugüne büyük gelişmeler ve 
farklılıklar var. Her yıl yeni çalışmalarla MÜSİAD büyüyor 
ve gelişiyor… Allah’a çok hamdetmemiz lazım. 

Değişmeyen tek şey var ise o da ruhumuz, yani kuruldu-
ğumuz günkü inanç, azim ve heyecanımız. Peygamber 
Efendimizin mübarek elleriyle kurduğu Medine Paza-
rı’ndan günümüze taşımaya gayret ettiğimiz, temel ik-
tisadi kaidelerin bugüne yansıtılmasına olan inancımız, 
heyecanımız ve azmimiz… Bu her zaman bizi besleyen 
ve sürükleyen ana kaynak oldu. Mümin iş adamı olma-
nın sorumluluğu, almaktan ziyade vermek amacıyla 
çıkılan yolda bu ruh hiç değişmedi ve değişmemeli. O 
ruh değişirse bizi farklı kılan en temel değer yitirilmiş 
olur. Temel kaideleri kabul eden herkese açık olan bu 
kuşatıcı kapı, bugün de herkese açık ve inşallah hiç ka-
panmayacak. Birleştirici, kaynaştırıcı ve her faaliyetiyle 
yeni insanlarla tanışmaya vesile olan çalışmalarımız da-
ima eylemlerimizin bir parçası oldu ve olacak. Kurucu 
olarak bizler, yaşımızın ilerlemesiyle 32 seneye dönüp 
baktığımızda, pişman olacak hiçbir şey elhamdülillah 
göremiyoruz ve eğer bilmeden yaptıklarımız olmuşsa 
Allah’tan af ve mağfiretini dileriz. 

Hep birleştirme ve sürekli sağlıklı gelişme hem dünya 
hem de ahiret afiyetine erişme hedefi içinde yürüdük 
ve gençlere emanet edeceğimiz en güzel şey de bu ruh 
olacak. Allah’ın rızası için çıkılan, müstakil hüviyetinden 
ödün vermeden 32 yıldır sürekli gelişen bu iktisadi sivil 
hareketin kızıl elması daima “bir adım ötesi” olmuştur. 
Bunu sağlamak ancak sağlam bir inanç, birlikte çalış-
mak, işi ehline vererek istişareden kopmadan, hürmet 
değerlerimizle mayalanmış, ilmin bir bütün olduğu dü-
şüncesinden kopmadan ihtisaslaşabilen ve sürekli geli-
şime açık bir zihni yapı ile süreklilik kazanır. 

Otuz Yıl Sonra Aynı Ruhla
Başka Bir Boyutta

Erol YARAR
MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı (1990-1999) ve IBF Başkanı

1’den 100’e ÇERÇEVE

Geçmiş herkes için bir değerlendirme dönemidir. Tadili mümkün olmayan ama geleceğe ışık tutan bir zaman 
dilimidir. MÜSİAD’ın 32 yıllık geçmişi içinde yer alan birçok faaliyet gelecek nesillere ilham verecek

mahiyettedir ve bunların içinde yer alan Çerçeve Dergisi’nin ise çok özel bir yeri vardır. Her sayısıyla tarihe 
kayıt düşen bu çalışma, MÜSİAD’ın 30 yılını kapsayan hacmiyle en muhtevalı arşivi mahiyetindedir.

Dile kolay 30 sene ve 100 sayı… İşte istikrarın ve her dönemin farklı yapısına rağmen, iktisadın temel taşı olan 
iş adamlarının ve ülkemiz dâhil tüm dünya iktisadının, yıllar içinde geçirdikleri değişimin yazılı vesikası.
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toplamak, siyasete ve yerel yönetime bunların sorunla-
rını taşıyabilmek çok önemliydi. İşte MÜSİAD böyle bir 
misyonu üstlendiği için o dönemde Anadolu’nun sesini 
çok net bir şekilde ilgili bütün otoritelere duyurmuş; bu 
görevini yerine getirmiştir. 

Bu konuda çok güzel bir örnekte var. 2000’li yıllarda 
o zamanki Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer’i 
ziyarete gittik. Sayın Sezer bana “Daha net anlayabil-
mem için MÜSİAD’ı kısaca tanımlar mısınız?” dediğinde 
kendisine demiştim ki, “Osmanlı’nın başarısının altında 
yatan en önemli fonksiyon tebdil-i kıyafet uygulamasını 
çok iyi yapıyor olmasıydı. İşte MÜSİAD’da bu anlamda 
halk nezdinde hem hükûmetin bir tebdil-i kıyafetidir, 
hem de sanayici ve iş adamlarının siyasetin ve yöneti-
min nezdinde bir tebdil-i kıyafetidir” dedim. Onun da 
çok hoşuna gitmişti bu ifade… O nedenle MÜSİAD bu 
anlamda, bir tebdil-i kıyafet görevini çok iyi yerine getir-
diği için bugünkü yerine gelebilme imkânı buldu. 

Ben Çerçeve Dergisi’ni iş hayatından daha çok, ilmi 
içerikleriyle; biraz daha araştırma geliştirme yapılarını 
ortaya çıkartan -bu özelliği çok önemli tabii- daha çok 
akademisyenler çevresinde gelişen bir dergi olarak gö-
rüyorum. İş hayatında, iş adamları camiasında ne kadar 
önemli olsa da ne kadar okunuyor olsa da bizim dışı-
mızdaki camialarda yazar-okur eksenindeki bölgelerde 
daha fonksiyonel şekilde okunduğunu düşünüyorum. 
Bu özelliği çok önemli, iş adamlarını temsil ediyor, iş 
dünyasını temsil ediyor ama bunlardan ayrı olarak da 
bahsettiğim kesimlerin iş dünyasıyla ilişki hâlinde ol-
masını sağlıyor. Sektörel bazdaki içerikler, bu mahiyette 
çıkan değerlendirmeler, araştırmalar ve inceleme ra-
porları çok daha fazla önem arz ediyor. Bundan sonraki 
süreç içerisinde de tahmin ediyorum ki Çerçeve Dergisi, 
araştırma-geliştirme, teknolojik içeriklerinin dışında sık 
sık sektörel gelişmeleri içerecek bir yapıya doğru bürü-
necektir. Çünkü 2020 yılından bugüne içinde bulundu-
ğumuz pandemi dönemi bizlere şunu gösterdi ki Dünya 
ve gündem bir anda değişebiliyor. Bizler de bu değişik-
liklere hazır olmalıyız. Zaten en son yaptığımız Vizyo-
ner’21 zirvemizin adı da “Fark Et!” olmuştu. Fark etmek, 
fark edebilmek ve farkı ortaya koyabilmek de Çerçeve 
Dergimizin içeriklerini oluşturacak, yön gösterecek baş-
lıklardan biri olma potansiyeline sahip. 

MÜSİAD, artık sadece bir şehre, bir vilayete, bir ülkeye 
bağlı STK değil, çok büyük bir network. Avrupa’sı, Ame-
rika’sı ve Uzak Doğu’suyla iş dünyasının çok önemli bir 
networkü. Buna bağlı olarak çok yoğun bir şekilde sek-
törel organizasyonlara imza atan bir STK, bu özelliği de 
çok önemli. Bunların birçok ilmi temellere dayalı prog-
ramlarının yanında, ticaret dünyasının gelişimine yöne-

lik, e-ticaret, MÜSİAD EXPO, IBF programlarına kadar 
çok iyi işleri de beraberinde yapıyor. Bu tabii hem yö-
netimde bulunan arkadaşlarımıza hem de katılımcı-ü-
ye sıfatıyla katılanlara çok önemli bir misyon yüklüyor. 
Bunu MÜSİAD adına çok önemsiyorum. Bu görevi yeri-
ne layıkıyla getiren arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. 
Çünkü katılımcı-üye sıfatıyla oluşan alan da bu kurumu 
çok güçlü hâle getiriyor. Bugün geldiğimiz noktada sa-
dece Genel Merkez’deki çeşitli komisyonlarda 800’e ya-
kın arkadaşımız görev yapıyor. Bunu şubeler bazında da 
değerlendirirsek, dünyada başka bir örneği olmayan bir 
dernekten bahsediyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nı 
yaparken; Başkanımız Mahmut Asmalı kardeşim önem-
li bir açıklama yapmıştı. “Günde 2.500 civarında insan 
Genel Merkezimizi ziyaret ediyor” demişti. Bu kadar 
insanın, bir STK’ya girip toplantı yapması, işlerini takip 
etmesi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri öğrenme isteği; 
MÜSİAD’ın çok önemli bir misyon edindiğini, büyük bir 
sorumluluk aldığının da göstergesi. Umuyorum ki bun-
dan sonraki dönemlerde de MÜSİAD’ı, bu çalışmaları 
devam ettirecek ve çok daha iyi yerlere getirecek bir 
nesil geliyordur. Bunun da güzel örneklemesini, sadece 
MÜSİAD Yönetim Kurulu’yla, sektörel komisyonlarıyla 
değil; MÜSİAD Kadın gibi, Genç MÜSİAD gibi kurumla-
rın da çok aktif bir şekilde çalışıyor olmasından görebi-
liyoruz. Bu nedenle gençlerimizle de ne kadar çok iyi 
diyaloglar içerisinde olur, onlara ne kadar çok vizyon, 
misyon ve sorumluluk yüklersek, onların da geleceği-
mize çok iyi hizmetler taşıyabileceğine inanıyorum. Bu 
anlamda MÜSİAD’ın hem kendisine hem de dışarıdaki 
kurumlara çok iyi bir örnek olacağını düşünüp; bu ümi-
dimi devam ettiriyorum.

1’den 100’e ÇERÇEVE

Bir kurumun devamlılığını sağlamak; 32 sene gibi bir 
süre boyunca hâlen hayatiyetini devam ettirmesi ve çı-
tayı her gün biraz daha yukarıya taşımış olmasının en 
önemli gerekçelerinden birisi olan yayın organı Çerçe-
ve Dergisi şimdi 100’üncü sayısıyla çıkıyor. Bunu çok 
önemsiyorum. MÜSİAD’ın hem topluma mal olması 
hem de kamuoyu açısından önem arz ettiği bir nokta-
ya gelmiş olması, Çerçeve Dergisi’yle birlikte hareket 
etmesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle Çerçeve Der-
gisi’nin 100’üncü sayısını ve derginin çıkmasında emek 
sarf eden tüm kardeşlerimi kutluyorum.

MÜSİAD’ın kurulduğu 1990 yılından 1999 yılına kadar Baş-
kanvekilliği görevi üstlendim. 1999-2004 yılları arasında 
da Başkanlık görevini üstlendim. Kendi görev sürem der-
ken, daha önceki görevlerimden de ele alarak değerlen-
dirmek, yaklaşık 15 yıllık bir sürede nereden ne noktaya 
geldik ortaya koymak daha doğru olacak kanaatindeyim. 

1990’lı yıllarda Türkiye’de STK adına pek fazla kurum 
yoktu. Birkaç tane bölgesel dernek ve bu derneklerin ya-
nında önemli konuma haiz olan dernekler vardı. Bu der-
nekler, yarı kamu kuruluşu niteliği de taşıyordu. Özellikle 
büyük yatırımcıların ve sanayicilerin bir araya geldiği bazı 
oluşumların dışında, Türkiye’nin -ki yüzde 99’unu KO-
Bİ’ler oluşturuyordu- bu mahiyetteki işletmelerinin hiçbir 
şekilde temsil edilmiyor olması, MÜSİAD’ın da Anado-
lu’ya açılarak, Anadolu’yu sahiplenmesi, kabullenmesi ve 
kucaklaması çok büyük önem arz ediyordu. 

Çünkü, ekonomi sadece İstanbul’da kalıcı veya Anka-
ra ya da İzmir ile kalıcı değildi. Sonradan da gördük ki 
Türkiye’nin Bursa, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyar-
bakır gibi birçok şehri de sanayileşmiş ve ihracata çok 
büyük katkılar sağlayan şehirlerdi. Bu şehirlerde üre-
ten, ihracat yapan firmaları bir sivil toplum bünyesinde 
toplamak; ortak fikir ve kanaatlerini bir arada derleyip 

ÇERÇEVE Dergisi Yalnız İş Dünyası 
Değil İlmi İçerikleriyle de

Dikkat Çeken Bir Kilometre Taşı

Ali BAYRAMOĞLU
MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı (1999-2004)

1’den 100’e ÇERÇEVE



80

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

MÜSİAD, 1990 yılında kurulduğu zaman, fikirlerini faa-
liyetlerini üyelerine, kamuoyuna, yetkililere duyurmak 
zorunda olduğu bir tanıtım aracına ihtiyacı vardı. MÜ-
SİAD’ın kurucu yönetimi bu ihtiyaca binaen “Çerçeve” 
isimli bir dergi çıkarmaya karar vermişlerdi. Aradan otuz 
bir yıl geçti. Bu süre içinde Çerçeve Dergimizin 100’üncü 
sayısı yayınlanıyor. Bu gerçek bir başarı hikâyesidir. MÜ-
SİAD ile Çerçeve Dergisi kısa bir sürede özdeşleşmiş, 
ayrılmaz bir ikili olmuşlardır. “Çerçeve denilince akla 
MÜSİAD”, “MÜSİAD denilince akla Çerçeve Dergisi” ge-
lerek bugünlere ulaşmıştır. 

1993 yılında MÜSİAD Yönetim Kurulu, yeni bir tanıtım 
aracı daha çıkarma kararı almıştı. Bu ikinci basılı tanıtım 
aracının amacı, MÜSİAD’ın Genel Merkez, Anadolu ve 
dünya genelindeki faaliyetlerini bir MÜSİAD Bülten’de 
toplayıp, bir faaliyet bülteni yayımlamak, Çerçeve Dergi-
sinde ise her ay belirli gündem ve dosya başlıklarını ele 
alarak, MÜSİAD’ın o dosya başlığı ile ilgili detaylı görüş, 

analiz ve yorumlarını derli toplu olarak okuyucular ve 
kamuoyu ile paylaşmaktı. 100’üncü dergi sayısı demek, 
Çerçeve 100 ayrı dosya konularını ele almış demektir.

Ülkemiz, İslam dünyası ve genelde dünya gündemleri 
yanında, başta ekonomiden dış politikaya, sanayiden 
tarıma, teknolojiden hizmetlere, çevreden bilgi ekono-
misine kadar çok geniş alanlarda, Çerçeve Dergisi’nin 
işlediği konular, değerli yorum ve görüşlerin oluşturdu-
ğu dosya zenginliği ile adeta bir külliyat oluşturmuş, bir 
arşiv, kütüphane, ansiklopedi ve büyük bir bilgi birikimi 
hâline gelmiştir. Çerçeve Dergisi, aynı zamanda MÜSİ-
AD’ın görüş, tutum ve duruşunun da aynasıdır.

Bu vesileyle, MÜSİAD’ın Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü 
sayısı için en kalbi tebriklerimi sunarken, MÜSİAD’ın 
kuruluşundan bugüne, geçen 32 yılda ve Çerçeve Der-
gisi’nin birinci sayısından 100’üncü sayısına kadar ha-
zırlanıp yayımlanmasında, dağıtılmasında emeği ge-
çen büyüklerimizin, arkadaşlarımızın, uzmanlarımızın 
her birine canı gönülden teşekkürler ediyorum. Çer-
çeve Dergimizin inşallah gelecekte 150’inci, 200’üncü, 
500’üncü sayılara ulaşması niyazımla, daha nice ba-
şarılara…

ÇERÇEVE Dergimiz

Prof. Dr. Ömer BOLAT
MÜSİAD 3. Dönem Genel Başkanı (2004-2008)

100. Sayısında

1’den 100’e ÇERÇEVE
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adlı raporumuzda bu teknolojik gelişmelerden bahsedi-
yorduk. Öyle ki, yerli otomobilin ardından “yerli uçak”, 
“yerli uydu” ve “yerli savuma sanayi” 2011-2012 yılla-
rında hazırladığımız raporlarda hep yer aldı. Bilhassa 
ülkemizin küresel rekabette savunma sanayisine önem 
vermesi gerektiği ve bu alanda başarı sağlayamadığı 
sürece başka ülkelerin esaretine girmek durumunda 
olacağını söylüyorduk. Elhamdülillah, son 10-15 yılda ül-
kemizde savunma sanayi öyle gelişti ki artık bu alanda 
bırakın ithalat yapmayı, ihracat yapan ülke konumuna 
geldik. Daha önemlisi ülke savunmamızda stratejik öne-
mi haiz ekipman, alet, makine, silah üreterek bu alanda 
dünya ülkelerinin birçoğunu da geride bıraktık ve ülke-
mizi dış müdahalelere karşı daha güçlü hâle getirdik. 
Sanırım MÜSİAD’ın bu alanlarda da geliştirdiği fikirlerle 
bu gelişime kıymetli katkıları olmuştu. 

Yine bir çalışmada “Sürdürülebilir Büyüme İçin Stratejik 
Dönüşüm” diyerek, ülkemizin 2009 krizinden sonra ya-
kaladığı hızlı büyümenin sürdürülebilir olması için mut-
laka stratejik dönüşüme ihtiyacımız olduğu ve bunun 
da kamu yönetimin kendisinden başlayarak, hukukta, 
eğitimde, anayasal düzende ve genel işleyişte olması 
gerektiğini ifade etmiştik. 

Ardından bir raporumuzda, “Kalkınma Yolunda Yeni 
Eşik: Orta Gelir Tuzağı” diyerek yine kamuoyunda ol-
dukça yer alacak ve tartışılacak bir konuyu gündeme 
getirmiştik. 

Benden önceki ve sonraki Başkanlık dönemlerinde de 
devam eden bu değerli çalışmalar içinde yer alan ve 
Araştırmalar ve Yayın Komisyonunun uhdesinde ger-
çekleştirilen yayın faaliyetleri kapsamında Çerçeve 
Dergisi de önemli bir yer tutmakta. Hem güncel olay 
ve gelişmelerin hem de sektörel haberlerin paylaşıldığı 
Çerçeve Dergisi artık 100’üncü sayısına ulaşmış durum-
da. Bir mensubu olduğum ve 4. Dönem Genel Başkanlı-
ğını yaptığım MÜSİAD’ın başlatmış olduğu çalışmaların 
geliştiğini ve sürekliliği bağlamında Çerçeve Dergisi’nin 
100’üncü sayısının yayımlandığını görmek bizlere mut-
luluk veriyor. Bunun ötesinde MÜSİAD’ın çalışmalarının 
sürdürülebilirlik anlamında önemini ispat ediyor. 

Her bir sayısında farklı bir temayı işleyen ve kamuoyunda 
farklılık oluşturan Çerçeve Dergisi’nin MÜSİAD bünyesin-
de daha nice yıllar yayın hayatına devam etmesini diliyor, 
bu çalışmaları ilk günden bugüne kadar emek dökerek 
gerçekleştiren tüm büyüklerimize, kardeşlerimize de 
şükranlarımı borç biliyorum. Nice 100’üncü sayılara...

1’den 100’e ÇERÇEVE

Her zaman mensubu olmaktan gurur duyduğum MÜ-
SİAD, kurulduğu günden bu yana ülke ekonomisinin 
gelişmesine yönelik birçok önemli çalışmaya imza attı. 
Bu çalışmalarda hep geçmişimizden gelen özellik ve 
değerlerimizi dikkate aldı, manevi hassasiyetlerimizi 
ön planda tuttu. 

Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken ilk günlerde bün-
yesinde kurduğu ve hâlen de devam eden Sektörel Ko-
miteler (şimdiki adıyla Sektör Kurulları) ve komisyon-
lardan istifade etti. Bunlardan en önemlileri arasında ve 
MÜSİAD’ın kurulduğu günden beri var olan Eğitim Ko-
misyonu, Araştırmalar ve Yayın Komisyonu, Dış İlişkiler 
Komisyonu, Mali İşler Komisyonu ve Teşkilatlanma Ko-
misyonunu sayabiliriz. Zaman içinde ihtiyaca binaen bu 
komisyonlara yenileri eklendi ve ayrıca komiteler sektör 
kurullarına dönüştürüldü. 

Bu komisyonlar içinde MÜSİAD’ın bir düşünce kuruluşu 
olarak da anılmasına vesile olan Araştırmalar ve Yayın 
Komisyonu, ülkemizin gelişmesine yönelik hangi alan-
larda eksiklikler olduğunu tespit eden, sorunlara çö-
zümler öneren, yatırım alanlarını tarif eden, teknolojik 
gelişmeleri açıklayan raporlar hazırlayıp yayımlamakta. 

MÜSİAD, her biri birbirinden değerli, konularında uz-
man şahsiyetlerle hazırladığı bu raporları, hükümetlerle 
paylaşarak onlara bir yol haritası sunmayı, kamuoyuy-
la paylaşarak ilgili konulara dikkat çekmeyi ve üyelerle 
paylaşarak onların kişisel gelişmelerine katkı sağlamayı 
hedefledi. Bu hedefe ulaşmak adına sadece rapor hazır-
lamakla kalmadı, oluşturduğu görüş ve fikirleri paylaştı-
ğı seminerler, konferanslar da düzenledi. Bunlara örnek 
olarak sizlerle dönemimle ilgili arkadaşlarımızla bera-

ber yaptığımız birkaç çalışmadan bahsetmek isterim. 
Öyle ki bu çalışmalar MÜSİAD’ın ülke geleceğiyle ilgili 
ne denli önemli görüşler ortaya koymuş, hep beraber 
hatırlamış olalım.

Sene, 2010. Otomotiv Sektör Kurulumuzun Genişletil-
miş İstişare Toplantısını Bursa Şubemizin ev sahipliğin-
de yapıyoruz. Bu toplantıda “Otomotivde Yerli Marka” 
konusunu kamuoyuna taşıyor ve otomotivde son dere-
ce başarılı işler yapan ve özellikle hem nihai ürün hem 
de yan sanayi ürünleri alanında ciddi bir altyapısı oluş-
muş olan Türkiye’mizin artık otomotivde kendi marka-
sının da olması gerektiğini bu toplantıda adeta haykı-
rıyoruz. Akabinde de bu yerli markanın konvansiyonel 
araçlarda değil, o gün için gelişmiş dünya ülkeleriyle he-
men hemen eş seviyede olduğumuz elektrikli araçlarda 
olması gerektiğini söylüyoruz. 

Nihayetinde ileriki günlerde dönemin Başbakanı, bugün-
kü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey’e 
28 Nisan 2012 tarihinde yapılan 21. Genel Kurulumuzun 
akabinde arkadaşımızın yaptığı bir elektrikli aracı tanıtı-
yor ve onun deneme sürüşü yapması imkânını elde edi-
yoruz. MÜSİAD’ımızın bu çalışması sanırım bugün büyük 
bir heyecanla tamamlanmasını beklediğimiz TOGG’un da 
fikri altyapısını oluşturmuş oluyor. Hamdolsun.

Tabii ki bu fikirler aslında Araştırma Raporlarımızla des-
teklenen fikirlerdir. Ayrıca sadece bir alanda değil, he-
men her sektörü ve hepimizi ilgilendiren tüm konulara 
ait fikirler bu raporlarla bir şekil alıyordu. 

Araştırmalar ve Yayın Komisyonumuzun hazırladığı 
“Küresel Rekabet İçin AR-GE ve İnovasyonun Önemi” 

Nice
100.
Sayılara

Ömer Cihad VARDAN
MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı (2008-2012)

1’den 100’e ÇERÇEVE
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Nail OLPAK
MÜSİAD 5. Dönem Genel Başkanı (2012-2017)

1’den 100’e ÇERÇEVE

Kurumlar da tıpkı insanlar gibi doğuyor, büyüyor ve 
gelişiyor. MÜSİAD da aynı şekilde doğdu, büyüdü ve 
gelişti. 30 yılı aşkın bir süredir güçlenerek ilerleyen bu 
yapı, ülkesinin gelişimine sevdalı insanları bir çatı altın-
da toplayarak onların birikimini ve enerjisini bir hedefe 
yöneltmeyi başardı. 

Sanayici, tüccar, akademisyen, uzman ve farklı kategori-
lerde bulunan birçok insanı motive etti ve belli duyarlık-
taki insanlara ufuk açtı. MÜSİAD, Anadolu’nun gücüne, 
dinamizmine ve potansiyeline daima inandı ve yanılma-
dı. Tarihinden güç aldı; fakat geçmişe takılıp kalmadı, 
bulunduğu çağa seslendi.

Kurulduktan kısa bir süre sonra yurt içi teşkilatlanmayla 
başlayan serüvenimiz, yıllar içinde yurt dışı teşkilatlarla 
devam etti. Bugün yurt içinde 83, yurt dışında 81 ülke-
de 164 noktada olmamız mesajımızın kabul gördüğünü 
ortaya koyuyor.

MÜSİAD, tarihi boyunca; üyesine, ülkesine, bölgesine 
ve dünyaya değerli katkılar yapmıştır. Üretim ve istih-
dama dayalı bir ekonomik anlayışın kabul görmesi için 
mücadele vermiş, bedeller ödemiştir. Fakat hep huzurlu 

olmuştur. Çünkü faizi değil ticareti, israfı değil tasarrufu, 
rantı değil üretimi savunduğu için. 

2022 yılı Mart ayı itibari ile MÜSİAD’ımızın büyüyen 
ve yeşeren değeri Çerçeve Dergisi, 100’üncü sayısıyla 
okuyucularıyla buluşuyor. Dergimiz Çerçeve, MÜSİAD 
ailemizin yolculuğundaki en önemli vesikasıdır. Döne-
mimizde Türkiye ekonomik hayatının hangi evrelerden 
geçtiğini bu sayfalarda paylaşmıştık, bugün MÜSİAD 
bayrağını devralan kardeşlerimiz de bu anlayışla çalış-
malarını şekillendiriyor.

Geçtiğimiz dönemde ülkemizin hayata geçireceği dev 
projeleri yine bu sayfalardan okuyucularımıza aktardık. 
Gelecek dönemde de belirleyici bir rol oynayacak Çer-
çeve, MÜSİAD’ın sesi olmayı sürdürecektir. 

Bugün 100’üncü sayısına ulaşan Çerçeve, iş dünyasın-
dan, sosyo-politik konulara; aktüaliteden, yatırım ve 
sektör analizlerine kadar geniş bir içerikle kendine özel 
bir kulvar açtı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, kardeş-
lerime şükranlarımı sunuyorum.

100’üncü sayın kutlu olsun Çerçeve!

ÇERÇEVE, MÜSİAD’ın
Asil Yolculuğundaki En Önemli Vesikadır
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MÜSİAD, liberal ekonomide Türkiye’nin millî sermaye olu-
şumunun en güçlü temsilcisidir. Bir STK’nın ekonomik bir 
sermaye ve lobi gücü olabilmesinin ardında her zaman 
büyük firmaları bir araya getirmesi yatmaz. Sadece ciro 
büyüklüğü esasına göre örgütlenmiş bir yapıda maale-
sef topluma dokunabilme esası gözden kaçabilmektedir. 
Oysa MÜSİAD; geniş üye yelpazesi, üye sayısı ve geniş-
leyen şube ve temsilcilik ağıyla sadece Türkiye’de değil, 
yurt dışında da hemen her ülkenin iktisadi hayatında 
üyeleri ile aktif bir lobi ve ekonomik diplomasi gücü elde 
etmektedir. Bu da yabancı sermayenin yerli ve millî un-
surlarla buluşmasında önemli bir görevin yerine getiril-

mesi anlamı taşır. Bir ekonomik STK’nın en temel işlevle-
rinden biri, devlet iradesi ile toplumsal ekonomik işleyiş 
arasında kuracağı köprü vazifesidir. MÜSİAD bu işlevi, 
tabandan aldığı sektörel bilgiyi işleyerek doğru zamanda 
doğru adreslere iletip; yapılması planlanan politikaların 
olası sonuçlarını, sıklıkla politikalar inşa edilirken iletir ve 
hem zaman hem de sermaye israfının önüne geçer. Aynı 
şekilde yaygın örgütlenme ağının verdiği ekonominin 
kılcal damarlarından beslenerek, ticari ve iktisadi bilgiyi 
doğru analizler ile birer talep ve istekler setine çevirir ve 
bu raporları karar verici politika adımlarıyla yapıcı unsur-
lara aktarır. Ülkemizin 30 yılı aşkın bir süredir istikrarlı bir 

Yolun ve Bahtın Açık Olsun
ÇERÇEVE Dergisi

Abdurrahman KAAN
MÜSİAD 6. Dönem Genel Başkanı (2017-2021)

MÜSİAD, dünya çapında Türkiye’nin ticari ekonomik diplomasisini temsil edecek bir yapı, ekonomik
verinin dünya çapında bir ağ ile toplanıp işlenerek anlamlı setlere dönüştürüleceği bir merkez olma

idealine devam edecektir.

1’den 100’e ÇERÇEVE
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SİAD’ı belirli ve alışılmış kalıplarının ötesine taşıyarak 
onu bir Dünya Sermaye Örgütü hâline getirmek ve bir 
çatı platform olarak tanımlamak temel hedefimizdi. Bu 
da zihinlerde büyük ölçüde başarıldı. MÜSİAD, kaldığı 
yerden yani bir Dünya Sermaye Örgütü ve çatı platform 
olma amacından uzaklaşmadan gerek üyeleri gerekse 
Türk sermayesi adına bir ticaret ve yatırım ağı, ekono-
mik veri merkezi ve yeni dünya sisteminde markalarıyla 
kendini her alanda ispat etmesi gereken bir yapı olarak 
yoluna devam etmelidir. Gelecekte çok daha fazla üye 
sayısı ve giderek artan sermaye stoku ile MÜSİAD, dün-
ya çapında Türkiye’nin ticari ekonomik diplomasisini 
temsil edecek bir yapı, ekonomik verinin dünya çapında 
bir ağ ile toplanıp işlenerek anlamlı setlere dönüştürüle-
ceği bir merkez olma idealine devam edecektir. 

Dünya, hızlı değişim ekseninde
yepyeni bir kimliğe büründü

Dünya bilhassa geçtiğimiz çeyrek yüzyılda gerek devlet 
yönetim modelleri gerekse ekonomik hayatın teknoloji 
ile buluşmasının ardından yaşadığı hızlı değişim ekse-
ninde yepyeni bir kimliğe büründü. Hele ki geçtiğimiz 
son üç yıl, neredeyse dünya sistemi açısından yeni bir 
miladın habercisi oldu. Sivil toplum kuruluşları dev-
let iradesi karşısında toplumun değişen, ihtiyaç ya da 
önerilerinin beraber seslendirilerek çok daha etkin bir 
şekilde iletimini sağlamak ve aynı zamanda toplumsal 
hayatta düzenleyici bir rol üstlenerek, devletin karar 
mekanizmalarına karşın toplumsal iradeyi korumak adı-
na oldukça etkili birer örgütlenme biçimine dönüştüler. 
Ancak 2020 yılında pandemi ile başlayan yeni süreç, 
geçen çeyrek yüzyıldan çok daha hızlı bir şekilde STK 
oluşumlarının liberal ekonomideki aktif rolünün artaca-
ğını bizlere gösterdi. Türkiye, ekonomik alanda serma-
ye yönetimi ve ticari hayatın düzenlenmesi açısından 
STK’ların toplumsal yaygınlığından oldukça iyi biçimde 
istifade etmiştir. 

Yolun ve bahtın açık olsun Çerçeve Dergisi

Bu bağlamda, MÜSİAD’ın kurulduğu günden bu yana 
fikrini, ilkelerini ve hassasiyetini duyuran Çerçeve Der-
gisi’nin 100’üncü sayısını kutluyorum. Çerçeve Dergisi 
sadece MÜSİAD’ın değil iş dünyasının aynası olmaya; 
gerek ekonomik analizler gerekse barındırdığı sektörel 
gelişmeler ile iş hayatının saygın yayınlarından biri ol-
maya adaydır. Dergimizin 100’üncü sayısının tekraren 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yolu ve bahtı açık 
olsun.

şekilde büyüyen bu millî sermaye gücü, dünyada eşine 
nadir rastlanır bir örgütlenme biçimi ile Türkiye’nin hem 
sosyo-politik hayatına hem de ekonomik diplomasideki 
refleks kabiliyetine yön vermektedir.

1990’da Mecidiyeköy’deki binamızda
başlayan hizmet aşkımız 2019’da
yeni ve modern binamızla devam etti

MÜSİAD’ın 6’ncı dönemi gerek uluslararası toplumda 
gerekse ülkemizde oldukça köklü değişimlerin yaşandığı 
bir sürece denk gelmiştir. Dünyada genel anlamda siya-
setin dili ve kuralları değişirken yeni iktisadi bloklar or-
taya çıkmış ve hızla değişen teknolojik altyapılara uyum 
sağlamaya çalışan bir toplumsal sistemin ayak sesleri 
duyulmaya başlanmıştır. Türkiye, MÜSİAD’ın 6’ncı döne-
minde arka arkaya 4 seçimden geçmiş ve kendi devlet 
yönetim paradigmalarını değiştirerek yeni bir hükûmet 
sistemine geçiş yapmıştır. Elbette pandemi sürecine, bu 
sürecin sıkıntılarına, alışkın olmadığımız bir hayat şekli-
nin rutinimiz hâline dönüştüğüne ve yeni dünya sistemi 
için milat kabul edilecek yepyeni kavramlara da yine 
MÜSİAD içinde hep beraber şahit olduk. Bunlar ve bun-
ların dışında birbiri ardına gelen doğal afetler, küresel 
ısınmaya bağlı kuraklıklar, yangınlar; hulasa zorlu ancak 
alnımızın akıyla atlattığımız bir dönemdi. Dünya ve Tür-
kiye değişirken MÜSİAD’ın da bu değişimde geride kal-
ması elbette beklenemezdi. 1990’da Mecidiyeköy’deki 
binamızda başlayan hizmet aşkımız içinde başkanlığı-
mızın ilk dönemindeki Sütlüce yerleşkesini, 2019 yılın-
da Sayın Cumhurbaşkanımızın şereflendirdiği tören ve 
geniş bir heyetin katılımıyla yeni ve modern binamıza 
taşımayı ve MÜSİAD’a buradan hizmet vermeyi Rabbim 
bizlere nasip eyledi.

Pandemi dönemi ve MÜSİAD’ın gelişimi

2020 yılında başlayan pandemi süreci ve bu süreçte 
toplumsal yardımlaşmayı esas alan görevlerimiz -ki 
anında kurulan Korona Kriz Merkezi ile gerek üyelerimi-
zin gerekse hükûmetimizin talep ve ihtiyaçları arasında-
ki köprü vazifesi yerine getirildi- yönetimsel dönüşümü 
yavaşlattı. 2021-2027 yıllarını kapsayan AB Horizon 
programı kapsamında açıklanan yeni destekleme po-
litikalarında dahi henüz ele alınıyor olması, MÜSİAD’ın 
geniş öngörüsünün bir ispatı niteliğindeydi. Hâlâ ekono-
mik hayatta MÜSİAD projeleri ve MÜSİAD’ın tarihinde 
ilk kez devlet kurumlarıyla kurduğu protokollerin konu-
şuluyor olması ve bu protokollerin bir STK’yı devletin 
adeta toplumsal tabandaki temel unsurlarından biri hâ-
line getirmesi önemli ve yerinde stratejik adımlardı. MÜ-

1’den 100’e ÇERÇEVE



90

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

91

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

1’den 100’e ÇERÇEVE

“Türkiye’nin ekonomik gücünü, yatırım 
potansiyelini, üretim hacmini, ihracat 
vizyonunu geleceğe güvenle taşıyabil-
mek, halkımızın refah seviyesini yükselt-
mek ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaş-
masına katkıda bulunmak için 2022’yi 
‘Yatırım Yılı’ ilan ettik. Hedeflerimizi 
tek tek hayata geçirebilmek adına ise 7 
maddelik strateji planımızı devreye al-
dık. G20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD 
ofislerinin güçlendirilmesi ve ticari dip-
lomasinin artırılması, Arap İşadamları İr-
tibat Ofisi’nin kurulması, yurt dışında en 
az bir MÜSİAD EXPO Fuarı’nın düzen-
lenmesi, MÜSİAD Uluslararası Tahkim 
Merkezi’nin tesis edilmesi, mikro ihra-
catın desteklenmesi, bu doğrultuda her 
üyemizin lojistik, insan kaynakları, öde-
me sistemleri gibi altyapı süreçlerinin 
güçlendirilmesi, ekonomi diplomasisi fa-
aliyetleriyle büyükelçi ve ticari ataşele-
rin Anadolu’daki iş insanlarıyla bir araya 
getirilmesi ve MÜSİAD Ticaret Ofisi’nin 
kurulması gibi kapsamlı bir eylem planı 
kurguladık. Hamdolsun hedeflerimizin 
büyük bölümünü hayata geçirdik. Yatay 
ve dikey olarak kapasitemiz genişlerken, 
etkinlik sahamız gittikçe derinlik kazanı-
yor. MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Arap İşa-
damları İrtibat Ofisi’nin kurulması, MÜ-
SİAD’ın küresel vizyonunun en önemli 
yansıması... Yeni pazarlara yönelik ihra-
cat hedeflerimizi; nitelikli istihdam gü-
cümüz, yenilikçi girişimcilerimiz, yatı-
rımcılarımız ve donanımlı gençlerimizle 
gerçekleştireceğimize inancımız tam.”

1’den 100’e ÇERÇEVE

Türkiye’nin son 30 yılında MÜSİAD ve Çerçeve’nin yol-
culuğuna ilişkin düşüncelerini paylaşan MÜSİAD Genel 
Başkanı Mahmut Asmalı, Eylül 2021’den bu yana ha-
yata geçirilen projeleri ve gelecek hedeflerini Çerçeve 
okurlarıyla paylaştı. MÜSİAD’ın Türkiye’nin ekonomik ve 
sosyal gelişmesinin yanı sıra küresel bir oyuncu olması 
adına çok önemli projelere imza atarak ilerlediğini söy-
leyen Başkan Asmalı, Çerçeve Dergisi’nin bu hedefler 
doğrultusunda önemli bir araç olduğunu belirtti. Baş-
kan Asmalı, MÜSİAD’ın Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşması noktasındaki çalışmalarına da değinerek “MÜ-
SİAD 26’ncı Olağan Genel Kurulu’nun ardından teslim 
aldığımız bayrağı, azim, kararlılık ve inançla geleceğe 
taşıyoruz” dedi.

Çerçeve Dergisi,
geçmişten günümüze 

miras, geleceğe
taşıyacağımız

bayraktır
Çerçeve Dergisi’nin MÜSİAD değerleriyle özdeşleşen 
kıymetli bir vesika olduğunu söyleyen Başkan Asmalı, 
“Çerçeve, Anadolu’nun bereketli topraklarından filizlenen 
ve tüm dünyayı saran ‘müstakil’ düşünce ve kadim kültü-
rümüzden miras değerler zincirinin önde gelen fikri tem-
silcisi olmayı başardı”  ifadelerini kullandı. Başkan Asmalı 
konuşmasının devamında şunları ifade etti:

“Kurulduğu günden bu yana insani değerleri her şeyden 
üstün tutan MÜSİAD, yalnız iş dünyası değil, hayatın her 
alanında ortaya koyduğu mücadele ile düşünce atlası-
mıza büyük katkı sağladı. Şüphesiz bu asil ve anlamlı 
harekette bugün 100’üncü sayısını okuyucularımızla bu-

luşturmaktan mutluluk ve onur duyduğumuz Çerçeve 
Dergimizin etkisi oldukça önemli. 30 yılı geçkin bir süre-
dir ailemizin birbirinden kıymetli üyelerinin katkılarıyla 
daha da değer kazanan, toplumun her kesimine doku-
nan Çerçeve Dergisi, Anadolu’nun bereketli toprakların-
dan filizlenen ve tüm dünyayı saran ‘müstakil’ düşünce 
ve kadim kültürümüzden miras değerler zincirinin önde 
gelen fikri temsilcisi olmayı başardı. Bugün Çerçeve 
Dergisi, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan analiz ve 
raporlarıyla aynı zamanda bir arşiv niteliği kazanırken, 
farklı coğrafyalarda yaşanan üzücü hadiseleri de gün-
demine taşıyarak her daim mazlum coğrafyaların sesi 
olmayı sürdürdü. Yayın hayatına başladığı günden bu 
yana, yerli ve millî hassasiyetle durmadan yoluna de-
vam eden Çerçeve Dergimiz barındırdığı değerler ile 
yarın da bu erdemli duruşu devam ettirecektir. Çünkü 
Çerçeve Dergisi, geçmişten günümüzde miras, gelece-
ğe taşıyacağımız bayraktır. Bu vesileyle, dünden bugü-
ne Çerçeve Dergisi’nin hazırlanmasında, bu fikri yapının 
inşasında ve yayınlanmasında emeği geçen tüm dostla-
rımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyor, Çerçeve’ye yayın 
hayatında başarılar diliyorum.”

Yatırım Yılı ile
Türkiye için üreten

bir vizyon ortaya
koyuyoruz

MÜSİAD olarak, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması 
noktasında 2022’yi önemli bir dönemeç olarak gördük-
lerini vurgulayan Başkan Asmalı, “Yatırım Yılı ile Türkiye 
için üreten bir vizyon ortaya koyuyoruz” dedi. Başkan 
Asmalı, görevi devraldıklarında ilan ettikleri stratejik 
hedefleri işaret ederek, bu adımların büyük bölümünün 
kısa sürede hayata geçirildiğini söyledi: 

Dünyayı Saran Müstakil Düşüncenin
Gurur Vesikası ÇERÇEVE

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’nin 30 yılında MÜSİAD ve Çerçeve’nin yolculuğu,
gelecek hedefleri ve projelerini değerlendirdi.

Mahmut ASMALI
MÜSİAD Genel Başkanı
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1’den 100’e ÇERÇEVE

Küresel projeler ile kıtaları birleştiren
bir ticaret ağı inşa ediyoruz

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Çerçeve ekibi-
ne yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin üretim gücü, 
lojistik ve stratejik öneminin giderek arttığını belirtti. 
Değişen dünyada fırsatların doğru adım ve kararlarla 
çok daha iyi değerlendirilebileceğini söyleyen Başkan 
Asmalı, MÜSİAD olarak saha çalışmalarına hız verdikle-
rini, düzenlenecek uluslararası etkinliklerle bu gelişime 
katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti:

“Türkiye’yi küresel arenada güçlendirmek kadar, böl-
gesel kalkınmaya da ivme kazandırmak; en önemli 
önceliklerimiz arasında bulunuyor. Bu nedenle Türki-
ye’nin her şehrinin ve her bölgesinin gelişimine yön ve-
ren teşebbüsleri ve girişimcileri sonuna kadar destek-
leyeceğiz. Bu vizyonu destekleyen Anadolu Ekonomi 
Diplomasisi yaklaşımımızla son derece verimli ve sür-
dürülebilir bir sinerji yakaladık. Çorum ve Kayseri’de 
gerçekleştirdiğimiz Anadolu Ekonomisi Diplomasisi 
programları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Nijerya’nın Ankara Büyükelçilerini, iş insanlarımızla bu-
luşturduk. Önümüzdeki dönemde Denizli ve Mersin’de 
farklı ülkelerden büyükelçilerimizi, iş insanlarımızla bir 
araya getireceğiz. Türkiye’nin 81 ilinin sahip olduğu 
potansiyeli ve üretim kapasitesini yeni dış pazarlara 
duyurmaya ve farklı iş birliklerine imza atmaya devam 
edeceğiz. Bu bereketli rüzgâr iş insanlarımızın sınırları 

aşmasına vesile olacak. Bölgesel kalkınmayı taçlandı-
racak bir diğer yenilikçi atılımımız ise Anadolu Üretim 
ve Yatırım Hareketi... Türkiye, 2022 yılına pozitif bir iv-
meyle başladı. Doğru yatırımların, doğru iş birlikleri ile 
hayata geçmesi ve üretim-ihracat dengesinde katma 
değer sağlayabilmesi, bu eylem planını sürdürülebilir 
kılmakla doğru orantılı... İhtiyaçların doğru tanımlan-
ması, fırsatların analiz edilmesi ve Türkiye’yi çok daha 
aydınlık yarınlara taşıyabilecek stratejilerin geliştiril-
mesi noktasında başlattığımız Anadolu Üretim ve Ya-
tırım Hareketi ile MÜSİAD üyeleri, 2022’de 25 milyar 
TL yatırıma imza attı. 20’yi aşkın şehirde ilde, 40 farklı 
mevkîde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek yatırım-
larla, Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’nin etki alanı-
nı hızla genişleteceğiz ve derinleştireceğiz. Bu yatırım-
lar neticesinde 25 bin kişinin istihdam edilmesi, kaliteli 
hizmet çıtasını çok daha uç noktalara taşıyacak. İhra-
cat odaklı büyüme hedeflerimize katkı sağlayacak en 
önemli atılımlardan biri de MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret 
Fuarı... Bu fuar aracılığıyla kıtaları birleştirecek, yaygın 
ve sürdürülebilir bir ticaret ağı kurguluyoruz. Anadolu 
topraklarının sahip olduğu üretim potansiyelini, dün-
yanın dört bir yanına duyurmaya kararlıyız. Medeniye-
timizin ışığında çoğalttığımız bereket tohumlarını hep 
birlikte yer yüzüne ekeceğiz inşallah. Cumhuriyetimi-
zin yüzüncü yılına doğru, barış ve istikrar ülkesi Türki-
ye’mizi, Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi liderliğinde 
hep birlikte çok daha yükseklere taşıyacağız. Buna yü-
rekten inanıyoruz.”
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Çerçeve Dergisi’nin
Eylül 1992’de yayımlanan

1. Sayısına ulaşmak için
QR kodu okutunuz.

Bosna Hersek Başkonsolosu Sacide Sılaycı Röportajı:
Allah Bize Yardım Edecek ve Biz Bu Savaşı Bitireceğiz

1’den 100’e ÇERÇEVE

1’den 100’e
1992 yılının Eylül ayında, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)’ın
iktisadi gayelerini ortaya koymak, üreten ve insan odaklı bir ekonominin iş dünyamızdaki
önemini anlatmak ve medeniyet değerlerimizi yaşatmak için yola çıkan Çerçeve Dergimizin,
2022 yılının Mart ayıyla birlikte 100’üncü sayısına ulaşıyor olmasının heyecanı ve
gururu içerisindeyiz. 1’inci sayısından 100’üncü sayısına kadar Çerçeve Dergisi’nin
hangi süreçlerden geçtiğini ve bu aşamada nelere temas ettiğini
siz kıymetli okuyucularımızla tekrar paylaşıyoruz.

1. SAYI

Bosna Hersek’te Katliam:

Dünya
Bu Katliama
Seyirci Kaldı
Çerçeve Dergisi çıkış sayısında Müslüman coğrafyadaki 
zulme sessiz kalmayarak, Bosna Hersek’teki
savaş suçları üzerine vurgu yapmıştı.

Yalnızca yurt içi ve yurt dışı iktisadi alanlarla
ilgilenmeyen Çerçeve, MÜSİAD’ın da inandığı değerleri, 
düşüncesini ve hikâyesini böylece başlatmış oldu.

Eylül 1992

1’den 100’e ÇERÇEVE
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20. SAYI
Ekim 1997

Kâr Ortaklığı Esaslı
Kredi ve Risk Sermayesi
1997 yılının Ekim ayında Çerçeve Dergisi 20’nci
sayısını çıkartıyordu. Dönemin yeni ekonomik
yaklaşımları ve İslam İktisadını inceleyen yeni sayısıyla 
Çerçeve, kâr ortaklığına dayanan esaslı kredi ve
risk sermayesi üzerine görüşler üretiyor;
Türkiye’nin ekonomik olarak sıkıştığı döneme
bir soluk getiriyordu. Mustafa Büyükabacı,
“Risk Sermayesi” kavramını “Çağdaş Karz-ı Hasen” 
olarak tanımlıyordu.

- Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan ile
  Risk Sermayesi Üzerine

- Risk Sermayesiyle Kurulan Şirketler:
   Hayrettin Karaman

- Mustafa Büyükabacı:
   Risk Sermayesi: Çağdaş Karz-ı Hasen

 Çerçeve Dergisi’nin
 Ekim 1997’de yayımlanan
 20. Sayısına ulaşmak için
 QR kodu okutunuz.

1’den 100’e ÇERÇEVE

10. SAYI
Temmuz 1994

TEFE’ci Devlet,
TEFE’ci Banka 
Çerçeve Dergisi, 1994 yılına geldiğimizde
10’uncu sayısına ulaşmış; geride bıraktığı sayılarında 
Müslüman Coğrafya, İslam İktisadı ve Türkiye’deki siyasi 
istikrarsızlıktan dolayı oluşan ekonomik krizlere vurgu 
yapmıştı. 10’uncu sayısında tüm bu konuların
bir toparlaması niteliğinde Çerçeve; hükûmetin yanlış 
ekonomik adımlarına ve bankaların haksız kazançlarına 
ses yükselterek: “TEFE’ci Devlet, TEFE’ci Banka!”
mottosunu kapağına taşıdı. Aynı zamanda SSCB
dağıldıktan sonra Balkanlar’da oluşan ekonomik
çıkmaz, savaşlar ve katliamlar da Çerçeve’nin
ele aldığı konulardandı.

- Ali Bayramoğlu ile Balkanlar Üzerine

- Bosna Hersek ve Ekonomik Kaynakları:
   Prof. Dr. Nazif Kuyucuklu

- Balkanlarda Ne Oluyor?
   Abdurrahman Dilipak

 Çerçeve Dergisi’nin
 Temmuz 1994’de yayımlanan
 10. Sayısına ulaşmak için
 QR kodu okutunuz.

1’den 100’e ÇERÇEVE
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Çerçeve Dergisi’nin
Aralık 2003’de yayımlanan
30. Sayısına ulaşmak için

QR kodu okutunuz.

- Nihat Alayoğlu: Kayıt Dışına Karşı Ahilik Ruhu

- Ekonomide Tam İyileşme 2005’te: Osman Arıoğlu

1’den 100’e ÇERÇEVE

1’den 100’e

30. SAYI

Kayıt Dışına 
Yakın Takip
MÜSİAD’ın ve Türkiye’nin yeni döneminde 30’uncu
sayıya gelindiğinde takvim yaprakları 2003 yılını
gösteriyordu. Türkiye’nin girdiği yeni yol ve
ekonomik işleyişi MÜSİAD 2. Dönem Genel Başkanı
Ali Bayramoğlu şöyle yorumlamıştı: “Enflasyon ve 
faizlerdeki düşüşle moral ve motivasyonun yeniden 
kazanılmış olması ve yabancı sermayenin Türkiye’ye 
gelmesi için gerekli ekonomik zeminin sağlanmış
olması güzel bir gelişmedir. Türkiye iyi bir yola girdi
ama bu iyi yol yeterli değil. Mükemmel, hatta
mükemmelin ötesine ihtiyaç var ki yıllardır
kaybettiğimizi telafi edelim. Türkiye’nin bugün
yakaladığı güzel hava çok daha iyi yere gidecek.”
MÜSİAD üzerine düşen görevi hakkıyla yerine
getiriyor ve Çerçeve Dergisi’nin 30’uncu sayısında
“Kayıt Dışına Yakın Takip” başlığıyla yeni ekonomik 
eylem planlarını tartışıyordu.

ARALIK 2003

1’den 100’e ÇERÇEVE
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50. SAYI
Mart 2009

Küresel Kriz ve
Dönüşüm
Çerçeve Dergisi, 50’nci sayısına ulaştığında, dünyayı 
saran bir küresel ekonomik kriz yaşanmaktaydı.
Her ne kadar Türkiye, yeni oluşturduğu ekonomik
altyapısıyla bu krizden çok hasar almasa da küresel
boyuttaki bir krizin belirli etkileri gözükmekteydi.
MÜSİAD, bu küresel ekonomik krizin derinleştiği ve
gelişmekte olan ülkeleri ciddi bir şekilde sarsması
üzerine yeni bir kapak konusu hazırlamıştı:
Küresel Kriz ve Dönüşüm. Dönemin birçok değerli
akademisyen ve iktisatçılarının görüş verdiği
50’nci sayıda, Dr. Mustafa Özel de krizin kaynağına
inerek, kapitalizm ve finans kavramlarına değiniyordu.

- Kapitalizm ve Finans Terörü:
   Dr. Mustafa Özel

 Çerçeve Dergisi’nin
 Mart 2009’da yayımlanan
 50. Sayısına ulaşmak için
 QR kodu okutunuz.

1’den 100’e ÇERÇEVE

40. SAYI
Eylül 2006

Kalkınma Yolunda Küresel Sermaye 
Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?
Türkiye’nin siyasi olarak girdiği yol, ekonomik olarak 
olumlu geri dönüşler sağlamış; bir temellendirmeyle
büyük bir serüvene girmişti. Merhum Prof. Dr.
Sabahattin Zaim, o günlerde konuşulan yabancı
sermayenin Türk ekonomisine etkisini Çerçeve’ye
değerlendirmişti. MÜSİAD, yine üzerine düşen görevi 
yapmış ve “kalkınma” sorununa parmak basmıştı. Çerçe-
ve Dergisi’nin 40’ıncı sayısında, “Kalkınma
Yolunda Küresel Sermaye” konusu ele alınmış; dönemin 
Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye’nin
2004 ve 2005 yıllarında oluşan ekonomik ataklarını 
MÜSİAD adına takdir etmiş ama eksiklikleri de
göstererek değerlendirmelerde bulunmuştu.

- “Yabancı Sermaye,
   Akıllıca Kullanırsan Faydalı Olur”
   Prof. Dr. Sebahattin Zaim ile Röp.

 Çerçeve Dergisi’nin
 Eylül 2006’da yayımlanan
 40. Sayısına ulaşmak için
 QR kodu okutunuz.

1’den 100’e ÇERÇEVE
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Çerçeve Dergisi’nin
Şubat 2013’de yayımlanan
60. Sayısına ulaşmak için

QR kodu okutunuz.

- Sosyal Yardımlaşma Olarak İnfak ve Zekât:
   Prof. Dr. Hamdi Döndüren

1’den 100’e ÇERÇEVE

1’den 100’e

60. SAYI

Sosyal Sorumluluk 
ve İnsani Değerler
60’ıncı sayısında Çerçeve Dergisi, misyonlarından
biri olan, değerler ve düşünce iklimine yönelik
çalışmalarıyla ön plana çıkmaktaydı.

Bu doğrultuda “Sosyal Sorumluluk ve İnsani Değerler” 
başlığıyla 60’ıncı sayı oluşturulmuş; toplumsal ve
iş dünyasındaki değerler başta olmak üzere kapsamlı
bir kapak konusu hazırlanmıştı.

Prof. Dr. Hamdi Döndüren’in “zekât” başlığı altında 
sosyal yardımlaşma ve infak konusunu incelediği yazısı 
da hazırlanan kıymetli eserlerin içerisinde değinilmesi 
gerekilen önemli noktalardan biriydi.

ŞUBAT 2013

1’den 100’e ÇERÇEVE
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80. SAYI
Mayıs 2017

MÜSİAD 24. Olağan 
Genel Kurulu Gerçekleşti
Çerçeve Dergisi’nin 80’inci sayısı, MÜSİAD’ın
24’üncü Olağan Genel Kurulu sonrasına tekabül
etmekteydi. Yeni Genel Merkez binasının tanıtıldığı,
6’ncı Dönem Genel Başkanı olarak seçilen
Abdurrahman Kaan’ın görüşlerinin bulunduğu
Çerçeve 80, MÜSİAD’ın çalışmalarına ve
düşüncelerine yer veriyordu.

-  MÜSİAD’ın,
   Yeni Genel Merkezi
   YAZ SONUNDA AÇILIYOR

 Çerçeve Dergisi’nin
 Mayıs 2017’de yayımlanan
 80. Sayısına ulaşmak için
 QR kodu okutunuz.

1’den 100’e ÇERÇEVE

70. SAYI
Temmuz 2015

İş Gücü Piyasaları
İşsizlik ve Eşitlik
MÜSİAD, yayın organları ve ortaya koyduğu yenilikçi 
bakış açılarıyla sivil toplum kuruluşu olmanın esasını 
göstermekte ve bunu devam ettirmekteydi.

Çerçeve Dergisi’nin 70’inci sayısında ise MÜSİAD’ın
oluşturduğu “İş Gücü Piyasaları: İşsizlik ve Eşitlik”
araştırma raporu ele alınmıştı. Türkiye’deki işsizlik
olgusunun ekonomik bir problem olduğu ve
bunun yol açtığı sorunlar kapsamlı bir şekilde
inceleniyordu.

- İş Gücü Piyasaları – İşsizlik ve Eşitlik:
   Ahmet Akif Demirbaş

 Çerçeve Dergisi’nin
 Temmuz 2015’de yayımlanan
 70. Sayısına ulaşmak için
 QR kodu okutunuz.

1’den 100’e ÇERÇEVE
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1’den 100’e ÇERÇEVE

Çerçeve Dergisi’nin
Şubat 2019’da yayımlanan
90. Sayısına ulaşmak için

QR kodu okutunuz.

- Dr. M. Levent Yılmaz:
   Türkiye Ekonomisinde Dengelenme
   Süreci Başladı

1’den 100’e ÇERÇEVE

1’den 100’e

90. SAYI

Dünya
Ekonomisi Kırılma
Döneminden
Geçiyor
Şubat 2019 yılına geldiğimizde Çerçeve Dergisi,
27’nci yılını tamamlamış; iş dünyasının en önemli
referans kaynaklarından biri olma görevini
sürdürmekteydi.

Türkiye ekonomisinin büyüme odaklı göstergeleri ve 
yerli ve millî üretim hamleleriyle sahip olacağı
kazanımlar Çerçeve Dergisi’nin 90’ıncı sayısını
oluşturmaktaydı.

ŞUBAT 2019
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100. SAYI

100!
MÜSİAD’ın barındırdığı değerler, düşünceler ve
fikirlerle yolculuğuna başlayan Çerçeve Dergisi,
2022 Mart ayıyla birlikte 100’üncü sayısına erişti.

Geride bırakılan sürede Çerçeve, Müslüman
coğrafyalarda yapılan zulümlere sessiz kalmamış, 
Türkiye ekonomisindeki prangaları direkt göstermiş 
ve yeni ekonomik temellerin atılmasında bir referans 
kaynağı olmuştur. Yayımlanan eserler, düşünceler ve 
rapor hâline getirilen çalışmalarıyla, büyük bir
düşünce zenginliği ortaya koyan Çerçeve Dergisi,
aynı sorumluluk ve hassasiyetlerle bundan sonra da 
yoluna devam edecek. MÜSİAD’ın en önemli fikri
kaynağı olan ve Anadolu başta olmak üzere tüm 
dünyaya cesaret aşılayan, iş ahlakı ve iş insanlarının 
gayretlerini en büyük sermayesi edinen Çerçeve
Dergisi’nin nice 100’üncü sayılarına ulaşması
dileğimizle. Bu sürece emek vermiş büyüklerimize, 
çalışma arkadaşlarımıza ve Çerçeve’yi takip eden
siz değerli okuyucularımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Mart 2022

 Çerçeve Dergisi’nin
 Mart 2022’de yayımlanan
 100. Sayısına ulaşmak için
 QR kodu okutunuz.

1’den 100’e ÇERÇEVE
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Barındırdığı değerler ile
MÜSİAD ruhunun kitlelere
ulaşan yansıması Çerçeve,
dünden bugüne içeriğine

katkı veren emektarları ile
geleceğe yürüyor.

MÜSİAD
Ruhunun

Yansımasıdır

1’den 100’e ÇERÇEVE
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Önerim
Üniversiteyle İlgili

Bugün gelinen noktada naçizane önerim, MÜSİAD’ın 
başarıyla tamamladığı kurumsallaşma süreci ve kazan-
mış olduğu uluslararası niteliği, akademik bir yapıyla 
yani bir üniversite kurarak taçlandırmasıdır. Günümüz-
de dünyanın hemen her yanında sertleşen siyasi ve eko-
nomik rekabetler yaşanmakta. Bu rekabetler beraberin-
de ayrımcılık, nefret suçları, düzensiz göç başta olmak 
üzere İslamofobi gibi gerek bölgesel gerekse küresel 
barışı ve huzuru bozabilecek, ekonomik ilişkileri ve akti-
viteleri de doğrudan etkileyebilecek terör gibi güvenlik 
sorunlarını ve sosyal problemleri doğurmakta, var olan-
ları artırmaktadır. Bunun yanında İslam dünyası, üretim 
ve istihdamı öncelemeden finansal politikalarla para 
kazanan, hatta yerli ekonomilerin belini bükmekten öte 
küresel ekonomik ve ticari faaliyetler üzerinden siyasete 
müdahale edebilen ekonomik sistemlerle rekabet ede-
bilme şansını yakalayabilmiş değildir. Dolayısıyla gerek 
ülkemizin gerek İslam dünyasının gerekse özellikle kolo-
niyel süreçleri yaşamış tüm toplumlar başta olmak üze-
re tüm insanlığa sunulabilecek insanı, onun refahını ve 
gelişimini öncelikli değer gören, adil, birlikte kazanmayı 
ve kalkınmayı amaç edinen, gelecek yüzyıla dönük sos-
yo-ekonomik ve siyasi yeni bilimsel bakış açılarının ve 
politikaların geliştirilebilmesi ihtiyacı vardır. 

MÜSİAD’ın sahip olduğu uluslararası teşkilat yapısı, eko-
nomik ve ticari birikim ve ilişkilerin; felsefesi ve metot-
larıyla muadillerinden belirgin şekilde ayrılacak, özgün  
bir üniversite yapısını teşkil edebileceğine inanıyorum. 
Bugüne kadar MÜSİAD zaten bir okul bir akademi va-
zifesi görmüştü. MÜSİAD bünyesinde faaliyet gösteren, 
çalışan pek çok isim siyasetten bürokrasiye, ekonomi-
den sivil topluma kadar farklı alanlarda ülkemize ve 
devletimize katkı sağlamaya devam etmekteler. 

Farklı sektörlerden kurulu komisyonlarla oluşturduğu 
çatı örgütü yapısıyla hem teşkili hem de ilkeleri ve de-
ğerleriyle Ahilik teşkilatının devamı olarak da değerlen-
direbileceğimiz MÜSİAD’ın araştırma, inceleme ve ana-
liz çalışmaları da kurumun nitelikli bir başka yönüdür.  
Bünyesinde hazırlanan kapsamlı raporlar ve nitelikli 
araştırmalarla; yaşanan her türlü aktüel gelişmenin böl-
gesel ve küresel ölçekteki etkilerinin kapsamlı şekilde 
ele alındığı, geleceğe dönük projeksiyonlarıyla diplo-
masiye ve özelde ticaret diplomasisine, devletimizin ve 
iş dünyasının politikalarına verimli katkılar sağlanmak-
tadır. MÜSİAD’ın bir meyvesi olarak yüzüncü sayıya ula-

şan Çerçeve Dergisi de içerikleriyle iş dünyasıyla siya-
set, kültür-sanat ve toplumsal konularda tüm paydaşları 
ve onların değerli görüşlerini bir araya getirerek ülke ve 
dünya gündemine ilişkin konuların makul ve doğru öl-
çülerde değerlendirilmesine en başından olduğu gibi 
hizmet etmeye devam edecektir.

100’üncü sayısına eriştiği bir dönemde dünyamızın yeni 
çalkantılar yaşadığı, Covid-19 pandemisinin etkileri ve 
soğuk savaş dönemini çağrıştıran bölgesel gerginlikle-
ri, gelir adaletsizliği, göçler, açlık, sefalet ve terör hadi-
selerinin devam ettiği bir dünyada Çerçeve Dergisi’nin 
okuyucularına anlatacağı daha çok dert ve meseleleri 
olacağına inanıyoruz. 

30 yıla yaklaşan meslek hayatımıza kattığı değerler ve 
ilişkilerle çok kıymetli okulumuz MÜSİAD’ın mümbit ya-
yını Çerçeve Dergisi’nin nice velut ve yararlı sayılar çı-
karmasını diliyoruz.

Yolun açık olsun MÜSİAD, okuyucun bol olsun Çerçeve! 

1’den 100’e ÇERÇEVE

İnsanoğlu tarafından üretilmiş, ona ait ve onun yaşam 
dinamiklerini çepeçevre kuşatan olguların başında eko-
nomi gelmektedir. Kimi zaman yalnızca gündelik nafa-
kaya izafe edilecek kadar basit ve dar bir mana çerçe-
vesine sahiptir ekonomi. Kimi zamansa kişiler arasından 
daha öte toplumlar ve devletler arası ilişkilerde belirle-
yici temel bir unsurdur. 

Ticaret yollarında meydana gelen değişimlerin dünya 
tarihini nasıl değiştirdiğini hatırlamakta yarar var. Diğer 
taraftan ekonomi, dini gelişim ve yayılım süreçlerinden 
askeri ve güvenlik stratejilerine yön veren, dini hüküm ve 
kaidelerde yerini alan, kültürün ve sosyolojinin ve dahi 
felsefenin de vazgeçilmez bir gerçeği olagelmiştir. Kısa-
cası ekonominin ve onun baş aygıtı ticaretin emek, refah, 
iş gücü, üretim gibi saikleriyle toplumların kültür ve me-
deniyetlerine doğrudan yön verebildiği bir hakikattir. 

Bunun yanında, bir kültür ve medeniyet tarafından orta-
ya koyulmuş değerler bütünü de ekonomi fenomenini, 
onun saiklerini ve bu saiklerin insanla ilişkisini doğru-
dan etkilemiş, yönlendirebilmiştir. Böylece milletlerin 
havsalasında ticaret, zengin ve zenginleşme, üretim ve 
emek esas anlamına kavuşur. Nitekim dünyadaki farklı 
medeniyet dairelerinin sermayeye atfettiği anlamlar, bu 
anlamların şekillendirdiği fonksiyonlar muhtelif ve hepi-
mizce malumdur.  

Geçmişi anlamanın bugünü anlamak ve geleceği inşa et-
mek olduğu pratiği, modern zamanda hâlâ geçerliliğini 
muhafaza etmektedir. Helal kazanmayı, bu kazancı hayır 
işleriyle, yakındaki ve uzaktaki ihtiyaç sahipleriyle bölü-
şerek bereketlendirmeyi şiar edinmiş, sahip olduklarının 
kırkta birini mutad şekilde paylaşması gerektiğine ve rız-
kın onda dokuzunun ticaretle temin edileceğine inanılan 
bir medeniyetin mensuplarının elbette ki bir duruşu ve 
mesajı vardır. Osmanlı ve Selçuklu şehirlerinin hemen ta-
mamı büyük bir Cuma camii, onun etrafında hanlar, çar-
şılar ve bedestenler, onun çevresinde mezarlıklar ve ma-

halleler planlanarak oluşturulmuştur. Kervansaraylardan 
kapalı çarşılara, medreselerden hayvanata ve nebatata 
kadar insana dokunan ve onun dışındakileri de gözetip 
yaşatmayı iki cihan saadetinin amili addeden vakıf kültü-
rü, yukarıda öz bir şekilde ifade etmeye çalıştığımız anla-
yışın somut birer tezahürüdür. 

Felsefesi ve dünya görüşüyle yüzyıllardır Anadolu in-
sanının düşünce ve duygu dünyasını şekillendirmeye/
beslemeye devam eden Yunus Emre; “Düşmanımız 
kindir bizim/Biz kimseye kin tutmayız/Cümle âlem 
birdir bize/Dünya benim rızkımdır Halkı benim hal-
kımdır/Cümle yaradılmışa bir göz ile bakmayan/
Şer’in evliyasıysa hakikatte âsidir” dizeleriyle bu te-
zahürün cihanşümul olup, Anadolu’yla sınırlı olmadığı-
nı ve tüm insanlığa hitap ettiğini ortaya koymaktadır. 
İşte MÜSİAD da zikrettiğimiz bu değerler bütününü bir 
duruş hâline getirmiş ve Yunus’ta vücut bulan idea-
lin dünyanın her yanına taşınması gereken bir mesaj 
olduğuna inanan Anadolu insanının emeğiyle, üretim 
gücü ve birikimiyle ortaya çıkmıştır. Bu mesajı ruh hâ-
line dönüştürenlerden sömürgeci çıkmaz, zayıfı eze-
mez, birlikte kazanmaya, birlikte kalkınmaya, refahtan 
birlikte pay almaya odaklanırlar. 

Hamdolsun bugün MÜSİAD, yalnızca ülke içinde değil, 
dünyanın pek çok farklı bölgesinde ve ülkesinde üreten, 
ticaret yapan ve yerel iş insanlarını da bünyesine kattığı 
iki yüzün üzerinde temsilciliğe ulaşmış uluslararası bir 
niteliğe sahiptir. Aynı oranda da yükü ve misyonu bir 
o kadar ağırlaşmıştır. Zira MÜSİAD yalnızca mensupla-
rını değil, dünyanın beşten büyük olduğunu, gelir da-
ğılımındaki adaletsizliğin dünya barışını tehdit eden en 
önemli unsur olduğunu, çok kutuplu çok merkezli çok 
kültürlü daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmenin 
mümkün olduğunu tüm dünyaya ilan eden Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki 
Türkiye’yi de Türk iş insanları olarak temsil etmektedir.

Ahilerden MÜSİAD’a:
Cümle Âlem Birdir Bize

MÜSİAD, zikrettiğimiz değerler bütününü bir duruş hâline getirmiş ve Yunus’ta vücut bulan
idealin dünyanın her yanına taşınması gereken bir mesaj olduğuna inanan Anadolu insanının emeğiyle, 
üretim gücü ve birikimiyle ortaya çıkmıştır. Bu mesajı ruh hâline dönüştürenlerden sömürgeci çıkmaz, 

zayıfı ezemez, birlikte kazanmaya, birlikte kalkınmaya, refahtan birlikte pay almaya odaklanırlar.

Serdar ÇAM
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

1’den 100’e ÇERÇEVE
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Zarafetin dijital 
ile buluşması 
QR Kodu okutarak ürününüze ait tüm 
bilgilerin yer aldığı sertifikanıza ulaşabilirsiniz!

ozbagkuyumculuk_

ozbagkuyumculuksarra�ye

ozbagkuyumculuk

ozbag.com

Mehmet DEVELİOĞLU
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı

1’den 100’e ÇERÇEVE

Her dönemde iktisadi hayata katkılarıyla dikkat çeken 
Çerçeve Dergisi’nin, 100’üncü sayısını okurlarımızla 
buluşturmanın gururu içerisindeyiz. MÜSİAD’ın kurul-
duğu günden bu yana tarihe tanıklık eden Çerçeve, 
yayın hayatı boyunca analiz ve raporlardan oluşan içe-
rikleriyle iş dünyamız, girişimcilerimiz ve üyelerimize 
yol göstermiş, çalışmalarına vizyon katmıştır. 

Çerçeve Dergisi’ni değerlendirirken iki ana başlık altında 
ele almamız elzemdir. Birinci başlıkta MÜSİAD tarafın-
dan ne anlam ifade ettiği, ikinci başlıkta ise STK’lar ara-
sında lider ve önde gelen bir dergi olmasını ele alabiliriz. 

MÜSİAD tarafından baktığımızda Çerçeve Dergisi, MÜ-
SİAD’ın kendi üyelerinin arasında sektörlerin durumla-
rından haberdar olması, ekonomik durumun ilerleyişi, 
iç ve dış siyasi iktisadi gelişmeler, finans durumu ve 
bununla ilişkili tüm bilgi aktarımlarını kapsayacak bir 
el kitabıdır. 

Çerçeve Dergisi, sadece sıradan bir dergi olarak değer-
lendirilmemeli. Okuyucularımız dünden bugüne çıkar-
dığımız sayıların içerisinde birçok sosyo-kültürel, ülke-

mizin şu an ihtiyacı olan maneviyat oluşumu ve bunun 
hepsiyle ilgili bir şeyler bulabilir.

Diğer taraftan baktığımızda ise MÜSİAD, Türkiye’nin 
en önemli STK’larından biri. Bu yüzden hayata geçirdi-
ği faaliyetler ile STK’lara örnek olması lazım. MÜSİAD, 
Çerçeve Dergisi aracılığıyla bu STK’lara neler yapması 
gerektiğini, nasıl yol izlemesi gerektiğini göstermek-
tedir. 

Lider bir kurum olan MÜSİAD’ın lider yayın organı 
Çerçeve, bu mesajı içerikleriyle de vermeye devam 
edecektir. Sadece kendi üyelerimize yönelik bir dergi 
değil; her sayıda belirli konuları ele alıp ülkenin ekono-
mik yapısıyla ilgili hedef gösteren ve doğru tespitlerde 
bulunan bir dergi ortaya koyuyoruz. 

Çerçeve Dergisi’nin tavanı çok yüksek ve bu tavanı or-
taya çıkartabiliriz. Geçmişte yaptığımız tüm güzel işler 
gibi, şimdiki işlerimiz de böyle devam ediyor şükürler 
olsun. Bu vesileyle otuz yıllık bir yolculuğun taçlanma-
sıyla vardığımız 100’üncü sayımızın da hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

ÇERÇEVE,
İş Dünyasına Yol Gösteren

El Kitabıdır
MÜSİAD’ın tarihi yolculuğunda iş insanlarımız ve girişimcilerimize yol gösteren içerikleriyle
Çerçeve Dergisi, her dönemde iktisadi hayata değer kattı. Gelinen noktada yayın hayatını

başarıyla sürdüren Çerçeve, bugün 100’üncü sayısıyla okurlarıyla buluştu.
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Abdurrahman UZUN
MÜSİAD Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu Başkanı

1’den 100’e ÇERÇEVE

MÜSİAD, yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil, üye-
leriyle büyüyen, yarının iş dünyasını yetiştiren bir okul-
dur. Çerçeve Dergisi ise bu okulun müfredatında yer 
alan en değerli araçlardan biridir.

Hayata geçirdiği haber çalışmalarıyla konuşulmayanı 
gündeme getiren ve MÜSİAD okulunun müfredatın-
da önemli bir yeri olan Çerçeve, yarının iş dünyasının 
şekillendirdiği yolculuğuna 100’üncü sayısıyla devam 
ediyor. 30 yıllık yayın hayatı boyunca toplumsal olayla-
ra da sessiz kalmayan Çerçeve, zorlu dönemlerde maz-
lum coğrafyalara ses olmayı sürdürdü. Çerçeve, geçen 
sürede, Anadolu kültüründen ve değerlerinden aldığı 
güç ile iş dünyasındaki en önemli yayın organı olmakla 

kalmadı, her döneminde ekonomi çevrelerine de kay-
nak oluşturdu. Ülke tarihimizin önemli bir bölümüne 
tanıklık eden Çerçeve, çalışmalarıyla yaşanan süreçleri 
çok iyi analiz etmeyi başardı. 

Yayınların kurumsallaşmadaki önemi

Değişen dünyada küreselleşen yeni kurumsal poli-
tikalar ile yayınların önemi ayrı bir boyuta taşınıyor. 
Kurumların oluşturduğu kimliklerle birlikte yenilikçi 
çalışmalara yer verilmesi, yayın politikalarını da güç-
lendiren bir etken oluşturuyor. Bu kapsamda dijitalleş-
menin de etkileriyle matbu yayınlar önemini yitirse de 
fikir ortaya koyan eserler raflardaki yerini ciddiyetle 
korumayı sürdürecektir. Çerçeve, bu anlamda MÜSİ-
AD’ın kurumsal yapısının önemli bir yansıması olarak 
hem dijital ortamda hem de matbu alanda varlığını 
güçlendirecektir. Çünkü Çerçeve, barındırdığı içerik-
ler ile kurumsallaşma için atılan adımlara büyük katkı 
vermekle birlikte, düşünce denizimizin önemli bir de-
ğeridir.

Çerçeve, fikirlerin vücut bulduğu sahadır

Çerçeve, sayfalarında şekillenen kelimelerle fikirlerin 
vücut bulduğu bir sahadır. MÜSİAD tarafından inşa 
edilen değerler zincirine düşünceleriyle kıymet katan 
bileşenleri ve biriktirdiği tecrübeler ile Çerçeve, güçlü 
yarınların inşasında değerli bir kaynak olarak varlığını 
sürdürüyor. Bu vesileyle geçmişten bugüne Çerçeve 
Dergisi’ne ilham veren, düşünceleriyle katkı sağlayan 
ve emekleriyle Çerçeve’yi Çerçeve yapan tüm dost-
larımıza ve kardeşlerimize teşekkür ediyor, ailemizin 
emektar üyelerine saygılarımı sunuyorum.

100’üncü yılın kutlu, bahtın açık olsun Çerçeve!

ÇERÇEVE, Konuşulmayanın 
Konuşulduğu Yerdir

MÜSİAD’ın tarihi yolculuğunda iş insanlarımız ve girişimcilerimize yol gösteren içerikleriyle
Çerçeve Dergisi, her dönemde iktisadi hayata değer kattı. Gelinen noktada yayın hayatını

başarıyla sürdüren Çerçeve, bugün 100’üncü sayısıyla okurlarıyla buluştu.
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Kuruluşundan yaklaşık bir buçuk yıl sonra MÜSİAD’ta 
hizmete başladım. O zamanlar üye sayımız 350’yi biraz 
geçmişti. Önümüzde üye sayısını yükseltmek, tanıtım, 
meslek komisyonlarının kurulması gibi iç yapılanmanın 
tamamlanması ve eğitim, medya iletişim, yurt içi ve yurt 
dışı şubeleşme, üyelerimize ülke genelinde kolaylaştırıcı 
hizmetler sunulması ve bilgilendirme ve yayıncılık gibi 
hedeflerimiz vardı. Bunların hepsi gerçekleştirildi. Sanki 
zaman yetmiyordu.

Tanıtım faaliyetleri; siyasiler, bürokrasi, üniversiteler, 
basın ve hatta sendikalar bazında aralıksız devam etti. 
Merhum Aliya İzzetbegoviç, Ankara’da bir toplantıda 
misafirimiz oldu. Yine merhum Cumhurbaşkanı Sayın 
Turgut Özal’da bir toplantımıza katıldı. Türkiye’de diya-
log kurulması gereken her yere ulaştık. Sinevizyon ile 
tanıtım yaptık ve henüz teknoloji bu aşamadaydı. Her 
sorumlu kişi büyük fedakarlıklarla üzerine düşeni yaptı. 
Sonuçta kısa sürede MÜSİAD, Türk ekonomi dünyasında 
söz sahibi olarak hak ettiği yere ulaştı.

Çerçeve Dergisi’yle çok seviyeli araştırma ve değerlen-
dirme yazılarıyla mevcut ekonomik sistemin aksayan 
yönlerine işaret ederek çözüm önerileri sunmayı başar-

dık. Bununla birlikte üyelerimizi ve iş dünyasını da ay-
dınlatmış, ufuk açmış olduk. MÜSİAD kendisini ve yöne-
timini geliştirirken hizmet meşalesini de elden ele genç 
kuşaklara ulaştırdı. Hatta yurt dışı kuruluşlarla, beş kıta-
da da sesini duyurarak, uluslararası platformlarda haklı 
olarak saygın bir yer kazandı.

Yaptığı ekonomik ve sosyal araştırma raporlarıyla da 
KOBİ’lerin sesi olarak ülke yönetiminin vizyonuna da 
katkıda bulunmayı başardı. MÜSİAD bu misyonunu 
devam ettirerek, küresel sermayenin yönettiği dünya 
ekonomisi karşısında ülke çıkarlarını koruyacak politi-
kaların oluşmasında öncü kuruluş olarak katkı sunma-
ya devam etmelidir. 

Çerçeve Dergisi ile başlayan süreç, teknolojik gelişmeler 
gereği çok daha farklı ve etkili mecralarda devam et-
mektedir. Türkiye var oldukça bu vizyon ve misyonun 
var olacağına ve MÜSİAD’ın bunu gerçekleştirecek po-
tansiyele sahip olduğunu biliyoruz.

Tüm emeği geçen üyelerimize şükranlarımı arz ediyor, 
bu süreçte vefat eden emektar üyelere de Allah’tan 
sonsuz rahmetler diliyorum.

ÇERÇEVE, MÜSİAD’ın Yükselen Gür Sesini 
Yazıya Döken En Kıymetli Araçtır

MÜSİAD, kurulduktan sonra ortaya koyduğu vizyon ve faaliyetler ile adından fazlaca söz ettirmeye 
başlamıştı. Devlet tarafına ulaşılan ses ve politikalar etkili olmuş; büyüyen üye sayısıyla yurt dışı

faaliyetlerine de başlamıştı. Çerçeve Dergisi de tam bu noktada MÜSİAD’ın sesinin gür bir şekilde
çıkmasını sağlamış; MÜSİAD’ın düşünce yapısında ne olduğunu aktarmaya başlamıştı.

Ömer YARARBAŞ
MÜSİAD Geçmiş Dönem Genel Sekreteri

1’den 100’e ÇERÇEVE
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İşte bu çerçevede ekonomik alanın en önemli paydaş-
larından olan MÜSİAD, bir taraftan iş hayatının temel 
meseleleri ile önceliklerini gündeminin merkezinde tu-
tarken, diğer taraftan sosyal ve kültürel yaklaşımlara da 
hedefleri içinde yer verecektir. Bu bütüncül ve müsta-
kil bakış açısıyla, böylece güncel olanın kurumumuza 
yüklediği görevleri yerine getirirken, aynı zamanda bu 
tarihsel devamlılığın bir sorumluluğu olarak medeniyet 
değerlerimizi aklımızdan çıkarmamalıyız. 

Bu doğrultuda hem gündeme gelen güncel beklentileri 
karşılayacak şekilde kurumsal refleksimizi geliştirirken, 
aynı zamanda kısaca işaret ettiğim tarihsel bakiyemiz-
le iletişimimizi ve ilişkimizi koruyarak yürüyeceğiz. Bu 
yürüyüşü sürdürülebilir kılacak en önemli unsur, MÜSİ-
AD’ın kuruluşundaki duygu, irade ve azmin genç kar-
deşlerimize aktarılmasıdır. Genç kardeşlerimizin dijital 
ilişkileri bugüne tahvil ederken gösterecekleri başarı, bu 
değerlerimizle onları bir araya getirebilirsek çok daha 
yüksek seviyelerde olacaktır. Bu toplumları şekillen-
dirme ameliyesinin aslında değer sistemleri arasında 
yaşanan kadim bir mücadele olduğunu unutmayarak 
bu tarihsel bakiyeden gençlerimizi haberdar etmeliyiz. 
Aksi hâlde karşılaştığımız her yeni durumun bizlerde 
ürettiği duygu ve yönelim ile genç kardeşlerimiz ortaya 
çıkan duygu ve düşünce sistematiği arasındaki makas 
her geçen gün biraz daha artacaktır. Bu nedenle tarihsel 
yolculuğumuzun karşılaştığımız sosyal, siyasal ve eko-
nomik gelişmeleri, MÜSİAD’ın kendi tecrübeleri üzerin-
den okuyarak yeniden yorumlayacak kurumsal zemin-
leri artırmalıyız.

Bu bağlamda Türkiye’nin yakın siyasi tarihine baktığı-
mızda, tarihsel bakiyenin bize bıraktığı dersleri unut-
madan yolumuza devam etmenin ne denli önemli ol-
duğunu vurgulamak isterim. Bildiğiniz üzere, 28 Şubat 
post modern darbe sürecinde DGM’de görülen davalar 
kapsamında takibata uğrayan isimler arasında kurumu-

muz ve Kurucu Başkanımızın ismi de yer almaktaydı. 
1996 yılında başlayan ancak 1997 Şubatından itibaren 
şiddetli bir baskıya dönüşen o günleri yaşananlar olarak 
hepimizin acı bir duygu ile hatırladığı farklı bir tecrübesi 
mutlaka söz konusudur.

28 Şubat 1997’de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplan-
tısının ardından sivil-asker bürokrasi ve darbenin med-
ya gönüllüleri tarafından başlatılan sürek avı, Merhum 
Erbakan Hocamızın Başbakan olduğu 54. Hükûmete 
karşı yürütülen şiddetli baskı, başörtülü kız öğrencilerin 
üniversitelere sokulmaması ve onlara yapılan baskıla-
rın zirveye ulaştığı ikna odaları, bazı işletmelerin yeşil 
sermaye olarak fişlenerek kamu kurum ve kuruluşlarına 
sokulmayıp aynı zamanda toplumsal boykotlara hedef 
olması için ilan edilmesi, hakim ve savcıların Genelkur-
may Başkanlığı’nda brifinglere alınarak dindar kesimle-
rin üzerine salınmaları, batı çalışma grubu adı altında 
oluşturulan izleme ve fişleme yapılarıyla üretilen baskı 
ve tedhiş ile dini hassasiyetleri olan toplum kesimleri 
üzerinde uygulanan eşi benzeri olamayan baskıların ka-
yıtlara geçtiği bir dönem.

İşte bu sancılı dönemde kendi payına düşen yükü ta-
şımaktan imtina etmeyen MÜSİAD, DGM’de açılan ka-
patma davasıyla karşılaşmıştır. Kurucu Başkanımız Erol 
Yarar’ın Kızılcahamam’da gerçekleştirilen Meslek Ko-
miteleri İstişare Toplantısı’nda “Bu olsa olsa kesintisiz 
dinsiz eğitim kanunu olur” diyerek eleştirdiği kesintisiz 
sekiz yıl zorunlu eğitim projesinin, dini duyarlılığı olan 
ailelerin önüne engellemek üzere planlandığını ve bu 
projenin asıl maksadının kendi çocuklarımıza istediği-
miz seviyede dini eğitim verme imkânlarımızı elimiz-
den almak olduğunu ilan etmesi, bu dava için gerekçe 
gösterilmişti. 28 Şubat cuntasının dindar kitleleri sosyal, 
kültürel ve ekonomik alanda kuşatma altına alan uy-
gulamaları karşısında değerlerimizin kendisine yükle-
diği sorumluluktan kaçınmayan MÜSİAD’ın bu tepkisi, 

Osmanlı modernleşmesiyle başladığı ve Cumhuriyet 
döneminde devam ettiği üzere, bu topraklar farklı pro-
jeler kapsamında cebri yöntemlerle toplumun yeniden 
inşa edilmesi çalışmalarına sahne olmuştur. Ülkemizin 
sosyo-ekonomik ve siyasal tarihine baktığımızda bu 
arayışların, bazen gönüllü sosyal projeler tarafından sa-
hiplenildiği bazen de siyasal elitlerin sosyal dokumuzu 
sekülerleştirmeye yönelik katı uygulamaları şeklinde te-
zahür ettiğini görürüz. Bugüne dair yapacağımız bir de-
ğerlendirme için, eskilerin deyimiyle bir meselenin “siyak 
ve sibakına” güncel ifadeyle öncesi ve sonrası arasındaki 
bağlama bakmanın yararlı sonuçlar üreteceğinden hare-
ketle, bir konuyu kuşatmak isteyen bir iradenin tarihsel 
bağlama dikkat etmesi önemli bir yöntemdir.

Bu çerçevede parçası olmaktan gurur duyduğumuz 
MÜSİAD’a yönelik bir değerlendirme söz konusu oldu-
ğunda, öncelikle bu yapının kurulmasına kaynaklık eden 
motivasyonu ve bir araya getirdiği sosyo-kültürel yapı-
nın sahip olduğu değerlerin bu motivasyondaki özgül 
ağırlığı tespit etmek için bir usul olarak tarihsel bakiyeyi 
tespit etmek yararlı olacaktır. Tarihsel olayların derinle-

rine girmeksizin kısaca ifade etmek gerekirse, Anadolu 
topraklarının İslam toplumlarına açıldığı günden itiba-
ren, bu coğrafyanın barış ve esenlik yurdu olması için 
ilim ve kalem ehlinin ürettiği yoldan yürüyerek, sahip 
olduğumuz değerlerin gönüllü taşıyıcılığını üstlenmiş 
tüccar ehlinin bugünkü en önemli temsilcilerinden biri 
MÜSİAD’dır.

Günümüz dünyasında tüm beşerî ya da sosyal organi-
zasyonların kendilerini farklı kılan unsurları ortaya ko-
yarken bir değer sistemi üzerinden hareket ettiği bir 
gerçektir. Bu manada Mustafa Özel Hocamızın önceki 
yıllarda MÜSİAD’ın temsil ettiği değer sistemini özetler-
ken atıf yaptığı “emir, alim, tacir” tanımlamasını bu vesile 
hatırlatmak isterim. Bu üçleme üzerinden fonksiyonları 
ayrıştırılmış üç farklı görev alanının birlikteliği üzerinde 
yükselen MÜSİAD, kapitalizmin rol modellerine muhalif 
ancak alternatif bir kimlik üretmek sorumluluğuyla yola 
çıkmıştır. Bu rolünü oynarken kendisine sunulan hazır 
içerikleri, kabulleri ya da kapitalist değerleri veri olarak 
kabul etmemiş, kendi medeniyet değerlerinin kodlarını, 
bugünkü iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun yorumlaya-
rak kendi millî ve yerli yol haritasını inşa etmiştir.

Her an milyonlarca içeriğin üretilerek kullanıma sokul-
duğu günümüz dünyasında, farklı değerler sisteminin 
hikâyeleri üzerinden üretilen bu içerikler kullanılarak 
“yeni/güncel” bir doğru tanımı yapılmakta, böylece be-
şerî ve sosyal ilişkiler yönlendirilmektedir. Bu vesile bi-
zim için ayaklarımızın altındaki güçlü zemin hükmünde 
olan kadim kültürel değerlerimizi esas alan bir yol hari-
tasının ne denli önemli olduğu ortadadır.  Başkalarının 
manipülasyon hikâyesinin rüzgârına kapılmaktan bizle-
ri koruyacak, kendi temel değerlerimizle üreteceğimiz 
ve medeniyetimizin insanlığa sunduğu vaatlere hizmet 
edecek kendi hikâyelerimizi inşa etme ameliyesi için 
sosyal, siyasal ve ekonomik tüm millî ve yerli paydaşla-
rının birlikte çalışması büyük bir zorunluluktur. 

MÜSİAD Medeniyet Değerlerimizi
Yaşatmaya Devam Ediyor

Yüzüncü sayısına merhaba dediğimiz Çerçeve Dergimizin içerisinde yer bulmanın heyecanıyla;
MÜSİAD’ımıza baktığımda, zihnimde beliren iki temel unsur var. İlki MÜSİAD’ın birçok badireye rağmen 
varlığını ve etkinliğini muhafaza etmede gösterdiği beceri; ikincisi de hayatı maddi-manevi unsurlarıyla

bir arada kucaklama ve kadim geleneğimizin ürettiği bilgi birikimin mirasçısı olma gayreti.
Bu iki temel unsur MÜSİAD’ın ve Çerçeve Dergisi’nin oluşmasında ve hayatına devam etmesinde

ana rol oynayıcılar olarak karşımızda duruyor.

