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Müsiad karşılıklı 40x26.5

öğretmenlerde her yerde ve her 
zaman öğrenme kültürü 
oluşturulmuş durumda. Eylül 
2015’den itibaren dijital destekli 
eğitime geçen Vizyon Kolejinde 
öğretmenler, öğrenciler ve veliler 
uygulamadan çok memnun 
olduklarını belirtiyorlar.
 
Dünya çapında örnek eğitim 
ülkesi  olan Finlandiya'da da 
aynı sisteme geçiliyor. 

Eğitim başarısı uluslarası çapta 
kabul gören Finlandiya'da da 
okullar teknoloji destekli eğitime 
geçiyor. Bunun ilk sinyalleri 
Finlandiya Hükümeti'nin 
2016’dan itibaren el yazısı 
eğitimine son verip, klavye ile 
okuma yazma öğretimine 
geçileceğini açıklamasıyla 
gelmişti. Bu yıl ise okullarda dijital 
tabanlı eğitime geçişin pilot 
çalışmaları yapılıyor. Finlandiya'da 
da okullar yakın bir zamanda 
Vizyon Kolejinde uygulanan 
model ve yöntemlere benzer bir 
eğitim vermeye başlayacaklar.

Öğrenme teknolojileri alanında 
uluslararası prestije sahip olan 
Sebit’in Proje okulu olan Vizyon 
Koleji, İstanbul’daki 
kampüslerinde oluşturduğu 
başarı öyküsüne ulusal çapta 
kampüs yapılanmasıyla devam 
ediyor. 3. kampüsü 2018’de 
Ankara İncek’te eğitime 
başlayacak olan Vizyon Koleji 
gelecek 5 yılda Türkiye’nin en 
nitelikli okul zincirlerinden biri 
haline gelmeyi hedefliyor. 

Vizyon Koleji  CEO'su Cem 
Arıtuluk, kurumun büyüme 
vizyonunu şu sözlerle ifade 
ediyor. “Türkiye’de nitelikli eğitim 
veren okullara ihtiyaç artıyor. 
Vizyon Koleji dengeli ve planlı bir 
büyümeyle kalitesini ülkenin her 
yerindeki kampüslerine taşımaya 
büyük özen gösterecek. Tüm 
çalışmalarımızı bu yönde 
sürdürüyoruz. Vizyon Koleji için 
kuruluşta belirlemiş olduğumuz 
bir stratejik büyüme takvimi var 
ve o takvime göre hareket 
ediyoruz. Buna göre ilk kampüsü 
2014, ikinci kampüsü 2015’de 
açtıktan sonra 2 sezon yeni 
kampüs açılışı yapmadık. Bu 
sürede organizasyonel olgunluk 
ve büyümeye hazırlık için 
çalışmaları tamamladık. Nitelikli 

kampüslerle büyüyeceğiz. 
2018-2019 sezonunda en büyük 
kampüsümüzü Ankara'da 
açıyoruz. 2019-2020 sezonunda 
ise 10 yeni kampüs açılışı 
yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz 
2023 sonuna kadar Türkiye 
çapında 50 kampüslük 
büyüklüğe ulaşmak.”
 
Dünyaya örnek olacak Türk 
okulu projesi.

Microsoft ve Sebit işbirliği 
kapsamında oluşturulan FLEXA 
eğitim modelinde kullanılan 
dijital eğitim altyapısı, eğitsel 
içerik ve ölçme değerlendirme 
araçları, merkezi ODTÜ 
Teknokent’de bulunan SEBIT 
tarafından organize ediliyor ve 
izleniyor. ABD, Çin, Malezya ve 
S.Arabistan’da 21. yy. eğitim 
altyapılarını oluşturan, yaptığı 
çalışmalarla dünyanın en önemli 
eğitim ödüllerini almayı başaran 
SEBIT, “Proje Okulu” çalışmasını 
dünyaya örnek olacak Türk okulu 
projesi olarak tanımlıyor. Vizyon 
Kolejinde uygulanan teknoloji 
destekli yenilikçi eğitim 
uygulamalarıyla, öğrenciler için 
öğrenme bariyerleri kalkıyor. 
Teknolojinin akıllı ve verimli 
kullanımıyla öğrencilerde ve 

Vizyon Koleji yenilikçi eğitim 
anlayışını büyük bir yatırım 
bütçesiyle tüm ülkeye 
taşıyacak.

Vizyon Koleji CEO'su Cem 
Arıtuluk, Türkiye'de özel okulların 
genellikle fiziksel ihtiyaca cevap 
vermeye odaklandıklarını, oysa 
nitelikli eğitim veren okul 
zincirlerine ihtiyacın arttığına 
dikkati çekerek “Vizyon Koleji 
dengeli ve planlı bir büyümeyle 
kalitesini ülkenin her yerindeki 
kampüslerine taşımaya büyük 
özen gösterecek. Franchise 
verilerek açılan lisanslı 
okullarımızda da aynı kaliteyi 
yaşatacağız. Tüm hazırlıklarımızı 
bu yönde sürdürüyoruz.” diye 
görüş bildirdi.

Eğitim otoriteleri, sahip olduğu 
potansiyel ve farklı eğitim 
modeliyle Vizyon Kolejinin 
önümüzdeki birkaç yıl içinde 
Türkiye'nin en yaygın okul 
zincirlerinden biri olacağını 
öngörüyor.

Microsoft ve Sebit’in Proje Okulu 
olan Vizyon Koleji başarı 
öyküsünü tüm ülkeye yayıyor.

Cem ARITULUK / Vizyon Koleji CEO’su



Merhaba, Bu Vizyona Sen de Katıl!

Microsoft & Sebit Proje Okulunun

Biz Microsoft'un ve Türkiye'nin en büyük öğrenme 
teknolojileri kurumu olan Sebit'in Proje Okuluyuz. 
Okul öncesinden liseye kadar akademik başarıyı 
21.yüzyıl vizyonuyla elde eden yenilikçi eğitim 
uygulamalarımız İstanbul'da başarı öyküsü haline 
geldi, uluslararası ortamda ses getirdi. Şimdi 
vizyonumuzu tüm ülkeye yayma zamanı...

Türkiye'nin dört bir yanında Vizyon Koleji 
kampüsleri için proje geliştirme çalışmalarımız 
başladı. Şehrine ''nitelikli eğitim vizyonu'' 
getirmek için heyecan duyan bir eğitimci, 
girişimci ya da yatırımcıysanız bizi hemen 
arayın, tanışalım.

BAŞARI ÖYKÜSÜ
YENİ KAMPÜSLERLE

BÜYÜYOR

Proje Geliştirme ve Franchising iletişimi için;

E-mail: franchise@vizyonkoleji.k12.tr • Tel: 0541 649 38 68 • Adres: Vizyon Koleji Bahçeşehir Merkez Kampüsü-İstanbul • Web: www.vizyonkoleji.k12.tr

Müsiad karşılıklı 40x26.5



8 | ÇERÇEVE | KASIM - ARALIK 2017

Yıl: 25 Sayı: 83 - Kasım- Aralık 2017
İçindekiler

ARAKAN'DA ZULÜM VE 
SESSIZCE  KATLANILAN 
ACILAR VAR

MÜSIAD YENI DÖNEM 
IÇIN AVRUPA’DAKI 
YOL HARITASINI 
BELIRLEDI

 MÜSIAD,
 ULUSLARARASI IŞ
 DÜNYASINI NEW
YORK’TA BULUŞTURDU

MÜSIAD
PERAKENDE VE 
PAZARLAMA MTAL 
AÇILDI

Arakanlılar, içeride Myanmar’ın 
askerî rejiminin kuşatması 
altındayken, dışarıda ise 
Hindistan, Çin, Tayland ve 
Bangladeş’in muhasarası 
altında hayatta kalmaya 
çalışıyor

MÜSİAD, Münih Şubesinin 
Olağanüstü Genel Kurulunda, 
Avrupa 2018 Stratejilerini belirledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği, iş dünyasını “Dünya İş 
Zirvesi”nde buluşturdu

MÜSİAD Bağlarbaşı Perakende 
Pazarlama Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi açılış töreni 23 
Ekim’de gerçekleştirildi

40 54

60 64
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 KALKINMANIN
 ANAHTARI: FAIZSIZ
BANKACILIK

TÜRKIYE’DE KATILIM 
BANKACILIĞINA 
IHTIYACIMIZ VAR 

AILESIZ BIR
ÇOCUK, ONU 
BABASI GIBI 
SAHIPLENEN BIR 
TÜRK

İslami bankacılık sisteminin ve 
söz konusu model içerisindeki 
finans ürünlerinin geliştirilmesiyle 
ve gerekli yasal altyapının 
oluşturulmasıyla Türkiye, İslami 
finansın merkezi haline gelebilir

Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği Genel Sekreteri Osman 
Akyüz, faizsiz finans sisteminin 
Türkiye’deki gelişimini 
değerlendirdi

Gerçek bir yaşam öyküsünü 
beyaz perdeye aktaran 
Mustafa Uslu, Ayla’yı anlattı

70 88

92 106

YENI TÜRKIYE’NIN 
YOL HARITASI 
VIZYONER’17’DE 
ÇIZILDI
MÜSİAD Vizyoner 17 Sektörler 
Zirvesi, 11-12 Ekim tarihlerinde 
İstanbul WOW Hotel’de 
düzenlendi
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MÜSIAD Adına Sahibi Genel Başkan
Abdurrahman KAAN

Eğitim, Kültür ve Yayından Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı

İsrafil KURALAY

Eğitim, Kültür ve Yayın Komisyon Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Melike GÜNYÜZ

Genel Yayın Yönetmeni
Oğuz ÖZCAN

Yazı Işleri Sorumlusu
Muhammet Furkan GÜMÜŞ

Yayın Yönetim
Hatice Gülbahar HEPSEV, Abdullah PARLAR

GENEL MERKEZ
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu / İSTANBUL  

Tel: 0 212 395 00 00 - Faks: 0 212 395 00 01

YAYIN KURULU
Yrd. Doç. Dr. Melike GÜNYÜZ
Bilal ARIOĞLU
Haluk İMAMOĞLU
Dr. Şefik MEMİŞ
Kemal ÇİFTÇİ
Mehmet KAR
Mustafa KARAGÜLLÜOĞLU
Ömer ARICI
Mustafa ÖZKAN
Muhammed Furkan GÜMÜŞ
Abdullah PARLAR

Çerçeve Dergisi’nde yer alan yazıların tüm sorumluluğu yazarına aittir. MÜSİAD sorumluluk kabul etmez.  
MÜSİAD’ın izni olmaksızın alıntı yapılamaz ve logosu kullanılamaz.

Genel Koordinatör Ömer Arıcı
Grup Direktörü Mustafa Özkan

Yayın Yönetmeni Merve Ay
Görsel Yönetmen Cüneyt Mert

Illüstrasyon Merve Aktaş
Redaksiyon Ayşe Nur Azca

Fotoğraf Mahmut Gediz

Reklam Koordinatörü Öztunç Handereli
oztunc.handereli@cubemedya.com

Reklam Satış Yöneticisi Mustafa Yalçınkaya
mustafa.yalcinkaya@cubemedya.com

CubeMedya Yayıncılık Tanıtım
Organizasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Koşuyolu Mah. Katip Salih Sok.  
No: 48/1 Kadıköy / İSTANBUL 
T: 0216 325 25 52 - F: 0216 315 25 00

YAYIN TÜRÜ 2 Aylık, Yerel, Süreli Yayın

BASKI Matsis Matbaa
Tevfikbey Mahallesi Dr. Ali Demir Caddesi 
No:51 34290 Sefaköy/İSTANBUL  
Tel: 0212 624 21 11

YAYIN YÖNETIM
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Türkiye'nin Büyümesine Katkı 
Sunmak Adına Çalışıyoruz

MÜSIAD Genel Başkanı

BAŞKAN'DAN

2 017’nin son aylarını yaşadığımız 
bugünlerde şimdiden 2018 yılının 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını temenni ederek 

sözlerime başlamak isterim. 2017 yılı bizim 
için dolu dolu geçti. 2017 yılının ilk altı 
ayında değerli Başkanımız Nail Olpak ve 
yönetim kurulumuzun önderliğinde birçok 
güzel etkinliğe imza atıldı. Yurtiçi ve yurtdışı 
teşkilatlarımıza yenilerini ekleyerek daha da 
büyüyüp güçlendiğimiz bir dönem yaşadık.
Bu yıl, haziran ayında gerçekleştirdiğimiz 
MÜSİAD 24. Olağan Genel Kurulu ile 
görev süresi dolan değerli başkanımız Nail 
Olpak’tan MÜSİAD’ın başkanlık görevini 
devraldım. Bir bayrak değişimi olarak 
gördüğümüz bu görevi, layıkıyla yapmak 
için yönetim kurulumuz ile çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Göreve başlamamızın hemen 
ardından yönetim kurulu üyelerimizle 
bir araya gelerek 2017-2019 yılları için 
hedeflerimizi ve yapmayı planladığımız 
faaliyetleri belirledik. Ekim ayının başında 

da Avrupa Başkanlar Toplantısı yaparak, 
2018 yılı özelinde Avrupa’daki stratejik yol 
haritamızı çizdik. 
MÜSİAD Vizyoner 17 Sektörler Zirvesi’ni 
başarılı bir şekilde tamamladık. Bir gelecek 
imajı olarak nitelendirdiğimiz zirveye katılan 
alanında uzman isimlerden tecrübelerini ve 
dönüşüm hakkındaki düşüncelerini dinledik. 
Yaptıkları konuşmalar ile bizleri onurlandıran 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın 
Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın’a bu 
vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Aynı zamanda zirvenin gala yemeğinde 
bizleri yalnız bırakmayan Başbakan Sayın 
Binali Yıldırım'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’na ve 
Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan’a da 
ayrıca teşekkür ederim. Gala yemeğimize 
katılmalarından dolayı onur duyduk. Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği ile organize 
ettiğimiz ve 16-17 Kasım tarihlerinde 
İstanbul Haliç Kongre Merkezinde 
gerçekleştireceğimiz Global Katılım Zirvesi 
(GPAS)’nde de faizsiz bankacılıkla ilgili 
önemli adımların atılacağına inanıyorum. 
Yaptığım pek çok açıklamada birçok kez dile 
getirdiğim gibi MÜSİAD olarak istihdama 
özel bir önem veriyoruz. Çalışmalarımızı 
da bu kapsamda sürdürüyoruz. Uzun 
vadeli olarak istihdama katkı sunacağına 
inandığımız okulumuz MÜSİAD Bağlarbaşı 
Perakende ve Pazarlama Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisemizin açılışını gerçekleştirdik. 
İstihdam artışına katkı sunabilmek adına 
kalifiye insan gücüne ihtiyacımız var. Bunun 
için de tematik liseleri ön plana çıkarmamız 
gerektiğini düşünüyorum. 
Yeni dönemde yatırım, ticaret ve ihracat 
seferberliği başlattık ve bu yönde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu minvalde 
düzenleyeceğimiz etkinliklerimizin hem 
üyelerimizin hem de Türkiye’nin büyümesine 
önemli katkılar sunacağı kanaatindeyiz.   

Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Merhaba,





KASIM - ARALIK 2017 | ÇERÇEVE | 13 

SUNUŞ

Oğuz ÖZCAN
Genel Sekreter

Başarılı Pek Çok Etkinlikle 2017’yi Geride Bıraktık

Değerli Okurlarımız,

C 
erçeve dergisinin, 2017 
yılında yayınlanan son sayısı 
ile birlikteyiz. 83. sayımızın 
hazırlığı içerisinde olduğumuz 
dönemde pek çok etkinliğe 
imza attık. New York’ta 
MÜSİAD USA’in önderliğinde 
“Dünya İş Zirvesi” ile her 
iki yılda bir düzenlediğimiz 

MÜSİAD Vizyoner Zirvesi’nin ikincisini 
gerçekleştirdik. Ayrıca Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği olarak Münih Şubemizin 
Olağanüstü Genel Kurulunda Avrupa 2018 
stratejilerimizi belirledik. 97. Genel İdare 
Kurulumuzu da Aksaray Şubemizin ev 
sahipliğinde gerçekleştirdik. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet 
Daniş’in de katıldığı bu organizasyonumuzda 
bakanlık temsilcilerine, hazırladığımız “İyi 
Ekonomide Gıda, Tarım ve Hayvancılık” 
raporunu da sunduk. Söz konusu dönemde 
Japonya’nın en önemli üniversitelerinden 
biri olan Kumamoto Üniversitesi ile de 
karşılıkla fayda sağlayacak iş birliklerine imza 
atabilmek adına MoU Anlaşması imzaladık. 
Öte yandan MÜSİAD’ın “En Büyük Projesi” 
olarak adlandırılan gençlik kuruluşumuz Genç 
MÜSİAD’ın düzenlediği “Young Business 
Academy” Haliç Üniversitesinin Sütlüce 
Kampüsünde devam ediyor. Ayrıca geçtiğimiz 
günlerde okulumuz MÜSİAD Bağlarbaşı 
Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinin açılışını gerçekleştirdik. 
Düzenlediğimiz açılış töreninde; İstanbul 
Millî  Eğitim Müdürü Sayın Ömer Faruk 
Yelkenci, Üsküdar Kaymakamı Sayın Murat 
Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye 
Başkanı Sayın Hilmi Türkmen de bizleri 
yalnız bırakmadı. Söz konusu etkinliklerimiz 
ve benzer pek çok etkinliğimizin detaylarını, 

MÜSİAD Haberler bölümümüzden 
öğrenebilirsiniz. Bu sayımızda Prof. Dr. 
Sayın Kerem Alkin, ekonomik anlamda 
Türkiye ve dünyanın 2017 yılını nasıl geride 
bıraktığı ile ilgili bir değerlendirme metni 
kaleme aldı. Kapak konumuzu da “Ekonomik 
Kalkınmanın Anahtarı: Faizsiz Bankacılık” 
başlığı ile hazırladık. Burada da faizsiz 
sistemin dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimini 
değerlendirdik. Bu sayımız size ulaştığı 
sıralarda Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
ile birlikte organize ettiğimiz Global Katılım 
Finans Zirvesi (GPAS)’ni gerçekleştiriyor 
olacağız. İnsani değerleri ön plana çıkaran 
yeni paylaşım ekonomisinin ruhuna inanan 
kişi ve kurumları bir araya getirmeyi 
amaçladığımız bu etkinliğimizi, 16-17 Kasım 
tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde 
düzenleyeceğiz. Bu konu ile ilgili bilgileri de 
dergimizde bulabilirsiniz. Kapak konumuzu 
oluştururken iş dünyası temsilcilerinin değerli 
görüşlerine yer vermemizin yanı sıra Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri 
Sayın Osman Akyüz’le de bir röportaj 
gerçekleştirdik. Katılım Bankacılığının İslam 
hukuku açısından değerlendirmesini de İslam 
Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Sayın İshak Emin 
Aktepe’den kaleme almasını rica ettik. 
Aktüel bölümümüzde ise Türkiye’nin 
Oscar’a katılacağı “Ayla” filminin yapımcısı 
Mustafa Uslu ile Çerçeve dergisinin eski 
yayın yönetmenlerinden ve dijital yayıncılık 
alanlarında çalışmalar yapan önemli 
isimlerden biri olan Erhan Erken’le röportaj 
yaptık. 
Bu sayımıza emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum. 2018 yılının ilk 
sayısında görüşmek dileğiyle.
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Malezya'dan Türk Yatırımcılara Davet

Türkiye, Kazakistan’la Yatırım Anlaşması 
İmzaladı

M alezya Uluslararası Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Dato Sri Mus-

tapa Mohamed, ikili görüşmelerde 
bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.
Türkiye ile Malezya arasında 2015'te 
imzalanan serbest ticaret anlaşması 
sonucu yaklaşık 3 milyar dolarlık bir 
ticaret hacmi oluşturduklarını hatırla-
tan Mohamed, 2020 yılında bu rakamı 
5 milyar dolar seviyesine çıkaracak-
larını bildirdi. 

Mohamed, "Potansiyel sektörlerdeki 
iş birliğini artırmak istiyoruz. Eğitim, 
turizm, sağlık, gıda, enerji ve savun-
ma sanayisi başta olmak üzere daha 
birçok alanda iş birliğini geliştirmeyi 
düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 
Malezyalı şirketlerin Türkiye'ye 2 mil-

K azakistan ile Türkiye arasın-
da 590 milyon dolarlık yatırım 

anlaşması imzalandı. Kazakistan 
Başbakanlığı tarafından yapılan açık-
lamada, Kazakistan’ın Ankara Büyü-
kelçiliğinin çabalarıyla Kazakh İnvest 
Millî  Şirketi ile Çalık Holding, Yıldırım 
Holding, Yıldızlar SSS Holding, Agro-
best Group ve diğer Türk şirketleri 
arasında toplam 590 milyon dolarlık 
yatırım anlaşmalarının yapıldığı bildi-
rildi. Açıklamada, anlaşmaların Kaza-
kistan’da inşaat malzemeleri, makine 
üretimi, kimya işletmeciliği, metalürji 
ve enerjinin üretimini öngördüğü kay-
dedildi. Son beş yılda Kazakistan’da 
Türk şirketlerinin 667,5 milyon dolar-
lık 18 yatırım projesinin hayata geçir-

yar 630 milyon dolar yatırım yaptıkları 
bilgisini veren Mohamed, Türkiye'nin 
Malezya'nın en büyük 24'üncü ticaret 
ortağı hâline geldiğini aktardı. Serbest 
ticaret anlaşmasıyla iki ülke arasın-
da ticareti yapılan ürünlerin yüzde 
70'inde vergilerin kaldırıldığına de-
ğinen Mohamed, "Türkiye'ye yatırım 
yapmak isteyen Malezyalı şirketlere, 
Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu'ya 
açılan kapı olarak jeopolitik konu-
mundan bahsediyoruz. Bunun somut 
örneği olarak da 3 milyar dolara yakın 
bir ticaret hacmi ortaya koyduk. Şimdi 
Türk şirketlerini Malezya'yı ve ASEAN 
bölgesini keşfetmeye davet ediyoruz. 
Türkiye'yi ve Türk şirketlerini de Ma-
lezya'ya yatırım yapmaya çağırıyo-
ruz." değerlendirmesinde bulundu.

diğine vurgu yapılan açıklamada, ile-
riki süreçte 10 projenin daha devreye 
alınacağı hatırlatıldı. Açıklamada, Tür-
kiye’nin Kazakistan’a yaptığı toplam 
yatırımın 2,1 milyar dolar olduğunun 
da altı çizilirken 2017 yılının ilk altı 
ayında yapılan yatırımın 925,1 milyon 
dolar olduğu kaydedildi.

Türkiye ile Gambiya İyi 
Niyet Beyanı İmzaladı

A ile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, Gambiya 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kadın İşle-
ri Bakanı Aja Fatoumatta Tambajang ve 
beraberindeki heyeti makamında ağırladı. 
Ziyaret kapsamında iki bakanlık arasın-
da iş birliğinin geliştirilmesine yönelik iyi 
niyet beyanı metni imzalandı. İmzalanan 
mutabakat zaptı ile ilgili konuşan Bakan 
Kaya, “Bu belge kâğıt üzerinde imzalan-
mış bir belge olarak asla kalmayacak. 
Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılıkla 
mücadelede, kadın girişimciliği ve istih-
damını artırmada, kadınların, kız çocukla-
rının toplumsal ve ekonomik alanda güç-
lendirilmesinde, kadına yönelik şiddetle 
ülkemiz arasındaki ortak iradenin ve iş 
birliğinin somut bir mührü olarak hayata 
geçecektir inşallah.” ifadelerini kullandı. 
Tambajang ise Gambiya ile Türkiye ara-
sındaki ilişkilerin insanlığın çıkarı için 
olduğunu vurguladı. Tambajang, "Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya, Afri-
ka Birliğine ve bizim komşu ülkelerimize 
benzeri görülmeyen bir desteği olduğunu 
söylemem gerekiyor. Çünkü biz bu kadar 
üst düzeyden, doğrudan bir desteği gör-
müş değiliz. Bundan da büyük onur duyu-
yoruz.” şeklinde konuştu.
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E 
skişehir'de 90 milyon dolarlık ya-
tırımla kurulan Alp Havacılık Heli-
kopter İş Merkezi, Başbakan Binali 
Yıldırım’ın da katıldığı törenle hiz-

mete açıldı. Törende konuşan Alp Havacılık Yö-
netim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata,“Türkiye’ye 
yetişen gencecik mühendis, operatör arkadaşla-
rımızın burada yarattığı enerji, teknoloji paylaşım-
ları bizi çok önemli noktalara getirdi. 2023’te 500 
milyon dolarlık ihracata ulaşacağımızı şimdiden 
söyleyebilirim.” dedi. Yeni açılan tesiste Sikors-
ky helikopterlerinin dişli ve dişli kutuları, döner 
komponentleri, rotor asamblesi, uçuş kumanda 
sistemi ve iniş takımları üretilecek. 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde mevcut 23 
bin 500 metrekare kapalı alan ve 30 bin metre-
kare genişleme alanında, 600'ün üzerinde nitelikli 
personel ve çok sayıda alt yükleniciyle üretim 
yapan şirket, ABD, Fransa, Kanada gibi pazarlara 

ihracat gerçekleştiriyor. Alp Havacılık, kabiliyet-
leri ve alt yüklenicilerinin imkânlarıyla Sikorsky, 
Pratt&Whitney, Pratt&Whitney Canada, Lockheed 
Martin, UTC Aerospace Systems, Honeywell ve 
Boeing gibi müşterileri için helikopter dinamik, 
helikopter kuyruk pervanesi sürücü mili sistemi, 
iniş takımı ve uçak yapısal parçalarıyla hidrolik ve 
yakıt boru sistemleri üretiyor. Alp Havacılık, Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ ana yükleniciliğinde 
Sikorsky ile yürütülen Türk Genel Maksat Heli-
kopteri Projesi'nde rol aldı. Sözleşme bedeli yak-
laşık 3,5 milyar dolar olan projeyle Türkiye'nin ge-
nel maksat helikopter ihtiyacı karşılanmış olacak.
Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komu-
tanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel 
Müdürlüğü için 109 adet T70 Kara Şahin Helikop-
teri üretilecek.