Oğuz ÖZCAN
MÜSİAD Geçmiş Dönem Genel Sekreteri

1’den 100’e ÇERÇEVE
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tarihe tanıklık edecek bir örnek olmuştur. Bu nedenle, 
bugünün aktörlerine ilişkin bir değerlendirme yapar-
ken tarihsel tecrübelerden hareket etmemiz gerektiğini 
unutmamalıyız.

Bunun yanında MÜSİAD, kadim geleneğimizden bize mi-
ras kalan, basit ama bir o kadar da önemli bir unsur ola-
rak hayatı maddi ve manevi anlamlarıyla bir arada değer-
lendirmenin en iyi örneklerini sunmuştur. Kullandığımız 
“yüksek ahlak, yüksek teknoloji” mefkuresi, kadim mede-
niyetimizin madde ile manayı ayrılmaz bir bütün olarak 
kabul ettiği yaklaşımının güncel bir ifadesi olarak geçer-
liliğini koruyor. Maddi ve manevi unsurların ayrılmazlığı 
üzerine bir usul ile olay ve olguları analiz eden medeni-
yetimizin ortaya koyduğu her türlü eserde bu birlikteliğin 
yansımasını görmek mümkündür. Bu doğrultuda mede-
niyetimizin gittiği coğrafyaya attığı bir imza hükmünde 
olan ve şehirlerimizi İslam ile mühürleyen “Ulu Camilere” 
baktığımızda dahi bu birlikteliğin iz düşümlerini hemen 
fark ederiz. Bazı Ulu Camilerin girişindeki kitabelerde yer 
alan mesajın manaya dair “Namaz mü’minin miracıdır” 
uyarısı ile çıkışındaki maddi alemin sünnetine ilişkin “Al-
lah, çalışıp alın teriyle kazananları sever” uyarısı, aslında 
bizlere bu birlikteliğin en yalın ama bir o kadar derin bir 
işaretlemesini yapmaktadır.

Metaverse’ün konuşulduğu, paralele evrende avatar 
görüntülerin bizi temsilen selamlaştığı bir dönemi 
karşılarken ilk bakışta bu mukayese arkaik gibi kala-
caktır. Ancak insanın yapıp ettiklerinin ürünü olarak 
kültürün maddi ve manevi yansımalarının değişim 
gösterdiği, buna mukabil fıtratların değişmeyeceği 
hakikati üzerinden konuya yaklaştığımız da bugüne 
dair bir fırsattan bahsedildiği anlaşılacaktır. Bu bağ-
lamda günceli yorumlarken fıtratın kodlarını unutma-
dan ve onlarla uyumlu hareket ettiğimiz de ihtiyacı-
mız olan dinamizmi ve sonuç üretme yetkinliğimizi 
üst noktalara taşıyacağız.

İşte MÜSİAD bu anlamıyla önemli bir görevin temsilcisi; 
mefkuresi bir, istikameti ortak bir topluluğun “bölünüp 
parçalanmayın (Ali İmran:103) emrine riayet ederek 
oluşturdukları bir bereket birlikteliğidir. Genel olarak 
sivil toplum örgütlerinin üstlendikleri rollerin yanında 
MÜSİAD’ın ilaveten farklı bir sorumluluğu daha vardır; 
çünkü ilk olmak, ön almak, savunma hattının en önünde 
bulunmak, herkese ve her organizasyona nasip olmaya-
cak bir ayrıcalıktır. 

Bu ayrıcalık duygusu aynı zamanda bizlere büyük bir 
sorumluluk yüklemektedir; bizden önceki nesillerin inşa 
ettiklerinin üzerine, medeniyetimizin değerlerini unut-
madan, yeni unsurlarla kendimizi ve organizasyonları-
mızı yeniden üretmek zorundayız. 

Ayağımızı bastığımız güçlü fikri ve ahlaki zemini kay-
betmeden, tüm ilişkileri dijitalleşen yeni dönemin 
icaplarına ve gereklerine göre karşımıza çıkan olguları 
okuyacak, yorumlayacak ve yeni ilişki biçimlerine uyar-
layacağız.

Geleceğin ekonomik ekosisteminin yönelimlerine odak-
lanacak, insanlarımızı ve bizim gibi örgütlü yapılarımızı 
bu yönelimlerin istikametinde etkin ve verimli yapılara 
dönüştürecek projeksiyonları, paradigmaları ve insan 
bakiyesini geliştireceğiz.

Ticari Diplomasi alanında kendimize koyduğumuz he-
deflerden uzaklaşmadan, ancak “Diplomasi 3.0” olarak 
tanımlanan ve gelişmekte olan Dijital Diplomasi döne-
minin organizasyonlardan beklediği yetkinliklere önce-
lik vereceğiz. 

Meseleleri maddi ve manevi unsurlarıyla birlikte kucak-
layarak ve tarihsel bir süreklilik içerisinde olgu ve olay-
lara bakma yöntemini kullanmak, bu yolculuktaki en 
önemli yol göstericimiz olacağına inanıyorum.

1’den 100’e ÇERÇEVE
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turdu ve düzenledi. Hiçbir zaman kişisel düşüncelerle 
bu olaya yaklaşmadı. Ülkesinin çıkarlarını düşünen, millî 
ve manevi duygulara önem veren bir STK oldu. Şu anki 
hükûmetimizden öncekilere de birden çok sayıda öneri 
paketleri hazırladık. Hatta ufak bir anımı da siz değer-
li okuyucularımızla paylaşmak isterim: IMF Türkiye’ye 
geldiği zaman yalnızca hükûmetlerle değil, STK’lar ile 
de görüşmeler yapardı. 90’lı yılların ortasına ve sonuna 
doğru her yıl Türkiye’ye uğramaya başlamışlardı. Bizim 
fikirlerimizi, önerilerimizi ve sunduğumuz ekonomik re-
form paketlerini ciddiye almıyorlardı. Tabii ki sonradan 
işler değişti, yaklaşık 15 yıldır IMF Türkiye’ye geldiğinde 
ilk olarak MÜSİAD’a geliyorlar. Bunun sebebi, artık Tür-
kiye’de iş dünyası ve ekonomi alanında en güçlü STK’nın 
MÜSİAD olması. Birebir barındırdığımız sermaye gücü-
müz çok büyük olmayabilir ama söz sahibi olacak ve 
aksiyon alacak tüm kabiliyet bizim elimizde. Onlar da 
bunu biliyorlar ve buna göre hareket ediyorlar. Geçmiş 
dönem hükûmet yetkilileri de aslında önerilerimizi din-
leyip fazlasıyla akılcı buluyorlardı. Ama o zamanlar bize 
dedikleri şey, bu konjonktür de bu paketi yürürlüğe koy-
malarının imkânsız olduğu yönündeydi. 

26 yıldır MÜSİAD’da aktif olarak görev almaktayım. Şü-
kürler olsun 26 yıl önceki MÜSİAD ile 26 yıl sonraki MÜ-
SİAD arasında bulunduğu konum olarak farklılıklar var. 
Çok daha iyi yerlerdeyiz, çok daha iyi yerlere geleceğiz 
inşallah. Bundan 20 yıl sonra MÜSİAD’ın şu an bulun-
duğu yerden çok daha yukarıda olacağına olan inancım 

da tam. Hâlihazırda bitirmiş olduğumuz projelerin hepsi 
Türkiye’ye bir şeyler katan, bir eksiği kapatan projeler. Şu 
anki Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’nın öncülüğün-
de geliştirdiğimiz ve yapmayı hedeflediğimiz projelerde 
aynı bu şekilde. İş odaklı yatırım projelerimiz Türkiye’ye 
ve Türk ekonomisine seviye atlatacak durumda. Biz 
bir STK’yız, evet. Ama işimiz diğer derneklerden daha 
da farklı. Bizim asli görevimiz millî iş sermayemize, iş 
dünyamıza katma değer sağlamak ve ülke ekonomimizi 
ileri seviyeye taşımak. MÜSİAD’ın kuruluşundan itibaren 
hedeflediği gaye budur. Bugün MÜSİAD’da teşkilatlan-
madan sorumlu olarak görev almaktayım. Türkiye’nin 
her ilini gezdim ve tabi görevimiz gereği iş insanlarıyla 
oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Anadolu’daki iş insanları-
mızın her biri üretip, ihracat yapmak ve ülkesine katma 
değer sağlamak hedefiyle yoluna devam ediyor. Bu da 
MÜSİAD’ımızın doğru yolda olduğunun bir işareti.

Burası
millî bir ticaret okulu

MÜSİAD’da bir sürü başarı hikâyeleri ve başarı alanla-
rı var. Örneğin en yakın örneğimiz, ilkokul mezunu bir 
ağabeyimiz değirmen makineleri üretiyor. Bu değirmen 
makineleriyle geçtiğimiz günlerde 80 ülkeye ihracat 
yaptı. Bu ağabeyimizin şu an Gaziantep’te bir üniver-
sitede kürsüsü var. Gençlere deneyimlerini ve ilerlediği 

1’den 100’e ÇERÇEVE

1990 yılında kurulan MÜSİAD’ımızın bu yıla geldiği sü-
reye baktığımızda, 90 ve 99 yılları arası -özellikle bu-
rayı vurgulamak istiyorum- bir var olma savaşı verildiği 
dönemlerdi. Şubat soğuklarının var olduğu, sermayenin 
yeşil ve kırmızıya ayrıldığı dönemlerdi. STK’lar içerisin-
de MÜSİAD, Anadolu sermayesini ön plana çıkaran, yerli 
ve millî üretime önem veren ve aynı zamanda KOBİ’leri 
bünyesine katarak iş dünyasında söz almaya onları da 
bu platformlara katmaya çalışan ve üye sayısını artıra-
rak ilerlemeyi hedefleyen çalışmalar gerçekleştirdi. Hâlâ 
da gerçekleştiriyor. KOBİ’ler ile büyümeye çalışan ve se-
sini Anadolu sermayesinden yükselten MÜSİAD, bugün 
üye sayısıyla ve portföyüyle; yalnızca KOBİ’leri içinde 
barındıran bir dernek değildir. Çok daha büyük şirketler 
bugün MÜSİAD’ın üye portföyüne dâhil olup bizimle yol 
yürümektedir. Bünyemizde şu an onlarca holding bu-
lunuyor. Temennimiz bu sayının giderek yükselmesi ve 
bünyemizdeki KOBİ’ler ve büyük sermaye şirketleriyle 
daha güçlü bir hâl almak. Küçük işletmelerin nasıl büyü-
yebildiğini MÜSİAD’ın geçmişinden bugüne baktığımız-
da daha net görmekteyiz. Yurt içi ve yurt dışında düzen-
lediğimiz ticari toplantılar, iş gezileri ve çalıştaylar bu 
büyümenin en büyük öncüsü oldu. Geçmiş dönemlerde 
bir yurt dışı seyahati düzenlediğimizde, iş insanlarımızın 
pasaportları dahi yoktu. MÜSİAD o zamanlar bünyesin-
de barındırdığı KOBİ’lerin pasaport edinmesine vesile 
oldu. Bununla birlikte dış ticarete açılmalarını sağladı.
 
MÜSİAD kurulduğunda yalnızca 12 kişiydi. Bugün 
12.500’ü geçen bir sayımız var. Türkiye genelinde 83 şe-
hirde yer alıyoruz; yurt dışında 81 farklı ülkede 164 nok-
tadayız. Yurt içinde etkin ve güçlü bir teşkilat yapımızın 
olması tabii ki büyük bir sevinç kaynağı. Ama yurt dışın-
da bu seviyeye gelmemiz beni ayrıca mutlu ediyor. Artık 
MÜSİAD olarak Dünya’nın her yerinde bizden birileri var. 
Venezuela’dan Tokyo’ya, Singapur, Rusya, Amerika… sa-
yamayacağım kadar çok ülkede MÜSİAD’ın adı ve imza-
sı var. Bugün ABD’de bulunan MÜSİAD ABD, Birleşmiş 

Milletler’de danışman STK konumunda. MÜSİAD 32 yıl-
da bu kadar etkin bir konuma geldi. Yalnızca 12 kişinin 
kurduğu bir dernekten bahsediyoruz. Bu muhteşem 
bir şey. Almanya gibi güçlü bir ülkenin 9 tane şehrinde 
MÜSİAD yer alıyor. Hem de ciddi bir üye yapısıyla yer 
alıyor. MÜSİAD’ın üye sayısından yaklaşık 2 bin kişiyi Al-
manya’da yer alan üyelerimiz oluşturuyor. Bu yalnızca iş 
adamları profilinde baktığımızda gördüğümüz bir sayı. 
MÜSİAD’ın adını taşıyan bir o kadar da yol arkadaşımız 
var. Buralardaki gücümüzle tabii ki faaliyetleri yönetmek 
ve ilerletmek daha kolay oluyor. Örneğin, Almanya’da 
bu gücümüzle bir ticaret fuarı düzenlemiştik. Bunların 
hepsinin amacı bünyemizde bulundurduğumuz yerel iş 
adamlarımızı ihracata teşvik etmek ve yurt dışına açıl-
malarını sağlamak. Ama aynı zamanda hem MÜSİAD’ın 
hem de şu an ki hükûmetimizin de asli uğraşlarından 
biri yurt dışındaki sermayeyi de Türkiye içine çekebil-
mek. Kurulduğumuz günden bu yana yurt dışındaki öz 
sermayenin Türkiye’ye aktarılması konusunda birtakım 
öngörüler geliştirdik. Şirketlerimizle yurt dışında bu-
lunan şubelerimizin bir araya getirilip ortak çalışmalar 
yapmaları, ticari ortaklıklar düzenlemeleri gibi. İlk aklı-
ma gelen örnek ise Samsun Şubemizin, Frankfurt Sana-
yi ve Ticaret Odası ile yaptığı anlaşmadır. Bu anlaşma 
kapsamında Frankfurt Sanayi ve Ticaret Odası’na bağlı 
iş insanları MÜSİAD Samsun Şubemizin ev sahipliğinde 
ağırlanmış ve toplantılar yapılmıştı. 

MÜSİAD her zaman günün değil geleceğin 
söylemini oluşturuyordu

MÜSİAD olarak, yıllar içerisinde ekonomik seviyemi-
zi yükselttik. Sermayemizi büyüttük, söz sahibi olduk. 
MÜSİAD bugüne kadar birden fazla hükûmet gördü ve 
bunların hepsinde ana gayemiz, Türkiye ekonomisine 
seviye atlatmak için çalışmalar yapmak oldu. MÜSİAD 
her zaman bugünün değil, geleceğin yatırımlarının ya-
pılması için seferber oldu. Söylemlerini buna göre oluş-

ÇERÇEVE Dergisi,
MÜSİAD’ın Türkiye’ye Bıraktığı

Millî Bir Hazinedir
Türkiye için barındırdığımız hazinelerin en güzeli Çerçeve Dergisi’dir. Çerçeve Dergisi hem iş dünyasının 
sıklıkla takip ettiği bir dergi hüviyeti kazandı hem de MÜSİAD’la beraber büyüyerek 12 binin üzerinde 

üyenin direkt haberdar olduğu bir dergi oldu.

Kadir ABALI
MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı
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yolu anlatıyor. Yine üyelerimizden birkaçı Türkiye’nin 
millî projelerinin üretim aşamalarının her birinde rol 
alıyor. Ülkesini seven ve ülkesine katkı değer sağlamak 
isteyen tüm üyelerimiz ve tüm firmalarımız MÜSİAD’ın 
düşüncesini barındırıyor ve MÜSİAD’la birlikte yürüyor. 
Rabbim hepimizin işlerini kolay kılsın. İlk günümüzden 
bu yana hiçbir zaman günün derneği olmadık. 32 yıldır 
ayaktayız ve büyüyerek ilerliyoruz. Bu otuz iki yıl içeri-
sinde kaç tane hükûmet değişti, MÜSİAD asla zedelen-
medi ve yıkılmadı. Dünya görüşümüzün aynı olduğu ya 
da farklı olduğu hükûmetler gelse dahi söylemimiz hiç 
değişmedi. En başından beri tek hedefimiz millî serma-
yemizin büyümesi ve gelişmesi. Eskilerimizin söylediği 
gibi MÜSİAD bir okul, birisi bu okuldan ne kadar almak 
isterse o kadar alır ve mezun olur. Okul bir süreklilik 
sağlamaktan geçer, MÜSİAD’da bu sürekliliği sağlaya-
cak nice büyüklerimiz var. Ben birçok üyemizin, birçok 
firmamızın burada geliştiğini; yurt dışına açılmanın 
hayal olduğu zamanlarda yurt dışına ihracat yaptığına 
ve iş bitirme kabiliyetlerinin yükseldiğine şahit oldum. 
Artık Cumhurbaşkanlığı’nın yurt dışı seyahatlerinde 15-
20 tane MÜSİAD üyesi firma görebiliyoruz. Rabbimize 
şükürler olsun. Bunların hepsi iyi yerlere geldiğimizin 
göstergesidir. 

Evet, sayımız büyüdü. Yapımız da büyüdü ve bu yapı-
mızla beraber hem yayın organlarımızın hem de o va-
kitler çıkartmış olduğumuz araştırma raporlarının alıcı 
kitleleri de genişledi. Çok iyi hazırlandığımız ve hazırla-
dığımız raporlar vardı. 1999 yılında çıkarttığımız “Dev-

letin Borç Krizi ve İflas” raporu bunlardan biridir. Bu 
raporla birçok şeyi ortaya koymuştuk ve insanların da 
anlamasını sağlayacak çalışmalar yapmıştık. Bu nitelikte 
adını saymadığımız onlarca raporumuz var. Arşivlerimi-
ze baktığımızda Türkiye için büyük bir hazine barındır-
dığımız da ortada. Gün geçtikçe de bu raporlarımızı 
daha da geliştirerek ilerlemeye devam ediyoruz.

ÇERÇEVE Dergimiz
en gür sesimiz

Tüm bu araştırma raporlarının yanında en gür sesimiz 
olan Çerçeve Dergisi yer almakta. Türkiye için barındır-
dığımız hazinelerin en güzeli Çerçeve Dergisi. İlk çıkart-
tığımız dönemlerde okunma sayısı azdı. Bu doğal bir 
yansımaydı, neticede MÜSİAD’ın duyulma ve üye sayısı 
henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştı. Şu an Çerçeve 
Dergisi hem iş dünyasının sıklıkla takip ettiği bir dergi 
hüviyeti kazandı hem de MÜSİAD’la beraber büyüye-
rek 12 binin üzerinde üyenin direkt haberdar olduğu bir 
dergi oldu. Tabii ki Çerçeve’nin çıkış misyonlarından biri 
olan akademik camialarda etkin olma hedefi de her ge-
çen yıl artarak devam etti. Akademi camiasında, için-
deki içeriklerin sıklıkla takip edildiğini, çalışmalardan 
yararlanıldığını ve derginin arandığına birebir şahidim. 
Bu durum bizler için büyük bir sevinç kaynağı. Çerçeve 
Dergimiz şu an bulunduğu yerden daha iyi olabilir mi? 
Tabii ki olabilir. Bunun için de yine MÜSİAD olarak be-
raber üretip, 100’üncü sayıya getirmenin aynı heyeca-
nıyla devam edeceğiz. Bugün Çerçeve Dergisi THY’nin 
ve Havalimanlarımızın raflarında, okuma alanlarında yer 
alıyor. Şimdi hedefimiz Çerçeve Dergisi’ni koltukların ar-
kasında vitrin bir dergi olacak hâle getirmek. Tüm bun-
ların yanında Çerçeve Dergisi şu an bulunduğu konumla 
ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan ve aranan bir 
dergi formunda. Bu durum 1992 yılında ilk sayısını çıkar-
dığımız ve bugün 100’üncü sayısına geldiğimiz Çerçeve 
Dergisi ve MÜSİAD için büyük bir başarı. Çerçeve’nin 
olduğu yerde saymaması ve daha iyi yerlere gelmesi, 
daha iyi olması için çalışmaya devam edeceğiz. Aranan 
ve merak edilen bir dergi olma hedefimizi, içinde bu-
lundurduğumuz akademik, sosyo-kültürel ve ekonomik 
içeriklerle daha da iyi yerlere çıkarmalıyız.

İnşallah, Çerçeve Dergimiz 100’üncü sayısıyla birlik-
te daha güzel yollara girip daha iyi yerlere gelecektir. 
Bu minvalde yıllarca MÜSİAD ailesi olarak hep beraber 
emek verdiğimiz, Çerçeve Dergimizin 100’üncü sayısını 
kutluyor, emeği geçen büyüklerime ve çalışma arkadaş-
larıma teşekkürlerimi sunuyorum.

1’den 100’e ÇERÇEVE
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MÜSİAD’ın kurulduğu 1990’lı yıllar uluslararası sistem-
de yeni dengelerin oluşmakta olduğu bir dönemdi. Ba-
tılı bazı düşünürler bu süreci daha iyi ifade etmek için 
“tarihin sonu” diye bir kavram ortaya atmışlar ve bu 
dönemde batılı hayat tarzının artık alternatifinin kalma-
dığını ilan eder olmuşlardı. Bu yeni dönemin tezahürü 
olarak yerelliğin ve özgün kimliklerin de pek kıymetinin 
olmayacağı ve küreselleşmeyle birlikte artık yeni bir he-
gemonyanın devreye gireceğine inanılmaktaydı.

MÜSİAD, işte böylesi bir zamanda, toplumumuzun 
büyük çoğunluğunun samimiyetle bağlı olduğu de-
ğerleri kendine rehber edinmiş bir avuç genç insanın 
oluşturduğu ve kısa sürede büyük teveccüh kazanan 
bir kurum oldu. Bu kadrolar bir yandan dünyanın al-
makta olduğu yeni şekli ve ülkemizin bu dengeler için-
deki muhtemel konumunu analiz etmeye çalışırken, 
öte taraftan 1980 sonrası dışa açılan Türkiye ekonomisi 
için üyelerinin yeni trendlere uyum sağlamasına gayret 
gösterdiler. Bu süreçte ticari ve sınai faaliyetlerin ya-
nında ait olduğumuz kültür ve medeniyet atmosferini 
de daima diri tutmayı amaçladılar.

MÜSİAD, değişen dünya ve ülke şartları içinde, ilim, 
siyaset ve iktisat saç ayağı üzerinde oluşan toplumsal 
yapıda, ticaret ve sanayi kesimine yeni bir tanım ge-
tirmeye çalıştı. Bunun sağlanabilmesi için özellikle fikrî 
çalışmalara ve araştırma faaliyetlerine özel önem verdi, 
günün şartlarına en uygun yayın mecraları ile bu çalış-
malar iş dünyasına ve ilgili toplum kesimlerine sunuldu.

Bu yayın mecralarının en dikkat çekeni Çerçeve Dergisi 
oldu. Çerçeve Dergisi’nin yanı sıra düzenli olarak ya-
yınlanan bültenler ve sektörel yayınlar da özellikle ilk 
kuruluş yıllarında ciddi bir fonksiyon gördüler.

MÜSİAD iş adamlarının dikkatlerini bir yandan ülkenin 
unutturulmaya çalışılmış iktisadi değerlerine çekerken, 
bir yandan onları yurt dışındaki firmalarla ilişki kur-

maya ve özellikle de ihracata yönlendirdi. Bu gaye ile 
dünyanın dört bir yanına geziler düzenlendi, fuarlara 
iştirak edildi, ülke içinde ihtisas fuarları organize edildi.

Bütün bunların yanı sıra MÜSİAD, iş adamlarımıza, ait 
oldukları medeniyetten pencere açmaya çalıştı,  onların, 
tarihleri ile ve içinde yaşaya geldikleri coğrafya ile doğ-
ru ve sağlam bir ilişki kurabilmelerine zemin hazırladı.

Derneğin kuruluşundan itibaren yönetimde vazifede 
bulunduğumuz süre içinde bu amaçla ortaya konulan 
çalışmalara kısaca göz atmak gerekirse aşağıdaki baş-
lıkları görebilmek mümkün. Bu başlıklar o dönem ya-
yınlanan  Çerçeve Dergileri’nde de genişçe işlenmişti.

MÜSİAD, İş Hayatında İslam İnsanı (Homo-İslamicus) 
adıyla bir araştırma yaptırarak, halkımızın %99’unun 
mensup olduğu İslam’ın, sanayici ve iş adamlarımıza 
ne tür müsbet özellikler kazandırması gerektiğini orta-
ya koymaya çalıştı.

Hz. Peygamber’in (a.s.) Medine Pazarı uygulamasın-
dan, günümüz ticaretinde nasıl yararlanılması gerek-
tiği üzerinde önemle duruldu ve fuar çalışmaları ile 
Medine Pazarı kavramı arasındaki ilişki sürekli canlı 
tutulmaya gayret edildi.

(Medine Pazarı kavramı özellikle 90’lı yıllarda MÜSİ-
AD’ın gündeminde önemli bir yer tutuyordu. Hz Pey-
gamber (a.s.)’in Medine’de oluşturduğu bu pazar yerin-
de tüccarlar sabit yerler edinemiyorlardı. Bu yapısıyla 
tekelleşmeye karşı idi. Pazarda alış verişten vergi alın-
mıyordu ve Müslümanların birbirleriyle ticaret yapma-
ları teşvik ediliyordu. Bu model temel yaklaşım olarak 
MUSİAD’ın da benimsediği ilkeleri içermekteydi)

Globalleşen bir dünyada yerel özelliklerin öneminin kay-
bolmaması gerektiğinin altını  çizen MÜSİAD, globalleş-
me ve küreselleşme eğiliminin yanında, dünyamızda 
özellikle iktisadi sahada, bölgesel birlikteliklerin de öne-

ÇERÇEVE Dergisi’nin 100. Sayısı
Münasebetiyle Düşündüklerim ve Hissiyatım

MÜSİAD’ın 100’üncü sayıya ulaşan Çerçeve Dergisi, başlangıcından bu güne düzenli olarak yayınlanan
sayıları ile derneğin bu uzun soluklu yürüyüşünün dışa yansıyan en önemli mecralarından biri oldu.

Bir yandan derneğin ilgi alanındaki teorik konuları kamuoyu ile paylaşırken diğer yandan da
ülke içindeki ve dünya üzerindeki gelişmelere yönelik yaklaşımlarını dile getirdi.

Çerçeve Dergisi MÜSİAD ailesinin hem mevcut yapısını hem de ufkunu yansıtmaya çalıştı. 

Erhan ERKEN
Çerçeve Dergisi Geçmiş Dönem Genel Yayın Yönetmeni ve Yayın Kurulu Üyesi
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minin azalmadığını, tersine artmakta olduğunu tesbit 
etmişti. Buna bağlı olarak Türkiye’nin kendi bölgesiyle, 
İslam Ülkeleriyle ve Türk Devletleriyle münasebetlerini 
artırması gerektiğini savundu, uzun zamandır içinde yer 
aldığımız bölgesel birlikteliklerin devamından yana tavır 
aldı, bu konuları mevcut iktidarlara sürekli tavsiye etti. 

Önce “Ahlak ve Teknoloji” derken, teknolojik gelişme-
lerin  arka planında var olan kültür ve medeniyet boyu-
tuna özellikle dikkat çekti.

Nasıl bir hayat, nasıl bir insan, nasıl bir toplum ve nasıl 
bir dünya sorularının ciddi bir şekilde sorulup, cevap-
ları üzerinde toplumsal bir mutabakat oluşturulmadan 
gerçekleştirilecek teknolojik gelişmelerin veya trans-
ferlerin, toplumumuza uzun dönemde arzu edilen 
mutluluğu getirebilmesinin pek de mümkün olama-
yacağı gerçeği, MÜSİAD’ın dikkatini çekmeye çalıştığı 
diğer önemli noktalardan biri oldu.

Son olarak MÜSİAD, iş adamlarımızın toplumun kültür 
ve sanat değerleri ile ciddi bir biçimde ilgilenmeleri 
gerektiği hususuna özellikle önem verdi, düzenli ola-
rak yapılan fuarlarda bu çerçevede sergiler düzenlendi.

2000’li yıllar, özellikle AK Parti iktidarıyla birlikte MÜ-
SİAD için daha farklı bir dönemi de beraberinde ge-
tirdi. Bu dönemde MÜSİAD, iktidardaki kadrolarla bir 
yandan uyumlu bir ilişki geliştirirken öte yandan da 

yapılmasını önemli bulduğu hususları dile getirmek ve 
hatalı gördüğü noktaların da düzeltilmesini istemek 
gibi bazen çatışabilecek unsurları bir arada ustalıkla 
yürütebilmek durumunda kaldı. Yeni dönemin belki de 
en önemli sınavı bu hassas nokta oldu. Bu sınavdan 
başarı elde edilebilmesinin yolu; derneğin yönetici 
kadrolarının pratik meselelerin çözümü yanında uzun 
vadeli düşünebilmeleri ve hakikatleri her durumda 
lisan-ı münasiple dile getirerek tarihe anlamlı bir iz 
bırakabilmeleriye mümkün görünmektedir. MÜSİAD 
kadrolarının  bu zor görevleri bugüne kadar olduğu 
gibi inşallah bundan sonra da başaracaklarına inancı-
mız tamdır.

MÜSİAD’ın 100’üncü sayıya ulaşan Çerçeve Dergisi, 
başlangıcından bu güne düzenli olarak yayınlanan sa-
yıları ile derneğin bu uzun soluklu yürüyüşünün dışa 
yansıyan en önemli mecralarından biri oldu. Bir yan-
dan derneğin ilgi alanındaki teorik konuları kamuoyu 
ile paylaşırken diğer yandan da ülke içindeki ve dünya 
üzerindeki gelişmelere yönelik yaklaşımlarını dile ge-
tirdi. Çerçeve Dergisi MÜSİAD ailesinin hem mevcut 
yapısını hem de ufkunu yansıtmaya çalıştı. 

Çerçeve Dergisi’nin inşallah bundan sonraki dönemler-
de de aynı hassasiyetle yayınlarına devam edeceğine 
inanıyorum.

1’den 100’e ÇERÇEVE
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Hem MÜSİAD’ın kamuoyunda daha tanınırlığının art-
ması hem de bu yanlış kanaatlerin tashihi için çok 
satan gazetelerin önemli köşe yazarları ile kahvaltılı 
toplantılar yaparak bu iki konuyu da halletme şansımız 
oluyordu. Bu kahvaltılı toplantıların çoğunda bizi tanı-
ma şansını yakalayan gazetecilerin hayretlerini gizle-
yemediklerine de şahit oluyorduk. Çünkü, bizi cübbeli 
sakallı molla tipinde görmeyi hayal ettiklerini de itiraf 
etmekten çekinmiyorlardı. Bunun da ötesinde, yöne-
timdeki arkadaşlarımızın eğitim durumunu öğrendik-
lerinde her şeyden daha çok şaşırmışlardı.

MÜSİAD’ın kuruluş sürecinde Türkiye’nin içinde bulun-
duğu durum pek iç açıcı değildi. Ne ekonomi, ne siya-
set ne de sosyal hayat sıkıntısız bir süreç geçirmiyor, 
ülkede birçok problem sosyal hayatı ve iş âlemini te-
dirgin ediyordu. Bu dönemde kurduğumuz MÜSİAD’ın 
prestijli seviyeli bir yayın organı olmasının bizim çok 
daha saygın bir kuruluş olarak anılmamıza sebep ola-
bilir düşüncesiyle “Çerçeve” isminde bir dergi çıkarma-
ya karar vermiştik. Çıkarma amacımızın her ne kadar 
derneğimizin prestijli bir yayın organı olması yanında, 
ülkemizin ve üyelerimizin ekonomik ve sosyal hayat-
larına da katkıda bulunabilme endişesiydi. Sanıyorum 
o dönemler gösterdiğimiz itina, sabır ve özveri bugün 
100’üncü sayısı elinizde olan Çerçeve Dergisi’nin ne 
kadar önemli bir eksikliği ve görevi yerine getirdiğini 
bizlere gösteriyor.
 

ÇERÇEVE’nin
erdemli yolculuğu

Çerçeve Dergimizin ismi ile ilgili bir hatıramı da pay-
laşarak biraz tebessüm etmenize vesile olsun isterim:

Yönetim toplantısında bu dergi isminin belirlenmesi 
konusunda görüş teati edilirken bendeniz bu ismin 
“Çerçeve” olmasının gerektiğini söyledim. Bunun izahı-
nı yapınca; yani dergimizde sunacağımız fikir, görüş ve 
bilgilerin bir çerçeve ortaya koyacağını ve bu ismin çok 
uygun olacağını izah edince tüm arkadaşlar kabul etti 
ve dergimizin ismi belirlenmiş oldu. Bunun akabinde 
de bu ismin nereden aklıma geldiğini söylemem tüm 
arkadaşların tebessümüne sebep oldu. Zira o zaman-
ki Başkanımız Erol Yarar Bey, toplantı esnasında ko-
nuşmaları içerisinde belirgin bir şekilde “çerçeve” ke-
limesini kullanıyordu. Bu da benim özellikle dikkatimi 
çekmişti. Dergi ismi konurken de bundan etkilendiğimi 
izah etmiş oldum.

Şunu sırası gelmişken belirtmeliyim ki; eğer o genç je-
nerasyon bu işlere kalkışmasaydı, MÜSİAD asla bugün 
ulaştığı 12 binden fazla üye, 60 bini aşkın işletme hacmi-
ne, 1 milyon 800 bini aşkın istihdama, 160’ı aşan yurt içi 
ve yurt dışı irtibat noktasına ve muhtemelen 6-7 milyon 
kişinin rızık elde etmesine sebep olamazdı. Çünkü, bu 
genç müteşebbisler Türkiye’nin ve dünyanın birçok ül-
kesi ve şehrine, bıkmadan üşenmeden, kar kış demeden 
çeşitli vasıtalarla ulaşarak bu heyecanı sonraki nesillere 
taşımışlardır.

Bugün gelmiş olduğu seviyeden mutlu olduğumuz MÜ-
SİAD’ımızın ulaştığı mesafe asla yeterli değildir. Bizim 
bıraktığımız MÜSİAD nasıl bu günlere daha gelişmiş ve 
büyümüş olarak geldiyse bizden sonrakilerin de buna 
ciddi katkılar yaparak daha büyük hedeflere ulaşıla-
cağına inancımı da belirtmek istiyorum. Kaldı ki siyasi 
irade tüm gücüyle Türkiye’mizin kalkınması konusunda 
elinden gelen her türlü desteği vermektedir. Bu duygu 
ve düşüncelerle 200’üncü sayılara sağlık ve mutlulukla 
ulaşmayı tüm MÜSİAD camiasına diliyorum. 

Saygılar sevgiler. Allaha emanet olunuz.

1’den 100’e ÇERÇEVE

1990 yılında MÜSİAD’ı kurmadan önce, Türkiye’de bir 
kısım dış destekli sermayelerin temsilcisi olan “özel te-
şebbüs organizasyonu” bu teşebbüslerin neredeyse tek 
temsilcisiydi. Ekonomiden tutun, siyaset, bürokrasi ve 
demokrasiden; neredeyse her konuda bu çok seçkin ku-
lübün iradesi dışında kuş uçmazdı.

Ferasetli Anadolu insanı, bütün bu dayatmalara ve de-
fakto anlayışa rağmen yerli ve millî özel teşebbüsün 
kurulabileceğini gösterdi. Gerçi o dönemde böyle bir 
işe kalkışmak her babayiğidin altından kalkabileceği, 
cesaret gösterebileceği bir iş değildi. Buna rağmen 
Anadolu’nun yiğit müteşebbisleri birçok olumsuzlukları 
göze alarak bu işe girişti. Birkaç toplantının ardından, 
bu işe gönül vermiş arkadaşlar olarak kısa adı MÜSİAD 

olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni kurma-
ya muvaffak olduk. O zamana göre normalin üzerinde 
bir harcama yaparak güzel dekore edilmiş bir Genel 
Merkez hazırladık. Açılışın ses getirici olması için önem-
li birini getirmemiz gerekiyordu. Benim daha önceden 
tanıdığım eski bir milletvekili/bürokrat olup; toplumda 
saygınlığı olan ve o sıralarda da Türkpetrol Vakfı Baş-
kanlığını yürüten Ahmet Aydın Bolak beyefendiye açılış 
konuşmasını yaptırdık. Cesaretimizden dolayı bizi kut-
ladı ve bu teşebbüsün süreç içerisinde çok yakından iz-
leneceğini ve tenkit edebilmek için de fırsat kollayacak-
larını tembih etmeyi de unutmamıştı. Hatta bu konuda 
bize: “Bin düşünüp bir konuşun, aman dikkatli olun!” 
diyerek bu konuda müteyakkız olmamızın gerekliliğini 
ifade etmeyi lüzumlu görmüştü.

Müstakil bir teşebbüs 
olarak MÜSİAD

Böylesine itina ile hazırlanan ve seviyeli bir mekâna 
sahip olan derneğimizde toplantının akabinde hızlı 
bir üye girişi oldu ve bir yıl dolmadan 300 üyeyi geç-
miş olduk. Bendeniz daha önce basınla ilgili faaliyet-
lerde bulunmuş bir kişi olarak, basın dünyasında bu 
haber hızla yayılmaya başladı ve dedikodu, yakıştır-
ma ve çeşitli yorumlar yapılmaya başladı. Özellikle de 
MÜSİAD’ın başındaki “MÜ” hecesinin aslında Müslü-
man demek olduğunu ve kurulan bu derneğin Müslü-
man iş adamları tarafından kurulduğunu, bu derneğe 
Müslüman olmayan iş insanlarının alınmadığı gibi bir-
takım iddialar savrulmaya başlandı. Hâlbuki biz dışa 
bağımlı olmayan yerli ve millî, aynı zamanda hiçbir 
parti ve cemaate bağlı olmayan anlamında bağımsız 
yani “müstakil” bir teşebbüs oluşturduğumuz için o 
sıfatı koymuştuk.

ÇERÇEVE 100. Sayıya
Merhaba!

Türkiye’de demokrasiye geçişle birlikte, serbest teşebbüslerin de canlanmaya başladığını gördüğümüz 
dönemlerdeydik. Gerçi tek parti rejiminin özellikle bastırdığı ve zaman zaman tırpanladığı; Nuri Demirağ, 

Nuri Killigil, Vecihi Hürkuş ve nice kahraman müteşebbislerin nasıl bertaraf edildiğini hafızalarımızdan 
silemezler. Tek parti dönemi zihniyeti, tekraren Anadolu’nun bağrından hiç tahmin edilemeyen nice

kahramanların çıkabileceğini hesaba katmamış olacak ki MÜSİAD’ımız yalnızca Türkiye’nin değil
tüm uluslararası toplumun kabul gördüğü faaliyetlere ulaştı, çok şükür.

Mehmet YILDIZ
ÇERÇEVE Dergisi’nin İlk Editörü

1’den 100’e ÇERÇEVE
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Çerçeve Dergisi bu ay yayımlanacak olan sayısıyla 
100’üncü sayısına erişecek. Zaman ne kadar da hızlı geçi-
yor… Eylül 1992 yılında çıkardığımız ilk sayıda Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Erol Yarar, özet olarak şunları belirtmişti:

“Çerçeve Dergisi, artık üyeler arası iletişim, ülke prob-
lemleri ile ilgili araştırmalar, MÜSİAD faaliyetleri, dış ülke 
incelemeleri, aylık ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar, 
uluslararası camialardan haberler gibi; çok çeşitli olay-
ları kapsayacak ve her ay düzenli olarak MÜSİAD yayın 
organı olarak üyelerimize ve seçkin birçok siyaset ada-
mı, bürokrat, öğretim üyesi, iş adamı ve gazeteciye MÜ-
SİAD’ın fikirleri iletilecek. MÜSİAD’ın sesi artık toplantı 
salonları ile sınırlı kalmayacak; yayın yoluyla, Türkiye’nin 
her yerine daha güçlü gidecektir.” 

Çerçeve Dergisi o günden bugüne iş dünyasında kendi-
ne asli bir yer edinmiş gerek araştırmalar gerekse diğer 
dallarda üzerine düşeni layığı ile yerine getirmiş ve ge-
tirmeye devam edecektir. En başından beri MÜSİAD’ın 
sesinin daha gür ve kendine özgü bir alanda çıkmasını 
sağlayan Çerçeve, misyonundan kopmayıp kendi iktisa-
di çalışma alanıyla bir lokomotif görevi üstlenmiştir.

28 Şubat döneminde 
MÜSİAD, Türkiye’ye 

sahip çıktı
MÜSİAD ile yola çıkma serüvenim kuruluş zamanları-
na dayanıyor. Aktif olarak görev aldığım dönemde bu 
işin yanında siyasi görevlerim de vardı. Bir partinin ilçe 
başkanlığı görevini yürütmekteydim. MÜSİAD’ın fikir 
babası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
isteği doğrultusunda 12 kişilik kuruluş toplantısına ka-
tıldım. Burada MÜSİAD’ın kurulmasına karar verildi. Bu 
toplantıdan sonra bütün aşamalarda bulunma şerefine 
ulaştım. Allah’a çok şükürler olsun, özellikle derneğin 
kuruluş aşamasından sonra yapılan ilk kongrede Yö-
netim Kurulu üyesi olarak Erol Yarar Bey’in isteği ve 
Recep Tayyip Erdoğan’ın izni ile görev aldım.

Benim için zor ama bir o kadar da zevkli bir dönem 
başladı. Görev dağılımda daha önce benim gibi teşki-
latta görev yapan Ali Bayramoğlu Teşkilatlanma Baş-
kanı olmuştu. Ben de onun yardımcısı olarak göreve 
başlamıştım. Bir süre sonra o, teşkilatı bırakmıştı, ben 
devam ediyordum. İzmir’de teşkilatlanmaya yardımcı 
oldum. 

Son otuz yılda STK’ların ekonomik katkıları kadar, eksi 
yönde de katkıları oldu. 28 Şubat’ta hükûmete karşı 
darbeye destek veren STK’lar, Türkiye’nin milyarlarca 
lirasının heba olmasına sebep oldu. Ama MÜSİAD ve 
onun gibi dernekler Türkiye’nin yaptığı yurt dışı gezi-
lerde dış ticaretin gelişmesine yardımcı olurken; Türki-
ye genelinde de ticaret ve sanayi alanında görevlerini 
yerine getirdiler.

Dünya Üzerinde 
Eşine Rastlanmayan 

Bir Dernek
MÜSİAD

MÜSİAD üye ve faaliyet bazında dünyada
eşine benzerine rastlanmayan bir dernektir.
Bunu ben bir aysberge benzetiyorum.
Dünyanın her tarafında teşkilatlanmış,
üyelerini üretim ve ticaret alanında
eğitmeye çalışan görgü ve bilgisini artırıcı
faaliyetler yapan bir dernek.
Bu dernek üyelerinin belli bir düşüncenin ve
fikrin etrafında toplanmış olması, gücünü bu 
alanlardan oluyor olması onun en önemli özelliği.

Ahmet TAŞ
MÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

1’den 100’e ÇERÇEVE
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çalıştılar. Her şeyden önce MÜSİAD’ın dinamik ve ye-
niliğe açık bir yapı olmasını istiyorduk. Bunu sağla-
mak üzere bazı prensipler belirledik. MÜSİAD’ın siya-
set üstü, kurumsal bir yapı olmasına özen gösterdik. 
Başkanın 2 yıldan fazla görev yapmamasının uygun 
olacağını düşündük ama sonra bunun yeterli olmaya-
cağı düşüncesiyle 4 yıla çıkardık. Yönetim Kurulu’nun 
dinamik kalabilmesi için oranın da üyelik süresini sınır-
ladık. Böylece sürekli kendini yenileyen ve güncelleyen 
bir yapılanma oluşturduk. Merkez yapılanmasından 
hemen sonra Kayseri, İzmir, Ankara, Konya, Karadeniz 
Ereğli’de şubeler açtık. Zamanla yarışıyorduk. Başkanı-
mız Erol Bey eski yarışçıydı. Ben de millî sporcuydum. 
İkimiz de hızlı araba kullanırdık. İl ziyaretlerine gider-
ken yarışır, yolu kısaltırdık. Kayseri Şube Başkanımızın 
vefat haberi geldiğinde çok üzülmüştük ve cenazeye 
katılmak için yola çıkmıştık. Beş saatte İstanbul’dan 
Kayseri’ye gittiğimizi hatırlıyorum.    

Bu dönem MÜSİAD, iş ortaklıklarının ortaya çıkması-
na da vesile oldu. Sermayenin olmadığı bir dönemde, 
1991’de, KOBİ işletme sahibi diyebileceğimiz, aynı za-
manda MÜSİAD kurucularından olan 10 MÜSİAD üyesi 
bir araya geldik ve sektörünün göz bebeği olan SERA-
NİT fabrikasını kurduk. Kurucu Yönetim Kurulu Baş-
kanlığını üstlendiğim SERANİT günümüzde 600’den 
fazla çalışanı, modern üretim tesisleri, sağladığı ithal 
ikamesi ve ihracat rakamlarıyla uluslararası bir marka 
hâline gelmiştir. 

Bir iş adamları derneği olarak MÜSİAD, taşıdığı değer 
yargılarıyla, temsil ettiği toplumsal yapının Türk eko-
nomisi içerisinde daha fazla yer almasına, büyümesine 
imkân sağlama kapasitesine sahiptir. Çoğunluğu KOBİ 
sermayesiyle iş yapmakta olan ve Anadolu insanından 
oluşan MÜSİAD üyeleri, Türkiye’nin ekonomik geleceği 
için ciddi potansiyel taşımaktadır. Derneğin bu potansi-
yeli daha aktif hâle getirmek için ortaya koyduğu uğraş 
her türlü takdire değerdir.

STK’lar Türkiye’nin 
yükselen değeri

olmaya devam ediyor
1980’li yıllardan sonra yönetimde uygulanan liberal eko-
nomik politikalarla eş zamanlı olarak STK’lar da kitlesel 
yönelimlerden eğitim, kültür, çevre, aile, kadın vb. gibi 
daha odak konulara yöneldi. Bu durum STK’ların sosyal 
kalkınmaya katkılarını görünür hâle getirdi. 90’lı yıllar 
terör, sık değişen ve koalisyon hükûmetlerinden kay-
naklanan siyasi istikrarsızlık yılları oldu. 28 Şubat post-
modern darbesinin de etkisiyle STK’larda nicelik olarak 
bir düşüş gözlemlendi. Ancak gelişen küresel yönetişim 
uygulamalarıyla birlikte STK’lar yönetimde aktör olma 
sonucunu doğuracak çalışmalara yöneldiler.

1’den 100’e ÇERÇEVE

MÜSİAD’ın Türkiye ve Türk ekonomisindeki yerini anla-
yabilmek ve tahlil edebilmek için kurulduğu 90’lı yılları 
ve onun öncesindeki 70’li, 80’li yılları iyi bilmek, hatırla-
mak gerekir. 70’li yıllar terör ve siyasi çalkantılarla geçti. 
Türkiye’nin hâli yarım sente muhtaç ülke olarak tanım-
lanıyordu. İhracat 5 milyar doları geçmiyordu. Kaynak 
olmadığı için yurt dışına sadece iki yılda bir çıkılabili-
yordu. Çıkarken de yanınıza alabileceğiniz döviz 500 
dolarla sınırlıydı.

Türk sanayici ve iş adamları için bu dönem, dünyayı gö-
remedikleri, ürettikleri malları tanıtamadıkları değil fua-
ra katılmak, böyle bir hayali akla bile getiremeyecekleri 
yıllardı. Ticareti geliştirmenin en önemli unsurlarından 
olan telekomünikasyon ve iletişimin kısıtlı olduğu ve 
bir telefon görüşmesi için birkaç gün beklenen yıllardı. 
80’de yaşanan ihtilal dönemi de iş adamlarına uygun bir 
zemin sunmamıştı. 83’te Türkiye yeniden demokratik 
hayata dönebildi. Bu dönemde büyük hamleler yapıldı 
ve zihni dönüşüm yaşandı. Üretim, ihracat konuşulmaya 
başlandı. Ülke yöneticileri yurt dışına çıkarken iş adam-
larını yanlarına alarak seyahat etmeye başladılar. Teş-
vikler uygulanmaya başlandı. Büyükşehirlerdeki büyük 
sanayicilerin yanında, Anadolu şehirlerinde KOBİ olarak 
tanımlayabileceğimiz işletmeler ve üretim tesisleri ku-
rulmaya başladı. 93’lere kadar devam eden bu dönem, 
aslında bizim de içerisinde yer aldığımız, çoğunluğu 
Anadolu insanı diyebileceğimiz, millî ruha sahip, ülkesi-
nin kalkınmasını isteyen, bu uğurda dur durak bilmeden 
çalışmaya azmetmiş, çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan bir 
iş adamı kitlesini doğurdu. İşte MÜSİAD’ı doğuran da bu 
ruh birlikteliğindeki iş adamları oldu. 

MÜSİAD’ın en önemli misyonu da bu iş adamlarına ön 
açıcı, farkındalık oluşturucu hizmetler sunmak oldu. 
93’ten sonra Türkiye yeniden terör ve koalisyon hükû-
metlerine döndü. Üst üste yaşanan ekonomik krizlerle 
birlikte 2000’li yılların başına kadar süren bir duraksama 

dönemi yaşadı. MÜSİAD’da yaptığı bir konuşmadan do-
layı Kurucu Başkanımız Sayın Erol Yarar ve Başkan Yar-
dımcımız Sayın Natık Akyol Bey yıllarca Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nde haksız yere yargılandı. Kaos dönemi 
de diyebileceğimiz bu dönemde baskılara maruz kalan 
MÜSİAD, üyelerinin neredeyse yarısını kaybetti. 2000’li 
yılların başından itibaren koalisyon döneminin sona er-
mesi ve siyasi istikrarın sağlanmasıyla birlikte Türkiye 
yeniden üretim, istihdam ve ihracata yönelik politikalar 
uygulamaya, iş adamlarına ve onların kurduğu örgütle-
re önem vermeye başladı. MÜSİAD bu dönemde gide-
rek yaygınlaştı ve ağırlığını daha çok hissettirmeye baş-
ladı. Günümüzde ulaştığı üye sayısı ve profiliyle önemli 
bir iş adamı örgütü hâline geldi. Ekonomi politikalarının 
üretilmesinde, uygulanan politikaların sonuçlarının tar-
tışılmasında, iş adamlarının seslerinin duyurulmasında 
önemli bir aktör oldu. Yaptığı organizasyonlarla iş ca-
miasına önemli katkılarda bulundu. 

Dinamik ve yeniliğe 
açık bir MÜSİAD

istiyorduk
MÜSİAD’ın kuruluş fikri aslında ev toplantılarıyla başla-
dı. Kurucu 10 kişiydik, sonradan 20’ye çıktı. Amacımız 
Türk ekonomisine katkıda bulunmak, sesi duyulmayan 
KOBİ’lerin sesi olmak, KOBİ’leri ihracata yönlendirmek, 
marka bilinçlerini artırmak, yurt içi-yurt dışı fuarlara 
katılmalarını sağlamak, hatta üyelerimizle fuar açmak 
ve teşviklerden yararlanabilmeleri için gerekli bilgiyi 
ve tecrübeyi aktarmaktı.

MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi olduğum dönemde 
gerçekten tüm arkadaşlar aşkla, şevkle ve öz veriyle 

Anadolu’dan Filizlenen MÜSİAD
Artık Uluslararası Bir Marka
2000’li yılların başından itibaren koalisyon döneminin sona ermesi ve siyasi istikrarın sağlanmasıyla bir-

likte Türkiye yeniden üretim, istihdam ve ihracata yönelik politikalar uygulamaya, iş adamlarına,
onların kurduğu örgütlere önem vermeye başladı. Bu dönemde giderek yaygınlaşan ve ağırlığını daha çok 

hissettiren MÜSİAD, ekonomi politikalarının üretilmesinde, uygulanan politikaların sonuçlarının
tartışılmasında, iş adamlarının seslerinin duyurulmasında önemli bir aktör oldu.

Mehmet GÖNENÇ
MÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

1’den 100’e ÇERÇEVE
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STK’ların ekonomik ve sosyal kalkınmada esaslı rol al-
dıkları dönem 2000’li yıllardan sonrasıdır. Bu dönemde 
demokratikleşme ve özgürleşme adımları, yönetimde 
benimsenen yeni felsefeler ve iş birliği yaklaşımı genel 
çerçevede STK’lar için önemli bir açılım sağladı. Dernek 
ve vakıflarla ilgili mevzuat değişiklikleriyle kuruluş ve 
faaliyetlerde sağlanan rahatlamalar, STK’ların nitelik ve 
nicelik olarak kurumsal yönetim ve kapasitelerinin geliş-
mesinde bir ivme oluşturdu. Son 30 yılda STK sayıların-
daki yüzde yüze varan artışın büyük bölümü bu dönem-
de gerçekleşti. Bugün sadece derneklerin gelir hacmi 
25-30 milyar TL’ye ulaşmış; son on yıllık gelir artışları 
yüzde yüzlerin üzerine çıkmıştır. 3-4 bin civarında olan 
profesyonel çalışan sayısı bugün 40-50 binlere varmış-
tır. Ayrıca ulusal ve uluslararası fonların yönetiminde oy-
nadıkları rollere bakıldığında, STK’ların ekonomik döngü 
içindeki rolünün giderek arttığı görülmektedir. 

Kadim medeniyetimizin vakıflar etrafında; toplumun 
ihtiyaçları ve refahındaki etkilerini biliyoruz. Eğitimden 
sağlığa, çevreden hayvanlara, belde hizmetlerinden en 
ince detayına kadar biteviye sayabildiğimiz vakıf hiz-
metleri var. Bugün de sivil toplum kuruluşları üst başlığı 
altında eğitimden sanata, kültürden spora, çevreden 
hemşehri dayanışmalarına, arama kurtarmadan hayır ve 
insani yardımlara, iş insanları derneklerinden meslek ör-
gütlerine kadar çok geniş bir alanda bugünün modern 
tabiriyle üçüncü bir sektör olarak toplumların ekonomik 
ve sosyal kalkınmalarında doğrudan ve dolaylı etkileri 

görülmekte, hissedilmektedir. Elbette adetleri, gelirleri, 
giderleri, istihdam sayılarını nicelik olarak ortaya koy-
mak mümkündür fakat esas dikkat edilmesi gereken 
nokta, yapılan hizmetlerin çarpan etkisinin çok daha 
yüksek olduğudur. Sadece dokunduğunuz, sorununu 
çözdüğünüz kişiye/konuya müdahil olmuş olmuyorsu-
nuz, görünmeyen dolaylı etkiler çok daha büyük kaza-
nımlar sağlamaktadır.

İlk yaptığımız çalışma 
Çerçeve Dergisi’ydi

MÜSİAD’ı kurduğumuzda yaptığımız ilk işlerden biri 
dergi çıkarmak oldu. Gerek MÜSİAD’ı tanıtmak, ge-
rekse iş camiasının, akademisyenlerin, araştırmacıların 
fikirlerini ve tecrübelerini daha geniş kitlelere ulaştı-
rabilmek için dergi çıkarıyor olmanın gerekliliğine he-
pimiz inanıyorduk. Gerçekten de ilerleyen zaman bu 
fikrin doğru bir fikir olduğunu ortaya çıkardı. Çerçeve 
Dergisi bu anlamda çok başarılı çalışmalara imza attı. 
Şimdi ise başlattığımız serüven 100’üncü sayısına eriş-
ti. Her geçen sayısında iş dünyasına, akademi çevre-
sine ve sosyal hayatımıza daha çok dokunan Çerçeve 
Dergisi, MÜSİAD’ın mihenk taşı unsuru olma görevini 
hâlen sürdürüyor. Rabbim nice 100’üncü sayılara ulaş-
masını nasip etsin.

1’den 100’e ÇERÇEVE
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karşı koyuş hamlesine dönüştürdü. Bunları yaparken 
evrensel ilkelerimizi günlük kazanımlara kurban etme-
di. Ahlak ile iş hayatını birbirinden ayırmadı. Mekânlar 
değişse de, yönetimler değişse de MÜSİAD’a can veren 
ruh hep aynı kaldı. Bu şahit olduklarım da MÜSİAD’la 
büyüyüp ona emek veren bir mensubu olarak beni çok 
mutlu ediyor.

Bugüne kadar MÜSİAD’ın yaptıklarını, geliştirdiği proje 
ve politikaları yeterli bulmayanlar olabilir. Elbette daha 
fazlası yapılabilirdi. Ama unutmayalım ki, MÜSİAD, bun-
dan sonra gelecek olanların üzerinde hareket edeceği 
bir zemin oluşturdu. Engeller ve engebelerle dolu yük-
seltiler sathını tesviye etti, düzleştirdi. Üzerinden gidi-
lebilecek bir patika tesis etti. Ekonomiyi yönetenlerin 
randevu bile vermediği günlerden Türkiye’nin ekonomi 
politikalarını şekillendiren bir yapıya dönüştü. IBF gibi 
oluşumlarla, başka ülkelerde yaşayan ve aynı hassasiye-
ti paylaşan iş adamlarını ve girişimcileri bir araya getirip 
onlara destek verdi, böylece de çok başarılı sonuçlar 
alınmasını sağladı. Daha fazlası yapılabilir miydi? Elbet-
te daha fazlası yapılabilirdi. Bizler buraya kadar yaptık. 
İnşallah, bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın, ülküleri 
daima genç kalan yoldaşlarımızın daha fazlasını yapa-
caklarına inanıyorum. Sonuç itibariyle öncüler, yolculu-
ğa yeni başlayanların kaybolacakları bu coğrafyada, ka-
lıcı bir patika oluşturmayı başardılar. Sonradan gelenler 
artık bunun üzerine otoban inşa edebilirler. Ama istika-
met hep aynı kalacak… 

Bu istikametin aynı kalmasının, MÜSİAD’ın ruhunu baş-
kalaşım rüzgârına kapılmamasının teminatlarından biri 
de sağlam fikrî temelidir. Bütün büyük hareketlerin, ona 
zenginliğini ve eylem gücünü veren bir fikrî temeli var-
dır. Bu öyle bir temeldir ki, hem “mensuplarına” kendi-
lerini “nispet” edebilecekleri bir kök verip onları besler, 
hem de Derneğimizi yayıp anlatır. MÜSİAD’ın bu fikrî 
temeli, Çerçeve Dergisi’dir. Çerçeve Dergisi, MÜSİAD’ın 
üstlendiği sorumluluğu, kendini yerine getirmekle me-
sul gördüğü ödevleri, MÜSİAD’lı olmanın olmazsa ol-
maz şartlarını MÜSİAD’lı olmayı hak eden geniş kitle-
lere ulaştırır. Fikrin saf kalması, safların diri kalacağını 
gösterir. Bir sivil toplum kuruluşu dergisi olmanın öte-
sinde bir mesuliyetin bütün boyutlarıyla tezahür ettiği 
canlı bir platform gibidir, Çerçeve. Düşünen insanların 
düşüncelerinin olgunlaştığı ve eyleme dönüştüğü vasat 
olur. Eğer MÜSİAD, Türkiye’de Anadolu ruhunun ve gi-
rişimcisinin üretimde ve ekonomi politikalarında etkin 
olmasını sağladıysa, her zaman gücüne güç katıp kök 
saldıysa; bu Çerçeve sayesindedir. Çerçeve daha adil, 
daha paylaşımcı, daha insan ve çevre dostu bir dünya-
nın kapısını açan anahtardır. Bu yüzden bir haber der-
gisi değil, bir fikir dergisidir. Şu gerçeği hiç aklımızdan 
çıkarmamamız gerekiyor: Çerçeve Dergisi, kapitalist 
dünyanın iş ve ekonomi dergileriyle benzeştiği gün, 
MÜSİAD da önemli beslenme damarlarından birini 
kaybetmiş olacaktır. Bu yüzden Çerçeve Dergisini çok 
önemsiyorum. İnanıyorum ki, 100’üncü sayımız, yüz akı 
sayımızdır…

1’den 100’e ÇERÇEVE

İslam Kalkınma Bankası’nda bir süre çalıştıktan son-
ra 1994’te, 29 yaşında Türkiye’ye döndüm. Bir yandan 
aile şirketlerinde vazife alırken diğer yandan ticarete 
atılmaya başladığım yıllardı. Tam o sıralarda Ali Bayra-
moğlu beni arayarak, yeni kurdukları Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği MÜSİAD’ın Genel Kuruluna davet 
etti. Bayramoğlu’nun davetini memnuniyetle kabul edip 
toplantıya iştirak ettim. MÜSİAD Genel Başkanlığını yü-
rüten Erol Yarar, kürsüye çıktı ve çok etkileyici bir açı-
lış konuşması yaptı. İnançlı insanların, ahlaki ilkelerden 
taviz vermeden ticaret ve üretime dâhil olabileceklerini 
anlatan Erol Bey, MÜSİAD’ın temellerinin Hz. Peygam-
berimizin Medine Pazarı’na dayandığını belirtti. Bu, 
tespit dikkatimi çekti. Hemen devamında Peygamber 
Efendimizin Müslümanlar arasında ticaretin gelişip yay-
gınlaşması için, Medine’ye hicretinden sonra ilk iş olarak 
alışveriş yapacakları ve Müslümanların hâkimiyetinde 
olan bir pazar kurmasının önemine değindi. Daha da 
ehemmiyetlisi o gün o pazarda geçerli olan prensiplerin 
günümüzde de ekonomik hayatın temelini oluşturduğu-
nu, geçerliliğini koruduğunu veciz bir şekilde anlattı.

Bu konuşma; bir toplum oluşturan insanların o toplu-
mun sürekliliğini ve gücünü ancak pazara, ekonomiye 
ve üretime hâkim oldukça sağlayacaklarını; devamlılığın 
da ancak adil bir pazar ve üretim anlayışıyla mümkün 
olacağını göstermesi bakımından bana tesir etti. İlkelere 
dayalı bir pazar anlayışı, aynı zamanda “erdemli toplu-
ma” giden yolun üretimden geçtiğini göstermesi bakı-
mından önemliydi.

Eğitim sebebiyle Avrupa ülkelerini, İslam Kalkınma Ban-
kası’nda görevim sebebiyle Afrika başta olmak üzere 
birçok “geri” kalmış İslam ülkelerini görme fırsatı bul-
muştum. Gördüklerim, dünyadaki ekonomik sistemin 
son derece haksız olduğunu düşünmemi sağlamıştı. 
Çünkü dünyaya baktığımda şunu görüyordum: Dünya-
nın bir kısmında çok zengin ülkeler, şirketler ve insanlar 

vardı. Büyük şirketler, ekonomik hayatın önemli kısmı-
na egemendiler. Bu ülke ve şirketlerin eko-sisteminde 
olanlar, çok müreffeh yaşıyorlardı. Bu madalyonun bir 
yüzüydü. Oysa diğer coğrafyalardaki insanlar büyük 
sıkıntılar ve yokluklar içinde yaşıyordu. Ne yazık ki, 
onların kendi refah seviyelerini ve hayat standartları-
nı yükseltmek için yapabilecekleri çok fazla şey yoktu. 
Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, bunu değiştiremeye 
yetecek güçleri ve birikimleri bulunmuyordu. Çünkü 
egemen ülkeler ve şirketler, sahip oldukları pozisyonları 
kötüye kullanıyorlardı. O hâlde dünya ekonomik sistemi 
tüm insanlar için çok da adil işlemiyordu. Önde olanları 
ve zenginleri daha ileriye götürüp daha müreffeh hâle 
getiriyordu, arkada kalanlar ile aradaki mesafe ise git-
tikçe açılıyordu. Bu düzenin değişmesi gerekiyordu. Bu 
düzenin değişmesi, adil ve eşit paylaşımcı bir sistemin 
gelmesi amacıyla yapılacak en etkili eylem ise bir araya 
gelmekti. Ben de daha adil, daha eşitlikçi, daha refah 
dolu bir geleceği Türkiye’de tesis edecek, bu şuurdaki 
insanların altında toplanacakları çatı olarak MÜSİAD’ı 
gördüm ve hiç tereddüt etmeden hemen MÜSİAD’a ka-
tıldım. Aradan geçen yıllardan sonra, Allah’a şükür, beni 
yanıltacak ilkesel bir farklılaşmaya tanık olmadım. MÜ-
SİAD, en başından itibaren inançlı girişimcilerin, ahlakın 
bir yaşam biçimi olduğunu savundukları, bunu hayatın 
her sahasında uyguladıkları, yan yana durup aynı hede-
fe doğru birlikte baktıkları, birlikte yürüdükleri bir çatı 
oldu. Bazen de bir korunak vazifesi gördü.

1990’da kurulan MÜSİAD, kurullarında ve yönetiminde 
aktif görev aldığım yıllar boyunca ve sonrasında ana 
hedefleri doğrultusunda çok çalıştı. Azı çoğa, zoru ko-
laya, sıkıntıyı ferahlığa, yokluğu berekete çeviren ilke-
lere sımsıkı sarılmaktan vazgeçmedi. Gelenek ile gele-
cek arasında köprü oldu. Anadolu’nun ruhunu üretimin 
çarklarına zerk etti. Ticareti kasabadan küresele taşıdı. 
Ahilikle damarlarında dolaşmaya başlayan yenilikçiliği 
ve girişimciliği, çağın dayatmalarına yönelik güçlü bir 

ÇERÇEVE, Daha Adil ve Paylaşımcı
Bir Dünyanın Kapısını Açan Anahtardır

Eğer MÜSİAD, Türkiye’de Anadolu ruhunun ve girişimcisinin üretimde ve ekonomi politikalarında
etkin olmasını sağladıysa, her zaman gücüne güç katıp kök saldıysa; bu Çerçeve sayesindedir.

Çerçeve daha adil, daha paylaşımcı, daha insan ve çevre dostu bir dünyanın kapısını açan anahtardır.
Bu yüzden bir haber dergisi değil, bir fikir dergisidir.

Prof. Dr. Murat YALÇINTAŞ
BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. CEO

1’den 100’e ÇERÇEVE
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Ülkemizin ekonomik faaliyetlerinin ve yönetiminin 
sürdürülmesi kadar bu faaliyetlerde yaşanan gelişme-
lerin paydaşlara doğru kaynaklardan duyurulması, bu 
sürecin istikrarlı bir şekilde güçlü ilkeler çerçevesinde 
devam edebiliyor olması da bir o kadar önemli. Bu 
noktada ülkemiz, ekonomimiz ve toplumsal hayatımız 
için önemi ve durduğu yer tartışılmaz olan MÜSİAD’ın 
faaliyetleri ekseninde 30 yıldır ilkeli yayın prensibiyle 
hayatına devam eden Çerçeve Dergisi, bu fonksiyonu 
ziyadesiyle karşılıyor. 

Çerçeve, ülkemizin geçtiğimiz 30 yılına dair bir top-
lumsal hafıza işlevi görüyor, kamu yararına maddi ve 
manevi katkılar sağlıyor. Sergilediği bağımsız duruşuy-
la dün olduğu gibi gelecekte de iktisadi hayata ve top-
lumsal sorunlara ışık tutarak, düşünce iklimimizi ye-

şertmeye devam edeceğine inanıyorum. Bugün insan 
odaklı bir ekonomi anlayışı artık tartışılmaz bir öneme 
sahip. Derginin kuruluş amaçlarına baktığımızda da 
yayının bu gerçeği kurulduğu günden bugüne kadar 
en iyi biçimde temsil ettiğini görüyoruz. 

Öte yandan derginin dönem dönem farklı sektörel ko-
nular özelinde hazırladığı bölgesel eklerin de ülkemi-
zin farklı bölgelerinde yaşanan gelişmelerin göz önüne 
çıkması adına önemli platformlar olduğunu belirtmek 
isterim. 

Bu vesileyle gençlere de iş dünyasını daha iyi kavra-
maları adına bu kapsamlı kaynaktan faydalanmalarını 
öneriyor, 100’üncü sayısına ulaşan Çerçeve Dergisi’ne 
emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

ÇERÇEVE Dergisi,
İlkeli Yayın Anlayışıyla
Yoluna Devam Ediyor

Ülkemiz, ekonomimiz ve toplumsal hayatımız için önemi ve durduğu yer tartışılmaz olan
MÜSİAD’ın yayın organı Çerçeve Dergisi, 30 yıldır ilkeli yayın prensibinden taviz vermedi.

Murat ERKAN
Turkcell Genel Müdürü

1’den 100’e ÇERÇEVE
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39 yıllık şirket geçmişimizin neredeyse en başlarından 
beri MÜSİAD’ın bir üyesi olmaktan mutluluk duyuyo-
rum. “Hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın 
ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı, tarihe ve 
topluma mal olmuş yerli ve evrensel değerlerin korunup, 
gözetildiği; bölgesinde etkin, dünyada saygın bir Türki-
ye için” yola çıkan iş insanlarının bir araya gelmesi ile 
kurulan bu dernek ve üyeleriyle birlikte pek çok başarılı 
çalışmalar gerçekleştirdik. Yaptığımız pek çok girişimde 
değerli yönetici ve dernek üyelerinin desteklerini her 
zaman hissettik. MÜSİAD’ın bu uzun soluklu yolculukta 
hepimize eşlik eden yayını Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü 
sayısında yer almak da benim için ayrı bir mutluluk oldu. 
Çerçeve’nin başarılı yayın hayatına daha nice yıllar de-
vam etmesini diliyor, derneğimizin tüm değerli yönetici 
ve üyelerine saygı ve selamlarımı sunuyorum.

İş dünyasında Ar-Ge’nin önemi artıyor

Sınai haklar alanında hizmet vermek amacıyla kurulan 
Destek Patent, bu süre içinde hem patent ve marka 
haklarının ülkemizde korunması hem de marka ve 
patent vekilliği sisteminin kurulması için çalışmala-
rın içinde etkin olarak yer aldı. Müşterilerimize en iyi 
hizmeti verme hedefiyle büyümeye ve globalleşmeye 
devam ediyoruz. MÜSİAD’ın firmamızın gelişiminde-
ki etkisi bizler için ayrıca önemli. Bir sektörün ilkleri 
uygulamaya alan köklü markası olduğunuz zaman 
sorumluluğununuz da bir o kadar artıyor. Bir yandan 
uzun yılların tecrübelerini müşterilerinize sunarken di-
ğer taraftan da günün teknoloji, Ar-Ge ve gelişmelerini 
yakından takip etmeniz gerekiyor. 

Yeni teknolojiler hayata geçiriliyor

Günümüz şartlarında yeni teknolojileri kullanma ve ro-
botik süreçleri devreye alma isteğimiz doğrultusunda, 
yeni bir dönüşüm içerisine girme ihtiyacı doğdu ve bu-
nun neticesinde şirketimizin tüm birimlerini etkileye-
cek ve geliştirecek SQUAD4x projemizin startı verilmiş 
oldu. Süreç analizlerinde gördük ki, uzun yıllardır çalı-
şan ve çok fazla teknik bilgiye sahip birçok arkadaşı-
mız, robotların yapabileceği birçok robotik işlemi ma-
nuel olarak yapıyorlar. Bu doğrultuda hızlı bir şekilde 
ilk yapay zekâ çalışanımız “Süreyya”yı devreye aldık. 
Normal bir günde ortalama 7-8 saat zaman alan birçok 
standart süreci, Süreyya ile çok daha kısa sürede yapar 
duruma geldik. Süreyya’dan sonra ikinci metal yakalı 
çalışanımız “Cemal” de bu yıl göreve başladı. 2022 yı-
lında hem yurt içi hem yurt dışı ofislerimizde kademeli 
olarak devreye aldığımız sistemimizin global anlamda 
da kullanım imkânları olacak. 

ÇERÇEVE, İş Dünyası İçin 
Değerli Bir Yol Arkadaşı

İş dünyasında ve iktisadi hayattaki etkileriyle önemli bir yer tutan Çerçeve Dergisi,
MÜSİAD ile yürüdüğümüz yollarda bizlere değerli bir yol arkadaşı oldu.

Kemal YAMANKARADENİZ
Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı

1’den 100’e ÇERÇEVE
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Türkiye ekonomisi ve sanayinin gelişiminde önemli bir 
yeri bulunan MÜSİAD, ülkemizin dünyanın sayılı ekono-
milerinden biri hâline gelme hedefine önemli katkılar 
sunuyor. Kritik zamanlarda üstlendiği Türkiye gerçekleri 
ile uyumlu, yapıcı ve sağduyulu yaklaşımı ile ülkemize 
değer katmayı kendine rehber ediniyor. MÜSİAD üyele-
rinin üretime, ihracata ve istihdama katkıları yanında her 
zaman ülkemiz insanının faydasını önceleyen adımlarını 
ve hayata geçirdiği projelerini çok kıymetli buluyoruz. 
Yayla Agro Gıda olarak MÜSİAD’ın yürütmekte olduğu 
bu çalışmaların bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 
Geleceğe iyi hazırlanan MÜSİAD’ın önümüzdeki yıllarda 
da Türkiye ekonomisi ve sanayisindeki rolünü daha da 
güçlendireceğine inancımız tam. Hızla değişen ve dönü-
şen dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri yakından 
izleyen, detaylı haber ve analizleri ile bu gelişmelerden 
okuyucularını haberdar eden MÜSİAD Çerçeve Dergisi’ni 
de kutluyor ve yayın hayatında başarılar diliyorum. Çer-
çeve Dergisi’nin iş dünyası, ülkemiz ve dünya gündemine 
dair konular hakkındaki derinlikli inceleme ve analizleri, 
çalışmalarımızda bizlere ışık tutuyor. Emeği geçen herke-
se şahsım ve şirketimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 

Güçlü Ar-Ge, güçlü üretim demek

Öte yandan MÜSİAD’ın iş dünyasına kazandırdığı vizyon 
ile ticaretimizi daha da genişletiyoruz. 2012 yılında üre-
time başlayan Mersin fabrikamız ise toplam 68 bin 983 
metrekare alan üzerine 57 bin 125 metrekare kapalı alana 
sahip. Türkiye’nin ve bölgenin önde gelen tesislerinden 
olan Mersin fabrikamızın, 2021 sonu itibariyle pirinç, çel-
tik, bakliyat ve bulgur üretim ve paketleme kapasitesi 
yıllık 796 bin 800 ton. Üretim kapasitemizi artırmak ve 
katma değerli ürünler üretmek amacıyla Niğde Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kurmayı planladığımız yeni fabrika-
mız ile birlikte özellikle kadın istihdamına yaptığımız kat-
kı daha da artacak. Güçlü Ar-Ge ve kalite altyapımız, 26 
yıllık sektör tecrübemiz, geniş kanal yapılanması ve güç-

lü yurt içi marka algımız ile farklılaşıyoruz. 2018 yılında 
kurduğumuz, klasik pirinç ve bakliyatta alanında ilk olan 
Ar-Ge Merkezimizde, yenilikçi ve katma değeri yüksek 
ürünler geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. 

Sürdürülebilir projeleri destekliyoruz

Yayla Agro Gıda olarak Sıfır Atık Belgesi’ne sahibiz. Fab-
rikalarımız ve ofislerimizde geri kazanılabilir atıklarımızı 
kaynağında ayrıştırıyor ve Bakanlık onaylı geri dönüşüm 
firmalarına periyodik olarak teslim ederek geri dönüştü-
rülmelerini sağlıyoruz. “Sürdürülebilir DünYayla” motto-
su doğrultusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda bu 
yıl gıda sektöründe Kurumsal Karbon Ayak İzini hesap-
latan sayılı firmalar arasına katıldık. Almanya merkezli 
çözüm ortağımız Climate Partner ile gerçekleştirdiğimiz 
geniş kapsamlı çalışmalar sonucu 2021 yılı Karbon Ayak 
İzi Beyan raporumuzu, GHG (Greenhouse Gas) proto-
kolüne uygun şekilde aldık. Amacımız 2050 yılına kadar 
Karbon Nötr şirket olmak ve bu hedef doğrultusundan 
çalışmalarımızda hız vermiş durumdayız. Bu kapsamda 
MÜSİAD’ın iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanındaki 
çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyoruz.

ÇERÇEVE Dergisi, Çalışmalarıyla

İş Dünyasına Işık Tutuyor
MÜSİAD, kritik zamanlarda gerçekçi ve sağduyulu yaklaşımı ile Türkiye ekonomisine değer katıyor. 
Çerçeve Dergisi ise iş dünyası, ülkemiz ve dünya gündemine dair çalışmalarıyla bizlere ışık tutuyor.

Hasan GÜMÜŞ
Yayla Agro Gıda Yönetim Kurulu Başkanı

1’den 100’e ÇERÇEVE
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Geniş faaliyet alanıyla MÜSİAD,
Türkiye’de sivil toplum anlayışının

gelişmesinde önemli bir değişikliğe
neden oldu. Çerçeve Dergisi ile

vücut bulan bu farkındalık rüzgarı,
etkisini daha da güçlendirecek.

Sivil Toplumun 
Gözünden

1’den 100’e ÇERÇEVE
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Çerçeve Dergisi, 30 yıl gibi uzun bir süredir iş dünyasına 
yönelik hazırladığı dinamik ve özgün haber içerikleriyle 
ekonomi ve iş dünyasının güvenilir referans kaynakla-
rından biri haline gelmiştir. Derginin yazı ailesini ve tüm 
çalışanlarını yayıncılık ve ekonomi dünyasına sundukları 
katkılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarla dolu nice se-
neler diliyorum.

MÜSİAD, kamu yararını gözeten duruşuyla
ülkemizin gelişiminde aktif rol oynamaya
devam edecek

Türkiye’nin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik 
alanlarda kalkınmasını destekleyerek, bölgesinde etkin, 
dünyada saygın bir konumda gücünü devam ettirmesi 
amacıyla 32 sene önce faaliyetlerine başlayan MÜSİAD, 

kuşkusuz ülkemizin sahip olduğu en önemli STK’lardan 
biridir. Bugüne kadar ortaya koymuş olduğu çalışmalar-
la ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar 
sağlayan MÜSİAD aynı zamanda devletimizin küresel bir 
güç haline gelmesi için de çok kıymetli faaliyetlere imza 
atıyor. İstihdama olan katkısıyla, iş dünyasına sunduğu 
inovatif yaklaşımlarla, kamu yararını gözeten duruşuyla, 
kritik konulara dair hazırladığı raporlarla ve sağlam orga-
nizasyonel yapısıyla adımlarını güçlü bir şekilde atmaya 
devam eden MÜSİAD’ın önümüzdeki dönemde ülkemi-
zin gelişiminde aktif rol oynamaya devam edeceğine yü-
rekten inanıyorum.

Güçlü bir sivil toplumun temel değeri,
hoşgörü ve vatandaşlık bilincidir

Hayatı kolaylaştırmak amacıyla toplumsal sorunları 
çözmeye yardımcı olmak adına faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarının varlığını oldukça önemli buluyo-
rum. Farklı konularda ülkenin nabzını tutan STK’lar oluş-
turdukları farkındalıkla daha iyi yaşam koşullarının inşa-
sında çok önemli bir görevi üstlenmekteler. Demokrasi, 
çoğulculuk, hoşgörü, sivil katılım ve vatandaşlık bilinci, 
güçlü bir sivil toplumun temel değerleridir. Bu anlamda 
STK’ların varlığı ve yaygınlaşması için güçlü bir sivil top-
lum kültürünün oluşması gerekir. Dolayısıyla STK’ların 
sayısının ve niteliğinin artmasının; karar alma süreçle-
rinde daha fazla yer almalarına, mali yapılarının ve in-
san kaynağının güçlenmesine bağlı olduğunu düşünü-
yorum. Gelişmiş ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden 
bir tanesi de sahip olduğu STK’lar ve bunların ekonomik 
büyüklükleridir. STK’lar özellikle gelişmiş ülkelerde bir 
istihdam sahası oluşturmaları, sosyal refahın yükselme-
sine katkı sunmaları, kültürel değerlerin korunması ve 
gelecek kuşaklara taşınmasında köprü vazifesi görme-
leri itibariyle çok önemlidirler. Dolayısıyla STK’ların, gö-
rünürlüklerinin az olmasına rağmen bir ülke için oldukça 
kıymetli bir role sahip olduklarını söyleyebiliriz.

İkram GÖKTAŞ
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı

İş Dünyasının Güvenilir Referans Kaynağı 

ÇERÇEVE Dergisi
Türkiye’nin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda kalkınmasını destekleyerek,

ülkemizin dünyada saygın bir konumda yer almasında büyük emeği bulunan MÜSİAD,
Çerçeve Dergisi ile iş hayatına güvenilir bir referans kaynağı sunuyor.

1’den 100’e ÇERÇEVE
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İnsana hizmeti nimet bilen
bir anlayış ile...

Güçlü devletlerin, değişik alanlarda güçlü STK’ları var-
dır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan vakıf 
ve cemiyetler buna en iyi örnektir.  Ülkeler her bakım-
dan geliştikçe, o ülkelerde ortaya çıkan STK’lar da farklı 
coğrafyalarda faaliyet yapabilecek güç ve kapasiteye 
erişmektedirler. STK’ların başka ülkelerde uyguladığı iş 
birliği projeleri, devletler arası ilişkilerin zenginleşmesi-
ne ve güçlenmesine ciddi katkı sağlamaktadır. STK’ların 
yurt dışında sergilemiş olduğu yoğun faaliyetleri, faa-
liyet gösterilen ülke ile STK’nın bağlı bulunduğu ülke 
arasındaki ilişkileri hızla geliştirebilmektedir. Bu duruma 
en güzel örnek, ülkemiz STK’larının Afrika başta olmak 
üzere dünyanın değişik ülkelerinde, son 20 yılda gerçek-
leştirdikleri, afet ve kıtlık dönemleri başta olmak üzere, 
insani yardım, eğitim, sağlık ve kalkınma alanlarındaki 
faaliyetler olup, bu faaliyetler, ülkemizin tanınırlığına 
ve imajına önemli derecede olumlu katkı sağlamakta-
dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin 
genelde dünya, özelde Afrika açılımı ve STK’larımızın 
yurt dışında kolayca faaliyet yapması için devletimizin, 
mevzuat dahil atmış olduğu bu adımları şükranla hatır-
lamamız gerekmektedir. “At sahibine göre kişner” der 
atalarımız. Kamu kuruluşlarımız ve STK’larımız, “insana 
hizmeti nimet bilen” anlayışa sahip olup, bu anlayış ile 
birlikte göz kamaştıran güzellikte projeler üretmekte ve 
uygulamaktadırlar. 

Değişim, hayatın
vazgeçilmez dinamiğidir

Sivil Toplum Kuruluşları, içinde bulundukları toplumun 
ihtiyaçlarını tahlil ederek, eksik ve ihtiyaç duyulan 
alanlarda faaliyet ve projeler üretmek üzere kurulur-
lar. Her sivil toplum kuruluşu, belli başlı alanlara ağır-
lık vermek suretiyle o alanda tecrübe zengini haline 
gelmeli ve ustalaşmalıdır. Bir sivil toplum kuruluşunun 
çok fazla alanda çalışma yapması, icra ettiği faaliyet-
lerde derinleşme ve ihtisaslaşma noktasında zafiyet 
oluşturacaktır. Belirlenecek birkaç ana faaliyet konu-
suna ağırlık verilmelidir. Zorunlu hallerde yan alanlara 
kısa süreli geçiş yapmakta beis görülmemelidir. Bu-
nun yanında yeri geldiğinde kardeş STK’larla iş birli-
ği projeleri gerçekleştirerek, güç ve tecrübelerini bir-
leştirmekten kaçınmamalıdır. STK’lar sürekli öğrenen 
kurumlar olmaya dikkat etmeliler. Böylece hem perso-
nel kalitesi her geçen gün artar, hem de iş süreçleri 
gelişerek, yenilenme ve güçlenmeyi beraberinde geti-
rir. Değişim, hayatın vazgeçilmez dinamiğidir. STK’lar 
da bu dinamiğin farkında olmalı ve zamanın ruhunu 
okuma ve hızla değişen şatlara adapte olup, yeni du-
rumlara uygun kurumsal yapı, şeffaf, denetlenebilir ve 
sürdürülebilir sistemler kurmalı, ihtiyaç duyulan alan-
lara ilişkin yeni projeler üretme konusunda proaktif rol 
üstlenmelidirler.

1’den 100’e ÇERÇEVE

Son yıllarda “yerli ve millî” vurgusu ile dile getirdiği-
miz konuların iş dünyasındaki en güzel karşılığı MÜSİ-
AD’dır. Aynı zamanda MÜSİAD, ülkesinin ve insanının 
değerleriyle barışık iş adamlarımızın doğuş, tutunma, 
ayakta kalma ve yükseliş hikayesinin müşahhas örne-
ğidir. MÜSİAD, Anadolu sermayesinin yazdığı destanın 
adıdır. Devlet yönetiminin dünya vizyonuna uygun bir 
bakış açısıyla, dış ticaret hacminin büyütülmesine katkı 
vermek üzere, MÜSİAD yurt dışı şube ve temsilcilikleri-
nin hızla artıyor olduğunu görmek, kardeş STK olarak 
bizim için bir iftihar vesilesidir. Deniz Feneri Derneğimi-
zin ülke sathındaki faaliyetleri sırasında, ziyaret etmeyi 
çok önemsediğimiz MÜSİAD şubelerimizde kendimizi 
evimizde hissettiğimizi samimiyetle ifade etmeliyim. Ül-
kemizde yahut mazlum coğrafyalarda yaşanan afetler 
sonrası yapılacak yardımlarla ilgili olarak, yaptığımız iş 
birliği çağrılarına MÜSİAD yönetiminin ve üye iş adam-
larının yürekten desteklerini ve katkılarını şükranla ifade 
etmeliyim. Çerçeve Dergisi ise iş dünyasının fikri ve zih-
ni birikimlerini takipçilerinin önüne seren, bu birikimleri 

yarınlara aktaran büyük bir emektir. Yıllardan beri bü-
yük bir titizlikle ve ciddiyetle hazırlandığını ve istikrarla 
yoluna devam ettiğini sevinerek takip ediyorum. Katkısı 
olan herkesi tebrik ediyorum.

Bizi merhametimiz
güzelleştirecek ve

zenginleştirecektir
Türkiye’de ve dünyada son 30 yılın yükselen değerle-
rinin başında STK’lar gelmektedir. Bileşik kaplar örne-
ğinde olduğu gibi; güçlü devletler ve güçlü ekonomiler, 
güçlü STK’lar doğurmaktadır. Güçlü STK’lar ise uygula-
dıkları projeler ve yaptıkları iş birlikleri ile ekonominin di-
namizmine enerji katmaktadırlar. Türkiye’de, 1997 yılın-
da yaşanan 28 Şubat Post Modern Darbesinin mağduru 
olan MÜSİAD’ın da içinde yer aldığı iş adamları dernek 
ve vakıfları sahadan çekilmemiş; 2002 yılında başlayan 
yeni dönemle birlikte üzerlerindeki prangaları kırarak 
hızlı bir yükselişe geçmişler, yurt içinde 10 binleri aşan 
üye sayıları, Türkiye genelinde yaygın şube ve temsilci-
likler, yurt dışı temsilcilikler, tüm iş alanlarında yaygın 
faaliyetleriyle, helal kazanç, üretim, istihdam, dış ticaret 
alanlarında çok önemli mesafeler katederek ekonomik 
kalkınmada aktif rol üstlenmişlerdir. İçinde merhame-
tin olmadığı bir çalışmada hayır yoktur. STK’larımız iş 
dünyamızın yüreklerindeki merhametin temsilcileridir. 
Türkiye’nin son 20 yılı, dünyaya ürün ihraç ettiğimiz ka-
dar, merhamet ihraç ettiğimiz bir dönemdir. Bizi merha-
metimiz güzelleştirecek ve zenginleştirecektir. Bu çer-
çevede yaptığımız çalışmalar, mazlumların yüreklerine 
dokunuşlarımız ahiret azığımız olacaktır.

Av. Mehmet Cengiz
Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı

ÇERÇEVE, İş Dünyasının Fikri Birikimlerini
Yarınlara Aktaran Büyük Bir Emektir

Yerli ve millî sermayenin vücut bulduğu MÜSİAD, iş adamlarımızın doğuş, tutunma, ayakta kalma ve
yükseliş hikayesinin müşahhas örneğidir. İş dünyasının fikri ve zihni birikimlerini takipçilerinin

önüne seren Çerçeve Dergisi ise, fikri ve zihni birikimleri ile büyük bir emektir.

1’den 100’e ÇERÇEVE
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yaşam koşullarının bütüncül bir yaklaşımla iyileştirilme-
si olarak görülmelidir. STK’lar, insani geçim ücretlerinin 
uygulanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, meslek 
edindirme, ticari hayatın düzenlenmesi gibi konular-
da çözüm ve baskı unsuru oluşturarak iktisadi hayatın 
düzenlenmesine destek olmasının yanı sıra hatırı sayı-
lır oranda iş gücünü istihdam etmesiyle de ekonomiye 
katkı sunuyorlar. Üstlendikleri bu tamamlayıcı rol ile 
refah artışına fayda sağlayan STK’lar, ulusal ve küresel 
ölçüde büyük bir sosyo-ekonomik güç haline gelmekte-
dirler. Yakın bir tecrübe olarak Covid-19 salgınının mey-
dana getirdiği ekonomik sıkıntılar sürecinde STK’ların 
olağanüstü durum ve krizlerin toplum üzerindeki olum-
suz etkilerinin azaltılması yönünde kritik öneme sahip 
adımlar attıklarını gözlemlemiş bulunuyoruz.

STK’lar devlet,
piyasa ve kamuoyu 
arasında bir köprü

görevi görüyor

Sivil toplumun üçüncü sektör adlandırması, STK’la-
rın devlet ve piyasanın yanında önemli bir ekonomik 
güç olduğunu gösterir niteliktedir. Türkiye’de özellikle 
1990’lardan sonra özel kesimin ekonomideki payı art-
mış; demokrasi, insan hakları, eşitlik ve sürdürülebilir-
lik kavramlarının yükselen değerler haline gelmesiyle 
sivil toplumun büyüyüp budaklanabileceği bir zemin 
oluşmuştur. STK’lar özellikle son 30 yıldır devlet, pi-
yasa ve kamuoyu arasında bir köprü vazifesi görü-
yor. Bu noktada özellikle iktisadi amaçlı sivil toplum 
kuruluşlarının mahiyeti üzerinde durmakta fayda var. 
Bu kuruluşlar ulusal ve uluslararası boyuttaki organi-
zasyonlarla ilgili aktörlere iş birliği ve iş ilişkisi kurma 
imkânı sağlamakta; kurulan ilişkiler sayesinde ülkemiz 
iktisadi büyümesine katkı sağlayacak yatırım fırsatları 
oluşmaktadır. Network ağları yeni pazarların ve üre-
tim imkânlarının keşfedilmesine katkı sağlarken farklı 
alanlarda hizmet sunan STK’lar tarafından gerçekleşti-
rilen eğitim faaliyetleri ve kurslar sayesinde nitelikli iş 
gücünün yetişmesine ve piyasanın bu yöndeki ihtiya-
cının karşılanmasına destek olunmaktadır. Toplumun 
iktisadi çıkarlarının en üst seviyeye çıkartılmasının kal-
kınma perspektifinin kaçınılmaz bir parçası olarak gö-
rülmesi, STK’ların ülkemiz ekonomisinde teşkil ettikleri 
yerin önemini gözler önüne sermektedir.

1’den 100’e ÇERÇEVE

Çerçeve Dergisi, başta iş dünyasını ilgilendiren haberler, 
görüş yazıları ve dosya konularıyla beraber iktisadi ve 
toplumsal konularda ele aldığı güçlü analizlerin bulun-
duğu muhtevasıyla 1992’de çıkardığı ilk sayıdan bugün 
elinizde olan 100’üncü sayıya yayın hayatına başarılı bir 
şekilde devam etmektedir. İş dünyasındaki önemli ge-
lişmelerin yanında dernek faaliyetlerinin duyurulması 
için de bir mecra olan Çerçeve Dergisi, gerek sahada-
ki aktörlerin gündemi yakından takip etmeleri gerekse 
STK’lar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı için bir kanal 
vazifesi görmesi açısından önemli bir yer teşkil ediyor.

MÜSİAD, iktisadi ve 
sosyal hayatının

gelişmesine
katkı sağlıyor

MÜSİAD, 30 yılı aşkın süredir iş dünyasına ve toplumun 
diğer kesimlerine fayda sağlama misyonu ile hareket 
eden bir iş insanları derneği olarak Türkiye’nin iktisadi 
ve sosyal açıdan gelişmesine katkı sunuyor. Günümüz 
yaygın iktisadi anlayışının aksine hakkın, hukukun, ada-
letin, eşitliğin ve refahın sağlandığı bir iş dünyası hedefi 
ile çıktıkları yolda ülkemiz ekonomisinde üretim, katma 
değer ve dış ticaret hacminin arttırılması noktasında 
önemli bir rol üstleniyor. Girişimci ve liderlerin iş kapa-
sitelerini geliştirmelerine yönelik sunduğu faaliyetlerin 
yanı sıra ulusal ve uluslararası iktisadi gelişmeleri analiz 
ederek kısa ve uzun vadeli bir perspektif sunması da 
önem arz etmektedir. Türk-İslam geleneğine baktığı-
mızda iktisadi ve ahlaki değerlerin ayrılmaz bir mahi-
yette ele alındığını görmekteyiz. MÜSİAD’ın da gerek 

misyonu gerekse faaliyetleri ile ticari ve ahlaki serma-
yeyi geliştirmeye yönelik adımlarının medeniyetimizin 
birikimini sürdürme girişimi olarak değerlendirilmesi 
gerektiği kanaatindeyim.

Sivil toplum,
çözüm odaklı

gönüllü örgütlenme
anlayışının adıdır

İnsanın yaşadığı toplumda değer oluşturma ihtiyacı 
onun ahsen-i takvîm üzerine yaratılmış olmasının bir te-
zahürüdür. Sivil toplum, bu değer oluşturma ihtiyacının 
bir vasıtası olarak; herhangi bir maddi çıkar beklemek-
sizin bir başkasına yararlı olma, hoşgörü, birliktelik ve 
gönüllülük gibi değerler çerçevesinde, toplumsal so-
runlara çözüm bulma çabasıyla oluşan gönüllü örgüt-
lenmelerdir. Günümüz iktisadi anlayışının gelişmesiyle 
devletin sorumluluk alanları genişlemiş; insani yardım, 
eğitim, insan hakları, kültür-sanat ve daha birçok alanda 
sivil topluma olan ihtiyaç artmıştır. Bu noktada STK’lar, 
devlet ve piyasanın dışında kalan ara alanı doldurarak 
önemli bir misyonu yerine getiriyor. 

STK’lar, ulusal ve küresel ölçüde büyük bir 
sosyo-ekonomik güç hâline geliyor

Sivil toplum, kendi kârını en üst düzeye çıkarmaya 
odaklanan düşünce yapısının ve yalnızca iktisadi temel-
lere dayanan kalkınma anlayışının aksine ortak çıkarın 
arttırılmasını önceler. Bu anlayışa göre kalkınma, yalnız-
ca iktisadi göstergelere indirgenen bir anlayıştan ziyade 

Ayhan KARAHAN
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı

ÇERÇEVE, STK’lar İçin
Tecrübe Paylaşımının Odağında Konumlanıyor

MÜSİAD, kurulduğu günden bu yana iş dünyasına ve toplumun tüm kesimlerine fayda sağlama misyonu ile 
hareket ederken Türkiye’nin iktisadi ve sosyal gelişimine katkı sunuyor. STK’lar için tecrübe paylaşımının 

odağında konumlanan Çerçeve Dergisi de bu anlayışın tezahürü olarak kıymetli bir yayın organıdır.

1’den 100’e ÇERÇEVE
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ortaya çıkması STK’ların da kendilerini geliştirmesi ge-
rekliliğini ortaya çıkarıyor. Özellikle son yıllarda yaygın 
olarak karşılaştığımız oyun bağımlılığı, iş hayatı, yoğun 
tempo ve teknolojinin psikolojik sorunlara sebebiyet 
vermesi STK’ların farklı alanlara yönelmesine sebebiyet 
verdi. Dünya üzerinde yaşanan savaşlar, krizler, çev-
re felaketleri ve yoksulluk gibi nedenler insani yardım 
alanındaki STK’ların önemi artırıyor. Zor durumda olan 
insanlara temel ihtiyaçlarının karşılanması dışında, onla-
rın düzenli olarak geçimlerini sağlayabileceği, ekonomik 
getire elde edebileceği yardım türevleri de önem ad-
detmektedir. Biz de Sadakataşı olarak kriz coğrafyaları-
na yardım ulaştırmakla birlikte oralarda yaşayan ailelere 
iş imkanları sağlayarak geleceklerinin şekillenmesine 
katkıda bulunmaktayız. Gelir Temini Projelerimizle sağ-
lamış olduğumuz imkanlarla insanlara ekonomik olarak 
getiri oluşmasına katkıda bulunuyor.

STK’lar ve insani çalışmalar

Türkiye’de birçok alanda faaliyet gösteren STK’ların 
devlet tarafından uygulamaya konulan kalkınma prog-
ramlarının ekonomik istikrarın sağlanması, büyümenin 
ve sanayileşmenin hızlandırılması; üretimin, yatırım-
ların ve verimliliğin artırılması, ekonomiye rekabet 

gücü kazandırılması, istihdamın geliştirilerek işsizliğin 
azaltılması, işgücü niteliğinin yükseltilmesi, yoksul-
lukla mücadele ve gelir dağılımının iyileştirilmesi gibi 
ekonomik hedefleri vardır. Bu ekonomik hedeflerin 
yanında, hazırlanan kalkınma planlarının, sosyal ada-
letin sağlanması ve güçlendirilmesi gibi temel sosyal 
amaçları da bulunuyor. Bizler de STK’lar olarak sosyal 
dayanışma ve duygunun pekiştiği Kurban Bayramı, 
Ramazan ayı, Kış mevsimi gibi zaman dilimlerinde 
gelir seviyesi düşük olan ailelere yardım ulaştırıyoruz. 
Ulaştırmış olduğumuz yardım malzemelerinin alımıy-
la ticarete de önemli bir etki sağlanıyor. Sivil toplum 
kuruluşlarının yaptıkları faaliyetlerle, üretimle ilgili 
bilgilere ulaşılması, sermaye ve nitelikli işgücü ihtiyaç-
larının karşılanması, gerekli olan kredinin sağlanması, 
yeni iş ilişkilerinin kurulması, yeni pazarlara ulaşılması 
gibi üretimle ilgili önemli konularda olumlu katkı su-
nuyor. STK’lar yerel ekonominin gelişmesinde fayda 
sağlamaktadır. Yardım kuruluşlarının yurt dışında ger-
çekleştirdiği organizasyonlar ile birlikte Türkiye’nin 
gündemine Afrika, Orta Doğu ve uzak doğu bölgele-
rinin geliyor. Bu bölgelere yapılan yardımlar ülkemizin 
birçok ülke ile ikili ilişki oluşturmasını sağlamaktadır. 
STK’ların faaliyetleri yeni ticari faaliyetlerin de oluşma-
sına katkıda bulunuyor.

1’den 100’e ÇERÇEVE

Üretim ve ihracata dayalı millî ekonomi modelimizde 
büyük katkılar sunan MÜSİAD, Türkiye’nin yüzde 20 
gayri safi millî hasılasına katkı sağlayıp onlarca milyar 
dolar ihracat yaparak Türkiye ekonomisine büyük des-
tek sağlıyor. Aynı zamanda MÜSİAD, STK’lara vermiş 
olduğu destekle birlikte, insani yardım alanında ger-
çekleştirdiği çalışmalarla da ekonomik ve insani yardım 
alanında önemli bir rol üstlenmektedir. MÜSİAD, çalış-
ma alanı olmamasına rağmen sosyal yardım ve insanları 
destekleme konularında çok değerli icraatlar gerçekleş-
tiriyor. Kendi bünyesinde kurmuş olduğu Karz-ı Hasen 
Fonu ile kültürümüz ve inancımızın önemli bir gelene-
ğini güzel bir şekilde uyguluyor. İslam coğrafyalarında 
yaşanan krizler ve sorunlara MÜSİAD’ın sağlamış oldu-

ğu çözüm odaklı maddi ve manevi destekler ise takdiri 
şayandır. Çerçeve Dergisi ise MÜSİAD davasının erdemli 
yansımasıdır. Ticaret hayatının; iş insanlarının karşısına 
çıkan engellerden, değişen dünya dengeleri karşısında 
iş dünyasının tutumuna kadar geniş bir düzlemde in-
celendiği Çerçeve Dergisi’nde, aynı zamanda düşünce 
hayatına ilişkin incelemeler de yer alıyor. Ekonomi ve 
finans konusunda ki gelişmeler, sektörel haberler, kamu 
tarafından hayata konan programlar gibi birçok alan-
da verilen bilgilerle birlikte ekonomi ve finans alanında 
öncü yayınlar Çerçeve’de işleniyor. Bu tarz yapılanma-
lar ile iş dünyasının kendi gündemini değerlendirme ve 
vizyon geliştirme konusunda okuyuculara yeni bir ba-
kış açısı getirdiğini ve iş adamlarının ve ilgili firmaların 
sektörel kurumlarının birbirini daha yakından tanıdığını 
görmekteyiz. 

Dünya üzerinde
yaşanan savaşlar ve 
felaketler STK’ların 

önemini artırıyor
Sivil toplum kuruluşları toplumun ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmek için eğitim, sağlık, çevre, yardımlaşma ve daya-
nışma, ilk yardım, arama kurtarma, hukuk, insan hakları 
gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Toplumdaki suç 
işleme, alkol alışkanlıkları ve temel ihtiyaçların giderile-
memesi gibi sorunların çözülmesine yönelik faaliyetler 
de gösteriyor. Ülke içerisinde ve yurt dışında yaşayan 
vatandaşların temel haklarını savunmak, korumak, kol-
lamak ve bu yönde özveride bulunmak amaçlardandır. 
Günümüz dünyasında sürekli yeni alanların ve koşulların 

Kemal ÖZDAL
Sadakataşı Derneği Başkanı

ÇERÇEVE, MÜSİAD Davasının

Erdemli Yansımasıdır
Çerçeve Dergisi, MÜSİAD davasının erdemli yansımasıdır. İş insanlarının karşısına çıkan engellerden, 

değişen dünya dengeleri karşısında iş dünyasının tutumuna kadar geniş bir düzlemde incelendiği Çerçeve, 
aynı zamanda düşünce hayatına ilişkin incelemelerle dikkat çekiyor.

1’den 100’e ÇERÇEVE



158

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

BU GURUR 
HEPİMİZİN!
GELENEKLERİMİZ KITALARI AŞTI. 
60’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ. 
ARTIK YENİ HEDEFLERE KOŞMA ZAMANI.

İlk başlarda sadece cesaretli, duyarlı, İslami hassasiyetle-
re sahip birkaç iş insanı tarafından kurulan MÜSİAD bu-
gün gelinen noktada Türk ekonomisinin lokomotif özelli-
ğini taşıyan birçok firmanın da içinde bulunduğu iktisadi 
politikaları ile ekonomiye, fikri politikaları ile de ülke siya-
setine yön veren önemli bir birlik haline gelmiştir. Bu da 
inançlı insanların bu yönde çalışmalarına büyük bir aşk ve 
şevk katmaktadır. Bu bilinçle yayına hazırlanan ve kitlele-
re ulaşan Çerçeve Dergisi, sektörlerin çalışmalarının yer 
alması ile firmalar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağ-
layan, ülkemizde ki ve dünya da ki gelişmeler hakkında 
okuyucuya bilgiler sunan aynı zamanda yer yer hap nite-
liğin de fikri değerlendirmeler yapan önemli bir dergidir. 
Bugün 100’üncü sayısına ulaşan Çerçeve Dergisi’ne yayın 
hayatında başarılar dilerim.

STK’lar toplumun sigortası haline gelen 
önemli kurumlardır

Toplumun nabzının tutulması ve gerek istenen fikirlerin 
gerekse yardımların en uç noktalara ulaştırılması bakı-
mından genellikle gönüllülük esasına dayanan bir sosyal 
yapıdır. Sivil toplum kuruluşlarının varlığı ülkenin geliş-
mişliğini gösteren göstergelerden biridir. Fikri ve eko-
nomik dayanışmayı da beraberinde sağlayan toplumun 
sigortası haline gelen önemli kurumlardır. Sivil toplum 
kuruluşlarını 2 ayrı kol olarak inceleyebiliriz. Bunların bir 
tanesi düşünce ve fikir dernekleri şeklinde çalışan sade-
ce tanıtım özellikli kuruluşlardır ki bunlar toplumun yön-
lendirilmesi açısından çok önemlidir. Bu tür dernek ve 
vakıflar zaman zaman bir araya getirilmeli, ilmi, manevi 
ve toplumun hassasiyetleri hatırlatılarak yanlışın önüne 
geçmeli, doğru yapılanlara da destek olunmalıdır. İkincisi 
ise sosyal yardım yapan derneklerdir. Bunların da sadece 
yardım toplayıp iş yapmayanlar ile gerçekten topladıkları 
yardımları amacına uygun bir şekilde projelerine aktaran-
lar hassas bir şekilde gözden geçirilmelidir. Çünkü STK’lar 
çalışmalarını güven esasına dayalı yaparlar. Birkaç tane 

Muhammet DEMİRCİ
Mirasımız Derneği Başkanı

ÇERÇEVE, Hassasiyetleriyle
Düşünce Dünyamıza Değer Katıyor

İslami hassasiyetlere sahip birkaç iş insanı tarafından kurulan MÜSİAD, Türk ekonomisinin lokomotif 
özelliğini taşıyan en güçlü platformlardan biridir. Bu bilinçle yayınlanan Çerçeve Dergisi,

fikri değerlendirmeleriyle düşünce dünyamıza değer katıyor.

1’den 100’e ÇERÇEVE

yanlış yapan dernek veya vakıf diğer düzgün çalışanların 
da çalışmalarına engel olmaktadır. 

Sivil toplum kuruluşları
vücuttaki kılcal damarlara benzer

Nasıl ki sağlıklı bir vücutta kılcal damarlara varıncaya 
kadar kan ulaşıyor ise, STK’lar da yurt içi ve yurt dışın-
da devletin ulaştığı veya ulaşamadığı en uç noktalara 
varıncaya kadar ulaşabilen, oralara yardım götürebilen, 
o bölgelerde ki siyasi ve sosyal yaşantıyı değerlendirip 
yapılması gerekenleri yetkililere birinci ağızdan ulaştı-
ran bir yapıdır. Bütün bu çalışmalar yapılırken fikir ve 
düşünce ile ilgili kurulan dernekler eğer olumlu yönde 
çalışmalar yaparlarsa gerçekten toplumun değişmesine 
ve gelişmesine vesile olurlar. Yine gerek yurt içi gerekse 
yurt dışına yönelik yardım faaliyetleri yapan dernekler 
ise bu çalışmalarından dolayı hem ekonominin canlan-
masına vesile olmuş hem de yardım edilen bölgeler de 
Türk milletine ve Türk Devletine karşı bölge halkının te-
veccühünü kazanmıştır.
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rilmesi hususudur. Bu değişim süreci, STK’ların orga-
nizasyon, yönetim, çalışma usulleri ile profesyonel ve 
gönüllü istihdamı meselelerini yeniden ele almalarını 
zorunlu kılmaktadır. Stratejik yönetim anlayışının geliş-
tirilmesi, uygun organizasyonel yapı ve işleyişin oluş-
turulması, yönetim ve denetim sistemlerinin kurulması, 
profesyonel ve gönüllü istihdamına uygun çalışma or-
tamlarının oluşturulması, sürdürülebilir mali kaynakları 
temin yöntemlerinin geliştirilmesi konularını STK’lar 
için önemli ve öncelikli konular olarak görmekteyim.
 
Kurumsal yapı ve kurum kültürü
oluşturmanın önemi artıyor

STK’lar için söz konusu olacak değişim, gaye ve değer-
lerden beslenen fikri bir çerçevenin yönlendirdiği planlı 
bir değişim çabası olmalıdır. STK’lardaki değişim süre-
cini anlamak ve yönetmek için gönüllü kuruluşlar ve 
sivil alana özgü yeni modellere ihtiyaç var. Uygulama 
süreci aynı zamanda değişim yönetimi bilgi ve bece-
risi gerektirmektedir. STK’ların gayelerine odaklanma, 
gayelerini tüm profesyonel ve gönüllü çalışanlarıyla 
paylaşabilme, yeni zemine göre stratejik tercihlerde 
bulunma, etkin işleyen bir organizasyon yapısı oluştur-
ma, nitelikli profesyonel ve gönüllü istihdamı yapabil-

me ve süreklilik gösteren finansal kaynaklara ihtiyacı 
bulunmaktadır. Daha da önemli tüm bunları gönüllülük 
ruhunu kaybetmeden etkin işleyen bir kurumsal yapı 
ve kurum kültürü oluşturarak yapmak gereği dikkat 
çekmektedir.

Teknolojik ve siyasal alanda yaşanan
hızlı değişimin STK’lara etkisi

STK’ların sağlamış oldukları odaklaşma, uzmanlaş-
ma ve profesyonelleşme eğiliminin devam etmesi ve 
buna bağlı olarak ortaya çıkacak imkân ve zaafların, 
fırsat ve tehditlerin dikkatli bir biçimde izlenmesi ge-
rekmektedir. Günümüzde sivil toplumun en önemli 
problemleri arasında aşırı formelleşme yoluyla kendi 
tabanları ve toplumla temas ve iletişimlerinin zayıf-
laması olarak göze çarpmaktadır. Bu anlamda plat-
form temelli daha az aidiyet içeren ve sanal ortamda 
örgütlenmiş yeni tip STK’ların yaygınlaşmaya başla-
dığını gözlemlemekteyiz. Teknolojik ve siyasal alan-
da yaşanan hızlı değişime bağlı olarak yaşanan dö-
nüşümlerin yönetilmesi, yönlendirilmesi ve olumsuz 
yönlerinin bertaraf edilip olumlu yönlerinin geliştiril-
mesi için araştırma, izleme ve planlama çalışmaları-
nın sürdürülmesi elzemdir.

1’den 100’e ÇERÇEVE

Ülkemizde siyaset, bürokrasi, kültür alanında olduğu 
gibi ekonomi, finans ve iş dünyasında da belli vakte 
kadar bir tekelin varlığından söz edilebilir. Türkiye’de 
bir kesim nasıl kamusal alanın birçok bölümünde geri 
planda kaldıysa aynı şey iş dünyası için de geçerli oldu. 
İşte böylesi bir dönemde MÜSİAD ekonomi ve iş dün-
yası alanındaki söz konusu tekelleşmeye karşı çıkmış 
bir kuruluştur. Bu açıdan kuruluş amacı ve kurulduğu 
dönem itibariyle kurum çok kıymetli bir yerde konum-
lanır. MÜSİAD kurucuları Müslüman iş adamı tipini 
temsil edecek bir teşkilat kurulması konusunda bir ey-
lem başlattığını ifade ederler. O dönem için temsiliyet 
Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında gelmektey-
di. MÜSİAD ile birlikte Türkiye’de iş dünyası daha ge-
niş çevrelere açılmış, başta Anadolu sermayesi olmak 
üzere küçük işletme ve kobiler de kendilerine alan bul-
muşlardır. Bir başka açıdan ele alındığında 1990’lı yıl-
larda Türkiye’de bir sivil toplum anlayışının olduğunu 
söylemek güçtür. 

Prof. Dr. Lütfi Sunar
İlke Vakfı Başkanı

MÜSİAD’ın Fikir Denizimizdeki Sesi
ÇERÇEVE Dergisi

MÜSİAD ile birlikte Türkiye’de iş dünyası daha geniş çevrelere açılmış, başta Anadolu sermayesi olmak 
üzere küçük işletme ve kobiler de kendilerine alan bulmuşlardır. Bu başarıyla doğru orantılı olarak işleyen 

Çerçeve Dergisi de MÜSİAD’ın fikir denizimizdeki sesi olarak önemli bir rol üstlendi.

1’den 100’e ÇERÇEVE

MÜSİAD, otuz yılı
aşkın bir tecrübe ile

saygın bir kurum
haline geldi

Böyle bir dönemde kurulan MÜSİAD yeni bir sivil top-
lum anlayışının filizlenmesini de sağlayan öncü kuru-
luşlardandır. Otuz yılı aşkın bir tecrübe ile hem ülke 
içerisinde hem de uluslararası alanda saygın bir kurum 
haline gelmiştir. Şüphesiz bu başarıyla doğru oran-
tılı olarak işleyen Çerçeve Dergisi de MÜSİAD’ın fikir 
denizimizdeki sesi olarak önemli bir rol üstlendi. MÜ-
SİAD’ın bu tarihsel arka plan dahilinde temel misyo-
nunun toplumun daha geniş kesimlerinin kalkınması, 
toplumsal refahın artırılması olmalıdır. Bu anlamda 
üretimin teşvik edilmesi, kaynakların adil dağıtılması, 
ekonomide kayırmacılığın her türünün engellenme-
si, rekabetin korunması ve geliştirilmesi, yeni girişim 
alanlarının oluşturulması için MÜSİAD’ın aktif olması 
beklenmektedir. MÜSİAD’ın adil, rekabetçi, şeffaf ve 
üretken bir iktisadi hayatın ortaya çıkmasına vereceği 
katkılar kendi misyonunu sürdürmesine dayanak oluş-
turacaktır. 

Değişim süreci, STK’lara
yeni zorunluluklar getiriyor

Günümüzde hizmet ve fayda üretmenin zemini her 
geçen gün değişmekte, STK’ların da bu değişimi dik-
kate almaları önem arz etmektedir. Burada kritik olan 
bu değişimlere bilinçli ve planlı bir biçimde cevap ve-
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Anahtar Teslim
Güneş Enerjisi Kurulum
Hizmetleri

ÜCRETSİZ KEŞİF VE FİZİBİLİTE İÇİN

BİZLERE ULAŞABİLİRSİNİZ

+90 (507) 967 74-90 / Abdurrahim Metin

Projelendirme, Tedarik, 
Süreç Yönetimi, Mühendislik

Danışmanlık

MÜSİAD, Türkiye’de birçok alanda istihdam üreterek, 
ihracat yaparak ülkenin ekonomisine ciddi katkı veri-
yor. İnşallah her geçen günde faaliyet alanını, ekono-
mik gücünü artıracak ve sivil toplumu da destekleye-
rek daha güzel yarınlara ulaştıracaktır. Dileğimiz dünya 
çapında firmalarımızın olması ve sayılarının artmasıdır. 
Stratejik ürünlerin ülkemizde yerli ve millî üretimidir. 
Çerçeve Dergisi’nden geç haberdar oldum ama heye-
canla takip ediyorum. Yayınlanmasının sivil toplum ve 
kamuoyu ile iletişim açısından faydalı buluyorum.

Toplumun faydasına 
hizmet eden bir yapı 

olarak STK’lar
Sivil toplum, tamamen Allah rızası için toplumun fay-
dalarına hizmet eden, toplumsal ahlakın yücelmesi ve 

Dr. Şener AĞAÇ
Ensar Vakfı Genel Başkanı

ÇERÇEVE,
STK ve Kamuoyu İletişimi Açısından

Faydalı Bir Araç
Türkiye ekonomisin üreten ve istihdam odaklı çalışmalarıyla öne çıkan en önemli STK’larından MÜSİAD, 

Çerçeve Dergisi ile sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu iletişimi açısından faydalı bir yayın organı.

1’den 100’e ÇERÇEVE

yayılmasına katkı veren gönüllülerden oluşan hare-
ketin adıdır. Sivil toplum kuruluşları hizmet alanlarını 
paylaşmalı, belli alanlarda detaylı projelendirilmiş ve 
maliyeti de tayin edilmiş projeler yapmalılar. Bu proje-
leri hayır sahiplerinin katkılarıyla yürütmeliler. Hizmeti 
sunan ekiplerini iyi eğitmeli, gönüllere girecek gönül 
ehli insanlardan seçmeliler. Faaliyet alanlarını günün 
ihtiyaçlarına uygun alanlardan seçmeliler. Ayrıca he-
def kitlenin (özellikle gençlerimizin) iletişim dilini iyi 
yakalamalılar. Bu dili iyi kullanan mümkünse kuşak far-
kı az olan kişilerle hizmet sunma kanaatindeyim.

Sivil toplum,
sevgi ve saygı

idealinde
birleşmenin adıdır

STK’lar sosyal dokuyu şekillendirmede özellikle genç 
kitle üzerinde etkili olabilir. Sosyo-ekonomik olarak 
her seviyeden kişilere hizmet götürebilir. Çalışmalar-
da ana amaç ekonomik olmamalı. Karakter ve Ahlakı 
öncelemelidir. Sivil Toplum; yardımlaşma duygusunu 
besleyerek insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı artır-
maya aracılık yapmış olur. Ayrıca toplumun dar gelirli 
kesiminin ekonomik problemlerini hafifleterek hem 
ibadet ve hayır işi yapmış olur, hem de devlet-millet 
barışına toplumsal dayanışmaya katkı sunulmuş olur. 
Her bir STK bir fabrika kadar istihdam sağlayabiliyor. 
Mesela bizim vakfımızın 500’den fazla ailemize iş ve-
riyoruz. 7000 Öğrencimize burs veriyoruz. Bazı dar 
gelirli ailelere yardım yaparak toplumsal dayanışmayı 
artırmış oluyoruz.
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MÜSİAD, tarihe ve topluma mal olmuş mahalli ve ev-
rensel değerlerin gözetildiği, hassasiyet sahibi, ente-
lektüel birikimini paylaşıma açan, ‘kamu yararına der-
nek’ statüsüne sahip güçlü ve ilkeli bir Sivil Toplum 
Kuruluşu. Devlet ile ekonomi ve vatandaş arasında-
ki toplumsal sorunları çözmeye yönelik bir kamusal 
tartışma alanı ve bu tartışmanın yaşama geçirildiği 
yapılanmış etkinlik olarak da tanımlanan Sivil Toplum 
Kuruluşlarının bu misyonunun MÜSİAD’da var oldu-
ğunu vurgulamak gerekir. STK’ların kalkınmaya olan 
direkt katkılarından birisi de istihdama yönelik faa-
liyetleri ve çalışmalarıyla istihdam alanı oluşturma-
larıdır. Özellikle çalışma hayatı ve meslek edindirme 
alanında faaliyet gösteren STK’lar çok önemli işlev-
ler görürler. Bununla beraber, STK’ların bir gayesi de 
rehber olmak; tespit edilen eksiklerde kurum mükte-
sebatı ile yol göstermektir. Ülkemiz için son derece 
önemli bir kurum olan MÜSİAD’ın, kalkınmamızda son 
derece pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Mimar ve 
Mühendisler Grubu olarak MÜSİAD’ın çalışmalarını 
destekliyor, istihdama, üretime ve entellektüel fikre 
olan katkılarını takdir ediyorum. Sanayide, ticarette 
ve sosyal hayatta söz sahibi bir kurum olan MÜSİAD, 
Türk ekonomisine de katkıları sebebiyle takdire şayan 
bir konumdadır.

Çerçeve Dergisi, üyeler arası iletişim, ülke problem-
leriyle ilgili araştırmalar, MÜSİAD faaliyetleri, dış ülke 
incelemeleri, aylık ekonomik, siyasi ve sosyal olaylar, 
dünyadan haberler gibi, çok çeşitli olayları kapsamayı 
şiar edinmiş bir dergi. MÜSİAD, değerli yayın orga-
nı ile üyelerine ve seçkin birçok siyasetçi, bürokrat, 
öğretim üyesi, iş insanı ve medya temsilcisine MÜSİ-
AD’ın fikirlerini iletmeyi, MÜSİAD’ın sesinin toplantı 
salonları ile sınırlı kalmayıp, yayın yoluyla da Türki-
ye’nin her yerine daha güçlü gitmeyi amaçlamış; nihai 

Bülent ŞEN
Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı

ÇERÇEVE Dergisi,
Alanını Kuvvetle Temsil Eden 

Bir Yayın Organı
İstihdam ve üretime olan katkılarıyla MÜSİAD, Türk ekonomisi için takdire şayan bir konumdadır.
Bu anlayış ile yayımlanan ve MÜSİAD’ın sesinin toplantı salonları ile sınırlı kalmayıp kamuoyunda

yankılanmasına katkı veren Çerçeve Dergisi alanında yeterliliği sağlamış bir yayın organı olarak öne çıkıyor.

1’den 100’e ÇERÇEVE

hedefinde de başarılı olmuştur. İş dünyası ve güncel 
ekonomiye dair güçlü ve alanında uzman kadroların 
yer aldığı derginin, yayımcılıkta iyi bir yol katettiği 
muhakkaktır. İş dünyası, günceli takip ettiği sürece 
meseleleri daha iyi analiz ederek daha doğru so-
nuçlara ulaşır. Bu bakımdan Çerçeve Dergisi, alanını 
kuvvetle temsil ediyor. Ticaret, ekonomi gibi ülkemizi 
ilgilendiren konuların iyi bir tahliline iş dünyası ola-
rak hepimizin ihtiyacı var. Bu noktada Çerçeve Der-
gisi’nin alanında yeterliliği sağlamış bir yayın organı 
olduğunu düşünüyorum.
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gibi kapalı ve elit iş birliği mekanizmalarının, küresel po-
litika koordinasyonu ve uyuşmazlık çözümü gibi esaslı 
konularda yetersizliğinin anlaşılması, G20’nin kuruluşu-
na giden sürecin temelini teşkil eder. 

Bu süreçlerin sonucu olarak, G7 ülkeleri tarafından, kü-
resel finans sistemi ile ilgili konularda yoğunlaşmak ve 
kapsamlı bir iş birliği ortamı oluşturmak amacıyla yeni 
bir uluslararası grup kurulması kararlaştırılmıştır. Bu iti-
barla G20’nin kurulması, küresel ekonomi yönetiminin 
daha kapsayıcı karar alma mekanizmalarına yönelik ihti-
yacının karşılanması adına atılmış doğru bir adım olarak 
değerlendirilmektedir.

G20, küresel ekonomi yönetişimi anlamında bugünkü 
etkin pozisyonuna erişinceye kadar bazı aşamalardan 
geçti. 1999’da G7 ülkelerinin kararı ile kurulduğunda, 
gruba üye ülkelerin merkez bankaları ve maliye bakan-
lıkları düzeyinde teknik bir iş birliği platformu olarak 
faaliyet yürütürken, 2008 yılından itibaren G20’nin ku-
rumsal temsiliyeti ülke liderleri düzeyine yükseltildi. 
Zira 2008 yılında meydana gelen küresel finans krizi, 
ülkeleri daha kapsamlı, kuşatıcı ve koordineli bir biçim-
de hamleler geliştirmeye sevk etmiş ve G20’yi liderler 
düzeyinde bir koordinasyon ve iş birliği zeminine dö-
nüştürmeyi gerekli kılmıştır. Bu özelliği ile G20, G7 gibi 
dar kapsamlı ve dışlayıcı bir oluşumdan doğan ve dün-
ya ekonomisinin başat aktörlerini aynı masa etrafında 
buluşturabilen uluslararası ekonomi yönetimi platformu 
olmayı başardı. 

G20’nin ortaya çıkması ve özellikle liderler düzeyinde 
temsil edilen bir yapıya dönüşmesi, yükselen ekonomi-
leri küresel karar mekanizmasına resmen dâhil etmiş ve 
söz sahibi olmalarını sağlamıştır. 

Türkiye ve G20

Bölgesel ve küresel çapta yükselen bir güç olan Türkiye, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomileri bir araya ge-
tiren G20’yi uluslararası ekonomik ilişkileri ilgilendiren 
konulara dair, kapsamlı bir iş birliği ve eşgüdüm imkânı 
sağlayan en uygun platform olarak değerlendirmekte 
ve çalışmalarına aktif katılım sağlamaktadır.

Türkiye, 2015 yılında deruhte ettiği G20 Dönem Başkan-
lığı görevini, grup gündemini ileriye taşımak, gelişmekte 
olan ve az gelişmiş olan ülkelerin önceliklerini gözetmek 
ve küresel ekonomi ile küresel siyasetin birbirine bağlı 
olduğu anlayışıyla, uluslararası siyaset konularını Grup 
gündemine taşımak üzerine tesis etmiş ve söz konusu 
hedeflerine ulaşmıştır. 

DEĞERLENDİRME

Jeo-stratejik konumuyla, küresel ölçekte sürekli artan 
ve çeşitlenen diplomatik etkinliğiyle ve adil bir dış poli-
tika anlayışı ile Türkiye, G20 Platformuna da vicdani bir 
ses getirmiş ve G20’nin sadece ileri ekonomilerin değil, 
kalkınma çabaları devam eden ülkelerin de temsilcisi ol-
duğu savını güçlü bir biçimde dile getirmiştir. 

MÜSİAD’ın G20 ilişkileri

Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısını, gelişen yatırım ve 
üretim kapasitesini ve küresel ihracatta yükselen gra-
fiğini temsil eden MÜSİAD, ülkemizin önde gelen ticari 
bir aktörü olarak, 12000’i aşkın üyesi ve yurtdışında 81 
noktadaki şube ve temsilcilikleri ile oldukça geniş bir 
coğrafyada faaliyet yürütüyor. 

MÜSİAD, ticaret ve ihracat alanında Türkiye’nin küre-
sel stratejisini tüm gücüyle benimsemekte, ülkemizin 
finansal istikrar ve küresel yatırım hedeflerine ulaşma-
sı yolunda inisiyatif alarak, ekonomi diplomasisindeki 
ağırlığını her geçen gün artırmaktadır.

Küresel ekonomik ve finansal sistem açısından büyük 
önem taşıyan G20 ülkeleri, küresel gayrisafi hasılanın 
yaklaşık yüzde 80’ini, küresel ticaretin yüzde 75’ini, kü-
resel yatırımların yüzde 80’ini ve dünya nüfusunun yüz-
de 60’ını temsil etmektedir. Bu özelliğiyle G20 ülkeleri, 
küresel ticarette stratejik bir önemi ve devasa bir ticaret 
hacmini haiz bulunmaktadır.

MÜSİAD’ın G20 Stratejisi ve 
Güçlü Türkiye Hedefleri

G20 (Yirmiler Grubu), uluslararası sistemde başlıca ge-
lişmiş ülkeler ile önemi artmakta olan gelişen ekono-
milerin küresel ekonomik karar alma süreçlerinde daha 
fazla temsil edilmesi ve uluslararası mali sistemin daha 
istikrarlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla, G7 ülkeleri 
tarafından 1999’da Washington’da teşkil edildi. 

“Yükselmekte Olan Piyasa Ekonomilerinin” küresel eko-
nomik sistemin karar alma mekanizmaları içerisinde 
daha fazla temsil edilmesi gerekliliği, kuşatıcı bir ulus-
lararası siyasi koordinasyon zeminine ve küresel mali 
istikrarın sağlanması için gayri resmi bir tartışma orta-
mına duyulan ihtiyaç G20’nin kuruluş sebepleri olarak 
zikredilebilir.

G20 platformu, küresel ölçekte büyük ekonomiye sa-
hip gelişmiş ülkeleri ve yükselen piyasa ekonomilerini 
bir araya getirirken, Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, 
Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin Halk Cumhuri-
yeti, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hin-

distan, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya Fede-
rasyonu, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği’nden oluşur. 

G20’nin tarihsel gelişimi

Her yıl üye ülkelerden biri dönem başkanlığını deruhte 
etmekte ve daimi bir sekretarya yapısı olmayan G20’nin 
çalışma gündemini düzenlemektedir. 19 üye ülke ve 
AB’nin dışında, Dönem Başkanı tarafından ilave ülkeler 
de toplantılara gözlemci olarak davet edilebilir. Son ola-
rak İspanya, G20 üyesi olmamasına rağmen, G20 Zir-
veleri ile diğer toplantılara “daimi konuk üye” statüsü 
elde etmiştir.

90’larda yaşanan ve küresel etkileri olan bölgesel finans 
krizleri sonrası, küresel ekonomik sistemin yönetimine 
dair sorunlar belirginleşmiş ve uluslararası sistemde 
önemi artan ülkelerin, küresel karar alma süreçlerinin 
dışında bırakan yerleşik yaklaşıma yönelik itirazlar daha 
güçlü bir biçimde dile getirilmeye başlandı. Özellikle G7 

DEĞERLENDİRME Davut ALTUNBAŞ
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı

Uluslararası alanda ticari diplomasi faaliyetleriyle güçlü Türkiye hedeflerine emin adımlarla
ilerleyen MÜSİAD, yeni dönemde yeniden dizayn ettiği G20 stratejisi ve yol haritasıyla
ülkemizin küresel ticaretine önemli katkı sağlamayı amaçlıyor.
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Küresel finans yönetimi sisteminin en önemli ve en kap-
sayıcı platformunu oluşturan G20 ülkeleri, MÜSİAD’ın 
yeni dönem stratejisinde de önemli bir başlık olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda MÜSİAD’ın yerel 
ve küresel ölçekte belirlenen 7 stratejisinden biri, “G20 
Ülkelerindeki MÜSİAD Teşkilatının Güçlendirilmesi ve 
G20 Ülkeleri ile Ticari Diplomasi Faaliyetlerine Hız Veril-
mesi” olarak belirlendi. 

Uluslararası ticarette pazar payı, ticaret hacmi ve eko-
nomik büyüklük açısından en önde yer alan G20 ülke-
leri ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini 
önemsemekte, bu kapsamda daha sağlıklı adımlar ata-
rak güçlü bağlar inşa edilmesine yönelik çabalara katkı 
vermektedir. 

MÜSİAD kendi
bünyesinde ihdas
ettiği birimler ile

G20 çalışmalarını
sürdürüyor

MÜSİAD, kendi bünyesinde ihdas ettiği Dış İlişkiler Ko-
misyonlarının yoğun faaliyetleriyle, bir yandan G20 ül-
kelerinin tamamında şubeleşme çalışmalarını tamam-

larken, diğer yandan ülkemizdeki yabancı Diplomatik 
Misyonlar ve Ticari Ataşeliklerle ilişkilerini geliştirmekte, 
ortak hedefler ve karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
paydasında görüş alış verişinde bulunmaktadır. 

Yine MÜSİAD, Ticari ve Ekonomik Diplomasi faaliyetle-
ri çerçevesinde, dünyanın hemen her yerinden Ticaret 
Misyonlarımızın iştirakiyle üyelerini bilgilendirmeye yö-
nelik programlar düzenleyerek, üyelerinin küresel tica-
ret yaklaşımını etkin bir şekilde geliştirmekte ve doğru 
bir ihracat vizyonuyla büyümelerini hedeflemektedir. 

MÜSİAD olarak şu an, G20 coğrafyasının 17 ülkesinde ve 
AB merkezi olarak kabul edilen Brüksel’de temsil edil-
mekte ve faaliyet yürütmekteyiz. Yeni dönemde, G20 
ülkelerindeki teşkilat yapımızı ve ilişkiler ağımızı geniş-
letmeyi hedeflemekte ve aynı zamanda G20 içerisinde 
yer alan Avrupa Birliği Komisyonu ile doğrudan temas 
halinde olarak birlik genelinde ticaret diplomasisini ile-
ri seviyeye taşımak için adımlar atmaktayız. Ülkemizin 
G20 ülkeleri ile geliştirmekte olduğu ticari ilişkilerin de-
rinleşmesini ve hâlihazırda sahip olunan ikili ticaret ha-
cimlerinin lehimize olacak şekilde artmasını sağlamaya 
çalışmaktayız. 

Rabbimizin izni ve inayetiyle, 2022 yılı itibari ile şube 
veya irtibat noktamız olmayan 3 G20 ülkesinde (Mek-
sika, Arjantin, İtalya) yapılanmamızı faaliyete geçirecek 
ve küresel ölçekte yürüyen kapsamlı çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.

DEĞERLENDİRME
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zin etkisini artırması öngörülüyor. Türkiye’nin ihracat 
rakamlarının yükselmesi ve ithalatı karşılaması Türkiye 
ekonomisinin eşik atlaması açısından da kritik öneme 
sahip. Ticaret diplomasisi bu çerçevede Türkiye’nin yeni 
pazarlara girişini hızlandıracak ve kolaylaştıracak. Bu-
nunla beraber, ticaret diplomasisi kapsamında sağlanan 
bölgelere ilişkin bilgi aktarımı sayesinde stratejik sektör-
ler ve bölgeler belirlenebilecektir. Bu sayede belirlenen 
sektör ve bölgelere ilişkin ihracatı artıcı hedeflerin ger-
çekleştirilmesi sağlanacaktır. Bunlara ek olarak ticaret 
diplomasisinin yoğun ve etkin bir şekilde kullanımı, eko-
nomik gelişmelerin anlık siyasi gelişmeler ve konjonktü-
rel şoklar karşısındaki kırılganlığını da azaltacaktır.

Ticaret Diplomasisinde 
STK’ların rolü 

Ticaret Diplomasisi stratejisinde, sivil toplum örgütleri 
devletlere görece daha esnek bir yapıda olduklarından 
dolayı, karşılıklı ticari ilişkilerin daha kolay kurulması hu-
susunda en etkili aktörlerin arasında yer almakta. Ayrı-
ca devletlerin kapasite ve kaynak doğrultusunda farklı 
öncelikleri, ticari ilişkiler anlamında hızlı ve etkin bir 
karar alamamalarına yol açıyor. Bu durumların aşılması 
ve zamanın fırsatlarının değerlendirilmesi hususunda 
STK’ların inisiyatif alması gerekiyor. Bu noktada, Türkiye 
imkânlarını ve kendi aktörlerini etkin bir şekilde kullan-
malıdır. Türkiye’nin en önemli iş adamları derneği olan 
MÜSİAD yurt içi ve yurt dışı teşkilatlanma yapısıyla bir-
likte üye potansiyeliyle dünyanın farklı coğrafyalarında 
ekonomik iş birliklerine girerek ülkemizin ticaret kapasi-
tesinin geliştirilmesi noktasından bir fırsat sunuyor.

MÜSİAD’ın Ticaret 
Diplomasisine katkısı

MÜSİAD, yurt içinde 83 ve yurt dışında 81 ülkede 164 
noktada oluşturduğu ticari ağ ile dünyada örneği gö-
rülmeyen geniş teşkilat yapısıyla ülkemiz adına ticaret 
diplomasisi noktasında lokomotif işlevi gören bir ku-
ruluştur. Geniş ağı sayesinde özellikle yurt dışında kur-
duğu ilişkiler ile ülkemiz ihracatının artırılması, siyasi, 
ekonomik ve kültürel ilişkiler geliştirilmesi noktasında 
önemli katkılar sağlıyor. 

Bu dönemde de stratejik hedefler kapsamında dünyada 
ekonominin beşiği olan G20 ülkeleri ile ticari ilişkilerin 
geliştirilmesine yönelik yapılan teşkilatlanma çalışmalar, 
iş gezileri, diplomatik misyon temsilcileri ile yürütülen 
ilişkilerin geliştirilmesi, büyükelçiler ile yapılan “Anadolu 
Ekonomi Diplomasisi” programları, Körfez iş dünyasına 
yönelik yürütülen çalışmalar ve uluslararası kurum-ku-
ruluşlar ile ilişkilerin sonuç odaklı ve ileri seviyeye ta-
şınması, ticaret diplomasisinin nasıl yapılması gerektiği 
noktasında örnek oluştururken sonuçları açısında ülke-
mize önemli bir değer sunuyor.

Sonuç olarak, ticaret diplomasisi kavramı ve bu kap-
samda yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler ül-
kemizin amaçladığı yüksek refah ve ihracat seviyesine 
ulaşması noktasında önemli bir mihenk taşı olacaktır. 
MÜSİAD da bu minvalde üstüne düşen sorumluluğu 
yerine getirerek, bu çalışmalara hız verecek ve Türki-
ye’nin millî sermayesine katma değer sağlamayı sür-
dürecektir. 

Mevcut sistemde ülkelerarası karşılıklı ticari, siyasi, sos-
yal vb. ilişkilerin geliştirilmesi noktasında klasik mantık-
ta yürütülen diplomasi iş dünyasının beklentilerini ne 
yazık ki karşılayamıyor. Bu kapsamda son dönemde “Ti-
caret Diplomasisi” kavramı karşımıza çıkmaktadır. 

Ticaret diplomasisi paydaşlarını, kamunun veya kamu 
hizmeti sağlayıcılarının iş dünyası, ticaret odaları ve 
sanayiciler olarak söyleyebiliriz. Ticaret diplomasisi, bu 
kurumlar vesilesiyle siyasete bağlı olmadan karşılıklı 
ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliğinin arttırılması ve tica-
ret ortamının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar 
olarak tanımlanabilir.

Ticaret diplomasisi, çok taraflı ticaret müzakerelerinde 
ülkeleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek karar-
ların henüz oluşum aşamasında, ülkelerin süreçleri kendi 
lehine yönlendirilebilmesi adına büyük ehemmiyet arz 

ediyor. Günümüzde ticaret diplomasisini dış politikasın-
da merkezi bir konuma oturtmuş olan ülkelerin (ve bu 
ülkelere ait firmaların); kendi dışındaki yeni iş ve yatırım 
imkânlarının değerlendirilmesi ve mevcut ekonomik/ti-
cari engellerin kaldırılmasında diğer ülkelere kıyasla çok 
daha avantajlı bir konuma geçtikleri görülmektedir.

Ülkemiz açısında ticaret diplomasisinin özellikle ihracat 
hedeflerimize ulaşması noktasında kolaylıklar sağlaya-
cağını ve yeni fırsatlar oluşturacağını düşünmekteyim. 
Son iki yıldır hayatımızda olan salgın Çin’in üretim gü-
cüne darbe vurmuş ve Türkiye’nin önemli bir ticari üs 
ve lojistik merkezi olması noktasında önemini artırdı. 
Mevcut ihracat stratejimizi ticaret diplomasisi faaliyet-
leri ile destekleyerek ihracatta daha büyük hedefleri 
ulaşmamız kaçınılmaz bir gerçeğimiz olarak önümüzde 
duruyor. Türkiye’nin küresel hedefleri düşünüldüğünde 
ticaret diplomasisi, Türkiye’nin kapsamlı bir dış ticaret 
stratejisi çizilmesinde kritik öneme sahip. Ayrıca, ticari 
ilişkilerin getirdiği etkileşim sayesinde, ticaret diploma-
sisi; sadece ekonomik olarak değil kültürel, siyasal ve 
sosyal alanlarda da yeni fırsatlar oluşmasını sağlayacak, 
medeniyetimizin temsil ettiği değerleri küresel düzenin 
öğesi hâline getirmenin kapısını aralayacaktır.

Bu bağlamda “ticaret diplomasisi” kavramı ülkemiz 
adına yeniden ele alınmalı ve tartışılmalıdır. Ülkemiz bu-
lunduğu bölge özelinde farklı modeller oluşturulmalı ve 
ihracat politikalarımız ile entegre hâlde faaliyeteler yü-
rütülmelidir. Türkiye’nin eş değer konumda bulunduğu 
diğer ülkelerden küresel ticaret ortamında pozitif olarak 
ayrışması için çalışmalara saha çalışmalarına ağırlık ve-
rilmelidir.

Ticaret diplomasisinin ülkemizin ihracatına yapacağı 
katkı gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda ülkemi-

GÖRÜŞ

MÜSİAD ve
Ticaret Diplomasisinin Önemi

Küresel ticaret, rekabet şartları, kâr marjının düşmesi, koruma politikaları, küresel salgınlar, savaşlar ve 
siyasi krizler nedeniyle devletlerin uyguladığı mevcut dış ticaret strateji ve politikaları beklentileri karşılay-

amıyor. Uluslararası rekabette başarı, iyi tanımlanmış süreçler ve kalıcı ilişkiler geliştirmek, pazarları ve 
tüketici eğilimlerini iyileştirmek, yakından izlemeyi gerektirir.

Yasin YETİŞMİŞ
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kalite hem pazarlama ve en önemlisi de kısa dönemde 
her yönden kazanç elde etme imkânı vardır. Fikir Geliştir-
me, tıpkı kalite gibi, tıpkı Ar-Ge gibi, tıpkı yalın üretim gibi 
bir metodolojidir ve iyi uygulandığında firmalara kısa za-
manda yüksek kârlar ve ciro getiren bir “silahtır”. MÜSİ-
AD olarak, firmalarımızda, ülkemizde ve dünyada bütün 
yeni fikirleri toplamalı; değerlendirip, patent başvurula-
rında yardımcı olup; fikir üretiminin önünü açmalıyız ve 
hayatımızı kolaylaştıran, yaşamımıza katma değer katan 
fikir ticaretinde öncü olmalıyız.

Firmaların yurt dışı temsilciklerini kurmaları

Türkiye, mevcut imalat potansiyeli, esnek üretim kapasi-
tesi ve büyük piyasalara yakınlığı sayesinde, çevre ülke-
lerle kıyaslandığında, büyük bir üretim üssü olmaya aday 
ve küresel ticarette Türk ürünlerine yönelik kalite algısı 
da yüksek seviyede bulunmaktadır. Üretim, kalite ve fiyat 
yanında, en önemli ticaret faktörlerinden biri, sürdürü-
lebilirlik, güvenilirlik ve pazarlamadır. Fakat son yıllarda 
ülkemiz üzerinde oynanan siyasi ve ekonomik algı ope-
rasyonlarıyla, yurt dışında ülkemizin hukuk, istikrar ve gü-
venilirlik konusunda ciddi konuda yaralar almasına sebep 
olunmuştur. Yurt dışında bulunan büyük firmalar, açmış 
oldukları ihalelerde Türk firmalarını, Avrupa’da bulunan 
firmalara karşı kobay olarak kullanıp, teknik geliştirme 
ve fiyat düşürme aracı olarak kullanmaktadırlar. Ülkemiz 
firmaları, diğer Avrupa firmalarına göre, kalite ve fiyat yö-
nünden çok avantajlı olmasına rağmen, ihale formlarında, 
Türkiye’deki hukuk, demokrasi, lojistik vs. gibi faktörlerini 
bahane göstererek, risk katsayılarını artırarak, Türk firma-
larının ihale almasının ve ticaret yapmasının önünü kes-
mişlerdir. 

Türkiye’de bölgesel ve ulusal çapta çeşitli sektörlerde fa-
aliyet gösteren büyük şirketlerimizin bu durumdan kur-
tulmaları, Türkiye’nin ihracat çalışmalarına direkt katkıda 
bulunmaları ve bir dünya markası olmasının yolu, firma-
larımızın yurt dışı temsilciklerini kurmalarından geçmek-
tedir. Türk şirketlerimiz, özellikle Almanya’da bulunan 
temsilcikleri sayesinde, birçok imkânlardan yararlana-
bilmektedirler. Bunların en başında sayabileceklerimiz; 
Tüketicilerin üreticiyle sorun yaşamasi hâlinde ilgili yasal 
ve hukuksal makamların Alman mahkemeleri olması ve 
böylelikle tüketicide daha fazla güven duygusu oluşması. 
Türkiye’de ve Avrupada verilen sübvansiyonlardan daha 
kolay faydalanmak. Yurt dışındaki yıllık yüzde 2 gibi ucuz 
banka kredi imkânlarından faydalanmak. Gümrüksüz 
ve vergisiz tüm AB ülkelerine direkt Türkiye’den ihracat 
yapabilmek. Yurt dışı ihalelerde, mesafe ve lojistik ola-
rak avantaj sağlama. Üretilen mallari eBay, Amazon gibi 
platformlarda, PayPal kredi kartı vs. gibi ödeme araçla-
rıyla satabilme. Tüketicide AB firmasi olmasi dolayısıyla 

DEĞERLENDİRME

daha fazla güven uyandırma. Firma sahibi ve çalışanları-
nın yurt dışına sorunsuz seyahat edebilme veya oturma 
vizesi alabilmedir.

Yurt dışında lojistik 
merkezlerin kurulması

Lojistik kavramı, üretim öncesi tedarik zinciri ile üretim 
sonrası dağıtım zincirinin tamamını kapsamaktadır. Dün-
ya’da hastalık, savaş gibi birçok faktörün etkisi ticarette 
en çok ham made, enerji, petrol fiyatlarına yansıyarak 
lojistik sektöründe etkisini oldukça hissettirmiştir. İhra-
catımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması, e-ticaretinin 
daha artırılabilmesi, dış ticarette maliyetlerin azaltılması 
ve ihraç ürünlerimizin yeni pazarlara en etkin ve verimli 
yoldan ulaştırılması amaçları ile yurt dışında Türk ihraç 
ürünlerinin depolanabildiği, elleçlenebildiği ve ilgili ülke-
nin iç kesimlerine dağıtımının yapılabileceği Türk lojistik 
merkezlerin kurulması faaliyetleri, MÜSİAD olarak ilk ön-
celiklerimizden biri olmalıdır.

Marka ve zincir marketler oluşturmak

MÜSiAD bünyesinde, birçok ülkede ve birçok sektörde 
hizmet eden binlerce firma bulunmaktadır. Bu firmala-
rımız büyüklüklerine göre, ürünlerini kendi imkânlarıyla 
en çok bulundukları ülkede az bir bölümü uluslararası 
pazarda pazarlama imkânı yakalamaktadır. Bu tür zin-
cir marketler, merkezi yönetim ve çok şubeli yapılarıyla 
üreticilerin ürünlerini tanıtmalarında ve yeni ürün geliştir-
melerini sağlamakta, uluslararası alanda lobi oluşturma, 
ülke tanıtımı ve imaj çalışmalarında, istihdam sağlama ve 
kariyer olanakları sunma konusunda çok önemli rol oy-
namaktadırlar. 

Uluslararası pazara baktığımızda, bizim firmalarımızın 
ürünlerinin çoğu bir marka değerini yakalayamamış; bü-
yük firmalara fason mal üreterek ön plana çıkmaya ça-
lışmaktadırlar. Bunun yanında yurt dışında bulunan Türk 
ürünlerini satan marketlere baktığımızda, çoğu kentin 
dağınık köşelerinde küçük ve düzensiz bir biçimde ürün-
lerini satmakta ve bakkal, küçük ticarathane olmaktan 
öteye gidememektedirler. Önümüzdeki süreçte, oluştu-
rulacak ulusal ve uluslararası zincir marketler oluşumuy-
la, MÜSİAD çatısı altında bulunan firmalar ürünlerini çok 
daha iyi değerlendirebilir. MÜSİAD içinde barındırdığı 
ulusal ve uluslararası ticaret ağıyla her birine marka olma 
imkânı sağlayabilir, büyük bir lobi oluşturabilir ve daha 
çok istihdam oluşturularak, ülkemizin tanıtımına ve eko-
nomisine çok daha fazla katkı sağlanabilir.

MÜSİAD, Uluslararası Ticaret Ağıyla
Türk Şirketler İçin Kıymetli Bir Rehberdir

2022 yılı, içinde yaşadığımız ve hâlen devam etmekte 
olan pandemi ve Dünya’nın bir numaralı gündemine 
oturan savaş sürecinde bizlere, küreselleşme idealinin 
şekillendirdiği rekabet ortamında ortak hareket etmek, 
ortak paylaşım ve ortak gelişim yaklaşımlarıyla kuru-
lan stratejik iş birliklerine daha fazla ihtiyacımız olduğu 
gerçeğini hatırlatmış oldu. Rekabetin yerelden globale 
döndüğü günümüzde, globalde eşit derecede yenilikçi 
rakiplerimizi geçmek maksadıyla, sürekli bir inovasyon 
ve değişim sürecini yürütmemiz gerektiğini, birlik ve be-
raberliğin şart olduğunu, sürdürülebilir çevreci ve sağ-
lıklı üretimlerin çok daha önemli olduğunu 2021 yılı tüm 
sektörlere net bir şekilde göstermiş oldu. Bu da özellikle 
KOBİ ölçeğindeki ve diğer küçük firmaların MÜSİAD’da, 
birbirlerine kenetlenerek ortak çalışma platformlarında 
buluşmalarını teyit etti. Önümüzdeki süreçte MÜSİAD 
çatısı altında bulunan firmalarin büyümeleri, ülkemiz 
ekonomisine katkılarının artması ve hepsinin dünya fir-
ması olabilmeleri için bu yazımda dört ana başlık hâlin-
de anlatmaya çalışacağım.

Fikir üretimi ve ticareti

MÜSİAD olarak bu süreçte bizlere, öncelikle ülkemizin 
kalkınmasında ve Dünya’da barışın, güvenin, ekonomik 
ve ticari istikrarın sağlanmasında çok önemli görevler 
düşmektedir. Bunların başında dijital ve sadece ihtiyaç 
kadar ucuz, kaliteli, sağlıklı ve geri dönüştürülebilen üre-
tim gelmektedir. Üretimde öncelik, fikirden ve yaratıcılık-
tan geçmektedir. Kopyala ve yap tekniği artık dijitalleşme 
çağında önemini kaybetmiştir. 

Türkiye’nin 2020 yılında aldığı toplam patent sayısı sa-
dece 594 adettir. Bu patent sayısı ile Türkiye, genel sı-
ralamada ancak 24. sıradadır. Bu ülkeler incelendiğinde 
Amerika, Dünya üretim ve ihracat alanında Çin’den sonra 
ikinci sirada yeralsa da fikir üretimi sirasinda birinci sirada 
yer almaktadir. İsviçre, Dünya üretim ve ihracat alanında 
ilk on sırada yer almasa da fikir üretimi ve ticareti konu-
sunda ilk on sırada yerini almaktadır. Yeni fikir geliştirme 
ve ticareti, bir Ar-Ge değildir; burada hem Ar-Ge hem 

DEĞERLENDİRME Dr. Muammer ÖZKUL
MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

Ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir iş insanları derneği
olarak MÜSİAD, önceden belirlenen ilke ve değerleri paylaşan üyeleriyle ülkemizin birlik ve
beraberlik ruhuyla maddi ve manevi gelişimine önemli katkı sağlıyor.



174

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

175

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

Dünya, salgın hastalıklar ve teknolojik
gelişmelerin gölgesinde süratle değişiyor.

İnşa edilen yeni düzende sivil toplumun
önemi giderek artarken,

dönüşümün merkezinde yer alan
sivil toplum kuruluşları ise

insan odaklı çalışmalardan yana...

DOSYA
Hazırlayan: İsmail Okan UKAV

Dönüşen Dünyada
Sivil Toplum
Kuruluşlarının Önemi
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STK’ların çalışma
alanı devlet ve

toplumun buluştuğu 
bütün alanları

kapsayacak şekilde 
genişletilmelidir

Değişimin merkezinde sivil toplum kuruluşlarının çalışma 
alanları ve geliştirilmeleri için devlet ve toplumun bütün 
bölümlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini 
ifade eden Başkan Avdagiç, “STK’ların daha da gelişe-
rek varlıklarını sürdürebilmeleri, sivil toplum bilincinin 
güçlenmesine, özetle etkin bir sivil toplum kültürü oluş-
turulmasına bağlıdır” dedi. İTO Başkanı sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Sivil toplum kuruluşları bir ülkenin medeniyet yolcu-
luğunda ve gelişmişliğinde en önemli gösterge olduğu 
için mutlaka çalışma alanı, devlet ve toplumun buluştu-
ğu bütün alanları kapsayacak şekilde genişletilmelidir. 
Bunun birinci yolu ise sivil toplumun, insan olmamızın 
özünü oluşturan ‘vicdan, ödev, iyilik, yardımlaşma’ gibi 
değerlerin dışavurumu olduğunu unutmamamızdır. Bir 
başka ifadeyle tarihsel köklerimizden neşet eden ve 
modern zamanlardaki ifadesiyle sivil toplumun yay-
gınlaşmayı sağlayacak olan tek unsur, bir sivil toplum 
bilinci oluşturmaktan geçiyor. Sivil toplum kuruluşların-
da görev almayı, daha ilk gençlik döneminden itibaren 
teşvik ederek, gençlerimizin bu anlayışla yetişmesini te-
min etmektir. Bu bilinci toplumun en küçük ölçeğinden 
başlayarak bütün katmanlarına yaymalıyız. Bildiğiniz 

gibi ülkemizde STK’ların büyük kısmını vakıf ve dernek-
ler oluşturuyor. Bunların yanında birlikler, kooperatifler, 
sendikalar, meslek odaları ve partiler gibi farklı amaçlar 
için kurulan örgütlenmeler de bulunuyor. Bu STK’la-
rın daha da gelişerek varlıklarını sürdürebilmeleri, sivil 
toplum bilincinin güçlenmesine, özetle etkin bir sivil 
toplum kültürü oluşturulmasına bağlıdır. Bu kültürü ya-
şatacak olan ise STK’ların hukuki zeminin sağlamlaştı-
rılması, sayısı ve niteliğinin artırılması, karar süreçlerine 
etkin katılımlarının sağlanması, mali yapıları ile insan 
kaynaklarının güçlendirilmesidir.”

Sivil toplum örgütleri
bir ülkenin emniyet 

sigortalarıdır
Başkan Avdagiç, STK’ların sosyo-ekonomik hayattaki 
yerine de değinirken, sivil toplum kuruluşlarının sadece 
üretimi ve ticareti kapsayan işletmelerden oluşmadığını 
vurguladı: 

“STK’lar sosyo-ekonomik hayatın vazgeçilmez yapı taş-
larıdır. Üretimi biçimlendiren, ticareti şenlendiren sade-
ce işletmeler değildir. Bu işletmeleri bir arada tutan, bu 
firma sahip ya da çalışanlarının çeşitli çatılar altında bir 
araya gelerek başta kendi alanları olmak üzere toplumun 
ihtiyaç duyduğu birçok konuda çözüm üretmeleridir. 
Çünkü eğitimden ticarete, teknolojiden kültür ve sanata, 
yoksulluğu önlemekten hayvan bakımına kadar birçok 
alanda kurulan sivil toplum kuruluşlar aslında toplumu 
daha iyi, daha insancıl, daha adil, daha paylaşımcı, daha 
çevre dostu bir yarına hazırlamaktadır. Bu yönleriyle de 
sosyal çatışmanın yerine sosyal barışı tesis eden, gelir 
dağılımında adaletsizliğin yerine adil gelir dağılımını ger-
çekleştiren, işsizliğin yerine istihdamı artıran, yabancılaş-

Türkiye’nin en köklü iktisadi örgütlenmeleri arasında bu-
lunan ve İstanbul’un hafızasında önemli yer tutan İstan-
bul Ticaret Odası (İTO), sivil toplum alanındaki çalışma-
larıyla yalnız iş dünyası değil sosyal yaşama da olumlu 
yönde etki ediyor. Çerçeve Dergisi’nin 100. özel sayısın-
da değişen dünyada sivil toplum kuruluşlarının önemine 
ilişkin düşüncelerini paylaşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 
STK’ların sosyo-ekonomik hayatın vazgeçilmez yapı taş-
ları olduğunu belirtti. MÜSİAD’ın sivil toplum kuruluşları 
arasındaki önemine de değinen Avdagiç, “MÜSİAD, bir 
özverinin, bir idealin, bir gayenin, bir dünya görüşünün 
soylu mücadelesinin ismidir. Ne pahasına olursa olsun 
kazanmak için değil, ‘ne pahasına olursa olsun ilkelerimizi 
koruyarak’ üretmenin adıdır” ifadelerini kullandı.

Sivil toplum demek ‘insanlık için
karşılıksız çalışmak’ demektir

Başkan Avdagiç değerlendirmesinde, sivil toplum ku-
ruluşlarının kamunun daha verimli ve sonuç alıcı şekilde 
çalışmasına etki ettiğini belirtti:

“Sivil Toplum’un bendeki tam karşılığı, bireylerin oluştur-
duğu toplulukların önünde ‘devletin resmi kurum ibare-
lerini’ taşımadan, içinden çıktığı toplum ve insanlık için 
karşılıksız olarak çalışmasıdır. Devlet mekanizması üze-
rinde etkin olmasıdır, toplum ve ülkeye hizmet yolunda 
kendimizi örgütlü bir şekilde doğal vazifeli saymaktır. 
Sivil toplum bizim köklü geleneğimizde kendini ‘vakıf’ 
sistemiyle göstermiş, modern zamanlarda da özünden 
bir şey kaybetmeden bugünkü halini almıştır. Günümüz-
de sayılarının çokluğu, toplumsal gelişmişliğe işaret eden 
sivil toplum, yönetim ve karar mekanizmalarına etki ede-
rek, halkla bütünleşmiş idareler ve politikalar oluşmasını 
sağlar. Bu yüzden de modern yönetim anlayışları tanım-
lanırken, mutlaka kamunun yanı sıra özel sektör ve sivil 

toplum da zikredilir. Böylece sivil topluk örgütleri şekline 
örgütlenen halk, seçimden seçime değil her daim yöne-
tim mekanizması üzerinde etkili olur. Kâr amacı gütme-
yen, devlet mekanizmasından bağımsızlığa önem veren 
ve hepsinden önemlisi gönüllülük esasına göre çalışan 
sivil toplum, demokratik yapıların güçlenmesini sağlar, 
özel sektörün etkinliğini derinleştirir. Kamunun daha ve-
rimli ve sonuç alıcı şekilde çalışmasına katkıda bulunur. 
Bu yüzden bana göre Sivil Toplum, toplumu oluşturan 
bireylerin bir kenara çekilip kendi ‘işine’ bakmak yerine 
daimi olarak o ülkede ve dünyada yaşayanlar adına ‘so-
rumluluk üstlenme taşı’nın altına elini sokmaktır.”

DOSYA

Sivil Toplum Kuruluşları
Ülkelerin Emniyet Sigortasıdır
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sivil toplumun insanlık adına karşılıksız çalışma anlamına geldiğini belirterek, 
STK’ların bulundukları ülkeler için emniyet sigortası olduğunu söyledi. Çerçeve Dergisi’ne ilişkin düşünce-

lerini de paylaşan Başkan Avdagiç, “Çerçeve Dergisi, MÜSİAD okulunun eğitim müfredatının şekillendiği ve 
mensuplarınca birlikte yazıldığı bir mecmuadır” dedi.

Şekib AVDAGİÇ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı
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ma yerine kendi kültürüne dost olmayı sağlayan, böylece 
sosyal bütünleşmeyi temin eden, ‘bir’ ve ‘beraber’ olma 
ülküsü etrafında ‘daha iri’, ‘daha diri’ bir toplum oluşturma 
hedefi vardır. Kuşkusuz bu vazifeler bize gösteriyor ki, sivil 
toplum örgütleri bir ülkenin emniyet sigortalarıdır.”

MÜSİAD,
bir özverinin,

bir idealin,
bir gayenin,

bir dünya görüşünün
soylu mücadelesinin 

ismidir
30 yılı aşkın bir süreyi geride bırakan MÜSİAD’a ilişkin 
düşüncelerini de paylaşan İTO Başkanı Avdagiç, MÜ-
SİAD’ın bir iş insanı topluluğundan fazlası olduğuna 
dikkat çekerek, “MÜSİAD, bir özverinin, bir idealin, bir 
gayenin, bir dünya görüşünün soylu mücadelesinin is-
midir” dedi.

Başkan Avdagiç, değerlendirmesinde şu ifadelere yer 
verdi:

“Beni MÜSİAD’ın ekonomimiz içindeki yerinden ziyade 
etkinliği ve oynadığı rol, ilgilendiriyor. Çünkü kapladığı 
yer, maddi bir şeydir ve MÜSİAD üyeleriyle alakalıdır. 
Bizi doğru bir sonuca götürmeyebilir. MÜSİAD’ın Tür-
kiye ekonomisindeki rolü, çok büyük ve sonuç alıcı bir 
seviyeye ulaşmıştır. MÜSİAD, gelenek ve inançlarımızla 
örülen bir ekonomik gelecek hayalini gerçekleştirme 
yolunda uzun bir mesafe almayı başarmıştır. MÜSİAD 
diğer iş örgütlerinden farkını da böylece ortaya koy-
muştur. Kendine hayat veren iki temel ilkeden, ahlak ve 
adaletten hiç vazgeçmemiştir. Ticareti insanımızın mut-
luluğu için bir vasıta olarak görme anlayışından zerrece 
sapmadan bu alana hep ‘hayırlı bir yarış’ olarak bakmış-
tır. 30 yılı aşkın geçmişinde ise bu yarışın ‘hayır’ kısmını 
hiç kaybetmeden yürümüş, üretim ve kazanma hırsıyla 
dönen üretim çarkında ruhunun ezilmesine fırsat ver-
memiştir. Her zaman dediğim gibi bana göre MÜSİAD 
bir iş adamları topluluğunun adı değildir. MÜSİAD, bir 
özverinin, bir idealin, bir gayenin, bir dünya görüşünün 

soylu mücadelesinin ismidir. Ne pahasına olursa olsun 
kazanmak için değil, ‘ne pahasına olursa olsun ilkeleri-
mizi koruyarak’ üretmenin adıdır.”

ÇERÇEVE Dergisi,
MÜSİAD için her

sayıda yenilenen
bir manifestodur

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Çerçeve Dergisi’nin iş dün-
yasındaki yerini değerlendirirken, derginin MÜSİAD için 
her sayıda yenilenen bir manifesto olduğunu belirtti:

“Çerçeve dergisi, MÜSİAD okulunun eğitim müfredatı-
nın şekillendiği ve mensuplarınca birlikte yazıldığı bir 
mecmuadır. Kelimenin tam anlamıyla ‘mecmua’ yani 
birleşme ve çoğalma yeridir. Hâlâ zaman zaman ilk 
dönem Çerçeve dergilerini karıştırır, orada inançlarıyla 
bütünleşik üretmek, ticaret etmek ve kazanç sağlamak 
isteyen üyelerimizin, arzu ettikleri zeminin nasıl adım 
adım oluşturulduğunu görürüm. Öyle ki MÜSİAD’ın ül-
kemiz ekonomisine, ticaretine, iş dünyasına dair söyle-
yeceği ne varsa orada yer bulur. Bir anlamda Çerçeve 
dergisi MÜSİAD’ın manifestosudur. Her sayıda, her yeni 
yılda, her daim yenilenen ve yenileyen bir manifesto… 
Günümüzde çağın gelişmeleri doğrultusunda biraz 
daha ‘kısa’ haber anlayışına, sektörel gelişmelere yer 
veren Çerçeve, daimî bir hatırlatıcı olarak MÜSİAD’ın 
sözel kökünü oluşturur. Bir topluluğun millet olma-
sı, onun konuştuğu dili yazıya aktarması, bir edebiyat 
yani yazılı kültür oluşturmasıyla mümkün olur. Tarihin 
her döneminde bu böyle olmuştur. Bu yüzden milletler 
edebiyatlarıyla, yazılı kültürleriyle hakim olmaya çalı-
şırlar. Dikkat ederseniz, gelişmiş ülkeler de önce yazılı 
kültür temsilcileriyle girerler dünyamıza, böylece var 
olurlar. Bu gerçek, STK’lar için de geçerlidir. MÜSİAD’ın 
da bugüne kadar kurulan binlerce dernekten ayrışarak, 
kalıcı iz bırakan bir dernek olarak varlığını devam ettir-
mesi yazılı kültürünü oluşturmasıyla olmuştur. O yüz-
den biz kurucular, daha ilk yıllarda Çerçeve dergisinin 
yayınlanmasını elzem görmüştük. Geçen yıllar, ne ka-
dar doğru bir eylem yaptığımızı gösteriyor. Yine geçen 
yıllar ispatlıyor ki, Çerçeve dergisi, MÜSİAD’ın ‘ayan-ı 
sâbitesi’dir.”

DOSYA



180

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

181

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

çalışmalarının özendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarında 
insanlığa faydalı olabilmek için çalışan insanların yaşadığı 
kimi kısıtlayıcı şartların ortadan kaldırılması gerekmekte-
dir. Batı örneğinde olduğu gibi sivil toplum kuruluşların-
da gönüllü olarak yer alan öğrencilere sağlanan kimi ay-
rıcalıklardan, buralarda görev alan çalışanların o görevleri 
sırasında izinli sayılması gibi birçok özendirici düzenleme 
yapılabilir. Türkiye, kadim bir sivil toplum geleneğini sa-
hiptir ama -belki de bu gelenekten dolayı gerek görül-
meyen- bir gönüllülük mevzuatına hala sahip değildir. Bir 
diğer önemli konu; sivil toplum kuruluşlarının ülke için 
insanlık için ortaya koyduğu fikirlere kulak verilmesi, dü-
zenleme yaparken onların dikkate alınmasıdır. Sanayicile-
rimizin dertlerini, gelecek tasarılarını en iyi onlardan olu-
şan teşkilat bilebilir. MÜSİAD gibi geleceğin Türkiye’sine 
ve geleceğin dünyasına ilişkin görüş ve önerileri bulunan 
kuruluşlara kulak verildiği ölçüde sivil toplum kuruluşları 
kendilerini değerli sayar, toplumsal saygınlıkları artarak 
gelişimleri hız kazanır. Teşkilatlanmış toplumlar her türlü 
sorunu çözme imkânına sahiptir.” 

Kızılay,
154 yıldır iyilik

ruhunun yaygınlaşması 
için çalışıyor

Başkan Kınık, sosyal ve ekonomik hayatta sivil teşkilatla-
rın toplumların özünde temsil ettiği güç ile doğru orantılı 
hareket ettiğini söylerken, Kızılay ve MÜSİAD’ın toplum 
nezdinde önemine değindi. Kızılay’ın 154 yıldır “iyilik” ru-
huyla çalıştığını vurgulayan Başkan Kınık, MÜSİAD’sız bir 
sanayi sektörünün düşünülemeyeceğini belirtti:

“Bir toplumun gücü, o toplumdaki sivil teşkilatların sayı-
ları ile doğru orantılıdır. STK’lar adı konulmamış ‘düzen-
leyici’ mekanizmalardır. Hangi alanda kurulmuş olursa 
olsun bir STK’nın temel amacı toplumu daha ileriye gö-
türmek, dayanışmayı, barışı, kardeşliği, refahı artırmaktır. 
Bu yanıyla devletin kanunlar ve güvenlik yoluyla yaptığı 
düzenlemeleri sivil ve insanların iradi destekleriyle yap-
ma imkânına sahip yapılardır. Kızılay’dan örnek vermek 
gerekirse; Kızılay toplumda ‘iyilik’ ruhunun yaygınlaşması 
için 154 yıldır çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Bugün 
kime sorsanız Kızılay ile ilgili algısı yardımlaşma ve da-
yanışma şeklindedir. Kızılaycılık ruhuyla gelişmiş nesiller 
kimseyi geride bırakmadan, düşeni kaldırarak geleceğe 
yürüme kültürüne sahiptir. Hiçbir karşılık beklemeden 
bir başkasına destek olma kültürüne sahiptir. Aynı ör-
nek iş dünyasının teşkilatları için de geçerlidir. Onlar da 
dayanışma içinde olurlarsa daha güçlü olacaklarını ve 
toplumsal refaha daha fazla hizmet edeceklerini bilerek 
çalışmaktadırlar. Milli sanayinin geliştirilmesi amacıyla ça-
lışanlar, komşusunu desteklemesi gerektiğini bilerek faa-
liyet gösterirler. Güçlerini bir hedefe yönelterek o amaca 
daha hızlı ulaşmanın yolunu ararlar. Bu yanıyla STK’lar 

DOSYA

Dönüşen dünyada sivil toplumun önemini Çerçeve Der-
gisi’ne değerlendiren Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bir 
toplumun gücü, o toplumdaki sivil teşkilatların sayıları ile 
doğru orantılıdır” dedi. Çerçeve Dergisi’nin iş dünyasındaki 
yerini de değerlendiren Başkan Kınık, “Çerçeve Dergisi, iş 
dünyasının seçilmiş bilgiye ve habere ulaşma hakkını haya-
ta geçiren nadide yayın organıdır” ifadelerini kullandı. 

Dünyayı kurtaracak olan
sivil toplumun gücüdür

Sivil toplum anlayışının geleneksel dayanışma kültürüyle 
bağlantılı olduğunu belirten Başkan Kınık, Kızılay’ın biza-
tihi “millî irade” şuuru ile dünyanın dört bir yanına “iyilik” 
taşıyan dev bir STK olduğunu ifade etti:
“Sivil toplum anlayışı özü itibariyle bana ‘milletin gücü’ 
kavramını ifade ediyor. İçerisinde dayanışmayı, hemhâl 
olmayı, dertliyle derlenmeyi, düşenin elinden tutmayı 
ve ayağa kaldırmayı ifade ediyor. Sivil toplum ifadesi di-

ğer yanıyla gönüllü bir birlikteliği ifade ediyor. Gönüllü 
olarak ve tamamen kendi rızalarıyla bilgi birikimlerini, 
emeklerini, zamanlarını bir gaye uğruna bir araya ge-
tiren kıymetli bir insan grubunu ifade ediyor. Bu gaye 
herhangi bir şey olabilir; Ağaçlandırma çalışmalarından, 
millî sanayinin geliştirilmesine, hayvan haklarının ko-
runmasından engellilerin hayatının kolaylaştırılmasına 
kadar geniş bir yelpazede bir gaye güdülebilir ve bu 
yanıyla her birisi birbirinden kıymetli teşkilatlanma-
lardır. Adı böyle konulmamış olsa da kadim geleneği-
mizde dayanışma bağlamıyla sivil toplum teşkilatları 
hayatımızda hep olmuştur. Ahi teşkilatları buna örnek 
gösterilebilir. Ülkemizin en eski ve en büyük sivil toplum 
kuruluşu olan Kızılay ise bu dayanışma kültürünün ci-
simleşmiş halinden başka bir şey değildir. Kızılay bizati-
hi ‘millî irade’dir. Kızılay, hayırsever milletimizin bağışla-
rıyla, milletimizin gönüllü emekleriyle varlığını sürdüren 
ve bugün ülkemizin yanı sıra dünyanın dört bir yanına 
‘iyilik’ taşıyan dev bir sivil toplum kuruluşu olmuştur. 
Bize düşen görev, dayanışmayı büyütmektir, iyiliği ço-
ğaltmaktır. Bireysel değil teşkilatlı bir şekilde dünyanın 
daha iyi bir yer olmasını sağlamaktır. Ve bu kültürü bir 
sonraki nesle aktarmaktır. Dünyayı kurtaracak olan sivil 
toplumun gücüdür.”

Teşkilatlanmış toplumlar
her türlü sorunu çözme imkânına sahiptir

STK’ların varoluş sebepleri arasında herhangi bir konu-
da “dertlenen” insan topluluklarının bulunduğunu işaret 
eden Kızılay Başkanı, “Teşkilatlanmış toplumlar her türlü 
sorunu çözme imkânına sahiptir” dedi. Başkan Kınık söz-
lerine şöyle devam etti:

“Sivil toplum kuruluşlarının kurulması ve yaşaması için 
herhangi bir konuda ‘dertlenen’ bir insan topluluğuna 
ihtiyaç varsa, onun gelişmesi ve büyümesi için de kimi 
desteklere ihtiyaç bulunmaktadır. Öncelikle sivil toplum 

DOSYA

Teşkilatlanmış Toplumlar

Her Türlü Sorunu 
Çözme İmkânına

Sahiptir
Çerçeve Dergisi 100’üncü sayısı özelinde
açıklamalarda bulunan Kızılay Başkanı
Dr. Kerem Kınık, dönüşen dünyada
sivil toplum kuruluşlarının önemini
değerlendirdi.

Dr. Kerem KINIK
Kızılay Başkanı
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sosyo-ekonomik yapımın bel kemiği sayılabilirler. Zira 
toplumun kılcal damarlarında onların taşıdığı kan vardır. 
Kızılaysız bir yardımlaşma, MÜSİAD’sız bir sanayi sektörü 
düşünülemez. Kızılay’ın sosyo-ekonomik yapıya katkısını 
biraz daha açmak gerekirse; 2030 stratejisini ‘Toplumsal 
Mukavemetin Artırılması’ temeli üzerine kuran Kızılay, 
gerek, insani değerlerin yaşatılması ve geliştirilmesi ge-
rekse milletimizin ekonomik olarak desteklenmesi için bir 
dizi çalışmayı gündemine almıştır. Kızılay gençlik teşkilat-
lanmasını yeniden hayata geçirirken, bölgesel olarak baş-
lattığı ‘şenlendirme’ çalışmalarıyla, herhangi bir nedenle 
‘neşesini’ kaybetmiş toplulukları toplumsal yaşamın içine 
kültürel ve ekonomik olarak yeniden entegre etmek için 
binin üzerinde projeyi hayata geçirmiştir, geçirmektedir.
 
MÜSİAD, Türk ekonomisinin bel kemiğidir
 
MÜSİAD’ın iş dünyasında hayati rol oynadığını vurgu-
layan Dr. Kerem Kınık, MÜSİAD’ın toplumun bağrından 
doğduğunu ve Türkiye ekonomisinin atar damarı oldu-
ğunu söyledi ve sözlerine şöyle sürdürdü:
 
“MÜSİAD, Türk ekonomisinin bel kemiğidir. Bu yorumu 
abartılı bulanlar elbette olacaktır ancak, varlığını ülkemi-
zin ekonomisinin gelişmesine, bu gelişimi mümkün mer-
tebe millî kaynaklarla hayata geçirmeye, ülkede üretileni 
ihraç ederek toplumsal refahı artırmaya adamış bir kurum 
için bu tabir abartılı olmayacaktır. Türk müteşebbisini tüm 
dünyada meslektaşlarından ayıran özellikler MÜSİAD’da 
vücut bulmuştur. MÜSİAD, düşene bir tekme atarak kârını 
artırma yoluna gitmez, düşeni kaldırır. MÜSİAD, felaket-
leri bir fırsat kapısı olarak görmez her felakette milletinin 
yanındaki yerini alır. MÜSİAD, ülke kaynaklarını talan et-
mek düşüncesiyle değil, bize emanet olan bu kaynakları 
milletin yararına ve zarar vermeden kullanmak gerektiğini 
bilir. MÜSİAD, binlerce sanayiciyi, onlarla birlikte çalışan 
milyonlarca emekçiyi temsil kapasitesiyle toplumsal kal-
kınma, barış ve huzurun en büyük güvencelerinden bi-
ridir. Dünyadaki son gelişmelerin de gösterdiği gibi millî 
sanayisi olmayan, milleti için sanayileşmemiş toplumlar 
büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. MÜSİAD bu 
toplumun bağrından doğmuştur ve ülke ekonomisinin 
atar damarıdır. Temsil ettiği ekonomik büyüklükle bu ül-
kenin can damarı olan teşkilatlarından biridir MÜSİAD.” 
 
ÇERÇEVE Dergisi, iş dünyasından başarı 
hikâyeleri ile girişimcileri teşvik ediyor

100’üncü sayıya ulaşan Çerçeve Dergisi’nin iş dünyasında 
öne çıkardığı başarı hikâyeleri ile girişimcilere ilham kay-
nağı olduğunu belirten Başkan Kınık, önemli bir misyonu 
görev edinen bu yayının sonsuza kadar bu anlamlı görevi 
sürdürmesi temennisinde bulundu.

Dr. Kerem Kınık değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Haber alma hürriyeti en temel insan haklarından bi-
ridir. Çağımızın geldiği yeni enformasyon dünyasında 
insanların tüm bilgiyi almak gibi ne bir şansları ne de 
o kadar zamanları vardır. Çerçeve Dergisi, öncelikle iş 
dünyasının seçilmiş bilgiye, habere ulaşma hakkını ha-
yata geçiren nadide bir yayın organıdır. Sektöre yönelik 
içerikler üreten, son gelişmeleri paylaşan yayın organ-
ları her zaman büyük öneme sahip olmuştur. MÜSİAD 
çatısı altında yayım hayatına başlayan Çerçeve Dergisi 
de bu anlamda okuyucuları için ‘referans’ konumunda 
bulunuyor. Üretim dünyasındaki yenilikleri, alanında uz-
man isimleri bir araya getiren Çerçeve Dergisi, iş dün-
yasındaki başarı hikâyeleriyle sektöre ışık tutuyor, giri-
şimcileri teşvik ediyor. İş dünyası için ve o dünyayı takip 
etmek isteyen herkes için Çerçeve Dergisi çok önemli 
bir misyonu yerine getirmektedir ve temennimiz o dur 
ki bunu sonsuza kadar sürecektir.” 

MÜSİAD içinde teşkilatlanmış
müteşebbislerin yazdıkları destan,
STK’ların taşıdığı değerin özetidir

Başkan Kınık, Türkiye’nin son 30 yılında sivil toplum 
kuruluşlarının ülkedeki kalkınmaya sağladığı katkıya 
değinirken, STK’ların oluşturduğu değer zinciriyle top-
lumsal mukavemeti artırdığını belirtti:

“Sivil toplum kuruluşları, milletin oluşturduğu devleti-
mizin gücüne takviye güç olarak toplumsal hayatımız-
da büyük bir rol oynuyor. Meydana getirdikleri ‘değer 
zinciri’ toplumsal mukavemeti artırıyor, sistemin sağ-
lıklı yürümesine destek oluyor. Son 30 yılda sadece 
‘Anadolu Kaplanları’ olarak adlandırılan ve birçoğu 
MÜSİAD içinde teşkilatlanmış olan müteşebbislerimi-
zin yazdıkları destan bile STK’ların ülke ekonomisi için 
taşıdığı değerin özetidir. Onların Kayseri’de, Konya’da, 
Gaziantep’te ve daha birçok ilimizde oluşturduğu üre-
tim kapasitesi ülkemizin ekonomik olarak kesintisiz ve 
rekor seviyelerde büyümesinin yanı sıra huzur ve top-
lumsal barışın inşası için de eşsiz bir katkı sağlamıştır. 
Sadece müteşebbislerimizden oluşan STK’lar da de-
ğil, insani yardım dünyasında ülkemizi ‘marka’ yapan 
STK’larımız da son 30 yılın eseridir. 12 Eylül 1980’de ya-
şanan darbenin ardından yerle bir edilen sivil toplum 
teşkilatlarının aradan geçen on yılın ardından yeniden 
toparlanması ile birlikte her yıl ivmesini artıran yardım 
kuruluşlarımız sayesinde ülkemiz bugün dünyanın en 
cömert ülkesi hâline gelmiştir.”

DOSYA
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yaptığımız pek çok farklı STK da var, ve hepsiyle verimli 
çalışmalar yapıyoruz. Bugün sürekli değişim ve dönü-
şüm içinde olan dünya ve Türkiye gündeminde, STK’la-
rın odaklandığı konular da doğal olarak çeşitleniyor. İş 
dünyasının tamamı bugün ‘yeşil dönüşüm’, ‘dijitalleşme’ 
ve ‘küresel tedarik zincirinde yeniden yapılanma’ gibi 
konuları gündemlerinin en üst sırasına taşıdı. STK’ların 
ihtisas alanlarından karşılıklı faydalanarak yakın iş birli-
ği içinde olmalarının verimi ve iş kalitesini de artırdığını 
düşünüyoruz.”

MÜSİAD’ın iç ve dış pazarların
geliştirilmesinde üstlendiği sorumluluğu
önemsiyoruz

MÜSİAD’ın iş dünyasındaki yerine de değinen Başkan 
Sargın, MÜSİAD’ın, bölgesel, sektörel ve uluslararası 
yapılanması ile iş ve yatırım alanlarının geliştirilmesine 
önemli katkılar sağladığını söyledi:

“YASED olarak önemli bir paydaşımız olarak gördüğü-
müz MÜSİAD’ın, iş dünyasının ötesinde toplumun diğer 
kesimleri için de yaptığı örnek çalışma ve faaliyetlerini 
yakından takip ediyoruz. MÜSİAD’ın, temsil ettiği üye 
sayısı ve çeşitliliği açısından iş ve yatırım ortamı ile il-
gili geniş bir kesimin nabzını tutan ve farklı yaklaşım-
lar, çözüm önerileri ortaya koyan bir STK olarak tüm 

çalışmalara değerli katkılar sağladığını düşünüyorum. 
Üyelerinin ekonomiye doğrudan sağladığı önemli kat-
kıların yanı sıra, MÜSİAD’ın özellikle de KOBİ’lerimizin 
yeteneklerinin çeşitlendirilmesinde ve iç ve dış pazarla-
rının geliştirilmesinde üstlendiği sorumluluğu da önem-
siyorum. MÜSİAD’ın, ülkemizin iş ve yatırım ortamının 
iyileştirilmesinde, bölgesel, sektörel ve uluslararası ya-
pılanması ile önemli katkılar sağladığını düşünüyoruz.”