Türkiye’nin Helikopter İhtiyacı Karşılanacak
Türk Genel Maksat Helikopter Projesi kapsamında Sikorsky helikopterleri için 
bir dizi üretimin yapılacağı Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi, faaliyete geçti
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G 
ürcistan Hükümeti tarafından 2014 
yılında yurtdışına gönderilecek ço-
cuk ve genç yaştaki kanser hasta-
larının tedavilerinin desteklenmesi 

amacıyla kurulan Gürcistan Dayanışma Fonuna 
göre, hastalar ve yakınları tedavi için daha çok 
Türkiye'yi tercih ediyor. Gürcistan Dayanışma Fo-
nu’nun İcra Direktörü Sopio Kakliaşvili-Dzagnid-
ze, yaptığı açıklamada, fonun üç yıl önce, kanser 
tedavisi gören ve maddi durumu yetersiz ailelere 
mensup çocuklar ile gençlerin desteklenmesi için 
oluşturulduğunu anlattı. Fonun, hükümetin yanı 
sıra yerel ve yabancı işadamları ve vatandaşların 
yardımlarıyla finanse edildiğini dile getiren Sopio 
Kakliaşvili-Dzagnidze, "Özellikle Türk işadamları-
nın bu fona büyük destek verdiğini belirtmek is-
terim." ifadelerini kullandı. Fon sayesinde kanser 
tedavisi gören çocuk veya genç 428 kişiye destek 
olduklarını aktaran Dzagnidze, "Yurtdışına gönde-
rilen 253 çocuk Türkiye, Almanya, ABD, Japonya, 
Avusturya, İtalya, İspanya, Fransa ve İsrail'de te-

davi gördü. Bu çocuklardan 153'ü Türkiye'de tedavi 
edildi. Hastaların ve ailelerin çoğu tedavi için Türk 
kliniklerini seçiyor. Bu öncelikle bölgenin yakın 
olması, iki ülke arasındaki vizesiz seyahat ile en 
önemlisi kaliteli tıbbi bakım hizmetinden kaynak-
lanıyor." değerlendirmelerinde bulundu.
Ayrıca Türkiye'deki sağlık merkezleriyle Gürcistan 
makamları ve fon arasında yakın iş birliği olduğu-
nu vurgulayan Dzagnidze, Türkiye'nin Tiflis Büyü-
kelçiliğine teşekkür etti. Dzagnidze, "Fonun kuru-
luşundan bu yana elde edilen en büyük başarımız, 
Gürcistan'da onkoloji hastası olan, 21 yaşına ka-
darki hiçbir çocuğun parasızlıktan dolayı hayatını 
kaybetmemesidir." şeklinde konuştu.

Gürcülerin, Onkoloji Tedavisindeki Tercihi Türkiye

Gürcistan Dayanışma Fonuna göre, hastalar ve yakınları tedavi için  
daha çok Türkiye'yi tercih ediyor
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Türkiye'nin AR-GE İnovasyon Zirvesi  
Büyük İlgi Gördü

Türkiye Tıbbi Cihaz İhraç Ediyor 

T ürkiye’nin gelecek vizyonunu 
Millî leştirme ve yerlileştirmede 

ihtiyaç duyduğu konuların tartışıldığı 
ve çözüm önerilerinin konuşulduğu 
2. MMG AR-GE İnovasyon Zirvesi ve 
Sergisi; Türkiye’nin dört bir yanından 
üniversiteleri, teknoparkları, kalkınma 
ajanslarını ve AR-GE merkezlerini bir 
araya getirdi. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, Millî Savunma 
Bakanlığı himayelerinde; Sağlık Ba-
kanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı, TÜBİTAK, DEİK, MÜSİAD ve 
TOKİ’nin katkıları ile düzenlenen et-
kinlik; tüm paydaşların hedefe doğru 

D ünyada cerrahi alet üretiminde 
üçüncü kümelenme merkezi 

olan ve Türkiye'nin ilk Medikal İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ku-
rulduğu Samsun'da sektör temsilci-
leri, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın 
sağlık cihazlarında yerli üretimin artı-
rılması yönündeki açıklamasını olum-
lu karşıladı. Medikal Sanayi Kümelen-
me Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. 
Ahmet Aydemir, kentte yaklaşık 40 
yıldır cerrahi alet üretildiğini söyledi.
Aydemir, eski silah ustalarının tez-
gâhlarının cerrahi alet üretmeye 
başlamasıyla sektörün üretime geçti-
ğini anımsatarak, daha sonra cerrahi 
aletlere ek olarak ortopedik implant-
lar, sterilizasyon konteynerleri, ame-

iş birliği içerisinde kararlılıkla ilerle-
meleri yönünde atılan somut adım-
larla sonuçlandı.
Bu yıl 13 oturumda, inovasyon ve AR-
GE'nin lideri 54 konuşmacı Türkiye’nin 
bilim ve teknoloji alanlarındaki strate-
jilerini, yol haritalarını anlatırken özel 
sektör, kamu ve üniversitelerden 213 
kurum ve kuruluş, 500’e yakın inovatif 
ürün ve icat sergiledi. Zirve ve sergiyi, 
yediden yetmişe 10 binin üzerinde zi-
yaretçi takip etti.

liyathane terlikleri ve masaları gibi 
pek çok ürün üretilmeye başlandığını 
vurguladı. Samsun'da üretilen tıbbi 
aletlerin birçok ülkeye ihraç edildiğine 
işaret eden Aydemir, Sağlık Bakanı 
Ahmet Demircan'ın, "Türkiye'yi ya-
bancı sağlık cihazları tüketim pazarı 
olmaktan çıkarmak istiyoruz. Türkiye, 
sağlık endüstrisinde bir seviyeye gel-
mek zorunda, bunu da yapabilecek 
güçtedir." açıklamasının sektöre umut 
verdiğini kaydetti. 

5G’ye Türkiye de Katkı 
Sağlayacak

B ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) tarafından ODTÜ, Hacettepe 

ve Bilkent üniversiteleri ile operatörlerin 
katılımıyla imzalanan "5G Vadisi-Açık Test 
Sahası Protokolü" ile Türkiye, dünyada 5G 
teknolojisinin standartlarının belirlenme-
sine katkı sağlayacak.
Bu kapsamda 5G Vadisi’nde, BTK, üni-
versiteler ve işletmecilerin iş birliğiyle 
5G ve ötesi teknolojilerin AR-GE, ÜR-GE 
ve testlerinin yapılacağı bir altyapı ku-
rulması amaçlanıyor. Akademisyenler, 
araştırmacılar, doktora öğrencileri gibi 
5G konusunda teknoloji üreten herkesin 
faydalanabileceği açık test sahasında, 
elektronik haberleşme sektörünün tüm 
paydaşları için yeni AR-GE fırsatlarına 
olanak sağlanacak.
Kamu-üniversite-işletmeci-sanayi iş bir-
likleri bağlamında etkili araştırmalar ve 
projeler yürütülmesine imkân sağlana-
cak 5G Vadisi Açık Test Sahası, ekosis-
teme katma değeri yüksek iş imkânları 
oluşturacak.
Ayrıca 5G Vadisi Açık Test Sahası Pro-
jesi ile AR-GE çalışmalarının patentle-
re dönüşmesi, patentlerin uluslararası 
standart çalışmalarına aktarılması ve 
bu standartlara dayalı ürünlerin küresel 
çapta yerli markalar oluşturması için ça-
lışmalar hızla sürüyor.
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Millî Piyade Tüfeği Sayısı Artıyor

Türkiye, AB'nin 2 Katından Fazla Büyüdü

S avunma Sanayii Müsteşarlığı 
(SSM), tüm tasarım, geliştirme 

ve kalifikasyon faaliyetleri millî im-
kanlarla gerçekleştirilen MPT-76'nın 
seri üretimi için Makine ve Kimya 
(MKE) ile 20 bin, Kale Kalıp ile 15 bin 
14, Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ile 10 
bin adetlik sözleşme imzaladı.
Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
olmak üzere tüm dost ve müttefik 
ülkelerin hafif silah ihtiyacının karşı-
lanması hedeflenen projede, üretim 
ve teslimat çalışmaları sürüyor.
İlk seri üretim sözleşmesini imzala-
yan MKE, bugüne kadar SSM'ye par-
tiler hâlinde 2 bin 680 tüfek teslim etti. 
MKE, üretim süreci devam ederken 
MPT-76 için sahra ve birlik seviyesi-
ne uygun eğitim videoları hazırlat-

T ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
ve Avrupa İstatistik Ofisi (Euros-

tat) verilerine göre, Türkiye bu yılın ilk 
çeyreğinde yakaladığı yüzde 5'in üze-
rindeki büyüme performansını ikinci 
çeyrekte de sürdürdü. Yılın ilk çeyre-
ğinde yüzde 5,2 büyüyen Türkiye eko-
nomisi, ikinci çeyrekte yüzde 5,1'lik 
büyüme oranını yakaladı. Türkiye, bu 
büyüme oranlarıyla söz konusu dö-
nemlerde Avrupa ortalamalarını geri-
de bıraktı. Avrupa ülkeleri yılın ilk çey-
reğinde yüzde 2,1, ikinci çeyreğinde 
ise yüzde 2,4 büyüdü. Böylece Türkiye, 
Avrupa ortalamasının 2 katından fazla 
büyüme gösterdi. Avrupa'da yılın ikin-
ci çeyreğinde en fazla büyüme kay-
deden ülke Romanya oldu. Romanya 

mak üzere harekete geçti. Kurum bu 
amaçla hizmet alımı yoluna başvura-
cak. MPT-76 için hazırlanacak eğitim 
videosunda modellerden yararlanıla-
cak. Çekimlerde yer alacak modeller, 
TSK'nın kullandığı askerî kamuflajlar-
la görev yapacak. Videolar özel olarak 
hazırlanacak. DVD'lere kaydedilerek 
idareye teslim edilecek. Sahra ve birlik 
seviyesine yönelik 500'er olmak üzere 
toplam bin DVD'nin teslimatı gerçek-
leştirilecek.

söz konusu dönemde yüzde 5,7 bü-
yüme başarısı yakaladı. Romanya'yı 
yüzde 5,2 ile Estonya ve Slovenya 
izledi. Türkiye, yılın ikinci çeyreğinde-
ki yüzde 5,1'lik büyümesiyle Avrupa 
ülkeleri arasında dördüncü sırada yer 
aldı. Yılın ikinci çeyreğinde Avrupa'nın 
önde gelen ekonomilerinden Hollanda 
yüzde 3,8, Almanya yüzde 2,1, Fransa 
ve İngiltere ise yüzde 1,7 büyüdü.

“MTTB-Dava” ile 
“Devrim” Buluştu

M illî Türk Talebe Birliği (MTTB) 
Kayseri Şubesi ve Erciyes Üni-

versitesi Mühendislik Fakültesi öğrenci-
leri iş birliğiyle yapılan elektrikli otomobil             
"MTTB-Dava"nın tanıtımı, Eskişehir'de 
özel bir cam bölmede sergilenen Türki-
ye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"in ya-
nında gerçekleştirildi. MTTB Kayseri Şube 
Başkanı Akın Kaya yaptığı açıklamada, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
ısrarla üzerinde durduğu yerli otomobil 
projesi için küçük de olsa bir adım attıkla-
rını belirtti. Elektrikli otomobil üretiminde 
tecrübe elde ettiklerini vurgulayan Kaya: 
"MTTB-Dava isimli elektrikli otomobili-
mizi geliştirerek günlük hayatta kulla-
nıma uygun olarak hizmete sunmak ve 
'Devrim' otomobilinden beri milletimizin 
içinde ukde kalan yüzde 100 millî ve yerli 
otomobil üretiminde söz sahibi olmak is-
tiyoruz. Aracımıza ilgi gösteren ve bizleri 
bu konuda cesaretlendiren Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Meclis 
Başkanımız İsmail Kahraman'a, Başba-
kanımız Binali Yıldırım'a, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü'ye, MTTB 
Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel'e, 
TÜBİTAK'a, İstanbul Büyükşehir Belediye-
si İETT'ye, desteklerini esirgemeyen ku-
rumu ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz." 
şeklinde konuştu. 
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T 
ürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Sağlık 
Bakanlığının destek verdiği hayvan 
kaynaklı kemik grefti (kemik tozu) 

üretiminde tüm aşamalar tamamlandı, seri üre-
time geçilecek.
Konu ile ilgili DTİ İmplant Genel Müdürü Talat Bu-
ğur, bir açıklama yaptı. TÜBİTAK Başkanı Arif Er-
gin'in kemik tozu üretiminin Türkiye'de olmadığını, 
firma olarak bu işi kendilerinden beklediklerini 
söylemesi üzerine araştırmaya başladığını anlatan 
Talat Buğur, "Biz de ülkemiz ve İslam âlemine kat-
kıda bulunmak istedik. Bu işin çok zor olduğu or-
taya çıktı. Bu ürünü üretmek kadar CE sertifikas-
yonu çok zor bir süreç. Türkiye'de hiçbir kuruluş CE 
sertifikası veremiyor. Avrupa'da da bunu dört firma 
veriyor. Uluslararası konsorsiyum kurduk. Türkiye, 
Almanya, Hollanda, Fransa ve İsviçre'nin ortak 
bir projesi. Yüzde 87 ile hâkim ortak Türkiye ola-

rak biziz. Uluslararası konsorsiyumla bu ürünün 
üretilmesini ve CE sürecini çözmüş olduk. Kemik 
tozunu artık üretim safhasına getirdik. Yaklaşık bir 
yıl sonra seri üretime geçiyoruz. Bir yıl sonra helal 
kemik tozunu, Türkiye ve tüm İslam âlemine sun-
muş olacağız." şeklinde konuştu.
Kemik tozu üretiminin kriterlere uygun olması ge-
rektiğini belirten Buğur, "İnsan vücuduna hayvan 
dokusu implante ediyorsunuz. Biz dünyada olma-
yan bir teknoloji geliştirdik. Kemikte istenmeyen 
dokuları karbondioksit teknolojisiyle ayırıyoruz." 
dedi. 
Buğur, kemik tozunun Türkiye'de üretilmesinin 
ülke ekonomisine katkısının yanında manevi bo-
yutunun da olduğunu vurgulayarak, "Nüfusunun 
yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkeyiz. Bilimsel 
anlamda yapılan çalışmalarla kemik tozunu dana 
kaynaklı üretiyoruz. Bu işi, bilim ve maneviyatın 
birleşmesi olarak görüyorum." diye konuştu.

Helal Kemik Tozunda Seri Üretim Aşamasına Gelindi

TÜBİTAK'la Sağlık Bakanlığı desteğiyle Türkiye'de üretilecek helal standartlarda kemik 
tozu üretimi için tüm hazırlıklar tamamlandı, seri üretim aşamasına gelindi
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S 
ultanu’ş Şuara unvanına layık gö-
rülmüş Üstat Necip Fazıl Kısakürek; 
şair, yazar, sanat ve aksiyon adamı… 
İslamcılık düşüncesinin önemli fikir 

mimarı… Ömrünü İslamcılığa adayan ve bu dava 
uğruna her türlü çileye göğüs geren büyük mü-
tefekkir… Çağımıza ışık tutan bu fikir insanının 
manevi ve kültürel mirasını yaşatmak adına Star 
gazetesi tarafından “Necip Fazıl Ödülleri” veriliyor. 
Bu yıl dördüncüsü verilecek olan ödüllerin kaza-
nanlarını belirlemek için Beşir Ayvazoğlu, Osman 
Konuk, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. M. Fatih 
Andı ve Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'tan oluşan jüri bir 
araya geldi. "Necip Fazıl Ödülleri 2017"de altı ayrı 
dalda ödül kazananlar belirlendi. Hem geleneksel 
hem modern şiir birikimine yaslanarak ve modern 
Türk şiirinde ana akım içinde kalarak özgün bir 
eser ortaya koyması nedeniyle "Necip Fazıl Şiir" 
ödülüne Ahmet Murat, hikâyeciliği ve hikâyeler 

üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı "Necip Fa-
zıl Hikâye-Roman Ödülüne" ise Necip Tosun layık 
görüldü.
Bu yıl öykü dili denemeleriyle Betül Nurata, hayata 
ve dünyaya şaşırtıcı aralıklardan bakış gibi nitelik-
leriyle de Emre Ergin "Necip Fazıl İlk Eserler Ödü-
lü"nü almaya hak kazandı.

Kültür ve edebiyat dünyasında geçmişle bugünü 
buluşturan çalışmalarıyla "Necip Fazıl Fikir-Araş-
tırma Ödülü"ne N. Ahmet Özalp, eserleri ve yetiş-
tirdiği öğrencilerle Türk felsefe kültürüne, düşünce 
hayatına önemli katkılar sunduğu için "Necip Fazıl 
Saygı Ödülü"ne ise Prof. Dr. Teoman Duralı seçildi.
Bosna Hersek ile Türkiye arasında köprü vazife-
si gören aydınlardan biri olması dolayısıyla bu yıl 
ilki verilen "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat 
Ödülü"ne de Bosnalı şair Cemalettin Latiç layık 
görüldü.

“Necip Fazıl Ödülleri 2017"nin Kazananları Belirlendi

Star gazetesince verilen "Necip Fazıl Ödülleri 2017"yi kazananlar açıklandı
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Rusya’ya Yapılan İhracat Artış Trendinde 

Türkiye’den Dünyaya Yangın Dayanımı 
Yüksek Sunta İhracı

D oğu Karadeniz'den 
Rusya Federasyo-

nu'na bu yılın sekiz ayında 
gerçekleştirilen ihracat, 
önceki yılın aynı dönemi-
ne göre miktar ve gelir 
bazında arttı. Doğu Kara-
deniz İhracatçılar Birliği 
(DKİB) verilerinden yapılan derlemeye 
göre, bölgeden Rusya Federasyonu'na 
yılın ilk sekiz aylık döneminde 154 bin 
311 tonluk ihracat gerçekleştirilerek 
104 milyon 13 bin 907 dolar gelir elde 
edildi. Bölgeden geçen yılın aynı döne-
minde Rusya'ya 38 bin 104 ton ihracat 
yapılmış ve karşılığında 36 milyon 317 
bin 520 dolar gelir elde edilmişti. Buna 
göre söz konusu dönem itibarıyla 
Doğu Karadeniz'den yapılan ihracat 

B olu'nun Mudurnu ilçesinde, kö-
mür, fuel-oil ve mazot yerine 

odun ve türevlerinden oluşan “yeşil 
yakıt” kullanılarak üretilen ve TSE ta-
rafından test edilip yangına dayanıklı-
lığı belgelendirilen suntalar, 46 ülkeye 
ihraç ediliyor. Yılda 360 bin metreküp 
sunta üreten ve 2016 yılında 150 milyon 
liradan fazla satış kârı gerçekleştiren 
fabrika, Asya, Avrupa, Balkanlar, Ame-
rika, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına 
ürün gönderiyor. Yıldız Entegre Mudur-
nu Yonga Levha Üretim Tesisleri Genel 
Müdürü İbrahim Yavuz, yaptığı açıkla-
mada, yangına dayanıklı malzemelerle 
zararları en aza indirmeyi amaçladık-
larını belirtti. Günlük bin 300 metreküp 
üretim kapasiteye sahip üretim tesi-

miktar bazında yüzde 305, 
değer bazında ise yüzde 186 
artış gösterdi. Doğu Karade-
niz İhracatçılar Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi 
Gürdoğan, yaptığı açıklamada, 
Doğu Karadeniz'den Rusya 
Federasyonu'na yapılan ihra-

catın sürekli artış trendinde olduğunu 
söyledi. Söz konusu ülkeye yılın sekiz 
aylık döneminde yapılan ihracatın ge-
çen yılın aynı dönemine oranla arttığını 
ifade eden Gürdoğan, "Doğu Karade-
niz'den Rusya'ya yılın ilk sekiz ayında 
131 bin 517 ton karşılığında 90 milyon 
725 bin 687 dolar yaş meyve sebze ih-
racatı yapıldı. Toplam ihracatın yüzde 
87'sini tek başına yaş meyve sebze 
ürünleri oluşturdu." diye konuştu.

sinde 220 kişinin aktif çalıştığını anlatan 
Yavuz, "Fabrikada üretilen 'Variosunta' 
isimli ürün için TSE onaylı 'Ahşapta 
Yangına Dayanımı En Üst Sınıf' göster-
gesi olan 'B s1 d0' sertifikası alınmıştır. 
Bu belgeyi Türkiye'de sektörümüzde ilk 
alan firma olma gururunu yaşıyoruz. 
Bu sertifikaya sahip ürünlerimizin yan-
gın anında yangına dayanıklılık süresi 
arttı. Bununla ilgili ihracatımız devam 
ediyor. Dünyanın 46 ülkesine ihracat 
yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin “Beslenme 
Haritası” Çıkarılacak

S ağlık Bakanlığı yetkililerinden edi-
nilen bilgiye göre, “Türkiye Sağlıklı 

Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” 
ve 10’uncu Kalkınma Planı’nda yer alan 
“Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması” 
uygulamaya sokuldu. Araştırmayla ulusal 
düzeyde zayıflık-şişmanlık durumu, fizik-
sel aktivite, bazı risk faktörleri ve sağlık 
parametrelerinin yanı sıra besin tüketimi 
değerlendirilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ör-
neklemi belirlenen ve Türkiye genelinde 
15 yaş üzeri bireyler için uygulanacak 
çalışma, 31 Aralık'a kadar devam edecek.
Söz konusu çalışmada, sağlık tarama-
sı ve beslenme ölçümleri de yapılacak. 
Aile Sağlığı Merkezlerine davet edilen 
vatandaşların boy, kilo ölçümü, sağlık ve 
beslenme sorunlarını içeren anketler di-
yetisyen eşliğinde yapılacak.
İl düzeyinde yapılacak planlamalar için 
Gaziantep, pilot il olarak seçildi. Çalışma 
için dört gün süreyle verilen eğitimlere 
235 diyetisyen, halk sağlığı laboratuvarları 
ile aile hekimliği uygulama ve bulaşıcı ol-
mayan hastalıklar şube müdürleri katıldı.
Araştırmaya katılacak vatandaşlar ise 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından be-
lirlendi.
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K 
alkınma Bakanlığı verilerinden 
derlenen bilgilere göre, 1986-2001 
döneminde kamu-özel ortaklığıyla 
67 yatırıma imza atılırken, bunların 

toplam bedeli 11,4 milyar dolar olarak hesaplandı. 
Söz konusu ortaklık kapsamında 2002 yılında 
herhangi bir yatırım hamlesinin yapılmadığı Türki-
ye'de, 2003 yılından itibaren önemli bir artış görül-
dü. Buna göre, 2003-2017 döneminde 150 yatırım 
gerçekleştirilirken, bunların toplam bedeli 46,4 
milyar dolar oldu. Böylece son 32 yıldaki toplam 
yatırım tutarı, 57,8 milyar dolara ulaştı.

Ulaştırma Yatırımları İlk Sırada
Sektörler açısından değerlendirildiğinde 1986 yı-
lından bu yana en fazla yatırım yapılan alan ulaş-
tırma oldu. Söz konusu dönemde 40 kara yolu 
yatırımına 17 milyar dolar, 18 havaalanı yapımına 
da 17,6 milyar dolar harcandı. Ulaştırma yatırımla-

rını 21 adet ve 11,5 milyar dolar ile sağlık tesisi, 81 
adet ve 9,1 milyar dolarla enerji sektörü yatırımları 
izlerken, iki endüstriyel tesis yatırımı için 1,4 milyar 
dolar, 17 yat limanı ve turizm tesisi yatırımı için 1 
milyar dolar ödendi. Son 32 yılda en fazla yatırım 
yapılan yıl ise 2013 olarak kayıtlara geçti. 2013'te 
23,3 milyar dolarlık harcama ve 36 yatırımla tarihî 
rekor kırıldı.

En Çok Tercih Edilen Model YİD
Kamu-özel ortaklığıyla gerçekleştirilen projelerde 
en çok tercih edilen yatırım modeli yap-işlet-dev-
ret (YİD) oldu. Toplam 217 yatırımın 103'ü YİD mo-
deliyle uygulamaya konulurken, bu kapsamdaki 
yatırımların toplam tutarı yaklaşık 42 milyar dolar 
olarak hesaplandı. Bu dönemde yap-kirala-devret 
modeliyle 11,5 milyar dolarlık 21, işletme hakkı 
devri modeliyle 10 milyar dolarlık 88, yap-işlet mo-
deliyle 416,8 milyon dolarlık 5 projeye imza atıldı.

Kamu-Özel İş Birliği Yatırımları Yükseliyor
Türkiye, 1986-2017 döneminde kamu-özel sektör iş birliğiyle  

58 milyar dolara yaklaşan 217 yatırım gerçekleştirdi
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01 Ağustos-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Opet, CarrefourSA, Arçelik, Beko, TeknoSA, Watsons, Enterprise üye işyerlerinde 1 TL harcama karşılığında 2 Mil, Rixos’ta
4 Mil kazanımı gerçekleşecektir. Mil kazanımı sadece Garanti Bankası POS’larından Miles&Smiles programı üyesi işyerlerinde Miles&Smiles Kredi Kartı ile yapılacak
işlemlerde geçerlidir. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri 1 ayda Opet, CarrefourSA, Watsons ve Enterprise harcamalarından en fazla 5.000’er Mil, Arçelik,

Beko ve TeknoSA’dan 10.000’er Mil kazanabilir. Rixos otellerinde yapılacak harcamalarda Mil kazanımında sınır yoktur. Firmalardan yapılan alışverişlerden kazanılan
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Türkiye, Almanya'nın Köln kentinde 107 ülkeden 7 bin 405 firmanın katıldığı Anuga 
2017 Gıda ve İçecek Fuarı’nın 298 firmayla 5. büyük katılımcısı oldu

ANUGA’YA TÜRK FİRMALARI 

Damga Vurdu

Almanya'nın Köln kentinde 
düzenlenen dünyanın en büyük 
gıda fuarı olarak bilinen Anuga 
2017 Gıda ve İçecek Fuarı'nın, 298 

firmayla 5. büyük katılımcısı Türkiye oldu.
Köln'de 7-11 Ekim arasında gerçekleştirilen 
fuara, 107 ülkeden 7 bin 405 firma katıldı. 
Dünyanın en büyük gıda fuarı olarak bilinen 
Anuga'da dünyanın önde gelen gıda firmaları boy 
gösterdi. Türkiye, 298 firmasıyla organizasyonun 
5. büyük katılımcısı olurken, Polonya, Kanada, 
Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Belçika gibi 
birçok ülkenin çatısı altında kendi firmaları adına 

stant açan Türk işadamları da eklendiğinde 
Anuga'nın neredeyse her katında Türk ürünlerini 
görmek mümkün oldu. Pastırma, sucuk, döner, 
fındık, çay, Bursa kestanesi, süt ürünleri, Çorum 
leblebisi, cezerye, Türk kahvesi, unlu mamuller, 
zeytin ve zeytinyağı, meyve suları, doğal içecek 
gibi ürünleriyle fuara damgasını vuran Türk 
katılımcılar hem ziyaretçilerin damaklarını 
şenlendirdi hem de önemli bağlantılar kurdu.

Merdivenlere bile reklam verdiler
Bazı Türk işadamlarının fuar alanının 
merdivenlerine bile reklam vererek ürünlerini 



Fuara damgasını vuran Türk katılımcılar hem 
ziyaretçilerin damaklarını şenlendirdi hem de 
önemli bağlantılar kurdu

tanıttığı organizasyonda, Marmarabirlik, Aroma, 
Kınık Maden Suları, Uludağ İçecek, Kardelen 
Kestane, Has Tavuk, Baktat gibi Türkiye'nin 
adını duyurmuş birçok firması da yer aldı. Fuara 
ziyaretçi olarak gelen işadamları da ihracat ve 
ithalat bağlantıları yaptı. Bursa'nın güllaç üreticisi 
81 yaşındaki Doğu Kılınç gibi birçok işadamı, 
yeni pazarlara açılmak, gıdadaki yeni trendleri 
görmek için fuarda katılımcılarla görüştü.

"Türk Firmaların Kendilerini Burada 
Gösteriyor Olması Önemli"
Türkiye'nin Dusseldorf Başkonsolosluğu Ticaret 

Ataşesi Mustafa Hilmi Aşkın, Türkiye'nin bu 
fuarda etkili olduğunu söyledi. Aşkın, şunları 
kaydetti: "5. büyük katılımcı Türkiye oldu. 

İtalya, Almanya, Çin ve İspanya bizim önümüzde 
yer aldı. Ziyaretçilerle birlikte Türkiye'den yoğun 
katılım oldu. Gıda sektörü açısından gerçekten 
de burada olmalıydık ve varız. Yeni trendleri takip 
edip, kendi ürünlerimizi sergilemek açısından 
bu çok önemli. Dünyanın en büyük gıda fuarı 
ve sadece Almanya olarak değil tüm dünyaya 
ulaşabilme adına Türk firmaların kendilerini 
burada gösteriyor olması önemli."
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H er sektörde olduğu gibi gıda alanında da yeni inovasyonlar var. 
Dünya bireyselleşmeye doğru gidiyor. Hazır yemeklere doğru 
yoğun bir ilgi var. Bunun yanı sıra verimlilik ve rekabet anlamında 

katetmemiz gereken bir yol var. Bu fuar sayesinde rakiplerimizin neler 
yaptığını bizzat görme imkânı buluyoruz. Buna göre de ürünlerimizi 
geliştirme imkânı elde ediyoruz. Biz 5. büyük katılımcı olarak gözüküyoruz; 
ancak fuarda Türk firmasının sayısı oldukça fazlaydı. Bulgaristan'dan 
Almanya'dan, Kanada'dan ve Hollanda'dan katılan birçok Türk firmamız 
var. Bunları da göz önüne aldığımızda belki ikinci belki üçüncü büyük 
katılımcı oluyoruz.

Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 

Üyesi Aytuğ Onur

FUARDAKİ TÜRK FİRMA SAYISI, OLDUKÇA FAZLA
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Türkiye Millî Ampute Futbol Takımı, İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu

AVRUPA ŞAMPİYONU:

Türkiye Millî Ampute Futbol Takımı

Türkiye Millî Ampute Futbol Takımı, 
İstanbul'da düzenlenen Avrupa 
Ampute Futbol Federasyonu Avrupa 
Şampiyonası'nın final maçında 

İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye 
Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol 
Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, 
Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) 
bünyesindeki ay-yıldızlı ekip, şampiyonanın 
finalinde İngiltere ile Vodafone Park'ta karşılaştı. 
Karşılaşmaya etkili başlayan Türkiye, 25. dakika 
Ömer Güleryüz'ün kaydettiği golle ilk yarıyı 

1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci 
yarısında iyi pas yapan ay-yıldızlılar, 50. dakikada 
Westbrook'un golüne engel olamadı. Uzatma 
dakikalarında baskısını arttıran Türkiye, 50+1. 
dakikada Osman Çakmak'ın golüyle öne geçti ve 
sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmayı; Gençlik 
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Bedensel 
Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit 
Uztürk, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman 
ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek 
de takip etti. Vodafone Park'ta oynanan ve 2-1 
kazanılan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber 
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Yaklaşık 42 bin seyirci kapasiteli Vodafone 
Park'ı tamamen dolduran Türk sporseverler, 
bayrak ve marşlarla ay-yıldızlılara destek 
verdi

büyük sevinç yaşayan ay-yıldızlı futbolcular, 
gözyaşlarına hâkim olamadı. Türk bayrağıyla 
beraber takım halinde tribünleri dolaşan millîler, 
marş ve tezahüratlara eşlik etti.
Millîler, madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak'ın elinden aldı.

Maça Büyük İlgi
Türkiye'nin, İngiltere ile oynadığı karşılaşmaya 
seyirciler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 42 bin 
seyirci kapasiteli Vodafone Park'ı tamamen 
dolduran Türk sporseverler, bayrak ve marşlarla 
ay-yıldızlılara destek verdi.

Şampiyon Millîler Dünyanın Gündeminde
Türkiye Millî Takımı'nın başarısı dünya 
gündeminde de yer aldı. Sosyal medya 
hesabından ampute futbolcuların mücadelesi, 
tribünleri dolduran taraftarlar ve kupa sevincinin 
yer aldığı fotoğraflardan kolaj yapan Avrupa 
Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), "Ev sahibi 
Türkiye'nin İngiltere'yi yendiği maçı 40 bin taraftar 
izledi. İnanılmaz sporculara olağanüstü destek." 
ifadelerini kullandı. 

ESPN: Sporu Bu Yüzden Seviyoruz
Dünyanın önde gelen medya organlarından biri 
olan ESPN, maç sonrası büyük sevinç yaşayan 
millî futbolcuların fotoğraflarını sosyal medya 
hesabından takipçileriyle paylaştı ve "Türkiye, 
uzatma dakikalarında attığı golle şampiyon oldu. 
Sporu bu yüzden seviyoruz." yorumunu yaptı.

Bleacher Report: Kazanmak Böyle 
Hissettirir
ABD merkezli spor sitesi Bleacher Report ise 
millî futbolcuların sevincini yansıtan fotoğrafları 
paylaştığı sosyal medya hesabında, "Avrupa 
Ampute Şampiyonluğu'nu kazanmak böyle 
hissettirir." yazarken, paylaşımına Türk bayrağı 
ve kalp emojileri ekledi.
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96, Almanya’ya yüzde 139, Bulgaristan’a yüzde 
700, İtalya’ya yüzde 110 ihracat artışı oldu.A slan yürekli evlatlarımızı kutluyoruz. 

Çok güzel bir mücadele ortaya 
koydular. İngiltere karşısında 1-0 öne 

geçtiler. Bitime çok kısa zaman kala beraberlik 
geldi; ama mücadeleyi devam ettirerek maçı 
kazandılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Böyle 
bir atmosfere ihtiyacımız vardı. Gruptan 
çıkarken bile her adımda onları 80 milyon 
destekledi. Onlar, bu milletin teveccühünü ve 
desteğini sonuna kadar hak etti. Ülkemizin 
içinde bulunduğu durum çerçevesinde böyle 
bir heyecana ve coşkuya ihtiyacı vardı. Bunu 
değerli sporcularımız bize yaşattı. Kendileriyle 
gurur duyuyoruz. Herkes maça koşarak geldi. 
İnsanlarımız, vatandaşlarımız bu stada aktı ve 
güzel bir atmosfer oluştu. Tekerlekli basketbol 
takımımız da şampiyon olmuştu. Bize hayatın 
bir mücadele olduğunu öğretiyorlar. Bu 
mücadeleden asla yılmıyorlar. Ortaya koydukları 
özveri, coşku ve sergiledikleri futbolla çok güzel 
şeyleri hak ediyorlar. Kocaman yürekli aslan 
parçalarını, bu milletin evlatlarını tebrik ediyoruz. 
Yolları açık olsun. Onlarla gurur duyduk. Bize 
muhteşem bir akşam yaşattılar. Her şey güzel 
ülkemiz için. Biz, kenetlendiğimiz ve tek yürek 
olduğumuz zaman pek şok şeyi başarabiliriz.

Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman 
Aşkın Bak

BÖYLE BİR 
ATMOSFERE 
İHTİYACIMIZ 
VARDI
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temaslarda bulunmak için 
Sırbistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi

ERDOĞAN, SIRBİSTAN’DA

Türk Bayraklarıyla Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
geçtiğimiz günlerde Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç 
ile resmi temaslarda bulunmak 

üzere Sırbistan’a gitti. Bu ziyaret kapsamında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki Boşnak 
nüfusun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi 
Pazar (Yeni Pazar) şehrini ziyaret etti. Şehre 
gelişinde Türk bayraklarının yanı sıra “Türkiye” 
ve “Yeni Pazara Hoş Geldiniz” pankartlarını 
taşıyan şehir halkının sevgi gösterileriyle 
karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi 
Pazar Belediyesinde Sırbistan Cumhurbaşkanı 

Aleksandar Vuçiç’in de katılımıyla Sancak 
bölgesindeki şehirlerin belediye başkanları ile bir 
toplantı gerçekleştirdi.
“Dostluk Köprüsü” adlı toplantının ardından 
Sırbistan ile Türkiye arasında imzalanan 
dört anlaşmanın imza törenine de katılan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Novi Pazar 
Belediyesi önünde kurulan platformdan halka 
hitaben bir konuşma yaptı. 

Bağlarımızı Daha da Güçlendireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki Sancak 
kökenli vatandaşlar ile Sırbistan’daki Boşnak 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki Sancak 
kökenli vatandaşlar ile Sırbistan’daki Boşnak 
azınlığın Türkiye ile Sırbistan arasındaki 
köprüyü oluşturduğunu dile getirdi

azınlığın Türkiye ile Sırbistan arasındaki köprüyü 
oluşturduğunu dile getirdi. Erdoğan, “Aramızdaki 
güçlü gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki 
olumlu etkilerini hep birlikte görüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde bu bağları daha da 
güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu Coğrafyanın Tüm Halkları Bizim 
Kardeşimizdir
“Batı Trakya’da, Rodoplarda, Belgrad’da, 
Sancak’ta, Balkanlar’ın neresinde olursa olsun 
bu coğrafyanın tüm halkları bizim kardeşimizdir” 

diye konuşan Erdoğan, Sırbistan’ın da birlik, 
beraberlik, dirlik içinde olmasını, müreffeh bir 
hâle gelmesini istediklerini kaydetti. Erdoğan, 
Türk işadamlarını Sırbistan’da ve Sancak 
bölgesinde yatırım yapmaları konusunda teşvik 
ettiklerini aktardı. Erdoğan, bölgenin Sırbistan’la 
ve komşu ülkelerle ticari entegrasyonunda 
büyük öneme sahip olacak kara yolu ve hava 
yolu projelerinin süratle hayata geçirilmesi için 
her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Her Zaman Yanınızdayız
Ülkelerin yöneticileri olarak kendilerinin istikrarlı 
ve müreffeh bir Balkanların inşası konusunda 
kararlı olduklarını sözlerine ekleyen Erdoğan, 
“Sırbistan’ın ve onun önemli bir parçası olarak 
gördüğüm Novi Pazar’ın gelişmesi, kalkınması, 
zenginleşmesi için hep birlikte yapacağımız çok 
işimiz var. Unutmayın, her zaman yanınızdayız. 
Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte inşallah dostluğumuzu 
koruyacağız.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
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YAŞASIN TÜRK-SIRP DOSTLUĞU
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Novi Pazar Belediyesinde yapılan toplantının ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile binanın önünde toplanan kalabalığa seslenerek, Türk mevkidaşını 
coşkulu şekilde karşılayan şehir halkına teşekkür etti. Vuçiç, “Hangi milletten ve dinden olursa olsun 
tüm Sırbistan vatandaşlarının çıkarları için elimden gelenin en iyisini yaptığımı ve yapmaya devam 
edeceğimi söyleyecek cesaret ve iyi niyete sahibim. Sizleri düşündüğü ve sizlere yardım etmek istediği 
için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Yaşasın Sırp-Türk dostluğu, yaşasın Sırbistan.” 
ifadelerini kullandı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklama ile TANAP 
projesinin planlanandan erken tamamlanacağını belirtti

TANAP’IN % 80'İNDEN

Fazlası Tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı (TANAP) projesinin 
Çanakkale Boğazı denizaltı geçiş 

çalışmalarının yapıldığı gemide incelemelerde 
bulunarak yetkililerden bilgi aldı. 
Ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan 
Bakan Berat Albayrak, Türkiye ve Avrupa için 
dünya enerji arz güvenliği noktasında çok 
önemli bir proje olarak nitelendirdiği TANAP’ın, 
Çanakkale Boğazı denizaltı boru döşeme 
işleminin proje için kritik köşe taşlarından biri 
olduğunu söyledi. Bakan Albayrak, “Hakikaten 

çalışmalar son hızıyla, son sürat devam ediyor. 
İnşallah istediğimiz şekilde bu planlamayla 
giderse proje hesaplanandan, planlanandan 
daha erken tamamlanacak." dedi.
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Albayrak, TANAP'ın Avrupa ve doğal gaz arz 
güvenliği açısından hayati ve tarihi bir proje 
olduğuna işaret etti

TANAP, Hayati ve Tarihi Bir Proje
Albayrak, TANAP'ın Azerbaycan-Türkiye özelinde 
olmak üzere Avrupa ve doğal gaz arz güvenliği 
açısından hayati ve tarihi bir proje olduğuna işaret 
etti. Hem geçmiş bakanlar ve bürokratlar hem 
de şu anda görevde olan bürokratların TANAP 
projesi için büyük mesai ortaya koyduğunu 
belirten Albayrak, "Bu projenin her aşamasında 
biz Türkiye olarak çok büyük inisiyatifler aldık, 
büyük efor sarf ettik. Bugün de TANAP projesinin 
çok kritik önemdeki teknik ayaklarından bir 
tanesi olan Çanakkale Boğazı denizaltı geçişi 
noktasında boruların döşenmesini ve planlı, 
teknik ve tam anlamıyla güvenli bir şekilde yerine 
yerleştirilmesi çalışmalarını yerinde izledik. 
Bugün 1261'inci borunun -bu hakikaten anlamlı 
bir sayı- yerleştirilme çalışmalarını yerinde 
izledik. Bu proje kapsamında çok başarılı bir ekip 
çalışması söz konusu. Gerek Malezyalı firma 
gerek tüm paydaşların çabasıyla inşallah TANAP 
yönetimiyle birlikte projenin yüzde 80'inden 

fazlası tamamlandı.” açıklamalarında bulundu.

Durmak Yok, Çalışmaya Devam
Albayrak, “İnşallah, önümüzdeki sene Türkiye 
ayağı, 2020'nin ilk çeyreğinde de Trans 
Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) kısmının 
tamamlanmasıyla da Azeri gazının Avrupa 
piyasalarında hayat bulmasına şahitlik edeceğiz. 
Türkiye olarak her zamankinden daha fazla ve 
yoğun çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah, 
ülkemiz için dünya enerji ve gaz piyasaları için 
hayırlı bir proje olur. Biz her zaman dediğimiz 
gibi 'Durmak yok, çalışmaya devam' diyoruz." 
şeklinde konuştu.
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TANAP PROJESİ
Toplam bin 850 kilometre uzunluğa sahip olacak TANAP, yıllık 16 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak. 
Söz konusu miktarın 6 milyar metreküpünün Türkiye'nin talebinin karşılanması için kullanılması, 10 
milyar metreküplük kısmının da TAP ile Avrupa'da değerlendirilmesi öngörülüyor. Projeyle gelecek yıl 
haziran veya temmuz ayında Türkiye'ye ilk gazın taşınması planlanıyor.
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Arakanlılar, içeride Myanmar’ın askerî rejiminin kuşatması 
altındayken, dışarıda ise Hindistan, Çin, Tayland ve Bangladeş’in 

muhasarası altında hayatta kalmaya çalışıyor

Arakan'da
Yavuz İnan – Deniz Feneri Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu

Zulüm ve Sessizce  Katlanılan Acılar Var



KASIM - ARALIK 2017 | ÇERÇEVE | 43 

YAŞAM | ROTA



44 | ÇERÇEVE | KASIM - ARALIK 2017

atı’nın emperyalist taktik ve stratejile-
riyle desteklenen dinsel fanatizm ve 
radikalizm, bunun yol açtığı ayrımcı-
lık, etnik Millî yetçiliğin doğal sonucu 

olarak ortaya çıkan ve beraber yaşamayı imkânsız 
kılan ideolojik bağnazlık, dünyanın her yerinde 
insani felaketlere yol açıyor. Bugün, Arakan soru-
nu bu durumun en çarpıcı örneklerden biri olarak 
görülebilir.
Dünya üzerindeki Arakanlı nüfusunu, tam olarak 
kestirmek güç. Arakan Rohingya National Organi-
zation’a göre bu sayı, 3 buçuk milyonun üzerinde. 
Bu sayısının 2 milyonu hâlen Myanmar’da, 600 
bini Bangladeş’te, 350 bini Pakistan’da, 400 bini 
Suudi Arabistan’da, 100 bin Arakanlı ise Tayland, 
Malezya başta olmak üzere diğer komşu ülkelerde 
yaşıyor. 1 buçuk milyon Arakanlının vatanların-
dan sürüldüğünü söylemek mümkün. Myanmar 
içinde yaşayan Arakanlıların başta siyaset ve tica-

B

ret olmak üzere temel özgürlüklerinin kısıtlandığı 
düşünülürse, bu toplumun sosyo-psikolojik duru-
munun vahameti daha iyi idrak edilebilir.
Konunun siyasi geçmişi, başta İngiltere olmak 
üzere Batılı devletlerin bölgede yürüttüğü sömür-
gecilik faaliyetlerine kadar geri götürülebilir. Bu 
anlamda Arakan dramının tarihi 1947’de kuru-
lan Pakistan ve Hindistan, 1971’de Pakistan’dan 
koparak kurulan Bangladeş’ten çok daha eskidir. 
Bölgenin demografik yapısı, bölgenin sömürge ta-
rihini de kapsayan süre boyunca, günümüze kadar 

çeşitli müdahalelerle Müslüman Arakanlılar aley-
hine değişmiştir. Bu müdahalelerin belki de en 
ciddisi, Myanmar’da 1982 yılında çıkan vatandaş-
lık kanunudur. Buna göre Arakanlılar, anayasal 
statülerinde vatansız olarak tescillenmiştir. Bunu 
izleyen yıllarda Arakanlılar için yaşam şartları 
daha da ağırlaşmıştır: Köyleri ve ibadethaneleri 
daha kolay hedef alınmaya başlanmış, sorgu ve 
işkenceler artmış, seyahat hürriyetleri kısıtlanmış-
tır. Aynı zamanda Arakanlılar sağlık hizmetlerin-
den faydalanamaz hâle gelmiş, kamu görevlerin-
den mahrum bırakılmış; okuma imkânları artık 
resmî olarak engellenmiş, ellerindeki mallarından 
oldukları gibi mülk edinme haklarını kaybetmiş, 
ağır vergiler ödemeye mecbur bırakılmış, teşebbüs 
hürriyetleri ellerinden alınmış ve inançlarını hür 
bir şekilde yaşamaları bütün bir devlet gücü kul-
lanılarak engellenmiştir. Bugün itibarıyla geçim 
kaynağı sadece balıkçılık ve çiftçilik olan Arakan 

Beraber yaşamayı imkânsız kılan 
ideolojik bağnazlık, dünyanın her 

yerinde insani felaketlere yol 
açıyor

YAŞAM | ROTA
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halkının, ülkenin Batı kıyısında, başkenti Sittwe 
olan Rakhine (Arakan) eyaletindeki toprakları 
Myanmar idaresince müsadere ediliyor, balıkçı 
teknelerine el konuyor, göçe zorlanıyor ve daha 
da vahimi Arakanlılar, canları ve ırzları ile imti-
han oluyorlar. Bütün bu yaşananlara seyirci kalan 
insanlığın can çekiştiği söylenebilir. İnsanlık ses-
sizliğe gömülürken uluslararası toplum ön plana 
çıkıyor, elde ise nafile çabalar, göstermelik adım-
lardan başka bir şey yok. Zulüm kavramı ulusla-
rarası hukuk literatürüne girmiştir; ama onu bir 

halka karşı uygulayan ülkeye karşı yaptırım gücü 
yoktur. Myanmar’da olan biteni Myanmar devleti 
ile sınırlı düşünmek elbette zor. Çünkü böyle ağır 
bir insanlık suçunu kendi başlarına işlemeye ye-
tecek güçleri yok. Nüfusu 53 milyon, kişi başına 
GSYİH’si 1.275 USD olan bir ülkeden söz ediyoruz. 
Bu vakıa, bu suçun arkasında başka kimlerin ola-
bileceği sorusunu akıllara getiriyor. Kimler yok ki 
bu zalim ve gaddar Myanmar yönetiminin coğra-
fi olarak etrafında ve siyasi olarak arkasında? Bir 
tarafında Çin, diğer tarafında Tayland ve sınırının 
büyük bir kısmını paylaştığı Hindistan. Bu devlet-
lerin hepsi büyüklük değerleri açısından ayrı birer 
problem insanlık için. Hepsi birer devridaim maki-
nesi gibiler. Çalışmaları itibarıyla sonsuz bir dön-
güyü amaçlıyorlar. Bunlardan Çin, kuzeyde dünya 
ekonomisinin insan gücü kaynağını sırtlayan bir 
azman gibi iş görüyor, bir Leviathan! Batısında 
Hindistan, bir kast devleti, Çin’le aynı hedefte iler-

lemeye çalışıyor. Aşağıda, güneyde Tayland, tarif 
etmekte güçlük çektiğimiz bir uydu devlet. Myan-
mar’a küçük bir sınırı olan bir başka devlet var ki 
Arakanlılar için nefes alabilecekleri tek çıkış kapısı 
olarak görünüyor: Bangladeş. Ne var ki nüfusunun 
büyük bir kısmı Müslüman olan bu ülkenin idare-
si, Hindistan nüfuzunun etkisi altında ve kendi 
halkının hilafına aşırı katı bir laik yönetim anlayışı 
ile idare ediliyor. 
Bu komşu ülkelerin ortak bir özelliğini zikret-
mekte fayda var: Aşağı yukarı hepsinde çoğun-
luk aleyhine, azınlık lehine işleyen yönetim var. 
Gelir dağılımlarındaki adaletsizlik yine ortak bir 
karakteristik. Yine bu ülkelerin idarecileri, aske-
ri, polisi, Budizm’i, Hinduizm’i ve bürokrasilerini 
kendi amaçları uğruna aşırılaştırmada, radikalleş-
tirmede hiçbir beis görmüyorlar. İşte Arakanlılar, 
içeride Myanmar’ın askeri rejiminin kuşatması al-
tındayken, dışarıda ise Hindistan, Çin, Tayland ve 

Myanmar’da 1982 yılında çıkan 
vatandaşlık kanununa göre 

Arakanlılar, anayasal statülerinde 
vatansız olarak tescillenmiştir

YAŞAM | ROTA
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Bangladeş’in muhasarası altında hayatta kalmaya 
çalışıyor. 
Bu çoklu cendere altında yaşayan Arakanlılar ve 
Arakan meselesinin kitlesel manada Türk kamu-
oyu için bilinirliği, 2012’de Arakanlar aleyhine 
Myanmar devleti eliyle başlatılan etnik temizlik 
eylemlerine ve bu minvalde yaşanan şiddet olay-
larına geri götürülebilir. Konu, bu süreçte 2012 
yılı ve sonrası yaşanan başta şiddet olayları olmak 
üzere, cinayet ve insan haysiyetiyle birlikte düşü-
nülemeyecek insanlık dışı suçlar, 2016 yılı Ekim 
ayında vuku bulan şiddet ve zulüm olayları ile en 
son 2017 Ağustosu’nda tekrar alevlenen Myan-
mar askeri yönetiminin etnik temizlik eylemleri 
mihenk taşlarını oluşturmaktadır. Bu minvalde 
örnek gösterilebilecek Arakan Rohingya Birliği-
nin, İslam İşbirliği Teşkilatı için hazırladığı 14 Ey-
lül 2017 tarihli rapora göre 31 Temmuz 2017’den 
beri meydana gelen sistematik şiddet vakalarının 
bilançosu şöyle: 300 bin Arakanlı Myanmar’ı terk 
edip Bangladeş’e geçti. Yaklaşık 150 bin Arakanlı, 
Myanmar’ın Maungdaw and Buthidaung şehir-
lerinde sıkışmış durumda kaldı. Askeri güçler, 
Budist milisler tarafından katledilen, boğularak 
ve diğer sebeplerden ötürü ölen Arakanlı sayısı 
2 bin civarında. 200’ün üzerinde köy tamamen 
yakılmış durumda. Bütün bu olaylar olurken ko-
nuya hassasiyet besleyen kimi ülkeler ve Türkiye, 
Arakan’daki mezalimi dünya kamuoyunun günde-
mine taşımak için yoğun çaba sarf etmiştir. Her ne 
kadar bu insani felaket bugün dahi sürüyor olsa 
da Myanmar Hükümeti, uluslararası toplumu en 
azından daha fazla oyalamayacağını görmüştür. 
Türk kamuoyu, Arakan sorununa ilişkin cevabını 
STK’lar düzeyinde de vermektedir. Türk STK’la-
rın bölgedeki çalışmaları, Bangladeş ve Myanmar 
hükümetleri tarafından zorlaştırılmaktadır. Buna 
rağmen Türk sivil toplumu bölge halkına gücü 
nispetinde yardım ulaştırmaya devam etmekte-
dir. Bu yardımların manevi kıymeti en az maddi 
kıymeti kadar önemlidir. Çünkü Arakanlıların yi-
yecek ekmek kadar unutulmadıklarını hissetmeye 
de ihtiyaçları var. Bu psikoloji sadece Bangladeş’e 
sığınan Arakanlılar için değil, kendi ülkelerinde, 
Myanmar’da iç göçe maruz kalmış Arakanlılar için 
de geçerli. Şu an on binlerce Arakanlı, Myanmar 
içinde evlerinden uzaklaştırılmış ve oluşturulan 
veya askeri yetkilerce gösterilen kamplarda ya-
şamaktadır. Deniz Feneri Derneği, bu kapsamda 
2006 yılından itibaren Arakanlılara yönelik hem 
Myanmar hem de Bangladeş özelinde yardım ça-
lışmaları yürütmüş, 2012-2016 yılları arasında 
ise özellikle Bangladeş’e sığınan Arakanlılara yö-
nelik acil insani yardım çalışmalarını arttırmış, 

dönemsel projeler -ramazan ve kurban gibi- uy-
gulamış, su kuyuları açarak halkın temiz içme ve 
kullanım suyuna erişimini sağlamaya çalışmıştır. 
Aynı zamanda belli aralıklarla adak kesimi yapa-
rak Arakan halkının beslenmesine destek olmaya 
çalışmıştır.
Bundan sonra atılacaklar adımlarla Arakanlıların 
bulunduğu ve yaşadığı Bangladeş ve Myanmar’da 
siyasi olarak uygun zemin sağlanabilirse, insani fe-
laketin neden olduğu yaraları sarmak ve onarmak 
adına yukarda sayılan insani yarım faaliyetlerine 
ilave olarak STK’ların üstlenebileceği başlıca pro-
jeler şöyle sıralanabilir: Yeni yaşam alanları oluş-
turmak, bunun için yerel mimari tarzda konutlar 
inşa etmek, oluşturulacak bu alanlarda rehabili-
tasyon merkezleri kurmak, ailelerin kendi ekono-
milerini yardımsız sürdürebilmeleri için tarım ve 
balıkçılık yapabilmeleri için onları malzeme ve 
ekipman alımı ile desteklemek ve Arakan halkının 
özellikle uzun yıllardan beri mahrum kaldığı eği-
tim imkanı ile onları tekrar buluşturmak. 
Denilebilir ki Arakan’da yaşananlar insanlık için 
yeni değil. Orada zulüm ve sessiz sedasız katla-
nılan acılar var. Tropikal yağmurların büyüttüğü 
şeker kamışı tarlaları, yüksek ağaçlar ve düzlük-
lerde hasat bekleyen pirinç tarlalarını çevreleyen 
tepeler Arakanlıların çığlıklarını emip, içine hap-
sediyor, duyulmaz kılıyor, insanlık ve uluslararası 
toplum da bu fiziki ortama ayak uyduruyor.