ÇERÇEVE Dergisi, farkındalık oluşturan
yazıları ile tüm kamuoyu için
önemli bir kaynak niteliğinde

YASED Başkanı Sargın, Çerçeve Dergisi’ne ilişkin düşün-
celerini paylaşırken, “Çerçeve Dergisi, ülkemiz gündemi, 
ekonomi ve toplumsal konular üzerine sağladığı analiz-
ler ve farkındalık oluşturan yazıları ile iş dünyası başta 
olmak üzere, tüm kamuoyu için önemli bir kaynak nite-
liğinde” dedi. Başkan Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“30 seneyi aşkın süredir başarıyla yayınına devam eden 
Çerçeve Dergisi, ülkemiz gündemi, ekonomi ve top-
lumsal konular üzerine sağladığı analizler ve farkında-
lık oluşturan yazıları ile iş dünyası başta olmak üzere, 
tüm kamuoyu için önemli bir kaynak niteliğinde. Bu gibi 
değerli kaynakların sayısının artması, toplumsal gelişim 
açısından da önem taşıyor. Bu vesile ile, MÜSİAD Yö-

DOSYA

Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü özel sayısında sivil toplum 
kuruluşlarının önemi ve değişen dünyadaki yerine ilişkin 
önemli değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Yatırım-
cılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, “STK’ların 
ihtisas alanlarından karşılıklı faydalanarak yakın iş birliği 
içinde olmalarının verimi ve iş kalitesini de artırdığını dü-
şünüyoruz” dedi. MÜSİAD’ın iş dünyasındaki yerine de 
değinen Başkan Sargın, MÜSİAD’ın, bölgesel, sektörel ve 
uluslararası yapılanması ile iş ve yatırım alanlarının geliş-
tirilmesine önemli katkılar sağladığını söyledi.

STK’lar toplumun nabzını tutarak
ülke refahına katkıda bulunan kurumlardır

Sivil toplum kuruluşlarının devlet ve özel sektörün öte-
sinde toplumun nabzını tutan yapılar olduğunu söyleyen 
Başkan Sargın, bu oluşumların ülkelerin refahına ve kal-
kınmasına önemli katkı sağladığını vurguladı:

“Benim için Sivil Toplum, devlet ve özel sektörün öte-
sinde toplumun nabzını tutan, gündemini belirleyerek 
ülkelerin refahına ve kalkınmasına katkıda bulunan 
kurumlardır. Özellikle politika yapıcılarla istişare içinde 
olmaları sayesinde çok sesliliği destekleyen bu yapıla-
rın, toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendiren konularda 
taraflara net ve güncel bilgi akışı sağlayarak isabetli 
politikaların uygulanması açısından da önemli bir rol 
üstlendiğini düşünüyorum. Dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de sivil toplum kuruluşlarının (STK), özellikle de 
ekonomik ve sosyal alanlarda fikri zenginlik ve canlılık 
getirdiğini görüyoruz. YASED olarak, MÜSİAD gibi iş 
dünyasını temsil eden STK’lar arasındayız. Bu alanda 
faaliyet gösteren kuruluşların etkin çalışmalarına ve iş 
birliğine yakınen tanıklık ediyorum ve temsil ettikleri 
toplulukların ötesinde ülkemizin gelişmesine gönüllülük 
esasıyla katkı sağlayan tüm STK temsilcilerine buradan 
da teşekkür etmek istiyorum.” 

YASED, tüm paydaşları için
bir düşünce ortağı konumunda

YASED Başkanı Sargın, STK’ların ihtisas alanlarına göre 
faaliyetlerini şekillendirdiğini belirterek, “YASED olarak, 
ana hedefimizi ülkemizin uluslararası yatırım rekabetçili-
ğini koruması ve artırması olarak belirledik” dedi. Başkan 
Sargın açıklamasında, STK’lar arasındaki iş birliklerinin iş 
kalitesini artırdığını vurguladı:

“STK’lar olarak her birimiz kendi ihtisaslaşmış olduğumuz 
alanlarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. YASED olarak, 
ana hedefimizi ülkemizin uluslararası yatırım rekabetçi-
liğini koruması ve artırması olarak belirledik. Uluslararası 
yatırım ortamının dinamik yapısı gereği, ülkemizin sürekli 
değişen yatırım rekabetçiliği kriterlerini yakalayarak kü-
resel yatırım pastasından hakettiği payı alabilmesinin ön 
koşulu, dünyadaki rakiplerinin sundukları imkanları ve ya-
tırımcıların beklentilerini doğru okumasından geçiyor. Bu 
kapsamda YASED’i tüm paydaşları için bir düşünce orta-
ğı ve ilgili taraflar arasında bilgi akışını sağlayan bir köprü 
olmak üzere konumlandırıyoruz. Toplam 30 ülkeden 15 
sektörü temsil eden üyelerimiz, dünyadaki gelişmeler 
konusunda bizim için en değerli kaynak. Üyelerimizin iyi 
uygulama örneklerini ve dünyadaki yatırım trendlerini 
kamu kurumları başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza 
aktarıyor, Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlar 
stratejisine katkıda bulunuyoruz. Türkiye’nin yatırım or-
tamı rekabetçiliği ile yaptığımız çalışmaları, Sayın Cum-
hurbaşkanı Yardımcımızın Başkanlığında düzenlenen Ya-
tırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 
başta olmak üzere ilgili Bakanlıklar ve kamu kurumları ile 
paylaşıyoruz. Kamu-özel sektör istişare platformlarının 
düzenli ve sağlıklı işleyen bir iş ortamının temeli oldu-
ğu inancındayız, ve bu mekanizmaları önemsiyoruz. Bu, 
YASED’in çalışma alanlarının bir özeti- aslında biz çalış-
ma alanımızı kısıtlamakta zorlanan bir STK’yız. İş birliği 

DOSYA Ayşem SARGIN
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı

Dijitalleşen İş Ortamında Tüm Kaynakları
Seferber Etmemiz Gereken Bir Dönemdeyiz
YASED Başkanı Ayşem Sargın, sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum anlayışını Çerçeve ekibine değer-

lendirdi. Çerçeve Dergisi’ne ilişkin düşüncelerini de aktaran Başkan Sargın, Çerçeve’nin ekonomi ve 
toplumsal konular üzerine sağladığı analizler ve farkındalık oluşturan yazılar ile iş dünyası başta olmak 

üzere, tüm kamuoyu için önemli bir kaynak niteliğinde bulunduğunu belirtti.
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netimi başta olmak üzere Dergi yönetiminizi ve ekibinizi 
100’üncü sayınıza ulaşmanızdan ötürü tebrik ediyorum.” 

Dijitalleşen iş ortamında tüm kaynakları 
seferber etmemiz gereken bir dönemdeyiz

Kadınların iş dünyasındaki yerini değerlendiren Başkan 
Sargın, dijitalleşen iş dünyasına da atıfta bulunarak, “Yarın 
dijitalleşen iş ortamında robotların insanların işlerini alaca-
ğından bahsederken, kadın-erkek ayrımı yapmaksızın tüm 
kaynakları seferber etmemiz gereken bir dönemdeyiz” 
dedi. YASED Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların iş dünyasında hakettikleri ölçüde ve konumlar-
da temsilinin ülkelerin sürdürülebilir refahı ve kalkınması 
için bir ön koşul olduğunu düşünüyorum. Bunu rakamsal 
olarak ortaya koyan pek çok uluslararası çalışma bulunu-
yor. Bugün küresel iş dünyasının üst gündem maddelerin-
den biri, yeteneğe erişim. Kadınların işgücüne katılımını 
artırmak, en basit hesapla dahi ülkelere somut ekonomik 
katkılar sağlıyor. Yarın dijitalleşen iş ortamında robotların 
insanların işlerini alacağından bahsederken, kadın-erkek 
ayrımı yapmaksızın tüm kaynakları seferber etmemiz ge-
reken bir dönemdeyiz. Ülkemize baktığımızda, toplumsal 
cinsiyet eşitliği konusunda ilerleme sağladığımızı, ancak 
önümüzde hala uzun da bir yol olduğunu görüyoruz. Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 2020 yılı 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde (TCEE) iki sıra 
gerileyerek 189 ülke arasında 68. sırada yer aldı. Bu veri-
lere farklı faktörler de etki etmiş olsa da, Türkiye’nin eği-
timli, nitelikli kadın işgücü potansiyelini düşünerek, gerçek 
yerinin daha üst sıralarda olduğuna inanıyorum. Kamu 
ve özel sektörde söylemleri aksiyona dönüştürmek, ‘eşit-
lik’, ‘kapsayıcılık’ ve ‘çeşitlilik’ konularını gündeme almak, 

kadınların işgücüne katılımında somut ilerleme kaydet-
memizi sağlayacaktır. YASED olarak konunun Türkiye’ye 
özel olmadığını, özellikle de kadınların iş dünyasında yük-
selmelerinde her ülkede zorluklar olduğunun farkındayız. 
Bununla birlikte, bu alanda uluslararası şirketlerin yakla-
şımlarında önemli değişikliklere tanık oluyoruz. Üyelerimi-
zin pek çoğu bu konuları ‘sürdürülebilirlik’ altında öncelikli 
gündemleri haline getirmiş durumda. Bu alanlar işe alım 
kriterlerinde öncelikli olarak dikkate alınıyor. Bu konularda 
iyileşme sağlanması amacıyla eğitimler veriliyor, kariyer 
desteği gibi teşvikler sağlanıyor. Biz de bu alanda benzer 
yaklaşımların ülkemizde yaygınlaştırılması ve farkındalık 
oluşturulması için her türlü desteği vermeye hazırız.”

Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ve
kalkınmasına katma değer oluşturan
bir vizyon ile çalışıyoruz

YASED Başkanı Sargın, değişen dünyada STK’ların son 30 
yılda Türk ekonomisine katkılarına ilişkin, “Son 30 yılda 
her STK, kendi ihtisas alanına bağlı olarak ülkemiz ekono-
misine yadsınamayacak somut katkılarda bulundu” dedi. 
YASED olarak Türkiye’nin yatırım rekabetçiliğine katkı 
verdiklerini işaret eden Başkan Sargın, sözlerini şöyle 
sonlandırdı: 

“Son 30 yılda her STK, kendi ihtisas alanına bağlı olarak 
ülkemiz ekonomisine yadsınamayacak somut katkılarda 
bulundu. YASED olarak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyü-
me ve kalkınmasına, katma değer oluşturan uluslararası 
doğrudan yatırımlarla destek veren öncü bir sivil toplum 
kuruluşu olma vizyonumuzla, kurulduğumuz 1980 yı-
lından beri çalışmalarımızı artan bir enerji ve kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizin bu amaçla ge-
liştirdiği tüm stratejilere, mevzuat düzenlemelerine ve 
uygulamalara destek veriyor, üyelerimizin sahip olduğu 
uluslararası bilgi ve tecrübeyi ilgili kurum ve kuruluşlarla 
paylaşıyoruz.  30 farklı ülkeden gelen 270 üye şirketle-
rimizin merkezi olduğu ülkelerde de elçilik görevini üst-
lenmiş durumdayız. Türkiye’deki uluslararası doğrudan 
yatırımların yüzde 85’ini temsil eden bir STK olarak, ana 
hedeflerimiz çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaların 
ötesinde, üyelerimizin ekonomiye doğrudan ve çok yön-
lü katkıları da bizi gururlandırıyor. Üyelerimizin 2019 yılın-
daki toplam cirosu ve ihracatı, sırasıyla Türkiye GSYH’si-
nin yüzde 27’sine ve ihracatının yüzde 26,2’sine karşılık 
geliyor. Üyelerimizin ülkemizdeki yatırımları 2019 sonu 
itibarıyla 80 milyar ABD dolarına ulaştı. Ülkemizde sağ-
lamış olduğumuz istihdam ise 2019 sonu itibarıyla 600 
bin düzeylerinde. YASED olarak yaptığımız çalışmalarla 
ülkemizin yatırım rekabetçiliğine katkı sağlamak suretiy-
le bu rakamların daha da yükseleceğine inanıyoruz.”  

DOSYA
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DİSİPLİNLERİNİN
BİRBİRLERİNDEN AYRI 
DÜŞÜNÜLEMEYECEĞİNE 
İNANIRIZ. SEKTÖRÜ VE 
MARKANIZI TANIR,
SORUNLARINIZI ANLARIZ. 

TÜM PAZARLAMA VE 
İLETİŞİM İHTİYAÇLARINIZI 
TEK SANTRALDE ÇÖZERİZ.

İş dünyasının gereklerini bilen, sektörü 
tanıyan ve pazarlama ihtiyaçlarını 
anlayan iyi bir kreatif ajansla çalışmak 
tüm markaların hakkı. Sektörün ve 
özellikle marka tarafının içinden gelen 
tecrübeli yönetim kadromuz ve global 
deneyime sahip kreatif ekibimizle etkili 
pazarlama ve iletişim çözümlerimizle 
yanınızdayız.

Levent Mah. Levent Cad.
Yasemin Sokak No:16 D:2

34330 - Beşiktaş / İstanbul

www.santrall.org
all@santrall.org

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, sü-
ratle değişen ve dijitalleşen dünyada sivil toplum kuruluş-
larının önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede STK’ların 
küreselleşmenin gölgesinde daha fazla anlam ve önem ka-
zandığını vurguladı. Başkan Gülle, açıklamasında TİM ça-
lışmalarına da değinerek, “Toplumun tüm kesimlerinin ih-
racata özendirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” 
dedi. Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü sayısına ilişkin MÜSİAD 
yönetimini tebrik eden Başkan Gülle, değerli içerikleriyle 
Çerçeve Dergisi’nin iş ve ekonomi yaşamının bir parçası 
haline geldiğini söyledi.

Günümüzde STK’ların 
etki alanı genişliyor

Başkan Gülle, günümüz şartlarında dünya genelinde sivil 
toplum anlayışının örgütlü bir halde varlığını sürdürdüğü-
nü ifade etti. “İçinde bulunduğumuz dönem, sivil toplum 
örgütlerinin, finans kuruluşları, çok uluslu şirketler ve med-
ya ile beraber en önemli güç kaynaklarından biri olduğu-
nu ortaya gösteriyor” diyen TİM Başkanı, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Artan küreselleşme ile birlikte, toplumsal olarak daha ör-
gütlü ve organize hale dönüşmüş kolektif yapılı bir toplum 
yapısı, dünyada hâkim olmaya başladı. Özellikle Sivil Top-
lum Kuruluşları (STK) küreselleşmenin hâkimiyeti ile çok 
daha fazla anlam ve önem kazandı. Günümüzde STK’lar 
ekonomiden politikaya, kültürden sosyal hayatın bütün 
yönlerine kadar geniş bir etki alanına sahip. İçinde bulun-
duğumuz dönem, sivil toplum örgütlerinin, finans kuruluş-
ları, çok uluslu şirketler ve medya ile beraber en önemli güç 
kaynaklarından biri olduğunu gösteriyor. Günümüzde sivil 
toplum, dünyanın yeniden dizayn edilmesindeki bu önemli 
rolüyle ve pek çok sorunun çözümünde birinci elden ve 
yakından müdahaleyi sağlamasıyla dünyanın en önem-

li olgularından biri haline gelmiştir. Bütün çağdaş dünya 
toplumlarında sivil toplum kuruluşları toplumsal hayatta-
ki ağırlıklarını günden güne daha fazla hissettirmekte. Bu 
gücün yanında sivil toplum, bir birlikteliği, gönüllülüğü, 
dayanışmayı da temsil ediyor. Bu sebeple, bu tür kuruluş-
ların yönetim ve çalışan kadroları da dayanışmacı, gönüllü 
ve idealist insanlardan oluşuyor. Çünkü altından kalkıla-
bilmesi güç olan işleri başarmak için bu bir zorunluluk. 
Böylesi bir ortamda ortaya konan yayınlar da büyük önem 
arz ediyor. Bu kapsamda değerli çalışmalarıyla Çerçeve 
Dergisi’nin iş, ekonomi ve sivil toplumun bir parçası haline 
geldiğini söyleyebilirim.” 

Toplumun tüm kesimlerinin ihracata özendi-
rilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz

TİM’in kadın girişimciliği alanındaki çalışmalarına da deği-
nen Başkan Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, yatırım, 
üretim, istihdam ve uluslararası ticaret alanında  Türkiye’ye 
değer katan kadın ihracatçılara büyük destek sağladığını 
söyledi: 

“İhracatın çatı kuruluşu ve Türkiye’nin önde gelen sivil top-
lum kuruluşlarından biri olarak ‘Dış Ticaret Fazlası Veren 
Türkiye’ hedefine ulaşmak ve toplumun tüm kesimlerinin 
ihracata özendirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Bu yolculukta en değerli paydaşlarımızdan biri MÜ-
SİAD. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, kadın ihracatçı ve 
girişimci sayısını arttırmak, iş dünyasında kadın istihdamını 
geliştirmek, daha fazla kadının sivil toplum kuruluşlarında 
temsil edilmesini sağlamak amaçlarıyla kısa süre içerisin-
de önemli projelerin altına imza attık. ‘Güçlü Kadın, Güçlü 
İhracat, Daha Güçlü Türkiye’ sloganıyla TİM Kadın Konse-
yi’ni kurduk. Kadın ihracatçılarımıza yönelik olarak ticaret 
heyetleri düzenledik. Türkiye’nin ilk Kadın İhracatçı Sanal 
Ticaret Heyeti’ni Latin Amerika’ya ve Afrika’ya taşıdık. 
Desteklediğimiz kadın girişimcilerimiz bugün onlarca ül-
keye ürün ve hizmet ihraç ediyor. Sayın Emine Erdoğan 

DOSYA İsmail GÜLLE
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı

Sivil Toplum Kuruluşları
Küreselleşmenin Hâkimiyeti ile

Daha Fazla Anlam ve Önem Kazandı
TİM Başkanı İsmail Gülle, STK’ların küreselleşmenin gölgesinde daha fazla anlam ve

önem kazandığını işaret ederek, “Çağdaş dünya toplumlarında STK’lar toplumsal hayattaki
ağırlıklarını günden güne daha fazla hissettiriyor” dedi.
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Hanımefendi’nin teşrifleriyle ilk kez düzenlediğimiz ‘İhra-
catın Güçlü Kadınları’ ödül töreniyle başarılı kadın ihracat-
çılarımıza ödüllerini takdim ettik. TİM Kadın Konseyimiz, 
yakın zamanda MÜSİAD Kadın yapılanması ile de bir pro-
tokol imzalayarak kadın girişimcilerimize daha çok alan aç-
mak için girişimlerde bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
olarak, yatırımlarıyla, üretimleriyle, sağladıkları istihdamla, 
ihracatlarıyla ülkemize değer katan kahraman kadın ihra-
catçılarımızı desteklemekten gurur duyuyoruz.” 

Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu 
daha da güçlendireceğiz

Türkiye’nin uluslararası alanda genç nüfusuyla dikkat çek-
tiğini söyleyen TİM Başkanı Gülle, ülkemizin küresel reka-
betteki konunu daha da güçlendireceklerini vurguladı: 
“Ülkemizde 18-40 yaş aralığında 30 milyona yakın genci-
miz var. Avrupa’nın en yüksek genç nüfus oranına sahibiz. 
Bu büyük potansiyeli kesinlikle değerlendirmemiz gere-
kiyor. TİM olarak bizler bu potansiyelin ve gençlerimizin 
cevherinin farkındayız. Bu kapsamda Türkiye İhracatçılar 
Meclisi olarak geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetişti-
rilmesi, genç ihracatçı sayısının artması ve iş dünyasında 
genç girişimciliğinin geliştirilmesi amacıyla Genç TİM’i 
kurduk. Gerçekleştirdiğimiz birçok projede gençlerle be-
raber çalışıyor, onları her anlamda destekliyoruz. Girişim 
evlerimizde bini aşkın genç tekno-girişimciyi destekledik. 
Türkiye’nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM’de, 3 bini aş-
kın üniversite öğrencimiz yer alıyor. 15 bin lise öğrencisine, 
yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi önemli başlıklarda 
eğitimler veriyoruz. İnovaTİM proje takımlarımız, model 
uydu, insansız su altı robotu ve birçok yenilikçi tasarım ge-
liştiren projelerle uluslararası yarışmalarda ülkemizi başa-
rıyla temsil ediyor. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, çok 
ciddi bir fırsat teşkil ediyor. Gençlerimizin artan beceri ve 
yetkinlikleri sayesinde Türkiye’nin küresel rekabetteki ko-
numunu daha da güçlendireceğiz. İhracatımızı gençliğin 
dinamizmi ve heyecanı ile buluşturacağız.” 

Sürdürülebilirlik alanındaki
çalışmaları destekliyoruz

Başkan Gülle, TİM olarak sürdürülebilirlik alanındaki çalış-
maları desteklediklerini ifade ettiği açıklamasında, faali-
yete geçen projelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde 
bulundu:

“İhracat ailesi olarak, insanı ve dünyayı merkezine koyan, 
bütün değerlere saygı duyan, çevreye zarar vermeyen 
üretim anlayışı, bizim için vazgeçilmezdir. MÜSİAD’ın ik-
lim değişikliği politikalarını dikkatle takip ediyoruz. TİM 
Kadın Konseyimiz de bu farkındalıkla ‘İhracatta Sıfır Atık 
Projesi’ni başlattı. Çalışmalarımızın sonucunda, ihracatı-
mızın merkez üssü olan Dış Ticaret Kompleksi, Sıfır Atık 
Belgesi almaya hak kazandı. TİM olarak, bir ilki daha haya-
ta geçirerek “Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği 
Eğitim Programı”nı başlattık. İlki 28 Şubat 2022 tarihinde 
Marmara Bölgesi ile başlayan eğitimlerin yıl içerisinde 7 
ayrı bölgeye yönelik gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Bu 
şekilde ihracatta sürdürülebilirlik ekosisteminin gelişme-
sine katkı sağlayacağız. ‘Dünyayı tüketmeden, dünya için 
üretiyoruz’ mottosuyla hazırladığımız TİM Sürdürülebi-
lirlik Eylem Planı yol haritamızı geçtiğimiz yıl kamuoyu 
ile paylaşmıştık. Bu eylem planımız ile ‘İhracatta Sıfır Atık 
Projesi’ni ihracatımızdaki her sektöre taşımayı hedefli-
yoruz. Eylem planında belirlenen, 12 ana hedefimizden 
ilki olan TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komite’sini 
2021’de hayata geçirdik. Sürdürülebilirlik konusunda ça-
lışmalarımızı sektörler özelinde de sürdürdük. Türk teks-
til sektöründe kalıcı bir dönüşüm sağlanması ve Avrupa 
Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyum sağlanması 
adına Tekstil Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı hazırladık. 
İnşallah, bu çalışmayı tüm sektörlere genişleterek, yeşil 
dönüşüm sürecinde ülkemizi örnek bir modele kavuştu-
racağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, 2053 
net sıfır emisyon hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz.”
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gerekmektedir, zira iyi yönetişim hesap verebilirliğin 
temelini oluşturur. Türkiye’de STK’ların güçlenmesi için 
atılacak en kritik adımlardan biri kurumsal yapılarının 
güçlenmesi yönündeki çalışmalardır: Açıklık, şeffaflık, ka-
tılımcılık, hesap verebilirlik ve etkinlik konularında kendini 
sürekli geliştirebilen; hem kendi içinde hem de üyelerine 
ve destekçilerine karşı sorumlu davranan STK’ların top-
luma katkıları da sürdürülebilir olacaktır. STK’ların, temsil 
ettikleri kesimin faydası ile toplumsal faydanın birbirini 
tamamlayıcı veya destekleyici unsurlarına odaklanma-
sı da çalışma alanlarını genişletmek ve geliştirmek için 
önemlidir.” 

STK’ların
sürdürülebilirliği

toplumsal
konulara bütüncül
yaklaşabilmek için

son derece kıymetlidir
Başkan Kaslowski, sivil toplum kuruluşları için sürdürü-
lebilirliğin önemini vurgularken, “STK’ların güçlenmele-
ri, sürdürülebilirliği ve iş birliği alanlarının genişletilmesi 
ekonomik ve toplumsal konulara bütüncül olarak yakla-
şabilmek açısından son derecede kıymetlidir” dedi. Baş-
kan Kaslowski, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“İnsanlığın doğrudan kendi varlığını tehdit eden sorun-
larla karşı karşıya olduğu; sorunlar, hedefler ve çözüm-
lerin küresel olduğu bir dünyada yaşıyoruz. STK-özel 
sektör-hükûmetler arasındaki iş birliğinin her zaman-
kinden daha yakın ve etkili olması gerekiyor. Dünyanın 
içinde bulunduğu son durum, bizleri bekleyen ekono-
mik ve sosyal sorunların çözümünde STK’ların paydaş-
lık konumunun önemini artırıyor. Demokratikleşme ve 
çoğulculuğun tüm kurum ve kurallarıyla sağlamlaştırıl-
ması, istihdam olanaklarının genişletilmesi, kadınların 
eğitimden yönetim kademelerine kadar hayatın her 
alanında eşit temsil edilmesi, işletmelerin rekabet gücü-
nün artırılması, teknoloji ve inovasyonun geliştirilmesi, 
katma değeri yüksek iş gücü için eğitim kalitesinin yük-
seltilmesi, kayıt dışı istihdamın ortadan kaldırılması gibi 
konularda, yani ülkenin sosyo-ekonomik yapısını oluştu-
ran mihenk taşlarının tümünde STK’lar çözüm platfor-
mu olabilmekte ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına hiz-
met edebilmektedir. Bu nedenle STK’ların güçlenmeleri, 

sürdürülebilirliği ve iş birliği alanlarının genişletilmesi 
ekonomik ve toplumsal konulara bütüncül olarak yakla-
şabilmek açısından son derecede kıymetlidir.” 

Değerli analizleriyle toplumsal konulara 
değinen Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü 
sayısını kutlarım

MÜSİAD ve Çerçeve Dergisi’nin iş dünyasındaki yerine 
de değinen Başkan Kaslowski, MÜSİAD’a saha pro-
jelerinde başarılar dileyerek, “Ekonomi ve toplumsal 
konular üzerine değerli analizlere yer veren Çerçeve 
Dergisi’nin 100’üncü sayısını kutlarım” dedi. Başkan 
Kaslowski sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ülkemizde de gönüllülük esasıyla çalışmalarını yürü-
ten, görüşlerini oluştururken akademik araştırmaları 
temel alan STK’lar ülkemizin kalkınma sürecini güçlen-
dirmektedir. İş dünyasının gönüllü temsil örgütlerinin 
birçok platformda yer alarak, ülkemizin sorunlarına 
birlikte çözüm önerileri geliştirmeleri yeni fikirler doğ-
masına da katkı sağlamaktadır. 32 yıl önce kurulan, iş 
dünyasının gönüllü temsil kuruluşlarından MÜSİAD’ın 
bu temelde Türk iş dünyasının her alanda gelişimini 
destekleyen, küresel rekabet gücümüzün artırılmasına 
odaklanan, faaliyet alanlarında eğitim programları ve 
saha projeleri üreten tüm çalışmalarında başarılar dile-
rim. Bu çalışmaları odağa almanın yanı sıra, ekonomi ve 
toplumsal konular üzerine değerli analizlere yer veren 
Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü sayısını kutlarım.”

DOSYA

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başka-
nı Simone Kaslowski, değişen ve dönüşen dünyada sivil 
toplum kuruluşlarının önemini Çerçeve Dergisi’ne değer-
lendirdi. Başkan Kaslowski açıklamasında, sivil toplum 
kuruluşlarının ülkelerin kalkınma süreçlerine önemli katkı 
sağladığını vurguladı. MÜSİAD’ın 32 yıllık yolculuğuna 
da değinen Başkan Kaslowski, “İş dünyasının gönüllü 
temsil kuruluşlarından MÜSİAD’a Türk iş dünyasının her 
alanda gelişimini destekleyen, küresel rekabet gücümü-
zün artırılmasına odaklanan, faaliyet alanlarında eğitim 
programları ve saha projeleri üreten tüm çalışmalarında 
başarılar dilerim” dedi.

STK’lar,
güçlenebilmesi için

katılımcı demokrasinin 
kurum ve kurallarını

benimsemeli
Sivil Toplum anlayışının gönüllü bir toplum olmayı ifade 
ettiğini belirten TÜSİAD Başkanı, STK’ların güçlenebil-
mesi için katılımcı demokrasinin kurum ve kurallarını be-
nimsemesinin oldukça önemli olduğunu söyledi:

“Sivil Toplum öncelikle örgütlü bir toplum olmayı ifade 
etmektedir. Örgütlü toplum bilincini sağlayan sivil top-
lum, vatandaşa denetim mekanizmalarına dahil olma 
fırsatı sunar, böylelikle çoğulcu ve katılımcı bir düzene 
katkı sağlanmış olur. Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) 
güçlenebilmesi için de ülkenin çoğulcu ve katılımcı de-
mokrasinin kurum ve kurallarını benimsemesi oldukça 
önemlidir. Nitekim farklı görüş ve kesimlerin toplumsal 

süreçlere aktif bir şekilde dahil edilmesinin sağlanması, 
bir demokratik hukuk devletinin gerçekleştirmesi gere-
ken önde gelen sorumluluklardandır.”

Sivil toplumun çalışma alanlarının
gelişmesi için hoşgörü ve müzakere
önemli bir zemindir

Başkan Kaslowski, toplumda örgütlenme ve ortak akıl 
kurma kültürünün artırılmasının STK’ların çalışma alan-
larının geliştirilmesi ile doğru orantılı olduğunu belirttiği 
açıklamasında, oluşturulan ortak akıl anlayışının hoşgörü 
ve müzakere zemininde önem kazandığını vurguladı: 
“Sivil toplum kuruluşları, bireylerin ve temsil ettikleri 
kurumların ortak bir amaç çerçevesinde bir araya gel-
dikleri, ortak akıl oluşturdukları düşünce platformlarıdır. 
STK’ların çalışma alanlarının geliştirilmesi, toplumda ör-
gütlenme ve ortak akıl kurma kültürünün artırılması ile 
de ilişkilidir. Bu ortak akıl oluşturma platformu aslında 
demokratik müzakere, hoşgörü, uzlaşma için çok önemli 
bir zemindir. STK’ların güçlenmesi, faaliyet ve etki alan-
larının genişlemesi farklılıklara ve çeşitliliğe saygının, öz-
gürlükçü bir anlayışın ve toplumu etkileyen tüm kararlara 
katılımcılığın güçlenmesine de katkı sağlayacaktır.” 

Kurumsal yapıların güçlendirilmesi STK’lar 
için atılacak en kritik adımlardan biridir

Sivil toplum kuruluşları için kurumsal yapıların güçlendi-
rilmesinin önemini işaret eden Başkan Kaslowski, “Hem 
kendi içinde hem de üyelerine ve destekçilerine karşı 
sorumlu davranan STK’ların topluma katkıları da sürdü-
rülebilir olacaktır” dedi. TÜSİAD Başkanı değerlendirme-
sinde şu ifadelere yer verdi: 

“Bununla birlikte STK’ların topluma karşı sorumlulukla-
rını yerine getirirken iyi bir yönetişim sistemi kurmaları 

DOSYA Simone KASLOWSKI
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı

Sivil Toplum Kuruluşları
Ülkemizin Kalkınma Sürecini

Güçlendirmektedir
Dönüşen dünyada sivil toplumun önemine ilişkin düşüncelerini Çerçeve ekibine paylaşan

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, STK’ların Türkiye’nin kalkınma sürecini güçlendirdiğini işaret etti.



194

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

195

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

sayısı 95’e ulaşan Ülke Yeşilaylarını kurduk. Ülkelerde 
devam ettirdiğimiz çalışmalarımızı Uluslararası Kapasite 
Geliştirme Toplantısı’nda buluşarak birbirimize aktarıyo-
ruz. Bu sene 6’ncısını düzenlediğimiz toplantımızda sa-
dece ülkemizde değil; tüm dünyada ülkelerin geleceğini 
tehdit eden bağımlılıklar hakkında fikir alışverişi yaparak 
gelişimimize katkı sağlıyoruz. Ayrıca kendi alanımız olan 
bağımlılıklar konusunda diğer STK’lara da eğitimler ve-
riyoruz. Yeşilay olarak bağımlılık ve türleri konularında 
eğitim programları tasarlamak, bilimsel temelli eğitim 
desteği vermek ve araştırma geliştirme faaliyetleri yü-
rütmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Yeşilay Akademi 
kapsamında belli dönemlerde STK temsilcilerine Temel 
Bağımlılık Eğitimi veriyoruz. STK’ların alkol, tütün, kumar, 
madde, teknoloji gibi çeşitli bağımlılık türleri ile ilgili en 
güncel ve nitelikli bilimsel bilgilere ulaşması; bağımlılıkla 
mücadelede dil birliğinin sağlanması ve alanda çalışan 
STK’lar arasında bir iletişim ağı kurulması yolu ile ülke 
STK’larının bağımlılıkla mücadele alanındaki bilgi, beceri 
ve kapasitelerinin artırılmasını sağlıyoruz. Yanı sıra sosyal 
ve ekonomik yapının güçlenmesinde sivil toplum kuru-
luşlarının üstlendiği rolü çok önemli buluyoruz. Toplum-
sal faydayı gözeten, yasal ve diğer gerekliliklere uygun 
davranan, insan haklarına saygılı, kendi alanında uzman 
STK’lar toplumsal gelişim için olmazsa olmaz. Özellikle 
bu unsurlara sahip STK’lar demokratik toplumlarda gitgi-
de daha etkin olmaya başladı. Sosyo-ekonomik yapıdaki 

yeri ve saygınlıkları artarken, etkilerinin de derinleştiğini 
görmekten mutluluk duyuyoruz.”

MÜSİAD, ekonomimiz için çok kıymetli

MÜSİAD’ın sivil toplum kuruluşları nezdindeki önemi-
ne yönelik değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Genel 
Başkanı Öztürk, “30 yılı aşkın süredir Türk iş insanlarının 
yanında yer alan MÜSİAD, Türk girişimcilerimiz, üretici-
lerimiz, dolayısıyla ekonomimiz için çok kıymetli” dedi. 
Çerçeve Dergisi’ne ilişkin düşüncelerini de paylaşan 
Başkan Öztürk, Çerçeve Dergisi’nin iş dünyasına yönelik 
çalışmalarıyla yerli sermayeye önemli katkı sağladığını 
belirtti:

“30 yılı aşkın süredir KOBİ’ler başta olmak üzere Türk 
iş insanlarının yanında yer alan Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği, Türk girişimcilerimiz, üreticilerimiz, 
dolayısıyla ekonomimiz için çok kıymetli. Çalışmalarına 
bugün olduğu gibi gelecekte de başarıyla devam et-
mesini diliyorum. İş dünyasının nabzını tutan, ülke gün-
demi, ekonomi ve toplumsal konuları işleyen Çerçeve 
Dergisi’nin özellikle yerli sermayeye katkı sağladığını 
düşünerek ilgiyle takip ediyoruz. İş insanlarına bu bakış 
açısıyla muazzam bir katkı sağladığını düşünüyorum. 
Bu vesileyle 100’üncü Sayısını tebrik ediyor, nice 100 se-
neler yayın hayatında varlığını sürdürmesini diliyorum.” 

DOSYA

Dönüşen dünyada sivil toplumun önemini Çerçeve ekibi-
ne değerlendiren Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit 
Öztürk, Yeşilay’ın alışılagelmiş bağımlılık türleri yanında 
teknoloji bağımlılığı alanındaki çalışmalarını paylaştı. MÜ-
SİAD’ın STK’lar nezdindeki önemine de değinen Başkan 
Öztürk, “30 yılı aşkın süredir Türk iş insanlarının yanın-
da yer alan MÜSİAD, Türk girişimcilerimiz, üreticilerimiz, 
dolayısıyla ekonomimiz için çok kıymetli” dedi. Çerçeve 
Dergisi’ne ilişkin düşüncelerini de paylaşan Başkan Öz-
türk, Çerçeve Dergisi’nin iş dünyasına yönelik çalışmala-
rıyla yerli sermayeye önemli katkı sağladığını belirtti.

İnsan onurunu ve saygınlığını temel alan 
çalışmalar yürütüyoruz

Türkiye’nin geleceğinde önemli yer tutan sivil toplum 
kuruluşlarının başında gelen Yeşilay’ın çalışmalarına 
yönelik değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Genel Baş-
kanı Öztürk, insan onuru ve saygınlığının temel alındığı 
projeler ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi:

“Sivil toplum kuruluşları, kültürümüzün en köklü yapı 
taşlarından biri olan yardımlaşma geleneğini toplumsal 
faydaya yönelik çalışma alanları doğrultusunda yürüten 
organizasyonlardır. Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığı-
nı temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden 
zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, millî ve 
ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullana-
rak tütün (sigara), alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, 
kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve 
rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları 
yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Yeşilay olarak, sivil 
toplum kuruluşu girişimindeki ve sürecindeki en önem-
li unsurlardan birinin gönüllülük olduğuna inanıyoruz. 
Dolayısıyla tüm çalışmalarımızı gönüllülük esasına da-
yalı yapıyoruz. Yeşilay’da çalışmak profesyonelliğin yanı 
sıra gönüllülük de gerektirdiğinden biz çalışma arkadaş-
larımıza gönüllü profesyoneller diyoruz.”

Yeşilay, 95 ülkede sağlıklı yarınlar için
mücadelesini sürdürüyor

STK’ların çalışma alanları ve Yeşilay’ın yurt dışı proje-
lerine değinen Genel Başkan Öztürk, “Yeşilay olarak 
bağımlılıkla mücadele alanında dünyanın en uzak yer-
lerine dahi ulaşma hedefiyle bugün sayısı 95’e ulaşan 
Ülke Yeşilaylarını kurduk” dedi. Genel Başkan Öztürk, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“STK’lar çalışma alanlarında gelişimleri için bilgiyi her 
zaman güncel tutmalı ve bu bilgileri bilimsel verilere da-
yandırmalı. Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele alanında 
dünyanın en uzak yerlerine dahi ulaşma hedefiyle bugün 

DOSYA Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
Yeşilay Genel Başkanı 

STK’ların Güçlenmesi
Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının

Yagınlaşmasıyla Doğru Orantılı
Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü sayısında dönüşen dünyada 

sivil toplum kuruluşlarının önemi ve Yeşilay’ın çalışmalarını değerlendirdi.
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STK’ların güçlenmesi 
sosyal sorumluluk

çalışmalarını
yaygınlaştırıyor

Son 30 yıllık süreçte sivil toplum kuruluşlarının önemini, 
“Türkiye’deki STK’larının güçlenmesi ve büyümesi saye-
sinde sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalar yay-
gınlaşıyor ve farkındalık artıyor” ifadeleriyle özetleyen 
Yeşilay Genel Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’deki STK’larının güçlenmesi ve büyümesi sa-
yesinde sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalar 
yaygınlaşıyor ve farkındalık artıyor. Artan farkındalıkla 
birlikte gün geçtikçe sosyal sorumluluk çalışması ge-
rektiren alanların birçoğu için küresel anlamda çözüm 
aranması gerekliliği ortaya çıktı. STK’ların önemi fark 
edildikçe etki alanı da genişlemeye başladı. Günümüz-
de STK’ların birçoğu sadece kendi Türkiye sınırları için-
de değil, bizim gibi diğer ülkelere yönelik çalışmalar da 
gerçekleştiriyor. Yeşilay olarak biz de bu gelişime ön-
cülük eden STK’lardan biriyiz. Yalnızca alkol, madde ve 
tütün gibi kimyasal bağımlılık alanlarıyla değil; zamanla 
ortaya çıkan teknoloji ve kumar gibi davranışsal ba-
ğımlılık alanlarıyla da mücadele ediyoruz. Davranışsal 
bağımlılıklar hem çevrim içi hem de çevrim dışı ortaya 
çıkabilen kumar oynama bozukluğu, oyun oynama bo-
zukluğu vb. şeklinde gelişebiliyor.”

Teknoloji bağımlılığıyla
mücadele genişliyor...

Dönüşen dünyada yeni bağımlılıkların ortaya çıktığını 
hatırlatan Yeşilay Genel Başkanı Öztürk, teknoloji ba-
ğımlılığı ile mücadelenin genişlediğini belirtti. Prof. Dr. 
Öztürk, farklı bağımlılıklara karşı birçok çalışma yürü-
tüldüğünü vurgularken, “Yeşilay olarak, teknoloji ba-
ğımlılığı ile mücadelemizi hem önleme hem de rehabi-
litasyon alanlarında sürdürürken; bu alandaki bilimsel 
çalışmalara da destek oluyoruz” dedi. Genel Başkan 
Öztürk, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“İnternetin yaygınlaşması ile birlikte teknoloji bağım-
lılığının özgül yüzleri çeşitlenirken; özellikle de çev-
rim içi oyun ve kumar bağımlılığı, sosyal medya ve 
akıllı telefonun aşırı kullanımı gibi ekran kullanımının 
arttığı durumlar yeni riskleri ortaya çıkarıyor. Yeşilay 
olarak, teknoloji bağımlılığı ile mücadelemizi hem ön-
leme hem de rehabilitasyon alanlarında sürdürürken; 
bu alandaki bilimsel çalışmalara da destek oluyoruz. 
Önleme çalışmaları kapsamında 7’den 70’e farklı yaş 
gruplarına özel projeler geliştirerek sağlıklı yaşam 
alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için 
sanatın, sporun, bilimin gücünden yararlanıyoruz. 
Uluslararası Karikatür Yarışması ile karikatür sanatçıla-
rının gözünden bağımlılık konusu gündeme taşınırken; 
Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması ile de bağımlılık-
lar sinemanın etkileyici diliyle anlatılıyor. Sağlıklı Nesil 
Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması ise ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencilerinin erken yaşlarda bağımlılık üzeri-
ne düşünmesini ve üretmesini teşvik ediyor. 2014 yı-
lında faaliyete geçirilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
Eğitim Programı (TBM) ile bağımlı olmayan bireylerin 
bağımlılık sürecine girme riskini en aza indirmek için 
eğitimler veriyoruz. ‘İyi ve sağlıklı yaşam’ başta ol-
mak üzere; bağımlılık türleri ile ilgili başta çocuklar 
ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkında-
lığın artırılmasını ve bu hedef kitlenin sağlıklı yaşam 
prensiplerine yönelik bilgilendirilmesi ile bağımlılığın 
önüne geçilmesini amaçlıyoruz. 2017 yılından bu yana; 
okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin eğitilme-
sine yönelik Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı’nı 
(OBM) yürütüyoruz ve okullarda bağımlılıkları oluşma-
dan önlemeyi hedefliyoruz. Rehabilitasyon tarafında 
ise çalışmalarımız bağımlı bireylere ve onların yakın-
larına destek vermek için 2015 yılında kurduğumuz 
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında 
yürütülüyor. YEDAM bünyesinde danışanlara ücretsiz 
psikososyal destek veriyor.”

DOSYA
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atmaları kendi güçlerini artıracağı gibi, oluşturacağı si-
nerji toplumun tüm kesimlerine olumlu yansıyacaktır. 
TÜGİAD olarak bu alanda iş birliklerine son derece açık 
bir yapıya sahibiz. Üyelerimizin ve ülkemizin yararına 
olacak tüm organizasyonlarda yurt içi ve yurt dışı ayı-
rımı yapmadan katkı sağlamaya özen gösteriyoruz.” 

STK’larda
kadınlara ve gençlere 

daha çok yer
açmalıyız

Başkan Çevikel, TÜGİAD’ın ilk kadın başkanı olarak çalış-
malarına değindiği açıklamasında, kadın ve genç girişi-
minin önemine dikkat çekti. STK’larda kadınlara ve genç-
lere daha çok yer açılması gerektiğini söyleyen Başkan 
Çevikel, “Yönetimlerde kadın sayısındaki artışla bu sene 
G20 Zirvesi’nin Roma’daki raporlarında G20 ülkeleri içe-
risinde Fransa ve Kanada’dan sonra üçüncü sıraya yük-

seldik. İnşallah birinci olduğumuzu da göreceğiz” dedi. 
TÜGİAD Başkanı Çevikel sözlerine şöyle devam etti:

“Sivil toplum kuruluşları aslında ülkenin gelişmesi için 
en çok ağırlık verilmesi gereken organizasyonlar. Özel-
likle iş dünyasının karşılaştığı sorunları daha kolay çö-
zebilmesi, karar vericilerle karşılıklı istişare yapılarak 
sonuç odaklı adımlar atılabilmesi için sivil toplum ku-
ruluşları çok önemli bir konumda. Gelişmiş bir toplum 
yapısına kavuşmak için bu tür oluşumlara daha fazla 
önem vermeli. Ülkemizde STK’ların sayıları ve ilgi alan-
ları giderek artıyor. Ancak buralarda kadınlara ve genç-
lere daha çok yer açmalıyız. TÜGİAD’da çok uzun yıllar 
sonra ilk kadın başkan olarak göreve geldim. Erkeklerin 
egemen gibi gözüktüğü alanlarda kadınların aktif rol 
alması, gerçekten önemli bir değişimi de beraberinde 
getiriyor. Kadın üye sayımızı da artırıyoruz. Yönetim ku-
rulumuzu şekillendirirken, başarılı olması, bu işe gönül 
vermesi, vizyoner olması, sektöründe kuvvetli olması 
gibi özellikler tercih sebeplerimiz. Yönetimlerde kadın 
sayısındaki artışla bu sene G20 Zirvesi’nin Roma’daki 
raporlarında G20 ülkeleri içerisinde Fransa ve Kana-
da’dan sonra üçüncü sıraya yükseldik. İnşallah birinci 
olduğumuzu da göreceğiz.”

DOSYA

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı 
Nilüfer Çevikel, Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü özel sa-
yısında STK’ların dönüşen dünyadaki önemi, sosyal ve 
ekonomik yaşamda sivil toplum, iş dünyasında kadın 
ve genç girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulun-
du. Çerçeve Dergisi’ne ilişkin düşüncelerini de aktaran 
Başkan Çevikel, “Çerçeve Dergisi’nin, iş dünyası için yol 
gösterici olduğuna inanıyorum” dedi. Başkan Çevikel, 
Çerçeve Dergisi’ne ilişkin değerlendirmesinde, “Önce-
likle 100’üncü sayısına ulaşan Çerçeve Dergisi için MÜ-
SİAD yönetimini kutlarım. Başta iş dünyası olmak üzere, 
ülke gündemi, ekonomi ve toplumsal konuları yakından 
takip eden derginin yaptığı analizlerin kamuya gerekli 
mesajları ulaştırması yanında iş dünyası için de yol gös-
terici olduğuna inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

STK’lar sorunların çözümünde
öncü rol oynamaktadır

Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal ve 
ekonomik yapıdaki yerini değerlendiren TÜGİAD Baş-
kanı, “STK’ların varlığı, görüşleri, faaliyetleri ve diğer 
kurum ve kuruluşlarla iş birliği, yapılan işlerin meşrui-
yetini artırmaktadır. Bu amaçla STK’lar hitap ettiği kit-
lelerin sorunlarının çözümünde ve gelişmesinde öncü 
rol oynamaktadır” dedi. Başkan Çevikel açıklamasında 
şu ifadelere yer verdi:

“Demokratik düzenin bir parçası olan sivil toplum, 
kendi çalışma alanında elde ettiği bilgilerle adeta uz-
manlık hizmeti sunarak yeni politika geliştirilmesini 
sağladığı gibi siyasal meşruiyetin artmasına da katkı 
sunar. Sivil toplum kuruluşları da bu alandaki etkin-
liklerle hem demokrasinin güçlenmesine, içselleşti-
rilmesine, hem de hükümet ve özel sektörün içinde 
bulunduğu sistemin çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca, 
kamu yönetiminin demokratik biçimde etkin ve verimli 
çalışmasına destek verirler. Bu nedenle sivil toplumun 
ve STK’ların güçlenmesi, sayılarının ve ilgi alanlarının 
artması ülkemizin gelişmişlik düzeyini daha da ileri ta-
şıyacaktır. STK’lar ülke içinde devletin ve özel sektörün 
sınırlarını zorlayan, sunduğu hizmetlerden daha çok 
kişinin yararlandığı modern dünyanın en etkili kurum-
larıdır. STK’lar bilhassa gelişmiş ülkelerde önemli bir 
istihdam sahası, sosyal refahın yükselmesinin önemli 
kurumları ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek 
kuşaklara taşınmasının önemli merkezleri haline gel-
miştir. STK’ların varlığı, görüşleri, faaliyetleri ve diğer 
kurum ve kuruluşlarla iş birliği, yapılan işlerin meşrui-
yetini artırmaktadır. Bu amaçla STK’lar hitap ettiği kit-
lelerin sorunlarının çözümünde ve gelişmesinde öncü 
rol oynamaktadır. Bunu yaparken farklı alanlardaki 
STK’ların dayanışması ve ortak organizasyonlara imza 

DOSYA

STK’larda
Kadınlara ve 

Gençlere Daha 
Çok Yer Açılmalı

Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü sayısı için
değerlendirmelerde bulunan
TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel,
iş dünyasında kadın ve genç
girişiminin önemine dikkat çekti. 

Nilüfer ÇEVİKEL
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı
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Ülkemizin gücünü dünyaya anlatmak,
lobi oluşturmak konusunda çalışmalar
gerçekleştiriyoruz

TÜGİAD olarak uluslararası alanda farklı çalışmalara 
imza attıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çevikel, Türki-
ye’nin gücünü dünyaya anlatmak ve lobi oluşturmak ko-
nusunda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi:

“Türkiye büyük bir ülke ve her geçen yıl büyümesini ar-
tarak sürdürmekte. Bunda merkezi hükümetlerin gerek 
ekonomik gerek siyasal alanda attıkları adımların önemi 
büyük. Ancak, merkezden takip edilmesi zor konuların 
kamuya iletilmesi ve sorunların çözümünde STK’ların 
payını da unutmamalıyız. Burada sektörel STK’lara ayrı 
bir parantez açmak istiyorum. Mevcut sorunların mer-
keze iletilerek çözümüne katkı sağlamalarının yanı sıra 
bağlı bulundukları sektörlerin büyümesi, güçlenmesi, 
dışa açılması gibi konulara önem veren bu kurumlar, 
en küçüğünden en büyüğüne işletmelerin bakış açısı-
nı değiştirmekte ve onlara yol gösterici olmaktadırlar. 
Kaynaklarını ve gücünü bu alanda iyi kullanan STK’lar 
ülkenin de ekonomik değerini artırmada önemli paya 
sahipler. Bu STK’lar yurt dışındaki paydaşları veya ben-
zer örgütler ile yaptıkları iş birliği sayesinde ülkemizin 
dünyaya tanıtımı konusunda da önemli rol oynuyorlar. 
TÜGİAD olarak, G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda (G20 
YEA) Türkiye’yi temsil eden tek STK olmamızın yanı 
sıra, Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for 
Europe) Başkanlığı ve Avrupa’da 11 ülkeden 300 binden 

fazla girişimciyi temsil eden Avrupa Birliği Genç Giri-
şimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı 
görevlerini de yürütüyoruz. 1993 yılından beri Brük-
sel’de daimi bir temsilcisi bulunan TÜGİAD ayrıca 84 
ülkeden 200 bin genç iş kadını ve adamını hedef alan 
Akdeniz-Orta Doğu Genç Girişimciler Ağı’nın (MAME) 
kurucusu ve yönetim kurulu üyesiyiz. Bu sayede ülke-
mizin gücünü dünyaya anlatmak, lobi oluşturmak konu-
sunda da çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” 

Türkiye’de
kadın girişimci

sayısı yüzde 40 arttı 
ama...

Başkan Çevikel, Türkiye’de kadın girişimciliğinin son 
yıllarda yüzde 40 artmasına rağmen 100 bin sınırına 
anca ulaştığını belirtti. Kadın girişiminin önemini yi-
neleyen TÜGİAD Başkanı, lider kadınlar yetiştirilmesi 
gerektiğini vurguladı:  

“Çalışma hayatında, sivil toplum kuruluşlarında ve 
derneklerde sorumluluklar alan ve bu alanlardaki 
zorlukları deneyimlemiş bir iş insanı olarak, kadınla-
rımızın özellikle karar verici mekanizmada yer alması 
gerektiğini, her fırsatta dile getiriyorum. Bugün Avru-
pa ülkelerinde kadın istihdamı yüzde 60, dünya orta-
laması ise yüzde 50’nin üzerinde. Ülkemiz ise yüzde 
30’larda yer alan kadınların iş gücüne katılım oranı 
ile maalesef bu ortalamanın altında kalıyor. Oysa sür-
dürülebilir kalkınmanın yolu, kadınları da ekonomik 
sisteme iş gücü ve girişimci olarak entegre etmek-
ten geçiyor. Yaklaşık 1,4 milyon girişimciye sahip olan 
Türkiye’de kadın girişimci sayımız, son 5 yılda yüz-
de 40 artmasına rağmen 100 bin sınırına anca ulaştı. 
Gelişmiş ülkelere baktığımızda ise kadınların toplam 
girişimci içindeki payı yüzde 40’ları buluyor. Bizim de 
temel stratejimiz, hayatın her alanında olduğu gibi iş 
dünyamızda da kadınlarımızın daha etkin ve güçlü bir 
şekilde yer almasını sağlamak olmalı. Her zaman söy-
lediğim gibi kadınların varlık göstermediği alanlarda 
başarılı olunması mümkün değil. Bugün geldiğimiz 
noktada kadınlar, çalışma hayatına daha çok katılsın 
demiyoruz. ‘Kadınlar, lider konumda bulunmalı’ di-
yoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda 
yürüyoruz. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak 
istiyorsak lider kadınlara ihtiyacımız var.”

DOSYA
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Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü sayısına özel açıklamalarda 
bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bah-
çıvan, sivil toplum anlayışının hoşgörü, sivil katılım ve va-
tandaşlık bilinci üzerine kurulu olduğunu belirterek, “Sivil 
toplum deyince öncelikle birbirini tolere edebilen insanlar 
topluluğunu anlamak gerekir. Kendinden olmayana saygı, 
hayır ve iyiliklerin ortak adı olarak da tanımlayabileceğim 
bu kavram eğer işlevsel kullanılabilirse, inanıyorum ki bu-
gün toplumların çözülemiyormuş gibi görünen birçok so-
runu kendiliğinden çözüm yoluna girecektir” değerlendir-
mesinde bulundu.

Sivil toplum alanındaki çalışmaların 1990 yılı itibariyle fark-
lı bir başlık altına girdiğini belirten İSO Başkanı Bahçıvan, 

Avrupa Birliği süreci ve verilen hibe desteklerin değişimde 
etkili olduğunu söyledi. Bahçıvan açıklamasına şöyle de-
vam etti: 

“Kamu ve özel sektör dışında üçüncü bir sektörü oluşturan 
kuruluşları tanımlamak için standartlaşmış kavramlar bu-
lunmamakla birlikte Türkiye’de bu alanı anlatan en yaygın 
tanımlar sivil toplum, sivil toplum kuruluşları (STK), gönül-
lü kuruluşlar olarak kabul görmektedir. Demokrasi, çoğul-
culuk, hoşgörü ve sivil katılımı, vatandaşlık bilinci güçlü 
bir sivil toplum anlayışının temel değerleridir. STK’ların 
varlığı ve yaygınlaşması güçlü bir sivil toplum kültürünün 
oluşmasına bağlıdır. Ne yazık ki toplumsal gelişmenin, mo-
dernleşmenin etkin dinamikleri olarak görülen bu yapılar 
açısından ülkemiz zenginlik göstermemektedir. Yine de 
1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de dernek ve vakıf sayı-
sında yapılan hukuki düzenlemeler nedeniyle STK olarak 
tanımlayabileceğimiz vakıf ve dernek sayılarında belirgin 
bir artış olmuştur. Bu artışta Avrupa Birliği süreci ve özel-
likle verilen hibe desteklerinin de etkin olduğunu kabul 
etmek gerekiyor.”

İş birliğinin güçlendirilmesi
üretimin daha sağlıklı bir zemin üzerinde 
yükselmesini sağlamaktadır

Sektörler arası iş birliğinin güçlendirilmesinin sivil toplum 
kuruluşarının en önemli varlık sebebi olduğunu vurgula-
yan Başkan Bahçıvan, “Sektörel sivil toplum kuruluşlarının 
varlığı, bir yandan o sektörün kendi içinde bir kültür oluş-
turmasına katkı sağlarken öte yandan bu kültürün sonraki 
kuşaklara aktarılmasında da etkili oluyor” dedi. İSO Başka-
nı Bahçıvan değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: 

“STK’ların en önemli varlık sebeplerinden birisi sektörler 
arası iş birliğini pekiştirmek ve ortaya bir sinerji çıkararak 
ekonomilerde üretimin daha sağlıklı, nitelikli ve verim-
li bir zemin üzerinde yükselmesini sağlamaktır. STK’lar, 

DOSYA Erdal BAHÇIVAN
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı

Hoşgörü Üzerine Kurulu Bir Sivil Toplum Anlayışı
Çözülemiyormuş Gibi Görünen

Birçok Sorunu Çözüme Kavuşturur
Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü sayısında değerlendirmelerde bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan,

“Hoşgörü üzerine kurulu bir sivil toplum anlayışı, çözülemiyormuş gibi görünen
birçok sorunu çözüme kavuşturur” dedi.
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aynı zamanda ülkelerin kalkınma süreçlerinde devletin 
yetersiz kaldığı durumlarda tamamlayıcı rolünü etkin bir 
şekilde oynayabilmektedir. Türkiye’nin kalkınma sürecinde 
STK’ların hukuki zemininin sağlamlaşması, sayısının ve ni-
teliğinin artması, karar alma süreçlerine daha fazla katılımı, 
mali yapısının ve insan kaynağının güçlenmesine bağlıdır. 
STK’ların varlığı, görüşleri, faaliyetleri ve diğer kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği, yapılan işlerin meşruiyetini artırmak-
tadır STK’ların sayısının az olması gönüllü sayısını da etki-
lemektedir. Sektörel sivil toplum kuruluşlarının varlığı, bir 
yandan o sektörün kendi içinde bir kültür oluşturmasına 
katkı sağlarken öte yandan bu kültürün sonraki kuşaklara 
aktarılmasında da etkili oluyor. STK’ların seslerini yeterin-
ce duyurabildiği, kendini ifade edebildiği ve onlara kulak 
verilen bir ekonominin çok daha sağlıklı işleyeceği açıktır. 
Aynı pazarda aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların ve 
temsilcilerinin bir araya gelmesi, birbirini dinlemesi, sektö-
rün kendi gelişimi için de oldukça faydalıdır.” 

STK’ların ortak çalışmaları toplumsal
dinamikleri canlı ve güçlü tutacaktır

Sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmalarının sürdürüle-
bilirlik noktasında değerli olduğunu dile getiren İSO Baş-
kanı Bahçıvan, İSO olarak sektörel STK’lara özel bir önem 
atfettiklerini vurguladı. Başkan Baçıvan açıklamasında 
özellikle sektörel yapıların ortak çalışma alanları oluştura-
rak kümelenmelerinin ve birçok projede kendileri gibi fark-
lı alanlarda oluşturulmuş STK’lar ile birlikte çalışmalarının 
toplumsal dinamikleri canlı ve güçlü tutacağını söyledi:

“Sivil toplum deyince öncelikle birbirini tolere edebilen in-
sanlar topluluğunu anlamak gerekir. Kendinden olmayana 
saygı, hayır ve iyiliklerin ortak adı olarak da tanımlayabile-
ceğim bu kavram eğer işlevsel kullanılabilirse, inanıyorum 
ki bugün toplumların çözülemiyormuş gibi görünen bir-
çok sorunu kendiliğinden çözüm yoluna girecektir. Çünkü 
özünde şiddet içermeyen, kendi kendini organize eden ve 
devlet ile iyi ilişkiler kurma temelinde oluşan bu yapıların 
topluma en büyük faydası demokrasiyi sürekli olarak bes-
lemeleri ve korumalarıdır. Bu yapıların ortak çalışma alan-
ları oluşturarak kümelenmeleri ve birçok projede kendileri 
gibi farklı alanlarda oluşturulmuş STK’lar ile birlikte çalış-
maları ve organizasyon yapmaları, toplumsal dinamikleri 
sürekli canlı ve güçlü kılacaktır. Bu da hem toplumsal barı-
şa, hem toplum sağlığına ve hem de ekonomide verimlili-
ğe önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bu anlamda İstanbul Sanayi Odası olarak sektörel STK’lara 
özel bir önem atfediyoruz. Onlarla birlikte projeler geliş-
tirmeye ve bu projeleri sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. 
Sektörel STK’lar yoluyla bir yandan sahadan sağlıklı ve 
doğrudan bilgi alma imkanını yakalıyoruz öte yandan ta-

leplerini aracı olmadan dinlemiş oluyoruz. Sektörel STK’lar, 
sadece kendi firmasının selametini değil aynı zamanda 
tüm sektörün ve ekonominin de geleceğini düşünen sana-
yicilerin vizyonunu göstermesi açısından da önem taşıyor. 
Bu bakımdan sanayi sektörünün STK’ları da her zaman ak-
tif ve yol gösteren bir karaktere sahip olmuştur.” 

MÜSİAD, iç ve dış pazarlarda
rehber bir sivil toplum kuruluşu

100’üncü sayımız özelinde MÜSİAD’ın Türk ekonomisin-
deki yerini de değerlendiren İSO Başkanı, MÜSİAD’ın iç ve 
dış pazarlarda rehber bir kuruluş olduğunu belirtti. Başkan 
Bahçıvan açıklamasında ayrıca, Türkiye’nin son 30 yılında 
İSO ve MÜSİAD gibi kuruluşların dış heyetler ve fuarlar ile 
ekonomiye önemli katkı sağladığını hatırlattı:

“Ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan 
MÜSİAD, iş dünyasına gerek üretim bazında, gerekse iç 
ve dış pazarlarda rehberlik etmenin yanında, sektörler 
arası gerçekleştirdiği buluşmalarla üretim zincirinin bir-
birine sağlık bir şekilde bağlanması noktasında önemli 
bir misyonu yerine getirmektedir. Bununla birlikte eği-
tim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile de iş dün-
yasının duyduğu önemli bir ihtiyacı karşılayan güçlü bir 
‘Sivil Toplum Kuruluşu’dur.

Türkiye ne yazık ki STK’lar açısından henüz emekleme 
aşamasındadır. Yine de son 30-40 yılı göz önünde bu-
lundurduğumuzda çok önemli aşamalar katedildiğini 
söyleyebiliriz. Örneğin 17 Ağustos 1999 depreminin 
ardından STK’ların kamunun yetersiz kaldığı tüm alan-
larda yoğun çalışmalarına şahit olduk. 2004’ten sonra 
çok daha yoğun bir şekilde gündeme gelen AB üyelik 
sürecinde başta bizim de kurucusu olduğumuz İktisadi 
Kalkınma Vakfı (İKV) ve benzeri STK’ların katkısını ya-
dsıyamayız. Yine özellikte dış pazarlara yönelik fuar ve 
etkinliklerin artması ve bu sayede birçok küçük işletme-
nin pazar arayışının karşılık bulması, Odamız, MÜSİAD 
ve benzeri kurumların gerçekleştirdikleri dış heyetler ve 
fuarlar sayesinde gerçekleşmiştir. Bütün bunlar ülkemiz 
ekonomisine STK’ların kazanımları olarak görülmelidir.” 

ÇERÇEVE Dergisi iş dünyasında
beğeniyle takip ediliyor

Çerçeve Dergisi’nin iş dünyasında önemli bir yer tuttuğu-
nu belirten Başkan Bahçıvan, “Ülke gündemi, ekonomi ve 
toplumsal konular üzerine analizleri iş dünyası tarafından 
beğeniyle takip edilmektedir. Aynı zamanda düşünce ha-
yatına ilişkin yayınları ile de iş dünyasına farklı bakış açı-
larını aktararak önemli bir boşluğu doldurmaktadır” dedi.

DOSYA



206

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

207

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

daki dengede önemli yer tutmaktadır. Mesela, eğitime 
ulaşma imkânı düşük olan bölgelerde özellikle çocuk-
lara yapılan eğitim yardımları uzun vadede o bölgelerin 
gelişmesine katkı sağlamaktadır. İkinci olarak ise acil 
durumlarda STK’ların, devletlerin çalışmalarına vermiş 
oldukları destekler yaraların hızlı bir şekilde sarılması-
nı sağlamaktadır. Savaş, salgın veya doğal afetlerden 
kaynaklı oluşan acil durumlarda birçok vakıf ve dernek, 
hemen yardım çalışmalarına başlayarak ihtiyaç sahibi 
kişilere ulaşmakta ve acıları hafifletmeye çalışmaktadır. 
İktisadi açıdan da, bu tip durumlardan zarar gören in-
sanlar daha hızlı toparlanmakta ve tekrar ekonomik ha-
reketliliğe katılmaktadır. Biz de İHH olarak, yaptığımız 
yardım çalışmalarıyla toplumlarda oluşan gelir adalet-
sizliğini azaltma noktasında ve acil durumlarda yarala-
rın sarılmasına destek veriyoruz.”

STK’lar arasındaki
dayanışma,

iktisadi gelişmelere 
olumlu katkı sağlıyor

Türkiye’nin son 30 yılında STK’ların etkisini de değer-
lendiren Başkan Yıldırım, sivil toplum ve iş dünyası ara-
sındaki dayanışmanın oluşturduğu sinerji ile ülkemizin 
iktisadi büyümesine büyük destek verdiğini belirtti:

“Geniş bir vakıf kültürüne sahip olan ülkemizde, dernek 
ve vakıflar ülke ekonomisine hem mikro hem de makro 
ölçekli katkılar sağlamaktadır. 1960, 70 ve 80’lerde daha 
çok yurt içindeki göçlerden kaynaklı kurulan köy, cami 
dernekleri vb. kurumlarda buluşan insanlar arasındaki 
dayanışma iktisadi hareketliliğe mikro katkılar sağlamış-
tır. Ancak 1990’lı yıllardan sonra sayıları artan iş, ticaret 
ve yardım amaçlı vakıf ve dernekler, STK’ların ekono-
miye sağladığı makro katkıları öne çıkarmıştır. Özellik-
le iş dünyasındaki dayanışmayı artırmak için kurulan 
STK’lar yapmış oldukları fuar ve yurt dışı seyahatlerle 
ihracatın artmasına ve bu sayede işsizliğin, yoksulluğun 
azalmasına vesile olmaktadır. Ayrıca, farklı sektörlerde 
açılan STK’ların birlikte çatı kuruluşlar oluşturması da 
hem sektörler arasındaki sinerjiyi artırmakta hem de 
Türkiye’nin iktisadi büyümesine büyük destek vermek-
tedir. Sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmalarda bu-
lunması, STK’ların kuruluş amaçlarıyla örtüşen bir du-
rum. Çünkü zaten STK’lar da bir güç birliği oluşturmak 
amacıyla kurulurlar. STK’ların birbirleriyle kurdukları 
güç birliği önemli. Birlikte hareket edilmesi çalışmaların 

DOSYA

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Baş-
kanı Bülent Yıldırım, sivil toplum alanındaki çalışmaları 
Çerçeve ekibine değerlendirdi. Sivil toplumun, kabuğu-
na çekilmeye müsait olmayan bir alan olduğunu belir-
ten Başkan Yıldırım, “Sivil toplum, harekete geçme ve 
sorumluluk üstlenme sahasıdır” dedi. Başkan Yıldırım, 
MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı projesine de atıfta bulun-
duğu açıklamasında, MÜSİAD’ın bu proje ile geleneksel 
bir yardımlaşma yöntemini yeniden canlandırarak farkı-
nı ortaya koyduğunu ifade etti. 

STK’lar kendilerini sürekli yenilemeli ve 
derinliğini artırmalı  

İnsani açıdan STK’ların yapıları ve çalışma alanlarını 
değerlendiren Başkan Yıldırım, dünyanın neresinde ve 
kime karşı yapılıyorsa yapılsın yanlışa ve zalimliğe kar-
şı durmanın, güzellikleri ise yaymaya çalışmanın sivil 
toplum kuruluşları için birincil hedef olması gerektiğini 
vurguladı:

“Sivil toplum kuruluşlarına ideal yaklaşım; insana, top-
luma ve dünyaya dair faydalı işler yapmanın bir aracı 
olarak görülmesidir. Bir sivil toplum kuruluşunun başarı-
lı ya da başarısız sayılmasının yegâne ölçüsü de, faydalı 
işlerde sergilediği performanstır. Dünyanın neresinde ve 
kime karşı yapılıyorsa yapılsın yanlışa ve zalimliğe karşı 
durmak, güzellikleri ise yaymaya çalışmak görev alanı 
ne olursa olsun her sivil toplum kuruluşunun önceliği ol-
malıdır. İnsana, insanın sıkıntılarına, acılarına duyarsızlık 
bahane kabul etmez bir durumdur. Savaş, çatışma, zu-
lüm, açlık ve insan hakları ihlalleri gibi konulara hiçbir 
STK sırt çevirmemelidir. Her bir STK, gayesini, gayretini 
ele almak durumundadır. Pek çok sivil toplum kurulu-
şu gibi İHH İnsani Yardım Vakfı da bu bakış açısının bir 
sonucu olarak yola çıktı ve çalışmalarını bu kapsamda 
sürdürüyor. Nasıl ki bir alanda ihtisaslaşan insan, diğer 
alanlara duyarsız kalamıyorsa, insan topluluklarının da 

yalnızca bir alana hapsolması doğru değildir. Sivil top-
lum, kabuğuna çekilmeye müsait bir alan değildir. Ha-
rekete geçme ve sorumluluk üstlenme sahasıdır. Sivil 
toplum kuruluşları kendilerini sürekli yenilemeli ve ça-
lışma kalitesini, derinliğini artırmalıdır. STK’ların gelişi-
mi noktasında bence en önemli hususlardan biri, insan 
kaynağının gelişimi ve niteliğidir. Çünkü; hizmet üre-
ten, gayret gösteren insandır. Diğer pek çok imkân ne 
kadar gelişmiş olursa olsun, insan kaynağınız, gönüllü 
ağınız nitelikli ve aktif değilse kurumsal yapının tekâ-
mülü zordur. Bunlarla birlikte eğitime önem vermek ve 
teknolojiyi yakından takip edip sunduğu fırsatları iyi 
değerlendirmek gerekir. Bunların yanında, ekipler de 
amaçlar doğrultusunda iyi yönlendirilebilirse inşallah 
başarı gelecektir.”

Sivil toplum yaraların 
süratle sarılmasında 

önemli rol oynuyor
İHH Başkanı Yıldırım, STK’ların gerçekleştirdikleri faali-
yetler ile sosyo-ekonomik yapıda önemli bir yer tuttu-
ğunu belirtti. Başkan Yıldırım değerlendirmesinde, ya-
şanan acil durumlarda vakıf ve derneklerin sergilediği 
dayanışma gücünün önemini işaret etti:

“Bu konuda sivil toplum kuruluşlarının iki önemli özel-
liğinin ön plana çıktığını düşünüyorum. Birincisi yurt içi 
ve yurt dışında sivil toplum kuruluşları gelir adaletsizli-
ğinin dengelenmesi noktasında önemli bir görev üstle-
niyor. İhtiyaç sahibi insanlara ulaşarak maddi ve manevi 
olarak yapılan yardımlar, dünyada artmakta olan gelir 
dağılımındaki bozulmayı dengelemekte. Tabi sadece 
maddi yardım dağıtan kurumlar değil, eğitim, sağlık 
vb. alanlarda çalışan STK’lar da sosyo-ekonomik yapı-

DOSYA

Sivil Toplum
Harekete Geçme ve 
Sorumluluk

Üstlenme Sahasıdır
İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, 
Çerçeve ekibine yaptığı açıklamada sivil 
toplumun kabuğuna çekilmeye müsait
olmayan bir alan olduğunu vurguladı.

Bülent YILDIRIM
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı
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etki alanlarının da genişlemesini sağlayacaktır. Bu du-
rum çalışmalar noktasında fayda sağlayabileceği gibi 
kuruluşlara da katkılar sunacaktır. Bu kapsamda, devlet 
kurumlarıyla STK’ların birlikte yürüttüğü çalışmalar da 
büyük önem arz ediyor. Her bir kuruluşun farklı tecrübe-
leri, farklı birikimleri, farklı bakış açıları ve farklı güçleri 
var. Bunlardan istifade edilmesi büyük önem taşıyor.”

MÜSİAD,
Karz-ı Hasen Sandığı 

ile fark oluşturuyor
MÜSİAD’ın iktisadi alanda hayata geçirdiği alternatif ça-
lışmalarla öne çıktığını belirten Başkan Yıldırım, MÜSİ-
AD Karz-ı Hasen Sandığı projesine de atıfta bulunarak, 
MÜSİAD’ın geleneksel bir yardımlaşma yöntemini yeni-
den canlandırarak farkını ortaya koyduğunu söyledi:

“MÜSİAD, kurulduğu 1990 yılından itibaren iş dünyası 
içerisinde önemli bir yer edinmiş olup, iktisadi alanda 

yaptığı faaliyetler ve alternatif projelerle öne çıkmış-
tır. Özellikle 2000’li yıllarda üye sayısı, yurt içi ve yurt 
dışındaki şube sayısında gösterdiği büyüme ivmesi ile 
Türk ekonomisi için önemli STK’lardan biri olmuş ve 
projeleriyle bu yönünü devam ettirmektedir. Yaptığı 
fuarlarla ve yurt dışındaki açılımlarıyla da ülke ihraca-
tının artmasına büyük katkı sağlayan MÜSİAD, böylece 
yeni yatırımlarda öncü rol oynayarak ülke ekonomisinin 
büyümesinde etkili olmaktadır. Son yıllarda düzenleme-
ye başladığı Vizyoner programı ile iş dünyasını küresel 
ölçekteki yeni değişimlere hazırlaması, Genç MÜSİAD 
oluşumu ile gençlere dokunması ve Karz-ı Hasen Sandı-
ğı projesi ile geleneksel bir yardımlaşma yöntemini ye-
niden başlatması da MÜSİAD’ı farklı kılan özelliklerden. 
Ayrıca, MÜSİAD’ın Türkiye’de ve dünyada yaşanan olay-
lara ve insani yardım çalışmalarına duyarsız kalmadığı-
na da pek çok kez şahit olduk. MÜSİAD’a bu duruşun-
dan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Çerçeve Dergisi 
ise sadece bir dergi olmanın ötesinde özel bir misyona 
sahip. Ticari hayatın dışında toplumsal sorunlara da de-
ğinerek insan odaklı bir ekonominin iş dünyasındaki ve 
hayatımızdaki önemini de bizlere hatırlatıyor. 30 yıldır 
emek veren ve 100’üncü sayıya ulaşan Çerçeve dergisi-
ne yayın hayatında başarılar diliyorum.”

DOSYA
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Çerçeve Dergisi ekibine özel açıklamalarda bulunan Yer-
yüzü Doktorları Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, sivil 
toplum alanındaki çalışmaların önemini değerlendirdi. 
MÜSİAD’ın faaliyetlerine de değinen Başkan Güney, “MÜ-
SİAD, belirli ilke ve değerleri paylaşan iş insanları arasın-
daki dayanışma ruhunu güçlendirmede çok mühim bir 
rol üstlenmektedir” dedi.

STK’lar katılımcı bir ruhla
çoklu dengelemeyi sağlıyor

Sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir ruhla daha merha-
metli bir dünya için hareket ettiğini ve bu sayede bütün 
sosyal tarafları birleştirdiğini söyleyen Yeryüzü Doktorları 
Başkanı, sürdürülebilir projelerin önemine dikkat çekti:

“Sivil toplum; devlet ile kişi arasında dengeyi sağla-
yan önemli bir enstrüman ve dünya genelinde trendi 
günden güne artan bir olgudur. Bununla birlikte ge-
lecekte daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha 
merhametli bir dünya için gerekli bir mekanizmadır. 
Sivil topluma destek mekanizmalarının daha formel ve 
mücessem hale getirilmesi çok önemli. Beraberinde sivil 
toplumun niteliğinin artırılması için eğitim çalışmaları ve 
iş birliklerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda 
yine sivil toplum kuruluşları ile ilgili mevzuat daha da 
güçlendirilebilir ve çeşitlendirilebilir. STK’lar katılımcı bir 
ruhla çoklu dengelemeyi sağlıyor ve bütün sosyal taraf-
ları birleştiriyor. Bu sebeple sosyal barışa ve sosyal uyu-
ma katkı sağlayan çok önemli bir enstrüman olduğunu 
düşünüyoruz. Bunun yanında STK’lar, faaliyet yürütülen 
bölgelerde gerek sürdürülebilir projeler üreterek gerek-
se istihdam sağlayarak toplum için sosyo-ekonomik açı-
dan önemli katkılar üretmektedir. Sivil toplum kuruluş-
ları öncelikle mesleki örgütlenmeyi güçlendirdiler ve bu 
sayede iş insanlarının niceliğini artırdıkları gibi niteliğini 
de artırdılar. Bununla birlikte sermayenin belirli bir ke-
simde toplanmasının önüne geçip tabana yayılmasına 
katkı sağladılar.”

MÜSİAD, dayanışma ruhunu
güçlendirmede mühim bir rol üstleniyor

MÜSİAD ve Çerçeve Dergisi’nin iş dünyasındaki yerine de-
ğinen Başkan Güney, MÜSİAD’ın iş insanları arasındaki da-
yanışma ruhunu güçlendirmede çok önemli bir sorumluluk 
üstlendiğini belirtti. Başkan Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

“MÜSİAD, belirli ilke ve değerleri paylaşan iş insanları 
arasındaki dayanışma ruhunu güçlendirmede çok mü-
him bir rol üstlenmektedir. Değer ve tecrübe paylaşımı 
ile iş insanlarımızın vizyonu gelişiyor, ülkemizdeki iş gü-
cünün yetkinliği ve kalitesi artıyor. Bu sayede daha fazla 
iş insanımız, yerel ve global pazarda kendine yer bulup 
ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayabiliyor. Çerçeve 
Dergisi ise ekonomi, ülke gündemi ve toplumsal konu-
lardaki kaliteli analizleri ile başta iş dünyası olmak üze-
re, her alandan okuyucusunun vizyonuna büyük katkılar 
sağlamaktadır. Değişen dünyanın dinamiklerini geniş bir 
perspektif ile bizlerle buluşturan Çerçeve Dergisi’ne ya-
yın hayatında başarılar diliyoruz.”

DOSYA

Daha
Merhametli

Bir Dünya İçin
Yeryüzü Doktorları Başkanı
Uzm. Dr. Yahyahan Güney, sivil toplumun
devlet ile kişi arasında dengeyi sağlayan
önemli bir enstrüman olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Yahyahan Güney
Yeryüzü Doktorları Başkanı
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PUSULA

Türkiye’nin Arap coğrafyasına
açılan kapısı ve bölgenin
sanayi üssü Gaziantep,
farklı birçok alandaki değerleriyle
cazibe merkezi olma yolunda
emin adımlarla ilerliyor.

Orta Doğu’nun
Sanayi ve Gastronomi Üssü

Gaziantep
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halkı, 9 Şubat 1921’de teslim olur. Savaş tam 10 ay sürer. 
25 Aralık 1921’de Ankara Anlaşması gereğince Fransız 
birlikleri şehri boşaltır. 

Kahramanlığıyla ün salmış “Gazi” şehir

Şehre 8 Şubat 1921 günü Gazilik unvanı verildi. Gazian-
tep, 1987 yılında çıkarılan 3398 sayılı kanun ile büyük-
şehir unvanı kazandı. Başlangıçta iki ilçe (Şahinbey ve 
Şehitkamil) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin sı-
nırlarına dahil edildi. 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı 
kanun ile büyükşehir belediyesinin sınırları valilik binası 
merkez kabul edilerek yarıçapı 30 kilometre olan daire-
nin sınırlarına genişletildi. Bu sınırlar içinde kalan ilçeler, 
büyükşehir ilçe belediyeleri hâline geldi. 2012 yılında 
çıkarılan 6360 sayılı kanun ile 2014 Türkiye yerel seçim-
lerinin ardından büyükşehir belediyesinin sınırları il mül-
ki sınırları oldu. Şu anda üç merkez ilçesi vardır bunlar; 
Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçeleridir.

Türkiye’nin en büyük
sanayi bölgesi Gaziantep’te

Gaziantep ulaşım olanakları ve liman kentlerine yakınlığı 
sebebiyle ekonomik açıdan Türkiye’nin en zengin kent-
lerindendir. Gaziantep’teki en önemli geçim kaynakları 
tarım, sanayi ve ticarettir. Güneydoğu Anadolu Proje-
si’nin tamamlanması ile kentte tarımın daha gelişmesi 
planlanıyor. Maden kaynakları açısından Gaziantep’te 
fosfat, manganez ve boksit çıkarılır.
Tarım: Gaziantep’in ekonomisinde tarım önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu alandaki en önemli tarım ürünü ise an-
tepfıstığıdır. Türkiye’deki antepfıstığı üretimin büyük 
bölümü ise Gaziantep’ten sağlanır. Öyle ki, 2007 yılın-
da sadece Gaziantep’te 60.000 ton antepfıstığı üretil-
miştir. Zaten antepfıstığı adını bu kentten almaktadır. 
Hatta Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü de Gaziantep’te-
dir.  Gaziantep’te antepfıstığı kadar zeytin ve üzüm de 

önemli tarım ürünlerindendir. Bu şekilde Gaziantep, ta-
rımsal açıdan da çok gelişmiştir. Tarım kadar olmasa da 
hayvancılık da Gaziantep ekonomisinde çok önemli bir 
yer tutar. Kentte en çok yetiştirilen hayvan koyundur. 
Gaziantep’ten Arap ülkelerine çok sayıda canlı hayvan 
ihraç edilir.

Sanayi ve ticaret: Gaziantep, sanayi ve ticarette çok 
gelişmiştir. Kentteki bütün gelişme özel sektörün çaba-
ları ile oluşmuştur. Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük 
sanayi sitesi bulunur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye’nin sa-
nayi ve ticaretinde 5. sıradadır. Gaziantep, son yıllarda-
ki ekonomik gelişmeler ile bölgenin en önemli ticaret 
merkezi haline geldi. Gaziantep’teki en önemli sanayi 
dalları pamuk ve akrilik iplik, halı, un, irmik, makarna, 
gıda maddeleri, bitkisel yağ, plastik, deterjan üretimi ve 
deri üretimidir. Gaziantep’in ülke çapında ihracat payı 
yüzde 15’dir. Ayrıca kent, antepfıstığı üretim ve ihraca-
tının yüzde 90’ı, kuruyemiş işleme ve ihracatının yüz-
de 85’ini, makarna işleme ve ihracatının yüzde 60’ını, 
pamuk ipliği imalat ve ihracatının yüzde 45’ini ve havlu 
imalat ve ihracatının yüzde 10’unu elinde tutuyor.
Madenler ve enerji kaynakları: Gaziantep, madenler ba-
kımından bölgesinde zengin bir konumda. Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğü’ne (MTA) göre Gaziantep’te 
boksit, demir, dolomit, fosfat, gümüş, krom, maden kö-
mürü, doğalgaz ve petrol bulunuyor. İlde elektrik üre-
timinde en çok hidroelektrik enerjiden faydalanılmak-
tadır. Elektrik üretiminde Karkamış ve Birecik barajları 
bulunur. Su ısıtmak amacıyla ise güneş enerjisinden fay-
dalanılmaktadır.

Anadolu’nun gastronomi başkenti

Gaziantep’te çok çeşitli el sanatları mevcuttur. Geçmişte 
Gaziantep’teki en yaygın el sanatları dericilik, bakırcılık, 
yemenicilik, kilimcilik, el işlemeciliği ve kuyumculuktur. 
Bunlardan el işlemeciliği, bakırcılık ve kilimcilik önemini 
hâlâ koruyor. Özelikle Gaziantep’in kendine özgü motif-

Gaziantep ya da eski ve halk arasındaki adıyla An-
tep, Türkiye’nin en kalabalık dokuzuncu, şehir merkez 
nüfusuyla en kalabalık altıncı şehri olarak öne çıkıyor.  
2020 sonu itibarıyla yapılan nüfus sayımına göre şehir, 
2 milyon 101 bin 157 kişilik nüfusa sahip. Ancak resmî 
olmayan rakamlara göre 2022 Şubat ayı itibariyle şeh-
rin nüfusunun 2 milyon 500 bine ulaştığı öngörülüyor. 
Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kesişme 
noktasında bulunan Türkiye’nin önemli şehirlerinden 
Gaziantep; sanayi ve gelişmişlik bakımından ilk sıralarda 
yer alıyor.  Bölgenin eğitim, ticaret ve sanayi şehri olan 
Gaziantep, kültürel açıdan da bölgenin hâlâ yaşanılan 
en eski kentlerinden biridir. Bunların yanında Gaziantep, 
Türkiye sanayisi ve ticaretinde çok önemli bir yer tutar. 
Bunun sebepleri arasında Gaziantep’in Anadolu ve Orta 
Doğu arasında kilit bir konumda bulunması ve liman 
kentlerine yakınlığı sayılabilir. Gaziantep’in en ünlü sim-
geleri arasında Gaziantep Kalesi bulunur.

Mezopotamya’nın kalbinde
kadim bir İpek Yolu şehri

Tarih boyu stratejik önemini elinde tutan Gaziantep 
şehri, Mezopotamya uygarlığının en önemli yerleşim 
noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Günümüzdeki Ga-
ziantep’in yakınlarında bulunan Dülük (Dolikhe ya da 
Doliche) bu yöredeki en eski kenttir. Bölgedeki arkeolo-
jik kazılardan bu kentte Paleolitik dönemden beri insan-
ların yaşadığı bilinmektedir. Ancak, Dülük, Erken Tunç 
Çağı’ndan sonra sürekli yerleşim yeri hâline gelebilmiş-
tir. Yine bu bölgedeki Zeugma antik kentinden çıkarılan 
ve şu anda Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenen “Çin-
gene Kızı” mozaiği bölge için önemli bir eserdir. Mozaik-
teki kişinin Yunan mitolojisindeki yeryüzü tanrıçası Gaia 
olduğu düşünülüyor.

Gaziantep, İpek Yolu üzerinde bulunduğu için çok ge-
lişmiş bir şehir olarak öne çıkar. İlk kurulduğunda Babil 
yönetimi altında kalan kent, MÖ 1700’lü yıllarda Hitit-
ler’in eline geçti. Hititler’den sonra Mısır yönetimine 
geçen kent, MÖ 700-MS 546 arasında ise kronolojik 
sırayla Medler, Asurlular ve Persler tarafından yönetilir.  
MÖ 6. yüzyılda ise kent sırası ile Makedonya, Selevkos 
ve Komagene uygarlıklarının yönetimi başlar.  Roma ve 
Bizans dönemlerinde yeniden dizayn edilerek bölgede 
önemini artıran şehir, MS 636 yılında halife Ömer bin 
Hattab tarafından Bizanslılardan alındı. Gaziantep, 1071 
Malazgirt Savaşı sonrası önce Selçuklu yönetimine ge-
çerken, bir dönem Eyyübilerin yönetiminde kaldı. 1270 
yılında Moğol istilasından nasibini alan şehir ve 1471 yı-
lında Memlük Devleti’nin egemenliğine geçti. Değişik 
medeniyetlere ev sahipliği yapan Antep, 1516 yılında 
Osmanlıların eline geçmesiyle ilk dönemlerde Arap ve 
Halep Eyaleti’ne bağlı bir konumda iken, 1531 yılında 
Dulkadir Eyaleti’nin teşekkül etmesi sonucu, bu eyaletin 
sınırları arasında yer alarak 1818 senesine kadar bu ko-
numunu muhafaza etti. 

Osmanlı döneminde Gaziantep

Bu tarihten itibaren yeniden Halep eyaletine sancak 
olarak bağlandı. Şehir, Osmanlı kent kültüründe önemli 
bir yer almıştır. Osmanlılar döneminde kente çok sayı-
da cami, medrese, han ve hamam inşa edildi. 1516-1596 
yılları arasında kent, üretim, ticaret ve el sanatları yö-
nünden de çok gelişmiştir. 1641 ve 1671 yıllarında iki defa 
kenti ziyaret eden Evliya Çelebi, kentte 22 mahalle, 8 
bin ev, 100 kadar cami, medrese, han, hamam ve bir 
de kapalı çarşı olduğunu yazar ve seyahatnamesinde 
aynen “Dünya yüzünden geniş bir ili, göz alıcı büyük 
yapıları her yerden aranan eşyası, birçok mezraları, bol-
luk ve verimliliği, bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları 
ve ırmaklarıyla burası “Şehr-i Ayıntab-ı Cihan’dır” der. 
Osmanlı döneminde Ayıntap adıyla anılan şehir, asla 
kendi eyaletinde olmayıp, önce Maraş (bugünkü Kah-
ramanmaraş), sonra Halep eyaletinde yer almıştır. Buna 
rağmen Ayıntap’ın kültürü Arap kültüründen fazla etki-
lenmemiştir.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Antlaşması ile bir-
likte Osmanlı Devleti parçalanır. 17 Aralık 1918 tarihinde 
Antep, Birleşik Krallık’a, 5 Kasım 1919 tarihinde Fran-
sa’ya bırakılır. Antep halkı, 1920 yılında, Fransız birlik-
lerinin Antep’e yerleşmesi üzerine direnişe başlar. 1920 
yılının Ocak ayında direniş grupları, Fransızların bir sü-
vari birliğini pusuya düşürür. Şahin Bey komutasındaki, 
200 kişilik millî mücadele gücü, 1920 yılının Mart ayına 
kadar Antep’teki Fransız askerlerine karşı savaşır. Antep 
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leri olan kilimleri ve bakır ürünleri çok meşhurdur. Ga-
ziantep’e özgü kilim çeşitleri Baklava dilimleri, Habbap 
ayağı, Kuş Kanadı, Zincir Göbek, Dirsek göbek, Pençe 
Göbek, Çarkı felek, Parmak göbek ve Atom Göbek’tir. 
Ayrıca hanımların hemen her evde yaptığı Antep işi, 
dantel ve örgü gibi başka el sanatları da mevcut.