Myanmar içinde yaşayan Arakanlıların 
başta siyaset ve ticaret olmak üzere temel 
özgürlüklerinin kısıtlandığı düşünülürse, 
bu toplumun sosyo-psikolojik durumunun 
vahameti daha iyi idrak edilebilir

YAŞAM | ROTA
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C umhuriyet tarihinde 
üçüncü kez bir lider, 
Cumhurbaşkanı Er-
doğan; 2023, 2053 ve 
2071 için Türkiye'nin 

uzun soluklu ve her türlü senaryo-
yu gözeten stratejiler oluşturması 
gerektiğinin ısrarla altını çiziyor. Bu 
amaçla da Türkiye'nin etkin, vizyo-
ner kadrolar oluşturmasına öncülük 
ediyor. Acıdır ki kendini entelektüel 
zanneden kimseler, ifade edilen ta-
rihlere yönelik strateji oluşturma gay-
retlerini ütopik çabalar olarak tanım-
lama acziyeti içindeler. Oysa Dünya 
Bankasının 2100 Küresel Nüfus 

Projeksiyonu çalışması, Kuzey-Kuzey 
İttifakı'nın bir dönem birlikte götü-
rüp, bugün birbirlerine düştükleri en 
temel konunun küresel ekonomide 
2100'e kadar devam edecek yeni eko-
nomik fırsatlara yönelik pozisyonlan-
ma olacağına işaret ediyor.
Ve Türkiye'nin jeo-stratejik ve jeo-e-
konomik konumunun 2100'e kadar 
sürecek küresel pozisyonlanmadaki 
imkânları, avantajları o kadar güçlü 
ki kimi ülkeler çıldırmışçasına bir 
düşmanlıkla sahip olduğumuz avan-
tajları yok etme gayretindeler. 2100 
dünyasında, 11.2 milyara ulaşacak 
dünya nüfusunun 4.9 milyarı As-

ya'da, 4.4 milyarı ise Afrika'da yaşa-
yacak. Nüfusu 5.3 milyarı gördükten 
sonra, hızla yaşlanma sürecine giren 
Asya nüfus kaybederken, Afrika 4.4 
milyar nüfusa hiç ara vermeden yük-
selecek. Kuzey-Kuzey İttifakı 1 milyar 
nüfusu zor bulurken, Latin Amerika 
tek başına 720 milyon nüfusa sahip 
olacak. Dünya ekonomisinin önde 
gelen ekonomileri ve şirketleri varlık-
larını sürdürebilecekler ise Asya ve 
Afrika'da iddialı olmaları gerekecek. 
Türkiye'ye sosyo-politik, sosyo-kültü-
rel açıdan özel ilgisi ve sempatisi olan 
Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın 
gelecekteki nüfus gücü, Türkiye'yi, 

  Prof. Dr. Kerem Alkin

2100 Dünyası için 

MÜCADELE SERTLEŞIYOR
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Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın gelecekteki nüfus gücü, Türkiye'yi kuracağı 
güçlü ekonomik-politik bağlarla dünya ekonomisinde ilk 10'a taşıyacak bir 

potansiyele işaret ediyor
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kuracağı güçlü ekonomik-politik bağ-
larla dünya ekonomisinde ilk 10'a ta-
şıyacak bir potansiyele işaret ediyor.

Bu nedenledir ki Güney-Güney İtti-
fakı ve Şangay İşbirliği Örgütü, Tür-
kiye'ye daha fazla iş birliği çağrısı 
yapmakta. Çin'in 1 trilyon dolar yatı-
rım hedeflediği “Kuşak-Yol” projesini 
birileri 20-30 yıllık bir proje olarak 
tanımlama hatası ve cehaleti içerisin-
deyseler, Çin'in esas 2100 dünyasına 
oynadığını acilen idrak etsinler. Ve 
Türkiye'nin stratejik konumu için na-
sıl daha seri, daha etkili çalışmamız 
gerektiği de net olarak ortaya çıkıyor. 
Kuşak-Yol Projesi, Türkiye ile İran, 
Rusya ve Irak arasında da iş birliğini 
gerektirmekte. Kuzey-Kuzey İttifa-
kı'nın, Orta Doğu'daki ortakları ile 
birlikte, Kuzey Irak'ta "gayrimeşru" 
bir referandumu tetikleyerek, 2100 
dünyasına yönelik, elinden kayan 
fırsatlara, katma değere “can havliy-
le” tırnaklarını geçirmesine çok mu 
şaşırıyoruz?

Cesaretlendirici Gelecek Siyasetin 
Önünde
Türkiye Ekonomisi'nin bugün ve ge-
leceğine duyulan güvenin gösterge-
lerinden birisi yabancı yatırımcıların 
Türk yatırım araçlarına duydukları 
ilgi ve aktardıkları kaynağın büyük-
lüğü. 15 Temmuz hain darbe girişimi, 
ardından Fırat Kalkanı, Türkiye-ABD 
ilişkilerinde zor etaplar ve son olarak 
Türkiye ile Almanya arasında yük-
selen gerginlik. Geçtiğimiz temmuz 
ayından bu yana geçen 15 ay içerisin-
de, yabancı yatırımcılar 2016 yılında 
hisse senedi ve Türk tahvillerine net 
1.5 milyar dolarlık yatırımın üzerine, 
2017 yılının 9 aylık döneminde hisse 
senedinde 3.1 milyar dolar, tahvil-
lerimize de 7.6 milyar dolar yatırım 
gerçekleştirmişler. Yabancıların 2017 
yılındaki 10 milyar doları aşan pozitif 
yöndeki net portföy hareketleri ile ya-
bancıların hisse senedindeki toplam 
yatırımları 2016 sonunda 35.5 milyar 
dolar iken, 54.8 milyar dolara, devlet 
iç borçlanma senetleri, yani Hazine 

tahvillerindeki toplam portföy bü-
yüklükleri de 26.7 milyar dolardan 
31.6 milyar dolara yükselmiş. Tür-
kiye'de mevduat dâhil, tüm tasarruf 
araçlarındaki yabancı sermaye yatı-
rım büyüklüğü ise 2016 yılı sonun-
da 94 milyar dolar civarındayken, 
123.6 milyar dolar düzeyine ulaşmış 
durumda. Bu rakam, 2014 yılı sonun-
dan bu yana en yüksek seviye. Vize 
gerginliği ve İdlip Operasyonu'nun 
öncelikli gündem maddelerini oluş-
turduğu bir konjonktürde, finans 
piyasalarının kısa süre içerisinde 
yeniden kendilerini dengelediğini 
gözlemliyoruz. Avrasya'nın bugün ve 
gelecekte, küresel ekonominin sıklet 
merkezini oluşturacağı bir dünyada, 
yerli-Millî  teknoloji hamlelerini, ulaş-
tırma, enerji gibi uzun vadeli alanlar-
da mega projeleri sürdüren Türkiye, 
ülke ekonomisinin sürdürülebilir ve 
kapsayıcı büyüme başarısını kalıcı 
kılacak stratejiler üzerinde çalışmaya 
yoğunlaşmış durumda. 2030 yılına 
kadar genç ve dinamik nüfusunu 
arttırmayı sürdürecek, 2050 yılında 
90 milyon civarındaki nüfusu ile Av-
rasya'da ağırlığını hissettirecek olan 
Türkiye, dünya GSYH'sındaki payını 
önce yüzde 1.5'a, ardından da yüzde 
3 düzeyine taşıyacak. 

Pek çok uluslararası kurum rapor-
larında yer alan bu olumlu projek-
siyonlar, doğal olarak “cesaretlen-
dirici” gelecek için yoluna inançla 
kararlılıkla devam eden Türkiye'nin 
bugün ve geleceğine yatırım yapmak 
noktasında, yabancı sermayeyi mo-
tive ediyor. Stratejimiz, Avrasya'da 
“oyun kurucu” gücünü arttırmayı 
sürdüren Türkiye'nin bölgesindeki 
tartışılmaz ağırlığından duyulan ra-
hatsızlık nedeniyle yaşanacak siyasi 
gerginlikleri, Türkiye'nin ekonomi 
alanındaki sürdürülebilir başarıları-
nın gölgesinde bırakmak olmalı.

Davranışsal İktisat ve ABD Gergin-
liği
Kapitalist sistemin çıkışı merkantilist 
felsefeye dayanır. Devletin kontro-

Türkiye,  
ülke 

ekonomisinin 
sürdürülebilir 
ve kapsayıcı 

büyüme 
başarısını 

kalıcı kılacak 
stratejiler 
üzerinde 

çalışmaya 
yoğunlaşmış 

durumda
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lünde bir ekonomi, sermaye sınıfı-
nın beklentilerine göre kurgulanmış 
bir siyasi-askeri yönetim modeli. 
Merkantilist felsefe bu temel saca-
yakları ile sömürgecilik hareketinin 
de kilometre taşıdır. İkinci Dünya 
Savaşı klasik sömürgecilik hareketini 
sonlandırmış gibi gözükse de Soğuk 
Savaş ile birlikte, ABD'nin mutlak 
hegemonyasında yeni bir dünya dü-
zeni kurulma süreci başlamıştı ve 
Kuzey-Kuzey İttifakı, ABD'nin lider-
liğinde, “yeni model sömürgecilik” 
ile gelişmekte olan ülkelerin ucuz 
kaynaklarını ve iş gücünü kullana-
rak, katma değer üretmeyi ve zengin-
leşmeyi sürdürdüler. Ancak, Soğuk 
Savaş'ın bitimiyle birlikte, önde ge-
len gelişmekte olan ülkelerin dünya 
ekonomisindeki iddiası ve ağırlığı 
hızla artmaya başladı ve aralarında 
Türkiye'nin de yer aldığı önde gelen 
gelişmekte olan 10 ekonomi kendi 
yerli-Millî  teknoloji ve AR-GE süreç-
lerini hızlandırarak, gelişmekte olan 
tüm ülkelerin önünü açtılar.

Bugün, neo-liberal anlayışa dayalı 
politikalar, beşeri kalkınmayı göz 
ardı eden küresel stratejiler büyük bir 
tıkanmayla karşı karşıya. İktisadın 
insanı merkezine almış bir bilim dalı 
olduğunu hatırlar isek, Kuzey-Kuzey 
İttifakı'nın beşeri kalkınma ve insa-
ni değerleri yeterince içselleştirme-
yen, samimi temellere oturmayan 
ekonomi-politik ilişkileri tıkanmış 
durumda. Çin, Hindistan, Brezilya, 
Rusya, Türkiye, Güney Kore, Meksi-
ka, Endonezya, Nijerya gibi ekonomi-
lerle, artık dayatıcı, emredici tarzda 
ekonomi-politik ilişki yürütmek, “Biz 
böyle düşündük; siz de uyacaksınız.” 
demek ihtimal dâhilinde bile değil. 
İktisadın merkezindeki insan davra-
nışlarının, toplumların bireysel ve 
kütlesel karar süreçlerinin ve sosyal 
tercihlerin ekonomi-politik sonuçla-

rı, son 10 yılın ve gelecek 25 yılın en 
temel konu başlığıdır. Nobel Ekono-
mi Ödülü de, tam da bu nedenle, Dav-
ranışsal İktisat'a vakfettiği çalışmala-
rıyla Richard Thaler'e verildi.
ABD'nin “vize gerginliği” ile hedefi, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hükü-
met üzerinde ciddi bir baskı oluş-
turmak ise Washington'un koridor-
larında, odalarında, düz matematik 
mantığı ile atılan adımlardan bir 
sonuç çıkacağını beklemek stratejik 
bir hata olabilir. Türkiye'nin 67 yıl-
dır, Kore Savaşı'ndan bu yana, müt-
tefikleri için ödediği net bir bedel 
var. Bu coğrafyanın kodları, samimi, 
dürüst ilişkilere dayalıdır. ABD Türk 
halkına yönelik tarihi bir samimiyet 
testinden geçiyor. Sosyo-ekonomik 
ve sosyo-politik gerçeklere aykırı her 
hareketin telafisine 10 yıl bile yetme-
yebilir.

2100 
dünyasında, 
11.2 milyara 

ulaşacak 
dünya 

nüfusunun 
4.9 milyarı 

Asya'da, 4.4 
milyarı ise 
Afrika'da 

yaşayacak

2050 YILINDA TÜRKİYE,  
GSYH'SINDAKİ PAYINI

DÜZEYİNE
ÇIKARACAK
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ANKARA GÜNDEM

ARTAN BÖLGESEL MİLLİYETÇİLİK, 

TÜRKIYE VE REFERANDUM
ONUR ALP BAŞAYAR

Parlamento Temsilcisi

TÜRKİYE’NİN KARARLI VE SAĞLAM DURUŞU, DÜNYA SİYASETİ AÇISINDAN BİR  
REFERANS NOKTASI OLACAKTIR

2 000’li yıllarda globalleşme süreci 
eğitimden ticarete, ulaşımdan ha-
berleşmeye kadar pek çok alanda 
etkisini gösterirken; ulusal ve ulus-

lararası siyasette de değişimle birlikte dönü-
şümü de başlatmıştır. 20. yüzyılda uluslararası 
arenanın başat gücü olan ulus devletler, ne var 
ki bu konumunu yeni dönemde bölge Millî yet-
çiliğinin yükselmesine karşı mücadele ederek 
korumaya çalışmaktadır. Öte yandan Türkiye de 
2002’den beri dış politikada bir dönüşüm geçi-
rerek başta Afrika ülkeleri olmak üzere; Latin 
Amerika ve Uzak Doğu’da yeni temsilcilikler 
açarak karakteri değişen uluslararası arenada, 
Türkiye’nin yerini alması için gerekli altyapı ça-
lışmalarını gerçekleştirmiştir. 
Bunlara ek olarak Türkiye, 1 Mart 2003 Irak Tez-
keresi oylamasında Irak’ın işgali sırasında kendi 
topraklarını kullanmak isteyen koalisyona onay 
vermeyerek komşularının istikrarını da des-
tekledi. Böylece Türkiye, niyetini ve duruşunu 
sergileyerek komşularının güvenli olmasını ve 
topraklarının bütünlüğünü destekledi. Dünyada 
artan bölgesel Millî yetçilikle beraber Katalanlar 
ve Basklar İspanya’dan; Felemenkler de Bel-
çika’dan ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmak 
isteyerek son zamanlarda ulusal ve uluslara-
rası siyasette oldukça ivme kazandı. Uzaktan 

izlediğimiz bu süreçlerin yanı sıra sınırlarımızın 
ötesinde de Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi 
de Irak’tan ayrılmak için referandum düzenledi. 
Türkiye bilindiği üzere özel sektör aracılığıyla 
altyapı, yollar, havalimanları gibi birçok yatırım 
yaparak uzun zamandır Kuzey Irak’ın kalkın-
masında etkin bir rol oynadı. Yukarıda bahsetti-
ğim üzere; Türkiye prensip olarak komşularının 
toprak bütünlüğünü desteklemek amacıyla; 
Kuzey Bölgesel Kürt Yönetimi’ne referandumu 
durdurma ve iptal etme çağrılarında bulunarak 
tekrar Kuzey Irak’a verdiği önemi yineledi. 
Sonuç olarak bağımsız olma fikri ve duygusu 
Birinci Dünya Savaşı’ndan beri sıcaklığını ko-
ruduysa da terörle mücadele gibi hassas dö-
nemlerde yapılan bu fırsatçı hareketler, daha 
önemli konularda gösterilmesi gereken birlik 
ve dayanışma ruhuna da zarar vermektedir. 
Dünyada artan bölgesel ayrılıkçılığın yarattığı 
hayali bağımsızlık hayalinin aksine; gerçekte 
bu bölgesel yönetimler, kendi halklarını sonu 
belli olmayan bir maceraya itmekte ve gelişme 
potansiyellerine büyük zararlar vermektedir. Bu 
minvalde Türkiye’nin kararlı ve sağlam duruşu, 
önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek bir-
çok sorunda sağlıklı karar verilebilmesi adına 
dünya siyaseti açısından da bir referans noktası 
olacaktır.         
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M ÜSİAD’ın Yurtdı-
şı Teşkilatlanma 
Komisyonu ola-
rak 2017 yılında, 
dünyanın farklı 

bölgelerine temsilcilik atamaları ger-
çekleştirdik. Aynı zamanda yurtiçin-
de olduğu gibi yurtdışında da birçok 
şube açılışı yaptık. Her yeni teşkilatı-
mızla da MÜSİAD’ın uluslararası are-
nadaki gücünü perçinlemiş olduk. 
Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında 
da genel idare kurulu toplantıların-
dan çeşitli çalıştaylara kadar pek çok 
organizasyona imza attık. Haziran 
ayından bu yana Benin, Şangay, Tay-
van, Almaty, Astane, Belçika, Dubai 
ve Berlin’de temsilcilik atamaları ger-

çekleştirdik. 9 Eylül’de İngiltere’de 
Londra Şubemizin açılışını yaptık. 
Aralık ayı içerisinde de Rotterdam, 
Den Haag ve Utrecht şubelerimizi 
açmayı planlıyoruz. 2018 yılı sonuna 
kadar ise Belçika, Bakü, Tiflis, Kaza-
kistan, Malezya, Berlin ve İsveç şube 
açılışlarının yapılabilmesi adına da 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Türkiye Ekonomisine Katkı Sun-
mak İstiyoruz
Diğer ülkelerle olan ticari ve iktisadi 
ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 
lobi faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. 
Özellikle söz konusu ülkelerde yapı-
lan nezaket ziyaretleri, verilen da-
vetler ve yapılan organizasyonlarla 

  MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar

Yeni Dönemde 
MÜSIAD’IN GLOBAL VIZYONU
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2018 yılında da teşkilat ağımızı güçlendirmek adına dünyanın farklı noktalarına 
yayılma konusunda çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız
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MÜSİAD’ın Yurtdışı 
Teşkilatlanma Komisyonu 
olarak önümüzdeki iki yıllık 
dönemde de yurtdışı üye 

sayımızı 2 bin 500’e çıkarmayı 
amaçlıyoruz

ilgili ekonomi diplomasisinin gelişti-
rilmesi noktasında önemli hizmetler 
veriyoruz. Ayrıca muhatap kurum-
larla MoU anlaşmaları yapıyoruz. 
Böylelikle söz konusu kurumlarla 
olan diyaloğumuzu geliştirerek üye-
lerimize fayda sağlıyoruz. Geçtiğimiz 
aylarda MÜSİAD ABD Şubemizin ev 
sahipliğinde New York’da gerçekleş-
tirdiğimiz “World Business Summit” 
programı ve Japonya şubemizin ön-
cülüğünde Kumatu Üniversitesi ile 
imzalamış olduğumuz MoU anlaşma-
sı bu çalışmaların güzel örneklerin-
dendir. New York’taki etkinliğimizde, 
Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybek-
ci’yi ağırladık. Farklı sektörlerden 
iş dünyası temsilcilerini bir araya 
getirdiğimiz bu etkinlikte hem Tür-
kiye’den hem de Amerika’dan üst dü-
zey bürokratları ve işadamlarını da 
buluşturmuş olduk. Bu organizasyo-
nu, iki ülke arasındaki siyasi ve ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi hususunda 
önemli bir adım olarak görüyoruz. 
Bu ve buna benzer faaliyetlerle di-
ğer ülkelerle olan ticari ilişkilerimizi 
geliştirmeyi dolayısıyla da Türkiye 
ekonomisine katkı sunabilmeyi arzu 
ediyoruz.

Belirlediğimiz Hedeflere Doğru 
İlerliyoruz
Geçtiğimiz günlerde Münih Şube-
mizin Olağanüstü Genel Kurulunu 
gerçekleştirdik. 30 Eylül’de gerçek-
leştirdiğimiz bu Genel Kurulun he-
men akabinde de Avrupa Başkanlar 
toplantısı düzenledik. Yaptığımız bu 
toplantıyla da MÜSİAD olarak 2018 
yılındaki Avrupa stratejilerimizi be-
lirledik. Bir önceki dönemin strateji-
lerini ve hayata geçirilen faaliyetleri 
de değerlendirildiğimiz toplantıda, 
önümüzdeki süreçle ilgili yol harita-
mızı çizdik. Söz konusu toplantıyla 
birlikte kendimize bir dizi hedef be-
lirledik. Bu hedefler kapsamında da 
yurtdışı ve yurtiçi teşkilatların şu-
beleştirme uygulamalarının hayata 
geçirilmesine karar verdik. Yurtiçi 
ve yurtdışı şubelerimizin arasındaki 
iletişimin güçlendirilmesi adına da 

çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. 
Çünkü yurtiçi ve yurtdışı tüm teşki-
latların kuvvetli iletişimi sayesinde 
birbirleri arasındaki network’ün 
güçlendirilmesine zemin hazırlamak 
istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da ol-
duğu gibi 2018’de de teşkilat ağımızı 
güçlendirmek adına dünyanın farklı 
noktalarına yayılma konusunda ça-
lışmalarımızı sürdürüyor olacağız. 
Bu minvalde de dünyanın farklı lo-
kasyonlarında 20 yeni farklı irtibat 
noktasının açılışını gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz. Önümüzdeki iki yıllık 
dönemde de yurtdışı üye sayımızı 
2 bin 500’e çıkarmayı amaçlıyoruz. 
Önem verdiğimiz bir diğer konu da 
MÜSİAD Kültür ve Ticaret Merkezleri 
açılması. Bu konu ile ilgili çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Söz konusu 
kültür ve ticaret merkezlerini Türki-
ye için önemi haiz ülkelerde açmayı 
planlıyoruz. Ayrıca yereldeki güçlü 
teşkilat yapımızı daha da güçlendir-
menin gayreti içerisinde olacağız. 
Yurtdışı şubelerimizin teşkilat yapı-
larını sağlamlaştırmak adına çalış-
malar yürüteceğiz. Genç MÜSİAD’ı 
da tüm şubelerimizde oluşturmak 
istiyoruz. Yönetim kurullarının görev 
dağılımları ile sektör kurulları ve iş 
geliştirme masaları yapılanmaları-
mızı en doğru şekilde tamamla ça-
lışmalarımız devam ediyor. Ekonomi 
ve kamu diplomasisi konularında da 
önemli işlere imza atma düsturuna 
sahibiz. AGİK, AFGİK, ABGİK, APGİK, 
MENAGİK gibi Genel İdare Kurulları-
mızın toplantılarını belirli periyotlar-
la belirtilen bölgelerde düzenlemek 
istiyoruz. Bu toplantılarda MÜSİAD 
üyelerimizin ve Türkiye’nin mevcut 
sorunlarını masaya yatırıp, çözüm 
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önerilerimizi paylaştığımız aynı za-
manda da ülke ekonomisine katkı 
sunacak konuları değerlendirdiğimiz 
bir ortam oluşturmayı planlıyoruz.  
Ayrıca çeşitli ülkelerde iş zirveleri 
düzenlemek istiyoruz. Organize ede-
ceğimiz bu faaliyetlerle birlikte söz 
konusu ülkelerle hem üyelerimizim 
hem de ülkemizin arasındaki ticari 
ilişkilerin artırılmasını istiyoruz. 
15 Temmuz hain darbe girişiminin 
birinci yıl dönümünde Türkiye’nin 
yurtdışında en büyük teşkilatına 
sahip bir kurum olarak 38 ülkede 
etkinlik düzenleyen tek sivil toplum 
kuruluşu olduk. Bir yandan dünya-
nın farklı şehirlerinde muhtelif yer-
lere billboard ilanları verirken diğer 
yandan anma programları düzenle-
dik. Aynı zamanda mevlitler okuttuk, 
resim sergileri açtık. MÜSİAD ABD 
Şubemiz İngilizce ve Türkçe olarak 
15 Temmuz’u anlatan “Batı Medya-
sında 15 Temmuz” adlı bir kitap ha-
zırladı. Bir emsal niteliğinde olan bu 
kitap, 15 Temmuz gecesini anlatıyor. 

2018 Afrika Yılı Olacak
MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Ko-
misyonu olarak 2018 yılını Afrika yılı 
ilan edeceğiz. Bu nedenle de Afrika 
kıtasında teşkilatlanma çalışmaları-
mıza hız vermiş durumdayız. Şu anda 
Nijerya, Nijer, Sudan, Fildişi Sahili ve 
Senegal’de teşkilatlarımız mevcut. 
Etiyopya, Gana, Uganda, Tanzanya 
ve Kenya’da da teşkilatlanmak isti-
yoruz. Amerika’nın çeşitli eyaletle-
rinde ticaret ve yatırım yapmak iste-
yen üyelerimize fayda sağlayacağını 
düşündüğümüz bir çalışmamız var. 
ABD Şubemiz ve Amerika Koordina-
törlüğümüzün çalışmaları ile ABD’de 
50 eyalette 50 temsilcilik açmayı 
hedefliyoruz. Öte yandan Uluslara-
rası Hukukçular Platformu kurduk. 
Bu bağlamda yurtiçi ve yurtdışı şu-
belerimizdeki avukat, mali müşavir 
ve ticari danışmanlık hizmeti veren 
100’ü aşkın üyemizi tek çatı altında 
topladık. Bu platform ile tüm üyeleri-
mizin hukuki problemlerini çözüme 
kavuşturmayı planlıyoruz.
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MÜSİAD, 72. Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu Haftası’nda 
New York’ta gerçekleştirilen 

Dünya İş Zirvesi’nde (World Busi-
ness Summit); finans, teknoloji, in-
şaat, medya-iletişim, gıda-tarım gibi 
birçok sektörden temsilciyi bir araya 
getirdi. MÜSİAD USA’in öncülüğün-
de gerçekleşen organizasyonda; Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekci, Genel 
Başkanımız Abdurrahman Kaan ve 
çok sayıda üst düzey yönetici konuş-
ma yaptı. Zirvede; Türkiye ve Ame-
rika dışında Fransa, İtalya, Azerbay-
can, Makedonya, Suudi Arabistan 
gibi farklı ülkelerden konuşmacı ve 
katılımcı da yer aldı. Genel Başka-
nımız Abdurrahman Kaan zirvenin 
açılışında yaptığı konuşmasını, New 
York ve İstanbul gibi dünyanın iki 
büyük yaşam ve cazibe merkezinin 

karşılaştırmasından hareketle etki-
leşim, iletişim ve benzerlikler vurgu-
suyla başlattı. Kaan konuşmasında; 
medeniyet ve medeniyetlere has 
davranış biçimleri, yeni jeopolitiğin 
parametreleri, terör ve bundan etki-
lenen insanlık ve inanç kavramları, 
ticaret diplomasisi, risk ve tehdit al-
gılamaları, para kavramının tanım 
ve istikamet değişikliği gibi hususla-
rın altını çizdi.