Gastronomi ve mutfak sanatları: Gaziantep’in çok zen-
gin bir mutfağı toplamda 300 çeşide yakın yemeği var-
dır. Türkiyenin lezzet ve gastronomi şehridir. Bu mutfak 
seneler boyunca çeşitli geleneklerin ve uygarlıkların 
harmanlanmasıyla zenginleşmişti.  Antep mutfağı özel-
likle kebap, et yemekleri, tencere yemekleri ve tatlıları 
ile meşhurdur. Beyran, alinazik, içli köfte, mercimek köf-
tesi, maş çorbası, pirpirim aşı, lebeniye çorbası, yoğurtlu 
çiğdem aşı, yoğurtlu keme aşı, zerdali aşı, alaca çorba, 
altı ezmeli kebap, arap köftesi, baklava, beyti, börk aşı, 
çağla aşı, cağırtlak kebap, doğrama, ekşili taraklı kebap, 
erik tavası, firik pilavı, kavurma, kuşbaşı kebap, küşne-
me, lolazlı pilav, yağlı köfte, omaç, sarımsaklı lahmacun, 
patlıcan kebabı, sarımsak kebabı, simit kebabı, soğan 
kebabı, şiveydiz, yuvarlama, yeni dünya kebabı, diş 
hediği, zerdeli sütlaç, katmer, baklava çeşitleri, künefe, 
kuymak, un helvası, nişe helvası, şam tatlısı, şirin tar-
hana Gaziantep mutfağına özgü yemek ve tatlıların sa-
dece çok azıdır. Gaziantep, 2015’te gastronomi dalında 
UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil edildi.

Tarihi yerler ve müzeler: Kentin tam merkezinde tarihî 
Gaziantep Kalesi yer alır. Kalenin güneyinde tarihî Naib 
Hamamı bulunuyor. Kalenin kuzeyinde ise çok sayıda 
tarihî han (Bayaz Han, Büdeyri Hanı ve Şire Han gibi) 

bulunmakta. Hanların kuzeyinde bakır işlemeleriyle 
ünlü tarihî Bakırcılar Çarşısı yer alır. İlde Boyacı Camii, 
Kurtuluş Camii ve Şirvan Camii gibi çok sayıda tarihî 
cami yer alır. Bey Mahallesi’nde ise tarihi Antep evleri 
yer alır. İldeki görülecek bir diğer yer ise Aziz Bedros 
Kilisesi’dir. Söz konusu bütün yerler ödüllü “Kültür Yolu 
Projesi” adı altında restore edildi. Gaziantep sınırları 
içerisindeki Zeugma ile Yesemek Taş Ocağı ve Heykel 
Atölyesi, UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde 
bulunuyor.

Gaziantep, ilinde çok sayıda müze vardır. Yapılmakta 
olan müzelerle beraber Gaziantep tam bir müzeler ken-
ti olacaktır. Aşağıda Gaziantep’teki müzelerin bir listesi 
yer almaktadır: Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Gaziantep 
Mevlevihanesi Vakıf Müzesi, Şahinbey Savaş Müzesi, 
Medusa Cam Müzesi, Hasan Süzer Etnografya Müzesi, 
Zeugma Mozaik Müzesi.

Aynı zamanda Gaziantep birçok park ve mesire yerine ev 
sahipliği yapar. Yeşilvadi Parkı, Türkiye’nin en büyük par-
kıdır ve şehrin güney sınırının tamamını kaplar. Bununla 
birlikte 100. Yıl Parkı, Celal Doğan Parkı, Anneler Parkı, 
Masal Parkı ve Hayri Tütüncüler bunlardan birkaçıdır. 
Kentte Harikalar Diyarı, Safari Parkı gibi eğlence yerleri 
bulunmaktadır. Ayrıca Gaziantep’te Türkiye’nin en bü-
yük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi 
bulunur. Bu hayvanat bahçesi Orta Doğu ve Balkanlar’ın 
en büyük, dünyanın ise 4. en büyük hayvanat bahçesidir. 
Türkiye de müze bakımından zenginlik sıralamasında 5. 
sıradadır. Gaziantep’te gezilecek diğer yerlere planetar-
yum ve botanik bahçesi ve müzeleri örnek verilebilir.
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Selenium Park 2+1’den 5,5+1 bahçe dubleksine uzanan konforlu daireleri, yatay mimarisi ve geniş yeşil alanlarıyla 
Zeytinburnu’nda hayat buluyor. Tarihi surlara komşu, hem karlı bir yatırım fırsatı hem de geniş aileler için 

keyifli bir yaşam alanı sunan bu eşsiz Aşçıoğlu projesinden ev sahibi olma şansını sakın kaçırma!

Lansmana özel ayrıcalıklı fiyatlar ve bankasız, vade farksız finansman modeli avantajlarıyla...

Tarihin Huzurunda Derin Bir Nefes...

Tarihin Huzurunda, Yaşamın Kalbinde...
Etrafı üniversiteler, hastaneler, alışveriş merkezleri ve 
sosyal tesisler ile çevrili Selenium Park, Avrasya Tüneli 

ve Marmaray gibi şehrin önemli ulaşım araçlarının 
çok yakınında yer alıyor.

Selenium Yaşam Konsepti
Selenium projeleri, hem dünya dinamiklerini 

yakalayan çizgisiyle kaliteyi ve güncel teknolojiyi 
içinde barındırıyor hem de kendi lokasyonunun 

kültürel geleneklerini kucaklıyor.

Ayrıcalığınız için her detay düşünüldü
Profesyonel tesis yönetim şirketi olan SE Club, 

Selenium Park’ın tüm güvenlik, temizlik ve 
teknik hizmetlerini modern yönetim anlayışı ve 

uzman kadrosu ile sağlıyor.

Gaziantep eğitim alanındaki
gelişmişlik seviyesi ile parıldıyor

Gaziantep’te okur yazarlık oranı yüzde 90’ın üzerinde. 
İlde çok sayıda okul bulunuyor. 1988 yılında ilde 6’sı özel 
162 ilköğretim okulu, 5’i özel 14 genel lise, 19 mesleki 
ve teknik lise, 3 fen lisesi, 2 halk eğitim okulu, 2 çırak-
lık eğitim merkezi, 1 eğitim araçları donatım merkezi, 1 
rehberlik ve araştırma merkezi ve 1 sağlık eğitim merke-
zi bulunmaktadır. Ayrıca 27 özel kurs ve 1 öğretmenler 
evi bulunmaktadır. Bir eğitim şehri olan Gaziantep’te şu 
an 4 tane üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 
2’si devlet, 2’si vakıf üniversitesidir. Gaziantep Üniver-
sitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Sanko Üniversitesi eği-
tim vermektedir. Üniversitelerde YÖK’ten onay almış 4 
tane Tıp, 3 tane Hukuk, 3 tane Mühendislik ve Mimarlık, 
1 tane Havacılık ve Uzay Bilimleri fakültesi mevcut. Ga-
ziantep’te 3 adet kütüphane vardır. Bunlar Gaziantep İl 
Halk Kütüphanesi, Şahinbey İlçe Halk Kütüphanesi ve 
Şehitkamil Bilgi Yılı İlçe Halk Kütüphanesi’dir.

Gaziantep’te Altyapı ve Ulaşım

Gaziantep, Anadolu ile Mezopotamya arasında yer al-
dığı için tarih boyunca hep ticaret yolları üzerinde yer 
almıştır. Bunlardan en önemlisi İpek Yolu’dur. Bu sebep-
ten dolayı ilde kara ve hava ulaşımı çok gelişmiştir. Gazi-
antep’in denize kıyısı olmadığı için kentte deniz ulaşımı 
yapılamamaktadır. En yakın liman kentleri İskenderun 
ve Mersin’dir.

Kara ulaşımı: Gaziantep, tarih boyunca önemli ticaret 
yolları üzerinde olduğu için kara ulaşımında da çok ge-

lişmiştir. Özellikle Avrupa’dan Asya ve Afrika’ya geçişi 
sağlayan E-24 otoyolu, kentin gelişiminde önemli rol 
oynar. Ancak ildeki en önemli yol Gaziantep-Adana-Tar-
sus Otoyolu’dur. Gaziantep kentinden her gün Adana, 
Ankara, Birecik, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kar-
kamış, Malatya, Nizip, Nusaybin ve Osmaniye’ye Demir-
yolu seferleri yapılır. 1954 yılında hizmete giren gar, hâlâ 
ulaşımda önemli bir yere sahiptir. Başka bir terminal ise 
2001 yılında hizmete açıldı. Kentte halk ve belediye oto-
büsleri, dolmuş ve taksiyle ulaşım yapmak mümkün.

Demiryolu: Gaziantep’te raylı ulaşımda oldukça geliş-
miştir, kent merkezinde ulaşım gelişmiş tramvay ağı ile 
sağlanıyor. Gaziantep’te şu anda işleyen 3 tane tramvay 
hattı bulunmaktadır, 1.etap Gar-Üniversite hattının yapı-
mı 2008 yılında başlamış,2010 senesinin haziran ayın-
da hizmete girmiştir, daha sonra 2.etap Karataş hattı 
yapılmış ve 3. etap İbrahimli hattı da yapılıp, bu sene 
İbrahimli hattı hizmete girdi. Ayrıca Gaziantep’te 25 ki-
lometrelik banliyö tren hattı olan Gaziray inşası devam 
etmektedir. Gaziray Türkiye’nin en büyük metro pro-
jesinin alt yapısıdır. Ayrıca Gaziray’ın 5 kilometrelik bir 
kısmı yer altı metrosudur. Gaziray’ın tamamlanmasının 
ardından Gar-Şehir Hastanesi ve Gar-Onkolji Hastanesi 
arasında 2 farklı hatta metro projeleri yapılması planlar 
arasında.

Hava ulaşımı: Gaziantep, hava ulaşımı bakımından da 
çok gelişmiştir. Kentte Gaziantep Oğuzeli Havalimanı 
adında uluslararası havalimanı bulunmaktadır. Havaala-
nı şehirden yaklaşık 20 km. uzaktadır. İstanbul, Anka-
ra, İzmir, Antalya ve Bursa’ya uçak seferleri yapılmakla 
beraber, diğer illere de Ankara bağlantılı uçak seferleri 
yapılmaktadır. Dış hatlarda ise Düsseldorf, Frankfurt, 
Hannover, Zürih, Stuttgart, Köln, Luton, Kuzey Kıbrıs ve 
Erbil’e direkt uçuşlar vardır. 
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dışında, katılımcı iş adamları arasındaki ticaret hacmini 
artırmak amacıyla sektör bazlı özel iş toplantıları ve iş eş-
leştirme oturumları da düzenlenmektedir.

2006 yılında İslam Konferansı Teşkilatı ile yapılan anlaş-
ma ile IBF, COMCEC iş adamları platformu olarak kabul 
edildi. Aynı zamanda İslam Kalkınma Bankası ve İslam 
Ticaret Odası ile resmi anlaşmaları bulunmaktadır. Türki-
ye’deki etkinlikler ise Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan-
lığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı düzeyinde katılımı ile 
gerçekleşmektedir. 

Bu toplantılar çok geniş bir yelpazede ve coğrafyada ger-
çekleşmiştir, bu listeye göz attığımızda: 

- 1995, Lahor, Pakistan
- 1996, 1997, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012,
   2014, 2016, 2018, 2020, İstanbul, Türkiye
- 2000, Cape Town, Güney Afrika
- 2001, Kuala Lumpur, Malezya
- 2003, Tahran, İran 
- 2005, Cidde, Riyad Suudi Arabistan
- 2007, Abu Dhabi, BAE
- 2009, Kahire, Mısır
- 2011, 2017 Amman, Ürdün
- 2013, Marakeş, Fas
- 2015, Doha, Katar
- 2019, Saraybosna, Bosna Hersek
- 2021, Bakü, Azerbaycan 

Türkiye’de gerçekleştirilen IBF kongreleri Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
himayelerinde ve MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı gerçek-
leştirilmekte ve bu sayede iş insanlarının bir araya gelerek 
büyük bir sinerji oluşturması sağlanmaktadır. Hatta 2020 
yılında İstanbul’da pandeminin en zirve olduğu dönemde 
bile IBF forumu başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Azerbaycan ve Bosna Hersek kongreleri
iş dünyasında büyük bir etki oluşturdu

2019 yılında Bosna Hersek’te gerçekleştirilen toplantıya 
dünyanın her tarafından iş insanları gelerek 800 kişilik 
ülke tarihindeki en büyük buluşma gerçekleştirilmiştir. 
Bu toplantı IBF’in tüm dünyadan iş adamlarının buluş-
masına imkân sağladığı önemli etkinliklere güzel bir ör-
nek teşkil etmiştir. 

2021 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan son 
IBF kongresi, pandemi gibi zorlu şartlar olmasına rağ-
men, büyük bir gövde gösterisine sahne olmuş ve 1300’e 

yakın iş insanının yeni pazarlara açılması konusunda bü-
yük bir etki oluşturmuştur. 

Uluslararası İş Forumu amaçlarından birisi de dijital or-
tamda etkin bir network kurmak ve iş birliklerini artır-
maktır. Özellikle 2009 yılında başlayan Arap baharından 
sonra birçok ülkeden iş insanları Türkiye’ye gelmiş ve 

DEĞERLENDİRME

farklı bölgelere yerleşmişlerdir. Bu tarihten sonra, yine 
Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan iş insanları dernek-
leşerek IBF üyesi haline gelmiş ve böylece 8 yeni dernek 
IBF çatısı altında buluşmuştur. 

Bu tarihten sonra Türkiye’ye yerleşen iş insanları ve Türk 
iş adamları arasında ticareti ve ilişkiyi geliştirmek için 
bölgesel toplantılar, B2B toplantıları, forumlar düzenlen-
miş ve 600 katılımcı ile 1. Türk-Arap Zirvesi gerçekleştiril-
miştir. Göç İdaresi ve Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle bir 
araya gelinerek, Türkiye’de bulunan IBF üyesi derneklerin 
üyelerinin sorunlarına destek olunmuş ve iş yapma ve 
geliştirme imkânları artırılmıştır. 

“Medine Pazarı” Fikrinin Yeni Dünyadaki Yüz Akı

Uluslararası İş Forumu

IBF (International Business Forum – Uluslararası İş Foru-
mu), 25 ülkenin iş dünyasından iş adamlarının katıldığı, 
1995 yılında MÜSİAD tarafından kurulan uluslararası bir 
platformdur. 

Müslüman iş adamları arasında “Global İş Ağı” kurulması 
ve Medine Pazarı fikrinin yeniden geliştirilmesi ilkesinden 
yola çıkılarak kurulan bu seçkin platform, 25 ülkeden 42 
dernek başkanından oluşan bir icra kurulu (BOG) tara-
fından yönetilmekte ve ülkeler arasında ekonomik bağlar 
kurulmasını, sürdürülebilir iş birliği modellerinin oluş-
turulmasını, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesini, 
sosyal ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasını ilke 
edinmiştir.

Uluslararası İş Forumu’nun en büyük özelliği İslam dün-
yasının kurumsallaşmış ve dernekleşmiş yapılarını çatısı 
altında toplamasıdır. Bugün IBF üyesi 42 dernek mevcut-
tur ve IBF’in yönetim kurulu bu 42 derneğin genel baş-
kanlarından oluşmaktadır. 

IBF, gerçekleştirdiği 
faaliyetler ile
sürdürülebilir

kalkınma hedeflerini
destekliyor

Bugün Amerika’dan Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Afri-
ka’ya, Asya’dan Avrupa’ya birçok oluşum IBF üyesi duru-
mundadır. IBF her yıl, bir yıl Türkiye’de bir yıl da Türkiye 
dışında, belirli bir tema altında gerçekleşen kongreler; üst 
düzey paneller, çok uluslu yatırım proje sunumları, ülke 
tanıtımları ve iş dünyasına yönelik gerçek yaşam dene-
yimleri gibi pek çok faaliyetten oluşmaktadır. Bunların 

DEĞERLENDİRME Gazi MISIRLI
IBF Başkan Yardımcısı

Dünden bugüne barındırdığı değerler ile İslam dünyasında küresel bir iş ağı oluşturmayı
hedefleyen, “Medine Pazarı” fikrinin yeni dünyadaki yüz akı Uluslararası İş Forumu - IBF,
gerçekleştirdiği etkinlikler ve oluşturduğu potansiyel ticaret bağlarıyla
gönül coğrafyasını birleştiriyor.
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Ayrıca Mersin, Adana, Şanlıurfa, İskenderun, Hatay, Bur-
sa, İnegöl olmak üzere 9 bölgesel buluşma organize edi-
lerek, IBF üyesi dernekler ve MÜSİAD üyelerinin bir araya 
gelmesi sağlanmıştır. Fabrika ziyaretleri ve iş birlikleri bu 
faaliyetlerin önemli bir ayağını oluşturmuştur.

2. Türk-Arap İş Zirvesi,
Orta Doğu’nun sanayi üssü Gaziantep’te

2022 yılında 2. Türk-Arap Zirvesi Haziran ayında Gazi-
antep’te gerçekleştirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Tica-
ret Bakanı katılımı ve Bakanlık himayesinde, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle büyük bir bölge-
sel buluşmanın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu 
buluşmada farklı illerden (Kahramanmaraş, Şanlıurfa, 
Hatay, Adana, Mersin, Malatya)  MÜSİAD üyelerinin IBF 
üyesi derneklerin üyeleri ile buluşması sağlanacak ve iş 
insanları arasındaki iş birlikleri desteklenecektir. 

Toplantı yeri için Gaziantep’in seçilmesinin ana nedenle-
ri arasında, tek başına 2021’de 10 milyar dolar ihracat ile 
rekor kırması, bu bölgedeki sanayi, turizm, tarım, tekstil, 
lojistik ve ulaşım ağları ve üretimin gücü, geo-siyasi öne-
mi sebebiyle, Batı ile Doğu arasındaki ticaretin merkezi 
olarak Arap ülkelerine açılan kapı olması, Arap iş insanları 
ile Türk iş insanlarının birlikte hedef pazarlara bu nokta-
dan daha efektif planlama yapma imkânlarının olması, 
Gaziantep’in etrafında bulunan illerdeki üretim ve ihracat 
potansiyelinin fazla olması gelmektedir. 

Bundan öncekilerde olduğu gibi bu buluşmada da IBF 
bölge toplantısında birçok iş imkânın doğacağı, hem MÜ-
SİAD üyelerine hem de toplantıya katılan tüm yabancı iş 
adamlarına fayda sağlayacağı kesindir. Uluslararası İş Fo-
rumu, İslam dünyasındaki iş insanların bir araya getirme-
ye devam ederek, dünyadaki en yaygın, en geniş İslam 
dünyası buluşmalarına imza atmaya devam edecektir.

DEĞERLENDİRME

@meturizm
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atan önemli bir dönemeçte yer almaktadır. Her geçen 
gün büyüyen ve gelişen Türkiye ekonomisinin ihtiyaç 
duyduğu da budur. Dünyanın hızla yükselen ekonomile-
rinde hak ettiği yere her geçen gün yaklaşan ekonomi-
miz, en çok bir arada olma, beraber yapma ve başarma 
mottosu ile ilerlemektedir. Ve zaman MÜSİAD gibi ör-
neklere bu anlamda çok şey borçlu olacaktır.” 

MÜSİAD,
yalnız ticari ilişkileri 

değil, sosyo-kültürel
yapının da gelişmesinde

rol üstleniyor
Başkan Şahin, Çerçeve Dergisi’ne ilişkin değerlendirme-
sinde, MÜSİAD’ın Çerçeve Dergisi aracılığıyla büyüyen 
fikirlerden kamuoyunu haberdar ettiğini belirtti. Sos-
yo-kültürel ilişkilerin önemine de değinen Başkan Fatma 
Şahin, “MÜSİAD, yalnızca ticari ilişkileri ileriye taşımakla 
kalmayıp sosyo-kültürel ilişkilerin gelişmesi noktasında 
da önemli bir rol üstleniyor” ifadelerini kullandı:

“MÜSİAD, yalnızca ticari ilişkileri ileriye taşımakla 
kalmayıp sosyo-kültürel ilişkilerin gelişmesi noktasın-
da da önemli bir rol üstleniyor. Bu görevin hakkı ile 
yerine getirilmesi için ulaşılabilirliğin her geçen gün 
artması gerekiyor. Hedef sürekli büyür, çünkü her bir 
fikir, her bir proje adeta bir canlıdır. Gelişip büyür ve 
etkisini yayar. MÜSİAD bu anlamda Çerçeve Dergisi 
aracılığı ile büyüyen fikirlerden haberdar olmamızı, 
paylaşmamızı ve yayarak faydalanıcılarını artırmamı-
za olanak sağlıyor.” 

Türk-Arap İş Zirvesi, Gaziantep ve
bölgeye büyük katkı sağlayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Gazi-
antep’te 10-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2. 
Türk-Arap İş Zirvesine ilişkin Gaziantep’in bölgesel öne-
mine dikkat çekerken, zirvenin bölgesel kalkınmaya ve 
ekonomiye büyük katkı sağlayacağını vurguladı:

“Organizasyonun Türkiye’ye ciddi bir ekonomik katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. İş zirveleri hele de başka 
toplumların çatısı ile oluşuyorsa burada katma değer 
sağlayacak bir iş birliği yapısı vardır. Elbette ki ülkemiz 
gibi ilimiz Gaziantep de bu katkıdan azami şekilde yarar-
lanmaya çalışacaktır. Ürettiğinizi ne kadar uzağa ulaştırı-
yor ne kadar çok kişiye iletebiliyorsanız bu sizin gücünü-
zü gösterir. Gaziantep bu anlamda örnek bir model, Türk 
ekonomisine can suyu olacak. Sadece Ocak 2022’de 722 
milyonu aşan ihracat rakamı ve kendi rekorunu kıran bü-
yüme oranı bu şehrin ne kadar uluslararası bir ekonomik 
hareketlilik içinde olduğunun göstergesidir. İş zirvelerinin 
her biri bu anlamda bir keşiftir, yeni bir ekonomik heye-
candır. Bu anlamda bu zirvenin de Gaziantep için çok 
önemli sonuçları, katkıları olacağına inanıyorum. Özellik-
le dünyada söz sahibi olduğumuz halı üretimimiz, tarı-
mın yanı sıra teknolojik ürünlerimiz ile Arap ülkelerinin 
beklentilerin de üstünde bir ürün çeşitliliği kalite ve ticari 
hacim bulacaklarına gönülden inanıyorum.”

Gaziantep, dünyanın rekabetçi şehirleri 
arasında yükseliyor

Gaziantep’in dünyanın en rekabetçi şehirleri arasında 
gösterildiğini ifade eden Başkan Şahin, Tarihi İpek Yolu 
üzerinde yer alan şehrin ekonomik potansiyeli ve kültürel 
zenginlikleri ile dikkat çektiğini söyledi. Başkan Şahin, pro-
jelerine de değindiği açıklamasında Türkiye’nin en büyük 
sanayi bölgesinin Gaziantep’te bulunduğunu söyledi:

2. TÜRK-ARAP İş Zirvesi
Gaziantep ve Bölgemize
Büyük Katkı Sağlayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MÜSİAD’ın
Türk ekonomisindeki yerine de değinen Başkan Şahin, “MÜSİAD, hem yurt içinde hem de yurt dışında

Türk iş insanlarının buluşma noktasıdır” dedi.

Fatma ŞAHİN
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

DEĞERLENDİRME

Uluslararası İş Forumu (IBF) tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenecek olan Türk-Arap İş Zirvesi, 10-12 Haziran 
tarihlerinde Türkiye’nin sanayi üssü Gaziantep’te ger-
çekleştirilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş bir-
liğinde düzenlenecek etkinliğe ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, düzenlenen her iş zirvesinin yeni bir eko-
nomik heyecan ve ticari fırsat oluşturduğunu vurguladı. 
MÜSİAD’ın Türk ekonomisi için önemini değerlendiren 
Başkan Şahin, MÜSİAD’ın yurt içi ve yurt dışında Türk 
iş insanları için önemli bir buluşma noktası olduğu-
nu işaret etti. Başkan Şahin, Çerçeve Dergisi’ne ilişkin 
düşüncelerini de aktarırken, “MÜSİAD, Çerçeve Dergisi 
aracılığı ile büyüyen fikirlerden haberdar olmamızı, pay-
laşmamızı ve yayarak faydalanıcılarını artırmamıza ola-
nak sağlıyor” dedi.

MÜSİAD,
girişimcilerimizin

başvurduğu
bilgi kaynağı ve

ihracat rehberidir
Çerçeve ekibine yaptığı açıklamalarda MÜSİAD’ın haya-
ta geçirdiği projeler ile iş insanları için güvenli bir liman 
haline geldiğini belirten Başkan Şahin, MÜSİAD’ın özel-
likle girişimciler için önemli bir bilgi kaynağı olduğunu 
işaret etti:

“Türkiye’ye inanan, ülkenin geleceğini birlikte inşa 
edebilme modeline inanan, kararlılıkla irade gösteren 
MÜSİAD hem yurt içinde hem de yurt dışında Türk iş 

insanlarının buluşma noktasıdır. Bu özelliğiyle de hem 
yatırımcılara hem de yatırımcı adaylarına örnektir. Pay-
laşım, uzlaşı, beraber iş yapabilme yetisi gibi birçok ti-
cari faktörü bünyesinde barındıran oluşum, aklımızda 
verdiği destekler, paylaşılan deneyimler ve yol haritaları 
ile her zaman bir rehber olarak kalmıştır. Sermayemiz, 
beşeri gücümüz ile hem Gaziantep’ten baktığımda 
hem de Türkiye genelinde MÜSİAD, ekonomimizin en 
büyük ihtiyacı olan cesaret, güven ve erdemi bir arada 
tüm üyelerine sunmaktadır. Toprağımızın verimi, top-
lumsal tasarruf anlayışımız, bereket tanımımız, harca-
ma modelimiz, liderlik vasfımız, beşeri sermayemiz ve 
paylaşma kültürümüz bizim ekonomimiz için emsalle-
rinden farklı bir denge unsuruyken MÜSİAD da bunları 
besleyen tüm damarları âdeta bir arada tutmakta ve 
ekonomimizde bu anlamda destekleyici bir güç haline 
gelmektedir. MÜSİAD, bu destekleri ile Türk girişimci-
lerimizin başvurduğu bir bilgi kaynağı, ithalat, ihracat 
rehberi, kapasite artırma yöntemlerine dair oluşumlara 
ve iş ortalıklarına yardımcı olarak, işin gelişmesine imza 
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“Gazi şehir olarak, dünyanın rekabetçi şehirleri arasında 
7. sırayı, yaşayan kültürüyle, günümüze uzanan üretim 
anlayışıyla kazandık. Tarihi İpek Yolu’nun üzerinde bu-
lunduğumuzdan, uygarlıkların uğrak yeri olma vasfımı-
zı, kültür ve ticaret merkezi olma özelliğimizi günümüze 
kadar korumayı başardık. Şehrimiz, yüzlerce yıllık tarihi 
bir kökten beslenmektedir. Bizler büyüyen Anadolu’nun 
büyüyen Gaziantep’i olarak kendi büyüme stratejimizi 
bu kodlar üzerinden belirlemekteyiz. Nüfusu ile Türki-
ye’nin 9’uncu, ihracat rakamları ile Türkiye’nin 5’inci bü-
yük kenti olan Gaziantep, insanı, ekonomik potansiyeli, 
kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve bunlarla birleşen 
büyükşehir statüsüyle kendini diğerlerinden ayıran 
metropol bir kenttir. Artık yerel kalkınmanın yükselen 
bir değer olduğunu biliyoruz. O yüzden rekabeti yöne-
tirken eylem ve söylem birliğini ve eşit şartlar oluştur-
mamız gerektiğini biliyoruz. Bu vizyonla Gaziantep’in 
ekonomisine yön vermek için büyük bir gayretle çalı-
şıyoruz. Bu şehirde insanlık tarihi kadar eski bir üretim 
ve sanayi alt yapısı bulunmaktadır. Bizler bu kültürle 
harmanlanmış bir milletiz. Bu çalışkanlık ve azim ecda-
dımızdan, geçmişimizden, kültürümüzden gelmektedir. 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak OSB’yi mer-
keze aldık. 43 milyon 250 bin metrekare alana yayılan, 
1479 tahsisli, 1120 aktif firması bulunan dev organize 
sanayi bölgemiz, 200 binin üzerinde istihdamı ile Türki-
ye’nin en büyüğü olma vasfına sahiptir. Üretimin oldu-
ğu yer olarak buradaki sanayicilerimiz ve üreticilerimizi 
baş tacı ettik. Servisler azalsın ulaşım rahatlasın diye, 
burada çalışan hemşerilerimiz işlerine daha rahat gidip 
gelebilsinler diye Kuzeyşehir’de, 5 buçuk milyon metre-
kareye 50 bin konutluk yeni bir şehir kurduk. 12 kavşak 
yaptık ve Küçük Sanayi-OSB arasında GAZİRAY hattını 
tamamlıyoruz. Proje tamamlandığında, günde 100 bin 
kişi, daha hızlı ulaşım sağlayan bu hizmetten faydala-
nabilecek.”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 
esnafımızla kader birliği yaptık

Başkan Şahin, kalkınmanın yerelden başlaması gibi 
ekonominin de küçük esnaftan başladığını belirtti. Bu 
nedenle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin esnafıyla 
kader birliği yaptığını ifade eden Başkan Şahin, Gazian-
tep Modeli’nin tüm dünyaya örnek olduğunu vurguladı:

“Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) Proje-
mize yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 1 
milyon 800 bin metrekarelik alana kurulan bu merkezi-
miz sayesinde alan problemleri olan, fıstıkçılar, gıda top-
tancıları, nakliyeciler, baharatçılar ve TIR dorsecileri tek 
bir merkezde toplanacak. BÜSEM sanayi kentimize yeni 
bir imaj sağlayacaktır. Sanayimizde içeriye dayalı üre-
timde neredeyse her şeyde fıstık bulunmaktadır. Biz de 
fıstık üreticilerimizi rahatlatarak, sanayimizin de koşmaya 
devam etmesini amaçlıyoruz. Kent merkezi ile BÜSEM’i 
birbirine bağlayacak yeni yollar yapıyoruz. Bu kapsamda 
BÜSEM, kabına sığamayan dünyaya açılan üreticilerimi-
ze yeni bir nefes olacak. Kalkınmanın yerelden başlaması 
gibi ekonomide küçük esnaftan başlar.  Biz de Gazian-
tep Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızla kader bir-
liği yaptık. ‘İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, 
bir ve beraber olacağız’ dedik ve bir model oluşturduk. 
Bu model ‘Gaziantep Modeli’, kardeşlik modelidir. Bizim 
şehrimiz, ticaret, esnaf ve işçi şehridir. Bizler birlik ve be-
raberlik içerisinde ‘Gaziantep Modeli’ ile tüm dünyanın 
durduğu kovid salgını gibi bir dönemde bile koşmaya 
devam ediyoruz. Gaziantep ekonomisi ile sadece ülkede 
değil, uluslararası başarıda da bir rol model bu başarısı-
nı sürdüreceğine tüm yüreğimle inanıyorum. Bugünden 
bu geleceğin temellerini sağlamlaştırıyoruz. Sıralamalar 
bizim için bir tırmanış, zirveye ulaşıp, ulaştıktan sonrada 
korumakla mükellefiz. Bu üretmek isteyene destekler ve-
riyor, üretene imkânlar oluşturuyor, sayıların artması bü-
yümenin sürmesi için hep beraber çalışarak ‘Gaziantep 
Modeli’ni ilerletiyoruz.”
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zitif yönde etkilemektedir. Göç hareketine katılan birey 
ve/veya grupların ev sahibi ülkelerde bulundukları eko-
nomik girişimler, “göçmen girişimciliği” kavramını ortaya 
çıkarmıştır (Nişancı, 2016). Göçmen girişimciliği göç alan 
ülkeler için önemli bir ekonomik ve sosyal katma değer 
oluştururken, etkin bir göçmen girişimciliği için de ev 
sahibi ülke girişimcilerin önünü açmalı ve göçmenlerin 
fırsatlara erişimini kolaylaştırmalıdır (Waldinger, 1984). 
Ev sahibi ülkelerin göçmenleri sadece ucuz işgücü olarak 
görmemesi, işveren ve yatırımcı olarak piyasaya girmele-
rine imkân vermesi, üretim ve istihdama önemli katkılar 
sunulmasına da kapı aralayacaktır. 

Göçmen girişimciliğinde İsveç modeli

Göçmen girişimciliği hem ekonomik hem de siyaseten 
üzerinde durulması gereken bir olgudur. Avrupa’da bu-
lunan göçmen girişimcilere baktığımızda göçmenlere 
ait işletmelerin güçlü bir ekonomik potansiyel taşıdığı, 
sosyal ve ekonomik hayatın önemli bir parçası olduğu 
görülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa ülkele-
rinde de göçmenlerin ev sahibi topluma göre girişimcilik 
potansiyelleri genellikle çok daha yüksektir (Guzy, 2006; 
Fairlie ve Karashinsky, 2012). Bunun farklı sebepleri ol-
duğu gibi, iş gücü piyasasında yerli insanlara göre maaşlı 
bir iş bulma fırsatlarının daha az olması (Kulalı, 2020), 
yeni bir ülkedeki ekonomik koşullara hızlı entegre ola-
mamaları gibi nedenlerle göçmenleri alternatif bir stra-
teji olarak girişimciliğe yönlendirebilmektedir. Nüfusun 
yüzde 25’ini göçmen kökenlilerin oluşturduğu Almanya, 
göçmen girişimciliğinde dikkat çeken ülkelerden biridir. 
Zira, Almanya’nın sıkı iş politikaları, kişileri bireysel giri-
şimciliğe itmiş ve bugün binlerce etnik ağları birbirine 
bağlayan girişimciler oluşarak, Almanya ekonomisine 
katkısı da oldukça yüksek oranda olmuştur. İsveç de 
göçmen girişimciliği açısından dikkat çeken bir ülkedir. 
İsveç’te göçmen girişimciler maaşlı çalışanlardan daha 
az gelir elde etmelerine rağmen, girişimcilik oranı yüz-
de 20’nin üzerinde seyretmektedir (Statistics Sweden, 
SCB). Göçmenler, aldığı eğitimlerin İsveç’te yetersiz ve/
veya geçersiz olması, entegrasyon sürecinde çalışması 
gerektiği veya kültürel ağları neticesinde iş yapma po-
tansiyeli ve maruz kalınan ırkçılık neticesinde göçmen-
ler, girişimciliğe yönelmekte ve kendi işlerini kurmayı 
tercih etmektedirler. Ancak burada önemli olan İsveç’in 
göçmenlere uyguladığı sosyal yardımların göçün ilk yılı 
yüzde 55, ilk beş yılda yüzde 30 ve sonraki süreçlerde 
yüzde 20’ye düşmesi (Kulalı, 2020), göçmen girişimcile-
rin sürece dahil olmasını kolaylaştırmaktadır. Buradan da 
anlaşılabileceği gibi aslında, göçmenlere verilen destek 
kişilerin kendilerini toparlayarak ekonomik kalkınmayı 
bir süre sonra desteklemesi ile devam etmektedir. 

DEĞERLENDİRME

Türkiye,
göçmen girişimciliği
potansiyelini fırsata 

çevirebilir
Son 10 yıldır Türkiye düzenli veya düzensiz yüzbinlerce 
göçmen almış olmasına rağmen, göçmen girişimciliği 
potansiyelini yeterince kullanamamıştır. Göçmenlerin 
ekonomik entegrasyonu, sosyal ve kültürel entegras-
yonu beraberinde getirecektir. Göçmen girişimciliğinin 
sosyal entegrasyonu kolaylaştırıcı bir yönü bulunmak-
tadır. Girişimcilik, sadece ekonomik anlamda değil, kişi-
lerin yeterlik duygularının sağlanmasına, sosyal hayatta 
var olabilmelerine, psikolojik olarak kendilerini bu top-
luma ait hissetmelerine önemli katkılar sağlayacaktır. 
Bu faktörler, uyum sürecini hem olumlu etkileyecek 
hem de domino etkisi ile toplumsal barış ve huzura 
pozitif katkı sunacaktır. Tüm ekonomik sektörlerin göç-
men girişimciler ile çeşitlenmesi, yeni pazarlara açılım 
sağlanması, yeni üretim fikirleri Türkiye için yeni fırsat 
kapıları aralanmasını sağlayacaktır. Yeni istihdam alan-
larının oluşturulması ise bir başka değinilmesi gereken 
konudur. Artan girişimcilik modelleri neticesinde iş im-
kanları doğacak ve alan oluşacaktır. 

Göç Hareketinin İstihdama Etkileri

Göçmen Girişimciliği

Türkiye, bulunduğu stratejik konum gereği hem göç 
alan hem transit hem de göç veren bir ülke konumun-
dadır. Sadece son yıllarda yaşanan kitlesel göçleri göre-
rek göç alan ülke konumunu vurgulasak da Türkiye hem 
Osmanlı hem de Cumhuriyet tarihi boyunca -düzenli/
düzensiz- hep göç alan bir ülke olmuştur. Cumhuriye-
tin kuruluş yıllarından itibaren başta Türk-Yunan nüfus 
mübadelesi olmak üzere Balkanlar’dan yüzbinlerce 
göçmen kabul edilmiştir. Yakın dönemde ise, İran’daki 
rejim değişikliği, Afganistan’ın Sovyet Rusya tarafından 
işgali, Doğu Bloku’nun çözülmesi ve SSCB’nin dağılma-
sı, İran-Irak Savaşı, Körfez Savaşı, Irak’ın ABD tarafından 
işgali, Arap Baharı, Suriye’de yaşanan iç savaş, Afri-
ka’daki çatışmalar ve yoksulluk Türkiye’yi uluslararası 
düzensiz göçlerin hedef ülkesi haline getirmiştir.  Bunla-
ra ek olarak, Körfez Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerden 
gelen düzenli göçmenler için de Türkiye hedef ülke du-
rumundadır. Bu aşamada, düzenli ve düzensiz göçmen 
kavramlarına bakmamız konuyu daha net anlamamız 
açısından bizlere ışık tutacaktır. Zira Türkiye’de göçmen, 

sığınmacı, mülteci, geçici koruma altındaki kişilerin sta-
tüleri ve hakları açısından netlik olmaması olayın anla-
şılmasını biraz karmaşık hale getirmektedir. 

Göç hareketine katılan 
grupların ekonomik 
girişimleri, göçmen 

girişimciliği kavramını 
ortaya çıkardı

Göç hareketi neticesinde, ev sahibi ülkelerde siyasi, eko-
nomik, sosyal ve kültürel alanlarda değişimler olmakta 
ve göçmenler, vardıkları ülkelerde hem işveren hem de 
çalışan statülerinde bulunarak, özellikle ekonomiyi po-

DEĞERLENDİRME Sümeyye AÇIKGÖZ
MÜSİAD Kadın İş Geliştirme ve Projeler Komisyonu Başkanı

Yaşanan bölgesel krizler ve çatışmalar dünyanın farklı noktalarında göç hareketlerini tetikledi. 
Günümüzde gelişmiş ülkelerin geneline bakıldığında üretime katılan ve istihdama oluşturan
göçmen girişimciler, söz konusu ülke ekonomilerine olumlu katkı sağlamaktadır.
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Göçmenler ev sahibi topluma göre
üç kat daha fazla girişimci

Göç çalışmaları ve sosyal hayattaki tartışmalarda, göç-
menlerin ekonomik katkılarından ziyade genellikle eko-
nomik külfet olmaları tartışılmaktadır. Özellikle Suriye 
kaynaklı kitlesel göçlerden sonra ana akım medyanın da 
etkisi ile daha çok olumsuz etkileri üzerine yoğunlaşılmış-
tır. Ancak, göçün olumlu etkileri de azımsanamayacak 
kadar çoktur. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz literatür 
kapsamında da anlaşılabileceği gibi, girişimcilerin ülke 
katkı değerine oldukça faydaları olmaktadır. Göç çalış-
maları, göçmenlerin ev sahibi topluma göre en az üç kat 
daha fazla girişimci olduğunu ortaya koymaktadır. Aslın-
da ekonomiye sağlanan bu katma değeri istatistiklerle 
desteklemek faydalı olacaktır. TOBB verilerine göre, Av-
rupa ve Ortadoğu ülkeleri Türkiye’ye yatırım yapanlarda 
başı çekmektedir. Yabancı sermayeli şirket kuruluşlarında 
Türk uyruklular yüzde 62 civarında yer alırken, Suriye, 
İran, Suudi Arabistan, Irak ve Almanya 2-10 arasında yüz-
delik dilimleri ile yerini almıştır (TOBB, 2021). Ancak bu 
aşamada belirtmemiz gerekiyor ki, Türk vatandaşlarının 
yaptıkları yatırımları ele alırken sadece Türkiye’de yaşa-
yanlar değil, yurt dışında ikamet edip, Türkiye’de yatırım 
yapan Türk vatandaşları olduğuna da dikkat edilmelidir. 
Bu istatistiklerden de anlaşılacağı üzere göçmenler ev 
sahibi ülkeler için sadece ekonomik külfet olarak görül-
memeli, gerekli kolaylıklar sağlandığında göçmen giri-
şimciler eliyle önemli bir ekonomik fırsat potansiyeli ta-
şıdıkları gözden kaçırılmamalıdır. 

“Ucuz iş gücü” anlayışı
negatif etkileri tetikliyor

Türkiye’ye gelen göçmenlerin, tüm eğitim, beceri ve ye-
tenekleri göz ardı edilerek, sadece emek yoğun işlerde 
kayıt dışı çalıştırılacak ucuz işgücü olarak kullanılmak 
istenmelerine şahit olmaktayız. Birçok şirket, kendile-
rince “daha ekonomik” olduğunu düşündükleri için bu 
yolu seçse de uzun vadede bu durum hem göçmenler 
hem de ev sahibi toplum için negatif etkiye dönüşmek-
tedir. Eğitim düzeyi yüksek göçmenlerin dahi kayıt dışı 
çalıştırılmak istenmesi, istihdama erişimleri önünde en-
geller olması, bu kişilerin düzenli veya düzensiz yollarla 
üçüncü ülkelere gitmelerine neden olmaktadır.

İşverenlerin gerek göçmen gerekse ev sahibi toplum 
fertleri olsun, kendi ihtiyaçları doğrultusunda yasal is-
tihdam sağlamaları, göçmenlerin başta yabancı dilleri 
olmak üzere, yeteneklerini en etkin biçimde kullanabi-
lecekleri bir çalışma ortamı sunma gayretinde olmaları 
uygun olacaktır. Türkiye’deki 6 milyona yakın göçmen 
önemli bir insan kaynağı durumundadır. Kendi ülkesin-
de önemli yatırımları olan göçmenler ile birlikte eğitim 
düzeyleri yüksek göçmenlerin ekonomik sisteme dahil 
edilmeleri ülkemizin gelişmesi için bir fırsat yaratacak-
tır. Yaş ortalaması Türkiye nüfusuna göre daha genç 
olan göçmenlerin eğitim ve istihdam sürecine dahil 
edilmeleri, geleceğin güçlü Türkiye’si için önemli bir po-
tansiyel taşımaktadır.

DEĞERLENDİRME
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gücümüzün farkındayız. İş hayatı kadar, aile hayatı, 
sosyal yaşam ve eğitim konularına da ağırlık vereceğiz. 
Hepsine temas edebilirsek ve sorunları görüp bunla-
ra çözüm önerileriyle raporlar geliştirirsek, toplumda 
farkındalık oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Bir fikri 
somutlaştırmak için aslında önümüzde bir engel yok. 
Sadece bu fikri gerekli yerlere ulaştırabilmek önemli. 
Bizler kadın girişimcilerimizi cesaretlendiriyoruz. Ge-
rekli yerlere başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Girişim-
lerin oluşmasında köprü olma görevini tamamladıktan 
sonra, onlar da hayallerini daha kolayca gerçekleş-
tirebiliyor. Eğitim alanında, mentorluk, teşvikler gibi 
konularda destek olup köprü görevi görmeyi amaçlı-
yoruz. ‘Kuluçka Merkezi’ projemiz için çalışmalarımızı 
iş geliştirme uzmanlarımızla masaya yatıracağız. Bu 
proje ile alanı spesifik hale getirerek kadın girişimcileri 
destekleyip, bu yolculukta girişimciye yarenlik etmeyi 
ve hayata geçen projeler ile ülkemizin ihracatına ve is-
tihdamına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kuruluş ama-
cına uygun olarak kadını ekonomik ve sosyal açıdan 
güçlendirmeyi hedefleyen kadın kooperatiflerini fazla-
sıyla önemsiyor, üretim yapan kadınlara destek olmayı 
amaçlıyoruz. Sadece üyelerimize değil tüm kadınlara 
fayda sağlayarak harekete geçmelerini hızlandıracak 
Kuluçka Merkezi ve Girişimciliğin Yeni Modeli Koopera-
tif projeleriyle fikirlerin ve hayallerin somutlaşmasına 
katkı sağlayacağız.”

MÜSİAD Kadın, Uluslararası Farkındalık 
Zirvesi düzenleyecek

MÜSİAD’ın kuruluş mottosuna atıfta bulunarak “Yüksek 
Ahlak, Yüksek Teknoloji” anlayışıyla iş dünyasında kadı-
nın güçlendirilmesi için faaliyetlerini şekillendirdiklerini 
vurgulayan Başkan İlbahar, Haziran ayında Uluslararası 
Farkındalık Zirvesi düzenleyeceklerini belirtti:

“MÜSİAD Kadın bu dönem güçlü organizasyon şeması 
ve geliştirdiği projeleriyle, yaşamın içinde var olan ka-
dının tüm rollerini göz önünde bulundurup sorunları 
tespit ederek farkındalık oluşturacak adımlar atmayı 
hedefliyor. MÜSİAD’ımızın kuruluş mottosu olan ‘yük-
sek ahlak ve yüksek teknoloji’ anlayışıyla iş yaşamında 
kadının güçlendirilmesi, çalışmalarımızın ana eksenini 
oluşturmakla beraber, sosyal ve kültürel hayat içerisin-
de kadınla ilgili unsurlarla alakalı da projelerimizi gelişti-
riyoruz. 14 Haziran 2022 tarihinde MÜSİAD Kadın olarak 
Uluslararası Farkındalık Zirvemizi (IAS’22 - International 
Awareness Summit) gerçekleştirerek, inşa edilen de-
ğerler zincirine önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu 
kapsamda bütüncül bir bakış ve özgün bir yaklaşım ile 
iş yaşamından aile hayatına, akademiden sosyal hayata 
kadar temas edeceğimiz konulara, uluslararası arena ile 
karşılaştırmalı olarak ışık tutmak ve farkındalık oluştur-
mak adına ilk adımımızı atmış olacağız.” 

MİNİ RÖPORTAJ

Uluslararası
Farkındalık Zirvesine
Hazırlanıyor

MİNİ RÖPORTAJ

İş ve sosyal hayatta kadınlara daha çok temas etmek istediklerini belirten MÜSİAD Kadın Başkanı
Meryem İlbahar, Haziran ayında “Dönüşüm Bizimle Başlar” mottosuyla düzenlenecek

International Awareness Summit | Uluslararası Farkındalık Zirvesi’ne (IAS’22) değinerek,
“MÜSİAD Kadın olarak Uluslararası Farkındalık Zirvemizi gerçekleştirerek,
inşa edilen değerler zincirine önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni dönemde iktisadi ve sosyal hayata ilişkin çalışmala-
rına hız veren MÜSİAD Kadın, projeleriyle kadın girişim-
ciliğine daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyor. MÜSİAD 
bünyesinde 2018 yılında kurulduklarını hatırlatan MÜ-
SİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, kısa sürede 300 
üyeye ulaşan MÜSİAD Kadın’ın, yalnız Türkiye’de değil, 
dünya genelinde bir yapılanma olarak yoluna devam 
etme hedefinde olduğunu vurguladı. MÜSİAD Kadın 
Kuluçka Merkezi projesi ile kadın girişimciliği için köprü 
görevi göreceklerini belirten Başkan İlbahar, “MÜSİAD 
Kadın olarak Uluslararası Farkındalık Zirvemizi gerçek-
leştirerek, inşa edilen değerler zincirine önemli katkı 
sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD,
gerek üyeleri

gerekse toplum için
besleyici bir güçtür

MÜSİAD çatısı altındaki çalışmalarına değinen MÜSİAD 
Kadın Başkanı İlbahar, MÜSİAD’ın barındırdığı değerleri 
işaret ederek, “MÜSİAD’ın en büyük değerlerinden biri 
gerek üyeleri için gerekse toplum için fayda sağlayan, 
besleyici bir güç olmasında saklıdır” dedi. Başkan İlba-
har açıklamasına şöyle devam etti:

“MÜSİAD çatısı altındaki yolculuğum 2012 yılı itibariy-
le öğrencilik zamanlarımda Genç MÜSİAD üyesi olarak 
başladı, yaklaşık 10 yıldır aktif olarak farklı görevlerde 
bulunmak benim için ayrıcalık ve büyük bir tecrübe 
oldu. Son olarak yürüttüğüm Genç MÜSİAD Yönetim 
Kurulu üyeliğinden sonra 26. MÜSİAD Olağan Genel 
Kurulu ile şahsıma tevdi edilen MÜSİAD Yönetim Ku-

rulu üyeliği ve MÜSİAD Kadın Başkanlığı görevleri ile 
çalışmalarımıza, fayda sağlamak düşüncesiyle devam 
ediyoruz. Bağlı olunan bir STK’nın size ve işinize kattık-
ları, bakış açınızda farkındalık uyandırması, fikirlerin ve 
girişimlerin değer görmesi aidiyeti arttırıp oranın sizde 
karşılığını ölçülemez kılıyor. Bu çatı altında üyelerimiz 
için bazı ilklere, girişimlere şahit olduğumuz gibi ticaret 
ahlakı, ortaklık kültürü, bir girişimi hayata geçirme süre-
cinde cesaretlendirilme ve desteklenme gibi sayabile-
ceğimiz birçok pozitif kazanımlar vardır. Ve biliyoruz ki 
hayatın içinde besleyici bir güç, bir motivasyon olmazsa 
ve çok yönlü bir bakış açısına sahip olunmazsa başarıyı 
yakalamak pek mümkün olamıyor. MÜSİAD’ın en büyük 
değerlerinden biri gerek üyeleri için gerekse toplum için 
fayda sağlayan, besleyici bir güç olmasında saklıdır.” 

MÜSİAD
fikirlerin ve hayallerin

somutlaştığı yerdir
MÜSİAD Kadın Başkanı İlbahar, çalışmalarında iş hayatı 
kadar, aile hayatı, sosyal yaşam ve eğitim konularına da 
ağırlık vereceklerini belirterek, “Bir fikri somutlaştırmak 
için aslında önümüzde bir engel yok. Sadece bu fikri 
gerekli yerlere ulaştırabilmek önemli. Bizler kadın giri-
şimcilerimizi cesaretlendiriyoruz” değerlendirmesinde 
bulundu:

“Bizler MÜSİAD Kadın olarak, kadının bulunduğu her 
alanda farkındalık oluşturma gayesiyle yaptığımız fa-
aliyetlerimizde, kadın girişimcilerimizi daha da güç-
lendirmeyi amaçlıyoruz. Bugün MÜSİAD bünyesinde 
bulunan 300’ü aşkın üyemizle Türkiye’nin en fazla iş 
kadınını barındıran iş dünyası örgütlenmesiyiz ve bu 
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Aile güçlüyse toplum da güçlüdür

MÜSİAD Kadın bünyesinde kurulan Aile ve İnsan Hakla-
rı Komisyonu’na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan 
MÜSİAD Kadın Başkanı İlbahar, var olan sorunlara te-
melde çözüm getirebilmenin ilk adımının aileyi güçlen-
dirmekten geçtiğini söyledi:

“Bizler, kadının gerçek anlamda güçlenmesinin, onun her 
alanda desteklenmesi ile gerçekleşeceği kanaatinde olan 
bir yapıyız. Göreve geldiğimiz süre boyunca üzerinde 
özellikle durduğumuz ve her ortamda dikkat çektiğimiz 
‘aile’ kavramı gelecek nesillerin şekillenmesinde büyük 
rol oynuyor. Biliyoruz ki var olan sorunlara temelde çö-
züm getirebilmenin ilk adımı aileyi güçlendirmektir. Bu 
bilinçle yeni dönemimizde Aile ve İnsan Hakları Komisyo-
nu’nu kurarak hem aile değerlerinin hatırlatılmasını hem 
de insan hak ihlallerine yönelik toplumda farkındalık oluş-
turacak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Aile güçlüyse 
toplum güçlüdür. Yurt içi ve yurt dışındaki kadınlara nasıl 
temas edebiliriz gibi konuları çalışacağız. Bunun dışında 
İş Geliştirme ve Projeler, Hamilik, Yerel ve Global, Kültür 
Sanat ve Medya olmak üzere 5 komisyonumuz daha var. 
Hepsinin belirlenmiş çalışma alanları mevcut.”

MİNİ RÖPORTAJ

Afrika Evi, kalıcı standıyla MÜSİAD’da ziyaretçilerini bekliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi

himayelerinde Afrika Evi sergisinin de kalıcı olarak MÜSİAD’da yer alacağını
belirten MÜSİAD Kadın Başkanı İlbahar, Afrika’nın Türkiye için önemine dikkat çekerek,

Afrika Evi projesine katkı vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.
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Yapay zekâ, fintech ve
oyunlaştırma önceliğimiz

Girişimin globale açılıp açılamayacağı, eğer bir yazılım 
ise PaaS ya da SaaS modelini benimsemiş olması, kısıtlı 
bir alandan ziyade genele hitap ediyor olması gibi kri-
terlere bakıyoruz. Yapay zekâ, fintech ve oyunlaştırma 
alanlarındaki girişimlere destek oluyoruz.

Dört girişime destek olduk

8 Haziran 2020’den bu yana Gir-in, Augelab, Octopus 
ve Gotocure’un aralarında yer aldığı yedi girişime des-
tek olduk. Destek olduğumuz girişimlere dört başlıkta 
bir yol haritası sunuyoruz: Kurucuların ve ekibin tavrı, 
düşünce yapısının ve yetkinliklerinin bütünlüğüne bakı-
yor, yol gösteriyoruz. Ürün-pazar uyumunun tam olması 
konusunda yardımcı oluyoruz. Özellikle dijitalde “growth 
hacking” konusunun iyi planlanmış olması ve uygulama-
ya hazır olması konusunda yardımcı oluyoruz. Bir sonraki 
fonlamaya kadar olan süreci birkaç farklı versiyonla plan-
laması ve aksiyon alması için yol gösteriyoruz. 

Mevcuttaki modeller yerine yenilikçi bir yapı oluşturmak 
gayesiyle hayata geçirilen projeler erken aşama girişim-
ler için büyük önem arz ediyor. Emtianın şekil değiştir-
diği, şirketlerin kendilerinin artık bir emtia haline geldiği 
yeni ekonomi modelinde H2O Invest kurucuları olarak 
kendi tecrübelerimizi kattığımız bir model oluşturduk. 
Bu modelde sadece parasal yatırım ile şirketlerin büyü-
yemeyeceğinin farkındalığı ile yatırımcıların aynı zaman-
da yatırım yaptığı şirketlerin hamisi olması gerekliliği ile 
ortak sayımızı belirledik. Girişimciler, VC’lerin bürokratik 
ve maddi destek önerileri ile öne çıkan teklifleri, melek 
yatırımcıların (istisnalar hariç) network desteği dışında 
fazla çözüm oluşturmadıkları bir ikilem içindeler. H2O 
Invest olarak bu anlattıklarımızın dışında girişimlere çok 
daha yoğun bir program ve destek önerilerinin yanı sıra 
girişimin ürün, ürün-pazar uyumu, ekip oluşturma, POC 
uygulamaları, satış destekleri vb. ile bir sonraki yatırım 
fonu turu hazırlıklarına destek oluyoruz.

Tecrübelerimizi paylaşıyoruz

Erken aşamada fon desteğinin yanı sıra birçok farklı des-
tek gerekiyor.  Girişimin tutunmaya başladığı bu dönemde 
ekip, ürün, lider, ortaklar vb. birçok konuda girişimlere ve-
rilecek her türlü destek girişimin tutunmasını sağlayıp yo-
luna devam etmesinde önemli etken. Yatırım zaten olması 
gereken, bunun dışındaki destekleri her yapıda bulmak 
mümkün değil. Her birimiz uzun yıllardır iş dünyası içinde-
yiz. Aynı zamanda hepimiz birer de girişimciyiz diyebiliriz. 
İş dünyası içinde bulunduğumuz sürede çok fazla deneyim 
elde ettik. Üst düzey yöneticilik deneyimimiz de mevcut. 
Özellikle teknik ve sektörel bilgi birikimi girişimlerin en çok 
ihtiyacı… Biz de farklı sektörlerdeki tecrübe ve birikimle-
rimizi, yaptığımız ve yapılmaması gereken hataları, yarı 
yolda bırakılmanın ne demek olduğunu ve yarı yolda bı-
rakılmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini payla-
şıyoruz. Aynı zamanda girişimlerimizin önünü açıyor, yola 
devam etmeleri için maddi ve manevi destek olup, onların 
ısrar ve azmini korumalarını sağlıyoruz. 

DEĞERLENDİRME Osman ÇALIŞKAN
H2O Invest Yönetim Kurulu Başkanı 

Erken Aşama Girişimler
Yeni Trendlerle Şekilleniyor

Girişimcilik ve bir girişimi hayata geçirmek yoğun sabır, azim, ısrar, öngörü, ekip oluşturma ve
belirsizlikle mücadele gerektiren bir süreç. Tüm bu belirsiz ve enerji gerektiren süreçlerde girişimcinin

önünü açan hamilik anlayışı, yeni trendlerle şekillenirken erken aşama girişimlere yön veriyor.
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liştiriyoruz. Millî olmazsa, bağımsız olamıyorsun. Geçmişte 
ülkemizi SİHA projelerinden dışladılar. Biz daha iyisini millî 
ve özgün yaptık. Önemli olan mücadele etmek. Askerlerle 
birlikte, 4-5 senem bilfiil arazide geçti. Bu bizim en büyük 
avantajımız oldu. Ülkemizi tam bağımsız kılmak için bu ça-
lışmaları yürüttük. BAYKAR’ın genetik kodunda da bu var.”

İnsansız savaş uçakları ile
muharebe tarihinde devrim yapacağız

Dünyada SİHA’lar ile kazanılan ilk savaşın Türk orduları ta-
rafından kazanıldığını vurgulayan BAYKAR Teknoloji Lide-
ri Bayraktar, geliştirilen yeni nesil teknoloji ile Türkiye’nin 
muharebe tarihinde devrim yapacağını söyledi. Bayraktar 
ayrıca, bugün gördüğümüz savaş uçaklarının üretilen son 
insanları muharebe araçları olacağını belirtti. Bayraktar 
sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya muharebe tarihinde devrim yapacağını öngör-
düğümüz Bayraktar TB2 SİHA’lar filolar hâlinde uçarak 
muharebe doktrinlerini değiştiriyor. Dünyada SİHA’lar ile 
kazanılan ilk savaş Türk orduları tarafından kazanıldı. Şim-
di daha ileri gidiyoruz. Kısa pistli gemilerden, uçak gemi-
lerinden kalkıp inebilen SİHA’lar ve insansız savaş uçakları 
muharebe alanında devrim oluşturacak. Bu hava araçlarını 
geliştiriyoruz ve bugün gördüğünüz savaş uçakları üreti-
len son insanlı muharebe araçları olacak. Bundan sonra 
hepsi insansız olacak. Bizim için en büyük avantajlardan 
biri, bazıları tarafından dezavantaj olarak gösterilse de ül-
kemizin dışlandığı F35 projesi. Bu adım, daha gelişmişini 
elde etmek için ayağımıza gelen en büyük fırsat olabilir.”

Göklere” deyimine atıfta bulunarak, artık gençlerin öğ-
renilmiş çaresizliği üzerinden attığını ve köklerinden al-
dığı gücün farkına vardığını ifade etti. Bayraktar ayrıca, 
Türkiye’nin cumhuriyetin ilk yıllarında havacılıkta öncü 
ülkelerden bir tanesi olduğunu hatırlatarak, “2000 yılla-
rın başında İHA’ları kimse bilmezken ilk millî uçuş bilgisa-
yarını geliştirdik. 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
envanterine girdik. 2007’de Bayraktar Mini İHA, 2014’te 
dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 ve 2019’da da AKIN-
CI’yı geliştirdik. Bu teknolojiyi şu an dünyada 3 ülke geliş-
tirebiliyor. En gelişmiş teknolojiye sahibiz” dedi. BAYKAR 
Teknoloji Lideri Bayraktar konuşmasında şunları söyledi:

“Pozitif bilimde hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşün-
sek de geçmişte pozitif bilimde önde olan bir medeniyetin 
çocuklarıyız. Medeniyetimiz bir dönem zirvedeydi. Ancak 
son dönem ortaya koyduğumuz çalışmalarla öğrenilmiş 
çaresizliği üzerimizden atmaya başladık. Güçlü olanın haklı 
olduğunu bir dünyada yaşıyoruz. Sesimizin gür çıkmasını 
istiyorsak kuvvetli olmalıyız. Yarışa arkadan girdiğinizde 
yetişmeniz çok zor. Dünyada şu an en büyük dönüşüm 
rüzgârı, yüksek teknolojide gerçekleşiyor. Bu dönüşüm 
rüzgârını estirenler, ulusların bekası açısından teknoloji 
geliştirme kabiliyetlerinin kritik olduğunun farkında. Bu 
bir paradigma dönüşümü. BAYKAR’ın hikâyesine bakacak 
olursak; 2000 yılların başında İHA’ları kimse bilmezken ilk 
millî uçuş bilgisayarını geliştirdik. 2007 yılında Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin envanterine girdi. 2014’te dünyaya nam 
salmış Bayraktar TB2 ve 2019’da AKINCI’yı geliştirdik. Bu 
teknolojiyi şu an dünyada 3 ülke geliştirebiliyor. En geliş-
miş teknolojiye sahibiz. 10 sene sonrasının teknolojisini ge-

MİLLÎ TEKNOLOJİ

Yeni nesil teknolojiler
ülkelerin geleceğinde hayati önem taşıyor

Programda konuşan MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı 
Yetkin, MÜSİAD olarak “Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji” 
anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek, güçlü Türkiye 
idealinde geliştirilen teknolojilerin önemine dikkat çekti. 
Uluslararası politikada söz sahibi olmak için millî imkân 
ve hareket kabiliyetinin öne çıktığını söyleyen Yetkin, 
“Yeni nesil altyapı ve teknolojiler ülkelerin yarınları için 
hayati önem taşıyor” dedi. MÜSİAD Genel Başkan Yar-
dımcısı Yetkin sözlerine şöyle devam etti:

“Millî Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin kritik teknoloji alan-
larında tam bağımsızlık iddiasını sürdürebilmesinin ve bu 
iddiayı çok daha ileri bir seviyeye çıkarabilme hedefinin 
en önemli mihenk taşıdır. Ülke olarak; bu amaca ulaşa-
bilmek için gerekli tüm donanıma, altyapıya ve nitelikli 
iş gücüne sahibiz. Türkiye’de hâlihazırda 80’in üzerinde 
teknoparkımız, bu teknoparklarımızda 7 bine yakın Ar-
Ge faaliyeti sürdüren şirketimiz, bin 600’ün üzerinde 
Ar-Ge ve tasarım merkezimiz bulunuyor. MÜSİAD olarak, 
Türkiye’de bilişim sektörü, ileri teknoloji sektörleri, Ar-Ge, 
tasarım ve yenilik faaliyetleri ile bu alanlarda çalışan in-
san kaynağının geliştirilmesi, iş gücünün dönüşümü, di-
jital dönüşüm gibi konularda gerçekleştirilen strateji ve 
politika çalışmalarının en yakın takipçisi olacağız. Ulus-
lararası politikalarda söz sahibi olmak için milli imkân ve 
hareket kabiliyetinin ne kadar değerli olduğunun farkın-
dayız. Yeni nesil altyapı ve teknolojiler ülkelerin yarınları 
için hayati önem taşıyor. Bu da gösteriyor ki, doğru adım-
lar ve girişimler yarınlarımızın da güvencesi olacak.”

Öğrenilmiş çaresizliği üzerimizden attık

Programda Millî Teknoloji Hamlesi odağında yapılan ça-
lışmaları anlatan BAYKAR Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Köklerden 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) dü-
zenlenen Millî Teknoloji Hamlesi Programı, BAYKAR 
Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın katılımıyla 
MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirildi. MÜSİAD Ge-
nel Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin’in açılış konuşma-
larıyla başlayan etkinlik, BAYKAR Teknoloji Lideri Bay-
raktar’ın değerlendirmeleri ve tecrübeleriyle devam etti. 
Milli Teknoloji Hamlesi ve insansız hava araçları teknolo-
jilerine ilişkin düşüncelerini ve projelerini paylaşan Bay-
raktar, yakın gelecekte yeni nesil insansız hava araçlarının 
muharebe tarihinde devrim yapacağını vurguladı. 

Dünyada SİHA’lar ile Kazanılan İlk Savaşı,

Türk Orduları Kazandı
Millî Teknoloji Hamlesi ile geleceğin teknolojilerini inşa eden ve vizyonuyla binlerce gence ilham veren 

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen etkinlikte iş insanları ve 
gençlerle bir araya geldi, projelerini ve tecrübelerini paylaştı. Yakın gelecekte yeni nesil insansız

hava araçlarının muharebe tarihinde devrim oluşturacağını belirten Bayraktar,
“Dünyada SİHA’lar ile kazanılan ilk savaşı, Türk orduları kazandı” dedi.

MİLLÎ TEKNOLOJİ
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Ülkemizin 10 yıl öncesindeki teknoloji hamlelerine bak-
tığımızda İHA’lar ile ilk adımı attık. Ardından SİHA’lar, 
ZİHA’lar olmak üzere güçlü ve vizyoner Türkiye yapılan-
masında önemli yollar katettik. 

2018 yılından bu yana Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 
Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğün-
de, Türkiye’nin önemli kurum ve kuruluşlarının destekle-
riyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali, her yıl binlerce projeye ev sahipliği yapmaktadır. 
Millî Teknoloji ruhuyla yola çıkan TEKNOFEST, toplumun 
her kesiminde büyük yankı uyandırmıştır. 

TEKNOFEST 2022’de nasipse Karadeniz’in önemli nok-
tası olan Samsun’da yapılacak. Bu festival Samsun’umuz 
ve Karadeniz Bölgesi için çok önemli bir fırsat. Sağlam 
temeller üzerine kurulu olan Samsun’umuzun bilimsel 
altyapısının gelişmesinde ve gençlerimizin kimlik bilinci-
nin oluşmasında büyük katkısı olacaktır.

Şehrimizin dokusunu, kültürünü ve turizmini en iyi şekil-
de anlatmak amacıyla; Valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz, 
çeşitli kurum ve kuruluşlarımızla birlikte etkin bir TEK-
NOFEST süreci geçirmek için hummalı bir çalışma yürü-
tüyoruz. İnşallah güçlü alt ve üstyapımız, 2 devlet üni-
versitemiz, konaklama imkânımız, ulusal ve uluslararası 
organizasyon olanağımız ile TEKNOFEST’e ev sahipliği 
yapacağız.”

Millî teknoloji ruhuyla yola çıkan TEKNOFEST’in toplu-
mun her kesiminde büyük yankı uyandırdığını söyleyen 
Başkan Demir, “Bu festival Samsun’umuz ve Karadeniz 
Bölgesi için çok önemli bir fırsat” dedi.

Başkan Demir değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Samsun; coğrafyasının sağladığı imkânlar, tarımsal 
ürünlerinin çeşitliliği, tarihsel geçmişi, önemli turizm 
potansiyeli, temiz ve nitelikli sanayi gücü ile yaşamaya 
değer çok özel bir şehirdir. Dünya şehirleri sıralamasında 
Samsun’un adını ön plana çıkarmak için altyapıdan üst-
yapıya, ulaşımdan kırsal kalkınmaya, eğitimden sağlığa 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye’miz gelişen dünyayı yakından takip eden, yenilik-
ler karşısında üretici durumda yer alan güçlü bir ülkedir. 
Hükümetimizin son 20 yıldır attığı adımlar ve gerçekleş-
tirdiği yatırımlar yeni dünya düzenine uyum sağlayacak 
niteliktedir.

Millî Teknoloji Ruhuyla Yola Çıkan Teknofest, 

Toplumun Her Kesiminde
Büyük Yankı Uyandırdı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 30 Ağustos – 4 Eylül tarihlerinde Samsun’da
düzenlenecek TEKNOFEST 2022 etkinliğine ilişkin Çerçeve Dergisi’ne değerlendirmelerde bulundu.

MİLLÎ TEKNOLOJİ
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TEKNOFEST Karadeniz 2022 için
geri sayım başladı

Ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST 2022, 
30 Ağustos-4 Eylül 2022’de Samsun Çarşamba Havali-
manı’nda düzenlenecek. 

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş in-
san kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl 
Samsun Çarşamba Havalimanı’nda kapılarını açacak. 30 
Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek et-
kinlikte farklı alanlarda onlarca yarışma yetenekli gençle-
ri ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl İstanbul Atatürk Havalima-
nı’nda TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye 
Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Sel-
çuk Bayraktar tarafından ilan edilen TEKNOFEST 2022 
vizyonu, Karadeniz bölgesinde şimdiden büyük heyecan 
oluşturdu.

TEKNOFEST Karadeniz 2022’nin Samsun merkezli ola-
rak Karadeniz’in yeşil ve mavinin her tonuna sahip muh-
teşem güzelliklere haiz şehirlerde gerçekleştirileceğini 
belirten Bayraktar, “TEKNOFEST 2022’yi, millî mücadele 
meşalesinin yandığı, bir ulusun kahramanlık destanının 
başlangıcı olan Samsun’da düzenleyeceğiz. TEKNOFEST 
Karadeniz 2022’de Samsun merkezli olarak Karadeniz’in 
yeşil ve mavinin her tonuna sahip muhteşem güzellik-
lere haiz şehirlerimizde gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 
Karadeniz çocuklarımıza, gençlerimize, Samsun’umuza, 
Karadeniz’e, Anadolu’ya, ülkemize ve dokunduğu tüm 
coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun” dedi.

teknoloji hamlesi dediğimiz bir hareket. Her alanda yurt 
dışına bağımlı olmaya direnen gençlerimizin, dünyaya biz 
de buradayız dediği en büyük platform. TEKNOFEST se-
ferberliği, milletimizden o kadar büyük bir teveccüh gördü 
ki ikinci yılında 1.720.000 kişinin katılımıyla dünyanın en 
büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. TEKNO-
FEST gün geçtikçe büyüyor. Yurtdışından da ciddi iş birliği 
teklifleri alıyor. Eğer Türkiye dışında TEKNOFEST gerçek-
leştireceksek, bunu ilk olarak kader birliği yaptığımız can 
kardeşlerimizin topraklarında yapmalıyız dedik. Bu se-
beple Türkiye dışındaki ilk TEKNOFEST’i Azerbaycan’da 
yapıyoruz. Unutmayalım ki bağımsızlığımız için millî bir 
savunma sanayiine sahip olmamız şart. Bunu en iyi millî 
ve özgün olarak geliştirdiğimiz bayraktar SİHA’larımızın 
görev yaptığı Türkiye’nin terörle mücadelesinde ve kana-
yan yaramız Karabağ’da gördük. Allah’a şükürler olsun ki 
o yara, zaferin mimarı şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesin-
de kapandı. Karabağ işgalden azad oldu. Karabağlı canlar 
evlerine dönmeye başladı. Tam da bu sebeple yüksek tek-
nolojiyi muhakkak surette kimseye bağımlı olmadan mille-
timizin geliştirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gençlerimiz robotikten kodlamaya
siber güvenlikten yapay zekaya
geleceğin teknolojilerine hazırlanacak

Gençlere seslenen ve tüm teknoloji meraklılarını TEKNO-
FEST’e davet eden Selçuk Bayraktar, “2018’de ilk olarak İs-
tanbul’da yaptığımız TEKNOFEST, 14 yarışma ile başlamış-
tı. Bugün, 39 farklı teknoloji yarışması ile devam ediyoruz. 
20 bin ile başlayan başvuru sayısı 200 bini aştı. Şimdi bu 
yarışmalardan yetişen gençler, girişimler kuruyor, dünya-
ya açılıyor, önemli firmalarda ve ülkemizin kurumlarında 
kritik ve stratejik projelerde görev alıyorlar. TEKNOFEST 
Azerbaycan da ilk yılında 10 farklı teknoloji yarışması ile 
başlıyor. Tüm teknoloji meraklılarını 17 Şubat’a kadar bu 
yarışmalara başvuru yapmaya çağırıyorum. Bu yarışmaları 
düzenlerken amacımız, hem milletimizin hem de büyük 
insanlık ailesinin huzur ve refah içinde yaşayacağı bir ge-
leceği tesis etmek. Artık bitmiş yarışlara değil, geleceğin 
yarışlarına ve trendlerine odaklanmamız bir zorunluluk. 
Takımlarınızı kurup yarışmalara katılım göstermeniz gele-
ceğe hazır olmak adına çok ama çok önemli. Gelin, gelece-
ğin güçlü Azerbaycan’ının oluşmasında sizler de yer alın. 
Bizler nasıl ki Türkiye’nin dört bir yanında Deneyap Tek-
noloji Atölyeleri kurarak, bilim merkezlerini destekleyerek 
çok erken yaşlardan itibaren genç kardeşlerimizin yanında 
olmaya çalışıyor isek, burada da bu projelerin hayata geç-
mesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Azerbaycan’da-
ki paydaşlarımızla birlikte kuracağımız merkezlerde genç-
lerimiz robotikten kodlamaya siber güvenlikten yapay 
zekaya geleceğin teknolojilerine hazırlanacaklar” dedi.

MİLLÎ TEKNOLOJİ

edecek. Gençlerin bilgi ve becerilerini ortaya çıkaracak 
festivalde, millî teknolojiler geliştirmenin önemi de pay-
laşılacak. Mayıs ayında Bakü Kristal Salon ve Sahil Bul-
varında gerçekleştirilecek festivalde 10 farklı kategoride 
düzenlenen teknoloji yarışmalarının finalleri, Türk ve Azeri 
pilotların yer alacağı muhteşem havacılık gösterileri, ser-
giler, Azerbaycan ve Türk uçaklarının gösterileri, eğlence 
mekanları, konserler, çeşitli sürprizler ve uluslararası giri-
şim zirvesi düzenlenecek.’’

TEKNOFEST, kader birliği yaptığımız
can kardeşlerimizin topraklarında

Lansmanda konuşma yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bir hayal ile başlayan ve tüm 
milletimizin ortak olduğu TEKNOFEST yolculuğu beşinci 
yılına ulaştı. Bu hayal o kadar büyüdü ki önce İstanbul’un 
sonra Türkiye’nin sınırlarını aştı. TEKNOFEST bir dönüşüm 
rüzgârı. Yüksek teknoloji geliştiren bir ülkeye dönüşebil-
mek için toplumumuzun her kesimiyle birlikte yürüttüğü-
müz bir seferberlik. TEKNOFEST’in kalbi geleceğin trend-
lerini içeren teknoloji yarışmaları. TEKNOFEST, adına millî 

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
TEKNOFEST 2022 Azerbaycan tanıtım programı Bakü’de 
gerçekleşti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), TC. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital 
Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı yürütücülüğünde düzenle-
nen TEKNOFEST Azerbaycan ile ilgili detayların paylaşıl-
dığı toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve 
Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev ev sahipliği yaptı. Lans-
mana Türkiye’den TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve 
T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 
İcra Kurulu Başkanı, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Bayraktar ve T3 Vakfı Yöneticileri katıldı. Çok sayıda 
davetli ve öğrencinin de katılımıyla gerçekleşen toplantı 
heyecan ve gurur dolu anlara sahne oldu.

Rekorların festivali TEKNOFEST, beşinci yılında uluslarara-
sı bir festival olurken, 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 
düzenlenecek etkinlik Azerbaycan ile Türkiye arasındaki 
dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendirecek. 
Kardeş iki ülke arasında teknoloji, bilim ve kültür konula-
rında en yüksek seviyede bilgi alışverişinin yaşanacağı 
festival; gençleri havacılık, uzay, dijital ekonomi ve çevre 
konuları başta olmak üzere teknoloji yarışmalarına teşvik 

Azerbaycan ve Samsun’u
TEKNOFEST Heyecanı Sardı
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İş dünyası son 15 yıldır yoğunluğu git gide artan bir bi-
çimde mevcut ekonomik modelin yeterliliğini sorguluyor. 
Bu konuda da haksız değil zira temellerini (diğer bazı 
ekonomistlerle birlikte) Milton Freidman’ın attığı serbest 
piyasa kapitalizminin günümüzdeki versiyonu, dünyanın 
ekonomik, sosyal ve bireysel sorunları çözmek şöyle dur-
sun, bu sorunların derinleşmesene ve daha da yeni sıkın-
tıların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Friedman’ın üç 
temel önermesini kabaca özetlersek:

   -Yöneticilerin tek sorumluluğu hissedarların
    kârını maksimize etmektir. 
   -Serbest piyasa kendi dengesini bulur,
    asla müdahale edilmemelidir. 
   -Serbest piyasalar son derece etkindir. 

Bu genel kabuller belki 40 yıl önce geçerli olabilir ve-
yahut vaatleri zamanın ruhuna göre uyumlu biçimde 
hayata geçirilseler etki gösterebilirler (birinci kabul için 
geçerli olmamakla birlikte) ancak teknolojinin, toplumsal 
dengelerin ve bireyin geldiği bugünkü noktaya maalesef 
bu uygulamalar bencil, yetersiz ve eksik kalıyor.

2007’de başlayan küresel ekonomik kriz, iklim konusu-
nun geldiği geri dönülmez nokta, ardı ardına yaşanan 
kurumsal skandallar bu sistemin yetersizliğini ve ciddi 
bir eksiklik yaşadığını gözler önüne seren somut olaylar 
olsa da fark edilmesi daha zor olan unsurlar da söz ko-
nusu. Örneğin her geçen gün gelir adaletsizliği makası-
nın daha da açıldığı, bir gerçek. Kurumsal dünyada yıkıcı 
hedeflerin ağırlığı sırtına yüklenen insanların özlerinden 
kopuk birer robot gibi yarıştığı bir kurumsal kültür ekosis-
teminin oluştuğu bir gerçek. Kısa vadeli getiriler uğruna 
uzun vadeli değerleri görmezden gelen bir “şimdi-ol-
sun-hepsi-benim-olsun” yaklaşımının şirket yönetiminde 
en tepeden aşağıya doğru akıtıldığı bir gerçek. İnsanlar 
her geçen gün mutsuz, umutsuz oluyor. Küresel riskle-
rin analiz edildiği raporlara insanların mutsuzluğu bir risk 
olarak işleniyor, gençlerin yarına dair kaygıları büyük bir 
sorun olarak adresleniyor.

Paradigma değişimi kaçınılmaz

İnsan arar demiştik, işte bugün o arayışın tam da merke-
zindeyiz. İnsanı temeline koyan, insanı sadece bir algorit-
ma değil, özünden gelen yanlılıkları ve fıtri özellikleriyle 
bir bütün olarak kabul edip sistemi onu kalıplara veya 
sisteme sokmaya çalışmadan anlayıp güçlendiren bir ya-
pının peşindeyiz. İklim krizinin geri dönülmez noktasına 
çok yakınız. Bize emanet olan bu gezegeni gelecek ku-
şaklara taşımak ve bunu yaparken de enden olduğumuz 
hasarı azaltıp tersine çevirebilecek, rejeneratif yaklaşım-
ların peşindeyiz. Sıkışıp kaldığımız mevcut paradigma-

dan kurtulup daha adil, tamamen insan merkezli, gele-
ceği şekillendirmeye yönelik bir yeni oyun planını nasıl 
kurgulayacağımızı konuştuğumuz bir noktadayız.

Peki buraya
nasıl geldik?

Hangi ana dinamikler 
bu arayışın rotasını

şekillendiriyor?
Öncelikle teknoloji… Teknoloji alanında çok ciddi bir dev-
rim yaşanıyor. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, veri anali-
tiği, kuantum bilişim, metaverse gibi onlarca yaklaşım ve 
teknoloji tarihte hiçbir dönemde olmadığı kadar hızlı ve 
eş zamanlı olarak olgunlaşıyor. Bunlardan bir tanesinin 
bile bir sektörü kökünden dönüştürme potansiyeli var-
ken aynı anda onlarcasının hayata geçtiğini düşünün. Ne 
muazzam bir kaldıraç etkisi oluşturulabilir. Ancak dikkat 
çekmek gerekir ki teknoloji “nötrdür.” Yani kullanım ama-
cınıza ve adil dağıtılıp dağıtılamadığına göre etkisi pozitif 
veya negatif olabilir. Bu dengeyi kurmak çok önemlidir. 
İkinci önemli dinamik sosyo-ekonomik gelişmelerin bü-
tünüdür. Bugün insan ömrünün git gide uzadığına şahit 
oluyoruz. Taşradan şehre göç her geçen gün artıyor. İn-
sanların ve iş gücünün mobilitesi sınırların ötesine geçmiş 
durumda. Artık beyin göçü azalıyor zira yetenekli iş gücü 
beynini kullandırmak için göçmesine gerek kalmadı. İs-
tanbul’da, Amasya’da, Trabzon’da yaşayıp yurt dışında 
bir projeye çalışabiliyor gençlerimiz. Küresel siyasette 
güç dengeleri ve odakları değişiyor. Kısacası toplumun 
ve ekonominin her noktasında devinim söz konusu.

UZMAN GÖRÜŞÜSerdar TURAN
Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

Paradigma 
Değişimi ve 
Arayış

UZMAN
GÖRÜŞÜ

İnsan arar…
Özünde sakladığı o bütünün peşinden koşar.
Daha iyisini, daha bütünleştiricisini arar.
Bu arayış hayatın her noktasında
olduğu gibi iş dünyasına da yansımıştır.
Şirketler ve kurumlar daha iyisini,
daha kapsayıcısını, daha faydalısını ve
daha güzelini aramaktalar.
Şimdi öyle bir dönemin kapasındayız ki
bu arayış yeni bir boyuta geçiyor.
Bir sorgulama boyutuna…
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1952’den beri 
ülkemiz için çalışmaya

devam ediyoruz
Albayrak Grubu, 1952 yılında inşaat sektöründe başlayan yolculuğunu bugün 5 sektörde 

20’den fazla şirketi ve 15.000’in üzerinde personeliyle devam ettiriyor. Yurt içindeki 
başarılarını yurt dışına da taşıyarak, faaliyette bulunduğu ve ihracat yaptığı ülkelere 
her yıl yenilerini ekleyerek global bir marka olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor.

Ve sürdürülebilirlik… Yani bugünün sorunlarını ve gerek-
sinimlerini, yarının kuşaklarının kaynaklarından çalmadan 
çözebilmeye dair istek ve yaklaşım, ana eksenlerden biri 
hâline geliyor. Belirli bir ulvi amaca odaklanarak dünya-
mız, toplumlumuz, paydaşlarımız ve insan için maksi-
mum değeri üretmek artı kaçınılmaz hâle geldi. Tüketi-
ciler bunu istiyor, düzenleyiciler bunu istiyor, çalışanlar 
bunu istiyor. Hatta yatırımcılar kaynakları bu bakış açı-
sıyla kullanıyor.

Kısacası bugüne dek bizi taşıyan, bizleri bu noktaya ge-
tiren sistemlerin, formüllerin, uygulamaların işe yarama-
yabileceği, bizi daha öteye taşıyamayabileceği bir dö-
nemden geçiyoruz. Paradigmayı değiştirmek için doğru 
zamandayız. 

Sac ayaklarını yeniden kurgulamak

Peki ne yapacağız? Bu paradigma değişiminde nasıl bir 
rol oynayacağız da istediğimiz, arzu ettiğimiz yapıya kat-
kımız olsun ya da bu yapının şekillendiricilerinden olalım?

Bu beylik sorulara yönelik ahkam kesmek bizim haddi-
mize değildir. Ancak hasbelkader aktarımına vesile kı-
lındığımız bazı düşünceler ve yaklaşımlar çerçevesinde 
irdelendiğinde görünen şudur: İlk adım insanı merkeze 
koymaktan geçiyor. İnsan için toplum için, dünya için 
bir şeyler yapabilmek. Burada romantik bir sivil toplum 
ekseninden söz etmiyorum. Bir yandan kurumların ana 
paydaşları için finansal anlamda başarılı çıktılar ortaya 
koyarken diğer yandan insanlığın iyiliğine ve faydası-
na etki edecek çıktılar ortaya koyabilmek. “Go good-do 
well” olarak adlandırılan bu yaklaşımda kârlılık ile sosyal 
fayda bir ödünleşim değil bir bütünleşim olarak görülü-
yor. Buna dair bir amaç odaklı yaklaşımı belirlemek ve bu 
amaca sarılarak iş görmek gerekli.

Böylesi bir dünyada ortak değer oluşturmak ve bu değe-
ri kapsayıcı biçimde paylaşmak önem kazanıyor. Amacı 
stratejinin merkezine koyarak kritik kararlarda amaç et-
rafında şekillenen parametreleri dikkate almak gereki-
yor. İş modellerimizi bu yönde geliştirmek, gerektiğinde 
mevcut yapılardan bu yenilikçi modellere geçerken “akıllı 
pivot” denilen o dönüşüme imza atmak önem kazanıyor.
Diğer bir önemli nokta da organizasyon modellerini dö-
nüştürmek… Bugün artık hiyerarşik, katı ve korumacı iş 
modellerinin yeterli değer üretmediğinden eminiz. Güç-
lendirme kültürüne dayanan, yalın, çevik ve hatta holak-
ratik yapılardan bahsediyoruz. İnsanların birer robot gibi 
tek başlarına değil, takımlar hâlinde ve devingen format-
larda çalıştığı, iş yeri-iş gücü-iş kavramlarının değiştiği bir 
sistemden bahsediyoruz. Hatta merkeziyetsiz anonim 
organizasyonlar konseptiyle yönetişimde sorumluluğun 

ve yetkinin tamamen tabana geçtiği, yeni nesil âdem-i 
merkeziyetçi DAO’ları konuşmaya başlıyoruz. Yani bildi-
ğimiz anlamda organizasyonlara dair birçok dinamiğin 
yeniden şekillendiğinin farkına varmalı ve bu dünyaya 
uyum sağlamalıyız.

Son olarak da paydaşlar… Çalışmalarımız, hissedarlarımız, 
müşterilerimiz, toplum ve insanlığın geneli anlamında 
kapsayıcı, iş birliğine dayalı ve ortak değer üretme te-
melli bir yaklaşımı benimsememiz şart. Bugünün kötücül 
sorunlarını şirketler, devletler ve toplumlar tek başına çö-
zemez. Akıl ve gönül birliği gerekli. Bu yüzden ekosistem 
modellerinden, akıllı platformlardan, iş birliği konseptin-
den sıkça dem vuruluyor. Pastayı paylaşmak için çekiş-
mek yerine pastayı büyütüp herkesin daha büyük dilimler 
almasını sağlayacak bir yaklaşıma geçmemiz elzem.

Yeni şeyler söylemek lazım

Bu alabildiğine karmaşık denklemi çözmek kolay değil 
elbette. Ama umutsuz veya yitik de değiliz. Şöyle bir dö-
nüp özümüze baksak, bu değişime, dönüşüme dair her 
şey bu toprakların dokusunda, ruhunda var. Muhyiddin 
Abdal “İnsan nedir şimdi bildim. Ayan nedir pinhan nedir 
nişan nedir şimdi bildim” derken aslında insanın o özünü 
anlamanın sırrını vurgulamamış mıdır? Merkeziyetsiz or-
ganizasyonlarda tabana yayılan yönetişim modeli bizim 
ahilik sistemimize benzemez mi? Yunus Emre’in inleyen 
dolabı “Suyu alçaktan çekerim dönüp yükseğe dökerim” 
derken bize ulvi amaç uğruna çalışmayı anlatmak istemiş 
olmasın? Hazret-i Hüdavendigar Mevlana Celaleddin-i 
Rumi’den daha iyi tanımlayabilen olmuş mu “disrupti-
on’ı”: “Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle 
beraber gitti cancağızım, Ne kadar söz varsa düne ait… 
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Dünyanın daha adil, daha güzel bir yer olması için iş dünya-
sına da büyük sorumluluk düşüyor. Bu değişimi ve dönü-
şümü anlamak ve buna adapte olmakla kalmayıp bu dö-
nüşümü şekillendirmek yenilikler ortaya koyarak ilerlemek 
esas olacak. Hepimiz bireyler ve kurumlar olarak bu öncü-
lüğün arayışı içerisinde olmalı, bu sorumluluğu almalıyız.

Bu arayışta değer ortaya koymaya çalışan, bilgi, deneyim 
ve perspektif paylaşmaya aracı olan Çerçeve gibi yayın-
ların kıymeti muazzamdır. Bu vesile ile 100’üncü sayıyı 
tebrik eder, emeği geçmiş olan ve hâlihazırda geçen her-
kesi kutlarım.

Madem söze arayışla başladık, madem velilerle ilhamlan-
dık, bir başka söz ile bitirelim. 

Beyazıd-ı Bestâmi’nin dediği gibi “Aramakla bulunmaz 
ama bulanlar arayanladır.”

UZMAN GÖRÜŞÜ
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İnternetin ortaya çıkışından bugüne kadar karşılaştığı-
mız tüm sorunlar, evirilerek katbekat fazla bu yeni ya-
pıda karşımıza çıkacaktır. Metaverse’in ne olduğu ya da 
ne olacağı yeni ortaya çıkıyor, zaman ilerledikçe daha 
da somutlaşacak. Bildiğimiz nokta bir değil birden faz-
la dijitalleşmiş sanal dünya (metaverse) olacak ve bu 
dünyalar katılımcılarına yoğun ve ileri düzeyde dene-
yimler sunarken, katılımcılar bu sanal dünyalarda daha 
ileri sosyal deneyimlerini ya da ürün hâline getirebildi-
ği şeyleri (örn. NFT) dijitalleşmiş olarak ekonomik bir 
değer oluşturacak şekilde ticarileştirerek (metaverse 
ekonomisi ya da metanomics) sağlayabilecekler. Bu 
hâlihazırdaki web etkileşme ürünlerinin (oyunlar, sos-
yal ağlar vs.) üzerine yapılandırılacak üç boyutlu bir 
web evreni ile sağlanacak. Zaten gittikçe artan şekilde 
insanların tüm sosyal hayatını, boş zamanını değerlen-
dirdiği ortam olan web dünyası ile gerçeklik arasındaki 
ilişki bulanıklaşacak ve sınırlar ortadan kalkacaktır.

Evinizden erişebileceğiniz bu altyapılar üzerinden, 
normal hayatta yaşayamayacağınız (maddi imkânsız-
lık, fiziksel yetersizlik, zamansal kısıt vs.) deneyimleri 
yaşama fırsatı bulacak ve sosyal yaşamın daha erişile-
bilir olmasını diğer bir deyişle daha da demokratikleş-
mesini(!) sağlayacaktır.

İş dünyası açısından en önemli soru ekonomik karşılı-
ğının ne olacağı ve bizlerin işlerini ya da iş modellerini 
nasıl etkileyeceğidir. Günümüz iş dünyasının meta-
verse evrenlerinde varlığı devam edecek mi? Nasıl bir 
ekonomik yapı olacak? Metanomiscs işte bu metaver-
se ekonomisini ifade eden yeni bir kavram. Metano-
mics’in birden fazla tarafı olacak, ürettiği tehditlerin 
yanında büyük fırsatları da beraberinde taşıyacak. 
Ortaya çıkacak ekonomik fırsatlar ve büyüklüğü çok 
etkileyici; altyapının kurulmasından, platformun oluş-
turulmasına, oyun içi ekonomik dünya, algı ve duyusal 
etkileşim artırıcılara kadar geniş bir ekonomik fırsat 
penceresi ortaya çıkmakta ve trilyonlar mertebesinde 
bir iş hacmine ulaşacağı tahmin edilmekte. Bu ekono-
mik yapının oluşturacağı ekosistemin birçok paydaşı 
olacak:

1. Konsept/Kavramsal oluşumun şekillenmesi ve ge-
liştirilmesi

2. Platform ve teknolojik altyapı (Web 3.0, yüksek 
hızlı iletişim, sunucu, depolama ekipmanları, sanal-
laştırma platformları, üç boyutlu simülasyon plat-
formları gibi)

3. Kullanıcı deneyimi (sanal gözlük, sensörler, duyu 
artırıcı ekipman vs.)

Metaverse’in kullanım 
alanları nelerdir?

Metaverse’in çok yoğun kullanılmasına rağmen sanal 
gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile sıkça karıştırıldığı açık-
tır. Son on yılda gündemimizi belirleyen sanal gerçeklik, 
artırılmış gerçeklik ya da kripto paralar ve benzeri gibi 
teknolojik gelişmeleri alt bileşenleri olarak kullanan, in-
ternet dünyasının basit bileşenlerinin bir üst kavramı ola-
rak karşımıza çıktı metaverse ve bütün dikkatleri üzerine 
çekmeyi başardı. Aslında metaverse Web 3.0’ın üzerine 
bina edilen birçok teknolojik ekipman ve platformun 
oluşturduğu her biri kendi hikâyesine sahip sanal dünya-
ların bir araya geldiği bir evren üzerinde var olacak. Su-
nacağı benzersiz deneyimler ise mobil cihazlardan, sanal 
gözlüklere, kulaklıklara ve algılayıcılara uzanan, yüksek 
hızlı ağ teknolojilerinin, yüksek kapasiteli hesaplama 
platformlarına, sanal platformlara, üç boyutlu simülas-
yon ortamlarına ve sanal dünyalar arasındaki bağlantıyı 
sağlayan (sadece bunlarla kısıtlı olmadan) araçlara kadar 
geniş bir altyapı üzerinden sağlanacaktır.

Metaverse evreninde, bir standardizasyon olmadığı gibi 
tek bir ürün ya da yapı söz konusu değil, birden fazla 
dünya ve birden fazla ürün olacak. Kilit noktalardan biri 
bu ürünler ya da dünyalar arasındaki akışkanlığın/geçiş-
kenliğin nasıl sağlanacağı olacaktır. Yani bir metaverse 
evreninde sahip olduğunuz dijital ikizinizi (avatar da 
diyebilirsiniz) birbirinden farklı dijital dünyada da kul-
lanabilecek misiniz? Kaldı ki zaten metaverse’i var ede-
cek olan bu sanal dünyalar arasındaki geçişkenlik ya da 
yolculuk olacaktır. Bunun sağlanabilmesi için kaçınılmaz 
şart bir üst otorite ve kurallar dizisinin belirlenmesidir.
Bu konuda regülasyon olacak mı, olacaksa regülasyon-
ların hangi çatı altında olacağı önem arz ediyor. Bir üst 
otorite olacak mı? Devlet kurumları bu ürünlere nasıl 
bakıyor, hukuki yönler nasıl yönetilecek, vergilendirme 
vs. olacak mı? Örneğin dijital dünyadaki avatarınıza ya 
da varlıklarınıza yönelik hukuksal problemlerdeki muha-
tabınız kim olacak? İşletmeci firma mı? Üst bir düzenle-
yici kurum mu? Devlet mi?

Ortaya çıkan yeni yapının kurumlar üzerinde bazen yıkıcı 
bazen de radikal olarak dönüştürücü etkisi olacağı açık. 
Örneğin sanallaştırma ve artırılmış gerçekliği eğitim sü-
recinde yoğun olarak kullanan ordular üzerindeki etkisi 
nasıl olacaktır, metaverse üzerinde işlenecek suçlara karşı 
nasıl bir aksiyon alınacak? Bunlar şu anda tüm dünyanın 
cevap beklediği sorular olarak karşımızda duruyor.

DEĞERLENDİRME

ile iç içe geçtiği bir sanallaştırılmış algı dünyası olacak. 
Metaverse, Web 3.0 üzerinden, insanlara duyusal olarak 
var olabilecekleri, artırılmış gerçeklik ile yoğun etkile-
şimde bulunabilecekleri, çalışabileceğiniz, oynayabile-
ceğiniz, dinlenirken karşılıklı etkileşim kurarak sosyalle-
şebileceğiniz bir algısal sanal hayat öneriyor.

Gerçek dünyanın fiziksel varlıklarının dijital ikizleri üze-
rinden yapılandırıldığı, sanal kopyalar üzerinden çalış-
ma, eğlenme, sosyalleşme ve öğrenme gibi eylemleri 
farklı bir evrende gerçeklemeyi vaat eden Web 3.0, me-
taverse kavramı ile bütün dünyanın odağı hâline geldi. 
Bu kadar popüler olmasına rağmen metaverse kafaları 
karıştıran bir kavram. Aslında bu durum, metaverse’in 
son dönemde popüler olarak dünyamıza dâhil olmasına 
rağmen kavramsal olgunlaşmasını tamamlamamasın-
dan kaynaklanıyor.

Web 3.0 (Metaverse) konvansiyonel iş modellerinde yı-
kıcı etkiye sahip olan bir değişime neden olacaktır. Bu 
süreçte üyelerimizin Web 3.0’ın ortaya çıkardığı tehdit 
ve fırsatları anlayabilmeleri ve kendilerine uygun bir 
strateji geliştirmeleri gerekli. Şüphesiz ki bunun için ön-
celikle Web 3.0 ya da popüler adıyla metaverse’in daha 
açık, anlaşılır olması için çaba harcamalıyız.

İnternetin Web 2.0’dan sonra yeni bir aşamaya (Web 
3.0) doğru evirildiği, yoğun sanal deneyim ortamına 
doğru gelişimini yaşıyoruz. Dijital çağın bileşenleri Web 
3.0 ile metaverse kavramı çatısı altında önlenemez bir 
şekilde hayatımıza girmekte. İddia edildiği üzere suna-
cağı benzersiz deneyim ve imkânlar dünyası insanları 
kendisine doğru çekerken, Web 3.0’ın sunduğu evren, 
dijital oyun dünyası ile gerçek hayat arasında bir nok-
tada kendini konumlayarak, gerçek hayatın dijital hayat 

DEĞERLENDİRME Bekir Sami NALBANTOĞLU
MÜSİAD Stratejik Araştırmalar ve Yayın Komisyonu Başkanı

Her iş modelinin bir stratejisi olmalı ve bu stratejinin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olmalı.
MÜSİAD üyelerinin ve paydaşlarının yaptığı işlerde farklılaşması, doğru iş modelleri geliştirebilmeleri için
ihtiyaç duydukları iş platformunu oluşturarak, ufuk açıcı stratejiler geliştirerek paydaşlarının önünde
yeni ufuklara açılmasını hedefler. Kuruluşundan bu yana üyelerinin iş yaptıkları alanda ihtiyaç duydukları
iş modelleri ve strateji geliştirme konusunda sunduğu desteği artırarak üyelerinin yıkıcı
değişimlere karşı direnç kazanmalarını amaçlıyor.

İş Modelinizde
Metaverse Stratejiniz Var mı?
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mamen yeni ve farklı bir alana giriyoruz. Bu yeni alanı 
keşfetmek için deneme-yanılma ya da yap-boz strate-
jisini kullanmak gerekecek. Farklı metaverse deneyim-
lerini takip edin ve eklemlenmeye çalışın. Çünkü tek bir 
sanal dünyada var olmak, metanomics’e dâhil olmak 
için yeterli gelmeyecektir. Metanomics içerisinde kendi 
iş modelinizi geliştirin ve devreye alın. Önünüzde farklı 
fırsatlar yeni bir ufuk açabilir; diğer paydaşlar ile etkile-
şimden çekinmeyin, tamamen yeni bir alan, iş dünyası 
bu alanı birlikte keşfedecektir.

Yine de kat edilecek çok uzun bir yol olduğu ortada, 
yola çıkmakta fayda olsa da kavramların tam yerine 
oturmasının belli bir zaman alacağı açık. Paydaşlarımıza 
tavsiyemiz süreci yakından takip ederek kendileri için 
tehdit ve fırsat analizlerini yapmaları ve iş modellerinin 
içerisine Web 3.0 stratejisini dâhil etmeleridir.

4. Ürün ticarileştirme (dijital ikizler, metaverse için 
ürünleşme, NFT vb.)

5. Ödeme sistemleri (dijital para, finansal araçlar)

6. İçerik üretici ve sağlayıcıları (oyun, senaryo geliş-

tirici, sosyalleşme vs.)

Bu maddeler sizlere metonomics etrafında oluşacak ti-
cari potansiyelin, ekosistemin büyüklüğü ve farklı yön-
leri hakkında kabaca bir fikir verecektir. 

Sizin Web 3.0 (Metaverse)
stratejiniz ne olacak?

Metonomics’in iş dünyasında nasıl bir etkisi olacağı 
daha önemlisi konvansiyonel ekonomi ve iş modelle-
ri üzerindeki etkisinin ne olacağı en çok merak edilen 
konu. Metaverse tamamen yeni, daha önce karşılaşma-
dığımız hizmetleri ve iş modellerini ortaya çıkaracağı 
gibi var olan iş modellerinin ya da hizmetlerin üzerinde 
bazen yıkıcı bazen de dönüştürücü etkisini açıkça his-
settirecektir. Yine de her iş ya da hizmet alanını bütü-
nüyle ilgilendirecek bir dönüşüm olmayabilir. Kendi iş 
alanımız üzerindeki etkileşimi görebilmek için bu yeni 
platformu, öğrenmek ve anlamaya çalışmakta fayda var. 
Ne yazık ki düşündüğümüzden daha karmaşık bir süreç 
olabilir. Elde ettiğiniz bilgiler ışığında kendi iş alanınızı 
ve iş modelinizi gözden geçirerek, etkileyecek taraflarını 
değerlendirmelisiniz.

Bu yeni gelişen ve daha önce deneyimlemediğiniz bu 
alanda çok fazla iş modeli örnekleri yok, bu nedenle 
kendi tecrübelerinizi ya da deneyimlerinizi üretmek ve 
yaşamak zorunda kalacaksınız. Unutulmamalıdır ki ta-

DEĞERLENDİRME

METAVERSE
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müşterilere ve üçüncü taraflara servis edilmesi fikrini ifa-
de eden Açık Bankacılık, bankaların kitlelere erişimi olan 
diğer endüstrilerle oluşturacağı iş birliğinin, veriler üze-
rinden kitlelerin istendiği gibi yönlendirilmesine ve kırıl-
ganlaştırılmasına yol açacak riskler barındırdığı aşikardır.
Büyük veri ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak ilerle-
yen bilişsel ve davranışsal araştırmaların geldiği bugünkü 
seviyede, hükümetlerin kitleleri büyük şirketler ve ku-
rumlar karşısında korumak için bilindik rekabet kuralları 
ve piyasa düzenlemeleri ile hareket etmesi asla yeterli 
olmayacaktır. Ülkemize ve işletmelerimize ait bilişsel ve 
davranışsal değeri olan bilginin işlenmesi ve kullanılması 
ile ilgili millî menfaatlerimize uygun tedbirlerin teknoloji-
nin gelişmesi kadar hızlı alınabilmesi gerekir. Türkiye’deki 
sivil toplumun agâh ve zinde gücü olan MÜSİAD camia-
sının aktif katkısı ve dikkati sayesinde, sosyal ve iktisadi 
güvenliğimizi temin etmek üzere yapılacak düzenleme-
ler daha doğru ve etkin olacaktır. 

Büyük müşteri kesimlerine ve kitlelere erişim avantajı 
olan şirketlerin yeni girdikleri alanlarda ezici bir şekilde 
hızla büyüyebilmeleri ve ihtiyaç duydukları sermayeye 
kolayca ulaşabilmeleri incelendiğinde, diğer endüstrilerle 
iş birlikleri ve endüstriler arası yönetici transferleri dikka-
te değerdir. Bu tabloya göre, yakın gelecekte hükümetle-
rin kişisel verilerin korunmasının ötesinde, bilişsel ve dav-
ranışsal analizlerin ticari rekabet ortamında kullanımına 
dair sınırlamalarla vatandaşlarını ve ulusal şirketlerini ko-
rumaya yönelik tedbirler alması gerekecektir.

Finansal kurumlar ve 
müşterileri arasında 

şeffaflık ve hesap
verebilirlik güçlenecek

Dijitalleşme işletmelerin verimliliğini güçlendirirken iz-
lenebilirliğini de yükseltmektedir. Cihazların karşılıklı 
otomatik haberleştiği, eşyaların, insanların, paranın ve 
bilginin izinin sürülebildiği yeni endüstriyel bilgi devrimi 
sayesinde finansal kurumlarla müşterileri arasında iste-
nen şeffaflık ve hesap verebilirlik oldukça güçlenecektir. 
Finansal kuruluşların kredi kartları, cari hesaplar, ödeme 
sistemleri, maaş hesapları, destekleyici iş yazılımları gibi 
hizmetlerinin bilişsel ve davranışsal analitiklerle birle-
şince hane halkı ve KOBİ müşterileri karşısında finansal 
kuruluşlara nasıl bir bilgi üstünlüğü doğurduğu ve kredi 
ilişkilerinde kitlelerin finans kurumları karşısında ne ölçü-
de kırılganlaştırdığı incelenmelidir. 

Bu noktada bakılması gereken bir diğer husus, banka-
cılık endüstrisinin yeni trendi “Açık Bankacılık’’tır. Kişisel 
verilerin korunumu ve müşterinin verdiği izinlere bağlı 
kalınması koşuluyla, bankada oluşan finansal verilerin 

GABORAS’ın yapısına dair...
GABORAS gayrimenkul piyasası

yapılandırılırken teknolojik sistemler üzerinden 
sağlanan veriler ve ticaret yapan taraflar
arasındaki bilgi asimetrisinin doğuracağı

kırılganlıklar tümüyle dikkate alındı.
Gayrimenkul ticaretinde emlak ve işlem türüne 
göre değişen koşullarda satıcı-alıcı, malik-kiracı, 

emlak danışmanı, finansör veya müteahhit
tarafın karşılaşabileceği sorunları önleyecek

GABORAS akıllı kontratları geliştirildi.
Güvenli tahsilat teknolojisi, gayrimenkul
ticaret sigortası ve arabuluculuk-tahkim

hizmetleri ile desteklenen GABORAS
gayrimenkul piyasası mali ve hukuki boyutların 

tümünde iş yapan taraflara tam bir emniyet 
altında ticaret yapma imkânı sağlıyor. 

Hükûmetler birbiri ardına kişisel verilerin korunmasına, 
sosyal medya ağlarına ve şirketler arası rekabet ortamı-
na yönelik önleyici yasalar çıkartırken, toplum içerisinde 
ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan çoktan devşirilmiş 
zihinler vasıtasıyla kendilerini “demokrasi ve özgürlük” 
ambalajı altında yönlendiren küresel efendilerinin men-
faatlerini uygun eylemlerde yer alıyorlar. 

Gelişen teknolojiler
veri depolamaya imkan sağlıyor

İnternet ile gelişen giyilebilir cihazlar, veri analitiği ve 
mobil yazılımlar sağlık, seyahat, harcama, yatırım, bilişim 
ve iletişim gibi konularda veri depolanmasını sağlıyor. 
Verilerinin demografik ve coğrafi katmanlarda işlenmesi 
sonucunda üretilen bilgi ise iktisadi ve sosyal alanda güç 
kazanımına yol açarak iyi veya kötü niyetle veri toplayan 
herkesin iştahını kabartıyor.

Günümüzde gelişen teknolojik imkânlar sayesinde pera-
kende, lojistik, finans, sağlık ve iletişim endüstrileri ala-
nında geleneksel ürün ve hizmet ayrımlarının aşıldığı, 
multidisipliner bir dönem yaşıyoruz. Gün geçmiyor ki, bir 
sağlık grubunun sağlık ve hayat sigortacılığına, bir pera-
kendecinin lojistiğe veya finansal hizmetlere, bir iletişim 
şirketinin perakendeye yönelmesi gibi sektörler arası il-
ginç iş kombinasyonlarının haberini duymayalım! 

Hızla değişen dünyada büyük veri analizi olarak ifade 
edilen araştırmaların önemli bir kısmı insan davranışla-
rının analiz edilmesine yoğunlaşmış durumda. Bilişsel 
psikoloji araştırmalarının içerisinde yer alan çalışmalar ise 
bireylerin sunulan bilgiler karşısında nasıl tepkiler geliştir-
dikleri üzerine odaklanıyor. Aynı zamanda bu tepkiler ışı-
ğında bireylerin sorun çözme ve karar verme davranışları 
da tespit ve analiz edilebilir durumda. 

Çoğunlukla gündelik hayatın ayrılmaz bir bütünü hâli-
ne gelen mobil cihazlardan temin edilen veriler, bilişsel 
anlamda insanların tercihlerini yönlendirmek amacıyla 
doğru iletişim araçlarının seçilmesine odaklanıyor. Dav-
ranışsal açıdan ise kitlelerin tercihlerini yönlendirmek 
için yapılacak olan iletişim faaliyetinin belirlenmesinde 
kullanılmakta. İnsanlar bu doğrultuda radyo, sinema, te-
levizyon ve internet gibi kitle iletişim araçları üzerinden 
üretilen mesajlarla simülatif bir dünya kurgusuna yönlen-
dirilebiliyor ve gerçeklikten arındırılmış bir hayat formuna 
geçiş yapabiliyor.

Veri analizinin toplumsal olaylara etkileri

Bilgi ve davranış analizlerine dayalı çalışmalar üzerinden 
yürütülen bu çalışmalar iktisadi ve sosyal boyutlu asi-
metrik savaşlarda kullanılıyor. Yakın zamanda Ukrayna’da 
gerçekleşen Turuncu Devrim’de, Arap Baharı olaylarında, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanlık seçimlerinde ve 
İngiltere’deki Brexit Referandumu gibi pek çok olayda bu 
araştırmaların nasıl kullanıldığı ve etkilerini görmüş bu-
lunuyoruz. 

Bu teknolojileri geliştiren ve finanse edenlerden müte-
şekkil küçük bir azınlığın dışında… Kitleler, hükûmetler ve 
sivil toplum örgütlerinin çoğu bu çalışmaların bireylere ve 
sosyal hayata karşı oluşturabileceği tehdidi ya henüz fark 
etmediler ya da gerekli önlemlerin alınabildiği seviyenin 
çok uzağındalar. 

Keşke Teknoloji,
Sadece Ticareti Büyüten Bir Araç Olsa

Dijital teknolojiler her geçen gün biraz daha gelişirken üretilen akıllı cihazlar ile
insanların yaşam pratiklerine dayalı veriler farklı boyutlara taşınıyor. Hatta hane halkının,

çalışanların ve işletmelerin verimliliklerini artıracak yeni yöntemler kişilere göre şekillenebiliyor.
Peki değişen yeni dünya hayatımızı nasıl etkiliyor?

Ahmet BUĞA
GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı

GÖRÜŞ
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Bu kapsamda devletlerin metaverse evreninde büyükelçi-
lik açması, vize uygulamaları gibi konular için uluslararası 
hukukun bu evrene uyarlanması gerekecektir.

Metaverse evreninde edinilen mülkler
hacze konu olur mu?

Dünyadaki mevcut gelişmeler neticesinde en çok ilgi çe-
ken konulardan biri de metaverse evreninden arsa almak 
oldu. Öyle ki meta evreninde, İstanbul boğazında neredey-
se satılmamış yer kalmadı. Burada akıllara yine mülkiyet 
konusu ile ilgili sorular ve uyuşmazlıklar gelmektedir.
Alım-satım işlemlerinin hızla arttığı metaverse evreninde 
edinilen mülklerin hacze konu olup olmayacağı da tartış-
malıdır. Henüz gerçek dünyadaki düzenlemelerde bile fikir 
birliğine varılamamışken metaverse evreninde edinilen 
mülklerin haczi, haczin usulü vb. konular bu evrende dü-
zenlenmesi gereken en önemli konulardan başında geliyor.

Öyle ki Platon’un mağara alegorisinde vurguladığına ben-
zer olarak bu teknolojinin içerisine doğacak gelecek ne-
siller oluşturulan bu sanal evreni, bir anlamda gerçekliğin 
gölgesini gerçeğin kendisi gibi algılamaya başlayabilir ve 
bu evren dışında varlıklarını sürdürmek katlanılamaz bir 
hale gelebilir. 

Her ne kadar bulunduğumuz noktadan bakıldığında dis-
topik bir dünya tasviri gibi görünse de bu tip olumsuz et-
kilerin gözlemlenmesi zannedildiği kadar uzak bir ihtimal 
olmayacaktır.

Metaverse Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg tara-
fından “internetin yerini almayı, sanal hayatı gerçek ha-
yatla birleştirmeyi ve herkes için sonsuz yeni oyun alanları 
oluşturmayı amaçlayan bir sanal gerçeklik yapısı” olarak 
tanımlanıyor. 

Yunanca’da “sonra” anlamına gelen “meta” ve İngilizce’de 
evren anlamına gelen “universe” kelimelerinin birleşmesiy-
le ortaya çıkan Metaverse kavramı en basit hâliyle “sanal 
evren” olarak tanımlansa da kavramın en yakın karşılığının 
evren ötesi olduğunu söyleyebiliriz.

Metaverse içinde meydana gelecek her türlü hukuka aykı-
rılığın çözümü de kaçınılmaz olarak hukukçuların ilerleyen 
dönemlerde düşünmesi gereken konuların başında gel-
mektedir.

IBM, Microsoft, Apple ve Facebook (yeni ismi ile Meta Inc) 
gibi teknoloji devi şirketler, kendi teknolojilerini kullanarak 
farklı temalarda birden fazla Metaverse’ü hayata geçirmek 
üzere çalıştıklarından bu sanal evrenler arasındaki geçişin 
nasıl sağlanacağı da merak konusudur.

Ülkeler Metaverse’e ayak uyduruyor
Metaverse’ü bunca gelişmeden sonra gündemine alan 
bazı ülkeler de olmuştur. Örneğin Güney Kore’nin başkenti 
Seul’ün yerel yönetimi, 2022 yılının sonunu işaret ederek 
sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla kentte bulunan mü-
zelerin gezilebildiği, istenildiğinde belediye yönetimine 
ulaşılabilen bir sistemin bulunduğu bir Metaverse platfor-
munun kurulmasına yönelik adımlar atıldığını duyurdu.

Barbados hükümeti ise bir sanal gerçeklik platformu olan 
Decentraland ile metaverse evreninde büyükelçilik açmak 
için bir anlaşma imzaladı ve bu kapsamda sanal elçiliklerin 
açılması, e-vize hizmetlerinin verilmesi, avatarların çeşitli 
evrenler arasında hareketini sağlayan bir sistemin inşası 
gibi çeşitli projeler geliştirileceğini açıkladı. 

Yeni Bir Dünya
Metaverse’de Hukuk

Dijitalleşen dünyada alışkanlıklar hızla değişiyor.
Bu kapsamda dönüşümün merkezinde yer alan Metaverse evreni merak uyandırırken,

oluşturulan yeni dünyanın hukuki açıdan neler getireceği tartışma konusu.

UZMAN GÖRÜŞÜ Av. Cihan YARAR
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memnuniyet seviyesi çok daha yüksektir. Arabulucu, 
kural olarak kendisine sunulan bilgi ve belgeleri gizli 
tutmakla yükümlüdür. Bu nedenle, sürece başlama ta-
lebi dahil olmak üzere, sürecin başından itibaren iler-
leyen süreçte de paylaşılan bilgiler ve belgeler ile öneri 
ve kabuller, yargılamada kullanılamamakta ve delil teş-
kil etmemektedir. Uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla 
çözülmesi, yargının iş yükünü de azaltacaktır. Yargının 
iş yükünün azalması, hâkimlerin mevcut dosyalara daha 
fazla yoğunlaşabilmeleri adına katkı sağlayacaktır. 

Karşı Taraf Arabuluculuk
Görüşmelerine Gelmezse Ne Olur?

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu’nun 18’inci maddesi, arabuluculuk faaliyeti so-
nunda anlaşmaya varılması hâlinde, anlaşma belgesi-
nin taraflar için bağlayıcı olduğunu ve yine tarafların 
anlaşmaya varması hâlinde aralarındaki uyuşmazlığın 
daha sonra mahkemeye taşınamayacağını hüküm altına 
almaktadır. Taraflardan birinin geçerli bir mazeret gös-
termeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabu-
luculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya 
katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf da-
vada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama 
giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf 
lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da 
ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabu-
luculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların 
yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.

kında Kanun’un 73/a maddesi uyarınca, aynı maddede 
düzenlenen istisnalar hariç, tüketici mahkemelerinde 
görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulu-
cuya başvurulmuş olması dava şartıdır. 

Arabuluculuğun Avantajları 

Arabuluculuk, birçok avantaja sahiptir. Bu nedenle, 
özellikle gelişmiş ülkelerde oldukça aktif kullanılan 
önemli bir alternatif çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, 
oldukça avantajları olan ve kısa sürede sonuçlanan bir 
alternatif çözüm yöntemidir. Dava süreçlerinin uzun yıl-
lar sürdüğü düşünüldüğünde, arabuluculuk görüşmele-
rinde uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuştuğunu 
söylemek mümkündür. Zamandan tasarruf edilen bu 
yöntem aslında masraftan tasarruf sonucunu da bera-
berinde getirmektedir. Arabuluculukta uyuşmazlığın 
daha kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulmasının he-
deflenmesi sebebiyle, oldukça ekonomik bir yöntemdir. 
Buna ek olarak, arabuluculuk için yapılan masraflar ve 
tarafların maruz kalacağı yıpranma arabuluculukta yar-
gılamaya oranla son derece azdır. Arabuluculukta ira-
dilik söz konusudur ve bir çözümü kabul edip etmeme 
veya tarafların anlaşması durumunda, edime ve bunun 
içerik ve şartları hakkında karar verme yetkisi, taraflara 
aittir. Yargılamadaki uyuşmazlıkta ise, hâkim veya ha-
kem kararı ile bir sonuca varıldığı için, çoğunlukla tek 
taraf karardan memnun kalmakta ve bazı hâllerde her 
iki taraf da memnun edilememektedir. Arabuluculuğun 
iradi olması sebebiyle kontrol taraflardadır ve tarafların 

DEĞERLENDİRME

Arabuluculuğa İlişkin
Temel Düzenlemeler 

Bugün için bazı iş uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklar 
ile tüketici uyuşmazlıkları için arabuluculuğa başvuru 
dava şartıdır. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 
3/1’inci maddesine göre bireysel ve toplu iş sözleşmesi-
ne dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe 
iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurul-
muş olması dava şartıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 5/a maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu’nun 
4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari 
davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan 
alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan 
önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı hâli-
ne getirilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hak-

Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüş-
mek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir 
araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu su-
retle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için 
aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, 
tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlin-
de çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış 
olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla 
ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yönte-
midir. Arabuluculuğun temel ilkeleri; eşitlik, gönüllülük 
ve gizliliktir. Taraflar, arabuluculuğun dava şartı olduğu 
hâller hariç, arabulucuya başvurmak, süreci devam et-
tirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek 
konusunda serbesttirler ve aksi kararlaştırılmadıkça 
arabuluculuk faaliyeti esnasında elde edilen bilgi ve bel-
gelerin arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varılamama-
sı hâlinde yargılama sırasında delil olarak kullanılması 
mümkün değildir.

DEĞERLENDİRME Av. Arb. Nafi ERGÜL
Gerçek Hukuk & Danışmanlık Kurucu Ortağı

İhtiyari arabuluculuk müessesesi özellikle iş ve ticaret uyuşmazlıklarında etkili hızlı sonuçlar
alınmasında önemli rol oynar. MÜSİAD’ın bünyesinde barındırdığı 12 binden fazla üyesinin her geçen gün 
artan iş hacmi dikkate alındığında, üyelerin yaşayacakları uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk
mekanizmasını daha etkin kullanmaları, zaman ve masraftan tasarruf imkânı sağlayacağı gibi
uyuşmazlıkların gizlilik içerisinde neticelenmesi sonucunu doğuracaktır. 

Ticari Hayatta
Arabuluculuk
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Amaç ve hedefleriyle kitleleri birleştiren
sivil toplum kuruluşları, kamu yararına geliştirdiği

proje ve fikirlerle geleceği şekillendiriyor.
Benzer bir durum spor dalları içerisinde küresel

anlamda ön sıralarda bulunan futbol için de geçerli. 
Peki ya futbol dünyası için sivil toplum

kuruluşları ne ifade ediyor?

MİNİ DOSYA
Hazırlayan: Emir Furkan GÜNDOĞDU

Futbol Dünyası ve
Sivil Toplum İlişkisi
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dalık yeteneklerini artırır. Biz bu anlamda bir spor kulübü 
olarak özellikle çocuklar konusunda faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruşlarından gelen projelerin içinde olmayı çok 
istiyoruz ve destekliyoruz.” 

MÜSİAD, ahlak ve güven temelinde
faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu

Başkan Sancak, spor camiası olarak MÜSİAD’ın iş dün-
yasındaki etkisini önemsediklerini belirtirken, MÜSİAD’ın 
ahlak ve güven temelinde öne çıktığını ifade etti.

Adana Demirspor Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“MÜSİAD, tabii ki iş dünyasının nabzını tutan, iş dünyası-
nı çeşitli platformlarda bir araya getiren, ahlak ve güven 
temelinde faaliyet gösteren ve ülkemizin önde gelen sivil 
toplum kuruluşlarından biridir. Türkiye’de sağlık, eğitim, 
mühendislik, sanat alanlarına katkıları ile birlikte spor 

alanlarında da çalışma ve faaliyetleri olduğunu biliyoruz. 
Özellikle MÜSİAD’ın üniversiteler ile yaptığı iş birliklerin-
deki alanlarından biri, mutlaka spor alanı oluyor. Bu da 
çok kıymetli. Sporun ülkemizde yaygınlaşmasına hep 
sosyal sorumluluk bilinci ile yaklaşmamız gerekiyor. Ül-
kemizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruşları da özel 
sektör de kamu da spor konusunda hassas davranmalı ki 
gençlerimiz bu yönde bilinçlenebilsin.” 

Spor demek, gençlerin kötü
alışkanlıklardan uzak olması demek

Değerlendirmesinde gençlere de değinen Başkan Sancak, 
iş dünyası ve spor camiasının sorumluluk bilinciyle gençle-
re sahip çıkması, onları yönlendirmesi ve kariyerine sporu 
koyan gençlere destek olması gerektiğini söyledi.

Başkan Sancak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Spor demek; gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak olması 
demek. Aynı zamanda gençlerimizin yeteneklerinin far-
kında olması demek. Sporun herhangi bir dalı ile uğraşan 
kişinin hayatında hep başarı olur, ahlak olur, vicdan olur. 
Çünkü sporcu rekabeti bilir, çok çalışmayı bilir, hedef koy-
mayı bilir. Böyle bir gençliğin de kötü alışkanlıkları olmaz. 
Bu nedenle gerçekten spor hususuna sosyal sorumluluk 
bilinci ile yaklaşmalıyız, yaklaşmak zorundayız. Kariyer 
hedeflerine sporu koyan gençlerimiz yarınlarda olimpi-
yatlarda, uluslararası arenada ülkemizi temsil edebilecek 
hedef kitleyi oluşturur. Bu çok önemli. Ülkemizin ulusla-
rarası anlamda bilimde, sağlıkta, mühendislikte başarıları 
oluyor. Aynı başarı sporun dallarında da olmalı. Sadece 
futbol değil. Biz olanakları olan, spor konusunda ciddi 
çalışmaları olan bir Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sahibiz. 
Ülkemiz genç nüfusu olan bir ülke. Bu anlamada hepimiz 
bunun sorumluluğu ile gençlerimize sahip çıkmalı, onları 
yönlendirmeli, kariyerine sporu koyan gençlerimize de 
destek olmalıyız.”

Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü sayısı kapsamında ele alı-
nan “Futbol Dünyası ve Sivil Toplum İlişkisi” dosya konu-
su için açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Başkanı 
Murat Sancak, spor kulüplerinin de sivil toplum kuruluşla-
rı gibi düşünülmesi gerektiğini ifade ederek, iki kavramın 
da benzer amaç ve hedeflerde bir araya geldiğini söyledi. 
Spor camiası olarak MÜSİAD’ın iş dünyasındaki yerine de 
değinen Başkan Sancak, MÜSİAD’ın ahlak ve güven te-
melinde öne çıktığını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşları, spor bilincinin yay-
gınlaştırılmasında önemli rol oynuyor

Başkan Sancak, çocuklar ve gençlerin spora yönelmele-
rinde farkındalıkların artmasının sivil toplum ile mümkün 
olduğunu belirtti. Spor bilincinin gençlere çocukluk çağ-
larından itibaren aşılandığında bunun gelecek nesillere 
de etki edeceğini söyleyen Adana Demirspor Başkanı 
sözlerine şöyle devam etti:

“Spor kulüplerini birer sivil toplum kuruluşu gibi düşün-
mek gerekiyor. Spor kulüplerinde de insanlar bir amaç 
için bir araya geliyorlar ve hedefleri oluyor. Bu anlamda 
kısa, orta ve uzun vadede planlar yapılıyor. Bunun dışın-
da sivil toplum kuruluşlarının sporun herhangi bir dalına 
verdikleri destek, spor bilincinin yaygınlaştırılmasında 
çok etkili oluyor. Örneğin çocuklar konusunda faaliyette 
bulunan bir sivil toplum kuruluşunun faaliyet planları ara-
sında mutlaka herhangi bir spor dalı ya da dalları ile ilgili 
etkinlikler olmalı. Böylece çocukların spora yönelmeleri 
ve çocukların bu yönde farkındalıklarının artması sağla-
nacaktır. Spor bilinci çocukluk çağlarında aşılanabilirse, 
ömür boyu sporla ilgilenen nesillerin yetişmesi daha ko-
lay olacaktır.”

Spor, toplumu bir araya getirir,
sosyal farkındalığı artırır

Sivil toplum kuruluşlarının birleştirici gücüne işaret eden 
Başkan Sancak, sporun toplumları bir araya getirerek 
sosyal farkındalığı artırdığını belirtti. 

Başkan Sancak değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Sivil toplum kuruluşları, alanlarında topluma yararlı hiz-
metler geliştirmek için kurulurlar. Bu yönde faaliyet ra-
porları, tüzükleri ve planlamaları olur. Spor alanında da 
faaliyet gösteren pek çok sivil toplum kuruluşu bulunu-
yor. Bir spor dalının gelişmesi, bu yönde gençlere burs 
olanaklarının sağlanması hatta olimpiyatlar için sporcular 
yetiştirilmesi bir ülkenin manevi değerleri için çok önemli. 
Bir meslek grubunda ve o mesleğin gelişimi için faaliyet 
gösteren bir sivil toplum kuruluşundan bile bahsetsek; 
bu STK’nın faaliyetleri arasında spor turnuvaları bulun-
ması bir amaç için bir araya gelmiş kişilerin sinerjisini artı-
racaktır. İşte bu nedenle her ne alanda faaliyet gösterirse 
göstersin, her sivil toplum kuruluşu sporu da merkezinde 
tutmalıdır. Spor toplumu bir araya getirir, sosyal farkın-
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Spor
Bir Araya Getirir ve 
Farkındalığı Artırır

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak,
sivil toplum kuruluşlarının spor camiasındaki 
yerine ilişkin düşüncelerini ekibimize anlattı.
Spor kulüplerinin de sivil toplum kuruluşu
olarak düşünülebileceğini belirten Başkan
Sancak, “Sivil toplum kuruluşlarının sporun
herhangi bir dalına verdikleri destek,
spor bilincinin yaygınlaştırılmasında
oldukça etkili” dedi.

Murat SANCAK
Adana Demirspor Kulübü Başkanı
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Başkan Gümüşdağ şunları söyledi:

“Ben Kulüpler Birliği’nde 3,5 yıl başkanlık yaptım. Dola-
yısıyla kulüplerin sorunları aynı diğer STK’ların da oldu-
ğu gibi, temsil ettikleri camiaların sorunlarının müşterek 
bir elden gitmesi ve bunların mevcut hükûmet ile gide-
rilmesi noktasında benzemektedir. Dolayısıyla STK’ların 
her alanda çok faydalı olduğuna inanıyorum. Kulüpler 
Birliği Vakfı da Türk futbolunun gelişimine çok büyük 
oranda katkı sağlayan bir kurumdur. Buna bağlı olarak 
da Kulüpler Birliği Vakfı kurulduktan sonra 1’inci, 2’nci ve 
3’üncü Liglerde de Kulüpler Birliği Vakfı kuruldu.” 

MÜSİAD ve kurumlarımızı
bir arada görmekten mutluluk duyarız

MÜSİAD’ın çalışmalarına da değinen Başakşehir FK 
Başkanı, MÜSİAD, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın bir-
likte çok daha güçlü bir iş birliği ortaya koyabileceğini 
ifade etti: 

“Şöyle ki MÜSİAD’ın bazı projelerinden haberdarım. 
Farklı farklı sektörlerde MÜSİAD’ın içinde de dostlarım 
var. Ama bence MÜSİAD gençlerle ve sporla daha aktif 
olmalı. Futbolun içinde MÜSİAD’ın varlığını çok hisset-
medik. Fakat farklı STK’lar özelinde MÜSİAD’ın etkinli-
ğini ve faaliyetlerini bilmekteyiz. Kulüpler Birliği Vakfı 
noktasında, TFF noktasında çok daha fazla iş birliği 
yapabiliriz. MÜSİAD’ı bu kurumlarımızla birlikte daha 
fazla görebiliriz ve bundan mutluluk duyarız.” 

Gençlerin spora katılımına ilişkin, “Gençlerimizin çok 
ufak yaşta sporun her alanını kapsayacak şekilde ilgili 
olmalarını ve yönlendirilmelerini çok doğru buluyo-
rum” diyen Başkan Gümüşdağ, kulübün altyapısındaki 
genç yetenekleri hatırlatarak, “Her alanda, her dalda 
sporun içerisinde olmaları gelecek nesiller için doğru, 
temiz ve sağlıklı bir toplum açısından çok önemli. Ben 

her zaman futbolun içerisinde oldum ve bundan dolayı 
da büyük bir mutluluk duydum” dedi.

Gençlerin
küçük yaşta spor

faaliyetlerine katılımı 
doğru, temiz ve

sağlıklı bir toplum
için önemli

Başkan Gümüşdağ, sözlerine şöyle devam etti:

“Gençlerimizin çok ufak yaşta sporun her alanını kapsa-
yacak şekilde ilgili olmalarını ve yönlendirilmelerini çok 
doğru buluyorum. Öncelikle gelişimleri; fiziksel ve ruhsal 
gelişimleri açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyo-
rum. Bunun yanı sıra paylaşım kültürünü öğrenebilme-
leri, takım olabilme kabiliyeti ve birlikte bir hedefe, bir 
başarıya gitme öğrenimini elde etmek ve bu duyguyu 
yaşayabilmeleri için spor çok önemli bir unsur. Dolayısıy-
la sporun her alanında kız veya erkek fark etmeksizin tüm 
çocuklarımızın sporla ilgili olmasını doğru buluyorum. 
Tabii ki önümüzde dijitalleşme gibi bir şey var ve bunun 
önüne geçemeyiz. Ama hayatı tamamen dijitalleşmenin 
içine sokarsak orası da başka bir sıkıntı. Yeni nesilden 
altyapılarımızda bir sürü öğrencimiz var. Her alanda, 
her dalda sporun içerisinde olmaları gelecek nesiller için 
doğru, temiz ve sağlıklı bir toplum açısından çok önemli. 
Ben her zaman futbolun içerisinde oldum ve bundan do-
layı da büyük bir mutluluk duydum. Diğer alanlarda da 
fazlasıyla görevlerde bulundum, farklı kimlikler ve uğraş-

Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü sayısı kapsamında ele alı-
nan “Futbol Dünyası ve Sivil Toplum İlişkisi” dosya ko-
nusu için açıklamalarda bulunan Başakşehir Futbol Ku-
lübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sivil toplum kuruluşları 
ve spor camiasının yaklaşımlarını, spor ve sivil toplum 
kariyeri ve Başakşehir Futbol Kulübü’nün şampiyonlu-
ğunu ekibimize değerlendirdi. Gençlerin spor faaliyetle-
rine katılımlarına da değinen Başkan Gümüşdağ, “Genç-
lerimizin çok ufak yaşta sporun her alanını kapsayacak 
şekilde ilgili olmalarını ve yönlendirilmelerini çok doğru 
buluyorum. Her alanda, her dalda sporun içerisinde ol-
maları gelecek nesiller için doğru, temiz ve sağlıklı bir 
toplum açısından çok önemli” dedi. Başkan Gümüşdağ 
ayrıca, MÜSİAD, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın birlikte 
çok daha güçlü bir iş birliği ortaya koyabileceği ve bun-
dan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Futbol ve STK’ların birleştirici özelliği var

Başkan Gümüşdağ değerlendirmelerine şöyle devam 
etti:

“Geçmişte de birçok sivil toplum kuruluşunda görev 
yaptım ama bence futbol Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum kuruluşudur. Baktığınızda futbol, farklı farklı 
renklere gönül vermiş, 100 yıllık asırlık çınarlar ve bunun 
yanında da şehirlerden başlayan, ilçelere kadar inen ai-
diyet duygularını içinde barındırıyor. Bence futbolun ve 
tabii ki sivil toplum kuruluşlarının da vazifelerinden biri 
birleştirici özelliğinin olmasıdır. Ama dünyada en fazla 
birleştirici güce sahip olan sivil toplum kuruluşu futbol 
ve futbol kulüpleridir. Çünkü pandemi döneminde Tür-
kiye’de ve dünyada tüm etkinlikler gibi futbol müsaba-
kaları da durmuştu. Futbol insanların hayatının o kadar 
önemli bir noktasında ki, o günlerde TFF Başkanımızla 
da konuşurken, ‘Futbolun birleştirici gücü var. Artık şöy-
le psikolojik olarak ayağa kalkmamız lazım. Dolayısıyla 
liglere devam etmemiz lazım’ diye bir tavsiyede bulun-

muştum. Sağ olsun onlar da, diğer başkanlarımız da 
aynı görüşteydi ve hep beraber bu büyük kararı aldık, 
bu kararın arkasında durduk. Daha sonrasında da yavaş 
yavaş insanlar normalleşmeye başladı. Sivil toplum ku-
ruluşları bu nedenle oldukça önemlidir. Bir de biz futbol 
kulüplerinin dâhil olduğu Kulüpler Birliği Vakfı var. Biz-
lerin, özellikle 20 Süper Lig kulübünün, kendini temsil 
ettiği bir birlik. Kulüpler Birliği de Türkiye’nin en büyük 
sivil toplum kuruluşlarından biri. Dolayısıyla futbolun ve 
sporun STK’lar ile çok güçlü bir bağı ve ilişkisi var.”

Kulüpler Birliği Vakfı,
Türk futboluna büyük katkı sağladı

Sivil toplum kuruluşlarının her alanda çok faydalı girişim-
ler ortaya koyduklarını belirten Başkan Gümüşdağ, Ku-
lüpler Birliği Vakfı’nın da bir STK olarak özellikle Türk fut-
bolunun gelişimine çok büyük katkı sağladığını hatırlattı.

Dünyanın En Birleştirici
Sivil Toplum Kuruluşu Futboldur

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sivil toplum kuruluşları ve
spor camiası arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Futbolun en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu

ifade eden Gümüşdağ, “Bence futbolun ve tabii ki sivil toplum kuruluşlarının da vazifelerinden biri
birleştirici özelliğinin olmasıdır. Ama dünyada en fazla birleştirici güce sahip olan sivil toplum kuruluşu 

futbol ve futbol kulüpleridir” dedi.

Göksel GÜMÜŞDAĞ
Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı
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larım da oldu. Fakat hayatım boyunca en mutlu olduğum 
alan futbol oldu. İBB Spor Kulübü, Mehmet Ali Aydınlar’ın 
TFF Başkanlığı döneminde TFF 1. Başkan Vekilliği görevi, 
daha sonra Başakşehir Futbol Kulübü’nün şirketleşmesi 
-ki bu adım Türkiye’de bir model oldu- ve Kulüpler Birliği 
Vakfı. Ömrümde yaklaşık 20-25 yıllık bir zaman futbo-
lun içerisinde geçti. Şu an kulüplerle beraber oturduğu-
muzda en kıdemli başkan benim, çoğundan da gencim. 
Çünkü futbolda yöneticilik işine çok erken başladım. 
Ama içinde bulunmaktan asla rahatsızlık duymadığım 
bir alandır futbol ve spor. Onun için, yalnızca futbol değil 
tüm branşlarda; sporun hâkim olduğu tüm alanlarda ve 
federasyonlarda gençlerimizin olmasını ülkemizin geliş-
mesi açısından da, gençlerimizin psikolojik ve fizyolojik 
gelişimi açısından da çok kıymetli buluyorum.”

Başakşehir FK bir model oldu

Başkan Gümüşdağ, Başakşehir FK’nın şirketleşerek 
doğru yönetim anlayışında yeniden dizayn edildiğini 
vurgularken, çok değerli isimleri Türk futboluna kazan-
dırdığını söyledi. 

“Burada fazlasıyla hocalar geliştirdik, oyuncular ge-
liştirdik. Uluslararası sporcular yetiştirdik. Başakşehir 
FK’da bir şirket modeli oluşturduk. İşte bakıyosunuz 
Edin Visca. 10 yıldan fazla süre bizimle çalıştı, her şeyini 

verdi, giderken de kulübe kazandırdı ve şimdi de git-
tiği kulübe kazandırıyor. Hocalar yetiştirdik, bunlardan 
biri Abdullah Avcı. Keza Okan Buruk, Erol Bulut, Emre 
Belözoğlu… Hepsi buradan çıktı. Okan Buruk takımımızı 
şampiyon yaptı. Oyuncular aldık, oyuncular sattık, ge-
liştirdik… Dolayısıyla Başakşehir Futbol Kulübü, her an-
lamda üzerine düşeni layıkıyla yaptı.” 

Başakşehir FK, üniversitelerde
tez konusu olacak bir başarı hikâyesidir

Başakşehir Futbol Kulübü’nün kurulduğu günden bu 
yana çok kısa sürede büyük başarılar elde ettiğini be-
lirten Başkan Gümüşdağ, şampiyonluğa giden süreçte 
yaşanılanları Çerçeve ekibine paylaştı. Başkan Gümüş-
dağ, genç yetenekler yetiştiren ve sorumluluk sahibi 
bir kulüp olarak öne çıkan Başakşehir FK’nın artık dün-
yaca tanınan bir kulüp olduğunu söyledi.

“2014 yılında kurulmuş, armasıyla rengiyle sıfırdan yeni 
bir ilçede, -ilçe de genç 2009 yılında ilçe oldu- genç 
bir ilçenin, genç bir takımı Başakşehir Futbol Kulübü. 
Kurulduğu günden beri 9 sezonda yalnızca 1 kere Av-
rupa’ya gidemedik. Böyle bir başarı ve istikrarın Türki-
ye’de başka bir örneği yoktur. Bunun yanında dört yıl 
da üst üste şampiyonluk yarışı içine girdik. Artık dört 
büyük kulüple oynadığımız maçlara derbi diyorlar. Na-
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sıl, Galatasaray-Fenerbahçe, Galatasaray-Beşiktaş vs. 
derbi deniliyorsa Başakşehir-Galatasaray, Fenerbahçe, 
Beşiktaş maçlarına da derbi deniliyor. Bu doğru yöne-
timle alakalı bir durum ve biz bunu oluşturabildik. Tabii 
ki onlar 100 yıllık asırlık çınarlar, Galatasaray, Fener-
bahçe, Beşiktaş, Trabzon, Göztepe, Sivas… Bu takım-
larımızın hepsi köklü camialar. Ama Başakşehir Futbol 
Kulübü baktığımızda sekiz yıl içerisinde Avrupa’da 
son 16 turuna kalan, Şampiyonlar Ligi gören, dünyada 
ırkçılık anlamında dünya tarihine geçen ve bir duruş 
gösteren, yönetim olarak doğru yönetilen bir şirket. 
Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve daha 
adını bilmediğiniz nice sporcuları yetiştirmiş ve satmış 
bir anonim şirket. Dolayısıyla bu bir başarı hikâyesidir. 
Ben bu işin içinde yoğruldum, benim yüksek lisans 
ihtisasım da İstanbul Üniversitesi’nden Spor Bilimleri 
programı. Bu nedenle Başakşehir, üniversitelerde tez 
konusu olacak bir başarı hikâyesidir. Şampiyonluğu 
başardı, 62 yıllık Süper Lig tarihinde 6’ıncı şampiyon 
kulüp oldu… Gerçekten inanılmaz bir başarı bu.”

Manchester United ve
PSG karşılaşmaları tarihe geçti

Başakşehir FK’nın uluslararası alandaki mücadelesi 
sözlerine devam eden Başkan Gümüşdağ, Manches-
ter United ve PSG maçlarının oluşturduğu atmosfer ve 
etki ile tarihe geçtiğini ifade etti. Başkan Gümüşdağ, 
doğru yönetim ve genç bir yapı ile hareket etmenin bu 
noktada oldukça etkili olduğunu vurguladı.

“Manchester United’ı burada 3-2 yendiğimiz gün, dün-
ya bizi izledi ve bu başarı kolay bir başarı değil… PSG 
maçında yaşadığımız ırkçılığa karşı duruşumuzda da 
böyle. Dünya tarihinde Şampiyonlar Ligi’nde 16’ıncı 
dakikada ‘maça çıkmıyoruz’ diye tepki koyduk. Bunu 
başkası yapamaz, inanılmaz bir şey bu ve biz bu du-
ruşu gösterdik. Twitter’dan ‘Irkçılığa Hayır’ söylemiyle 
paylaştığımız tweet toplamda 2 milyar etkileşim aldı. 
Türkiye’den bugüne kadar atılan ve bütün kulüpler 
buna dâhil; en fazla etkileşim alan paylaşımdı bu pay-
laşım. Bunlar hep doğru yönetimin, doğru sistematiğin 
getirileri. Gerek ben, gerek asbaşkanlarımız, yönetim 
kurulundaki arkadaşlarımız hepimiz bu konuda güzel 
bir gayret gösterdik.

Tabii burada bizim genç ekibimizin de çok büyük kat-
kıları var. Medya ve iletişim sorumlularımız, diğer arka-
daşlarımız ve kulübün içindeki bu genç yapı da bizim 
iyi bir yönetim göstermemiz için en büyük yardımcıla-
rımız. Tabii ki yönetmek de kolay değil, zorluklarımız 
da var ama inşallah hepsini güzel yerlere getireceğiz. 
Avrupa’da 6’ncı yılında şampiyon olan başka bir kulüp 
yok. Bunların hepsini doğru yönetim, doğru şirketleş-
me ve doğru yatırımlarla yaptık. İnanıyorum ki, bizler 
burada oluruz veya olmayız, bu organizasyon her ge-
çen gün üzerine ekleye ekleye devam edecek. Şimdi 
bir şampiyonluğumuz var ama esas meselemiz bun-
dan sonra sürekli şampiyonluğu kovalayan, sürdürüle-
bilir ekonomisini yönetebilen bir takım olmamız.”
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Böylelikle sağlıklı nesillerin yetişmesi için özellikle genç-
lere sportif faaliyetlerde destek olmanın ayrıcalığını ya-
şayabilirler.”

Başkan Gözbaşı, Süper Lig’in ilk ve tek kadın başkanı 
olarak yaşadıklarını Çerçeve Dergisi’ne paylaşırken, 
2023 hedeflerine değindi. Süper Lig’de bir kulüp yönet-
menin düşünüldüğünden de zor olduğunu belirten Göz-
başı, “Biz hedef olarak gelecek sezonu belirledik. 2022-
2023 sezonunda inşallah şu an oturan kadromuzla çok 
daha güzel sonuçlar almayı planlıyoruz” dedi.

Kayserispor 2023 vizyonu

Başkan Gözbaşı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllarca iş dünyasında gerek Türkiye gerek yurt dışı 
onlarca ülkede faaliyet gösteren, sivil toplum kuruluşla-
rında görev alan bir kadın girişimci olarak Süper Lig’te 
ilk ve tek kadın başkan olmanın onurunu yaşıyorum. 
İlk yıllar çok sıkıntılı geçse de bu sezon çok şükür daha 
rahatım. Süper Lig’de bir kulüp yönetmek düşünüldü-
ğünün de ötesinde çok zor. Onlarca detayla uğraşmak 
zorundasınız, başarı çok güzel ama başarısızlık inanıl-
maz kötü. Gece gündüz çalışmak, sorunları gidermek 
zorundasınız. Uykusuz geceler, sürekli stres, gerginlik 

bu işin doğasında var. Biz hedef olarak gelecek sezonu 
belirledik. 2022-2023 sezonunda inşallah şu an oturan 
kadromuzla çok daha güzel sonuçlar almayı planlıyo-
ruz. Bu nedenle şimdiden Kayserispor 2023 başlığı al-
tında çalışma ortaya koyduk.”

Başarının Sırrı:
Sabır ve Disiplin

MİNİ DOSYA

Gençlere kariyer yolculuğunda tavsiyelerde bulunan 
Kayserispor Başkanı Berna Gözba-
şı, sabır ve disiplinin önemine 
dikkat çekti. Başkan Gözbaşı, 
“Sabır, çok çalışmak, yurt 
dışını takip etmek, disip-
lin, istikrar öneriyorum. 
Başarıya ulaşmak kolay 
değil hele hele birilerini 
aracı koyarak bir yerlere 
gelmeye çalışmak günü-
müz şartlarında mümkün 
değil” dedi.

Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü sayısı kapsamında ele 
alınan “Futbol Dünyası ve Sivil Toplum İlişkisi” dosya 
konusu için değerlendirmelerde bulunan Kayserispor 
Başkanı Berna Gözbaşı, spor ve sivil toplum ilişkisinde 
ortak paydaya dikkat çekerek, her iki alandada muha-
tabın büyük kitleler olduğunu söyledi. Karar alma sü-
reçlerine de değinen Gözbaşı, “Karar alırken farklı kişi 
ve çevrelerin, kitlelerin düşüncelerini değerlendirmeniz 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşları ve spor camiasının 
ortak paydası birlik beraberlik duygusu

Başkan Gözbaşı açıklamasında şunları söyledi:

“Spor ve sivil toplum birlikte değerlendirildiğinde, her 
ikisinde de muhatabınızın çok büyük kitleler olması dik-
kat çekiyor. Aslında gelişim, kalkınma, birlik beraberlik 
duygusu, bütünleşme, ortak akılla hareket gibi çok sa-

yıda ortak payda var. Yönetim itibariyle de büyük ben-
zerlikler bulunuyor. Karar alırken farklı kişi ve çevrelerin, 
kitlelerin düşüncelerini değerlendirmeniz gerekiyor.”

Açıklamalarına sivil toplum kuruluşlarının spor cami-
asındaki yansımaları ile devam eden Başkan Gözbaşı, 
sivil toplum kuruluşlarının spor alanında olması gere-
kenden çok daha az etkili olduğunu söyledi. Gözbaşı, 
sağlıklı nesillerin yetişmesinde sivil toplum kuruluşla-
rından daha fazla destek beklediklerini dile getirdi. MÜ-
SİAD’ın Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşla-
rından olduğunu hatırlatan Başkan Gözbaşı, MÜSİAD’ın 
spor alanında daha etkili olması gerektiğini ifade etti.

STK’lar spor kulüplerine
daha çok destek olmalı

Gözbaşı değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Aslında ülkemizde sivil toplum kuruluşları spora olması 
gerekenden çok az destek oluyorlar. Sivil toplum ku-
ruluşları da tıpkı şirketler gibi kendilerinin tanıtımlarını 
spor kulüplerine sponsor olarak daha aktif yapabilirler.

Ortak Paydamız:

Birlik ve
Beraberlik

Süper Lig’in ilk ve tek kadın başkanı
Berna Gözbaşı, sivil toplum kuruluşları ve spor
camiasına yönelik düşüncelerini paylaştı.
Kayserispor’un 2023 hedeflerine değinen
Başkan Gözbaşı, “2022-2023 sezonunda
inşallah şu an oturan kadromuzla çok daha
güzel sonuçlar almayı planlıyoruz” dedi.

Berna GÖZBAŞI
Kayserispor Kulübü Başkanı

MİNİ DOSYA
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Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü sayısı kapsamında ele 
alınan “Futbol Dünyası ve Sivil Toplum İlişkisi” dosya 
konusu için açıklamalarda bulunan Trabzonspor Baş-
kanı Ahmet Ağaoğlu, spor ve sivil toplum ilişkisinden 
spor camiasında MÜSİAD’ın yerine kadar birçok konuya 
yönelik önemli değerlendirmeler gerçekleştirdi. MÜSİ-
AD’ın üstlendiği misyon ve hayata geçirdiği vizyon ile 
Türkiye için çok önemli bir konumda olduğunu vurgula-
yan Başkan Ağaoğlu, spor ve sanayinin birbiriyle eş za-
manlı ilerlemesi ve birbirini güçlendirerek yürümesinin 
Türkiye açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Spor ve sivil toplum arasındaki ilişkiyi değerlendiren 
Başkan Ağaoğlu, açıklamasında futbolun etki alanı ba-
kımından sivil toplum adına büyük bir görev üstlendiği-
ni ifade etti. 

Spor ve sivil toplum birbirini güçlendirmek 
mecburiyetinde olan alanlardır

Başkan Ağaoğlu değerlendirmesinde şu ifadelere yer 
verdi:

“Başta futbol olmak üzere diğer tüm spor branşları ile si-
vil toplum birbirine ihtiyaç duyan, birbirini beslemek ve 
güçlendirmek mecburiyetinde olan alanlardır. Özellikle 
bugün dünyanın en popüler spor branşı olan futbol, ge-
rek etkilediği kitle gerekse etkileme gücü olarak sivil top-
lum adına en büyük görevi üstlenmektedir. Bunun yanı 
sıra futbolun ulaşamadığı spesifik konularda sivil toplum 
kuruluşları sporu araç edinerek farkındalık, destek ve kâr 
amacı olmayan hedeflerine ulaşabilme kabiliyetine sa-
hiptir. Bu sebeple daha önce de belirttiğim gibi futbol, 
spor ve sivil toplum birbirine entegre olmuş ve birbiriyle 
aynı hatta yürüyen alanlardır.”

Başkan Ağaoğlu, camialar olarak kazanma hedefine 
odaklanıldığında dünyanın geri kalanından uzaklaşıldığı-

nı ifade ederken, sivil toplum kuruluşlarının spor cami-
alarının bu alanlara tekrar yakınlaşması için bir itici güç 
oluşturduğunu vurguladı.

Sağlık, kültür, yaşam, doğa,
ekonomi gibi sosyal konular futbolun
daha çok eğilmesi gereken konular

Trabzonspor Başkanı sözlerine şöyle devam etti:

“Biz spor dünyasında sadece yönetenler olarak de-
ğil, taraftarlar ve camialar bazen hedefimize çok fazla 
odaklanıyoruz. Nedir bu hedef? Kazanmak, kazanmak, 
kazanmak! Milyonlarca insan bu hedefe odaklandığında, 
dünyanın geri kalan kısmında olan bitenden çok uzakla-

Futbolun İş Dünyasına,
İş Dünyasının da Futbola İhtiyacı Var

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sivil toplum kuruluşları ve spor camiası arasındaki bağları
ekibimize değerlendirdi. Futbolun etkilediği kitle ve etki gücüyle sivil toplum adına

büyük bir görev üstlendiğini dile getiren Başkan Ağaoğlu, “Futbol, spor ve sivil toplum birbirine
entegre olmuş ve birbiriyle aynı hatta yürüyen alanlardır” dedi.

Ahmet AĞAOĞLU
Trabzonspor Kulübü Başkanı

MİNİ DOSYA
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Genel Merkez
Evliya Çelebi Mah. Refik Saydam Cad. Roditi Han No: 43 D: 4 Beyoğlu / İSTANBUL
+90 (212) 909 18 63

Kuluçka Merkezi
Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Blv.
Erciyes Teknopark Tekno-4 Binası Kat: 1 No: 47 Melikgazi / KAYSERİ
+90 (352) 333 48 38 

info@prasoft.com.tr
prasoft.com.tr

E-TİCARET VE E-İHRACAT SÜREÇLERİNDE 
PAZARYERLERİNİ, MUHASEBE PROGRAMLARINI VE ANLAŞMALI KARGO FİRMALARINI 

TEK EKRANDAN PRATİK BİR ŞEKİLDE YÖNETMEK İSTEYENLER İÇİN TÜM MARKALARIMIZLA
YANINIZDAYIZ!

ÜCRETSİZ
DEMO LİNKİ

şıyoruz. Sivil toplum kuruluşları bizim bu uzak kaldığımız 
alanlara tekrar yakınlaşmamız, tekrar o alanlardaki so-
rumluluklarımızı hatırlamamız açısından oldukça önemli. 
Sağlık, kültür, yaşam, doğa, ekonomi gibi sosyal konular 
bunların tamamı futbolun ve sporun çok daha fazla eğil-
mesi gereken konular. Sivil toplum kuruluşları bu açıdan 
çok önemli bir görev üstleniyor, biz de Trabzonspor ola-
rak onların üstlendiği bu göreve destek vermek için, farklı 
disiplinlerden STK’larla iş birlikleri yapıyor; sosyal medya-
da farkındalık çalışmalarına imza atıyoruz.” 

Futbolun iş dünyasına,
iş dünyasının da futbola ihtiyacı var

MÜSİAD’ın üstlendiği misyon ve hayata geçirdiği vizyon 
ile Türkiye için çok önemli bir konumda olduğunu belir-
ten Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Pazarlama, reklam, tanıtım, 
sponsorluklar, seyirci ve daha pek çok alanda futbolun 
iş dünyasına, iş dünyasının da futbola ihtiyacı var” dedi. 
Başkan Ağaoğlu şunları söyledi:

“MÜSİAD üstlendiği misyon ve hayata geçirdiği vizyon 
dolayısıyla Türkiye’nin çok önemli bir konumunda yer alı-
yor. Bugün gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin en önem-
li kaynağı ekonomi. Futbol dünyası artık başlı başına bir 
sektör, başlı başına bir ekonomi. Ancak bu ekonominin 
sosyal ve sportif alanında futbol yer alıyorsa sanayi ve iş 
alanında da MÜSİAD gibi önemli kuruluşlar yer alıyor. Bu 
iki alanın birbiriyle eş zamanlı ilerlemesi, birbirini güçlen-
direrek yürümesi ülkemiz açısından çok önemli. Sanayi 
ne kadar gelişirse, iş dünyası ne kadar büyür ve güçle-
nirse futbola o kadar katkısı olur. Aynı şekilde futbolda 
kalite ne kadar artarsa, bu sektör ne kadar güçlenir ve 
büyürse sanayi ve iş dünyasına da o kadar faydası olur. 
Artık dünya birbirine geçmiş birçok iş alanından oluşuyor. 
Pazarlama, reklam, tanıtım, sponsorluklar, seyirci ve daha 
pek çok alanda futbolun iş dünyasına, iş dünyasının da 
futbola ihtiyacı var. O sebeple bu iki ana hattın birbirine 
olabildiğince yakın olmasında fayda görüyoruz.” 

Gençlerimiz sporun etik ve
ahlak kurallarını çok iyi benimsemeli

Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor olarak genç yeteneklerin 
gelişmesinde önemli girişimlerde bulunduklarını belirtir-
ken, etik ve ahlak sahibi sporcular yetiştirmenin önemini 
vurguladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Öncelikle gençlerimize söyleyebileceğim en önemli şey 
sporun etik ve ahlaki kurallarını çok iyi benimsemeleri. 
Her spor branşını yapabilirsiniz. Yüzme, basketbol, fut-
bol, tenis ve daha birçok branşta yarışan bir insan ola-
bilirsiniz. Ancak bir spor insanı olmak, bir sporcu olmak 
bambaşka bir şeydir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de-
diği gibi ‘Bedeni idman fikri idmanla muvazi gitmelidir.’ 
Bir sporcu, bedenen idman yaparken zihnen de kendini 
geliştirmeli; etik ve ahlak duyarlılığının yanı sıra kültür, 
sanat ve daha pek çok konuda da bedenen gelişiminin 
ötesinde gelişimler göstermelidir. Benim gençlerimize 
söyleyeceğim en büyük tavsiye, futbolcu, yüzücü, tenisçi 
veya basketbolcu olmaktan ziyade o branşlarda yarışan 
birer ‘sporcu’ olmaya gayret göstermeleri yönünde olur.”
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14 Ocak’ta Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan Akbal 
ve heyetinin Samsun’a gelmesiyle başlayan program, 
Samsun il protokolü ziyaretleriyle devam etti. Samsun 
Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret eden heyet, Genç 
MÜSİAD’ın çalışmalarını aktardı. Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Demir’e ise Genç MÜSİAD’ın 
Samsun ve Türkiye genelinde imza attığı projeler kap-
samında bilgi verildi. 45’inci Genel İdare Kurulu (GİK) 
toplantısının gala yemeği ise Ömer Halisdemir Kongre 
ve Çok Amaçlı Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti. 
Genç MÜSİAD Samsun Şubesi’nin çalışmalarını yansıtan 
sunumu, Genç MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Ahmet 
Korkmaz’ın açılış konuşması takip etti. Yaptıkları her ça-
lışmada ekip olarak birlik içerisinde çalıştıklarının altını 
çizen Korkmaz; Genç MÜSİAD Samsun üyelerinin, Sam-
sun ekonomisine büyük katkılar verdiğini ve gelecekte 
de vermeye devam edeceğini belirtti.

Millî Teknoloji hamlesini destekleyeceğiz

MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül’ün 
selamlama konuşmalarının ardından ülkemizin en önemli 
doğal kaynağının, gençler olduğunun altını çizen Genç 
MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal, şu mesajı verdi: “Devleti-
miz tarafından öncülüğü yapılan milli teknoloji hamlesini 
destekleyeceğiz. Bu yeniliklerin hep birlikte takipçisi ola-
cak ve önemli sorumluluklar alacağız. Genç MÜSİAD’ın 
2022 yılı hedefleri doğrultusunda özellikle dijital yet-
kinlik, farkındalık, üretim, kişisel ile kurumsal gelişim ve 

Genç MÜSİAD’ın Türkiye
genelindeki şubelerinin geniş

katılımıyla organize ettiği
45’inci Genel İdare Kurulu (GİK);
Samsun şubesi ev sahipliğinde

14-16 Ocak tarihleri arasında
gerçekleştirildi. Pandemi sonrasının

ilk genel idare kurulu olarak öne çıkan
organizasyona 45 şubeden,

300’e yakın kişi katıldı.

DETAY HABER

Genç MÜSİAD
45. Genel İdare Kurulu

Samsun’da
Gerçekleştirildi

değerlerine bağlı gençlerin yetişmesi başlıklarına odak-
lanacak ve öncü çalışmalara imza atacağız.” Türkiye’de 
son zamanlarda ‘beyin göçü’ yaşanacağı noktasında 
endişeler olduğuna değinen Akbal; “Memleketler, kendi 
değerlerine sahip çıkmalı. Genç MÜSİAD olarak yetenek-
li gençlere katma değerli çalışma ortamları oluşturmak 
için çalışmalar yapacağız” yorumunda bulundu. Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal; 
değerlerinin bilincinde olan gençliğin öneminden ve bu 
noktada Genç MÜSİAD’ın aldığı rolden bahsederken; 
Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir 
ise Türkiye ekonomisinde MÜSİAD’ın kurulduğu günden 
bu yana oldukça önemli bir rol aldığını, Samsun’da genç 
iş insanlarının yapacağı projeleri de sonuna kadar des-
tekleyeceklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin kalkınmasında
genç iş insanları büyük öneme sahip

15 Ocak’ta TÜYAP Kongre Merkezi’nde Başkanlar, Teşki-
latlanma, Sektör Kurulları, İhracatı Geliştirme ve Üniver-
siteler Komisyon Toplantıları düzenlendi. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Kara-
aslan, program katılımcılarını ve giriş alanında kurulan 
mini fuar alanını ziyaret etti. Türkiye’nin kalkınmasında 
özellikle genç iş insanlarının büyük bir öneme sahip ol-
duğunu dile getiren Karaaslan, programın Samsun’da 
düzenlenmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti ve te-
şekkürlerini Başkan Furkan Akbal ve katılımcılara iletti. 

En başarılı ilk 3 şube:
Adana, Sakarya ve Konya

Toplantıların ardından Dr. Şaban Kızıldağ’ın katılımıy-
la ‘Genç Ustalara Aile ve Şirket Tüyoları’ konulu eğitim 
programı gerçekleşti. Ardından Genç MÜSİAD 2021 yılı 
Şube Performans Değerlendirme sonuçları açıklandı. Ya-
pılan değerlendirmelere göre 2021 yılı Türkiye genelinde; 
Adana şubesi en başarılı birinci şube seçilirken, Sakarya 
Şubesi ikinci ve Konya Şubesi ise üçüncü oldu. Progra-
mın kapanışında dereceye giren şube başkanlarına Genç 
MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal tarafından Teşekkür pla-
ketleri takdim edildi. 45’inci Genel İdare Kurulu programı, 
16 Ocak’ta Samsun şehir gezisiyle sona erdi.

GİK Toplantıları Genç MÜSİAD’lılar İçin 

Bir Bayram Günüdür

Genel İdare Kurulu toplantılarımızın biz Genç MÜSİ-
AD’lılar için adeta bir bayram gününü ifade etmekte-
dir. Yurdun farklı noktalarından pek çok arkadaşımız ve 
şube başkanımızla bizleri buluşturan, özlem ve hasret 
gidermemizi sağlayan, önümüzdeki dönemlere yönelik 
makro ve mikro hedeflerimizi masaya yatırdığımız bü-
yük bir buluşmadır. Bu nedenle her Genel İdare Kurulu 
biz Genç MÜSİAD üyeleri için yapımızın büyüklüğünü 
görme, fikirleri buluşturma ve yeni fikirler ortaya koyma 
noktasında ciddi bir fırsattır. 

2022 yılının ilk fırsatını da yılın başında Samsun şube-
mizin ev sahipliğinde yakaladık. 50’ye yakın şubemizin 
katılım sağladığı, 400’ü aşkın üyemizin renklendirdiği 
bu büyük buluşmada 2022 stratejilerimizi ele aldık. Plan 
ve programların oluşturulması, hangi alanlara yoğun-
luk vermemiz noktasında verimli bir istişare ortamının 
oluştuğunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. İstişare 
sonucunda 2022 için öne çıkan başlıklarımızı söyle-
mem gerekirse hükümetimizin yeni ekonomik modeli-
nin merkezinde bulunan katma değerli ihracat ilk öne 
çıkan başlığımız olurken, bir diğer başlığımız ise ülke-
mizin kalkınmasında itici bir güç olacağına inandığımız 
teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesi ve yatırım 
kanallarının oluşturulmasıydı.

Son olarak ifade etmek istediğim başlık ise üyelerimizin 
ticari kapasitelerini artıracak, aynı zamanda onları yerel-
den, bölgesel ve ulusal kanallara temas ettirecek ticari 
etkinliklerin ivmelendirilmesiydi. Bu ve devamında ele 
aldığımız başlıkların tüm ekiplerimizce sahiplenilmesi 
bu başlıkların takip edilmesi noktasında da bizlere çok 
ciddi ışık oldu. Umuyorum ki 2022 yılı da önceki yıllar 
gibi yine Genç MÜSİAD’lıların başarılarıyla her bölgede 
ve her alanda damga vurduğu bambaşka bir yıl olacak.

DEĞERLENDİRME Yunus AKBAL
Genç MÜSİAD Başkanı
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İstanbul’da yüzyıllar boyu süren imar faaliyetleri ve 
zamanla değişen ticaret yaşamı, kıtaları birleştiren

bu şehri doğal bir küresel pazar hâline getirdi.
Fetih sonrası imar çalışmalarında ise

bölgesel ticaret merkezleri ortaya çıktı.
Mahmutpaşa da bu lokasyonlardan biri...

Mustafa AYDIN

Fetih Sonrası
İmar Faaliyetleri ve Ticaret

MAHMUTPAŞA

BİR ZAMANLAR İSTANBUL
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Mahmutpaşa, İstanbul’un en önemli ticaret merkezlerin-
den birisidir. Fetih sonrası dönemde Fatih Sultan Meh-
med ve paşaları şehri yeniden bir İslam şehri olarak inşa 
etme sürecine girişmişlerdir. Mahmut Paşa da bu nokta-
da özel bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü 
o, bu yeni şehrin en büyük mimarlarından birisidir. Kendi 
adıyla anılan bölgede bir külliye inşa ettirmiş ve bölge-
nin ihya edilmesini sağlamıştır. Bu makale bölgenin ta-
rihçesine değinecek ve neden bir ticaret merkezi olarak 
günümüze kadar ulaştığı sorusunu cevaplandırmaya ça-
lışacaktır.

Mahmutpaşa semti, konum olarak tarih boyunca ticari 
faaliyetler açısından İstanbul’un en önemli mevkilerin-
den olmuştur. Semte bugünkü kimliğini kazandıran Mah-
mud Paşa’dan ve fetihten evvel de bölge stratejik olarak 
önemli bir noktada durur. Fetihle birlikte Doğu Roma’nın 
kalbi artık İslam’la atmaya başlamış, kent de bu doğrul-

tuda yeniden tasarlanmıştır. Bu noktada Fatih ve paşaları 
eski şehrin yeni mimarları, tasarımcıları sayılabilir. Fatih’in 
kendi vakfiyesinde şunlar yazılıdır: “Hüner bir şehr bün-
yâd etmektir;/ Reâyâ kalbin âbâd etmektir.”  Mahmutpa-
şa’nın yanı sıra Gedik Ahmed Paşa, Murad Paşa ve Davut 
Paşa semtleri ve külliyeleri de yeni İslam şehri kimliğinin 
inşasında birer eşiktirler. Mahmutpaşa’yı bir anlamda 
özel kılan ise bir ticaret muhiti olarak günümüze ulaş-
masıdır. İşbu tebliğde de söz konusu ticaret geleneğinin 
sebepleri irdelenecektir.

Mahmutpaşa, geçmişten gelen,
kemikleşmiş bir ticaret geleneğine sahip

Mahmutpaşa’nın fetih sonrası dönemine geçmeden Bi-
zans dönemi Konstantinopolis’inin durumuna bakmak-
ta yarar var. Erken Bizans dönemi İstanbul’una dair en 
önemli kaynaklardan biri Notitia urbis Constantinopolita-
nae (Konstantinopolis Şehrinin Tasviri) isimli eserdir. Bu 
kitaba göre İstanbul, bilinenin aksine yedi bölgeye değil, 
tıpkı Roma’daki gibi on dört bölgeye ayrılmıştır. Her bir 
bölgede bulunan sokaklar, evler, hamamlar, fırınlar, ek-
mek dağıtım noktaları ve itfaiye görevlilerinin sayısı bu 
kitapta belirtilmiştir. Bugünkü konumuyla Mahmutpaşa 
ise yedinci bölgede yer almaktaydı.  

Antik Bizans’taki iki limandan doğuya doğru olanı 
Bosporion adını taşıyordu. Batıya doğru olanı ise Neori-
on adını taşımaktaydı. Neorion limanı bugün Bahçekapı 
mevkiinde, Yeni Cami ile Sirkeci arasında bulunan bir li-
mandı.  Bu liman tersane işleriyle uğraşan zanaatkârların 
bulunduğu bir bölgedeydi. Neorion limanı aynı zamanda 
çevresine rıhtımlar inşa edilen, ticari potansiyeli yüksek 
bir limandı. Mahmutpaşa da bu limanın olduğu bölgede 
yer alıyordu. Buradan hareketle Mahmutpaşa’nın ticaret 
açısından dünkü ve bugünkü önemini anlayabiliriz. Mah-
mutpaşa bugün ticaret gemilerinin mal götürüp bıraktığı 
bir yer olmasa da; geçmişten gelen, kemikleşmiş bir tica-
ret geleneği olduğunu söylememiz mümkün.

Mahmud Paşa’nın
tarih sahnesindeki yolculuğu…

İsminin verildiği bölgede yine kendi adıyla anılan çok 
fonksiyonlu bir külliye imar ettiren Mahmud Paşa’nın 
menşei hakkında Osmanlı ve Bizans kaynaklarında çeşitli 
rivayetler mevcuttur. Gelibolulu Mustafa Ali, Künhü’l-Ah-
bâr’ında Mahmud Paşa’nın Hırvat asıllı olduğunu yazar. 
Bizanslı tarihçi Kritovulos ise onun hem anne hem de 
baba tarafından asil Romalıların soyundan geldiğini söy-
ler.  Ancak Sırp kökenli olduğuna dair görüşler ağır basar.  
Saraya nasıl geldiği hususunda da net bilgiler olmamakla 
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birlikte çocukken esir alınıp Edirne’ye getirilmiş ve eğitil-
dikten sonra saraya sunulmuş olabileceği yönündeki riva-
yetler kuvvetlidir. Osmanlı sarayında çalışmaya başladık-
tan sonra yetenekleriyle kısa sürede dikkati çekmiş olan 
Mahmud Paşa, II. Mehmed’in saltanatının ikinci evresinde 
ocak ağası rütbesiyle İstanbul’un fethinde bulundu. Hat-
ta Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde anlattığına göre 
kuşatma sırasında Resulullah’ın sünneti üzere İmparator 
Konstantin’e teslim çağrısını o götürdü.  Fetihte yararlılık 
göstermesinin ardından Zağanos Paşa’nın da azledilme-
siyle birlikte sadrazam oldu.  Sadrazamlıkla birlikte ken-
disine Rumeli Beylerbeyliği de tevcih edildi. 1454-1467 ile 
1473-1474 yılları arasında iki kere sadrazamlığa getirildi. 
Bu süre zarfında ise pek çok deniz ve kara seferinde ba-
şarılar elde etti. Ancak bazı hususlarda II. Mehmed’le ara-
sı açıldı. Şehzade Mustafa’nın vefatının ardından taziye 
için geldiği İstanbul’da Yedikule zindanlarına kapatıldı, 
çok geçmeden idam edildi. Onun ölümü şehirde çok bü-
yük üzüntüye yol açtı. Zamanla Velî Mahmud Paşa olarak 
anılmaya başlandı. Naaşı İstanbul’da yaptırmış olduğu 
türbede medfundur. 

Fetih sonrası İstanbul’un imarı

Fethin gerçekleşmesinin ardından Fatih Sultan Mehmed 
özellikle İstanbul’un imarına büyük önem verdi. Şehri 
yağmadan korumak için İmparator Konstantin’e şehri 
teslim etmesi gerektiğini ve karşılığında Mora despotlu-
ğunu vaat ettiğini bildirdi. Hatta fethin ardından Lukas 
Notaras’ı yanına çağırmış, teslim olmaları için imparatoru 
neden ikna etmedikleri hususunda ona kızmıştı. Eğer bu 
yapılmış olsaydı birçok can telef, birçok yapı da tahrip 
olmaktan kurtulacaktı diyen sultana cevaben Notaras, 
şehri teslim etmeye niyetli olduklarını ancak savunmaya 
katılan Latinlerin karşısında çaresiz kaldıklarını söylemiş-
ti. Kritovulos, Fatih’in şehirdeki tahribatı görünce gözle-
rinin yaşardığını yazar.  Şehrin yağmalanması sırasında 
Fatih, özellikle hiçbir yapıya zarar gelmemesi konusunda 
kat’i bir emir vermişti. Yağmanın sonlanmasının hemen 
ardından şehrin yeniden imar ve inşasına başlandı. Dev-
let erkânından şehrin herhangi bir yerinde kendi adlarıyla 
anılacak bir bölge seçmelerini ve o bölgelerde bir cami, 
han, hamam ve pazaryeri, özetle bir külliye inşa etmeleri 
istendi.  Külliyelerin inşa edilme sürecine gelecek olursak, 
fethin ardından şehir nahiyelere bölündü ve her nahiye 
birkaç mahalleden oluşuyordu. Her nahiye külliyenin, her 
mahalle de inşa ettirilen mescitlerin etrafında gelişti. Na-
hiyenin Bizans’taki karşılığı olarak Notitia adlı eserdeki 
on dört bölgeyi sayabiliriz. İstanbul’da ilk kurulan nahi-
yeler Ayasofya, Mahmud Paşa, Ebu’l Vefa, Sultan Meh-
med, Murad Paşa ve Topkapı nahiyeleridir. Şiirde Adnî, 
halk arasında Veli, nihayetinde Maktul Mahmud Paşa da 
bugün kendi adıyla anılan semtin bulunduğu; Bizans’taki 
adıyla Neorion Limanının yakınlarında, bugün Eminönü  
Yeni Caminin arkalarında kalan bölgeyi seçti. 

İstanbul’un imar hareketlerinde
Mahmud Paşa

1460’lı yılların başında başlanan Mahmud Paşa Külliyesi-
nin inşası 1473 senesinde, Mahmud Paşa’nın idamından 
bir sene önce bitti.  Mahmud Paşa şehrin imarı konusun-
da o dönem Sultan II. Mehmed’ten sonra en çok katkı 
veren isimdir. Tamamlanan külliyede bir cami, hamam, 
yüz odalı bir kervansaray (bugünkü Kürkçü Hanı) bir 
medrese, bir imarethane, bugün Cağaloğlu tarafına isa-
bet eden fakat günümüze ulaşmamış bir saray, caminin 
avlusunda eskiden yıkılmış olan bir mahkeme binası ile 
hâlen sağlam olan çeşme ile defnolunduğu türbesi bu-
lunuyordu.  Külliyede inşa ettirilen cami İstanbul’un en 
eski camilerindendir. Esasında Mahmutpaşa semtinin asıl 
özelliği Klasik İslam şehri sınıflandırmasına göre ikamet 
değil ticaret bölgesi olması.  Ancak külliyenin inşasıyla 
birlikte semt kısa sürede devletin ileri gelenlerinin de ya-
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şadığı bir yer olmuştur. Örneğin Barbaros Hayrettin’in bu 
bölgede büyük bir konağının mevcut olduğu bilinmekte-
dir. Evliya Çelebi, Vezir Salih Paşa’nın da sarayının burada 
olduğunu söyler.  Mahmutpaşa konum olarak, ikinci tepe 
Nuruosmaniye’nin kuzey yamacında yer alır. Aradaki bir 
bölgeden sonra, üçüncü tepe Beyazıt’ın doğu yamacın-
daki Tahtakale gelir. Bu konum, Mahmutpaşa’nın Bizans 
dönemindeki önemini de bir başka açıdan gösterir. Bi-
rinci, ikinci ve üçüncü tepeler Konstantinopolis’in kalbini 
teşkil etmektedirler. Bu tepeler denize hâkim, soyluların 
yaşadığı bölgelerdi. Bugün Valide Hanı bünyesinde yer 

alan Eirene Kulesi, bölgede Bizans döneminden kalmış 
tek eserdir.  Ancak günümüz itibariyle Mahmutpaşa’da 
düzenli olarak ikamet yoktur. 

Mahmutpaşa Camii ve Kürkçü Hanı

Mahmutpaşa Camii İstanbul’un eski camilerindendir. 
Mahmutpaşa Camii hakkında Evliya Çelebi çok kısa da 
olsa bahseder. Bir selatin camii kadar büyük olan bu 
yapının en eski vezir camii olduğunu söyler.  Bugün, 
Mahmutpaşa Camii ve etrafındaki külliye özgünlüğünü 
kaybetmiş, türlü yangın vs. vakaların yaşanması sonucu 
tamirat ve eklemelerle bugünkü hâlini almıştır. Hâlbuki 
ilk camilerden olması hasebiyle Bursa’da etkin cami mi-
marisinin etkileri görülür. Hadîkatü’l Cevami’de caminin 
inşa edildiği arazide vaktinde bir kilise olduğu ve caminin 
yapımı için yıkıldığı yazar. Aynı iddialara Menakıb-i Mah-
mud Paşa isimli yazmada “Mahmud Paşa Camii’nin yeri 
ol zamanda bir azim kilise imiş, Ayasofya menendi…” şek-
linde de rastlanır.  Külliyenin inşa edildiği bölgede, günü-
müze ulaşmayan bir mahkeme olduğu da kaydedilmiştir. 
Bizans’ta mahkemeler Portico adı verilen kolonlu mimari 
yapıların altında çalışıyordu. Doğan Kuban buradan ha-
reketle, Mahmutpaşa mahkemesini de revakların altında 
çalışan bir mahkeme olduğunu söyler.  Bu yönüyle mima-
ri açıdan bir Bizans esinlenmesi olduğu tezi düşünülebilir, 
fakat geleneksel olarak Osmanlı’da mahkemeler, camiler 
de bulunuyordu. Camilerin o dönem günümüze kıyasla 
çok daha sosyal bir işlevi olduğunu söylemek mümkün. O 
dönemde de en yoğun olarak kullanılan mahkeme Mah-
mutpaşa Camii’ndeki mahkemeydi.  Külliyenin dini çekir-
değini ise medrese ve cami oluşturuyordu. Mahmud Paşa 
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vakfiyelerinden öğrendiğimiz kadarıyla yüzlerce dükkân, 
yirmi yedi ev, bekâr erkekler için elli oda, depolar ve ahır-
lar külliyenin bakımını ve işleyişini sağlaması için sadraza-
ma bırakılmıştı.  Mahmutpaşa Külliyesindeki Kürkçü Hanı, 
Fatih dönemi hanlarından günümüze ulaşan tek örnektir. 
Adından da anlaşılabileceği gibi burası kürk ticaretinin 
yapıldığı bir yerdir.  Kürkçü Hanı en parlak dönemini Lale 
Devri’nde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın makamını 
samurla kaplatmasıyla yaşamıştır. Diğer bir adı da Kur-
şunlu Han’dır. Ancak günümüzde kubbelerdeki kurşunlar 
çalındığı gibi, içerisinde kürk satan bir dükkân da yoktur. 
Kare planlı Kürkçü Han’ın avlusunda, hanın kare formuna 
paralellik taşımayan bir yapı bulunur. Kıbleye göre inşa 
edilmiş bu yapı Hadikatü’l-Cevami’de de bahsi geçen, 
Fatih’in silahtarlarından Hacı Küçük Ahmet Ağa’nın yap-
tırdığı camidir. Ancak bugün bu cami, yine tekstil ürünle-
rinin satıldığı bir çarşı olarak kullanıldığı gibi ihtiyaçların, 
inancın önüne geçtiği hususunda güzel bir örnek teşkil 
etmektedir. 

Mahmutpaşa yokuşu ve ticaret

Ayrıca külliyede 1466 tarihinde yapımı tamamlanmış bir 
hamam da bulunuyordu. Uzun yıllar harabe hâlde bulu-
nan hamamın kadınlar kısmı 1828 yılında tamamen yıkıldı 
ve yerine bugünkü “Abud Efendi Hanı” inşa edildi.  An-
cak bu hamam 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren bir 
depo olarak kullanılmış, doksanlı yıllarda da alelade bir 
tamirle, içinde neon ışıkların döndüğü bir çarşıya dönüş-
türülmüştür.  Cami mihrabının önünde bir de Mahmud 
Paşa’nın ölümünden hemen önce inşa ettirdiği, külliyenin 
tamamlanan son yapısı olan türbesi bulunuyor. 

Yeni Caminin arkalarında, Kapalıçarşı’ya doğru çıkan her-
kesin üzerini adımladığı, bol gürültülü yokuş Mahmutpa-
şa Yokuşu’dur. Mahmutpaşa denilince akla ilk bu yokuş 

gelse de, yokuşun sağından ve solundan inen sokaklar-
daki han, atölye ve dükkânlar Mahmutpaşa’yı oluştu-
rurlar. Tabii ki coğrafi olarak bulunduğu konum muhitin 
kaderini belirler. Ancak o bölgenin cazibe merkezi hâline 
gelmesindeki beşeri faktörler göz ardı edilemez. Külliye-
nin önemi bu noktada karşımıza çıkmaktadır. O konum-
daki böyle bir yapı, bölgeyi değerli kılmaktadır. Şehir in-
şası hususunda Osmanlı daha evvel Bursa ve Edirne’de 
çok başarılı örnekler vermiş, Bizans’ı gölgede bırakmıştır. 
Yeni payitaht İstanbul da bu doğrultuda gelişmiş bir İs-
tanbul geleneğiyle, planlı bir şekilde yeniden tasarlan-
mıştı.  Fetih sonrası nahiyelerin ilk olarak şekillendiği böl-
gelere baktığımız zaman Mahmutpaşa nahiyesinin diğer 
nahiyelerin tam merkezinde olduğunu görürüz. Liman 
bölgelerinin de ortasında bulunan Mahmutpaşa, bir bakı-
ma ticari malların pazarlanması açısından en uygun alan 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca sur kapılarını baz 
alarak Mahmutpaşa’ya baktığımız vakit, Mahmutpaşa’yı 
yine merkezde görürüz. Muhite kent topografyası açısın-
dan baktığımızda Eminönü’nde boydan boya yükselen 
bir yamaç yoktur. Arazi, hafif bir meyille yükselmektedir. 
Bu topografik özellik sayesinde ticaret alanlarının geriye, 
karaya doğru devamı mümkün olmuştur ve Mahmutpaşa 
Yokuşu da bu sayede merkezi iş sahası hâline gelmiştir.  
Hanlar ve atölyelerin yokuş civarında yoğunlaşmalarının 
bir diğer sebebi yokuşun, at-deve gibi yük hayvanlarının 
yük taşırken daha rahat hareket etmelerine olanak sağla-
masıdır. Bu hayvanların bağlandığı zincirler bugün Kürk-
çü Han’da yakın bir süre önce sökülmüş olup, Yeni Valide 
Han’da örneklerine rastlanılabilir. 