Her Şey Hangi Pencereden 
Baktığınla İlişkilidir
Kaan, “Dünyada her şey hangi pen-
cerenden baktığınla ilişkilidir: Bir 
fotoğraf merceğinden mi yoksa pen-
cereyi açıp çıplak gözle mi bakıyor-
sunuz? New York, genç kıtanın bir 
cazibe ve buluşma merkezidir. Bunu 
kimse yadsıyamaz. Merceğin diğer 

Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği, iş 

dünyasını “Dünya İş 
Zirvesi”nde buluşturdu

MÜSİAD, ULUSLARARASI İŞ DÜNYASINI NEW YORK’TA BULUŞTURDU
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ucunda ise İstanbul vardır. New York 
ve İstanbul birbirine elbette sınır 
komşusu değildir; ancak yeni dün-
yada jeopolitik, artık sınırlar ötesi 
komşulukların güç alanıdır. Anahtar 
kelime, ticarettir. Aslında bu kadar iş 
insanı buraya, aynı dünyayı bir mer-
cekten değil, çıplak gözle izlemeye 
gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Ticaret Siyasetten Bağımsız 
İşlemiyor
Konuşmasında ticaretin siyasetten 
bağımsız olarak işlemediğinin altını 
çizen Kaan, “Bizler iş insanları ola-
rak yaşamak ve hayatta kalmak için 
gerekli benzer şartları üretmekle 
mükellefiz. Yani ürünleri, hizmetle-
ri, teknolojileri ve pazarları… Ama 
ticaret, siyasetten bağımsız işlemiyor. 
Buradaki mercekten bakıldığında 
görülen Türkiye’yi, bir de yakından 
objektif bir gözle izlemek lazım diye 
düşünüyorum. Anahtar kelime, jeo-
politiğin yeni kozu yani manipülas-
yon. İnanmamak gerekiyor. Türkiye, 
artık daha seçici ve Millî  çıkarlarına 
uygun bir iktisadi ve ticari harita 
üzerinde yürüyor. Millî  ekonomisi-
ni bu kez dünya üretim atlasındaki 
kozlarına, güç ve fırsatlarına uygun 
olarak şekillendiriyor. Türkiye ser-
mayenin dağınıklığını değil, bütün-

lüğünü savunuyor. Kendi Millî  ve 
dini değerlerini de göz ardı etmeden 
dünya ticaretindeki SWOT matrisini 
kuruyor. Bu nedenle MÜSİAD olarak 
bizler, Amerika’da 2018 sonuna ka-
dar ‘50 eyalette 50 temsilcilik’ hede-
fini izlemekteyiz. Bu sadece ABD’de 
değil dünyanın tüm ülkelerinde bir 
yayılma ve etkileşim alanı oluşturma 
stratejimize işaret ediyor.” açıklama-
larında bulundu. 

Parayı Tehdit Algıları Yönetiyor
Paranın artık bir opsiyon emtiası gibi 
davrandığı değerlendirmesinde bulu-
nan Kaan, “Arz fazlasına rağmen sü-
rekli değerlenen para, klasik para po-
litikalarının açıklayamadığı bir hale 
gelmiştir. Yeni kapitalizm, bize yeni 
bir para kavramı sunuyor. Tehdit, bir 
gerçeklik olgusundan ziyade kimi za-
man siyasi bir algı yönetimi aracı hâ-
line gelmedi mi? Para diyoruz değil 
mi? Nakit mi? Kaydi mi? Banka ya da 
rezerv parası mı? Para, yatırım ya da 
tüketim için kullanımının çok dışına 
çıkmıştır. Para artık bir opsiyon emti-
ası gibi davranmaktadır. Bu nedenle 
paranın dolaşım ve işlem hacmiyle 
riske endeksli enflasyon yönetimin-
den bahsediliyor değil mi? Risk de-
diğiniz zaman da tehdit kelimesi ye-
niden çıkıyor ortaya. Böylece parayı 

MÜSİAD HABERLER

E konomi Bakanımız Nihat Zeybekçi 
ve Genel Başkanımız Abdurrahman 

Kaan’ın teşrifleriyle düzenlediğimiz 
New York Dünya Ticaret Zirvesi, yerli ve 
yabancı basında da oldukça büyük yankı 
uyandırdı. İlk defa New York'ta düzenlenen 
İş Dünyası Zirvesi, Türkiye'nin gelişimi ve 
tanıtımı için çok önemliydi. Zirvede, ABD 
ile Türkiye arasındaki artan ticari ilişkilere 
değinilmesine özen gösterdik ve Türkiye ile 
ABD arasındaki ticaret hacminin arttıkça 
Türkiye ekonomisinin daha da güçlü olması 
gerektiğinin altını çizdik. Zirvede finans, 
medya, inşaat ve teknoloji başlıkları altında 
dört farklı oturum düzenledik ve Amerika’da 
faaliyetleri ile dikkat çeken isimleri çağırdık.  
Bu zirvenin ABD'de gerçekleştirilmesiyle 
MÜSİAD'ın dünyanın farklı coğrafyalarında 
da operasyonel gücünün sadece kavli 
bir durum olmadığını, MÜSİAD ailesinin 
büyüklüğünü de göstermiş olduk.

MÜSİAD USA Başkanı Mustafa Tuncer

MÜSİAD AİLESİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 
GÖSTERMİŞ OLDUK
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bizler değil, tehdit algıları yönetmeye 
başlıyor. Peki, bizler nasıl bu parayı 
sermaye stoklarına dönüştüreceğiz? 
Tehdit algılarıyla baş etmenin yol-
larını bularak. Bazen onlara kulak 
asmayarak. Bize sunulan mercekleri 
boş verip sürekli etkileşim içinde bu-
lunarak. Böylesi iş zirvelerini tekrar-
layarak." şeklinde konuştu.

MÜSİAD Büyüyen Bir Sermaye 
Platformudur
MÜSİAD’ın yeni vizyonunu detaylan-
dıran Kaan, “MÜSİAD bugün, toplam 
11 bini aşan üyesi, yurtiçinde 86 ve 
yurt dışında 68 farklı ülkede 181 
noktada faaliyet gösteren yapısı ile 
gitgide büyüyen bir sermaye plat-
formudur. Biz sermaye stokumuzu 
üretim, yatırım ve ticaret üçlüsüyle 
oluşturma peşindeyiz. Öyle ki bu da 
istihdamı doğursun. Yani yaptığımız 
işler insana da dokunsun. MÜSİAD 
olarak yeni vizyonumuz tam da bu-
dur. Bunun için var gücümüzle ça-
lışacağız. Bu önemli pazarı, Türk iş 
insanlarına daha fazla açabilmek için 
de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Kalabalık Bir Heyetle Kudüs’e 
Gittik
Kaan sözlerini şu ifadelerle sonlan-
dırdı: “İslamiyet, bir hoşgörü ve barış 
dinidir. Bu din ile terör kavramının 
birlikte okunması ve okutulması ta-
sarlanmış bir eylemdir. Bizler kulu 
kuldan üstün kılmayı kesinlikle 
yasak kılan bir dinin ve onu tebliğ 
eden peygamberin ümmetiyiz. Geç-
tiğimiz günlerde İsrail’in Filistinli 
Müslümanlara yönelik hatalı tutu-
muna, zulme varan uygulamalarına 
dikkat çekmek amacıyla, MÜSİAD 
olarak kalabalık bir heyetle Kudüs’e 
gittik. Arakanlı Müslümanlara yapı-
lan zulme karşı sesimizi yükseltmek 
için çalışıyoruz. Bunun yanında son 
yıllarda, Suriye’de yaşanan insanlık 
ayıbına Türkiye sessiz kalamadı ve 
kapılarını açtı. Dünyada bu hareke-
te destek bulamadık. Ülkemiz zor 
bir coğrafyanın tam ortasındadır ve 
yıllardır zor diplomasi sınavlarını 
başarıyla vermektedir. Dedim ya 
başta; görmek, anlamak lazım. Ses-
siz kalamıyoruz. Bu bizim davranış 
kodlarımızda var. Önyargılar aşılırsa 
her şey çıplak gözle görülür, insan 
istatistiklerden ibaret midir? Bura-
da biz iş insanlarına büyük görevler 
düşmektedir. Toplumlar arası etki-
leşimin tohumlarını; ticaret, yatırım 
ve istihdam ile pekiştirmek gerekir. 
Böylece toplumların kendi araların-
daki yabancılaşmanın da bir nebze 
önüne geçilir.”

Kaan, “Biz sermaye stokumuzu üretim, yatırım ve ticaret üçlüsüyle 
oluşturma peşindeyiz. Öyle ki bu da istihdamı doğursun. Yani yaptığımız 
işler insana da dokunsun”

MÜSİAD USA Şubemizin ev sahipliği 
ve organizasyonuyla düzenlemiş 

olduğumuz “Dünya İş Zirvesi” programı 
hem Türkiye’den hem de Amerika’dan 
üst düzey bürokratların ve işadamlarının 
bir araya geldiği önemli bir etkinlik oldu. 
Bu organizasyonun, iki ülke arasındaki 
siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine 
önemli katkılar sağlayacağına ve lobicilik 
alanında Türkiye’nin önemli çıktılar elde 
edeceğine inanıyorum. Aynı zamanda bu 
organizasyonun Amerika’da yaşayan Türk 
iş dünyasını bir araya getirmesi yönüyle de 
farklı bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. 
Türk iş dünyasının Amerika’daki gerçek 
potansiyelini görmek açısından da önem 
arz eden bu etkinlik, MÜSİAD USA ile 
gerçekleştirmeyi planladığımız Amerika’nın 
“50 eyaletinde 50 temsilcilik” projemize 
fayda sağlayacaktır. Bizler MÜSİAD olarak 
bundan sonra ticari ilişkilerin daha iyi bir 
seviyeye ulaştırılması noktasında gayretle 
çalışmaya devam edeceğiz.

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma 
Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar 

TÜRKİYE ÖNEMLİ ÇIKTILAR
ELDE EDECEK
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MÜSİAD VE KOSGEB, SANAYİ DEVRİMİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

MÜSİAD VE STAVROPOL HÜKÜMETİ İLE MOU ANLAŞMASI İMZALANDI

R usya’nın Stavropol Bölgesi 
Hükümeti’nden Enerji, Sanayi 
ve İletişim Bakanı başkanlı-

ğında, aralarında işadamlarının da 
bulunduğu heyet, Genel Merkezi-
mizin organizasyonunda İzmir Şu-
bemize gelerek iyi niyet ve iş birliği 
anlaşması imzaladı. Toplantı, Ulus-
lararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komis-
yonu Başkan Yardımcımız Mütteki 
Sezen ve İzmir Şubesi Başkan Yar-
dımcımız Galip Atar’ın başkanlığında 
gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma 
yapan Sezen, “Çeyrek asırda üst üste 
koymuş olduğumuz tuğlalarla dün-
ya genelinde ciddi bir işadamları ağı 
oluşturduk. Birbirimizi anlamanın te-
melini attıktan sonra bu sağlam teme-
lin üzerine çok güzel binalar inşa ede-
biliyoruz. MÜSİAD olarak iş odaklı bir 
işadamları örgütüyüz. Ana felsefemiz 
her iki tarafın da kazanacağı stratejik 
işlerdir. Karşılıklı işlerle iş hayatının 

M ÜSİAD, küçük ve orta ölçek-
li işletmelerin gelişimine 
katkı sağlamak amacıyla 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ge-
liştirme ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı (KOSGEB) ile iş birliğine gitti. 

Genel Merkezimizde gerçekleşen 
“KOSGEB’den 1 Milyon Liralık Destek” 
programında; KOSGEB İkitelli Müdü-
rü Özay Cebeci, KOSGEB Başkan Mü-
şaviri Nedim Kara, KOBİ Uzmanı Fatih 
Öztürk ve Proje, Yatırım ve Destekler 
Kurulu Başkanımız Yunus Aksu birer 
sunum gerçekleştirdi. Cebeci, üretim 
ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, 
katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin 
payının artırılması amacıyla hazırla-
nan KOBİ Gelişim Destek Programı-
nın (KOBİGEL) tanıtımını yaptı.
Programın açılış konuşmasını ger-

gelişeceğine inanıyoruz. Tarih göster-
miştir ki tek taraflı iş ilişkileri hiçbir 
zaman için uzun soluklu olamamıştır. 
Bir işadamı hem alabilmeli hem de 
satabilmelidir. Böyle bir ortamın olu-
şabileceğine inandığımız Stavropol 
heyeti ile anlaşma imzalamaktan son 
derece mutluyuz. Bu anlaşmanın çok 
kısa sürede hayata geçeceğine, karşı-
lıklı ticari ilişkiler açısından da iyi bir 
hacim oluşturacağına inanıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

çekleştiren KOBİ ve İş Geliştirme Ko-
misyonu Başkanımız Hikmet Köse, 
“KOSGEB piyasadan aldığı geri dö-
nüşüm destekle çok iyi bir noktaya 
geldi. KOBİGEL çok yeni ve önemli bir 
proje, KOSGEB’e bu fırsatları sunduğu 
için teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Proje, Yatırım ve Destekler Kurulu 
Başkanımız Yunus Aksu ise KOS-
GEB-MÜSİAD iş birliğinin çok eskiye 
dayandığını ifade ederek, “KOSGEB 
ile her zaman iş birliğine hazırız.” 
dedi. KOSGEB İkitelli Müdürü Özay 
Cebeci, proje başvurularında; 4. Sa-
nayi Devrimi’ne hazırlık, orta-yüksek 
ve yüksek teknolojili sektörlerin üre-
tim ve ihracattaki ağırlığının artırıl-
ması konularının öncelikli olduğunu 
ifade etti.

MÜSİAD
BATUM’DA
BAYRAK DEĞİŞİMİ

MÜSİAD’ın Batum Şube-
sinin 1. Olağan Genel 
Kurulu gerçekleştirildi. 

Yönetim Kurulunun belirlendiği 
Genel Kurula; 2. Dönem Başka-
nımız ve Rize Eski Milletvekili 
Ali Bayramoğlu, Türkiye Cum-
huriyeti Batum Başkonsoloslu-
ğu yetkilileri, Yurtdışı Teşkilat-
lanma Komisyonu Başkanımız 
İbrahim Uyar ve Avrasya Bölge 
Koordinatörü Şeref Aygün ile 
birlikte pek çok davetli katıldı. 
Kurulduğu günden bu yana 
çalışmalarına ara vermeden 
devam eden Batum Şubemiz, 
yönetimine kattığı yeni isimler 
ve yeni görev dağılımı ile güçlü 
bir ekip oluşturdu. Batum Şube-
si Başkanı Mustafa Okutan bay-
rağı, yeni Başkan Nuri Sarı’ya 
devretti. Nuri Sarı’nın oybirliği 
ile yeni başkan seçildiği Genel 
Kurulun ardından Eski Başkan 
Mustafa Okutan bir teşekkür ko-
nuşması yaptı. Yurtdışı Teşkilat-
lanma Komisyonu Başkanımız 
İbrahim Uyar da yaptığı konuş-
mada, Başkan Nuri Sarı ve yeni 
yönetiminin çok büyük işlere 
imza atacağına MÜSİAD Genel 
Merkez olarak inançlarının tam 
olduğunu belirtti. Programın so-
nunda bir önceki Başkan Mus-
tafa Kalafat’a bir plaket takdim 
edildi.
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ETİYOPYALI İŞADAMLARI İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MÜSİAD, İNGİLTERE TÜRKİYE TİCARET ELÇİSİ’Nİ AĞIRLADI

İ ngiltere Türkiye Ticaret Elçisi 
Lord Janvrin Genel Başkanımız 
Abdurrahman Kaan’a bir nezaket 

ve tebrik ziyaretinde bulundu. Top-
lantıya Genel Başkanımızın yanı sıra 
Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret 
Komisyonu Başkan Yardımcımız Can 
Tülümen, Genel Sekreter Yardımcı-
mız Özer Balkız ve Dış İlişkiler Koor-
dinatörümüz Özlem Bacak katılım 
sağladı. Türkiye ile İngiltere arasında-
ki ticari ilişkileri teşvik etmek amacı 
ile çalışmalar yürüttüklerini belirten 
Janvrin özellikle stratejik önemi olan 
kişi ve kurumlarla iletişim içinde 
olmayı bu bağlamda MÜSİAD‘a çok 
önem verdilerini dile getirdi. MÜSİ-
AD‘ın yakın zamanda açılışını gerçek-
leştirdiği Londra Ofisini tebrik eden 
elçi, İngiltere’nin AB’den ayrılma sü-
recinde önemli bir hamle olarak gör-

E tiyopyalı işadamları ile üyele-
rimiz, Genel Merkezimizde bir 
araya geldi. Farklı sektörler-

den alıcı ve üreticilerin bulunduğu 
heyet ile üyelerimiz arasında verim-
li ikili görüşmeler gerçekleştirildi. 
Toplantıya, Uluslararası İlişkiler ve 
Dış Ticaret Komisyonu Üyeleri Mu-
rat Karadayı ve Levent Şahin ile Dış 
İlişkiler Koordinatörü Özlem Bacak 
ev sahipliği yaptı. Etiyopyalı firma 
sahipleri, Türk mallarının Çin pazarı 
ile fiyat olarak yarışamıyor olmasının 
hem yüksek kalitede ürün üretimin-
den hem de Türkiye’deki iş gücü ve 
enerji maliyetlerinin yüksek olmasın-
dan kaynaklandığını ifade etti. Buna 
karşın firma sahipleri, Etiyopya’da bir 
fabrika kurulması halinde, hâlihazır-
da piyasası olan ürünlerin daha dü-
şük maliyetler ile pazara girebileceği-
ni belirtti. İşadamları, birçok sektörde 
Türk firmalar ile ortaklık kurulabile-

dükleri bu durumu özellikle önem-
sediklerini belirtti. Brexit sürecinin 
nasıl yönetileceği konusunda Janv-
rin, Türkiye’ye ile iş birliği yapmaya 
hazır olduklarını sözlerine ekledi. 
Ayrıca İngiltere’nin İslami bankacılık 
konusunda merkez ülkelerden birisi 
olduğunu göz önünde bulundurur-
sak, “İnsani Bankacılık” anlamında 
Türkiye ve GPAS Zirvesi’nde MÜSİAD 
ile ortak hareket etmekten de mem-
nun olacaklarını da kaydetti.

ceklerinin de altını çizdi. Bu doğrul-
tuda katılımcı Etiyopyalı firmalar; un, 
alüminyum profil doğrama, meyve 
suyu, jeneratör, boya üretimi konu-
sunda ortaklık yapmaya hazır olduk-
larını söyledi. Bunun yanında halı, 
tekstil, gıda, yazıcı, araba parçası, ofis 
mobilyaları almak isteyen firmaların 
da bulunduğu heyet, Pendik Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Sami Divleli 
tarafından MÜSİAD‘a yönlendirildi. 
Divleli’nin de iştirak ettiği toplantı ve 
görüşmeler, yaklaşık iki saat sürdü.

ADANA ŞUBEMİZ, 
HÜSEYİN ÇOMU’YU 
AĞIRLADI

A dana Şubemiz tarafın-
dan düzenlenen “Dost 
Meclisi” toplantısına, 

Sunar Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Nuri Çomu 
NÇS Tarım Tesislerinde ev sa-
hipliği yaptı. Hüseyin Nuri 
Çomu yaptığı konuşmada, 
müreffeh bir Türkiye için yola 
çıkan iş insanlarının MÜSİAD’ı 
her geçen gün büyüttüğünü ve 
güçlendirdiğini söyledi. Çomu, 
“Yeni Türkiye’nin doğuşu için 
hepimiz bedeller ödedik ve 
ödemeye devam ediyoruz. 15 
Temmuz Darbe Girişimi ile ül-
kemizin 15 yılda elde ettiği ka-
zanımları bir gecede kaybetme 
riskiyle karşı karşıya kaldık. 
Şükürler olsun ki devletimiz ve 
milletimiz el ele vererek bu dar-
be girişimine bir tarih yazarak 
‘Dur!’ dedi. Ben inanıyorum ki 
ülkemizi çok daha güzel gün-
ler bekliyor. 11 bini aşan üyesi, 
60 bine yakın işletmeyi temsil 
eden ve yaklaşık 1 milyon 600 
bin kişiye istihdam sağlayan 
MÜSİAD, büyüyen Türkiye’nin 
ekonomi alanındaki sigortası-
dır.” dedi. Adana Şubesi Baş-
kanımız Burhan Kavak ise MÜ-
SİAD ailesinin her bir ferdinin 
daha fazla ihracat, yatırım ve 
katma değeri yüksek üretime 
kafa yorduğunu hatırlattı ve bu 
çabanın büyüme verilerine yan-
sımasından mutlu olduğunu 
ifade etti.
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MÜSİAD ve Kumamoto Üni-
versitesi arasında MoU An-
laşması ile taraflar; mali 

olanaklar, ekipman ve insan kaynak-
ları yeterlilikleri çerçevesinde, taraf 
ülkelerin yürürlükteki kanunlarını 
ve yönetmeliklerini göz önünde bu-
lundurarak, verimli ve karşılıklı yarar 
getirecek iş birliği imkanlarını geliş-
tirmek ve genişletmek amacıyla ortak 
bir anlayış ve iş birliği oluşturacaklar. 
Taraflar, anlaşmanın uygulanması-
nın izlenmesi ve iş birliğine ilişkin 
konuların gerçekleştirilmesi için bir 
ortak çalışma komisyonu oluştura-
bilecekler. Genel Başkanımız Abdur-
rahman Kaan yaptığı açıklamada, 
“Kumamoto Üniversitesiyle MÜSİAD 
arasında imzalanan MoU ile birlikte 
Türkiye’deki AR-GE merkezi olmayan 
firmalarla ikili ilişkilerin geliştirilme-
si ve sanayiye know-how aktarılması 
sağlanacaktır. Böylelikle Japonya`da-
ki gelişmiş teknolojinin Türkiye’deki 
firmalara transferi gerçekleştirilecek. 
Bu iş birliği çerçevesinde, MÜSİAD 
Japonya Başkanı Dr. Mahmut Münir 

Güzel ve Kumamoto Üniversitesi Ec-
zacılık Fakültesinde anti-kanser ve 
anti-HIV ilaçlarının geliştirilmesi üze-
rine önemli çalışmalar yapmış Dr. Ha-
lil Çiftçi önderlik edecektir.” şeklinde 
konuştu. Japonya Başkanımız Mah-
mut Münir Güzel de “MÜSİAD olarak,-
Japonya’nın dış ticaret teşkilatı olan 
JETRO ile yaptığımız MoU’nun sonun-
da Japon Bakanlarınca Türkiye’de ta-
nınan tek STK olduk. Bunu AR-GE ve 
know-how geliştirilmesi noktasında 
üniversitelerde de geliştirmeye çalışı-
yoruz. Bu çerçevede Kumamoto Üni-
versitesiyle de MoU imzaladık. Aynı 
zamanda diğer üniversitelerdeki Türk 
hocalarımızla da benzer çalışmalar 
sürdürüyoruz. Müteşebbislerimizin 
en büyük eksiği olan AR-GE ve know-
how çalışmalarını, Japonya destekli 
olarak geliştirmek için gerekli çaba-
yı gösteriyoruz. 2018 yılı içerisinde 
de Japonya’nın resmi devlet kurum, 
kuruluş ve üniversiteleri ile iki tane 
MoU anlaşması planlamaktayız. Bu 
doğrultuda, çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.” dedi.  

 MÜSİAD, Japonya’nın ileri 
gelen üniversitelerinden 

Kumamoto Üniversitesi ile 
MoU Anlaşması imzaladı

MÜSİAD, JAPON ÜNİVERSİTESİ İLE MOU İMZALADI

J aponya’nın Kyushu bölgesinde 
bulunan bir Japon ulusal 

üniversitesidir. 1949 yılında 
açılan üniversitenin içerisinde 
1885’te kurulan Japonya’nın 
en eski eczacılık fakültesi de 
yer almaktadır. 7 fakültesi ve 8 
yüksek lisans okulunun bulunduğu 
Kumamoto Üniversitesinin yaklaşık 
10 bin Japon, 400 de uluslararası 
öğrencisi bulunmaktadır. 

KUMAMOTO ÜNİVERSİTESİ
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Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği, Avrupa 2018 
Stratejilerini belirlemek için 

Münih Şubesinin Olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı’nda bir araya geldi. 
Münih Şubesinin Genel Kurulu; Ge-
nel Başkanımız Abdurrahman Kaan, 
T.C. Münih Başkonsolosu Mesut Koç, 
3. Dönem Genel Başkanımız Ömer 
Bolat, Yurtdışı Teşkilatlanma Ko-
misyonu Başkanımız İbrahim Uyar, 
Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu 
Avrupa Koordinatörümüz Burhan 
Sağlam, Gazeteci-Yazar Sami Özey, 
Münih Şube Başkanımız Nebi Alp ve 
Avrupa Şube Başkanlarımızın katı-
lımıyla gerçekleşti. 30 Eylül’de ger-
çekleşen Genel Kurulun ardından, 1 
Ekim’de Avrupa Başkanlar Toplan-
tısı yapıldı. Söz konusu toplantıda, 
yeni dönem stratejileri konuşuldu ve 

yol haritası belirlendi. Ayrıca Alman-
ya’da gerçekleşen seçimlerin sonuç-
ları üzerine istişarelerde bulunuldu. 

Almanya MÜSİAD İçin Özel Bir 
Ülke
Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Av-
rupa Koordinatörlüğünce düzenlenen 
programda; Genel Başkanımız Ab-
durrahman Kaan yaptığı konuşmada, 
Almanya’nın MÜSİAD için çok özel bir 
ülke olduğunu aynı zamanda da MÜ-
SİAD’ın 1993 yılında açtığı ilk şubenin 
Almanya’da olduğunu belirtti. 