Mahmutpaşa, İstanbul’un
en önemli ticari damarlarından biridir

Sonuç olarak Mahmutpaşa günümüzde İstanbul’un en 
önemli ticari damarlarından biridir ve bugün de birçok 
yönüyle tarihinden izler taşır. Tahtakale’den yola çıkıp 
Mahmutpaşa’ya doğru yüründüğünde Mahmutpaşa dâ-
hil olmak üzere Sultanhamam, Yeşildirek ve Çakmakçılar 
Yokuşu’ndaki muhtelif dükkânların hanutçuları bugün 
de meşhurdur.  18. yüzyılın ilk çeyreğinde hanutçuların 
gayr-i ahlakî hareketlerine ilişkin şikâyetlere Osmanlı 
arşivlerinde rastlamaktayız.  Tekstil piyasasının önemli 
pazarlarından olan Mahmutpaşa, yerli ve yabancı birçok 
kişinin alternatif alışveriş mekânıdır. Dükkân sahipleri tez-
gâhlarını yolun ortasına kadar açarlar ve yoğun kalabalık 
günün sonuna kadar sürer. Bir Pazar günü yahut akşam 
vakti gidilmediyse bu kalabalık içinde mekânla hemhâl 
olabilmek çok zor olmaktadır. Bu durum mekânın güncel 
hâllini gözlemlemek hususunda engel teşkil etmektedir. 
Ancak Mahmutpaşa ve civarındaki yokuşların, hanların 
bir kontrole ihtiyacı aşikârdır.
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duğu ve kullanabileceği hâlde “başka kardeşlerime daha 
çok lazım olabilir” diye başvuru bile yapmayarak; tam bir 
isar örneği sergileyen diğerkâm üyelere şahit olduk ki, 
hisleri ifade için kelimeler kifayetsiz kalır.

“Onlar kendi canları çektiği hâlde, yiyeceği yoksula, yeti-
me ve esire yedirirler”: “Biz sadece Allah rızası için yedi-
riyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz. Biz, 
çetin ve belalı bir günde Rabbimizden (O’nun azabına 
uğramaktan) korkarız derler. İşte bu yüzden Allah, onları 
o günün fenalığından esirger; (yüzlerine) parlaklık, (gö-
nüllerine) sevinç verir.” (el-İnsân, 8-11) şeklindeki güzel 
ahlaka riayet edilmelidir.

17 Aralık 2016’da resmî kuruluşunu yapan sandığımız, 
dört ayrı fonla (Karz-ı Hasen, Bireysel Karz-ı Hasen, Sos-
yal Yardım, Zekât) 1 Ocak 2022 tarihine kadar 318 karde-
şimizin yarasına merhem olmaya çalışmıştır. Bu minvalde 
çok rahat ifade edebilirim ki, yurt içi ve yurt dışında 100’e 
yakın şube, Genç MÜSİAD ve MÜSİAD Kadın ile birlikte 
10.000’in üzerinde üye, sektör kurulları, ticareti geliştir-
me vb. pek çok birimleri bulunan MÜSİAD’ımızın Genel 
Merkez kalbi ise, ruhu Karz-ı Hasen’dir.

Bilmeliyiz ki, bu dünyada sıkıntı veya ferahlık, Allah’ın 
takdirine bağlıdır. Gerçek müminler, Allah kendilerine ni-

met verdikçe kibirlenip şımaran, Allah’ın lütfettiği nimeti 
O’nun rızası için sarf etmeyen gafillerden olamazlar. On-
lar Karz-ı Hasen’i her iki manasıyla idrak ederek tatbik 
ederler. Yani: Hem ihtiyaç sahibi kullara borç verirler, hem 
de infakta bulunmak suretiyle Allah’a borç verirler.

Karz-ı Hasen Sandığımızın Başkanı, Yönetim Kurulu üye-
lerine, Atalay kardeşime, şimdiye kadar bu kutsal kurum-
da görev alan neferlere şükranlarımı sunar, MÜSİAD’mı-
zın kurucularından en yeni üyelerine, kurumsallığımızı 
sağlayan emektarlarına, şimdiye kadar görev almış hiz-
met erlerine, CAN’lara, selam eder, vefat eden gönüldaş-
larımıza Cenab-ı Allah (C.C.)’dan rahmet niyaz ederim. 
Ya Rabbi! Yüce zatına verilen bir borç olarak kullarından 
istediğin infak ibadeti ve Karz-ı Hasen fazileti hususunda 
gönüllerimize senin kerem deryandan sonsuz nasipler 
ihsan eyle! Bununla birlikte maddi ve manevi üzerimiz-
deki bütün mesuliyetleri ve borçları eda etmeyi hepimize 
müyesser kıl!

Ya Rabbi! Senin ve meleklerin üzerine salavat getirdiği 
Efendimiz (s.a.v.) hürmetine; yetimlerin, muhtaçların, yal-
nızların sessiz çığlıklarını duyabilecek kulak ve hissedebi-
lecek bir gönül ihsan buyur. Âmin.

Namazı kılın, zekâtı verin,
Allah’a gönül hoşluğuyla ödünç

(Karz-ı Hasen) verin. Kendiniz için
önden (dünyada iken) ne iyilik
hazırlarsanız Allah katında onu

bulursunuz; hem de daha üstün ve
mükâfatça daha büyük olmak üzere.
Allah’tan mağfiret dileyin, şüphesiz

Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.
(el-Müzzemmil, 20)

MÜSİAD’ın Ruhu:

KARZ-I 
HASEN

Ayhan DOĞRUYOL
Karz-ı Hasen Sandığı Yönetim Kurulu Üyesi

17 Aralık 2016’da resmî kuruluşunu yapan
sandığımız, dört ayrı fonla 1 Ocak 2022 tarihine
kadar 318 kardeşimizin yarasına merhem olmaya 
çalışmıştır. Bu minvalde çok rahat ifade edebilirim 
ki, yurt içi ve yurt dışında 100’e yakın şube, Genç 
MÜSİAD ve MÜSİAD Kadın ile birlikte 12.000’in 
üzerinde üye, sektör kurulları, ticareti geliştirme 
vb. pek çok birimleri bulunan MÜSİAD’ımızın 
Genel Merkez kalbi ise, ruhu Karz-ı Hasen’dir.

İnsanlık, tarihinin en kolay iletişim kurabilme döneminde 
bulunuyor. Asırlardır mektupla başlayan, akabinde telg-
rafla daha iptidai olarak devam eden bu süreç; sonraları 
sesli,  günümüzde ise görüntülü görüşmeleri mümkün 
kılıyor ve gelişmeye devam ediyor. Hatta fütüristlerin bu 
konuda söyledikleri akıl sınırlarını zorlar düzeyde. Bu çer-
çevede çoklu konuşmalar, toplantılar, cem olabilmelerde 
inanılmaz kolaylaştı.

Şaşırtıcı olan, bu imkânlara rağmen bireyler daha da yal-
nızlaştı. Yaradılışı sosyolojik olan ve toplumda bulunma 
ihtiyacındaki insan, sanal diyalog denizlerinde yüzüyor. 
Bu, yeryüzünü sömürme düzenin işine gelen, hatta kö-
rüklediği bir durum bana göre. Bireyselleştikçe daha faz-
la tüketen, “hep bana, hep bana” diyen, zamanla “bende 
olsun başkasında olmasın” düşüncesine evrilen bu tehli-
ke, yaradılışımıza ve inanışımıza elbette aykırı. Helal rızık 
teminiyle dertlenen bizler de, genlerimizdeki cemiyet 
olma refleksi ile sivil toplum kurumlarına dâhil oluyor ve 
özellikle iş ahlakında paydaş olduklarımızla, MÜSİAD ça-
tısı altında buluşuyoruz. Medine Pazarı’nı kurma hedefi-
ne ilerlerken, bizlere en güzel örnek (Üsve-i Hasene) olan 
Efendimiz (s.a.v.)’in emirlerini şiar edinmeye çalışıyoruz. 
Bu şuur ve faziletin zirvede olduğu her devirde, müminler 
topluluğu daima huzur ve saadet içinde yaşamışlar, hem 
dünyalarını hem de ahiretlerini korumuşlardır.

Elie Kedourie’nin kaleme aldığı, Osmanlının son döne-
minde İngiltere’nin Orta Doğu politikasına dair kitabın 
bir ekinde anlatıldığına göre 19. yüzyıl sonlarında Doğu 
Anadolu’da müthiş bir kıtlık baş göstermişti. Bunun üze-
rine İngilizler kıtlıktan hareketle, bölgede Osmanlıya karşı 
bir isyan çıkarıp çıkaramayacaklarını tespit için oraya bir 
casus gönderdiler. Casusun yaptığı araştırma neticesinde 
müşahede ettiği gerçek son derece şaşırtıcı idi. Raporda 
deniliyordu ki:

“Burada kıtlık var, ama açlık yok! Herkes birbirini göze-
tiyor, yardımda bulunuyor. Bu yüzden de kıtlık, açlığa 

dönüşmüyor. Sonuç olarak böyle güçlü bir içtimai yapı 
içinde kıtlıktan hareketle isyan üretmek imkânsız!”

Çöle İnen Nur (s.a.v.) her şeyde olduğu gibi ticarette de 
bizlere örnek oluyor. Güneşin kasıp kavurduğu, otun bile 
bitmediği uçsuz bucaksız kum yığınları arasında ade-
ta vahaları gösterip mükemmel yaşam alanları sunuyor 
bizlere. Efendimiz (s.a.v.) beraberliğin bereketi içerisinde 
olmamızı buyurmuş,  sıcakta yanıp tutuşanlara, “Allah’a 
güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık Allah, bunu 
kendisi için kat kat arttırır. Onun için oldukça üstün ve 
onurlu (kerim) bir ecir vardır.” (el-Hadîd, 57/11) Karz-ı Ha-
sen kurumuyla, şerbet nehirleri hediye etmiştir. “Güzel 
Borç” olarak tercüme edilen Karz-ı Hasen’i, Cenab-ı Hakk 
(C.C.) kendisine verilen borç olarak ifade etmiştir.

Bu konuda benden yazı talep edildiğinde, müesseseyi 
daha iyi anlamak ve anlatabilmek için, sandığımızdan 
Karz kullanmış üyelerle hasbihal ettik. Onların tabiriyle  
”Galiba rüya görüyorum! Öz anne-babamdan göreme-
diğim, karındaşlarımın sırt döndüğü zor zamanımda bu 
gerçek mi?” diye soracak kadar onları hislendiren bir uy-
gulama olduğunu müşahede ettik. Hele bir de ihtiyacı ol-

Günümüzde çeşitli iktisadi sistemler
uygulanmaya çalışılmakta.

Fıtratımıza aykırı bu sistemlerin
en meşhur olanlarından kapitalizm

“vahşi” sıfatıyla anılır olmuş.
Yazının giriş bölümünde işaret etmeye 

çalıştığım gibi sermayeyi, emeği,
insanların özgürlüklerini bile
sömürmeye odaklanmış ve
o kadar çok can yakmış ki,
“Vahşi Kapitalizm” olmuş. 

DEĞERLENDİRME



288

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

Aslında zekâtı hak sahibine verdiğinde; üzerindeki bir 
borçtan kurtardığı için mü’min kardeşine teşekkür et-
meli değil miydi?

Rabbimiz, Hicretin ikinci yılında; şartlarını taşıyan kulla-
rına farz kıldığı “zekât” ibadetinden başka her ne kadar 
“farz” kılmasa da dara düşmüş, maddi açıdan sıkıntıya 
girmiş kullarına faizsiz, menfaatsiz borç para verilme-
sini önemle talep ve tavsiye ediyor. Ve bunu adeta, 
kendisine verilmiş bir ödünç olarak kabul ediyor. Aç bir 
kulunu doyuranı Zat’ını doyurmuş, hasta bir kulunu zi-
yaret eden, Zat’ını ziyaret etmiş kabul ettiği gibi.

Allah-u Teala, kullarının yerine getirmekte güçlük çe-
kecekleri hususları; merhameti gereği, farz kılmamış; 
ancak bu iyiliği yapanları kendisine direkt muhatap kı-
larak büyük bir şeref bahşetmiştir.

MÜSİAD, sadece iş insanlarının ticari, iktisadi gayeler-
le bir araya gelip, faaliyette bulunduğu bir dernekten 

O; varlığından haberdar etmek ve ancak kendisine iba-
det etmemiz için biz insanları en güzel surette yarattı. 
O; bizlere hayat verdi, bu alemde insan olarak yaşama 
şerefine kavuşturdu. Kainattaki diğer yaratılmışları em-
rimize amade kıldı. Yetmedi. Göstermiş olduğu iki gü-
zergâh içinden; doğru yolu seçenleri sonsuz bir hayatta, 
altından ırmaklar akan cennetinde yaşatmayı vaat etti.

Ancak hayatın devamı için insanları birbirine muhtaç 
kıldı. Hikmeti gereği, kimini kimine üstün yaptı. Acaba 
bol bol nimet verdikleri bu zenginliği kendi çalışmala-
rından, kendi zekâlarından mı bileceklerdi ya da gözleri-
ni ancak toprak dolduracak ve bir nehir dolusu altınları 
olsa, bir diğerini mi isteyeceklerdi? Köşklerde, villalarda, 
yalılarda refah içinde yaşarken, alt gelir gruplarını unu-
tacaklar; komşuları açken tok mu yatacaklardı?

Yaradan’ımız çok şey mi istiyordu zenginlik verdiği in-
sanlardan? Kendisine emanet olarak nimet verilen in-
sanlar için varlıklarının 40’ta birini ihtiyaç sahiplerine 
vermek bu kadar zor muydu?

Zaten, dünya üzerindeki muhtaç insanların sayısı top-
lam dünya nüfusunun %40’ı kadardı. Ayrıca İslam’ın 
5 şartından biri olan bu mali ibadetle yükümlü olanlar 
zekatlarını tas tamam ve hatta fazlasıyla vermeleri sa-
yesinde maddi güce kavuşan insanlar, ellerindeki pa-
rayı piyasaya sürecek ve ticaret hacminin, alışverişin 
canlanmasını sağlamış olmayacaklar mıydı? Kendisine 
ait olmayan fakirin hakkını kasasında, cebinde, banka-
da tutmak; emaneti sahiplerine vermemek, bir zulüm 
değil miydi?

Sattığı malın bedelini müşterisi ertelediğinde, ya da 
ödemediğinde; kul hakkı geçtiğinden şikâyet etmiyor 
muydu?

Karz-ı Hasen 
Sandığı ve

Zekât

MÜSİAD, sadece iş insanlarının ticari,
iktisadi gayelerle bir araya gelip,
faaliyette bulunduğu bir dernekten
daha fazlasıdır. İşte bu sebepledir ki;
unutulmaya yüz tutmuş,
fiilen uygulanmayan “Güzel Borç”
Karz-ı Hasen Sandığı’nı ihya etmiş;
işlerlik, resmiyet ve şeffaflık kazandırmıştır.

Erdal OTÇUGÖRÜŞ
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info@sunargrup.com.tr    -    www.sunargrup.com.tr 

Bitkisel Yemeklik Sıvı Yağlar

Mısır Nişastası, Modi�ye Mısır
Nişastası, Poliol, Dekstrin

Buğday Unları, Profesyonel
Pastacılık Unları ve Ekmek Unları

Biyobozunur ve Kompostlanabilir
Polimerler

Süt Yemi, Besi Yemi, Özel Dönem
Yemleri

Taze ve Kurutulmuş Meyve
Çeşitleri

Ş İ R K E T L E R  G R U B U

Sürekli kazanmak ve kazandıklarını biriktirip, servete 
dönüştürmek hırsından sıyrılarak; bu âlemde bırakıp 
gideceğimiz malın hesabını ebedi aleme taşımamalıyız. 
Hamalın sahip olduğu tek demirbaş eşyası olan urganın 
hesabını vermekte ne kadar zorlandığını unutmamalıyız.

Başkalarına veriliyor gibi görünen malı/parayı; aslında 
kendimize verdiğimizin bilinci içinde olmalıyız.

Bir mü’minin dünya sıkıntılarından birini giderdiğimiz-
de, bizim de ahiret sıkıntılarından birinin giderileceği-
ne, bir kulun, bir kardeşinin yardımında olduğu sürece; 
Allah Teala’nın da o kulun yanında ve yardımında ola-
cağına inanmalıyız.

daha fazlasıdır. İşte bu sebepledir ki; unutulmaya yüz 
tutmuş, fiilen uygulanmayan “Güzel Borç” Karz-ı Hasen 
Sandığı’nı ihya etmiş; işlerlik, resmiyet ve şeffaflık ka-
zandırmıştır.

Karz-ı Hasen sandığına sadece MÜSİAD mensupları 
üye olabilir ve üyelikte bir yılını doldurduktan sonra 
ihtiyaç hâlinde; belirli bir süre için faizsiz ödünç para 
talep edebilirken; MÜSİAD ve Karz-ı Hasen Sandığı’na 
üye olmayan kişilerin zekât ibadetlerini bu sandık vası-
tasıyla güvenli bir şekilde ifa etmelerinin yolu açılmıştır.

Dolayısıyla; arzu eden herkes bu sandık vasıtasıyla Tev-
be Suresi 60. ayet-i kerimede öngörülen gerçek şahıs 
ve ihtiyaç sahiplerine fıkıh usullerine uygun olarak tev-
di edilmek üzere vekaletlerini verebilirler. Yine MÜSİAD 
ve Karz-ı Hasen Sandığı’na üye olmayan kişiler; sadaka 
vermekten katbekat daha fazla sevaba nail olmak dü-
şüncesinden hareketle; ihtiyaç hâlindeki kişilere faiz-
siz, menfaatsiz ödünç vermekte kullanılmak üzere atıl 
vaziyetteki birikimlerini belirledikleri süre boyunca bu 
sandıkta değerlendirebilirler. Ola ki; imkân sahipleri için 
önemsiz olan bir para; bazıları için son derece hayati bir 
anlam taşıyordur. Ola ki; çok küçük bir miktardaki para 
elinde mevcut olmadığı için evladını tedavi ettireme-
yen, kirasını geciktirdiği için evinden atılan, faturalarını 
ödeyemediği için elektriği/suyu kesilen, kömür alama-
dığı için sobası tütmeyen, depresyona girip; intiharı dü-
şünen, müflis tüccar durumuna düşen insanlar vardır.

Kişiler muhtaç duruma düştüğünde “Hızır” gibi ortaya 
çıkacak insanlar olmalıyız. Huzuru ve mutluluğu baş-
kalarının ıstırabını dindirmekte aramalı, derde derman 
olmalıyız. Sonsuz ahiret hayatı için getirisi çok, kâr payı 
yüksek olan yatırım araçlarından bir tanesi olarak Allah 
Teala’ya güzel borç vermenin vasıtası olan Karz-ı Hasen 
Sandığı’na gerek karz olarak gerekse zekâtlarımızla güç 
vermeliyiz.

MÜSİAD üyeleri arasındaki yardımlaşma ve
dayanışma kültürünü kurumsal bir yapıya

dönüştürmek ve tüccarımızın ticaretini
kolaylaştırmak düşüncesi MÜSİAD Sandığının 
ortaya çıkmasına vesile oldu. MÜSİAD Sandığı, 
medeniyetimizin güzel değerlerinden biri olan 
“Karz-ı Hasen” kavramını, ilkelerini günümüz 

ticaret hayatının gündemine taşımış,
yardımlaşma ve dayanışma kurumunu

kurumsallaştırdı. “Karz-ı Hasen” Sandığı’nın 
temel hedefi Allah’ın emrettiği bu borç ilişkisini 

uygulayabilmek ve uygularken bu kurumun 
toplumda aktif olarak sistemleşmesini sağlıyor.
Bu sayede ülkemiz ticaretindeki birikim oranını 

artırarak, tüccarın zor günlerinde dayanışma 
sergilemesini ve ticaretin üzerindeki yüklerden 

biri olan faiz olgusunu “Karz-ı Hasen”
mekanizması ile tüccarın üzerinden

kaldırarak bereketi artırmayı amaçlıyor.
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“MÜSİAD’ın emekliliği olmaz,
emektarı olur” der büyüklerimiz.

Bu aileye emek vermiş
nice gönüllere saygı ile...

MÜSİAD ve
Beraber Olmak 
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Son asırlarda dünyadaki siyasi ve iktisadi değişimler sü-
reci içerisinde, dolaylı olarak diğer alanlarda olduğu gibi, 
üretim, ticaret ve hizmetlerde de toplumlarımız duraksa-
mış ve iktisadi faaliyetler olumsuz bir seyir izlemiştir. İçi-
mizdeki ve dışımızdaki aleyhte olan değişimler insanlığın 
doğasında da var olan Rahman’a karşı eylemlerini hayata 
geçirmelerine fırsat vererek, yeryüzünde büyük bir sis-
tem boşluğunun oluşmasına sebep olmuştu.

Pagan geleneğinin doğu ve batı batıl inanç değerleri ile 
mecz olması, acımasız ve hakkaniyet sınırlarını tahrip 
eden bir iktisadi sisteme evirilmiştir. Paylaşımdan uzak, 
insan haysiyetini umursamayan, makul gelişmeci reka-
bete fırsat vermeyen, tefeci, bencil, tekelci, sömürgeci 
anlayış ya da insan fıtratına aykırı baskıcı, tahakküm edici 
ve serbest piyasa anlayışını reddeden sistemler kendine 
yer bulmuştur.

Yeryüzünde kirli savaşların müsebbibi olan, toplamı yüz 
rakamını geçmeyen şahıs veya ailelerin -ki sözde dünyayı 
ehlîleştirdiklerine iman ettiklerini iddia ediyorlar- dünya 
ve insanlığın iktisadi kaynaklarını gasp etmiş bu zalimle-
rin insafına bırakılamaz.

Sermaye ve bilgi birikiminin gelişimi ya oligarşinin ya da 
devletçi despot rejimlerin elinde kalmıştır. İşin talihsiz ta-
rafı ise bu sistemlerin çıkar yol olarak vaaz edilip insan-
lığın duyarlılıkları köreltilmiş veya kandırılmış olmasıdır.

Hâkim güçler gerek eğitim gerek ellerine geçirdikleri 
iletişim ve ulaşım araçları ve gerek tahkim ettikleri ikti-
darlarla, işbirlikçileriyle ya da kaos ortamları ile insanlığı 
günü düşünmekten öteye bir şey yapamamaya mahkûm 
etmişlerdir. İşte böyle bir ortamda geçtiğimiz yaklaşık elli 
yıllık zaman diliminde, cılızda olsa bazı uyanış hareketleri 
topraktan filiz vermeye başlamış, bir ümit fidanına dön-
müştür.

İnancımızın bizlere yüklediği düstur; hakkı tebliğ etmek, 
-ki yaşamak ile olur- yanlıştan da kaçınmak ve uzaklaş-
tırmaktır. Yapılması gereken tevhidi öne alarak birlikte 
düşünmek, güçlerimizi birleştirmek ve zamanı verimli 
kullanmaktır.

MÜSİAD’ın kuruluş fikrini teşebbüse geçiren, bu çarpık 
iktisadi zihniyetlere karşın hakkı gözetecek insanlığa ne-
fes aldıracak bir sistemin var olduğunu yeniden anlatıp 
yorumlayabilmek ve uygulayabilmektir. MÜSİAD zama-
nımızın ilklerinden olmasıyla beraber sonradan vücut 
bulmuş aynı hedefe yönelik kurumların iş birliktelikleri ve 
dayanışmaları elzemdir.

Başarı ise doğruya batılın karıştırılmaması ile mümkün-
dür. Fikri ve zihinsel olarak beslendiğimiz İslam inancımı-
za göre, dünyada var oluş sebebimizin, şahsi ve iktisadi 
eylemlerimizde yer bulması ile mümkün olacaktır. Örnek 
olabilmek toplumun hak ettiği gelişimini huzurunu sağ-
layacaktır. 

Allah’a camiamızın Hak yolundaki başarı ve terakkisinin 
devamı için dua ederim. Allah doğrular ile beraberdir. O 
sözünde durur.

AHDE VEFA Natık AKYOL
MÜSİAD Kurucu Genel Başkan Yardımcısı

MÜSİAD,
İnsanlığa Nefes Aldıracak

Bir Sistemin Var Olduğunu Gösterdi
MÜSİAD’ın kuruluş fikrini teşebbüse geçiren, hakkı gözetecek, insanlığa nefes aldıracak bir sistemin var 

olduğunu yeniden anlatıp yorumlayabilmek ve uygulayabilmektir.
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MÜSİAD kuruluş gayesi olarak siyaset üzeri bir dernek 
görevi görüyordu. Kalkınmada maddi ve manevi değer-
lerle bezenen, üreterek helal kazanç sağlamak isteyen, 
faizsiz ve rüşvetsiz yalnızca öz sermayesiyle büyük bir 
atılımı hedefleyen iş insanlarının oluşturduğu bir dernek… 

Kurulduğumuz yıllarda bu gayelerini, değerleri ve 
inançları taşıyan iş adamları olarak bir başarı mücade-
lesine girmiştik. Komşusu açken, tok olan bizden değil-
dir düsturuyla hareket etmiş ve bu minvalde çalışma-
lar gerçekleştirmekteydik. Rahmetli Hocamız Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan ve o dönemki il başkanımız şimdi 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlı-
ğında on kurucu iş adamı bir araya gelmiş; inanç, azim 
ve kararlılıkla yola çıkmıştık. 

Hiç unutmam yirminci üyeyi yapmakta çok zorlanmıştık. 
Ziyaretine gittiğimiz iş adamları, “Tamam, inşallah”, “Ta-
bii” gibi sözler söylüyor ama üye olmaktan kaçınıyordu. 
Anadolu’ya başlayan yolculuğumuz da Ankara, İzmir ve 
Kayseri’yle başlamıştı. Kurucu Başkanımız Erol Yarar ve 
Başkan Yardımcımız Ali Bayramoğlu ağabeylerimizin 
heyecanı, bize daha çok heyecan katıyor ve azmimizi 
artırıyordu. Daha da önemlisi, inancımızı ve değerleri-
mizi iş hayatımızda da uygulamaya katkı sağladıkları 
için hâlen kendilerine şükranla dua ediyoruz.

MÜSİAD’ın kuruluş temellerinde yatan inanç ve değerleri 
gözetme unsurları; adalet kavramını da dolduracak cins-
tendi. Bu konuyla ilgili bir anımı da aktarmam gerekirse:

O zamanlar Anadolu’ya doğru yolculuk ve seyahatle-
re başlamıştık. Amacımız oradaki iş insanlarını ziyaret 
edip, teşvik etmek ve MÜSİAD’ın Türkiye’deki birliğini 
sağlamaktı. Bu seyahatlerimize Yönetim Kurulumuz’dan 
gidenler masrafları bir olarak veriyorlardı. Gitmeyenler 
ise iki misli vermek mecburiyetindeydi. Böylelikle, işin-
den ve vaktinden MÜSİAD’a zaman ayıranların üzerin-

deki yüz azalıyor; burada işinden ayrılamayan arkadaş-
larımız da iki misli bedel ödüyordu.

Temeli sağlam maneviyat üzerine kurulmuş olan MÜ-
SİAD, üretimde de kalitede de; içinde barındırdığı he-
lal-haram kavramlarını bilen ve vatansever insanların 
derneği olarak yürümeye devam edecek. Önce ahlak ve 
maneviyatı el üstünde tutan gençlerin de yetişmesinde 
sonuna kadar dünyaya örnek olacak; birlik ve bereket 
sağlayacak, inşallah.

Bu vesileyle, Çerçeve Dergimizin 100’üncü sayısının ha-
yırlara vesile olmasını diliyor; emeği geçen büyüklerime 
ve kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum. MÜSİAD’a 
gönül vermiş, gelişimine katkı sunmuş, rahmetli ağabe-
yimiz Kayseri Şube Başkanı Orhan Harputlu ve ebedi-
yete irtikal etmiş tüm kardeşlerimizin, büyüklerimizin 
mekânları cennet olsun. 

AHDE VEFA

MÜSİAD
Önce Ahlak ve Maneviyat

MÜSİAD, özlenen, beklenen; ülkesini ve vatanını seven, milletinin kalkınmasını isteyen
Anadolu Aslanları’nın sesiydi. Sanayide ve ticarette dünyaya gücünü göstererek,

ihracatta başarılı olmayı ilk hedefi yapan, ithalatta dışa bağımlılığı da çözmeye çalışan Aslanlar…

Ahmet YILDIRIM
MÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi



298

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1990 yılında Kültür İktisat Vakfı’ndan da arkadaşım 
olan ve kendisinden elektrik kabloları aldığım Sayın 
Natık Akyol’un teşviki ile 46’ncı üye olarak MÜSİAD’a 
dâhil oldum ve hemen Yönetim Kurulu’nda görev al-
maya başladım. O zamanki başkanımız, aynı zamanda 
kurucu başkanımız olan Sayın Erol Yarar’la çok önemli 
faaliyetler gerçekleştirdik. Görev aldığım süre boyunca 
da 5 ayrı ve çok değerli başkanla çalışma fırsatım oldu. 
MÜSİAD da aktif görev aldığım yıllar hem şahsıma hem 
de firmam MALKAN Makina’ya çok şeyler kattı. MÜSİ-
AD sayesinde ürettiğimiz sanayi tipi konfeksiyon ütü 
makinelerini tüm dünyaya tanıtmaya ve bugün sayısı 
93’e ulaşan ülkeye ihraç etmeye muvaffak olduk. Bugün 
MALKAN dünyada en bilinen 5 büyük konfeksiyon ütü 
markasından birisidir. Sadece kendi firmam değil, birçok 
farklı sektörden Türk markalarının doğmasına ve dünya-
ya yayılmasına vesile olduk. Bunun insana verdiği keyif 
ve huzuru başka hiçbir şeye değişmem. 

Türkiye’de çok önceden kurulmuş ancak belli bir ekono-
mik seviyenin üzerinde ya da belli dünya görüşüne sahip, 
kısaca “elit” diye tabir edeceğimiz büyük çaplı işletme-
lerden başka firmalara faydası olmayan diğer iş adamları 
derneklerinin STK’ların bıraktığı bir boşluk vardı. Evet, 
büyük firmalarımız 80’li yıllarda dünyada adından söz 
ettirmeye başlamıştı. Ancak bir ülke ekonomisi aslında 
KOBİ’lerin omuzlarında yükselir, gelişir ve büyür. 90’lı 
yıllardan itibaren Türkiye’de KOBİ’lere el atan STK’lar ku-
rulmaya başlandı. MÜSİAD bunların en başında gelenidir. 
Bu tür STK’lar sayesinde bir taraftan yan sanayimiz hatırı 
sayılır ölçüde gelişip ithalatı azaltırken diğer yanda küçük 
ve orta ölçekli firmalarımız da üretimi ve ihracatı artıra-
rak ülke ekonomisinin gerçek anlamda büyümesine katkı 
sağlamış oldular.

30 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği faaliyetler, büyük or-
ganizasyonlar ve oluşturduğu uluslararası network saye-
sinde MÜSİAD, elbette büyümesini ve etkinliğini artırarak 

sürdürecektir. MÜSİAD olarak bugüne kadar ağırlıklı ola-
rak Orta Doğu, Afrika ve Doğu Avrupa ülkeleri ile daha 
yakın ilişki içindeydik. Bu bölgelerde Müslüman nüfusun 
yoğun olması kolay iletişim açısından doğal bir neticey-
di aslında. Ancak artık MÜSİAD tüm dünyada saygınlığı 
artan, etkinliği kabul edilen ve organizasyonlarına her 
kesimden rağbet gören bir konuma evirildi. Buradan ha-
reketle gelecekte Avrupa ve Batı dünyasında MÜSİAD’ın 
daha etkin olacağını düşünüyorum. 

Bugün 100’üncü sayısına ulaşan Çerçeve Dergisi, sos-
yo-ekonomik ve sosyo-politik konularda MÜSİAD üye-
lerinin dünya görüşünü son derece güzel temsil ediyor. 
İş dünyasının nabzını kendi perspektifinden ele alarak, 
iş adamlarına ve iş dünyasıyla yakından ilişki hâlindeki 
kurumlara doğru yönlendirmelerde bulunuyor. Yayınla-
rındaki objektif yaklaşım her kesimden iş insanına hitap 
etmesini sağlıyor. Kuruluşundan itibaren bu noktalara te-
mas edip buralarda güçlenmek isteyen Çerçeve, yürüdü-
ğü istikametten şaşmadan yoluna devam ediyor. İnşallah 
MÜSİAD var olduğu sürece Çerçeve Dergisi de onunla 
yürüyecek ve gelişimini sürdürecektir.

AHDE VEFA

MÜSİAD Var Olduğu Sürece
ÇERÇEVE De Var Olacaktır

İktisadi faaliyetler amacıyla kurulmuş STK’lar ülke ekonomileri için hayati niteliktedir.
MÜSİAD’ın varlığı da bu açıdan Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eder.

İnşallah MÜSİAD var olduğu sürece bu önemli girişimin bir parçası olan Çerçeve Dergisi de
onunla yürüyecek ve gelişimini sürdürecektir.

Mustafa ALKAN
MÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
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MÜSİAD’ın kuruluş yıllarında Türkiye’de iş adamları der-
neği olarak sadece TÜSİAD vardı ve siyasi ve ekonomik 
arenada oldukça etkiliydi. MÜSİAD’ın kuruluşundan son-
ra tartışmalar ne yaptığımıza değil de kim olduğumuza 
yönelikti. “Müstakil mi?” “Müslüman mı?” tartışmalarına 
da sebep olan “MÜ” ibaresi bu tartışmaların asıl odağın-
daydı. Açıkçası, “Müstakil” de olsa “Müslüman” da olsa bi-
zim gördüğümüz; bize tepeden baktıkları ve her zaman 
küçük gördükleriydi. 

Bizler de yılmadan, usanmadan şuurlu bir şekilde çalış-
malarımıza devam ettik ve bugün de görüldüğü gibi sa-
dece İstanbul’da belli bir tabakanın değil tüm ülkenin her 
yerinde ve Anadolu’da çok büyük hizmetler yaptık. 

Anadolu’daki iş insanlarımızı dünyaya açan ve onlardan; 
ihracat yapabilen ve kimseye ihtiyaç duymadan malı-
nı istediği gibi istediği ülkeye satabilen, dünyada bütün 
fuarlardan haberdar olan ve bu fuarlara katılabilen bir iş 
insanı profili ortaya çıkardık.

İlk yıllarımızda teşkilatlanma konusunda oldukça zor-
landık. Dönemin iktidar mensuplarının da bizi tam tanı-
madıkları ve mesafeli durması da buna çok büyük etki 
etti. Teşkilatlarımızı istediğimiz oranda kuramadık ama 
zorlansak dahi Allah’ın inayetiyle başarıya ulaştık. İnsa-
nımız sivil toplum kuruluşlarında işinden evine, evinden 
işine sadece ekmeğiyle uğraşan iş adamı pozisyondaydı. 
MÜSİAD bu görüntüyü Dünya ile entegre etti ve iş insa-
nımızın ufkunu açtı.

1992 yılında devlet kademesinde ilk olarak rahmetli 
Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ile görüştük. Özal’dan 
randevuyu acizane bendeniz alarak MÜSİAD Yönetim 
Kurulu’nu devlet ricali ile tanıştırmıştık. Bu tanışıklık 
bize bir ivme kazandırdı ve Turgut Özal Bey’in bu durum 
fazlasıyla hoşuna gitti. MÜSİAD’ın varlığından haberdar 
olduktan sonra bize desteklerini hiçbir zaman esirge-
medi fakat bir sene içinde rahmetli oldu. Siyasi olarak 

Refah Partisi ve Rahmetli Erbakan hocamız MÜSİAD’ın 
ilk kurulduğu günden beri bizim faaliyetlerimizden ha-
berdar oldu ve bizle her zaman iletişim içinde kalarak 
bizden desteklerini esirgemedi. MÜSİAD’ın gelişmesine 
yaptığı katkı ve bizlere verdiği bu samimi desteklerin-
den dolayı kıymetli Necmettin Erbakan Hocamızı rah-
metle, minnetle ve hasretle anıyorum. 

Yaklaşık beş sene yönetimde aktif görevlerde bulun-
duktan sonra yurt dışına açıldığımdan dolayı görevimi 
bırakmak zorunda kaldım. Bu arada ticaret odalarında 
ve borsalarında diğer kuruluşlarla dostane ve karşılıklı 
olarak birçok yurt içi ve yurt dışı hizmetlerde bulunarak; 
ülkemizin ihracatının artmasına kalkınmasına yardımcı 
olduğumdan mutluluk duymaktayım.

Netice-i kelam; MÜSİAD’ın kuruluşundan bugüne ka-
dar yukarda belirttiğim gibi her alanda hizmet etmeyi 
görev saymış olan bendeniz Mahmut Önügören, MÜ-
SİAD’ın kuruluşundan itibaren çalışan ve hâlihazırda 
görev yapan bütün kardeşlerime saadetler diliyorum. 
İçimizden rahmetli olan arkadaşlarımızı da şükranla anı-
yor, Allah’tan rahmet diliyorum.

MÜSİAD’lı olmak bir ayrıcalıktır ve MÜSİAD bu ülkenin 
çimentosudur. Vesselam.

AHDE VEFA Mahmut ÖNÜGÖREN
MÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

MÜSİAD
Bu Ülkenin

Çimentosudur

1990 Yılında kurulan MÜSİAD’ın ilk 20 kişilik 
yönetim kurulunda görev aldığımda henüz
29-30 yaşlarındaydım. Yönetimimizin de yaş
ortalaması 34-35 civarıydı. Büyük bir aşkla 
MÜSİAD olarak, ülkemizin manevi değerleri 
için gayretli bir çalışmaya girdik. Öyle ki hiçbir 
beklentimiz yoktu. Yurt içi ve yurt dışı faaliyetler 
başta olmak üzere; her türlü masrafı kendimiz 
karşılayarak hummalı bir çalışma içindeydik.
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MÜSİAD, 1990 Mayıs’ında bir grup erdemli iş insanı ta-
rafından kuruldu. Kuruluşa giden süreç, 5 iş adamı ola-
rak o günün şartlarında, bir vakfın salonunda yaptığımız 
haftalık görüşmeler sonunda tamamlandı.

Türkiye’de büyük sermaye sahipleri kendi platformlarını 
oluşturmuşlardı. Fakat günün koşullarında ekonominin 
asıl yükünü taşıyan ve kahir ekseriyeti oluşturan, küçük 
ve orta ölçekteki sanayici ve iş adamları, henüz bir ara-
ya gelerek, güçlerini etkiye dönüştürecek atılımı yapma 
aşamasına gelmemişlerdi. Elbette bu bir inanç, vizyon, 
cesaret ve azim meselesiydi. 

Ekonomik ortam ağır bir bürokrasi, sınırlı teknoloji, 
yüksek enflasyon ve âdeta geçimini sağlama ve ayakta 
kalma mücadelesi verilen, bilgiye ulaşmanın kolay ol-
madığı bir ortamdı. Nüfus yoğunluğu da bugünkü gibi 
değildi.

İnternet yok, bilgisayar lüks, faks bazı firmalarda var ve 
teleks uluslararası genel iletişim aracı olarak işlev gör-
mekteydi. Yurt içi haberleşme ise sabit telefonlarla ya-

pılıyordu. Biz 5 kişi olarak 11 asil 11 yedek toplam 22 kişiyi 
bulduk. 23’üncü kişiyi bulamasaydık bile tüm finansını 
sağlayıp mücadeleye devam etme kararı aldık ve der-
neğimizi kurduk.

Zorluklarla çıkılan yolda niyet halis olunca akıbet de 
hayır oldu. MÜSİAD kısa zamanda Türkiye’nin en çok 
üyeye sahip sanayici ve iş adamları derneği hâline geldi. 
Yaptığı çalışmalarla koyduğu hedefleri bir bir gerçekleş-
tirdi. Türkiye’de sanayi ve ticarette önde gelen illerde 
tanıtım ve üye kaydı faaliyetlerini başlattı. Hatta yurt dı-
şına açıldı. Avrupa, Asya, Orta Doğu ve ABD’de kuruluş-
lar gerçekleştirdi. Bu arada üyeler arasında bilgi, tanıtım 
ve iletişimi sağlamak amacıyla bülten ve dergi yayımla-
maya başladı. Çerçeve Dergisi işte bu sürecin ürünüdür. 
Çerçeve Dergisi yayımladığı araştırma yazılarıyla, aka-
demik çalışmalara kaynak olacak önemde hizmetler 
üretti ve üretmeye de devam ediyor.

Misyonu çerçevesinde yoluna durmadan ilerleyen Çer-
çeve Dergisi’nin 100’üncü sayısını da bu vesileyle kut-
luyor; emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

AHDE VEFA Mehmet TURGUT
MÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

MÜSİAD Bir İnanç,
Vizyon ve Cesaret Örneğidir

Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında misyonunu başarıyla sürdüren MÜSİAD,
değerlerinden güç alan yapısı ve üretim potansiyeli ile büyük bir cesaret örneğidir. 
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önemli konu başlıklarında uzmanlara araştırma raporları 
yazdırıp yayımlamaya başlamıştı.

• MÜSİAD, istişare toplantılarıyla, Çerçeve Dergisi ve 
araştırma raporlarıyla o güne kadar umursanmayan, 
sesi dinlenmeyen ve dışlanan Anadolu Aslanları için bir 
nefes ve umut olmuştu.

• Yalnızca ülkeyi düşünüp “müstakil” yani bağımsız ol-
mak birçokları için “öteki” olmakla aynıydı. Bizim gibi 
olmazsanız dışlanırsınız teorisinin çılgınca yaygınlaştığı 
meşhur 28 Şubat döneminde birçok MÜSİAD üyesinin 
kazandığı ihaleler veya iş sözleşmeleri iptal ediliyordu 
ama ne hikmetse aynı dönemde MÜSİAD’ın üye sayısı 
düşeceği yerde aksine hep yükselmekteydi çünkü MÜ-
SİAD, Edirne’den Kars’a kadar Türk iş dünyasının sesi 
olmuştu artık.

Yukarıda saydığım ve sayamadığım birçok nedenden 
dolayı MÜSİAD’ın temelleri sağlam zemine oturtulmuş-
tu ve MÜSİAD üyeleri, o dönemde ideallerinden hiç 
taviz vermeden kararlı yürüyüşüne ciddi bir özveriyle 
devam ediyordu. Özveri demişken burada birkaç anımı 
zikretmeden geçemeyeceğim:

Yıl 1991, MÜSİAD’ın Anadolu’daki ilk şubesini Kayse-
ri’de açacağız, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri 
olarak bizler uçakla Kayseri’ye gidip açılışta bulunma-
yı ve ertesi gün yine uçakla İstanbul’a dönmeyi plan-
lamıştık. Kayseri’ye indikten kısa bir süre sonra Kayseri 
Havalimanı yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşa kapandı 
ve biz günlerce Kayseri’de mahsur kaldık. Çünkü aynı 
hava muhalefeti nedeniyle karayoluyla dahi Kayseri’den 
çıkmamız mümkün değildi. Dostlarımız bizi gayet güzel 

ağırlamıştı ama iki gün için seyahat planlamışız, aile-
mizden ve işimizden uzaktayız ve otelde kalıyoruz. Hiç 
unutmuyorum Kayseri’nin o karlı-buzlu yollarında yürü-
mekten ayakkabılarımız açılmış ve yeni ayakkabı satın 
almak zorunda kalmıştık. 

Bir başka anım da iş yaşamımda olmuştu. Ajansım Tür-
kiye’nin en büyük holdinglerinden birinin sahibi olduğu 
bir sigorta şirketinin reklam ihalesine girmiş ve konkuru 
kazanmıştı. Şirketin Genel Müdürü sözleşme imzalamak 
için ajansa geleceği günün sabahında telefon açıp MÜ-
SİAD üyesi olduğumuz için sözleşmeyi imzalayamaya-
caklarını bana iletmişti. Ben de kendisine:

“Canınız sağ olsun Sayın Genel Müdürüm ama eksik bil-
giyi tamamlamak isterim. Ben yalnızca MÜSİAD üyesi 
değilim aynı zamanda MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi-
yim.” diyerek yüreğine su serpmiştim.

Reklamcılığın duayenlerinden David Ogilvy der ki:

“Markanız büyük bir fikir üzerine inşa edilmedikçe gece 
karanlığında kimsenin haberi olmadan geçip giden bir 
transatlantik gibi sessizce yol alır.”

Kanımca MÜSİAD’ın büyük fikri “müstakil” olmasıdır ve 
bu büyük fikir MÜSİAD’ın ilk günkü sağlam temellerinin 
ve başarılarının yegâne nedenidir.  Eğer MÜSİAD, adında 
var olan müstakil temel üzerinde kendisini inşa etmeyi 
sürdürür, üyelerinin gelişim ve dönüşümüne katkıda bu-
lunur, her alanda doğruyu yalnızca doğruyu savunmaya 
devam ederse uzun yıllar hizmetlerine devam eder. 

Yolu her daim açık olsun.

MÜSİAD, ismiyle müsemmaydı; “müstakil” iş insanla-
rının buluştuğu bir dayanışma derneği olacaktı ve yal-
nızca “ülkedeki gelir dağılımının daha adil olması” için 
çalışacaktı. Bana Kurucu Başkan Sayın Erol Yarar böyle 
söylemişti ve öyle de oldu. MÜSİAD, taraf olmayan, bir-
leştirici, Anadolu iş insanları için ufuk açıcı ve eğitici bir 
dernek oldu. En azından kurulduğu dönemde benzer il-
keleri olduğuna ben şahidim. MÜSİAD, kuruluş ilkelerine 
yönelik çalışmalar yapmakta ve bunu yalnızca Türkiye 
değil tüm uluslararası camiaya gösteriyordu. Bunları 
maddeler hâlinde anlatacak olursak:

• MÜSİAD, siyasette tarafsızdı Sayın Bakanlara, Baş-
bakanlara, Cumhurbaşkanlarına, Turgut Özal, Süley-
man Demirel, Bülent Ecevit, Tansu Çiller ve Necmettin 
Erbakan’a eşit mesafede durmuş, kendilerine cesurca 
ama usul-erkan sınırlarını aşmadan Türkiye’deki iş in-
sanlarının sıkıntılarını aktarıyor, raporlar sunup çözüm 
önerilerinde bulunuyordu. Hiçbir siyasi lidere diğe-
rinden daha yakın veya uzak durmadı çünkü adında 
“müstakil” ruhunda ise ülke sevdası vardı. MÜSİAD’ın o 
yıllarda hiçbir siyasi lidere taraf olmadığının en önemli 
kanıtlarından birisi de kendisine yakınlığıyla itham edil-

diğimiz dönemin Başbakanı Sayın Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’a doğru bildiğimizi söylemekten çekinmedi-
ğimiz için benzer bir iş insanları derneği kurdurmaya 
kalkışmasıydı sanırım.

• MÜSİAD, üyelerinin yurt dışına ihracat yapmaları için 
o güne kadar hiç gitmedikleri ya da görmedikleri ülke-
lerde fuarlar, B2B iş toplantıları, geziler düzenledi ve 
dünyayla olan iş ilişkilerinin büyümesine katkıda bulun-
du. Buna örnek gösterilecek eminim birçok şirket vardır 
ama büyüyüp bir dünya markası olma yolunda adımlar 
atan, yine Yönetim Kurulu üyemiz MALKAN Makine’nin 
sahibi Sayın Mustafa Alkan’dır.

• MÜSİAD, kişisel gelişimden finans yönetimine, pazar-
lamadan sürdürülebilirliğe kadar birçok başlık için yıllar 
süren eğitimler organize ediyordu. Bazı eğitimlerimiz 
İstanbul Mecidiyeköy’deki kiralık han katında bulunan 
Genel Merkez’de bazıları ise Abant, Sapanca ve Anka-
ra’da gerçekleşiyordu. Çok şeyler öğrenip deneyimler 
ve nice yeni güçlü dostluklar edinmiştik. Ayrıca MÜSİ-
AD, her çarşamba günü akşamı Türkiye’den veya yurt 
dışından bir konuşmacıyı ağırlayarak ufuk açıcı semi-
nerleri başlattı.

• O dönemde dernekte başkanı olduğum “Basın, İleti-
şim ve Halkla İlişkiler Komitesi” olarak Dünya, Hürriyet, 
Milliyet, Milli Gazete, Sabah gazetelerinin patronlarını, 
Genel Yayın Yönetmenlerini, köşe yazarlarını ziyaret 
ediyor, kendileriyle kahvaltılar organize ediyor veya 
MÜSİAD Genel Merkez’de medya mensuplarını ağırlı-
yorduk. Birçoğu ilk kez böylesi samimi bir iletişimle kar-
şılaştığını söyleyip şaşkınlığını dile getirmişti.

• MÜSİAD, Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Bürokrasi, 
KİT’lenme ve Özelleştirme, 1994 Ekonomi Raporu, Ye-
rel Yönetimler ve Sorunlar-Çözümler, İş hayatında İslam 
İnsanı, İslam Ülkeleri Ekonomik İş Birliği ve daha nice 

AHDE VEFA Ömer ŞENGÜLER
MÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

MÜSİAD,
Müstakil Sağlam
Temeller Üzerine

Kuruldu

1990’ların başında kurucusu olduğum Panel
Reklam, Lezzo markasının reklam ajansıydı.
Lezzo ve 404 markalarının patronu
müşterim Sayın Erol Yarar, bir gün bana:
“MÜSİAD’ı kuruyoruz senin de Yönetim
Kurulunda olmanı isterim” dedi,
kabul ettim, iyi ki de etmişim.
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1990 yılında MÜSİAD’ın 12 kurucusundan biriydim. Çok 
zor ve sıkıntılı bir dönemdi ama hiçbir arkadaşımız mü-
cadele etmekten geri durmadı. Tüm kurucu kardeş-
lerimden Allah razı olsun. Cenab-ı Allah nasip etti ve 
MÜSİAD’a 1990-1998 yılları arasında Yönetim Kurulu 
üyesi olarak hizmet ettim. Hatta Çerçeve Dergisi’nin 
de ilk yayın kurulundaydım. Çerçeve Dergimizin yayın 
hayatına başlamasıyla ülkemizde ve dünyadaki tüm 
gelişmeleri objektif olarak yakından takip etme fırsatını 
yakaladık. Çerçeve Dergisi bu süre içinde yayın hayatına 
ara vermeden devam etti. Çerçeve, sadece yayımlanan 
değil; okunan ve aranan bir yayın hâline de geldi. Kaliteli 
yayın kurulları ile her geçen sene daha da gelişti. Tür-
kiye’deki iş dünyasına da yayın ilkeleri ile ciddi katkılar 
sağlamaktadır. İlk sayıyı çıkartırken çok heyecanlı ve ke-
yifli çalışmalar yapmıştık. Çok kıymetli dostlarım Erkan 
Erken, Peyami Gürel, Hayati Bayrak’la gece gündüz ça-
lışmalar yapmıştık. Daha sonra da Kurumsal İlişkiler Ko-
misyonu ve şu anda da Savunma Sanayi Komisyonu’nda 
hizmet vermeye çalışıyorum. İlk kuruluş yıllarında yap-

tığımız çalışmaların heyecanını, hâlen hissetmekteyim. 
MÜSİAD o günden bu yana samimiyetinden hiç taviz 
vermedi. Ülkemizdeki ve dünyadaki siyasi ve ekonomik 
gelişmelere göre ilkelerinde en ufak bir değişim olmadı. 
Bu da MÜSİAD’ı, MÜSİAD yapan en büyük değer oldu. 

MÜSİAD,
Türkiye’nin en aktif
STK’sı hâline geldi

Bunun yanı sıra MÜSİAD son 32 yıla damgasını vurmuş; 
Türkiye’nin en büyük STK’sıdır. Kuruluşundan bugüne 
kadar görev yapmış tüm Yönetim Kurulları MÜSİAD’ı 
her zaman ileriye taşımıştır. Üyelerimiz ise MÜSİAD’a 
güç vermektedir. Ekonomik olarak MÜSİAD üyeleri de 
bu süreçte güçlenmiş ve dünya ile entegre olmuştur. 
MÜSİAD aynı zamanda her zamanki gibi görevi olan ül-
kemizin ekonomi politikalarına olumlu katkı ve destek 
vermektedir. MÜSİAD’ın görüşleri tüm ekonomi yöne-
timine de yön vermektedir. MÜSİAD bu ülkenin yükü-
nü sırtlanmış gerçek sanayicilerden oluşmaktadır. Artık 
MÜSİAD ülkemiz için olmazsa olmaz bir STK hâline gel-
miştir. Bürokrasi bir yere kadar çalışma yapabiliyor. An-
cak STK’lar işin ve icraatın içinde olan gerçek kişilerden 
oluşuyor. Yani bizler saha da aktif olarak her tür geliş-
meyi yaşayan kişileriz, biz gerçeğiz. Ülkemiz için çalı-
şan, her gün daha da ileriye gitmesi için risk almış, inatla 
çalışmaya devam eden ve ülkemize eserler bırakmaya 
çalışan kişileriz. Dolayısı ile STK’lar ülkenin sosyal, eko-
nomik ve siyasi politikalarına katkı sağlayan en büyük 
değerleri. MÜSİAD da Türkiye’nin en aktif ve en büyük 
STK’sı hâline geldi. Bundan sonra da Türkiye ve dünya 
gündeminde olmaya devam edecektir.

AHDE VEFA Cihangir BAYRAMOĞLU
MÜSİAD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

MÜSİAD, Kurulduğu Günden Bu Yana 
Samimiyetinden Taviz Vermedi

MÜSİAD kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin ekonomik olarak kalkınması, yerli ve millî sanayinin 
oluşması, güçlü ekonominin bir ülkenin istikbali olduğu şiarı ile çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. 

MÜSİAD’ın kurulmasıyla Türk ekonomisinde hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 
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İhracattaki başarı kadar, ürünlerin kompozisyonu, he-
def pazarların gelişmişlik düzeyleri, kilogram başına 
değerlerdeki artış gibi bir dizi önemli faktörde başarı-
lar devam ediyor. Bugün Türkiye mobilya sektörü dün-
ya mobilya ihracatçıları içerisinde 8., 12,5 milyar dolar 
üretim ve 4,4 milyar dolar ihracata sahip. Hedef kısa 
sürede 25 milyar dolar üretimi, 10 milyar dolar ihracatı 
ve dünya mobilya ticaretinden yüzde 5 pay almayı ba-
şarmak. 

Sektör olarak hedef koymak, başarılı bir sürecin so-
nunda ancak gerçekleşebiliyor. Bugün global alanda 
Türkiye mobilyasının başarısını, takdirini ve hayallerini 
konuşabiliyorsak, bunun temellerini atmamıza, 1990’lı 
yılların başında vizyonuyla katkı sunan MÜSİAD’ı an-
madan geçemeyiz. 1992 yılında sadece Almanya’nın 
değil Avrupa’nın en önemli mobilya fuarlarından olan 
Köln fuarına MÜSİAD kurucu başkanımız Erol Yarar’ın 
yönlendirmesiyle katılmıştık. O güne kadar pasaportu 
dahi olmayan mobilyacılarımızın Köln Fuarı’na çıkar-
ma yapması hepimiz için oldukça ilginç olmuştu. Hatta 
sektör temsilcileri olarak, fuardaki mobilyaları görünce, 
“oradakiler mobilya ise biz ne üretiyoruz, bizimkiler 
mobilya ise buradakiler nedir” sorusunu birbirimize 
sormuştuk. Ancak, kendimize güvenimiz tamdı. Fuarda 
yaşadığımız bu faydalı iç hesaplaşmanın, 20 yıl sonra 
bizleri getireceği yeri tahayyül etmeye başlamıştık bile. 
Bizler orada büyük bir adım atmıştık; yaslandıklarımız 
ise Türkiye mobilyasının eşsiz tarihi, sektörümüzün di-
namikliği, potansiyeli, girişimci ruhumuz ve kendimize 
olan inancımızdı. Nitekim, yanılmadık…

Bugün Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, İngiltere ilk 
10 ihracat pazarlarımız arasında. Almanya ve İtalya ile 
kalitede, tasarımda ve konsept geliştirme konusunda 
yarışıyoruz. Ülkemizin 61 ilinde üretim kümeleri hâllin-
de mobilya üretiminin yapıldığını görüyoruz. İhracat 
her yıl dış ticaret fazlasını artıyor ve tam millî bir sektör 

olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Doğrudan 500 
bin dolaylı 1 milyondan fazla istihdam sağlıyoruz. Uz-
manlık alanlarına göre meslek eğitimine pozitif katkı 
sağlıyor ve teknoloji ile dijitalleşmenin üretim ve ürün 
süreçlerine entegrasyonu ile inovasyonu yakalıyor ve 
takip ediyoruz. 

Özetle, mobilya sektörü MÜSİAD’ın 30 yıl önce ortaya 
koyduğu millî ve yerli üretim ama ihracat odaklı satış 
ve pazarlama anlayışını kendi vizyonuyla bütünleştir-
miş; sektörün kurumsallaşarak büyümesi, birlikte ha-
reket etmesi, kendi fuarını organize etmesinin önemini 
görerek, tüm bölgesel mobilya derneklerini bir araya 
getiren MOSFED’i kurmuştur. Federasyonumuz bugün, 
bireysel çıkarların ötesinde kaygıları olan, sektörün bü-
tünün başarısına odaklanmış mobilya oyuncularının ve 
paydaşlarının çatısı durumundadır. Kendi yerel dina-
miklerini ve globali her geçen gün daha fazla anlamaya 
çalışan, ilkeleri ve hedefleri olan, yeniliklerin sadece iz-
leyicisi değil aynı zamanda öncülüğünü yapma iradesi 
gösteren federasyonumuz, bugün bünyesindeki 15 der-
neği ile sektöre güç, kuvvet ve dinamizm vermektedir. 

AHDE VEFA

Mobilya Sektörünün Gelişiminde

MÜSİAD’ın Rolü
Bugün Türkiye mobilya sektörünün dünya genelinde başarısını konuşuyoruz. Birçok açıdan başarılı 

sonuçlara erişilmiş durumda. İhracat, istihdam, üretim ve tasarım alanları mobilya sektörünün sıçrama 
yaptığı temel alanlar oldu. Son 20 yılda 100 milyon dolar ihracat mertebesinden 2021 yılı itibariyle

4,3 milyar dolar seviyesine ulaşıldı. 200 noktaya ihracat yapan müteşebbislerimiz bugün
Türkiye’nin en yaygın ihraçta yapabilen sektörünün temsilcileri durumundalar.

Ahmet GÜLEÇ
MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı (2008-2012)
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AHDE VEFA

koymaya devam ettiler. Zaman zaman farklı kurul ve 
komisyonlara naçizane destek vermeye gayret etsek 
de bizimkisi hiçbir zaman arzu ettiğimiz düzeyde bir 
destek olamadı. Böyle bir kurum için ne yapsak az-
dır. Nasip meselesi. Doktora tezim olan Gelir Dağılımı 
münasebeti ile Karz-ı Hasen çalışmalarında bulunmak 
bana büyük mutluluk vermiştir. Kuruluşunda ve önce-
sinde UTESAV’da yapılan çalışmalarda bilfiil naçizane 
destek vermeye gayret ettik. Bugün de o çalışmaların 
meyvesi MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı, hamd olsun gü-
zel çalışmalar yaparak ortaya çıkarıyor. 

Velhasıl, Abdurrahman Kaan Başkanımız geldiğinde 
de Müge Hanım kadın komitesini, kurulunu ve MÜSİ-
AD’ın kadınlar platformunu oluşturdu. Bu dönemde 
oldukça yoğun çalışmalar içinde Türkiye’de ekonomik 
kalkınmanın bir ucunun insana onun da önemli bir kıs-
mının kadına dayalı olduğu bir konjonktürde, kadının iş 
dünyasındaki yeri ve beşerî sermaye birikiminin değer-
lendirilmesi hususunda güzel çalışmalar yaparak katkı 
sağladığına şahitliğim vardır. Kaan döneminde de ol-
dukça verimli projeler ve çalışmalar sürdü.

Tüm dert ülkemizin ve ümmet-i Muhammed’in (s.a.v) 
refahı huzuru müreffeh bir seviyeye ulaşması olunca, 
aşk ile koşuluyor, aşk ile koşulunca da yorulmuyorlar. 
Allah güçlerini arttırsın, birlikteliklerini daim eylesin. 

Yüksek teknoloji çabalarının, güzel ahlakın temsilcileri 
ve önden giden atlıları oldular.

Yeni dönemde, yine ucundan kıyısından da olsa des-
tek vermeye gayret ediyoruz MÜSİAD’ımıza. İsimler 
baki değil, baki olan hizmetlerimizdir, Allah’ın rızası ve 
hoş sadadır. Geldiğim nokta itibarı ile, bana düşen, öyle 
zannediyorum ki; sanayide, ticarette, hizmetlerde ala-
nında belirli bir tecrübesi olan arkadaşlarımızı iş dün-
yasının yanı sıra akademik dünyaya da kazandırmak. 
Allah, Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi (kısa adı 
SAPTEY) adında bir kürsü bahşetti. Hem de sıfırdan 
kurmuşlar ama yürümemişti. Bize nasip oldu. 2022 ba-
har dönemi itibarı ile yaklaşık 350 kişiye ulaşan bir yük-
sek lisans ve doktora öğrenci sayımız var. 50’yi aşan 
sayıda mezunumuz var. Neredeyse %60’ı MÜSİAD’lı ya 
da bir vesile ile MÜSİAD üzerinden referanslı. Bu elbet-
te büyük mutluluk, lakin, az. Bilim yolunda alınacak çok 
uzun yollar var. Yola çıkmalarına bir nebze katkı sağla-
yabiliyorsak, ümidim o dur ki Allah rızası kazanırız.

Bu münasebetle, Çerçeve Dergimizin 100’üncü sayısı-
nın hayırlara vesile olmasını temenni eder, çalışmaların 
daim olmasını temenni ederim.

İlim ve bilim yolundan selam ve dua ile..  

MÜSİAD, İstanbul’a ilk geldiğimde, ilk aradığım kuru-
mun adıdır. Sene 1998… Bursa, Sönmez Holding bün-
yesinde Endüstri Mühendisi olarak görev yaptığım 
yıllarda, Hadımköy’e bir fuar için gelmiştim. MÜSİAD 
nerededir acaba, bir uğrasak diyerek içimden geçirmiş-
tim. Neden? Atamın, dedemin, babamın bize kattığı bir 
olgudur herhâlde bu arayış. Neler çektiklerini ve nasıl 
o güne geldiklerini bildiğim, izlediğim bir kurumdur. 
1999’da İstanbul’a yerleşmek üzere geldiğimde ise Me-
cidiyeköy’de şirin bir mekânda sımsıcak insanları ile 
ilk karşılaşmamı hatırlıyorum. Dar alanda, park yerine 
araçları talimatları ile sıkıştıran, yüzüne baktığınız vakit 
hayatın çizgilerini görebileceğiniz amcayı hatırlıyorum. 
MÜSİAD vardı; aklımda, gözlemlerimde, haberlerimde 
vardı hep. Nasip Ömer Bolat Bey’in Başkanlığı’ndaymış. 

2002’de şirketimi kurma aşamalarında da MÜSİAD’a 
sürekli gidip gelmekte, yapısını anlamaya çalışmaktay-
dım. Sonradan eşim olacak Müge Hanım ile ilk toplan-
tılarına girdiğim günler geliyor aklıma. Ömer Başkan’ın 
bana iki de bir Selçuk demesi aklıma geliyor. Bilmem, 
ya adımı yanlış duymuş ya da belki de bir tanıdığı Sel-
çuk’a benzetmişti beni. Ama hiç aldırış etmeden Sel-
çuk dediğinde bana seslendiğini bilirdim güzel gönüllü 
insanın. Perşembe günleri sabahın kuşluk vaktinde ya-
pılan toplantılar, şimdi bile düşününce içimi bir güzel 
duygu kaplıyor. Bol bol insan biriktirdik. Heybemizde 
insan, kalbimizde iman ve aklımızda bu güzel ülke için 
çok çalışmak gerektiği fikri vardı hep. O sevda ile de 
Müge Hanım ile yollarımız evlilikle perçinlendi. Ömer 
Bolat Başkanımız, şahidimizdi. Bahçelievler Belediye 
Başkanımız, Osman Develioğlu nikahımızı kıydı. Dü-
ğünümüzde misafirlerimiz ziyadesi ile MÜSİAD’lı idi. 
Güzel günlerdi, güzel! 

Sonra MÜSİAD Sütlüce’ye taşındı. Bir ara acaba o sı-
caklığı bulamaz mıyız, hiçbir şey eskisi gibi olmaz mı 

acaba dedik. Sonra bizi biz yapanın esasen mekân de-
ğil de yokluklar olduğunu iddia edercesine bir kırılma, 
kopmalar başlayacaktı sanki. Bir ara -en azından benim 
gözlemimle- bir sendeledi bu duygu. Ama sonra yeni-
den insan unsuru ve samimiyet bastırdı o ihtimalleri. 
Yürüdük hiç usanmadan. Birlikte II. Ömer (Ömer Cihad 
Vardan Başkanım) döneminde Hizmet Sektör Kurulu 
başkanlığını yürüttük. Güzel işler yaptık. Faaliyetleri-
mizle topladığımız puanlarla Eyüp Başkan’dan altın-
cı sıradan devraldığım Hizmet Sektör Kurulunu 2’nci 
sıraya çıkardık. Sonra bayrağı devrettik. O dönemde 
kazandığımız şeyler yine insandan ibaretti. MÜSİAD’ın 
yayınlarını, Çerçeve Dergisi’ni takip eder, bilgi biriktirir; 
toplantılarını takip eder insan biriktirirdik. Bunlardan 
birinde, Prof. Dr. Sabahattin Zaim ile yolumuz kesişti 
ve beni yüksek lisansa ve akademiye itekleyen teşvik 
edici ifadeleri yeni bir yol haritası çizmişti kafamda. 
Allah kendisinden razı olsun ve mekânı cennet olsun. 
Önce Yüksek Lisans yaptık. 30 arkadaşım ile MÜSİAD 
bünyesinde yüksek lisansı birlikte tamamladık. Sonra iş 
dünyasındaki görev sürem (kendi şirketimdeki on yıllık 
Genel Müdür değişimi) bitimi ile de doktora yapacak-
tım. O süreçte Sabahattin Hoca’yı Hakk’a uğurlayınca, 
belki biraz duygusal ama inceleyince de sevdiğim o bö-
lüme, ÇEKO Doktora programına dâhil oldum. Üstelik 
İstanbul Üniversitesi’nde. Sabahattin Hoca’ya saygı ve 
minnet duyan hocalarla ÇEKO doktoramı tamamladım. 
Allah hepsinden razı olsun.

MÜSİAD, Nail Olpak Başkanın döneminde sanayi ağır-
lıklı motiflerle düzenlenmiş logosunu değiştirdi. Mo-
dern çizgilerle bezendi. Binasını bir kez daha değiştirdi. 
E5 kenarında oldukça modern bir yapıya taşındı. Göz-
lemlerimle, korkularım yine alevlendi. Ama yine insan 
faktörü, MÜSİAD’da bizi biz yapan değerler gün yüzü-
ne çıkıverdi. Yeniden güzel işler yaptılar. Allah emeği 
geçenlerden razı olsun. Memleket için taşı taş üstünde 

AHDE VEFA

MÜSİAD’ın İlim ve Bilim 
ÇERÇEVE’si

Erol Yarar Başkanlığında kurulan MÜSİAD ile rahmetli Erbakan Hocanın anlatımlarından,
gazete sayfalarından ve dahi üyelerinin yaptıklarından tanıyarak başlayan bir serüvenim var.

Ali Bayramoğlu başkanımız döneminde de İstanbul dışındaydım ama 99 itibarı ile
İstanbul’a yerleştiğimden, bu kurumun bir yerinde hizmet için var olmalıydım.

Doç. Dr. Sabri ÖZ
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Musafâhanın değerini anladık. Camilerimizin değerini 
kavradık. Artık camilerimizi boş bırakmamamız gerek. 
Sadece namaz için değil, hayatın her alanında camiyi 
hayatımızın merkezine koymamız gerektiğini anladık. 
En azından anlamak için tüm uyarıları aldık.

Caminin tezyinatı, güzelleştirilmesi, süslenmesi bizim 
naçizane sanatımız. Allah’ın (c.c.) sıfatlarının tecellisi 
olan camilerimiz artık cemaatiyle daha da güzelleşmeli. 
Camilerimizin asıl süsünün cemaat olduğu gerçeğini de 
unutmamalıyız.

Yüzyıllık hayal: Taksim Camii

Bir imam hatipli olarak, Türkiye’nin simgesi olan, yüz-
yıllık hayalimiz Taksim Camii’nden bahsetmeden geçe-
meyeceğim. Yine tekrar etmekte fayda var. Son yüzyılın 
tüm zorluklarını iliklerine kadar yaşamış bir imam ha-
tipli olarak Taksim Camii’nin tezyinatını yapma şerefine 
erdim elhamdülillah. Bugünden gelecek nesillere bu 
yüzyılın simgesini bıraktık. Ayasofya’nın âdeta birebir 
küçültülmüş hâlini bugünden bakarak yorumladık. El-
hamdülillah, İstanbul’un en özel meydanında bir inci var. 
Bu büyük hayali gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanı-
mıza özellikle teşekkür ediyorum.

Cami-MÜSİAD benzerliği

Cami ile MÜSİAD arasındaki bağ ise çok önemli. Her ikisi 
de toplanılan kurum olmanın dışında, insanla daha da 
güzelleşen yapılar. Ticareti ibadet aşkıyla yapan bir mil-
let olarak, Allah’ın (c.c.) her bir hareketimizi değerlen-
direceğine inanarak doğru ticareti dünyayla yapıyoruz. 
Bu nedenle, gittiğimiz her yerde seviliyoruz. Besmeleyle 
başladığımız tüm işlerimiz, bereketleniyor. Uyduğumuz 

kurallarımız kadar bereketlenerek büyüyoruz. Sömürü 
düzeninin olmadığı bir dünya hayaliyle kurulan MÜSİ-
AD’ın birliktelik misyonu bu açıdan çok değerli. 

Bizi kendi amaçlarına göre yönlendiren dış bağlantılarımız 
yok elhamdülillah. Allah’ın rızasını kazanmak için birer to-
hum ile yola çıktık. Her seferinde yine aynı azimle sefere 
çıkıyoruz. Sefer bizden, zafer Allah’tan (c.c.) diyoruz.

Biz kendi işimizde camilerimizi güzelleştiriyoruz. Diğer 
kardeşimiz güzel işleriyle kendi sektörünü güzelleşti-
riyor. Kurulduğu günden bugüne ticareti MÜSİAD gü-
zelleştiriyor. Biz de bu gururun bir parçası olmaktan 
gururluyuz.

Yüz sayısını devreden dergimiz Çerçeve’nin yeni dünya-
yı anlamada rehber olacağını düşünüyorum.

AHDE VEFA

“Bir Müslüman hayırlı bir işe girişirse, Allah (c.c.) onun 
ortağıdır” der bir hadis-i şerif. Bu bakış açısıyla kuru-
lan bu önemli yapı, iş dünyasının başkalarının sesi olan 
yapısını güzelleştirdi. Özellikle ilk başkanımız Erol Yarar 
ağabeyimizin müstesna çabası ile dünyamız yeniden 
anlamlandı. O günden sonra, hiçbir şey yapamaz deni-
len Anadolu’dan aslanlar çıkmaya başlaması, Anadolu 
insanının birer birer ihracatçı olma cesareti, dünyanın 
sayılı şirketlerini satın alma öz güvenleri, yeni yatırımlar-
la benzersiz yeniliklerin ve hatta icatların sahipleri olma-
ya başladılar, başladık. O büyük uyanış, dalgalar hâlinde 
Türkiye’nin tüm ücra ilçelerine kadar ulaştı. Dünyanın 
hemen yer yerinde şubeleşti. 

Çerçeve
hepimiz için okul

MÜSİAD, birçok iş adamı için bir okul oldu. Bu okullardan 
biri de elinizdeki Çerçeve Dergisi’ydi. Sadece o ay ne ya-
pıldığı değil, iş dünyasının özel ayrıntıları her bir üyenin 
masasına kadar ulaştı. Okudukça büyüyen, anladıkça ge-
lişen, uyguladıkça satış yapanlar birer örnek oldu. Şimdi 
100’üncü sayısını okuduğumuz bu dergi birçok insan için 
çok değerli. 

Adil bir dünya hayaliyle Yeni Türkiye, Yeniden Büyük Tür-
kiye dualarının umut bulduğu bir çatı burası. Umudun 
yeşerdiği duaların yapıldığı ve duaların kabul olduğu bir 
mektebin üyeleriyiz. Medine Pazarı’yla başlayan iyilik 
çerçevesinin, şimdi dünyanın neresine giderse gitsin aynı 
bakış açısıyla temiz ticareti biz gösteriyoruz. Anlatarak 
başladığımız bu güzelleştirme yarışında, amellerimiz ve 
adaletli ticaretimizle birer birer örnek teşkil ediyor, dün-
yaya Müslümanca ticaretin ehemmiyetini sunuyoruz. Ye-
niden adil bir dünya dualarını ticaret ile yeniden anlam-
landırmanın haklı gururunun bir parçasıyız.

Güzelleştirme
silsilesinin

bir parçası olma
Ecdadımızın yaptığı Süleymaniye’den Selimiye’ye, Sul-
tanahmet’ten her bir Allah’ın mescidinde sergilenen 
güzelleştirme silsilesinin bir üyesi olarak devam ettirme 
şerefini verdiği için Cenab-ı Hakk’a (c.c.) sonsuz şük-
rediyoruz. Her biri bu yüzyılı yansıtan, hiçbiri birbirinin 
aynı olmayan eserlerin tezyin etmek paha biçilemez. 
Her biri yeryüzünün simgesi olan camilerimiz, daha çok 
nefes almak için bizi bekliyor.

Yaklaşık iki yıldır dünya pandeminin kucağında inim 
inim inliyor. Bu süreçte, kimimiz hastalığı geçirdi, ki-
mimiz zor zamanlar geçirdi, dünya değişti ve eviriliyor. 
Pandemide en çok üzülen camilerimiz oldu. İnsanlığın 
buluşma, musâfahalaşma, birbirinden haberdar olma, 
tanıma gibi onlarca görevin yapıldığı, her biri birbirin-
den güzel camilerimiz yalnız kaldı. Hüzünlü zaman-
lardı, Cuma namazlarını evde kılmanın ağırlığı, cenaze 
namazlarının yalnızlaştığı, cemaatin gelemediği yalnız 
mekânlar oldu camiler. Sonrasında kısmen açılsa da 
pandemi nedeniyle seyreltilmiş saflar ile saf tutmak ağır 
geldi. Nihayet omuzlarımız değiyor. 

Pandemi, birçok şeyin değerini bize nasihat etti. Bilmi-
yorum anladık mı ancak, ailemizden dostlarımıza, kar-
deşlerimizden komşularımıza, işimizden ibadetimize 
her şeyi yeniden anlamlandırdık. Bir bebek gibi yeniden 
tanımladık. 

Birlikte bir yöne dönsek de bir arada olamamanın zor-
luğunu yaşadık. Kardeşimizin ve hatta belki anamızın 
babamızın cenazesinde yalnız kalmanın acısını yaşadık. 

AHDE VEFA

İş Dünyasını Tezyin Eden 
MÜSİAD

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğimiz yaklaşık 32 yıl önce Türkiye’nin iş dünyasını güzelleştiren
bir oluşum olarak kuruldu. MÜSİAD ile insan ve değer temelli yeni bir bakış açısı ortaya kondu.

Bu iddiadan öte bir yaşam tarzıydı. Toplumu oluşturan insanın bireysel tezyininden çok,
maddi dünyanın yeniden tanımlanmasıydı âdeta.

Adem TURAN
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MÜSİAD’ın farkı büyük işletmeler ve holdinglerden ziya-
de orta ve küçük ölçekli işletmeleri hedef almış kendisini 
hak, hukuk, adalet, eşitlik, barış gibi olguları önceleyen, 
değer odaklı, Türkiye’nin saygınlık kazanmasına kendini 
adayan, kalkınmacı ve toplumun tüm kesimleri için her 
alanda örneklik teşkil edebilecek profesyonellikte, misyo-
nuna bağlı ve sorumluluk sahibi bir sivil toplumu örgütü 
olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda Türkiye genelinde 
teşkilatlanarak gün geçtikçe gücünü ve etki alanını artı-
ran ekonomiye yön veren; üyeleri arasında güç birliği ya-
parak kalkınma hamlelerinin vazgeçilmezi olmuştur.

1996 yılında Erzurum MÜSİAD’da başlayan üyeliğim 
2004 yılında İstanbul’a nakletmem sebebiyle, İstan-
bul’da devam etti. 2012-2017 yılları arası bayrağı üstle-
nen Nail Olpak başkanımla aktif çalışma fırsatı yakala-
dım. Dönemin en etkin dinamiklerinin oluşumunda ciddi 
katkılar sağlayan MÜSİAD yönetimi ülkenin kalkınma-
sında, hedeflere ulaşılmasında ciddi emek sarf etmiş ve 
ülkenin gelişmesine azımsanmayacak büyüklükte katkı-
da bulunmuştur. MÜSİAD’ın kurulduğu günden bugüne 
Türkiye’nin ekonomisine yapmış olduğu destek ve kat-

kılarının güçlü ve dinamik yapısıyla daha ileri düzeylere 
taşıyacağına inancım tamdır. 
MÜSİAD ve ilkelerine yakın olan Sivil Toplum Kuruluşları 
şüphesiz ki pozitif katkılar sunmuş en zor dönemlerde 
birlik beraberlik ve sağduyu çağrısında bulunarak to-
parlayıcı ve yönlendirici faaliyet ve programlar düzen-
leyerek Türk ekonomisine pozitif yönde katkı sağlamış-
lardır. Çerçeve Dergisi de iş dünyası başta olmak üzere, 
ülke gündemi, ekonomi ve toplumsal konular üzerine 
analizlerin yer verildiği MÜSİAD’ın faaliyet ve program-
larını üyelerine etkin bir şekilde ulaştıran, ticaret haya-
tının; iş insanlarının karşısına çıkan engellerden, Türki-
ye ve dünya genelinde değişen dengeler konusunda 
okurlarına doğru bilgi aktaran düşünce hayatına ilişkin 
konuları mercek altına alan bir yayın organı olarak MÜ-
SİAD’ın en etkin yüzlerinden biridir. 100’üncü sayısıyla 
yayın hayatına devam eden Çerçeve Dergisi, akademik 
içerik başarısıyla ve iş dünyasının nabzını tutmasıyla 
bizler için bir sevinç ve gurur kaynağı olmaktadır. Bu 
bağlamda Çerçeve Dergisi’nin 100’üncü sayısının hayır-
lara vesile olmasını diliyor, emeği geçen ve katkı sunan-
lara şükranlarımı iletiyorum.

AHDE VEFA Fuat KULAÇOĞLU
Hamle Global Yönetim Kurulu Başkanı

MÜSİAD,
Aydınlık Yüzümüz

Olmaya Devam Ediyor
MÜSİAD’ın kurulduğu günden bugüne Türkiye’nin ekonomisine yapmış olduğu destek ve katkılarının güçlü 

ve dinamik yapısıyla daha ileri düzeylere taşıyacağına inancım tamdır. 
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Parola: (Peşin Ucuz Kaliteli)

Hedefimiz En Büyük Olmak 
Değil; En İyi Olmaktır!

BAKLAVALIKBÖREKLİKYUFKALIKEKMEKLİK UNLAR

MÜSİAD ile tanışmam doksanlı yılların sonuna doğru 
öğrencilik zamanlarımdan geliyor. Henüz liseden yeni 
mezun olmuştum. O sıralarda lise dönemimde staj yap-
tığım firmada işçi olarak çalışmaya başlamıştım. Döne-
min sıkı takipçisi olduğum Akit Gazetesi bu tanışıklıkta 
bir vesile oldu diyebilirim. Akit Gazetesi’ne reklam veren 
firmaların “Firmamız MÜSİAD üyesidir” ibaresi kullan-
ması çok ilgimi çekmişti ve o dönemin koşullarına göre 
muhafazakâr/Müslüman iş adamlarının olması benim 
için ayrı bir öneme sahipti. 

Üniversiteden benim ile aynı hassasiyete sahip (birçok 
başörtüsüne özgürlük eylemine ve protestoya beraber 
katıldığım) arkadaşım ile tatile gitmeyi düşünüyorduk. 
O dönemki hassasiyetimiz ile “paramız yabancıya git-
mesin” diye düşünerek 2003 yılının bahar döneminde 
bir cumartesi günü MÜSİAD’ın Mecidiyeköy’deki binası-
na gidip hangi MÜSİAD üyesi oteller var diye bilgi almak 
için gittik ve MÜSİAD ile fiziki olarak tanışmış olduk.

Hayatımın kırılma noktası olarak daha demin bahsetti-
ğim gibi cumartesi günü kapalı olmasına rağmen MÜ-
SİAD’ın o dönemki binasındaki biriyle karşılaşmam ve 
oradan aldığım bilgiler ile yeni kurulan Genç MÜSİAD’ı 
tanımamdır. Genç MÜSİAD’ın faaliyetlerine katıldığım-
da birçok MÜSİAD üyesi ile tanışıp aynı ortamda bu-
lunmuş olmam bana vizyon kattı ve ufkumu genişletti. 
Ben Anadolu’nun zorlu şartlarında İstanbul’a göç etmiş, 
kapıcılık yapan bir ailenin 3 çocuğundan birisiydim. Hat-
ta o dönemler hiç unutmam, Genç MÜSİAD’ın bir ye-
meğine katılmıştım. Ömrümde ilk defa yemekte bıçak 
kullanıldığını gördüm. Başkanımız Ömer Bolat Bey hep 
MÜSİAD’ın bir okul olduğunu söylerdi. Hamdolsun ben 
de o okulun bir mezunu ve mensubu olmaktan gurur 
duyuyorum.

Dediğim gibi MÜSİAD ile tanışmak bana çok ayrı bir 
vizyon kattı. Adeta ufkumu genişletti. Bu kattığı vizyon 
sayesinde hamdolsun bugün yaklaşık 40 çalışanı, 2000 

metrekarede faaliyet gösteren, 30 ülkeye ihracat yapan 
bir firma sahibi oldum. Kendime hedef koymuştum fir-
ma olarak katılacağım ilk fuar MÜSİAD fuarı olacaktı. 
Hamdolsun o hedefe de ulaştım ve HRC Plastik olarak 
2018 yılında MÜSİAD fuarına katıldık. Bugün dünyanın 
çeşitli ülkelerindeki farklı sektörlerdeki fuarlara da firma 
olarak katılıyoruz.

Ticari gelişmemi ve Türkiye’nin ticari faaliyetlerinde yer 
buluyor olmamı, MÜSİAD okulunda aldığım eğitime bağ-
lı olduğunu düşünüyorum. Bu yer almanın, ticaret sah-
nesinde olmanın bir borcu olarak da MÜSİAD’a karşı bir 
aidiyet duygum var. Ben de bu aidiyet duygusunu elim-
den geldiği kadar gerek maddi gerek manevi destekler 
ile elimden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyorum.

AHDE VEFA Harun Raşit CEBECİ
HRC PLASTİK Kurucusu

MÜSİAD Okulu,
Ticari Gelişime Büyük Katkı

Sağlıyor
MÜSİAD okulunda aldığım eğitim ticari gelişimime büyük katkı sağladı. Ticaret sahnesinde olmanın bir 

borcu olarak da bu aileye karşı güçlü bir aidiyet duygum var.
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MÜSİAD Sakarya olarak şubemizde 212 üyemiz ve 101 
Genç MÜSİAD üyemizle birlikte 313 Kişilik bir aileyiz. Sa-
karya ekonomisine toplamda 8,5 milyar TL katkı ve 3,5 
milyar TL ihracat desteği veriyoruz. Şubemiz, üye şirket-
leriyle 2021 yılında 16 bin 554 kişiye istihdam sağlanma-
nın yanı sıra, 59 üyesiyle ihracata Sakarya’da en güçlü 
desteği vermektedir. Birçok farklı alanda faaliyet göste-
ren iş adamlarımızın olduğu, aynı zamanda son derece 
aktif bir şekilde sahada yer alan MÜSİAD Sakarya ailesi 
olarak farklı alanlarda iş birlikleri geliştiriyor olmaktan 
da memnuniyet duyuyoruz. Şubemiz şirketlerinin sektör 
dağılımına baktığımızda, Basın Yayın ve Medya, Bilişim, 
Danışmanlık ve Eğitim, Demir Çelik ve Metal, Enerji ve 
Maden, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Hizmetler, İnşaat ve 
Yapı Malzemeleri, Kimya, Plastik ve Kauçuk, Lojistik, Ma-
kine, Mobilya ve Orman Ürünleri, Otomotiv ve Ulaşım, 
Perakende, Sağlık, Tekstil ve Deri ve Turizm gibi birçok 
sektörün ekonomimize katkı sağladığını görmekteyiz. 

Sakarya, TÜRASAŞ ve Tank Palet gibi Türkiye Cumhu-
riyeti’nin önemli yatırımları yanı sıra milli tren imalatı ve 
savunma sanayimizin göz bebeği Altay Tankları’nın da ili-
mizde yapılıyor olması bizler için ayrı bir övünç kaynağı. 
İlimiz ayrıca üç saatlik uçuş mesafesinde de en az 7 tril-
yon avro pazar payına ulaşılabilme potansiyeline sahip. 
Bunun yanı sıra ülke ekonomimizin hızla büyümesi sanayi 
hareketliliğine de ivme kazandırdı. Bu hareketlilik Sakar-
ya’da Karasu Limanı ve Hızlı Tren gibi lojistik yatırımları 
da beraberinde getirdi. Bu yatırımlar sayesinde Karasu 
Limanı vasıtasıyla Karadeniz ve Akdeniz’e ulaşımımız hız-
landı. Liman, eş zamanlı olarak en az 3 Ro-Ro gemisine 
yükleme/tahliye hizmeti verebilmektedir. 

Sakarya’da tam kapasiteyle çalışan üç OSB mevcuttur. 
Arifiye’deki 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hendek’teki 2. 
Organize Sanayi Bölgesi ile Söğütlü 3. Organize Sanayi 
Bölgesi, 270’in üzerinde firmaya ev sahipliği yapmakta 
ve on binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. Kaynarca 

Organize Sanayi Bölgesi, Kaynarca Samib OSB, Adapa-
zarı Karma OSB, Karasu OSB, Karasu Lojistik OSB, Ferizli 
OSB, Ferizli Otomotiv İhtisas OSB ve Geyve Gıda İhtisas 
OSB’lerinin ise altyapı çalışmaları yapılmakta ve yatırım-
cılarını beklemektedir. Faaliyette olan ve yatırımları süren 
Organize Sanayi Bölgelerimizle birlikte toplamda 11 Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ne ulaşılması hedefleniyor. 

Sakarya potansiyeli yeni yeni keşfedilen bir turizm cen-
netidir. Tabiat harikası Sapanca Gölü ve çevresindeki tu-
rizm tesisleri dört mevsim misafir ağırlama kapasitesine 
sahiptir. Geleneksel Türk sporu olan yağlı güreşin ve at 
yarışlarının Sakarya’da popülaritesi de oldukça fazladır. 
Stratejik konumu ve iş birliği ağlarından güç alan, çok 
yönlü ekonomik yapısı ile değer üreten, zengin beşerî 
potansiyeli ile geleceğe yön veren, yaşam kalitesiyle fark 
oluşturan, insan ve bitki odaklı yeniliklere açık küresel 
rekabete lider ve sürdürülebilir kalkınmada marka şehir 
olan bir Sakarya hedefliyoruz. Çünkü değerleri yarışan 
bir Sakarya asla kaybetmeyecektir. Sakarya’nın büyüme-
si demek Türkiye’nin büyümesi demektir.

ŞUBELERDENİsmail FİLİZFİDANOĞLU
MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı

Üretim, İstihdam, İhracat 
Hikâyesi: Sakarya

Sakarya, TÜRASAŞ ve Tank Palet gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli yatırımları yanı sıra
milli tren imalatı ve savunma sanayimizin göz bebeği Altay Tankları’nın da ilimizde yapılıyor olması

bizler için ayrı bir övünç kaynağı. 

MÜSİAD, modern ahilik kurumu olarak Medine pazarı 
anlayışıyla bir ocak, bir aile, bir okul oldu. Ülkemizin geç-
tiği her keskin dönemeçte milletimizin yanında durarak 
yerli ve milli bir duruş sergiledi. Anadolu’nun bereketli 
sermayesini medeniyetimizin değerleriyle buluşturdu ve 
tüm dünyaya taşıdı. “Yüksek ahlak, yüksek teknoloji ve 
güçlü Türkiye” idealiyle yola çıkan “dava sahibi” insanla-
rın yuvası MÜSİAD, aynı zamanda milletimizin evi olmayı 
başardı. Elhamdülillah Rabbimize bizi böylesi eşsiz bir 
geleneğin, böylesi muazzam bir kültürün, böylesi kut-
sal bir davanın neferleri yaptı. Bu kadim ailenin her bir 
üyesi, memleket ve ümmet sevdası ile çalıştı, inanmış 
ve adanmış dava insanı olmanın sorumluluğunu taşıdı. 
MÜSİAD’da emekliliği bekler gibi değil, bayrak değişimi 
gibi görüldü her hizmet, her görev, her sorumluluk. Bizde 
bu anlamda “MÜSİAD’ın emeklisi olmaz, ancak rahmetli-
si olur” diyoruz. Kurulduğu 1990 yılından bu yana proje 
ve çözüm üreten, aksiyoner bir yaklaşımı benimseyen 
MÜSİAD, Türkiye’nin yaşadığı zorlu dönemeçlerde de bir 
duruş sergiledi. 1994 krizinden Gümrük Birliği’ne, 28 Şu-
bat’tan IMF ile anlaşmaya, bankaların içinin boşaltılma-
sından Anadolu sermayesinin küstürülmesine varıncaya 
kadar kritik eşiklerde taviz vermedi, sözünü sakınmadı. 