Avrupa’nın Kalbinde 11 Ticaret 
Üssü
Kaan, “Dışı açılma stratejimiz Al-
manya’da başladı ve hamdolsun 
bugün burada şube sayımız 11’e 
ulaştı. Bu Avrupa’nın kalbinde 11 ti-

MÜSİAD, Münih 
Şubesinin Olağanüstü 

Genel Kurulunda, 
Avrupa 2018 

Stratejilerini belirledi

MÜSİAD YENİ DÖNEM İÇİN AVRUPA’DAKİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİ
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caret üssü demektir. Münih önemli 
bir şehir; bir yerde dünya ticaretine 
yön veriyor. Münih, Almanya’nın en 
zengin şehri. 1 buçuk milyon nüfuslu 
kentte Türklerin sayısı, bugün 80 bin 
dolayında. Yaklaşık 3 milyon Türk 
vatandaşının yaşadığı Almanya’yla 
ilişkilerimizi daha ileri taşımak ve 
buradaki Türk vatandaşlarının ti-
cari varlığını artırmak için MÜSİAD 
olarak biz de üzerimize düşen görevi 
üstlenmeye hazırız. Almanya teşki-
latı olarak bu konuda gereken tüm 
desteği vermeliyiz ve çalışmalarımızı 
bu yönde hızlandırmalıyız.” şeklinde 
konuştu.

Ticarette Oyun Kurucu Olmalıyız
Ticarette oyun kurucu olmalıyız di-
yen Kaan, "Ticaretin temel bir kuralı 
vardır: Gelişmiş piyasaların herhan-
gi birinde lider olmak için tüm piya-
salarda tedricen liderliğe yükselmek 
gerekir. Varlığını fiziken hissettire-
mediğin yerde ticaretin oyun kuru-
cusu olamazsın. Bizim, bu nedenle 
dünyanın her noktasına ulaşma he-
defimiz var. Tabii ki bu hedefi belir-
lerken niyetimiz, yalnız o ülkelerde 
var olmak değil elbette. Bizim yurt-
dışında var olma stratejimizin aslı 
şudur: Ülkemizle gittiğimiz ülkenin 
ticari ilişkilerini geliştirmek, yeni ya-
tırımlar için iş ortaklıklarına zemin 
hazırlamaktır. Geçen 24 yıl içerisin-
de, dünya çapında teşkilat yaygınlı-
ğımız, varlık gösterdiğimiz ülkelerle 
ticaret ortaklıklarımızın geldiği nok-
ta, bu amacımıza sadık kaldığımızın 
en güzel göstergesidir." ifadelerini 
kullandı.

“Almanya Türkiye’nin Stratejik 
Dostu”
Almanya’nın, Türkiye’nin en büyük 
ticari partneri olduğunun altını çi-
zen Kaan, “2016 yılında Almanya’ya 
ihracatımız 14 milyar dolar düzeyin-
de gerçekleşti. En fazla ihracatı bu 
ülkeye yapıyoruz. İthalatımızda ise 
Çin’in ardından 21,5 milyar dolar ile 
Almanya ikinci sırada geliyor. 2002-
2016 yılları arasında Türkiye’den Al-
manya’ya yapılan doğrudan yatırım 

tutarı yaklaşık 2,1 milyar dolarken, 
aynı dönemde Almanya’dan Tür-
kiye’ye yapılan doğrudan yatırım, 
yaklaşık 9,3 milyar dolar oldu. Tür-
kiye’de faaliyet gösteren Alman fir-
malarının sayısı bugün, 6 bin 846’ya 
yükseldi. Dolayısıyla Almanya Tür-
kiye için önemli evet; fakat Türkiye 
de Almanya için oldukça önemli ve 
kıymetli bir ülke. Rakamlar bir yana, 
stratejik dostluğumuz da kadimdir. 
Öncesinde işçi vasfı olarak buraya 
gelen vatandaşlarımız,  Almanya’yı 
ikinci vatanları olarak gördüler ve 
bir süre sonra ülke ekonomisine cid-
di katkılar sunan bir sistem oluştur-
dular. Bu katkı giderek bilimsel, aka-
demik, siyasi alanlarda da kendini 
gösterdi.” açıklamalarında bulundu.

Almanya’yla ilişkilerimizi 
daha ileri taşımak 
ve buradaki Türk 
vatandaşlarının ticari 
varlığını artırmak için 
MÜSİAD olarak biz de 
üzerimize düşen görevi 
üstlenmeye hazırız

“Almanya’da sandıktan çeşitlilik 
çıktı”
Ticaretin siyasetten bağımsız işle-
yebilen bir mekanizma olmadığını 
vurgulayan Kaan, Almanya’da ger-
çekleşen seçimlerin hem Alman-
ya’ya hem de dünya siyasetine 
hayırlar getirmesini temenni etti. 
Seçim sonucunu da değerlendiren 
Kaan, “Almanya seçimlerden çok 
parçalı ve karmaşık bir parlamento 
yapısı ile çıktı. Bu durum elbette ve 
dilerim ki Almanya’nın makroeko-
nomi politikasına ve temel ticari di-
namiklerine yansımayacaktır. Sayın 
Merkel ve ekibinin bu durumu en 
iyi şekilde yöneteceğine dair umu-
dumuz var.” ifadeleriyle sözlerine 
son verdi.

MÜSİAD HABERLER
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S anayi ve iş çevreleri ile yetişen 
gençler arasında bir köprü va-
zifesi gören MÜSİAD Gençlik 

Kurulunun düzenlediği “Young Bu-
siness Academy” Haliç Üniversitesi 
Sütlüce Kampüsünde devam ediyor.  
Yaklaşık üç ay sürecek olan Young 
Business Academy Projesi (YBA) 
kapsamında; alanında uzman kişile-
rin eğitimleri, uygulamalı eğitimler, 
girişimci-yatırımcı buluşması ve staj 
programı düzenleniyor ve 120 öğren-
ciye eğitim veriliyor. Young Business 
Academy Projesi, Türkiye’nin önde 
gelen işadamlarına, yabancı kamu 
görevlilerine, akademisyenlere ve iş 
dünyasının önde gelen isimlerine ev 
sahipliği yapıyor. 

14 Ekim’de gerçekleştirilen ilk gün 
oturumunda Sefamerve CEO’su Meh-
met Metin Okur “Girişimcilikte Ku-
rumsal Liderlik” konusunu ele aldı. 
LC Waikiki CEO’su Mustafa Küçük 
“Girişimde Başarı Hikâyesi/ Sıfırdan 
Başlamak” konusuyla katılımcıla-
rın dikkatini üzerine çekti. Arzum 
Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu 
Başkanı Murat Kolbaşı ise “Girişim-
cilikte Sıfırdan Başlamak” başlığıyla 
tecrübelerini aktararak eğitimin ilk 
günü tamamlandı.

Eğitimin ikinci günü olan 15 Ekim’de, 
Progroup Uluslararası Danışmanlık 
Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam 
“%100 İş Garantili İş Görüşme Tek-

Genç MÜSİAD tarafından 
organize edilen “Young 

Business Academy” 
Haliç Üniversitesi 

Sütlüce Kampüsünde 
gerçekleştiriliyor

 YBA EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
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niği ve Kariyer Planı” konusuyla ka-
tılımcılara eğitim verdi. Ufuk Tarım 
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Halim Aydın “Girişimcilikte Tarım 
ve İnovasyon” konusunda tecrübele-
rini katılımcılara aktardı. Türk Hava 

Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de 
“Hizmet Sektöründe İnovasyon & 
Havacılık Sektörü” konusunda bilin-
meyenleri ve akılda kalanları anlattı. 
Ekşi’nin eğitim sonunda çeşitli so-
ruların cevaplanması sonrası birçok 
katılımcıya uçak bileti hediye etmesi 
katılımcıları memnun etti.

Son oturum olan “Sürdürülebilir 
Kurumsal Yönetim”, Medipol Üni-
versitesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nihat 
Alayoğlu’nun eğitimiyle son buldu.
21 Ekim’de katılımcılara, 3D Printer 
Eğitimi verildi. Bu kapsamda 3D 
yazıcılar hakkında ayrıntılı bir su-
num gerçekleştirildi ve Thinkercad 
programı anlatıldı. Sonrasında da 3 
boyutlu yazıcıların çeşitleri ve kul-
lanımları hakkında bilgi paylaşıldı, 
örnek model basımı gerçekleştirildi. 
Doğanlar Holding (Doğtaş Mobilya) 
Yönetim Kurulu Başkanı Davut Do-
ğan da gençlere tecrübelerini aktar-
dı.

22 Ekim’de ise Medipol Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Yeliz Durgun “En-
düstride 4.0”, Retail Doctor CEO’su 
Selim Taşkın “Girişimcilikte Lider-
lik”, Albayrak Grubu İnsan Kay-
nakları ve Yönetim Danışmanı Ali 
Doğan ise “İnsan Kaynakları Yöneti-
mi” başlıklı konulara yönelik eğitim 
verdi.
14 Ekim’de başlayan eğitimler 10 
Aralık 2017’ye kadar Haliç Üniver-
sitesi Sütlüce Kampüsünde devam 
edecek.

YBA Hakkında
MÜSİAD Gençlik Kurulu; MÜSİAD 
tecrübesini “yüksek ahlak ve ileri 
teknoloji” ilkesiyle ile birleştirerek, 
genç girişimci ve yöneticilere akta-

ran; toplumsal dayanışma ve pay-
laşma kültürü ile gençliğin sosyal 
ve ekonomik anlamda kalkınması 
yolunda mücadele eden; geleneği-
ne bağlı olarak geleceğe yön veren, 
genç ve şuurlu bir bakışı oluşturma 
ilkesiyle yola çıkmıştır. Young Bu-
siness Academy projesini hayata 
geçiren Genç MÜSİAD, bu proje ile 
girişimcilik kültürünü yaygınlaştır-
mayı hedefliyor. Aynı zamanda da 
iş planı kavramı ile gençleri tanış-
tırmayı amaçlıyor. Young Business 
Academy, özgüveni yüksek, hedefle-
ri olan, girişimci ve ahlaki disiplini-
ne önem veren gençlerin iş hayatına 
adım atmadan önce kendisinde bu-
lunması gereken tüm donanımı sağ-
lıyor. Hem yurtiçinden hem de yurt-
dışından alanında uzman isimler, 
üst düzey yöneticiler ve MÜSİAD’a 
değer katmış işadamları bu proje 
kapsamında gençlerle buluşuyor ve 
tecrübelerini paylaşıyor. Young Bu-
siness Academy’i başarıyla tamam-
layan gençler, sertifikalarını alıyor.

14 Ekim’de başlayan eğitimler 
10 Aralık 2017’ye kadar Haliç 
Üniversitesi Sütlüce Kampüsünde 
devam edecek

MÜSİAD HABERLER
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Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği ve İstanbul Millî 
Eğitim Müdürlüğü arasında 

imzalanan protokolle, MÜSİAD Pe-
rakende ve Pazarlama Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi “tematik okul” 
oldu. MÜSİAD Bağlarbaşı Perakende 
ve Pazarlama Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesinin açılışı da düzenlenen 
törenle 23 Ekim’de gerçekleştirildi.
Okulun açılışına; Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul 
Millî  Eğitim Müdürü Ömer Faruk 
Yelkenci, Üsküdar Kaymakamı Murat 
Sefa Demiryürek, Genel Başkanımız 

Abdurrahman Kaan, Perakende Sek-
tör Kurulu Başkanımız Adil Temizer-
ler, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 
Sektör Kurulu Başkanlarımız katıldı.

Temizerler: “Dünyaya Yön Verme-
miz Gerekiyor”
MÜSİAD Perakende Sektör Kurulu 
Başkanı Adil Temizerler, “Yapılan 
araştırmalarda perakende sektörün-
de, 2023 yılına kadar yaklaşık 500 
bin kişilik istihdam ihtiyacı olacak. 
Bunun da 150 bin tanesi yönetici ve 
merkez yöneticilerinden oluşacak. 
Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 
okul bu nedenle çok önemli bir görev 
üstleniyor. Ayrıca artık dünyadaki 
gelişmeleri izlemek yerine dünyaya 
yön vermemiz gerektiğini düşünüyo-
rum.” şeklinde konuştu. 

Demiryürek: “Okulun Açılışını, 
İşaret Fişeği Olarak Görüyorum”
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa De-
miryürek, “Hayatta şöyle bir gerçek 
var. Ürettiğinizi satamıyorsanız, pa-
zarlayamıyorsanız büyüyemezsiniz. 

MÜSİAD Bağlarbaşı 
Perakende Pazarlama 

Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi açılış töreni 23 

Ekim’de gerçekleştirildi

MÜSİAD PERAKENDE VE PAZARLAMA MTAL AÇILDI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

B ugün hep birlikte bir ilke imza atıyoruz. Üsküdar’ımızda güzel bir 
okul açıyoruz. Sevgili gençler siz çok şanslısınız. Çünkü bir taraftan 

bu işin ilmini, kitaptaki teorisini, öğrenecek diğer yandan da işin 
pratiğini yapma fırsatı bulacaksınız. Bu güzel proje için başta İstanbul 
Millî  Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Yelkenci’ye ve MÜSİAD 
Genel Başkanı Sayın Abdurrahman Kaan’a ve kıymetli işadamlarımıza 
teşekkür ediyorum. Türkiye’de bu anlamda bu çağda uygulamalı bir 
meslek lisesinde açılış gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.

BİR İLKE İMZA ATIYORUZ
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Dünyada perakende sektörü eko-
nomiklik büyüklük olarak çok ciddi 
bir boyutta. Türkiye de büyümeye 
namzet. Çünkü Türkiye bölgesinde 
istikrar abidesi. Komşularımız her 
fırsatta alışveriş yapmak için ülkemi-
ze geliyor. Biz bu durumu biraz daha 
geliştirmek durumundayız. Bütün 
Orta Doğu’nun bütün Kafkasya’nın 
ve Avrupa’nın ilgini çekip insanların 
İstanbul’a ya da Türkiye’ye gelip alış-
veriş yapmasını sağlamalıyız. Dünya 
sadece sanayi ile büyümüyor. Dünya 
ticaretle büyüyor. Biz de Türkiye ola-
rak bu pastadan payımızı alabilmek 
için doğru eğitimler almalı, doğru 
yatırımlar yapmalıyız. Bugün bu oku-
lun açılışını, bir işaret fişeği olarak 
görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaan: “Tematik Liseleri Ön Plana 
Çıkartmak Şart”
Genel Başkanımız Abdurrahman 
Kaan da yaptığı konuşmada, işsizliği 
önlemek ve istihdam artışını sağla-
mak istiyorsak, yetişmiş insan gücü 
için tematik liseleri ön plana çıkart-
manın şart olduğunu belirtti. 
Kaan, “Perakende alanında ilk olma 
özelliğini taşıyan okulumuzun vesi-
lesiyle meslek liselerinin önemine 
ve ‘tematik lise’ kavramına biraz de-
ğinmek istiyorum. Biz işadamları ola-
rak uzun yıllardır, yetişmiş eleman 
bulmakta yaşadığımız sıkıntıları dile 
getiriyoruz. Yetişmiş eleman ihtiyacı, 
hemen hemen her alan için geçerli. 
Bildiğiniz gibi üretimden satışa sana-
yi üretimi bir bütündür. Bu aşamalar-
dan herhangi birinde oluşan nitelikli 
eleman eksikliği, yapılan işin bütü-
nünü etkiliyor. İşte bizim artık bunun 
önüne geçmemiz gerekiyor. Eğitimini 
aldığı alana bütünüyle hâkim insan 
gücü yetiştireceğiz ki ne üretimde ne 
sonraki aşamalarda kalite dalgalan-
ması yaşanmasın.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Kaan: “Öğrenciler Kendi Potansi-
yelini Keşfetmeli”
Kaan, ülkemizin genç nüfus sorunu-
nun olmadığını belirterek; “Gelenek-
lerimizden vazgeçmeden, meslekte 

uzmanlaşma konusunu artık daha 
yukarı taşımamız lazım. Bugün Sa-
nayi 4.0’ı konuşuyoruz; Türkiye’nin 
Dördüncü Sanayi Devrimi’nde nasıl 
bir yerde duracağını tartışıyoruz. İşte 
bu tartışmaların odağına oturtma-
mız gereken konulardan biri mesleki 
eğitim ve tematik okullardır. Her bir 
çocuğumuz yetenekleri doğrultu-
sunda hangi alanda başarılıysa ona 
göre kendisini geliştirmeli, o alanda 
ustalaşmalı. Bizim buna ihtiyacımız 
var. Bunu sağlayacak olan da mesleki 
alanda eğitimdir. Kaan, öğrencilere 
seslenerek: “Biz büyükleriniz olarak 
sizlere iyi birer gelecek inşa etmek, 
yeni yollarda önünüzü açmak ve size 
iyi örnekler olabilmek için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Her biriniz, kendi 
potansiyelinizi keşfetmelisiniz. Hiç 
unutmayın; inançla, azimle çalışarak 
elde edemeyeceğiniz başarı yok. Alın 
terinizle kurduğunuz hayatlarınızda 
ulaştığınız her başarı, size mutluluğu 
ve vatanına faydalı olmanın huzuru-
nu tattıracaktır.” şeklinde konuştu.
Açılış ve selamlama konuşmalarının 
ardından Genel Başkanımız Abdur-
rahman Kaan tarafından, okula uy-
gulama sınıfları açan işadamlarına 
plaket takdim edildi. Bu kapsamda 
Gencallar Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Gencal, Armine Yönetim Ku-
rulu Üyesi Bilgehan Gülşen ve Karaca 
Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Emre 
Karaca’ya plaket verildi. Sonrasında 
da kurdele kesilerek okulun açılışı 
gerçekleştirildi.

MÜSİAD Bağlarbaşı 
Perakende ve Pazarlama 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi “tematik okul” oldu

Tematik meslek liselerimizde tek alan 
olsun istedik, perakende ve pazarlama 

alanı bunlardan biri. İş gücüne çok fazla 
ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda, tematik 
lisenin açılması çok önemli. Bugün 
tematik meslek lisesi olarak açılışını 
yaptığımız MÜSİAD Bağlarbaşı Perakende 
Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisemizin, öğretmenlerimize güzel bir 
ortam sunmasını, öğrencilerimize hayırlı 
ve başarılı bir gelecek sağlamasını; 
sektörümüzün de ihtiyaç duyduğu, 
hedeflediği ve ümit ettiği kazanımları elde 
etmesini temenni ediyorum. 

İstanbul Millî  Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci

SEKTÖRÜMÜZÜN HEDEFLERİNE 
ULAŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM
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MÜSİAD, Aksaray’da gerçek-
leştirdiği 97. Genel İdare 
Kurulu (GİK) Toplantısı’nda 

“gıda, tarım ve hayvancılık” konula-
rını ele aldı. MÜSİAD’ın yeni döne-
mindeki ilk GİK Toplantısı’na; Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardım-
cısı Mehmet Daniş, AK Parti Aksaray 
Milletvekili İlknur İnceöz, Aksaray 
Valisi Aykut Pekmez, Aksaray Beledi-
ye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Genel 
Başkanımız Abdurrahman Kaan, Ak-
saray Şube Başkanımız Eyup Dağdaş, 
Aksaray Ticaret Odası (ATSO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş’ın 
yanı sıra şube başkanlarımız ve üye-
lerimiz katıldı.

Daniş: “Tarımsal Anlamda İhra-
catçı Konumdayız”
“Tarım ve hayvancılık” temasıyla ger-

çekleştirilen MÜSİAD 97. Genel İdare 
Kurulu Toplantısı’nın gala yemeğinde 
konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş: Tür-
kiye'de ticari anlamda 170 adet ürün 
yetiştirildiğini dile getirdi ve şunları 
kaydetti: "Dünyada birinci ve ikinci 
sırada olduğumuz üretimlerimiz var. 
Meyvecilikte çok iyi yol aldığımızı 
görüyoruz. Özellikle değişik ülkele-
re ihracatımız söz konusu. Yine aynı 
şekilde sebze üretimimiz ciddi an-
lamda artmakta. Buğday üretimimiz 
artarak stabil şekilde devam etmekte. 
Mısır üretimimiz son yıllarda artmak-
ta. Şunu sevinçle ifade edebiliriz ki 
havza bazında desteklemeye geçtik. 
450 havzada pamuk ekilirken, 150-
160 havzada sınırlamamıza rağmen 
pamuk ekilişinde de ciddi bir katkı 
sağladık. Şu an baktığımız zaman 11 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin 97. Genel İdare 
Kurulu Toplantısı, Aksaray’da gerçekleştirildi

M üstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, yılda dört kez; bir 
önceki dönemin değerlendirilmesi, dernek faaliyetleri, ülke 

ekonomisiyle ilgili görüş ve planların tartışılması amacıyla Genel 
İdare Kurulu düzenliyor. 

GİK NEDİR?

MÜSİAD HABERLER
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milyar dolarlık tarımsal ithalatımız 
var. Ama hamdolsun ki 16 milyar do-
ların üzerinde de ihracatımız mevcut. 
Yani tarımsal anlamda ihracatçı ko-
numdayız.”

Kaan: “Hayvancılık İhracatımızı 
40 Milyar Dolara Yükselteceğiz”
Genel Başkanımız Abdurrahman 
Kaan da 97. GİK’i Aksaray’da yap-
maktan büyük mutluluk duyduğunu 
belirtti. Kaan, “Türkiye, özellikle son 
yıllarda gıda üretiminde büyük adım-
lar attı ve önemli başarılara ulaştı. 
Bugün Türkiye’de ‘İlk 500’ sanayi 
işletmesi içerisinde 21, ‘İkinci 500’de 
ise 20 gıda tarım ve hayvancılık sek-
töründe faaliyet gösteren firma bu-
lunuyor. Ürettiğimiz gıda ürünlerini 
Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Asya’dan 
Amerika’ya kadar geniş bir coğraf-
yaya ulaştırıyoruz. 2016 verilerine 
baktığımızda, 10 yıllık dönemde ül-
kemizin gıda, tarım ve hayvancılık 
ürünleri ihracatının 8 milyar dolar-
dan 16,2 milyar dolara yükseldiğini 
görüyoruz. 10 yıl içinde yüzde 100 ar-
tış büyük başarı. Fakat tabii bu alanda 
koyduğumuz hedefler daha büyük. 
Önümüzdeki 10 yıl içinde gıda, tarım 
ve hayvancılık ürünleri ihracatımızı, 

40 milyar dolara yükseltme hedefini 
gerçekleştireceğiz inşallah.” değerlen-
dirmelerinde bulundu.

“Organik Tarım, Ekonomimize 
Katma Değer Sağlayacak”
Organik tarımla ilgili de açıklamalar-
da bulunan Kaan, “Ülkemizin doğal 
tohum ve embriyo açısından oldukça 
zengin olması, doğal organik tarımda 
önemli bir fırsattır. 4 bin civarında 
endemik tohum ve lezzet çeşitlili-
ğimiz üzerinden yapılacak organik 
tarım, ekonomimize farklı bir boyut 
ve katma değer sağlayacaktır. Aynı 
zamanda organik tarımda biyo-çeşit-
lilik sağlanmalı ve bunu sürdürülebi-
lir bir hale getirilmeliyiz. Bunu başar-
dığımızda, kalitesiyle diğer pazarlara 
göre çok daha ileride olan memleke-
timizin ürünleri, uluslararası pazarda 
rekabet edebilecektir. Bunun için de 

Kaan, “Ülkemizin doğal tohum ve embriyo açısından oldukça zengin 
olması, doğal organik tarımda önemli bir fırsattır”

MÜSİAD 97. Genel İdare Kurulu 
Toplantısı’nda Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı temsilcilerine, MÜSİAD 
tarafından hazırlanan “İyi Ekonomide Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık” raporu sunuldu. Gıda, 
tarım ve hayvancılık alanındaki güncel 
değerlendirmelerin, istatistiki bilgilerin yanı 
sıra raporda, MÜSİAD şubelerinden gelen 
sorun ve çözüm önerileri de yer alıyor.

İYİ EKONOMİDE GIDA, TARIM VE 
HAYVANCILIK
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ürünlerimizi ve tohumlarımızı sertifi-
kalandırmak zorundayız.” ifadelerini 
kullandı.

“Akıllı Tarıma Önem Vermeliyiz”
Küresel pazarda rekabet koşullarını 
karşılayan bir aktör olarak kendimize 
yer bulmak için farklı bakış açıları 
geliştirmek zorundayız diyen Kaan, 
“Arazi ve iş gücü verimliliği, pazara 
yönelik ve pazarın beklentilerine 
göre organize olmuş ‘akıllı tarım’, 
özellikle üzerinde durmamız gere-
ken konuların başında geliyor. Daha 
önce gelmiş olan ‘Makro Havzalar 
Modeli’ açılımının bir versiyonu 
mesafesinde kalan ‘Millî  Tarım Pro-
jesi’nin ötesinde, felsefesi, vizyonu, 
kalkınma planı ve programı olan 
köklü bir reform söz konusu olmalı. 
Hem konvansiyonel tarım hem de 
fonksiyonel tarım yaklaşımını bir 

arada kurgulamak zorundayız. Dışa 
bağımlı kaynaklarda rasyonel ve re-
kabetçi bir bakış açısıyla planlana-
cak verimliliği önceleyen teşvik poli-
tikasıyla konvansiyonel; doğal/yerli 
kaynaklarda ise Millî  ve destekleyici 
bakış açısıyla planlanacak ürün çe-
şitliliğini önceleyen teşvik politika-
larımızla da fonksiyonel tarımı bir 
arada kurgulamak zorundayız. Bu, 
ülkemizi uluslararası rekabete hazır-
lıklı kılacaktır.” şeklinde konuştu.

Dağdaş: “Aksaray Cazibe Merkezi 
Hâline Geldi”
Toplantıda konuşma yapan Aksaray 
Şube Başkanımız Eyup Dağdaş ise 
Aksaray’ın başta tarım ve hayvancılık 
olmak üzere sanayi, otomotiv, lojistik, 
inşaat, turizm ve hizmet sektörlerinin 
tümünün aynı anda hızla geliştiği ve 
büyüdüğü bir cazibe merkezi hâline 
geldiğini ifade ederek, “İlimiz, farklı 
sektörlerden ulusal ve uluslararası 
birçok markaya ev sahipliği yapmak-
tadır ve yeni yatırımlar almaya devam 
etmektedir. Bu vesile ile MÜSİAD’lı 
işadamlarımızı da Aksaray’ı daha ya-
kından tanımaya ve bu imkânlardan 
faydalanmaya davet ediyoruz.” dedi.

Kaan: “Küresel pazarda rekabet koşullarını karşılayan bir aktör olarak 
kendimize yer bulmak için farklı bakış açıları geliştirmek zorundayız”

Genel Başkanımız ve beraberindeki 
heyet, 97. Genel İdare Kurulunu 

gerçekleştirmek için gittiği Aksaray’da 
birtakım ziyaretlerde bulundu. Bu kapsamda 
Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Aksaray 
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı 
makamlarında ziyaret edildi.

BELEDİYE BAŞKANI VE VALİ 
ZİYARET EDİLDİ

MÜSİAD HABERLER
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eni Türkiye’ninYol Haritası
'de

ÇİZİLDİ

MÜSİAD Vizyoner 17 Sektörler Zirvesi, 11-12 Ekim tarihlerinde  
İstanbul WOW Hotel’de düzenlendi
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M 
üstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneğinin düzenlediği Vizyo-
ner 17 Sektörler Zirvesi, 11-12 
Ekim tarihlerinde İstanbul WOW 

Hotel’de gerçekleşti. İki gün süren zirvede, “Niçin 
Dönüşüm”, “Nasıl Dönüşüm”, “Ne’ye Dönüşüm” ve 
“Türkiye’nin Dönüşümü” başlıklı oturumlar yer aldı. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Ka-
lın’ın ana konuşmacılar olduğu zirvede ayrıca, iş 
dünyası ve akademiden önemli isimler konuşmacı 
olarak yer aldı. Zirvenin Gala Yemeği’ne ise T.C. Baş-
bakanı Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan katılım gösterdi.

■ Albayrak: “Türkiye, Birçok Konuda Atılım 
Yapmaya Hazırlanıyor”
Hızla değişen ve dönüşen dünyada Türkiye’nin 
konumunun ve izlemesi gereken yol haritasının 
tartışıldığı Vizyoner 17 Sektörler Zirvesi; siyaset, iş 
dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin 
yoğun katılımıyla tamamlandı. Zirvenin ilk gün ko-
nuşmacılarından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Türkiye’nin enerji başta olmak üzere 
birçok konuda atılım yapmaya hazırlandığına işaret 
ederek: “Türkiye, yeni bir atılım, yeni bir stratejik sıç-
ramanın arifesinde. Dış desteklerle ayakta duran bir 
noktadan, güçlü, kendi kendine ayakta durabilen bir 
noktaya geldik. Büyüyen ve gelişen Türkiye idealine 

Vizyoner 17 
Sektörler 

Zirvesi’nde hızla 
değişen ve 

dönüşen dünyada 
Türkiye’nin konumu 

ve izlemesi 
gereken yol 

haritası tartışıldı
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inanıyorsak eğer, teknolojiyi üreten kurumlar orta-
ya çıkaran bir ekosistem kurmalıyız. Dünya değişi-
yor; erkek kadın ayırmadan her insan kaynağımızı 
sistemin içine maksimum düzeyde faydalanacak 
şekilde dâhil etmeliyiz. Yeni dünyada farklı bir viz-
yon lazım; tasarım ve pratik çözümler üzerinde ça-
lışmalara ağırlık verilmeli. İşte bu noktada kadınlar 
ne kadar fazla rol alırlarsa, ülkemiz katma değerine 
o kadar fazla katkı sağlayacaklarına inancım tam. 
Kadınlarla birlikte gençlerimizin de öne çıktığı, insan 
kaynağından maksimum fayda sağlayacağımız bir 
sistem kurmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

■ Yıldırım: “Akıl Teri, Alın Terinin Yerini
Almaya Başladı”
Zirvenin Gala Yemeği’ne katılan T.C. Başbakanı Bi-
nali Yıldırım ise Türkiye’nin son 15 yılda yaşadığı 
dönüşüme dikkat çekti. Yıldırım, “Vizyon demek 
geleceği görmek, geleceği okumak demek. Bir 
ülkenin hedeflerini gerçekleştirmesinin olmazsa 
olmaz şartı, o ülkedeki istikrardır. 2002-2016 ara-
sında küresel krizler olmasına rağmen güçlü iktidar 
ve istikrar olduğu için dünyanın büyüme hızının iki 
katı kadar büyüme hızı yakaladık. Türkiye nasıl üç 
katı büyüdü diyorlar; rakamlar ortada! Artık dün-
yada akıl teri, alın terinin yerini almaya başladı; alın 
teriyle akıl teri beraber çalışmalı. Bizim yapmamız 
gereken şey, daha fazla araştırma daha fazla ge-
liştirme daha fazla yenilikçilik. Bilgiye sahip olmak, 
bilgiyi üretmek, bilgiyi kaynağa dönüştürmek. Tür-

kiye’nin ihtiyacı olan bu. Daha çok üretim yapacağız 
daha çok yatırım yapacağız, ürettiklerimizi daha çok 
satacağız; diğer ülkelerle aradaki makası böyle ka-
patacağız.” açıklamalarında bulundu.

■ Kalın: “Asıl Soru, Neye Dönüşüm?”
Vizyoner 17’nin ikinci gün açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. 
İbrahim Kalın, dönüşümü gerçekleştirirken kendi 
tarihimizden beslenmemiz gerektiğinin altını çizdi. 
Kalın, “Değişim, dönüşüm diyoruz, bizim asıl sorma-
mız gereken soru, neye dönüşüm? Küreselleşme 
bir taraftan dünyayı küçük bir köy hâline getirirken, 
dünyada dolaşımda olan malların nerelerden gelip 
nerelere gittiğini sorgulamamız gerekiyor. ‘Deği-
şimin hangi istikamette olması gerekiyor?’, ‘Deği-
şimi kim yapıyor?’, bu sorulara kendi tarihimizden 
beslenerek cevap aramamız gerekiyor. Biz geleceği 
inşa ederken burada söz sahibi olan bir aktör olarak 
kendinizi konumlandırmalıyız. Bizim bir medeniyet 
vizyonuna da ihtiyacımız var. Ahlak, kültür ve insan 
vizyonuna ihtiyacımız var. Eşyayı dönüştürürken, 
içimizdeki ruhla barışarak bir dünya inşa etmemiz 

Vizyoner 17 
Sektörler Zirvesi; 

siyaset, iş 
dünyası ve sivil 

toplum kuruluşları 
temsilcilerinin 

yoğun katılımıyla 
tamamlandı 
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gerekiyor. Medeniyet perspektifini sadece eşyanın 
dönüşümü olarak algılamak hata olur; asıl dönü-
şüm kendi zihinlerimizde olmalı.” şeklinde konuştu. 
Zirvenin “Dönüşümde Kaybolmamak” konulu ka-
panış konuşmasını yapan Yazar ve Ekonomist Alev 
Alatlı da inovasyona değindi. Alatlı, “AR-GE ve ino-
vasyon diyoruz sürekli; bunlar, şirketlerin ciddi ça-
lışma konuları olmalı.” dedi.

■ Kaan: “Türkiye Dönüşüyor”
Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan, gerçek-
leştirdiği konuşmada Vizyoner Sektörler Zirvesi ile 
ilgili açıklamalarda bulundu. Kaan, “Hayalleri olan 
insanların idealleri olmalı, idealleri olan insanla-
rın planları olmalı, planları olan insanların gele-
cek hakkında fikirleri olmalı ve elbette bu fikirleri 
paylaşabilecekleri bir platformları olmalı. Vizyoner 
bir gelecek imajıdır. Vizyoner aynı zihinde hem-
fikir insanların birbirlerini inşa etme alanıdır. Bu 
nedenle 2015 Vizyoner’in ana teması “Gelecek ile 
İş Yapmak”tı. Geleceği öngörmek adına bir araya 
gelmiştik. Bugün ise daha elzem bir mesele için 
yeniden buluştuk: Geleceğin dönüşen yapısı. Çünkü 

o yapının ayak seslerini bugünden duymaya başla-
dık. Dönüşüm denince akla hemen teknolojik ge-
lişmeler gelmiyor elbette. Onlar zaten malumunuz. 
Bakın neler oluyor? Uzlaşmaz zannedilen ülkelerin 
paktları oluşuyor. Yıkılmaz zannedilen birlikler çatlı-
yor. Bizlere ders kabilinde öğretilen kutsal değerler 
öğretenleri tarafından çiğneniyor. Tanımlar, tanımla-
malar, haklar ve mecburiyetler değişiyor. Nesiller ve 
tavırlar farklılaşıyor.  Olmaz denen ne varsa oluyor. 
Ayıptır denen ne varsa yapılıyor. Bitmez zannedilen 
kaynaklar tükeniyor. Yenileri geliyor. Varlığı dert yok-
luğu yara olan ortadan sessizce yok oluyor. Bundan 
iş çıkmaz denen yerden sektör çıkıyor. Bundan ses 
çıkmaz denen yerden güç çıkıyor. Hasta zannedilen 
medeniyetler ayağa kalkıyor. Türkiye dönüşüm-
den nasibini alıyor. Hatta çoğu noktada dönüşümü 
başlatan kilit oluyor. Siyasetiyle, diplomasisiyle, 
bürokrasisiyle, sermaye yapısı ve stokuyla, sınıfsal 
değişimiyle, sektörel gelişmeleriyle, fırsatları ve 
tehditleriyle, insanı ve toprağıyla, dili ve kültürüyle 
Türkiye dönüşüyor.” değerlendirmelerinde bulundu. 

■ Kaan: “Burada Yeni Fikir ve Öngörüler 
Oluşacak”
Kaan, “Bu yılki Vizyoner dönüşümlerin şeklini, yö-
nünü, hızını, usulünü, gerekliliğini, yol haritasını ve 
sonuçlarını tartışacak. Koskoca filmin değişen se-
naryosunda yeni rolleri, yeni replikleri, yeni mekân-
ları ve hatta yeni yönetmenleri tartışacak. Sonuçlar 
elde edilecek. Yeni fikir ve öngörüler oluşacak. Bun-

 Albayrak: 
“Türkiye idealine 

inanıyorsak 
eğer, teknolojiyi 
üreten kurumlar 
ortaya çıkaran 
bir ekosistem 
kurmalıyız”
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lar derlenip toplanacak, analizlere tabi tutulacak. 
Biz, MÜSİAD olarak bu önemli çıktıları değerlendirip 
raporlayacağız. Kendi adımıza kendimiz için başlat-
tığımız dönüşüm planlarımızda göz önünde tutaca-
ğız. İlgili kurumlar ve kamu ile paylaşacağız. Yeni-
lenen ve güçlenen bir STK olarak ‘bilgiyi oluşturma 
ve yayma’ görevini bir kez daha yerine getireceğiz. 
İktisadi ve ticari hayatta Türkiye’nin güçlü vizyonuna 
MÜSİAD olarak katkımız olsun diye çıktığımız yolun 
hakkını vereceğiz. Sonrası malum: Yine hepimiz dö-
nüşümün bir bileşeni ve bir tarafı hâline geleceğiz. 
Filmin sonunu görmek istiyorsak bunu yapacağız. 
Çünkü inanmış insanlar adanmış insanlardır. Is-
rarlı ve inatçıdırlar. Başladıkları işi bitirmek, sonunu 
görmek ya da en azından öngörmek isterler. Çünkü 
yüce yaratıcının senin rolünü nerede ve ne zaman 
bitireceği belli değildir. Ama yine de inanmak öz-

gürlüktür. Özgürlük hayal kurdurur. Hayal kuran 
insanların vizyonları da açık olur. Olmalıdır. Sözle-
rime son verirken şunu da belirtmeden geçmek is-
temiyorum. Keza bu yılki Vizyoner’in bir oturumu da 
bu meseleye ayrıldı. Bir filozofun sözüyle bitirmek 
istiyorum. Önemli olan kişinin neye inandığı değil, 
inandığı şeyin onu ne yaptığı veya neye dönüştür-
düğüdür.” ifadeleriyle sözlerine son verdi.

■ Şenocak: “Üreten ve Satan Bir Toplum 
Olmalıyız”
Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı Bayram Şe-
nocak ise açılış konuşmasında: “MÜSİAD’ın kuruluş 
felsefesinde hepimizin bildiği gibi yüksek ahlak ve 
yüksek teknoloji vardır. Bunu içselleştiren, yapaylık 
ve sanallıktan uzak, ahlaklı, maneviyatlı ve teknolo-
jiye tüm boyutlarıyla hâkim genç bir nesil oluştur-
malıyız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi niteliksel ola-
rak zenginleştirmeli, bilgiyi satın alan değil, üreten 
ve satan bir toplum olmalıyız.” şeklinde konuştu.

Kalın: “Bizim 
bir medeniyet 
vizyonuna da 

ihtiyacımız var. 
Ahlak, kültür ve 
insan vizyonuna 
ihtiyacımız var”
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■ Şenocak: “Çalışmalarımızı Etkin Olarak 
Sürdürmeliyiz”
Şenocak, “Ülkemizin sosyal, kültürel, siyasal, eko-
nomik, bilimsel ve teknolojik yönden kalkınması ve 
güçlenmesi için elimizden gelen bütün gayreti gös-
termeliyiz. Esasında, devletin son yıllarda yapmış 
olduğu projelere bakıldığında örneğin, Fatih projesi, 
e-devlet uygulaması, yerli araç üretim çalışması, 
teknoparkların işlevinin zenginleştirilerek sayısı-
nın artırılması, nükleer santral yapımı, uzay ajansı 
kurma çalışmaları, savunma sanayinde yapılan 
atılımlar ulaşım ve inşaat alanında yapılan mega 
yatırımlarla kamunun bu noktada epeyce mesafe 
kat ettiği söylenebilir. Yeni Türkiye işte budur. Tek-
nolojiye, insan kaynağına yatırım yapmaktır, geç-
mişin alışkanlıklarında boğulmamaktadır. Yaptığı 
çalışmalarla ülkemizdeki gelişim, değişim ve dönü-
şümün önünü açan, Yeni Türkiye’nin mimarı Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gıyabında 
hassaten teşekkürlerimi arz ediyorum. Özel sektör 

olarak biz de bu sürece ivme katarak çok daha fazla 
ve etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.” 
açıklamalarında bulundu. 

■ Şenocak: “Gidecek Çok Yol Var”
Bir sonraki Vizyoner etkinliği ile ilgili de konuşan 
Şenocak, “2019 yılında gerçekleştireceğimiz zirve 
programımız hakkında da kısaca bilgi vermek is-
tiyorum. MÜSİAD Vizyoner’19’u, 15 sektörümüzü 
bünyesinde barındıracak, daha zengin bir içerikle ve 
iki gün değil 4-5 gün sürecek bir program şeklin-
de yapmayı şimdiden planlamaktayız. Yapacağımız 
çok iş, gideceğimiz çok yol var.” dedi.

 Albayrak: 
“Türkiye idealine 
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MÜSİAD ŞUBELER

M ahmut Barut, ocak ayında 
gerçekleştirilen Genel Ku-
rulla MÜSİAD'ın Şanlıurfa 

Şube Başkanlığına layık görüldü. 
2017’nin ilk ayında Mehmet Çalış-
kan’dan görevi devralan Mahmut 
Barut, Çerçeve okurlarına açıkla-
malarda bulundu. Sözlerine başkan 
seçildiği dönemden bahsederek baş-
layan Barut, "18 Ocak 2017 tarihin-
de gerçekleştirmiş olduğumuz Genel 
Kurul ile birlikte bu kutlu görevi, 
Mehmet Çalışkan’dan emanet olarak 
aldım. MÜSİAD'da görev değişimle-
ri, aslında bir bayrak değişimidir. Biz 
de elimizdeki bu bayrağı, Yönetim 
Kurulu arkadaşlarımla birlikte daha 
da yukarılara taşımanın gayreti içe-
risinde olacağız." dedi.

Sektör Buluşmalarına 
“Bismillah” Dedik
Barut, başkanlık görevine layık 
görülmesinin akabinde Şanlıurfa 
Şubesinin yaptığı faaliyetlerle ilgili 

olarak da “Bilirsiniz meşhur bir söz 
var: ‘Nereye gideceğini bilmiyorsan, 
hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi 
yoktur.’ Biz de bu sözden yola çıka-
rak başkanlık sürecine ‘bismillah’ 
dedikten sonra ilk olarak iki günlük 
bir kamp düzenleyerek ‘2017-2019 
Stratejik Planı’mızı yaptık ve yolu-
muzu çizdik. Ocak ayında Başbaka-
nımız Sayın Binali Yıldırım tarafın-
dan açıklanan ‘Cazibe Merkezleri’ 
programı hususunda şubat ayında 
düzenlediğimiz bir etkinlikle üyele-
rimizi bilgilendirdik. Şubat ayı içe-
risinde Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘İstihdam 
Seferberliği’ çağrısına mevcut istih-
damımızı yüzde 10 arttırarak destek 
verdik. Yine şubat ayı içerisinde ha-
zırlamış olduğumuz stratejik çalış-
ma planı çerçevesinde sektör buluş-
malarına ‘bismillah’ dedik. Gayemiz 
Şanlıurfa’nın sektörel sorunlarını 
sektörden temsilciler ile değerlen-
dirmek, rapor hâline getirmek ve 

MÜSİAD’ın Şanlıurfa Şubesi 
Başkanı Mahmut Barut, 

yaptığı açıklamada 
“Şehrimiz ve bölgemiz için 

önemli olan ve buralara 
değer katacak her türlü 
çalışmada yer alacağız.” 

dedi

MÜSİAD,  HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR 
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MÜSİAD, değerlerinden 
taviz vermeden her 
geçen gün kendini 
yeniliyor ve güçleniyor

MÜSİAD ŞUBELER

yetkililere ulaştırmaktı. Hamdolsun 
‘Turizm Sektör Buluşması’yla sek-
tör buluşmalarının dördüncüsünü 
düzenledik. Bu buluşma sonrasında 
Şanlıurfa’nın hem turizmini hem 
de iş hayatını etkileyen ‘Havayo-
lu Raporu’nu hazırlayıp yetkililere 
ulaştırdık. Raporun akabinde hava 
yolu şirketleri mevcut seferlerini 
arttırdı. Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’ni oylamak için de 16 
Nisan’da sandık başına gittik. ‘İş 
dünyası istikrar ister.’ diye defaatle 
belirttik. Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ni irdelediğimiz bir 
program düzenledik. Programda AB 
Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Cum-
hurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet 
Selim Köroğlu ve değerli konuşma-
cıların katılımıyla sivil toplum ku-
ruluşu başkanlarına ve halka açık 
referandum bilgilendirmesi gerçek-
leştirdik. Bu programda Türkiye’nin 
köklü çözümlere ihtiyacı olduğunu 
hatırlattık. Hamdolsun 16 Nisan’da 
gerçekleşen referandumda milleti-
miz geleceğine sahip çıktı. Ayrıca iş 
dünyası yoğun bir hayat. Bu nedenle 
ailelerimizi de ihmal etmemek adına 
projeler yapıyoruz. Bu kapsamda üç 
ayda bir olmak üzere ailelerimizle 
kahvaltı buluşması gerçekleştiriyo-
ruz. Geçtiğimiz günlerde AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yıl-
maz, Eximbank Genel Müdürü Ad-
nan Yıldırım, MÜSİAD Lojistik Kuru-
lu ve DEİK Türkiye–Irak İş Konseyi 
Başkanı Emin Taha ve İttifak Hol-
ding Yönetim Kurulu üyesi ve DEİK 
Türkiye–Sudan İş Konseyi Başkanı 
Mehmet Ali Korkmaz’ın katılımla-
rıyla ‘1. Şanlıurfa Ekonomi Zirvesi’ni 
gerçekleştirdik.” açıklamalarında 
bulundu.

Üyelerimize Uygun Fiyatlarda 
Konut İmkânı Sağlamayı 
Hedefliyoruz
“Şehrimiz ve bölgemiz için önemli 
olan ve buralara değer katacak her 
türlü çalışmada MÜSİAD’ın Şanlıur-
fa Şubesi olarak yer alacağız.” ifade-
lerini kullanan Barut, “Önümüzdeki 
süreçte devam eden projelerimizin 

yanı sıra gerçekleştireceğimiz pek 
çok farklı çalışmamız olacak. Ör-
neğin; Şanlıurfa Marka Günleri dü-
zenlemek istiyoruz. Ayrıca Bölgesel 
Sektör Zirveleri ile ilgili bir organi-
zasyona imza atmak adına çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Yapı ortaklığı 
kurulmasını sağlayarak MÜSİAD 
üyelerine uygun fiyatlarda konut 
imkânı sunmak adına çalışmala-
rımıza devam ediyoruz. Bu konut-
lardan elde edeceğimiz kazanç ile 
de şube binamıza gelir oluşturmayı 
hedefliyoruz. Aynı zamanda da ulus-
lararası fuarlarda Şanlıurfa’nın tanı-
tımını sağlamak için elimizden gel-
diği ölçüde gayret edeceğimiz bilgisi 
de vermek isterim.” açıklamalarında 
bulundu.

Değerlerimizden Taviz Vermeden 
Güçleniyoruz
MÜSİAD’ın tabir yerindeyse adeta 
bir okul olarak nitelendirebileceği-
ne vurgu yapan Barut, “Bu okulun 
bünyesinde yer alan bir birey olarak 
bu imkânı bize sunanlara teşekkür 
ediyor, ebediyete irtihal edenlere de 
Allah'tan rahmet diliyorum. MÜSİ-
AD; ülkemizin “2023, 2053 ve 2071 
Hedefleri” doğrultusunda değerle-
rinden taviz vermeden her geçen 
gün kendini yeniliyor ve güçleniyor. 
Ayrıca Rabbim bize güç verdikçe 
çalışmalarımızın devam edeceğini 
belirtmek istiyorum.” ifadeleriyle 
sözlerine son verdi.

Mahmut Barut kimdir?
1984 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlkokul, 
ortaokul, lise ve lisans eğitimini Şanlıurfa’da 
tamamladı. Ziraat mühendisi olan 
Mahmut Barut, şu an Necmettin Erbakan 
Üniversitesinde İnovasyon Ekonomisi ve 
Büyüme Anabilim Dalında yüksek lisans 
yapıyor. Üniversite yıllarından bu yana 
ekonomi alanında çalışmalar yürütüyor, 
sivil toplum kuruluşlarında yer alıyor ve 
bunların birçoğunda yöneticilik yapıyor. 
2017 yılı Ocak ayı itibarıyla da MÜSİAD’ın 
Şanlıurfa Şubesinin Başkanlık görevini 
yerine getiriyor.
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MÜSİAD’ın Şanlıurfa Şubesi 
tarafından bir süre önce 
başlatılan “Sektör Buluşma-

ları” kapsamında Şanlıurfa sanayisi 
ve OSB’nin sorunlarının yer aldığı bir 
çalıştay düzenlendi.

Çalıştay’a; Şanlıurfa Vali Yardımcısı 
Ufuk Akıl, OSB Müdürü Yunus Emre 
Aksu, KOSGEB İl Müdürü İdris Er-
keksoy’un yanı sıra Şanlıurfa 1. ve 2. 
OSB’de faaliyet gösteren işadamları 
ve MÜSİAD üyeleri katıldı.
Açılış konuşması yapan MÜSİAD 
Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Ba-
rut, bir süre önce başlatmış oldukları 
sektör buluşmaları kapsamında sek-
törlerin sorunlarını ilgili sektörlerin 
tüm bileşenleriyle ele almaya çalış-
tıklarını, mevcut sorunlara çözüm 
önerileri konusunda ortak fikir üre-
terek, çıkan sonuçları ilgili mercilere 

MÜSİAD’ın Şanlıurfa 
Şubesi ve ekonomi ala-
nında faaliyet gösteren; 

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, ASKON, TÜMSİAD, Şanlıurfa 
Ticaret Borsası, Şanlıurfa Ekono-
mi Kulübü, Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Birliği ve kamu kuruluşla-
rının desteği ile "Şanlıurfa Eko-
nomi Zirvesi" yapıldı.
Zirveye; AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Ekonomi İşleri 
Başkanı Cevdet Yılmaz’ın yanı 
sıra AK Parti Şanlıurfa Millet-
vekili Mahmut Kaçar, AK Parti 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Ali Cevheri, AK Parti Şanlıurfa 
İl Başkanı Zeynel Abidin Beyaz-
gül, Şanlıurfa Belediye Başkanı 
Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Vali Yar-
dımcısı Ufuk Akıl, Haliliye Be-
lediye Başkanı Fevzi Demirkol, 
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet 
Kaya, Şanlıurfa Ekonomi Kulübü 
Başkanı Mehmet Ulutaş, Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası Birliği Baş-
kanı M. Şefik Bakay, çeşitli ku-
rumların müdürleri ve pek çok 
işadamları katıldı.
Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Şanlıur-
fa Şubesi tarafından düzenlenen 
Şanlıurfa Ekonomi Zirvesi'nde 
"Türkiye Ekonomisinin Gelece-
ği" konulu konferansa konuşma-
cı olarak katıldı. Yılmaz, "Artık 
istikrar kalıcı hale geldiği için 
ekonomi de istikrarlı hale ge-
lecek. 2019'dan sonra Türkiye, 
daha hızlı bir büyüme trendine 
girecek Allah'ın izniyle." dedi. 

taşıdıklarını belirtti. Şanlıurfa Vali 
Yardımcısı Ufuk Akıl ise ortak akıla 
her zaman önem verdiklerini ve bu-
radan çıkacak sorunların hep birlikte 
takipçisi olacaklarını söyledi. 
Gerçekleşen toplantıda, OSB ve Urfa 
sanayisinin sorunlarından ve katı-
lımcıların çözüm önerilerinden olu-
şacak sonuç raporunun hazırlanarak 
ilgili makamlara iletileceği ve son-
rasında kamuoyuyla paylaşılacağı 
belirtti.   

DÜZENLENEN ÇALIŞTAYLA OSB’NİN SORUNLARI DEĞERLENDİRİLDİ1. ŞANLIURFA EKONOMİ 
ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

S anlıurfa Şubesinde düzenlenen 
etkinlikle, turizm sektörünün 
sorunları ve çözüm önerileri 

mercek altına alındı. Turizm sektör 
toplantısında öne çıkan başlıkların 
ilk ayağı uçak seferleri, saatleri ve üc-
ret tarifeleri oldu. 
MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı 
Mahmut Barut, toplantı sonrası yap-
mış olduğu değerlendirmede turizm 
sektörü ile ilgili sorunları yetkili 
ağızlardan dinlediklerini, alınan bil-
gilerin birleştirilerek rapor hâline ge-
tirileceğini ifade etti. Barut, ilk olarak 
uçak seferleri, saatleri ve ücret tarife-
leri ile ilgili olarak hızlıca hazırlanan 
bir raporu Ulaştırma Bakanı Ahmet 
Arslan'a ve milletvekillerine aynı za-
manda da THY Genel Müdürlüğüne 
ilettiklerini söyledi. Başkan Barut, 
kapsamlı turizm raporunun da yakın 
zamanda hazırlayıp ilgili mercilere 

sunacaklarını ve alınan sonuçları da 
kamuoyuyla paylaşacaklarını, daha 
öncesinde de konuların çözümü 
noktasında çalışacaklarını söyledi. 
İlerleyen süreçte Şanlıurfa’nın hem 
turizmini hem de iş hayatını etkile-
yen “Hava yolu Raporu”nu hazırlayıp 
yetkililere ulaştırdıklarını belirten 
Barut, “Raporun akabinde hava yolu 
şirketleri mevcut seferlerini arttırdı.” 
şeklinde konuştu.