MÜSİAD; yerli ve millî üretimin gücü olmaya, ülkemizin 
sesi olmaya, öneri ve projeleri ile tüm zorluklara karşı her 
zaman dikleşmeden dik durmaya ve bir duruş ortaya 
koymaya çalıştı. 

Türkiye son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ulaşımdan enerjiye, dış 
politikadan millî savunmaya, sağlıktan turizme varın-
caya kadar pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydetti. 
Ülkemiz, mega projeler ve yatırımlar sayesinde üretim 
ve tedarikte bir cazibe merkezi hâline geldi. 2003-2020 
döneminde Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 5,2 
oranında büyüme kaydetti. Tarihimizde ilk defa küresel 
ihracattan aldığımız pay, yüzde 1’in üzerine çıktı. Cum-
huriyet tarihinin tamamında yapılanları 5’e, 10’a katla-
yan yatırımlarımız var. Ekonomik veriler pek çok alanda 
geliştiğimizi ve güçlendiğimizi ortaya koyuyor. Ülkemi-
zin; yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde 
güçlü büyümesini sürdüreceğine, dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına gireceğine ve muasır medeniyetler se-
viyesinin üzerine çıkacağına canı gönülden inanıyorum. 
MÜSİAD’ın çatısı altında bulunan erdemli tacirler olarak 
bizler bu inançla milletimizle birlik ve beraberlik, kardeş-
lik içinde yürek yüreğe, kol kola, omuz omuza vererek 
ülkemizi ve gönül coğrafyamızı yalnızca ticaretle güçlen-
direcek atılımın içerisinde bırakmayarak aynı zamanda 
huzurun, adaletin ve hayırda yarışanların diyarı eylemek 
istiyoruz.

Bu vesile ile başta MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut 
Asmalı nezdinde geçmiş dönem Genel ve Şube Başkan-
larımıza, MÜSİAD’ımızın çok kıymetli üyelerine saygı, 
sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Rabbim bizleri bu yol-
da yolu ak, aşkı her daim taze ve diri olanlardan kılsın. 
Bu davayı sonraki nesillere en güzel şekilde aktarmayı, 
ardından dualar edilen hayır sahibi tacirlerden olmayı 
nasip eylesin.

ŞUBELERDEN Bilal SAYGILI
MÜSİAD İzmir Şube Başkanı

İnsanlığa Değer Katan Yolculuk
İlk günden itibaren birlik ve beraberlik ruhuyla hareket eden MÜSİAD,

kardeşlik hukukuyla üyeleri arasındaki dayanışmayı geliştirdi,
ülkemize güven ve güç verdi, Anadolu’nun müteşebbis gücünü tüm dünyaya gösterdi.
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MÜSİAD İnegöl Şubesi 1996 yılında İnegöl’de kuruluşunu 
gerçekleştirmiş olup; sırası ile ilk olarak Şebboy Cadde-
sinde ardından Atatürk Bulvarı üzerinde bulun Belediye 
Ek Hizmet Binası içerisinde çalışmalarını sürdürmüştür. 
2012 yılında dönemin Şube Başkanı Sayın Ahmet Güleç 
ve Yönetim Kurulunun ciddi emekleri sonucunda kendi 
binasının temellerini atmıştır. 2012 yılından itibaren ken-
disine ait Şube Merkezi’nde çalışmalarını sürdüren şu-
bemiz bugün 170 asil üyesi, 110 gençlik kurulu üyesi ile 
İnegöl’ün en etkin ve güçlü Sivil Toplum Kuruluşu’dur. 
MÜSİAD İnegöl Şubesi olarak özellikle üyelerimiz arasın-
da çapraz ticaretin gelişmesine, İnegöl ekonomisine kat-
kı vermek ve İnegöl’ümüzün tanıtımına katkı sağlamak 
amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Mobilyası, Oylat Kaplıcaları, köftesi ve ay çekirdeği İne-
göl’ün en çok bilinen ürünleri içerisinde. Mobilya sektö-
ründe İnegöl’ün en çok bilinen markaları MÜSİAD İnegöl 
üyesi olarak derneğimiz içerisinde faaliyet göstermek-
tedir. “Mobilyanın Başkenti İnegöl” sloganının en büyük 
göstergesi olan İnegöl Mobiliyum AVM, bir MÜSİAD İne-
göl projesidir. 125 ülkeye mobilya ihracatı yapan şehrimi-
ze MÜSİAD İnegöl olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla 
daha da fazla katkı sağlamak niyetindeyiz.

MÜSİAD İnegöl Şubemizde ayrıca üyelerinin dağılım 
alanlarının fazlalığı neticesinde Hizmetler, Danışmanlık ve 
Eğitim ve İnşaat Sektörleri de bulunmaktadır. Şehrimizin 
en saygın firmalarını tek çatı altında toplama gayretinde 
olan derneğimiz gerçekleştirdiği faaliyetler ve sosyal so-
rumluluk projeleriyle etkin görevler üstlenmiştir. Bunların 
başında “Vizyon Projesi” olarak adlandırdığımız, gele-
ceğin İHA ve SİHA’larında görev alacak, bilim adamları 
yetiştirecek, sanatçıları ülkemize katacak üstün zekalı ço-
cuklarımızın eğitim göreceği MÜSİAD Saime Sultan Bilim 
Sanat Merkezimizdir. Mart ayında Millî Eğitim Bakanlığına 
teslim etmeyi planladığımız okulumuz artık bitme aşa-
masına geldiğini de MÜSİAD’ımızın kıymetli yayını Çer-

çeve Dergimizin 100’üncü sayısından siz değerli okuyu-
cularımıza duyurmak istiyoruz. MÜSİAD’ın bizlere kattığı 
vizyon, misyon ve milli duruş ile ülkemiz adına çalışmaya 
ve üretmeye devam edeceğiz. 

MÜSİAD İnegöl olarak bir diğer sosyal sorumluluk pro-
jemiz ise toplam 100 daireden oluşan Adliye Konakları 
ve MÜSİAD Evleri çalışmamız. İnegöl’ün önceki dönem 
Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Alper İnanç’ın girişimleri ile 
başlayan fikir MÜSİAD İnegöl Şubesi’nin çalışmaları ile 
hayata geçti. 2019 yılında lansmanı yapılan ve aynı yı-
lın son ayında temeli atılan Adliye Konakları ve MÜSİAD 
Evleri Projesi’nin sonuna gelindi. İnşaat çalışmalarında 
şu an itibari ile Adalet Bakanlığımıza teslim edeceğimiz 
konutların kaba ve ince iş çalışması bitmiş durumda olup; 
konutların su, elektrik, doğalgaz gibi iç tesisat kısımları 
da tamamlanmış durumda. 2022 yılının yaz aylarında 
MÜSİAD Evleri Projemizi bitirmeyi hedefliyoruz. Burada-
ki çalışmalarda önceliğimiz Adliye Konaklarını ivedilikle 
bitirmek, hakim ve savcılarımızın kullanımına sunmak. 
İnşallah kış şartları sona erdiğinde peyzaj ve bahçe çalış-
malarına başlayıp bu kısmı da bitirip Adalet Bakanlığımı-
za ait olan lojmanları teslim etmek istiyoruz.

ŞUBELERDENMehmet DÖNGEL
MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı

MÜSİAD İnegöl,
Vizyon Projeler Geliştiriyor

Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ve iki OSB’si ile
Türkiye’nin en önemli yerleşik ticari merkezlerinden biri olan İnegöl;

ihracatta ülke genelinde ilk 20’ye girme başarısını gösterme geleneğini devam ettiriyor. 

Tarımdan sanayiye, hizmet sektöründen enerjiye hemen 
her alanda önemli bir güce sahip bu şehirde MÜSİAD 
Adana, bölgenin en etkin sivil toplum kuruluşu olarak 
hizmet veriyor. 95’i Genç MÜSİAD’lı olmak üzere yakla-
şık 250 üyesi bulunan MÜSİAD Adana üyesi 350 şirket, 
bu şehrin istihdamına yaklaşık 15 bin kişi istihdamıyla 
katkı sağlıyor. Üyelerimiz arasında Türkiye’nin en büyük 
sanayi kuruluşları yer alırken KOBİ ölçeğinde de başarılı 
şirketlerimizle de şehrimizin ekonomisine değer katma-
ya ve büyütmeye devam ediyoruz. 

Adana iş dünyasının en etkin sivil toplum kuruluşların-
dan biri olan MÜSİAD Adana, hemen her sektörü temsil 
eden komisyonlarıyla etkin olarak çalışmalarını sürdürü-
yor. Bu bağlamda idari bina ve sosyal tesis projemizi de 
sürdürüyoruz. Bu çerçevede hazırladığımız projenin in-
şasına da en kısa zamanda başlayacağız. Yanı sıra Ada-
na’ya Çukurova Sanayi ve Ticaret Merkezi kazandırmak 
için de girişimlerimizi başlattık. Bu çerçevede küçük iş-
letme ve KOBİ’lerimize ferah, kolay ulaşılabilen, modern 
bir altyapı sunabilmek için yer arayışımız sürüyor. 

MÜSİAD Genel Başkanımız Sayın Mahmut Asmalı’nın 
“Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak, istih-
dam sürecini hızlandıracak, üretim ve yatırım hacmini 
artıracak, yerli ve milli projelerin geliştirilmesine yön ve-
recek önemli organizasyonlara imza atacağız” diyerek 
başlattığı “2022 Yatırım Yılı” çağrısına Adana olarak en 
güçlü desteği vermeye hazırlanıyoruz. 

Biz hem ülkemizin hem de Marmara Bölgesi’nden sonra 
Türkiye’ye üretim hamlesi yaptırabilecek Doğu Akdeniz 
Bölgesi’nin hem de bu bölgenin merkezi konumunda-
ki Adana’nın gücüne inanıyoruz. Herkesi Türkiye’nin 
tarımdan enerjiye, gıdadan hizmete yeni üssü olmaya 
hazırlanan Adana’ya yatırım yapmaya davet ediyoruz. 
Biri bin yapan verimli topraklar sadece üzerinde yetişen 
bitkileri değil, akılcı ve zamanında yatırım yapan şirket-

leri de Türkiye ortalamasının üzerinde büyütüyor. Bu 
nedenle tüm yatırımcılarımızın Adana’yla daha yakın-
dan ilgilenmelerini öneriyorum. “Bu topraklar zenginli-
ğini sizlerle paylaşmaya hazır” çağrısında bulunuyorum. 
Bu çerçevede MÜSİAD Adana olarak danışmanlığa, yar-
dımcı olmaya hazır olduğumuzu belirtiyorum. 

MÜSİAD ailesinin birbiriyle olan iletişimine, etkin dos-
ya haberleriyle bilgilenmelerine, etkinlik ve gücümüzün 
doğru tanıtılmasına katkı sağlayan Çerçeve Dergimizin 
de 100’üncü sayıya ulaşmasından dolayı, bu etkin yayı-
na katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

ŞUBELERDEN Burhan KAVAK
MÜSİAD Adana Şube Başkanı

İş İnsanlarını Adana’da
Yatırıma Çağırıyoruz

2022’de işgalden kurtuluşunun 100’üncü yılını kutlayan Adana, ülkemiz ekonomisine
en fazla değer katan şehirlerinden biri oldu. Bugün makineden yemeklik yağa, mobilyadan kimyasallara 

ürünlerini dünyanın 150 ülkesine satma kabiliyeti bulunan Adana, 2 milyar doları ihracat olmak üzere
yaklaşık 5 milyar dolarlık dış ticaretiyle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyor.
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1996 yılında teşkilatlanma çalışmasını tamamlayarak 
Şube olan MÜSİAD Mersin, Osman Hasdal kurucu baş-
kanlığında çalışmalarına süratle başladı. Bugün geldiği-
miz noktada ise, MÜSİAD Mersin, Genç MÜSİAD Mersin 
ve MÜSİAD Mersin Kadın üyelerimizle birlikte toplamda 
138 üyemiz bulunurken, hemen hemen her sektörde fa-
aliyet gösteriyoruz. 

Coğrafi olarak ülkemizin incisi konumunda olan Mersin, li-
manıyla, serbest bölgesiyle, organize sanayileriyle, turizm 
bölgeleriyle ticarette de üst lige çıkacak konumda. Pan-
demi süreciyle dünyada başlayan ekonomik, sosyolojik ve 
psikolojik buhranın etkileri hem ülkemizde hem de ken-
timizde kendini gösterdi. Fakat Mersinli iş insanlarımızın 
temkinli ve kararlı duruşu hem yurt içinde hem de yurt dı-
şındaki mücadelesi bu süreci olumlu anlamda atlatmamı-
za vesile oldu. Bu bağlamda 2021 yılına baktığımız zaman 
Mersin de Türkiye’deki büyümeden payını aldı. 

2020 yılı ihracat rakamları 3 milyar 211 milyar 201 bin do-
lar civarında seyrediyor. 2021 yılı ihracat rakamımız ise 4 
milyar 206 milyon 36 bin dolar olarak gerçekleşmiş, yüz-
de 30,98’lik bu artış Mersin tarihinde yeni bir rekora ola-
rak kayıtlara geçmiştir. Yine istatistiklere göre Mersin’den 

en çok ihracat yapılan ülkeler sıralaması şöyledir: Irak, 
Rusya Federasyonu, Almanya, Suriye, Mısır, İsrail, Ukray-
na, Çin, ABD ve Polonya. 

Mersin Serbest Bölgesi ise yine ülkemizin en büyüklerin-
den ve ilk serbest bölgesi olmakla birlikte, 2021 yılında 
3 milyar 352 milyon dolar ticaret hacmiyle tarihi rekora 
imza attı. Bölge içerisinde her sektörden üretim yapan 
ve transit ticaretle uğraşan firmalar bulunmakta ve dün-
yanın en büyük markalarıyla çalışıyor. 

Ayrıca Türkiye’nin en büyük limanlarından birine sahip 
olan Mersin, yine bu alanda büyük ticaretleriyle göz dol-
durmaktadır. 2021 yılında yüzde 4,2’lik azalışla elleçlenen 
konteyner miktarı 1.925.460 olurken, elleçlenen yük mik-
tarı yüzde 7.4’lük artışla 8.161.495 ton oldu. 

Bununla birlikte 500 yatlık deniz, 500 yatlık kara bağ-
lama kapasitesi ile Doğu Akdeniz çanağındaki en büyük 
marinaya sahip Mersin, deniz turizmi için önemli bir uğ-
rak noktasıdır. Yine yapımı devam eden ve 2022 sonunda 
tamamlanması hedeflenen, ayrıca Türkiye’nin dördüncü 
büyük havalimanı olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı 
projesi, Mersin ve çevresine hizmet etmek için gün say-
maktadır. Uluslararası uçuşlarla ve kargo taşımacılığıyla 
ön plana çıkan Çukurova Bölgesel Havalimanı, tamam-
landığında hem turizm hem de lojistik anlamında bölge-
ye büyük katkı sağlayacaktır. 

Coğrafi konumunun getirdiği avantajlar, gelişmiş iş gücü, 
gelişmiş lojistik sektörü, deniz ve yayla turizmi, organize 
sanayi bölgeleriyle her geçen gün büyüyen ve ülkemiz 
ekonomisine katkı sağlayan Mersin, bugün tüm yatırım-
cıların göz bebeği hâline gelmiş, yatırım yapmak isteyen-
lerin radarına girmiştir. Bizler de MÜSİAD Mersin olarak 
yatırımcılarımızla yakından ilgileniyor, hemen hemen her 
sektörde faaliyet gösteren üyelerimizle iş analizleri yapı-
yor ve geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.  

ŞUBELERDEN Serdar YILDIZGÖRER
MÜSİAD Mersin Şube Başkanı

Türkiye ile Birlikte
Büyüyen Şehir Mersin

Coğrafi olarak ülkemizin incisi konumunda olan Mersin, limanıyla, serbest bölgesiyle,
organize sanayileriyle, turizm bölgeleriyle ticarette de üst lige çıkacak konumdadır.

Mersinli iş insanlarımızın temkinli ve kararlı duruşu hem yurt içinde hem de yurt dışındaki
mücadelesi bu süreci olumlu anlamda atlatmamıza vesile oldu.
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Türkiyemiz son 20 yılda hayallerimizi zorluyacak şekil-
de büyüdü ve gelişti; bazılarımız bu hayellere inandılar 
ve başardılar. Savunma sanayimizdeki gelişmeler, ihra-
catımızdaki büyüme ve dış politakamızdaki hakimiyet! 
Öyle bir noktadayız ki hayallerimizin üzerinde planlar 
yapmaya başladık. Artık bakış açımızı değiştirme vakti; 
Farklı ülkelerde, Farklı yönlemler ile Farkımızı gösterme 
zamanı geldi... 

Brezilya’da Fransızların enerji santralleri var. Bölgedeki 
Fransız şirketler Brezilya’nın kendi topraklarında yetişen 
şeker kamışını hasat edip elde ettikleri etenol alkolden 
elektrik enerjisi üretip Brezilya devletine satıyor. Asgari 
ücretin 250 Amerikan doları olduğu ülkede işçiler Bre-
zilyalı, mühendisler ve yöneticiler ise Fransız. Alman bir 
turizm şirketi 5 sene önce Brezilya’da ofis açıyor ve şu 
anda birçok kurum ve kuruluşa tanıtım hizmeti veriyor; 
yine şoför, temizlik, ofis personeli Brezilyalı ama yöneti-
ciler Alman. Benzer durum Çinliler için de geçerli. Onlar 
da limanları işletiyor...

Başta MÜSİAD ailemiz olmak üzere iş insanları olarak 
artık biz de Brezilya’daki yerimizi almalıyız. Dünya pi-
yasasına göre çok az maliyetli olan tarım alanları alıp ya 
da kiralayıp yerel ucuz iş gücünü profosyenel ülkemiz 
kadrosu ile yönetip, o tarım arazilerinde örneğin porta-
kal yetiştirip dünya ülkelerine yüksek kar ile kendi ülke-
mize düşük kâr ile ihraç edip hem ülke pazarımızı ürün 
açısından zengilleştirip hem ekonomimizi döviz girdisi 
ile kalkındırabilir hem de Türkiyemiz iş gücü için büyük 
fırsatlar oluşturabiliriz.

Ya da Brezilya’nın son 50 yılda yaklaşık 4 kat artan nüfu-
suna karşı ortaya çıkan inşaat ve emlak sektöründe yerel 
ortaklarla yeni projelerde iş üretebiliriz. Aynı zamanda 
Brezilya’nın gözde turizm merkezlerinde otel işletmecili-
ği yapabilir veya tur operatörlüğü işletilmeciliği ile Brezil-
yalıların Türkiyemize gelmesinde etkin rol oynayabiliriz.

Özetle, bakış açımızı değiştirerek eskiden büyükleri-
mizin değişi olan “yükte hafif pahada ağır” ürün yada 
“servis hizmetleri” üretimini Türkiye’den diğerlerini iş 
gücünün ve kurulum maliyetlerin düşük olduğu, lojis-
tik açıdan değerli, ekonomisi güçlü, sürekli büyüyen ve 
kontrol edilebilir bir ülke olan Brezilya’da yapabiliriz.

Üstelik burada bulunan yabancılardan daha farklıyız. 
Türkiye’ye ve Türklere olan sevgi ve saygı çok farklı. MÜ-
SİAD olarak “Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji” anlayışı 
ile şekillendirdiğimiz çalışmalarımız Brezilya ve tüm kıta 
için daha yaşanabilir, insani ve sürdürülebilir bir iktisadi 
yapı ortaya çıkaracaktır. Yani; farkımızı gösterme vakti.

ŞUBELERDEN Umut EKER 
MÜSİAD Brezilya Temsilcilik Başkanı

3F - Farklı Ülkelerde,
Farklı Yöntemler ile Farkını Göster

Dünyanın birçok noktasında gönüllere dokunan ve ticari bağlantılarını güçlendiren Türkiye,
3F stratejisi ile yeni ufuklara yelken açabilir. Bu adım için en cazip bölgelerin başında

Güney Amerika ve Brezilya geliyor.

Türkiye’nin en büyük sermaye platformu MÜSİAD, yurt 
dışında 81 ülkede bulunan 164 irtibat noktasıyla ülkemizin 
uluslararası iktisadi hedeflerine önemli katkı sağlıyor. Bu 
ülkelerin başında ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 
MÜSİAD ABD şubesi dikkat çeken bir konumda. Birleşmiş 
Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) ta-
rafından “danışman sivil toplum kuruluşu” ünvanını elde 
eden MÜSİAD ABD, BM tarafından düzenlenen çalışma-
lara doğrudan katılabilirken, projelerde de aktif görev 
alabiliyor.  BM nezdindeki uluslararası toplantılara katılım 
ve devletlerle STK’ların buluştuğu toplantılarda söz hak-
kına olanak sağlayan “istişari statü’’, MÜSİAD’ın uluslara-
rası gücünü ve diğer STK’lardan farkını ortaya koyuyor. 
Türkiye-ABD ilişkilerinde de önemli bir yer tutan MÜSİAD 
ABD şubesi, iş insanlarımız için güvenli bir liman olarak 
bölgedeki çalışmalarını sürdürecektir.

ŞUBELERDENMurat GÜZEL
MÜSİAD ABD Şube Başkanı

İş İnsanlarının
Amerika Kıtasındaki 

Güvenli Limanı:

MÜSİAD ABD

Birleşmiş Milletler tarafından
danışman sivil toplum kuruluşu
statüsünde bulunan MÜSİAD ABD,
kıtalararası ticari ve iktisadi bağları
güçlendiren bir rol üstleniyor.

25’inci IBF, MÜSİAD Azerbaycan ve KOBİA iş birliğinde dü-
zenlenen ve hem Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkileri hem 
de bölgesel iktisadi dinamikler açısından tarihi bir orga-
nizasyon oldu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panel 
programlar ve imzalanan iş birliği anlaşmalarının yankıları 
hâlâ devam ederken, MÜSİAD Azerbaycan’ın bölgede-
ki çalışmaları Türkiye-Azerbaycan iktisadi yaşamına güç 
katıyor. MÜSİAD Azerbaycan olarak, işgalden azad edilen 
Azerbaycan toprağı Karabağ ve çevresinin yeniden imarı, 
kapsamlı yatırım ve projelerin hayata geçirilmesini oldukça 
önemsiyoruz. Türkiye ve dünyanın birçok noktasında ça-
lışmalarıyla iktisadi hayata değer katan MÜSİAD, MÜSİAD 
Azerbaycan’ın çalışmaları ile birlikte Türk-Azerbaycan kar-
deşliğini de güçlendirmeye devam edecektir.

MÜSİAD,
Türkiye-Azerbaycan
Kardeşliğini Güçlendiriyor

Azerbaycan’da kuruluşundan bu yana
kısa sürede önemli iş dünyası organizasyon-

larından biri haline gelen MÜSİAD Azerbaycan, 
25’inci IBF-Uluslararası İş Forumu Bakü Zirvesi ile 

bölgesel dinamikleri harekete geçirdi.

Reşad CABİRLİ
MÜSİAD Azerbaycan Şube Başkanı
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MÜSİAD
Genel Başkanı 

Mahmut Asmalı,
Gençlerle

Bir Araya Geldi
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut 
Asmalı, MÜSİAD’ın mesleki ve tek-
nik eğitim alanında nitelikli iş gücü 
yetiştirmek amacıyla proje okul 
olarak belirlediği İstanbul Üsküdar 
Bağlarbaşı Perakende Pazarlama 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nde düzenlenen karne töreninde 
öğrencilerle bir araya geldi. Tören-
de yaptığı konuşmada mesleki ve 
teknik eğitimin önemini vurgulayan 
Başkan Asmalı, MÜSİAD’ın Türki-
ye’nin ihtiyaç duyduğu yüksek kali-
teli eğitimde öncü olmak istediğini 
belirtti. Başkan Asmalı, nitelikli iş 
gücünün yetişmesini önemsedikle-

rini ifade ederken, iş dünyası olarak 
mesleki becerileri yüksek iş gücü 
profilinin ara eleman değil aranan 
eleman olarak görüldüğünü söyledi. 
MÜSİAD olarak gençlerin farklı mes-
leki ve teknik eğitimler ile kendile-
rini geliştirerek, ekonomiye katma 

değer sağlamalarını arzu ettiklerini 
de sözlerine ekleyen MÜSİAD Genel 
Başkanı Asmalı, “Bu süreci teşvik et-
mek için farklı sektörlerde mesleki 
ve teknik eğitimlere yönelik ihtiyacı 
tespit edecek kapsamlı bir çalışma 
yürütüyoruz” dedi.

BAE’nin Ankara 
Büyükelçisi,

MÜSİAD’lı İş İnsanları 
ile Bir Araya Geldi

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komis-
yonu koordinasyonunda düzenlenen 
Anadolu Ekonomi Diplomasisi prog-
ramının ikincisi MÜSİAD Kayseri Şu-
besi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı 
Davut Altunbaş, MÜSİAD Kayse-

ri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, 
MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komis-
yonu Başkanı Osman Nuri Önügören 
ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
Büyükelçisi Saeed Al Dhaheri’nin 
katılımıyla düzenlenen programda, 
Türkiye-BAE ticari ve kültürel iliş-
kilerinin yanı sıra bölgesel yatırım 
alanları ele alındı.

MÜSİAD Anadolu Ekonomi Diplo-
masisi programı kapsamında MÜ-
SİAD’lı iş insanları ile Kayseri’de bir 
araya gelen BAE’nin Ankara Bü-
yükelçisi Saeed Al Dhaheri, iki ülke 
ticari ve kültürel ilişkilerinin gelişti-
rilmesine yönelik çalışmaları değer-
lendirdi. Dhaheri yaptığı konuşma-
da, ticari ortamı zenginleştirmek 
ve yatırım alanlarını geliştirmek için 
ticari diplomasi faaliyetlerinin öne-
mine dikkat çekti.
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MÜSİAD Heyeti, Ankara’da Temaslarda Bulundu
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Da-
vut Altunbaş başkanlığındaki MÜSİ-
AD heyeti, Ankara’da bir dizi ziyaret-
te bulundu. Ticaret Bakan Yardımcısı 
Rıza Tuna Turagalp, Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanı Ab-
dullah Eren, Dışişleri Bakanlığı Afrika 
Genel Müdürü Nur Sağman ve Ticaret 
Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, 
Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni 
Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan 
Önal ile gerçekleştirilen temaslarda, 
ticaret alanındaki gelişmeler, ulusal ve 
uluslararası projeler ile bölgesel çalış-
malar ele alındı.

“Sanayide Dijital Dönüşüm” MÜSİAD TÜİT Zirvesinde Ele Alındı

Dr. Tahir Büyükakın, Sanayi ve Tek-
noloji Bakan Yardımcıları Hasan 
Büyükdede, Dr. Çetin Ali Dönmez, 
MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Ser-
kan Beyaz ve Türkiye’nin dört bir 
yanından MÜSİAD üyeleri katıldı. 
MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş Ge-
liştirme Komisyonu koordinasyo-
nunda gerçekleştirilen programda 
değerlendirmelerde bulunan MÜSİ-

AD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 
dönüşen dünyada dijitalleşmenin 
giderek önem kazandığını ifade etti. 
İklim değişikliği ve dijitalleşme gibi 
konuların sürdürülebilir sanayi poli-
tikalarını tetiklediğini söyleyen Baş-
kan Asmalı, iş dünyasının çalışmala-
rını bu kapsamda revize etmesinin 
gelecek dönemde olumlu sonuçlar 
ortaya koyacağını vurguladı.

MÜSİAD Türkiye İstişare Toplantısı 
(TÜİT) programı “Sanayide Dijital Dö-
nüşüm” temasıyla Kocaeli Gebze’deki 
Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi.

MÜSİAD Gebze Şubesi ev sahipli-
ğinde düzenlenen etkinliğe MÜSİ-
AD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. 

MÜSİAD HABERLER

Azerbaycan, Pakistan, Endonezya ve
Yunanistan’ın İstanbul Misyonları,

MÜSİAD Heyetini Ağırladı

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komis-
yonu, Komisyon Başkanı Osman Nuri 
Önügören başkanlığında Azerbaycan, 
Pakistan, Endonezya ve Yunanistan’ın 
İstanbul Başkonsolosluklarına bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdi. MÜSİAD Dip-
lomatik İlişkiler Komisyonu Başka-
nı Osman Nuri Önügören, MÜSİAD 
Pakistan Temsilcisi Halit Uğurlu ve 
komisyon üyeleri Şerif Ökmen, Fatih 
Mehmet Büyükkılıç ve Can Tülümen, 
Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosu 
Nermine Mustafayeva, Pakistan’ın İs-
tanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pas-
ha, Endonezya’nın İstanbul Başkon-
solosu Imam As’ari ve Yunanistan’ın 
İstanbul Konsolosu Danai Vasilaki ve 
Ticaret Müşaviri Nicholas Emirzas ile 
bir araya geldi. Görüşmelerde MÜ-
SİAD EXPO 2022, Anadolu Ekonomi 
Diplomasisi projesi ve bölgesel ticari 
ilişkiler ele alındı. 

Gençliğin Kariyer Zirvesi, MÜSİAD Genel Merkezinde Gerçekleşti

Gençliğin Kariyer Zirvesi - GKZ’22, 
MÜSİAD Genel Merkezi’nde geniş 
katılımla gerçekleştirildi. Katılımcıla-
rı 18-30 yaş aralığındaki iş hayatına 
yeni atılacak olan öğrenciler, aktif iş 
insanları ve kendini geliştirmek is-
teyen iş profesyonellerinden oluşan 
zirve, oluşturulan kariyer alanı ile 

gençlere staj ve iş fırsatı için bağlan-
tı imkânı sundu. GKZ’22’de gençliğin 
hayatına yön verecek olan kariyer 
gelişimindeki basamakları fark ettir-
mek amacıyla ilk oturumda, “Kariyer 
Yolculuğunda STK’nın Yeri ve Önemi 
konusu” ile MÜSİAD Planlama Eği-
tim ve Kültür Komisyonu Başkanı Dr. 

Savaş Yılmaz, “Yeni Dünya Düzenin-
de Var Olabilmenin Yolu: Girişimci-
lik” konusu ile Milyoner Mentör Pro-
jesi/Girişimci Mentörü Mert Aydıner, 
“Kariyer Yolculuğunda Etkili Linked-
ln Kullanımı ve Network” konusunda 
Smart Career Turkey Kurucusu Banu 
Çakar paylaşımlarda bulundu.
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Malkara Organize Sanayi Bölgesi, Çavuşköy Mahallesi, 
Meriç Caddesi No:9 Maklara - Tekirdağ / TÜRKİYE

Kıraç Beldesi, Namık Kemal Mahallesi, İnönü 
Caddesi No:1 Kıraç - İstanbul / TÜRKİYE

Atatürk Mahallesi, Lozan Caddesi No:5/1, 
Esenyurt - İstanbul / TÜRKİYE

Fabrika 1Genel Merkez

www.aronmetal.com www.nerotozboya.com 0(282) 427 48 480(282) 427 42 42

Fabrika 2

MARKET RAFLARI VE TEŞHİR SİSTEMLERİMÜSİAD HABERLER

Türkiye,
Yakın Gelecekte

Finansal Teknoloji 
Merkezi Olacak

Genç MÜSİAD koordinasyonunda 
düzenlenen “Teknoloji Girişimciliği 
ve Teknoloji Yatırımcılığı” programı 
sanayiden dijitale, yapay zekâdan 
veri analitiğine kadar teknolojiye 
dair tüm yatırımcılık faaliyetlerini 
detaylı şekilde ele aldı.

MÜSİAD Genel Merkezinde ger-
çekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin 
en aktif yatırımcılarından Hande 
Enes’in konuşmacı olarak katıldı. 
Genç MÜSİAD ve MÜSİAD üyeleri-
nin ilgiyle takip ettiği programda 
Hande Enes, sanayicilikten teknoloji 

yatırımcılığına dönüşümü ve bu dö-
nüşümün aile şirketleri için önemini 
anlattı. Enes konuşmasında özellikle 
bu alanda yeni adım atacak kurum-
ların, girişimlerin ilk müşterisi olup, 
sonrasında yatırımcı olmaya dönü-

şümde daha sağlıklı ilerleyebilece-
ğini belirtti. Değerlendirmesinde 
tecrübelerinden de örnekler veren 
Hande Enes, geleneksel sermayenin 
teknoloji sermayesine dönüşümünü 
detaylı bir şekilde paylaştı.

MÜSİAD’dan Fildişi Sahili Çıkarması

MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komis-
yonu koordinasyonunda düzenlenen 
ve Fildişi Sahili ve Türk iş insanlarını 
bir araya getiren etkinlikte, resmi 
ziyaretlerin yanı sıra ikili iş geliştir-
me toplantıları ve düzenlenen panel 
programlar ilgi odağı oldu. 

MÜSİAD heyeti, ziyaret programı 
kapsamında Fildişi Sahili Cumhur-
başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığı, Fildişi Sahili Abidjan Ticaret 
ve Sanayi Odası ve Abidjan Türk 
Büyükelçiliğinde temaslarda bulun-
du. Aynı zamanda ziyaret programı 

kapsamında gerçekleştirilen iş ge-
liştirme toplantılarında Fildişi Sahili 
ve MÜSİAD’lı iş insanları bir araya 
gelerek yeni iş birliği ve ortaklıklar 
oluşmasında önemli görüşmeler 
gerçekleştirdi.
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MÜSİAD’dan TÜBİTAK 
Marmara Araştırma 
Merkezi’ne Ziyaret

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu koor-
dinasyonunda Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Marmara Araştırma Merkezi’ne 
düzenlenen ziyarette, MÜSİAD Genel 
Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin, 
MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Sarpkaya ve beraberin-
deki MÜSİAD heyeti TÜBİTAK MAM 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil 
ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen 
görüşmede kurumsal çalışmalar ve 
iş birliği alanları değerlendirildi. Top-
lantıda ayrıca, TÜBİTAK MAM Gıda 
Enstitüsü (GE), Gen Mühendisliği 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Heyetini Kabul Etti 

alanındaki MÜSİAD projeleri, yeni 
dönem ekonomik yol haritası ve 
ekonomideki gelişmeler kapsamlı 
şekilde ele alındı. Ziyarette ayrıca 
MÜSİAD heyeti, MÜSİAD’ın 10-12 
Haziran tarihlerinde Gaziantep’te 

gerçekleştirieceği Uluslararası İş Fo-
rumu 2. Türk-Arap İş Zirvesi ve 2-5 
Kasım’da TÜYAP İstanbul Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 
MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı’na 
ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, MÜSİAD Genel Başkanı Mah-
mut Asmalı ve MÜSİAD Yönetim 
Kurulu üyelerini İstanbul Vahdettin 
Köşkü’nde kabul etti. Gerçekleşti-
rilen görüşmede yatırım ve üretim 

ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE), 
Kimyasal Teknoloji Enstitüsü (KTE) 
ve Malzeme Enstitüsü’nün (ME) alt-
yapı, faaliyet alanları ve MÜSİAD ile 

gerçekleştirilebilecek potansiyel iş 
birliği alanlarına yönelik ilgili Ensti-
tülerin Müdür ve Müdür Yardımcıları 
tarafından sunum gerçekleştirildi. 

GABORAS 
GÜVENLİ GAYRİMENKUL PİYASASI 

Gayrimenkul Ticaretinin 
Nabzı GABORAS'ta Atıyor! '-

( İster Al ) 

� İster Sat 

İster Kiraya ver 

İster Kirala 

ya da İş ortağımız olup komisyon kazanmak istersen! 

Aracılık Yap! 

GABORAS'ta Gayrimenkul Ticaretiyle İlgilenen Herkese Göre Fırsatlar Bulunuyor. 

1. Gerçek ilanlar ile ticari, risklerden 
kurtulma güvencesi 

.,·JI 
n 

4. Satış ve Kiralama sorunlarına 
6 ay içerisinde çözüme kavuşturma 

ve tahsilat garantisi 

7. Güvenli, nakit taşıma riski 
olmadan, düşük maliyetli ve 

hızlı transfer kolaylığı 

-ı
2. Uzaktaki gayrimenkullerinizle 

ilgili yerinden desteklenen çözümler 

5. Kiralık mülklerin ödeme işlemleri 
için pratik olarak tahsilat 

yapabilme avantajı 

8. Gayrimenkul Ticaret Sigortası ile 
güvence altında yatırım 

yapma avantajı 

İletişim Bilgileri: Tel: +90 850 711 0600 E-Mail: info@gaboras.com.tr 

3. Gayrimenkullerinizin tek 
ekrandan risk ve avantajlarını 

görüntüleme kolaylığı 

6. Alım-Satım işlemlerinde ihale 
sistemiyle yüksek değerde 

satış fırsatı 

GABORAS'ın Avantajlarla Dolu Ticari Dünyasına 

Sen De Adım At! 
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RAMAZAN YAZ

GÖNDER
2989’A

Market Kartı 
300₺

Bayramlık 
450₺

Fitre 
40₺

Kumanya 
300₺

İftar 
50₺

Dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize 
yapacağımız yardımlarla Ramazan-ı Şerif’in rahmet ve 

bereketini paylaşalım, dünya değişsin.

değişsin

MÜSİAD HABERLER

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, MÜSİAD’ı Ziyaret Etti

Türk ve ABD’li şirketlerin yatırım ve 
bölgesel kalkınmaya yönelik faaliyet-
lerinin de istişare edildiği görüşmede, 
tecrübe paylaşımına ilişkin değerlen-
dirmeler konuşuldu. MÜSİAD heyeti 
tarafından ABD Büyükelçisi Flake’e, 

2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstan-
bul Fuar ve Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenecek MÜSİAD EXPO 2022’ye 
ilişkin bilgi paylaşımında bulunulur-
ken, ABD’li şirketlerin ve yatırımcıların 
fuara katılması yönünde davet iletildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut As-
malı, Amerika Birleşik Devletleri (AB-
D)’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. 
Flake ile bir araya geldi. Görüşmede 
ABD-Türkiye ticari ilişkileri ve iş birli-
ği alanlarının geliştirilmesi ele alındı. 

MÜSİAD’dan Afganistan ve İdlib’e Yardım Eli

MÜSİAD yardımlarının ilk etapta 100 
ihtiyaç sahibi aileye dağıtımının ta-
mamlandığı bildirildi. 2022’nin Ocak 
ayında MÜSİAD ve Kızılay iş birliğin-
de Afganistan’a yardım kampanyası 
başlatılmıştı. MÜSİAD’ın farklı alan-
larda sürdürülen sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinin genişleyerek devam 
edeceği vurgulandı. Sosyal sorum-
luluk çalışmalarını genişleten MÜ-
SİAD ayrıca, Sadakataşı Derneği iş 
birliğinde İdlib’te ihtiyaç sahibi ai-
lelere gıda, gıda dışı insani yardım 
ve kışlık giysi yardımında bulundu. 
MÜSİAD ve Sadakataşı Derneği ta-
rafından kış yardım programı kap-
samında MÜSİAD Tiflis ve MÜSİAD 
Genel Merkez Hizmet Sektör Kuru-

lu katkılarıyla hazırlanan gıda, gıda 
dışı insani yardım ve kışlık giysiler 
İdlib’in Cebel Zaviye bölgesine gön-

derilerek, bölgede bulunan MÜSİAD 
ve Sadakataşı Derneği ekiplerince 
Suriyeli ailelere ulaştırıldı.
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Malkara Organize Sanayi Bölgesi, Çavuşköy 
Mahallesi, Meriç Caddesi No:9 
Maklara - Tekirdağ / TÜRKİYE

Kıraç Beldesi, Namık Kemal Mahallesi, İnönü 
Caddesi No:1 Kıraç - İstanbul / TÜRKİYE

Atatürk Mahallesi, Lozan Caddesi No:5/1, 
Esenyurt - İstanbul / TÜRKİYE

Fabrika 1

Genel Merkez

Fabrika 2

Basit yapısının arkasına gizlenmiş teknik 
altyapısı, günümüzün ihtiyacı olan tüm el-
ektronik donanıma servis verebilecek bir 
tasarıma sahip olan DELEUZE, değişen çalış-
ma disiplinlerine ait ihtiyaçları karşılamak 
üzere bir cevap olarak tasarlandı.

MÜSİAD HABERLER

Lojistik Sektörünün 
Geleceği MÜSİAD’da 

Ele Alındı
MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu koor-
dinasyonunda düzenlenen “Lojistik 
Sektörü İstişare Toplantısı”, MÜSİAD 
Genel Başkanı Mahmut Asmalı, sek-
tör temsilcileri ve üyelerin katılımıyla 
MÜSİAD Genel Merkezinde gerçek-
leştirildi.

Lojistik sektörüne ilişkin gelişmelerin 
kapsamlı şekilde ele alındığı toplan-
tıda lojistik sektörünün bugüne ve 
geleceği değerlendirildi. Görüşme-
de ayrıca, MÜSİAD Lojistik Sektör 
Kurulu’nun bundan sonraki süreçte 
sektörün gelişimine yönelik oluştu-
rulacak yeni yapıda koordinatörlük 

Hedefimiz Bölgemizin İhracat Rakamlarını Çok Daha İleri Taşımak

geldi. Anadolu Ekonomi Diploma-
sisi ve Yatırım Yılı projeksiyonunun 
ele alındığı toplantıda Genel Baş-
kan Yardımcısı Meşe, MÜSİAD ola-
rak Anadolu’daki üretim ve yatırım 
hareketini genişletmek istedikleri-

ni vurguladı. Yurtiçi Teşkilatlanma 
çalışmalarına yönelik değerlendir-
melerde bulunan Meşe, “Hedefimiz 
bölgemizin ihracat rakamlarını çok 
daha ileri taşımak” dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı 
Soner Meşe, MÜSİAD Yurtiçi Teşki-
latlanma Başkanı Abdulsamet Temel 
ve MÜSİAD 3. Bölge Sorumlusu Ya-
şar Kaymakçıoğlu, Karabük ve Kas-
tamonu’daki üyelerimizle bir araya 

görevi üstlenmesi kararlaştırıldı. 
Toplantı sonrası değerlendirme-
de bulunan MÜSİAD Genel Başkanı 
Mahmut Asmalı, Türkiye’nin stratejik 
konumunun önemine dikkat çeker-

ken, “Türkiye’nin stratejik konumu 
uluslararası ticarette ülkemize büyük 
avantaj sağlıyor. Bu fırsatı en iyi şe-
kilde değerlendirme gayretindeyiz” 
ifadelerini kullandı.
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“Engelsiz Fark Et, Engelsiz Keşfet” Projesi Hayata Geçiriliyor

MÜSİAD, Engelliler Haftasının da 
içinde bulunduğu 09-13 Mayıs 2022 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
Engelsiz Fark Et Engelsiz Keşfet 
Projesi dahilinde, 5 gün boyunca en-
gelli vatandaşlarımızın birbirinden 
özel ve kıymetli el emeği eserlerini 
ziyaretçilerle buluşturacak. Etkinlik 
kapsamında ayrıca özel yeteneklere 

Genç MÜSİAD’dan Darülaceze’ye Ziyaret
Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan 
Akbal ve beraberindeki Genç MÜSİ-
AD heyeti, Darülaceze’yi ziyaret etti. 
Cumhurbaşkanı danışmanı ve Darü-
laceze Başkanı Hamza Cebeci ile bir 
araya gelen heyet, sosyal sorumluluk 
projelerindeki iş birliği alanlarına iliş-
kin fikir alışverişinde bulundu. Prog-
ramda düzenlenen etkinlikte konuşan 
Genç MÜSİAD Başkanı Akbal, böylesi 
bir etkinlikte Darülaceze mensupla-
rıyla bir araya gelmekten mutluluk ve 
onur duyduğunu belirtti. Darülaceze 
ziyareti kapsamında ayrıca, kurumlar 
arası ortak proje geliştirmeye yönelik 
istişareler gerçekleştirildi.

sahip engelli bireylerimiz, farklı ye-
teneklerini misafirlerle paylaşacak. 
MÜSİAD Kadın ve MÜSİAD Sağlık 
Sektör Kurulu koordinasyonunda 
hayata geçirilecek sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında, kurumlarımız-
da kalan müzisyen, ressam, sporcu 
ve sanatçı ruhlu tüm engellilerimiz 
kendilerini gösterme fırsatı bulurken 

kurumsal bakım hizmeti alan engelli 
bireylere ve ailelerine muhteşem bir 
moral desteği sağlanacak. Yanı sıra 
program ile hem bakım merkezle-
rinin hem MÜSİAD’ın hem de dev-
letimizin çok önemli bir hizmetinin 
kamuoyunda olumlu yansımalarına 
vesile olacaktır.

MÜSİAD HABERLERMÜSİAD HABERLER

MÜSİAD Genel Başkanı 
Mahmut Asmalı,

Albayrak Grubu’nu 
Ziyaret Etti

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut 
Asmalı, Albayrak Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Albayrak 
Grubu binasında bir araya geldi. Al-
bayrak Grubu Yönetim Kurulu Üye-
leri Mustafa Albayrak, Mesut Albay-
rak, Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. 
Ömer Bolat, MÜSİAD Genel Başkan 
Yardımcısı Davut Altunbaş ve MÜ-
SİAD Genel Sekreteri Dr. Cihad Ter-
zioğlu’nun da yer aldığı görüşmede 
kurumlar arası ilişkiler, iş birliği alan-

ları ve sektörel çalışmalar ele alındı. 
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu ile 
gerçekleştirilen görüşme sonrası 
Albayrak Medya Temsilcileriyle bu-
luşan Başkan Asmalı, gündemdeki 

ekonomik ve bölgesel gelişmeler, 
2022 Yatırım Yılı çalışmaları, Ana-
dolu Üretim ve Yatırım Hareketi ve 
MÜSİAD projelerine ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu.

MÜSİAD Kadın ve 
Akyuva Vakfı

İş Birliğinde
Workshop Düzenledi

MÜSİAD Kadın ve Akyuva Vakfı, 
MÜSİAD Genel Merkezi’nde work-
shop programı düzenledi. MÜSİAD 
Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın 
katılımıyla gerçekleştirilen prog-
ramda Akyuva Vakfı himayesindeki 
çocuklar atölye çalışmasında MÜSİ-
AD Kadın üyeleriyle bir araya geldi. 
Sosyal sorumluluk projeleri kapsa-
mında benzer çalışmaların daha da 

genişletileceğini vurgulayan Başkan 
Asmalı, “Akyuva Vakfımız ile MÜSİ-
AD Kadın yapılanmamızın iş birli-
ğini daha da güçlendirerek, benzer 
projeleri daha da genişleteceğiz” 
dedi. MÜSİAD Kadın Başkanı Mer-
yem İlbahar da programın oldukça 
verimli geçtiğini, MÜSİAD’da böyle-
si kıymetli misafirleri ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını belirtti.
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ŞİRKET HABERLERİ

Wieberr, Faaliyet Alanını Genişletiyor

yılında komşu ülkelerle başlayan ih-
racat oranları bugün itibariyle Wie-
berr markasıyla Orta Asya, Avrupa, 
Amerika, Afrika ve Arap Yarımadası 
ağırlıklı olmak üzere 74 ülkeye ulaştı. 
İç pazarda bayii, müşteri ve e-ticaret 
pazarlama sistemi oluşturarak, ül-
kenin tamamında yaygın pazar ağı 
oluşturdu.

Sakarya Akyazı merkezli Wieberr 
markası, oto bakım, halı bakım ve 
endüstriyel temizlik ürünleri üreti-
mi alanlarındaki faaliyetlerini ge-
nişletiyor. 

Kuruluşundan bu yana müşteri bek-
lentileri ve pazar talepleri doğrul-
tusunda çalışmalarını şekillendiren 
Koçkar Makina Kimya Sanayi ve Tica-
ret A.Ş., ürün çeşitliliğini artırma yo-
lunda emin adımlarla ilerliyor. Yakın 
dönemde Ar-Ge çalışmalarıyla Wie-
berr markasını güçlendiren Koçkar, 
oto bakım, halı bakım ve endüstriyel 
temizlik ürünleri üretimi alanlarında 
farklı ürünleri piyasaya sürdü. Koçkar, 
üretimini gerçekleştirdiği oto bakım 
ve temizliği, halı bakım ve temizliği, 
çamaşır hijyen ve temizliği, mutfak 
hijyen ve temizliği, genel temizlik ve 
hijyen, kişisel temizlik ve hijyen ürün-
leri ile oteller, hastaneler, çamaşır-

haneler, restoranlar, gıda işletmeleri, 
fabrikalar, temizlik şirketleri, okullar 
ve her sektörden kurumun ihtiyaç-
larına özel profesyonel çözümler su-
nuyor. Koçkar, Ulusal başarının elde 
edilebilmesi için küreselleşmenin 
öneminin bilinci ile bütün gayretiyle 
yurt dışı üretim ve ihracat çalışma-
larını sürdürüyor. Dış pazarda 2010 

Reklam ve Sanat’ın 
Buluşma Noktası:

Düşgen AD/ART

Ulusal ve uluslararası alanlarda hiz-
met veren müşterilerine, kurum ka-
rakterini premium ölçüde yansıtan 
görsel çözümler üreten Düşgen AD/
ART, bir markanın görsel iletişimin-
deki en önemli unsuru olan kurum-
sal kimlik rehberi oluşturulmasına 
yönelik projeler gerçekleştiriyor. 
Türkiye ve Ortadoğu’da birçok ku-
rumun görsel imajını tasarlayarak 
hizmet sunduğu markalar, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. 
Zonguldak Valiliği, İlim Yayma Vakfı, 
Deniz Feneri Derneği ve EBM Group 
Doha gibi kurumlardan oluşuyor. Sa-

nat-marka iş birliklerinin bir parçası 
olarak, İstanbul Yeni Havalimanı sa-
nat projesi kapsamında, İGA Kontrol 
Kulesi formatında ve “Allahuekber” 
lafzını içeren bir sanat eseri hazır-
landı. Havalimanı açılışında Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
takdim edilen bu eserin, VIP he-
diyelik baskı eser şeklinde üretimi 
de gerçekleştirildi. Modern sanatın 
gücü ile kuruma prestij kazandıran 
bir başka proje, TUSAŞ ile yapılan iş 
birliği oldu. Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii’nin üretmiş olduğu çeşitli 
hava araçları, hat sanatı ile yorumla-
narak kuruma özel bir koleksiyon ka-
zandırıldı. Markaya özgün bir sanat 
koleksiyonu oluşturduktan ve bunun 
için Genel Müdürlük’te özel bir sanat 
galerisi kurulumunun gerçekleştiril-
mesinden sonra; bu tasarımların yer 
aldığı 2021 Tusaş Takvimi hazırlandı 
ve kurumun önde gelen iş ortakları 
ile paylaşıldı.

ŞİRKET HABERLERİ

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen
100 Şirketi Açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) öncülüğünde gerçekleşen 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi 
listesi açıklandı. Şirketler Türkiye’den 13 
kat daha hızlı büyüyerek bu alandaki 
başarılarını ortaya koydular. Açıklanan 
listede ilk sırayı cirosunu iki yılda yüzde 
5808 oranında artıran İstanbul mer-
kezli bir şirket yer alırken, beş MÜSİAD 
üyesi şirkette listede yerini aldı. 
TOBB tarafından düzenlenen Türki-
ye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi 
listesi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş 
ve çok sayıda Oda-Borsa Başkanı ile 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye 
CEO’su Engin Aksoy’un da katılımı ile 
Ankara’da düzenlenen törenle açık-

landı. Listede 29 farklı ilden ve 32 ayrı 
sektörden şirketler yer aldı. İlk 100’deki 
şirketlerin, Türkiye’den 13 kat daha hızlı 
büyüdüğü görüldü. En hızlı büyüyen 
şirketlerin 33’ü İstanbul’dan, 14’ü An-
kara, 9’u ise İzmir’den çıktı. 

Açıklanan listede beş MÜSİAD üyesi 
firma da yerini aldı. Firmalar:

Selman Alimoğlu
NUVİTA İlaç Kimya San. Tic. A.Ş.

Erkan Gül
Asist Bilgi Teknolojileri Anonim 
Şirketi

Abdullah Göktekin
Göktekin Enerji Anonim Şirketi

Bilal Nadir Gök
Adanus Plastik Ambalaj Toplama 
Ayırma Geri Dönüşüm ve Atık
Bertarafı İnşaat İth. İhr. San. Tic. 
Ltd. Şti.

Osman Öğüten
MC Filtre Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi

Türkiye 100 ödül töreninde konuş-
masını gerçekleştiren Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş, girişimciliğin ekonomik 
gelişme ve kalkınmanın can damarı 
olduğuna işaret ederek, “Bir ülkede 
girişimci sayısı ve buna bağlı olarak 
kurulan şirket sayısı arttıkça, ekono-
mik büyüme de ivme kazanmaktadır” 
dedi. 

Konuşmasının devamında Bakan Muş 
şunları söyledi: “Girişimci, mevcutla 
yetinmeyen, ufku geniş olan, toplu-
mun ihtiyaç ve önceliklerini sezebi-
len, koşulları iyi okuyan, en yükseği 
hedefleyen ve aynı zamanda ileriyi 
görebilen kişidir. Bugün burada ödül 
almaya hak kazanan, ülkemizin en 
hızlı büyüyen 100 şirketi, girişimciliğin 
ve sağlıklı rekabetin önemini kavra-
mış; yeni fikirleri hayata geçirmiş ve 
sektöründe öncü hâle gelmiş oyun-
culardır. Biz başta bu 100 şirket olmak 
üzere tüm şirketlerimizi ve markaları-
mızı millî servetimiz olarak görüyoruz. 
Bu şirketler büyüdükçe ekonomimiz 
büyüyecek, ekonomimiz büyüdükçe 
ülkemiz dünya ekonomisi içerisinde 
daha üst sıralara tırmanmış olacaktır.”
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ŞİRKET HABERLERİ

Optimak’tan Katma Değerli Üretime Önemli Destek

çözümleriyle Deloitte Technology 
Fast 50 listesine de seçilen Opti-
mak, OSB Yıldızları Araştırması’nda 
OSB’lerde en çok dijitalleşme har-
caması yapan 41’inci firma oldu.

Geliştirdiği projelerle katma değer-
li üretime destek veren Optimak, 
TOBB 100 listesine girdi. Türki-
ye’nin kalkınma hikâyeleri arşivi 
olan Çerçeve Dergisi, her zaman sa-
nayileşme öneminin altını çizdi. Bu 
hikayelerden biri de katma değerli 
üretime destek veren Optimak’ın 
Türkiye’nin hızlı büyüyen şirketleri 
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği - TOBB 100) listesine 63’üncü 
sıradan girmesi oldu. Bünyesinde-
ki Ar-Ge merkeziyle üretim hat-
larında endüstriyel otomasyon ve 
robotik uygulamalara ağırlık veren 
Optimak, sahip olduğu endüstri-
yel know-how ve ürettiği yüksek 
teknoloji çözümleriyle firmaların 
inovasyon kabiliyetini geliştiriyor. 
5 patent ve 3 faydalı model başvu-
rusu yapan ve “Sistem ve Teknoloji 
Uzmanı” mottosuyla “Anahtar Tes-
lim Fabrika”lar kuruyor. Üniversi-

te-Sanayi iş birlikleriyle yeni nesil 
makineleri kullanacak donanım ve 
yetkinliğe sahip insanlar yetiştiri-
yor. Dijital dönüşümüne rehber-
lik ediyor. “Türk Makinesi” imajını 
geliştiren mühendislik ve yazılım 

Zirvegül Grup, Ar-Ge 
Projeleriyle Ekonomik 

Verimliliği Artırıyor
Zirvegül Grup Yönetim Kurulu Başka-
nı Onur Gül, pandemi sonrası sektörel 
değerlendirmelerde bulundu. Türki-
ye’nin büyüme rakamlarına da deği-
nen Gül, Ar-Ge çalışmalarının önemine 
dikkat çekti. 

Pandeminin etkisini göstermesiyle 
ekonominin, ulusal ve küresel anlam-
da azımsanmayacak düzeyde etkilen-
diğini belirten Zirvegül Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Onur Gül, Türkiye’nin 
süreci iyi yönettiğini belirterek çalış-
malarından bahsetti. Gül değerlendir-
mesinde, “Ekonomisinin, pandeminin 
getirdiği olumsuz koşullardan mini-
mum düzeyde etkilenmesi için gerekli 
olan girişimlerde bulunan Türkiye, stra-
tejik adımlar ile var olan koşullarını ko-
ruyarak sağlıklı büyüme rakamlarıyla 

ekonomik gelişimini sürdürdü. Nitekim 
geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yıllık 
bazda yüzde 9,1 oranında büyüyerek 
2021 yılındaki büyüme oranını yüzde 
11’e çıkararak bunu kanıtlamış oldu. 
Zirvegül Grup, FMCG kolunda hizmet-
lerini tüm hızıyla devam ettiren, emin 
adımlarla büyüyerek ilerleyen ve sür-
dürülebilir olmayı ilke edinmiş bir grup 
şirketi olarak faaliyet gösterdiği tüm 
sektörlerde yatırım yapmaya, doğal 
olarak yatırımlarımızın neticesinde ül-

kemizin insanına istihdam sağlamaya, 
Ar-Ge projelerimizde faaliyet gösteren 
mühendis, tekniker ve diğer tüm pay-
daşlarıyla verimliliğini artırmaya yöne-
lik iş geliştirme faaliyetlerimizden ne-
tice almaya devam ediyor. Her zaman 
olduğu gibi hem bizler için hem ülke-
miz için bugün de yarın da hedefimiz 
daha iyiye ulaşmak olacak, çalışmaları-
mız nice başarılarla taçlanarak devam 
edecektir” dedi.
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Yenilenmişi MOBİLFON ile Keşfet

ile yola çıkan Ticaret Bakanlığı, sade-
ce yenilenmiş telefon pazarı ile ilgili 
standartları belirlemekle kalmamış 
aynı zamanda ilgili diğer kamu otori-
teleri ile organize olarak bu sektörün 
gelişimine avantaj sağlayacak birçok 
kamu faydasına da imza atmıştır. Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı iş birliği ile 
yapılan düzenleme sayesinde lisanslı 
yenileme merkezleri tarafından yeni-
lenmiş telefonlar hem 1%KDV hem de 
kredi kartına taksit avantajı ile satışa 
sunulabilmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerdeki telefon ihtiyacının büyük 
kısmı “düşük segment” olarak ifade 
edilen Android telefonlarla karşılan-
dığı bilinmektedir. Bu ülkelerin tek-
nolojik rahatlıktan ödün vererek fiyat 
avantajına odaklanan taleplerini, Tür-
kiye’de güvenle ve sertifikalı olarak 
yenilenmiş telefonlarla karşılamak 
hedefi ile tüm sektör iç içe hareket et-
meye devam edeceğiz.

GFK verilerine göre 2018 yılında 522 
milyar dolar olan küresel akıllı telefon 
pazar büyüklüğü, tüm dünyayı saran 
pandeminin etkisiyle 420 milyar do-
lara kadar geriledi. Bu gerilemenin 
temel sebebi artan fiyatlar ve lojistik 
sıkıntılar olarak görülmekle birlikte ve-
riler, global ölçekte yenilenmiş telefon 
pazarına artan bir ilgi olduğunu da or-
taya koyuyor. Kullanıcıların iyi tekno-
lojiye uygun fiyatla ulaşma beklentisi; 
yazılım, yedek parça veya kozmetik 
olarak yenilenmiş telefonların satışına 
da olumlu etki oluşturuyor. Yenilenmiş 
telefon pazarı henüz ‘sıfır cihaz’ paza-
rının küçük bir kısmına denk gelse de 
küresel çapta bakıldığında yenilenmiş 
veya kullanılmış cep telefonları pazarı 
2015-2020 yılları arasında yüzde bü-
yüme yaşadı ve 2021 yılında 26 mil-
yar doları aşan bir büyüklüğe ulaştı. 
Gelişmekte olan ülkelerin elektronik 
ürün ihtiyacı ve artan çevre bilinci ile 
teknolojik ürünlerin ömrünü uzat-
maya yönelik iş modelleri sayesinde 
Pazar büyüklüğünün 10 yıl içinde 47 
milyar doları aşması öngörülüyor. Bü-
tün potansiyeline rağmen bu pazarı 
bekleyen en büyük tehlike yenilenmiş 
telefonla ilgili standartların net olma-
masıdır. Yaygın olarak “ikinci el” ya da 
“kullanılmış” olarak görülürler. Oysa 
yenilenmiş ve ikinci el aynı anlama 
gelmez. Herhangi bir düzenlemeye, 
denetlemeye tabi olmadan, ticari kay-
gılarla alım satımı yapılan “ikinci el” 
telefon pazarı hem eski telefonunu 
satmak isteyen hem de yeni telefon 
alırken ekonomik bir seçenek olarak 
ikinci el telefon tercih edecek olanlar 
için birçok güvenlik riski barındırmak-
tadır. Bunların en önemlisi eski kulla-
nıcıya ait verilerin kaldırılması ve tele-
fonu yeniden satışa çıkarmadan önce 
yapılan müdahalelerin takip edilemez 
olmasıdır.

Ülkemizde Ticaret Bakanlığı tüm 
dünyaya örnek olacak bir düzenle-
meye imza atarak yenilenmiş telefon 

standartlarını belirlemiş ve uçtan uca 
takip edilen sertifikasyon süreçleri ile 
hem denetlenebilir hem de kullanıcı 
güvenliğini esas alan uygulamaların 
hayata geçmesini sağlamıştır. Ticaret 
Bakanlığı’nın sektör temsilcileri ile 
iş birliği içinde, kamu faydasını gö-
zeterek çıkardığı yönetmelikle artık 
ülkemizde telefon yenilemenin kim 
tarafından hangi donanımla nasıl ya-
pılacağı belirlenmiştir. Yönetmelikte 
belirlenen koşulları sağlayarak lisans 
alan yenileme merkezleri sayesinde 
kullanılmış telefonların artık güvenle, 
kamera kayıtları altında yenilenmesi 
ve TSE sertifikalı olarak satışa sunul-
ması mümkün. Üstelik tüm yenilenmiş 
ürünler lisanslı yenileme merkezi-
nin kendi kutusunda ve 1 yıl garanti 
ile satışa sunulur. İkinci el pazarında 
kullanıcıların yaşadığı deneyimleri 
iyileştirmek ve bu sektördeki temel 
güvenlik sıkıntılarını çözmek amacı 

ŞİRKET HABERLERİ

Gazze Destek Derneği,
Sürdürülebilir Projelerle Gazze Halkına Umut Oluyor

İsrail işgalinin köşeye sıkıştırdığı Gaz-
ze Şeridi, 16 yılı aşkın bir süredir ablu-
ka altında yaşam savaşı veriyor. Dün-
yadan soyutlanan bölgede elektrik 
enerjisi ve temiz suya ulaşımda büyük 
sıkıntılar yaşanırken bölgede çalış-
malar yürüten Gazze Destek Derneği 
(GDD), sürdürülebilir projeler ile Gaz-
ze halkının yaralarını sarmaya çalışı-
yor. GDD’nin aktardığına göre Gazze 
Şeridi’ndeki insani durum eşi benzeri 
görülmemiş bir kötüleşme düzeyine 
ulaştı. Kuşatmanın başladığı 2006 
yılından bu yana 7 İsrail hükümeti 
uluslararası mahkemelerce cezalan-
dırılmış olsa da, İsrail’in Gazze halkını 
toplu cezalandırma politikası dur-
madı. Geçen sürede, İsrail tarafından 
uygulanan politikalar, Gazze Şeridi’n-
deki 2 milyon 300 binden fazla insana 
büyük maddi ve manevi kayıplar ya-
şattı. 16 yıllık kuşatma zarfında Gazze 
halkı, imkânsızlıklara ve İsrail tarafın-
dan uygulanan elektrik blokajı, balık 
tutma alanlarının sınırlandırılması, dış 
dünyayla bağlantının yapıldığı sınır 
kapılarının kapalı olması ve gıda-gıda 
dışı ürünlerin girişinin engellemesine 
rağmen, basit imkanlarla hayatlarını 
sürdürmeye çalışıyorlar.

Türkiye’den birçok yardım kuruluşunun 
bölgede çalışmaları devam ederken, 
GDD tarafından paylaşılan verilerde 
güneş enerjisi ve temiz suya ulaşım için 
sağlanan projelerin önemine dikkat 
çekildi. Bölgede yaşanabilir alanların 
oluşturulması için restorasyon proje-
lerinin de hayata geçirildiği bildirilen 
raporda, Gazze’nin son 16 yılda 4 yıkıcı 
saldırı yaşadığı ve Gazze’deki yaşam 
alanlarının yüzde 78’inin zarar gördü-

ğü hatırlatıldı. Bölgede GDD tarafından 
260 ev ve 8 hastanenin restore edildiği 
ve birçok aileye farklı alanlarda yardım 
yapıldığı belirtiliyor. Elektrik alanındaki 
sıkıntıların sağlık ve gıda alanında bü-
yük sorunlar oluşturduğu ifade edilen 
raporda, elektrik kesintilerinin hastala-
rın hayatlarını, eğitim, çevre ve sağlık 
sektörünü büyük oranda etkilediği bil-
dirildi. Sürekli elektrik kesintileri yüzde 
80 oranında fabrika ve ticarethanele-
rin kapanmasına neden olurken, böl-
gedeki elektrik sorununun çözülmesi 
için güneş enerjisi projelerinin gelişti-
rildiği belirtildi. Bu kapsamda hayata 
geçirilen proje ile 6 hastane, 2 okul ve 
2 kamu tesisine güneş paneli temin 
edildiği ifade ediliyor. Yine GDD’nin bil-
dirdiğine göre Gazze Şeridi’nin yeraltı 
su rezervlerindeki hızlı düşüş sonucu 
ciddi su kirliliği ile karşı karşıya kalması, 
başta böbrek yetmezliği olmak üzere 
birçok hastalığın artış göstermesine 
neden oldu. Bölgede temiz suya ula-
şımın sağlanması için yeni su kuyuları 
ve su arıtma tesislerinin kurulumu ya-
pılırken, şu ana kadar 20 bin 111 arıtma 
tesisi ve su kuyusu projesi hayata geçi-
rilmiş durumda.

ŞİRKET HABERLERİ
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Çünkü insan her türlü şart altında bir başka insanın varlı-
ğına ihtiyaç duymaktadır.

Dikkat edildiyse bu kısma kadar dostluk kavramına dü-
şülen şerhler, insan tekini ilgilendiren ve nispeten bireysel 
meseleler etrafında şekillenmektedir. Peki dostluk me-
selesi yalnızca bireyleri ilgilendiren, toplumsal anlamda 
herhangi bir karşılığı olmayan bir alanda mı yer almakta-
dır? Elbette ki bu soruya olumsuz cevap vereceğiz, çünkü 
toplumun temelini oluşturan “insan”ı ilgilendiren ve etki-
leyen her türlü kavram ve davranışın mutlaka içtimai bir 
karşılığı olduğu kanaatindeyiz.

Bu bağlamda diyebiliriz ki dostluk; siyasi ve sosyal hayat 
için de son derece önemli bir alandadır. Nitekim Aristote-
les de dostluğun bütün devletlerin oluşumunu sağlayan 
bir ilişki olduğunu düşünmektedir.

Bu görüşe göre politikanın asıl işlevi, “dostluğu sağla-
mak” olmalıdır. Çünkü birbirlerine haksızlık edebilen in-
sanlar arasında dostluk oluşamayacağına göre; bir poli-
tikacı insanların birbirlerine haksızlık etmelerinin önüne 
geçebilmek için vatandaşlarının arasında dostluk sağla-
maya çalışmalıdır. Zira gerçek dostların birbirlerine hak-
sızlık edemeyeceklerine inanılmakta ve eğer insanlar adil 
iseler -adil olmanın doğası gereği- isteseler bile birbirleri-
ne haksızlık edemeyeceklerdir.

Hicrî 5’inci yüzyıl İslâm âlimlerinden Mâverdî de; dostluk 
ve sevgiyi, ferdî ve sosyal hayatın düzen içinde sürdürül-
mesinin başlıca şartlarından olan ülfetin sebepleri arasın-
da göstererek Hz. Peygamber’in ülfeti sağlamak için sa-
habeler arasında kardeşlik bağı kurduğunu ifade etmiştir.
Nitekim Klasik İslâm ahlak literatüründe de dostluk ko-
nusu, ilgili ayet ve hadislerin ışığı altında din kardeşliğinin 
gerektirdiği mesuliyetler açısından ele alınmıştır. Dostluk, 
İslâmî literatürde sadâkat, uhuvvet, meveddet, sohbet 
gibi değişik kelimelerle ifade edilmiş, ayrıca velî ve refîk 
kelimeleri -diğer anlamları yanında- “dost” manasında da 
kullanılmıştır. 

Şimdi söylenen bunca söz, yazılan bunca şey, yapılan 
bunca tanım ve gösterilen bunca çabadan sonra; “Kimdir 
dost?” sorusuna net bir cevap bulabilmek elbette çok zor. 
Fakat dost’a ve dostluk’a ilişkin andığımız mesuliyet, iyilik, 
erdem sahibi olma, karşılıklı olma ve sadakat gibi nitelikler 
göz önüne alındığında, Müslüman zihinlerin aklına ilk dü-
şen isim tartışmasız Hz. Ebû Bekr olacaktır/olmalıdır. 

Çünkü Hz. Ebû Bekr; “Vallahi O söylediyse şeksiz şüp-
hesiz doğrudur.” diyebilecek kadar Allah’a ve Resûlü’ne 
“teslim” olandır; Hz. Peygamber’e yol, dava, savaş ve 

mağara arkadaşlığı yapandır ve “Eğer kendime candan 
bir dost edinecek olsaydım Ebû Bekir’i tercih ederdim.” 
mealindeki hadisin muhatabıdır. Merhum Fethi Gemuh-
luoğlu’nun sözleriyle: “Dost ol kişidir ki, Yâr-ı Gâr’dır. 
Kucağında, mübârek bir emânet vardır. Bütün delikleri 
elbisesinden muhtelif parçalarla tıkar, son deliğe tabanı-
nı dayamıştır. Kucağındaki mübarek emanet, uyumayan 
uyanıklık içinde uyur görünmektedir. Oradan Ebû-Bekr’i 
yılan sokar. Dost son deliğe tabanını, taban gibi görünen 
gönlünü uzatandır, gönlü ile orayı tıkayandır.”

O hâlde bizim payımıza ise yalnızca şu soru düşmektedir: 
Dizlerinde uykuya dalan Hz. Peygamber ve diz de Sıd-
dık’ın dizi olmadıkça, -böyle- bir dostluk mümkün mü?

HAYAT ve EDEBİYATRıdvan Kadir YEŞİLHAYAT ve EDEBİYAT

Bir Dostu
Uyandırmak

Kanaatimizce bu karşılıklı olma meselesi,
dostluk için oldukça önemli bir noktaya tekabül 
etmektedir. İsmet Özel’in de söylediği gibi;
Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı,
karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak…

Nice kavram vardır ki, sahip olduğu mananın içkinliği se-
bebiyle sözlük anlamından çok daha fazlasını ifade eder. 
Öyle ki bu kavramların sahip olduğu anlamlar, adeta 
sözcüğün ifade kapasitesini aşar ve onun için taşınması 
imkânsız bir “yük” olmaya başlar. Bu sebeptendir ki bu 
kavramları açıklama ve tanımlamaya girişmek de çoğu 
kez beyhude bir çabadır.

Dilimize Farsçadan geçen ve -sözlükte- “arkadaş, seven, 
sevgili, yâr” anlamlarına gelen “dost” kelimesi de işte böy-
ledir. Çünkü dost ya da dostluk kavramında, bir çırpıda 
ağızdan çıkan mânâsından çok daha fazlası mündemiçtir. 

Dostluk (philia) kavramının doğasını felsefi yönden iş-
lemesi bakımından “dostluğun tarihi” literatüründe ol-
dukça önemli bir yeri olan Platon’un Lysis diyaloğundan 
öğrendiğimiz kadarıyla Sokrates, dostluğun doğası ile 
ilgili dört öneri sunmakta fakat sunduğu bu öneriler ken-
disini bile tatmin etmemektedir. Dostluğa ilişkin nihai bir 
yargıya ulaşamayan Sokrates “(…) Anlaşıldı ki biz bu işin 
içinden çıkamayacağız. Demek ki ne sevenler dost, ne se-
vilenler, ne benzer olanlar, ne karşıtlar; ne iyiler, ne uygun 
olanlar; ne de hatırlayamadığım diğerleri. Bütün bunların 
hiçbiri dost değilse, susmaktan başka çare kalmıyor. (…) 
Bizi dinleyenler buradan giderken diyecekler ki birbirine 
dost diyen bu insanlar, dost nedir bulup çıkarmaktan 
acizler.” demek zorunda kalmıştır.

Bu bağlamda bu yazının maksadı; Sokrates’in dahi -net 
bir şekilde- tanımlamaya kudretinin yetmediği ve tarih-
ten günümüze üzerine sayısız mülahazalarda bulunulan 
dostluk kavramını yeniden izaha girişme hadsizliği değil, 
kaybedilenin hatırlanması için zihinlere naçizane bir do-
kunuş yapmaktadır.

Dostluk ile ilgili en eski kavramların Eski Yunan edebiyatı 
ve felsefesinde bulunduğu görülmektedir. Antik Yunan 
toplumunda insanlar arasındaki dostluk (philia), bir duy-

gu durumundan ziyade insanların birbirine karşı olan 
mesuliyetlerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda Antik Yu-
nan düşünce sisteminin en önemli özelliği, dostluğu hem 
iyilik ve hem de erdem bağlamında ele almasıdır. 

Buna göre iki insan arasında dostluğun vuku bulabilmesi 
için iyilik -aslında erdem sahibi olmak- bir ön koşuldur ve 
bu nedenle kötüler birbirlerine asla dost olamazlar. Bu 
sebeple dostluk, sadece iyilik yönünden birbirine benze-
yen insanlar arasında mümkün olacaktır. Sokrates’e göre, 
“bir insan başka bir insan için dostluk, aşk, arzu gibi şey-
ler duyuyorsa bu duygularının tek sebebi ikisinin ruhları, 
huyları, adaletleri veya dış yüzeyleri arasında bir uygun-
luk bulunmasıdır.”

Böylece Kahramanlar Çağı’nda dost, kendisine nasıl 
davranıyorsa dostuna karşı da kendisine davrandığı gibi 
davranabilen kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dostlar 
arasında karşılıklı mesuliyetler vardır ve bu mesuliyetlerin 
başında yer alan şey de sadakat duygusudur. 

Sokrates’e göre dürüst insanlardan iyilik görüp karşılı-
ğında onlara iyilik ederek böylece onların dostluklarını 
kazanmak büyük önem taşımaktadır. Yani dostluğun aslî 
unsurlarından birisi iki dostun birbirine yardımcı olmasıdır 
ve yardımın dayandığı nokta ise karşılıklı olma esasıdır. 

Kanaatimizce bu karşılıklı olma meselesi, dostluk için 
oldukça önemli bir noktaya tekabül etmektedir. Zira bir 
insanın diğer bir insanın yardımına, desteğine, sevgisine 
-hülasa varlığına- olan ihtiyacı, dostluğun ortaya çıkması 
için tek başına yeterli olmamaktadır. Dostluk, ancak ve 
ancak ihtiyacın/muhtaçlığın “karşılıklı” olmasıyla müm-
kün olmaktadır.

Aristoteles’in de ifade ettiği gibi; insan bütün öteki iyile-
re sahip olsa bile, hiç kimsenin bu sahip olduğu iyiliklere 
rağmen dostlardan uzak bir yaşamı tercih etmeyecektir. 



348

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

349

M
A

R
T-

N
İS

A
N

 2
0

2
2

bir devlet ve millete sahip olmanın bir milliyete sahip ol-
mak anlamına gelmediği tevilinin altı kalınca çizilmiştir.
İkinci kısımda yazar, dinin insan için olmazsa olmaz bir 
niteliği olduğunu söyler. İlk insandan bu yana ilahi bir 
varlığa haşyet ve hayret duyma, ibadet etme ihtiyacı 
hissetmenin tabî bir durum olduğunu detaylıca analiz 
eder. Dinin, komünizm ve milliyetçilik temasıyla üç tara-
fın da karşılıklı dönüşüm ve etkileşime uğradığı bir vaka 
olarak ele alınır. Komünizm ve milliyetçiliğin dine harika 
bir alternatif teşkil ettiği bu dönemlere denk gelmekte-
dir. Ancak komünizmin ve milliyetçiliğin de doğal olarak 
dini söylemlerden etkilenmesi zor olmamıştır. Örneğin 
Stalin, belli bir kitle tarafından yarı tanrı ilan edilmesin-
den hiçbir sıkıntı duymamıştı. Kitabın üçüncü başlığın-
da milliyetçi düşüncenin ilkel dönemi incelenmektedir. 
Kabile asabiyesinin ve dar fikirli yabancı düşmanlığının 
orta vadede kâr getiren bir durum olmadığını anlayan 
kabileler, ticaret, kültürel etkileşim ve din değiştirme 
marifetiyle birbirleriyle tanıştılar. Bu tanışma sonucunda 
farklılıkların zenginliğe dönüşümü gözlendi ve insanlar 
birleşme, beraber hareket etme istidadını kazandılar. Ka-
bilecilik de böylece özellikle dinin belirleyici olduğu bu 
vasatta büyük oranda geriletilmiş oldu. Hayes, kitabın 
dördüncü bölümünde modern milliyetçiliğin Hristiyan 
dünyasındaki, özellikle İngiltere bağlamındaki kökenle-
rine odaklanmıştır. Bölümün başında, ilkel kabileciliğin 
bir şekilde gündemden çıkarılmasının tam aksine Orta 
Çağ’ın sonlarına doğru Avrupa’da zuhur eden milliyetçi 
duyguların varlığına vurgu yapılmıştır. Bu gelişmeyi tetik-
leyen dört husus vardır. Bunlar; entelektüel düşüncenin 
zeminden münezzeh olan niteliğinin artık para etmediği, 
yereldeki fikirlere daha çok tamah edildiği tespiti, Roma 

İmparatorluğu’nun ihtişamının gölgesinde monarşik milli 
devletlerin doğuşu, mahalli lonca ekonomisinin büyük bir 
sıçramayla ülke sathında teveccüh görmesi ve son olarak 
Katolik Hristiyan düşüncenin zayıflayarak milli kiliselerin 
revaçta olmasıdır.

Beş ve onuncu bölümler arası milliyetçiliğin tarihi serü-
veni alınarak dünya tarihinde çok mühim bir önemi haiz 
olan gelişmeler birlikte değerlendirilmiştir. Beşinci bölüm 
özellikle devrim Fransa’sında yaşanan zihinsel dönüşüm-
lere odaklanmıştır. Aydınlanma düşüncesinin Fransa’da 
yaşayan halkın din algısını zayıflattığı ve inanca dair bu 
boşluğu deizm ile dolduran bu topluluğun zamanla dev-
letçi ve milliyetçi söylemi benimsediği anlatılmıştır. Al-
tıncı bölüm, I. ve III. Napolyon dönemlerindeki milliyetçi 
dalganın dünya tarihini etkileyen boyutuyla ele alınmıştır. 
Milliyetçiliğin bu dönemde bu kadar yayılmasının ana 
sebebi Devrim’e ve Napolyon’a olan öfkeydi. 1815 Viyana 
Barış’ı ve kültürel milliyetçiliğin ortaya çıkması, 1848 dev-
rimleri esnasında milliyetçiliğin boyut değiştirerek tüm 
Avrupa’da liberal bir nitelik kazanması dünya siyasi tari-
hinde mühim noktalar olarak değerlendirilebilir. Yedinci 
bölümde milliyetçi düşünceyi anlamak için Fransa’dan 
İngiltere’ye geçen yazar, Sanayi Devrimi’nin milliyetçiliği, 
milliyetçiliğin ise rekabetten doğan avantajları tetikledi-
ği fikrini savunmaktadır. Sanayi alanında yaşanan geliş-
meler ve bu gelişmelerden uzak kalmayı arzu etmeyen 
ülkeler milliyetçi reflekslerle rekabeti harlandırmışlardır. 
Bu, sadece ekonomik ve siyasi alanda değil askeri bağ-
lamda da kendini göstermiştir. Birçok alanda birbirleriyle 
rekabet hâlinde olan ülkeler bu saatten sonra rakipleri-
ni ontolojik birer düşman olarak addetmiş, üstünlüğü 

KİTAP DEĞERLENDİRME

Milliyetçilik
Bir Din

Bu kitap, milliyetçi düşüncenin dinleşmesi
yorumuyla şüphesiz farklı bir etki yaratmıştır.
Diğer ideolojilerin bu denli tarihsel ve
toplumsal zemine oturtularak inanç temeline
yaklaştırılması mümkün olmayabilirdi.

KİTAP DEĞERLENDİRME Abdulfettah İsmail ŞENBAŞ

Milliyetçi düşüncenin farklı dönemlerde farklı boyutlarla 
tanımlandığı, farklı sembol ve geleneklerle temsil edildi-
ği vakidir. İslam Tarihi’ne bakılacak olursa risalet öncesi 
dönemdeki milliyetçilik tanımlanırken, analiz düzeyinin 
kabilecilik ve aşiretler bağlamında kullanıldığını görmek-
teyiz. Modern dönem öncesi milliyetçilik düşüncesinin 
kadük kaldığı ve kitleselleşemediği fikrininse 1789 Fran-
sız Devrimi marifetiyle sona erdiği kabul edilmektedir. Bu 
dönemden itibaren modern milliyetçi düşüncenin 19. ve 
20. yüzyıllarda başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada 
benimsenmesiyle birlikte jeopolitik, askeri ve kültürel pa-
radigmalarda değişikler meydana geldiği gözlemlenmiş-
tir. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’ne ilk isyanlar 19. yüzyılın 
başlarında Yunanistan’dan çıkmış ve Osmanlı Devleti, 
Avrupa’dan tevarüs eden milliyetçilik ile bu dönemde ta-
nışmıştır. Aynı şekilde Pan-Slavizm, Pan-Türkizm, Pan-A-
rabizm gibi yeni kavramsallaştırmalar da milliyetçi dü-
şüncenin zemin kazanmada coğrafya ayırt etmediğini 
göstermektedir. Bunun yanında, dünyada ulus devlet 
formunun dışında başka bir örgütlenme biçimiyle yöne-
tilen pek az ülke olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 
de bir ulus devlet olarak kurulmuş ve günümüze kadar 
bu form ile gelmiştir. Türkiye toplumunun büyük kısmın-
da ve devlet yapısının temel organlarında hâlen muteber 
kabul edilen ve teveccühle zikredilen bu düşüncenin, 
Avrupa bağlamında din ile geliştirdiği ilişki ve zamanla 
dinleşme temayülü gösterdiği savlanmaktadır.

Kitabın amacı milliyetçi düşüncenin tarihi ve toplumsal 
kökenlerine ışık tutarak iki asırdan fazla bir süre içerisin-
de geçirdiği dönüşümü ortaya koymaktır. Dönüşüm süre-
cinde; milliyetçi düşüncenin ilk formu, kitleselleşmesi ve 
hangi sonuçları meydana getirdiğini gün yüzüne çıkarma 
amacı güdülmüştür. Kitap on iki bölümden oluşmaktadır. 
İlk bölümde kavramsal tanımlamalar üzerinde durul-
muştur. Milliyetçilik, milliyet, vatanseverlik, dil ve gelenek 
sözcüklerinin farkları ve mahiyeti detaylıca açıklanmıştır. 

Yazar, milliyetin biyolojik anlamda ayırt edici bir ırka denk 
geldiğini ifade ederek zamanla etkileşimden dolayı yatay 
geçişlerin mümkün olduğunu belirtmiştir. Biyolojik nite-
liklerin tek başına bir milliyeti oluşturmada ve bir arada 
tutmada etkili olmadığı kabul edilmiştir. Ek olarak,  Uzak 
Asya’da, Avrupa’da ve Afrika’daki farklı milliyetçi söylem 
ve eylemlerin ortaya çıkmasındaki belirleyici saikler; dil, 
kültür, tarih ve örf-gelenek kodlarındaki ayrımdır. Ancak 
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ele geçirmek için tüm yollara başvurmuşlardır. Sekizinci 
bölümde, bu düşmanlık detaylıca ele alınmış, milliyetçi 
emperyalizm, dışlama, ötekileştirme gibi kıyaslara olanak 
sağlanmıştır. Ekonomik ve askeri başarıyı dini ve etnik 
azınlıklar üzerinden devşirme anlayışı 1800’lerin sonu ve 
1900’lerin ilk çeyreğine kadar devam etmiştir. Dokuzuncu 
bölüm, milliyetçiliğin belki de en kritik maddesini ihtiva 
etmektedir. I. Dünya Savaşı’nın ana sebebi olarak milliyet-
çiliğin kabul edilmesi bilinen bir gerçektir. Milliyetçiliğin 
müsebbip olma özelliği yanında vakaların sonuçlarına da 
etki ettiği sık sık dile getirilmiştir. Savaş sonunda büyük 
imparatorlukların tarihe karışıp ulus devletlerin ortaya 
çıktığı düşünülürse bu yanlış bir yorum olmayacaktır. 
Yazar azınlıkların, ulus devletleşme sürecinin muharriki 
olduğunun altını da çizmiştir. II. Dünya Savaşı’ndaki mil-
liyetçi düşüncenin özelliklerinden onuncu bölümde bah-
seden Hayes, totaliter milliyetçiliğin diktatörler ürettiği 
ve bu diktatörlerin de olağanüstü hamlelere başvurarak 
siyasi tarihi değiştirmeye cüret ettiklerini okuyucusuyla 
paylaşmıştır. Yeni totaliter diktatörlük vatansever kitle 
desteğine hükmetmekte ve ona dayanmaktadır. Bu dik-
tatörlük, etkin eğitim ve propaganda unsurları sayesinde 
kendini konsolide etmiştir. Bu saatten sonra istediğini 
alacak potansiyeli kendinde gören bu liderler, milyon-
larca insanın ölmesine sebep olacak savaşların aktörleri 
olarak tarihe geçmişlerdir. 

On birinci bölüm II. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan çift 
kutuplu dünyanın ana aktörlerinden Rusya’nın silahlan-
ma ve yayılmacı politikalarıyla milliyetçi rekabeti artır-
masını konu almaktadır. Savaşın kaybedenleri Almanya, 
İtalya ve Japonya silah bırakıp savaşın bedelini ödeme 
uğraşına girmişlerdir. Hayes, savaşın kazanan tarafında 
olan Rusya’nın sosyalizmi bir kenara koyup milliyetçi sa-
ikle Avrupa ve ABD’yi konumlandırmıştır. Bu bölümde 
ayrıca yerel milliyetçi düşüncenin batı emperyalizmine 
karşı olduğu da ele alınmıştır. Kitabın son bölümünde 
milliyetçiliğin, dinin yerini aldığı ve insanların dinleri terk 
etmesine sebebiyet verdiği belirtilmektedir. Yazar bu 
olumsuz durumdan hareketle milliyetçiliğin eli kanlı bir 
din olduğu yorumu yapmaktadır.

Bu kitap, milliyetçi düşüncenin dinleşmesi yorumuyla 
şüphesiz farklı bir etki yaratmıştır. Diğer ideolojilerin bu 
denli tarihsel ve toplumsal zemine oturtularak inanç te-
meline yaklaştırılması mümkün olmayabilirdi. Komünizm 
veya liberalizmin fikirsel anlamda rasyonel gerekçelerle 
mücadelesi verilebilir ancak milliyetçiliğin bir inanca ve 
eyleme (iman-amel) tekabül etmesi hasebiyle dinleşme 
temayülü yerinde bir tevil olmuştur. Yazarın bir Katolik ol-
duğu düşünülürse milliyetçiliğin –inandığı- dine alternatif 
olması bu tespitlere yol açmış olabilir.

Milliyetçiliğin dinleşmesi yorumuyla çığır açması şöyle 
dursun, Hayes’in bu kitabı, milliyetçiliğin tarihsel sonuç-
larını betimleme noktasındaki başarısı takdir edilmelidir. 
Ancak başlığın altının doldurulamadığı da açıkça göze 
çarpmaktadır. Genel manada tarihsel sürecin anlatıldığı, 
milliyetçilik ideolojisinin kuramsal bağlamda ele alınma-
dığı, itikadi noktada nereye denk düştüğü gibi noktalarda 
yetersiz kaldığını da görmek mümkündür. Kitabın tarih-
sel süreci çok iyi anlatıp teorik ve yöntemsel konudaki 
eksikliğini kitabın sayfa sayısındaki eksikliğe de bağlaya-
biliriz. Özellikle onuncu bölümden sonraki kısımlar daha 
detaylı ele alınsaydı kitap bütünlüklü bir yapıya sahip 
olabilirdi. Ek olarak, tarihi gelişmeleri kronolojik bir sı-
rayla veren yazar, okuyucuyu kitapta tutmaktadır. Ayrıca 
kitabın yazılma tarihi 1960 olduğu için son 60 yıldaki ge-
lişmeler ihtiva edilememiştir. Diğer bir nokta da, Mark-
sist tarihçilerden farklı olarak tarihsel gelişmeleri makro 
bakış açısıyla ve kalıplarla açıklamamıştır. Hayes’in, mil-
liyetçiliğin tarihsel olayların nedenlerinden biri olduğunu 
göstermeye çalıştığı da düşünülebilir. Bu ise bu kitabın 
konsantre bir dünya siyasi tarihi kitabı olduğu tespitine 
götürmektedir. Eğer dünya tarihi milliyetçi perspektiften 
yorumlanacak olsaydı bu kitap bu alanda başarılı bir ça-
lışma olabilirdi. Ancak kavramsal çerçevede karşılaştırma 
niteliği taşıyan ve bir iddiayı kanıtlama çabası güdülen bu 
çalışmanın, genel manada milliyetçilik çalışan araştırma-
cılar için faydalı bir kitap olduğunu düşünmekteyiz. Ya-
şadığımız dönemde milliyetçi düşüncenin dominant bir 
nitelik kazanması, siyasal sosyal ve askeri gelişmelerde 
önemli rol oynamasından dolayı bu düşüncenin tarihsel 
ve zihinsel kökenlerine hâkim olabilmek ehemmiyet arz 
etmektedir. Bu kitabın da bu ihtiyacı karşıladığını düşün-
mekteyiz.
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