ÖNCELİK SEFER, SAAT VE ÜCRET ÇÖZÜMÜ 

MÜSİAD ŞUBELER
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M üstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği, yaklaşık üç yıl 
önce yurtdışı şubelerine 

bir yenisini daha ekleyerek Roman-
ya Şubesini kurmuştu. İki buçuk yıl 
şubenin başkan vekili olarak görev 
alan Cem Aksoy, yaklaşık altı aydır 
Romanya Şubesinin başkanlık koltu-
ğuna oturuyor. Biz de Cem Aksoy’dan 
Romanya Şubesinin hayat geçirdiği 
projelerden yapmayı planladığı etkin-
liklere kadar pek çok konuyla ilgili de-
ğerlendirmelerini Çerçeve okurlarıyla 
paylaşmasını rica ettik. 

15 Temmuz Şehitlerimizin Anısına 
Bir Anıt Yaptırdık
MÜSİAD Romanya Şube Başkanı Cem 
Aksoy, sözlerine şube olarak gerçek-
leştirdikleri faaliyetlerle ilgili bilgi 
vererek başladı. Başkan Cem Aksoy, 
15 Temmuz hain darbe girişiminin 
yıl dönümü kapsamında Romanya 
Şubesi olarak gerçekleştirdikleri faali-
yetleri, “Şeref duyduğum MÜSİAD Ro-

manya Şube Başkanlığı görevine layık 
görülmemin akabinde pek çok etkin-
liğe imza attık. İlk organizasyonumuz 
Şube Sekreterimiz Arda Balkan ile 15 
Temmuz’u anlatmak amacıyla Ro-
manya’nın Köstence bölgesinde ger-
çekleştirdiğimiz ziyaretler oldu. Söz 
konusu ziyaretler kapsamında Kös-
tence’de yer alan Cernavoda’nın Bele-
diye Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile 
bir araya geldik. Ayrıca Köstence Vali 
Yardımcısını, Başkonsolosunu da ve 
Romanya Ticaret ve Sanayi Odasına 
ziyaret ettik. Onları 15 Temmuz hain 
darbe girişimi hakkında bilgilendir-
dik. Aynı zamanda darbe girişiminin 
yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 
15 Temmuz’da hayatını kaybeden 250 
şehidimizin anısına bir anıt yaptırdık. 
Hem Bükreş Merkez Camii’nde hem 
de Köstence Hünkar Camii’nde aynı 
anda mevlit programı gerçekleştirdik. 
Üzerlerinde İngilizce ve Romence ’15 
Temmuz’da yaşanan darbe girişimini 
asla unutmayacağız’ yazılı tasarımla-

MÜSİAD’ın yurtdışı 
teşkilatlanmalarından biri 

olan Romanya Şubesinin 
Başkanı Cem Aksoy yaptığı 

açıklamada “Üyelerimize 
iş ortamı oluşturmayı 

önemsiyoruz.” dedi

ÜYELERİMİZE İŞ ORTAMI OLUŞTURMAYI ÖNEMSİYORUZ
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Aksoy, üye artışından ziyade üyelerin birbirleriyle kaynaşmasını ve kendi 
aralarında ticari ilişkiler geliştirip iş yapmalarını sağlamayı çok fazla 
önemsediklerini ifade etti

MÜSİAD ŞUBELER

rımızı Bükreş’in merkezinde bulunan 
billboardlara konumlandırdık.” ifade-
leriyle detaylandırdı. 

Genç MÜSİAD İçin İlk Adımı Attık
Cem Aksoy, “Kurban Bayramı’nda 
şube olarak Köstence bölgesinde ih-
tiyacı olan köylere, et yardımında 
bulunduk. Kurumsallaşma adına bu 
yeni dönemde internet sitemizi ve 
yakında aktif olacak e-bültenimizi 
hızlandırdık. Romanya’da şubemiz 
resmileşti. Genç MÜSİAD için de ilk 
adımı attık. Köstence’de yaşayan öğ-
renci doktor bir arkadaşımızı, bu ko-
nuda görevlendirdik. Ayrıca Roman-
ya’da bölgelere temsilcilikler vermeye 
başladık. MÜSİAD Romanya Şubesi 
üyelerimizi Dünya MÜSİAD’a entegre 
etmek için iş birliklerine başladık. İlk 
olarak MÜSİAD Köln şehrinden tekstil 
sektöründe hizmet veren bir arkada-
şımız ziyaretimize geldi. Kendisiyle 
alakadar olup, tekstil sektöründe bu-
lunan üyelerimizle bir araya getirdik. 
Bu tür iş birliklerine imkân sağlamaya 
her zaman devam edeceğiz.” açıkla-
malarında bulundu.

MÜSİAD Romanya’yı, MÜSİAD 
Dünyaya Entegre Edeceğiz
Romanya Şubesi olarak hayata geçir-
meyi planladıkları çalışmalarla ilgili 
de konuşan Aksoy, öncelikle ikili iş 
görüşmeleri düzenlemeyi ve çeşitli iş 
forumları ve paneller organize etmeyi 
istediklerini vurguladı. Aksoy, “Üye-
lerimiz için iş ortamları oluşturmayı 
çok önemsiyoruz. Bu bağlamda da Ro-
manya Ticaret ve Sanayi Odası ve Bük-
reş Sanayi Odası ile MoU Anlaşması 
imzalamayı planlıyoruz. Bizler MÜ-
SİAD Romanya’yı, MÜSİAD Dünyaya 
entegre etmeyi amaçlıyoruz. Daha net 
bir ifadeyle MÜSİAD Romanya üyele-
rimizin, 16 bin üyesi bulunan dev bir 
aileden ticaret, bilgi, birikim ve kül-
tür faaliyetleri anlamında yüzde yüz 
faydalanabilmelerini sağlama gayreti 

içerisindeyiz. Tabii ki öncesinde ilk 
olarak kendi içimizde, Romanya’daki 
üyelerimizin ticari olarak faaliyette 
olmasına ve birbirileriyle iletişim ha-
linde olmalarına zemin hazırlamamız 
gerekiyor.” ifadelerini kullandı. 
MÜSİAD’ın Romanya’da üç yıl gibi 
kısa bir zaman önce şubeleşmesinin 
ardından bugüne kadar geçen sürede 
her geçen gün üye sayılarını arttır-
dıklarını belirten Aksoy, şubelerine 
nitelikli üye kazandırdıklarının altını 
çizdi. Üye artışından ziyade üyelerin 
birbirleriyle kaynaşmasını ve kendi 
aralarında ticari ilişkiler geliştirip 
iş yapmalarını sağlamayı çok fazla 
önemsediklerini ifade eden Aksoy, 
“Üyelerimizin birbirlerini daha yakın-
dan tanımalarını sağlayabilmek adına 
sektör kurulları kurduk. Tekstil sek-
törünü bir araya getirdik. Gençlerin 
derneğimize ilgisinin de bu dönemde 
arttığı söyleyebilirim. Aslında Genç 
MÜSİAD projemizin harekete geçme-
sine de bu konu vesile oldu diyebili-
rim.” şeklinde konuştu.
MÜSİAD’ı kendi hedefleri olan bir ku-
ruluş olarak tanımlayan Aksoy, “MÜ-
SİAD tüm dünya üzerindeki üyeleri 
arasında ticaret sağlayan büyük bir 
sivil toplum kuruluşudur. Bulunduğu 
bölgedeki üyelerine aynı zamanda da-
nışmanlık hizmeti de sunan MÜSİAD, 
çeyrek asrı geride bırakmış bir dernek 
olarak bilgisi ve tecrübesiyle gücüne 
güç katmaya devam edecek.” ifadele-
riyle sözlerine son verdi. 

Cem Aksoy Kimdir?
1975 yılında İstanbul’da doğdu. 1992 yılı 
itibarıyla Romanya’da çalışmaya başladı. İş 
hayatına, Romanya’da otobüs işletmeciliği 
alanında hizmet veren aile şirketlerinde 
başladı. 2000 yılında Romen vatandaşı 
oldu. 2000’den sonra Romanya’da ciddi 
yatırımlara imza attı. 2007 senesinde 
kuyumcu toptancılığına başladı. Aynı yıl 
turizm seyahat acentesi kurdu. 2012’de 
Bükreş’e taşındı ve “Altın Borsası” ismini 
verdiği “Bursa Aurului” firmasını kurdu. 
Hurda altınları toplayıp külçe hâline 
getiriyor ve yurtdışına ihraç ediyor. Bu yıl 
da Romanya’da bir ilke imza atarak maden 
atıklarının, kumun ve toprağın içinde 
bulunan metalleri ayrıştıran metal geri 
dönüşüm fabrikası kurdu. Şu an deneme 
üretimi yapan fabrikanın sene sonunda tam 
olarak faaliyete geçmesi planlanıyor. 
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MÜSİAD Romanya, AK Parti 
Konya Milletvekili Prof. Dr. 
Hacı Ahmet Özdemir’i ağır-

ladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK 
Parti Konya Milletvekili, Millî  Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Üyesi, İslam İş Birliği Teşkilatı Parla-
mento Birliği Türk Grubu Üyesi Prof. 
Dr. Hacı Ahmet Özdemir, Roman-
ya’da bir dizi ziyarette bulundu. Söz 
konusu ziyaretler kapsamında sivil 
toplum kuruluşları da yer aldı. Prof. 
Dr. Hacı Ahmet Özdemir’i MÜSİAD’ın 
Romanya Şubesi de ağırladı. Mil-
letvekili Özdemir; Büyükelçi Koray 
Ertaş, Eğitim Müşaviri Seyfi Özkan, 
Ticaret Müşaviri Mükerrem Aksoy ile 
birlikte MÜSİAD’ın Romanya Şubesi-

M üstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği, 
15 Temmuz Darbe Gi-

rişimi’nin yıl dönümünde tüm 
dünyada 15 Temmuz şehitlerini 
andı ve Türk milletinin zaferini 
kutladı. Bu kapsamda MÜSİ-
AD’ın Romanya Şubesi de çeşitli 
etkinlikler düzenledi. MÜSİAD 
Romanya tarafından 15 Tem-
muz haftası etkinlikleri kapsa-
mında Romanya’nın başkenti 
Bükreş ve Köstence şehirlerin-
deki resmi makamlar ziyaret 
edilerek 15 Temmuz’daki FE-
TÖ’nün darbe kalkışması anla-
tıldı. Ayrıca MÜSİAD Romanya, 
250 şehidin anısına yaptırdığı 
anıtla şehitlerimizin isimlerini 
Romanya’da ölümsüzleştirdi. 
MÜSİAD Romanya Şube Başka-
nı Cem Aksoy yaptığı açıklama-
da, “15 Temmuz 2016 tarihinde, 
Türkiye'de devletin tüm anaya-
sal kurumlarının içine yıllardır 
sızan FETÖ’nün organize ettiği, 
demokrasiyi ortadan kaldırma-
ya yönelik bir darbe girişimin-
de bulunulmuştu; fakat saba-
ha halkın demokrasi zaferiyle 
ulaşıldı ve darbeciler başarısız 
olarak teslim alındı. MÜSİAD 
Romanya Şubesi olarak demok-
rasi şehitlerimizi rahmet ve min-
netle yâd eder, gazilerimize şifa-
lar dileriz. Ülkemizde seçimle iş 
başına gelmiş hükümete, Türk 
halkının huzuruna, istikrara ve 
demokrasiye yapılan bu darbe 
girişimini ve organize edenleri 
şiddetle kınıyoruz. 15 Temmuz'u 
asla unutmayacağız.” dedi.

ne gerçekleştirdiği ziyaret esnasında 
hem işadamlarıyla tanıştı hem de 
dernek ve dernek faaliyetleri ile ilgili 
bilgi aldı. Özdemir Romanya ziyareti 
sırasında MÜSİAD Romanya Şubesi-
nin yanı sıra Takım Tezgahları Sana-
yici ve İşadamları Derneği (TİAD) ile 
Romanya - Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Odasına da ziyaret gerçekleştirdi.

PROF. DR. ÖZDEMİR, MÜSİAD ROMANYA’YI ZİYARET ETTİMÜSİAD ROMANYA, 
15 TEMMUZ’U  
UNUTTURMADI

M üstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneğinin Romanya 
Şubesi, hayata geçirdiği pek 

çok organizasyonun yanı sıra üye sa-
yısını arttırmaya yönelik çalışmaları-
nı da sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 
MÜSİAD Romanya’ya bir üye daha 
dâhil oldu. Romanya-Türkiye Sanayi 
ve Ticaret Odasındaki görevinden ve 
üyeliğinden istifa eden Bekir Ağlamış, 
MÜSİAD Romanya merkezinde dü-
zenlenen törenle MÜSİAD Romanya 
üyesi oldu.

MÜSİAD’ın Romanya Şubesinin mer-
kezinde düzenlenen törene, MÜSİAD 
Romanya Şube Başkanı Cem Aksoy 
ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 
Bekir Ağlamış’ın MÜSİAD üyeliği için 
düzenlenen törene, MÜSİAD Teşkilat-
landırma Başkanı İbrahim Uyar da 
katıldı. Törende işadamı Bekir Ağla-
mış’ın MÜSİAD rozeti, MÜSİAD Teş-
kilatlandırma Başkanı İbrahim Uyar 
tarafından takıldı. 
Törenin ardından konuşma yapan 

Aksoy, “MÜSİAD’ın Romanya’da teş-
kilatlanmasının ardından hem çeşitli 
faaliyetler düzenlemeye hem de üye 
sayılarımızı artırmaya yönelik çalış-
malar gerçekleştiriyoruz. Şubemize 
nitelikli üye kazandırma gayreti içe-
risindeyiz. Bugün aramıza Bekir Ağla-
mış’ın katılmasından dolayı memnu-
niyet duyuyoruz.” ifadelerini kulandı.

BEKİR AĞLAMIŞ, MÜSİAD ÜYESİ OLDU

MÜSİAD ŞUBELER
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İGDAŞ, ekim ayında da ülkemizde sek-
törün en önemli ödüllerinden Altın Va-
na’yı alan şirket oldu. İGDAŞ’a ödülü 
kazandıran proje; sevilen dizilere yapı-
lan senaryo entegrasyonlarıydı. Bu en-
tegrasyonlarla doğal gaz kullanımında 
temel güvenlik kuralları milyonlara 
hatırlatıldı. 

İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik, 
“Gerek yurtiçinden gerekse yurtdışın-
da aldığımız ödüllerle bizi gururlandır-
dı. Ama bizim için her zaman en büyük 
ödül, İstanbulluların memnuniyeti 
oldu. Bağımsız şirketlerinin yaptığı 
araştırmalara göre; İGDAŞ’ın müşteri 
memnuniyeti yüzde 96 gibi rekor bir 
seviyede. 30 yıldır olduğu gibi bundan 
sonra da asıl amacımız, bu memnuni-
yeti sürekli kılmak ve artırmak olacak.” 
dedi.

erkezi İstanbul’da bulu-
nan, yurtiçinde ve yurtdı-
şındaki altı kıtada 40’dan 
fazla ülkede hizmet veren 

Hünkâr Turizm; uzman kadrosu, kali-
teli ve muhafazakâr hizmet anlayışıyla 
yurtdışı kültür turları düzenliyor. 
Hünkar Turizm Kurucu Ortağı ve Genel 
Müdürü Cemal Erdem Hünkar Turiz-
mi “Tamamen İslami kurallara uygun 
olarak tur yapmayı ve helal parayı 
amaçlayan kişiler tarafından kurul-
muş bağımsız bir tur şirketi.” olarak 
tanımlıyor.

Dünyada Tekiz
Cemal Erdem yaptığı açıklamada, 
Hünkar Turizmin yeni bir pazar oluş-
turarak münferit yurtdışı turlarına 
katılmak isteyen ve İslami hassasiyet-

leri bulunan misafirlerin ihtiyaçlarına 
cevap vermek üzere kurulduğunu be-
lirtti. 2023 yılında 23 bin kişiyi yurtdışı 
turlarında ağırlamak istediklerinin 
altını çizen Erdem, “Türkiye’de hatta 
dünyada helal tur operatörü bulunmu-
yor. Bu anlamda dünyada tekiz.” dedi. 
Erdem, “Türk turistin, özellikle muha-
fazakâr kesimin hassasiyetlerini iyi ta-
nıyoruz. Tur paketlerimizi hazırlarken, 
farklı destinasyonlara misafirlerimizin 
hassasiyetlerini düşünerek programlar 
oluşturuyoruz. Yani misafirimize hem 
ibadetlerini yerine getirip helal yemek 
yiyebileceği ortamlar oluştururken 
hem de hassasiyetlerinden ötürü bu 
rahatlıkla seyahat etmeyi daha önce 
planlamadığı yerleri planlarına dâhil 
ediyoruz. Geri dönüşler ise çok mem-
nun edici.” açıklamalarında bulundu.

ŞİRKET HABERLERİ

M

stanbul Büyükşehir Be-
lediyesinin iştiraki olan 
İGDAŞ, farklı projeleriyle 
son iki ayda yurtiçinde ve 

yurtdışında toplam 13 ödül aldı. 
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Stevie 
Awards’a çalışanlarının sürekli gelişi-
mine yönelik iki eğitim projesiyle ka-
tılan İGDAŞ, eylül ayında New York’ta 
düzenlenen törenden 12 ödülle döndü. 
Dünyanın en prestijli iş ödüllerinden 
biri olarak gösterilen Stevie Awards 
2017’de, 60 farklı ülkeden 4 bini aşkın 
sayıda başvuru vardı. Bu başvurular 
arasında öne çıkarak ödüle layık gö-
rülen İGDAŞ Akademi Projesi; 2 altın, 
1 gümüş ve 3 bronz Stevie ödülüne 
layık bulundu. İGDAŞ’ın başvuruda 
bulunduğu diğer projesi olan (3Y) Ya-
lın Yönetim Yolu Eğitim Programı ise 6 
bronz ödül almaya hak kazandı. 

İ

İGDAŞ'A 

ÖDÜL YAĞMURU

HÜNKAR TURİZM

İGDAŞ, SON 
DÖNEMDE

ÖDÜLÜN SAHİBİ 
OLDU

13

MUHAFAZAKÂR HİZMET ANLAYIŞI İLE

23 BİN
KİŞİYİ YURTDIŞI TURLARINDA 

AĞIRLAMAK

HEDEFİMİZ: 2023’TE
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Enerji Verimliliği Derneği İstanbul 
Şube Başkanı Rasim Mazlum, ya-
pılacak yatırımlarla enerji üretim 
kaynaklarının ve üretilecek enerji-
nin miktarının arttırılmasının plan-
landığını söyledi. Mazlum, “Türkiye 
2023 yılı hedefleri doğrultusunda 
her sektörde yapılan enerji verim-
liliği çalışmaları sonucunda yıllık 
yaklaşık 15 milyar TL tasarruf sağ-
layabilecek.” dedi. Rasim Mazlum, 
şöyle konuştu: “Tüm sanayi sektö-
rüne bakıldığında gelecek 10 yılda 
ülke ekonomisine 65 milyar TL’lik 
bir katkı sağlanacağı öngörülüyor. 
65 milyar TL ile 6 ünite nükleer 
santral, 7 Atatürk Barajı, 10 havali-
manı, 10 adet 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü, 16 bin okul ve 3 bin 200 
tam teşekküllü hastane yapılabilir. 
Bu Türkiye için büyük fırsat.”

lyas Şirketler Grubu, top-
tan ve perakende et ve 
tavuk sektöründe emin 
adımlarla ilerliyor. Güçlü 

kadrosuyla hizmetlerini sürdüren İl-
yas Şirketler Grubu, açtığı şubeler ve 
kurumsallaşma adına gösterdiği çaba 
ile Kasap İlyas Steakhouse Restoranla-
rının yanı sıra şimdi de işine ve marka 
değerine bambaşka bir boyut kazandı-
rıyor.
Kasap İlyas, bünyesinde oluşturduğu 
Kasap İlyas Sucukları markasıyla yerli 
piyasada güçlü adımlar atıyor. İlyas 
Şirketler Grubu, günümüzde Kasap 
İlyas Sucukları ile “Tüm insanların 
ulaşabileceği işlenmiş eti sağlıkla ve 
güvenle nerede yiyebiliriz?” sorusu-
na karşılık vermek için hazırlanıyor. 
Kasap İlyas, “%100 Et %100 Sağlık” 

sloganıyla yola çıktığı ürünlerinde 
katkı maddesi kullanmadan tüketiciye 
erişim sağlamayı hedefliyor. 
Kasap İlyas Sucukları, hiçbir katkı 
maddesi kullanılmadan, hijyenik bir 
ortamda hazırlanıyor. Şirketin bünye-
sinde hazırlanan et, yağ ve baharatlar, 
tekniğine uygun olarak karıştırılması-
nın ardından 24 saat özel fırında din-
lendiriliyor. Böylelikle tat ve aromanın 
daha iyi olması sağlanıyor.

Grup, sucuk ve türevlerini alan tüketi-
cilerin seçimlerini yaparken tercihleri-
ni güvendiği markalardan ve kasaplar-
dan yapmaları gerektiğini düşünüyor. 
Şu an için sadece Kasap İlyas Şubele-
rinden alabileceğiniz Kasap İlyas Su-
cuklarına çok yakında tüm marketler-
den ulaşabilirsiniz.

ŞİRKET HABERLERİ

İ

nerji verimliliği konu-
suna büyük hassasiyet 
gösteren İstanbul Dünya 
Ticaret Merkezi, sanayi-

cilerin enerji verimliliği çözümleri 
hakkında bilgi alabilecekleri, kendi 
işletmelerine en uygun çözümleri 
bulabilecekleri bir organizasyon 
gerçekleştiriyor; ENIPE Enerji Ve-
rimli Sanayi ve Ürünler Fuarı ve 
Zirvesi’ni düzenliyor. İstanbul Dün-
ya Ticaret Merkezi (İDTM), İstanbul 
Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) iş birliği ve Müstakil Sa-
nayici İş Adamları Derneğinin (MÜ-
SİAD) desteğiyle gerçekleştirilecek 
fuar ve zirve; İGDAŞ, İstanbul Enerji 
A.Ş, İETT ve TURKCELL sponsor-
luğunda 11- 14 Ocak 2018 tarihleri 
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
düzenlenecek. İTO Meclis Üyesi ve 

E

ENERJİ’DE 2023 VİZYONU:

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

MARKETLERDE "GÜVENLE"

TÜRKİYE, 
YILLIK 

YAKLAŞIK

MİLYAR TL 
TASARRUF 

SAĞLAYABİLECEK

15

KASAP İLYAS SUCUKLARI, YAKINDA TÜM 

%100
%100

SAĞLIK

ET
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M evsim ve takvim etki-
sinden arındırılmış SA-
MEKS Bileşik Endeksi, 
2017 yılı Eylül ayında, 

bir önceki aya göre 1,7 puan azala-
rak 54,5 değerine geriledi. Endekste 
gözlenen bu azalışta; hizmet endek-
sinin 3,1 puan azalarak 52,0 puana 
gerilemesi etkili olurken, sanayi 
endeksi de 1,7 puanlık azalışla 57,5 
puana gerilemişti.

Ekim ayında ise bir önceki aya göre 
0,8 puan azalarak 53,7 değerine 
gerileyen SAMEKS’te sanayi endek-
sinin 4,7 puan azalarak 52,7 puana 
gerilemesi dikkat çekerken, hizmet 
endeksinin de 1,8 puanlık azalışla 
50,3 puana düştüğü görülmektedir.
Sanayi sektöründe gözlenen hız 
kaybında önceki aya göre yeni si-
parişlerin 4,7 puan gerilemesi etki-
li olurken, bu gelişme neticesinde 
üretim 5,8 puan azalarak 51,9 pua-
na düşmüştür. Önceki aya göre 4,7 
puan hız kaybetmesine rağmen gir-
di alımlarının 59,9 puanlık seviyesi, 
sanayi sektöründeki canlılığın önü-
müzdeki dönemlerde de devam ede-
ceğine işaret etmektedir. Nihai mal 
stokunda gözlenen düşüşler, yeni 
siparişlerin hız kaybettiği bu dö-

nemde firmaların mevcut stoklarını 
eritme eğilimine işaret etmektedir. 
Üretimde meydana gelen yavaşla-
mayla sektöre ilişkin istihdam artışı 
da ivme kaybetmiş ve 50,7 seviye-
sinde gerçekleşmiştir.

Hizmet sektöründe ise girdi alımla-
rındaki 2,9 puanlık artışa karşın iş 
hacmi daralmış, bu durum firmala-
rın nihai mal stokundaki hızlı dü-
şüşten kaynaklanmıştır. Buna bağlı 
olarak istihdam alt endekslerinde 
gerçekleşen azalış ve tedarikçilerin 
teslimat süresinde gözlenen artış-
lar, hizmet sektöründe gözlenen hız 
kaybının en önemli belirleyicileri 
olmuştur.

Böylece mevsim ve takvim etkisin-
den arındırılmış SAMEKS Bileşik 
Endeksi’nin 53,7 puanlık değeri 
2017 yılı Ekim ayına ilişkin ekono-
mik aktivitenin canlılığına işaret 
etmiştir. Önceki aya göre hız kaybet-
miş olmalarına karşın, hem hizmet 
hem de sanayi sektörünün 50 refe-
rans puanı üzerindeki seyrini sür-
dürmesi; SAMEKS’teki olumlu görü-
nümün önümüzdeki dönemlerde de 
süreceğinin sinyalini vermektedir.
Yılın üçüncü çeyreğini 56,5 puan 

Türkiye 
ekonomisindeki 
pozitif büyüme 

sürecinin yılın 
son çeyreğinde 

de devam etmesi 
beklenmektedir

MÜSİAD  Ekonomik Araştırmalar Birimi

SAMEKS Eylül-Ekim 2017 Verileri
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ortalamasıyla kapatan SAMEKS, 
son çeyreğin ilk dönemi olan Ekim 
ayına 53,7 seviyesiyle giriş yaparak 
Türkiye ekonomisindeki olumlu gö-
rünümü teyit etmiştir. Bu dönemde 
Sanayi ve Hizmet Endeksi 50 refe-
rans değeri üzerindeki seyrini sür-
dürmüş ve sektörel bağlamda canlı-
lığın sürdüğüne işaret etmiştir.

T.C. Merkez Bankası tarafından reel 
sektöre ilişkin açıklanan son veriler 
de SAMEKS’in olumlu görünümünü 
desteklemektedir. Ekim ayında Reel 
Kesim Güven Endeksi’nin 8,5 puan 
artarak 109,5 puana yükselmesinin 
yanı sıra İmalat Sanayii Kapasite 
Kullanım Oranının yüzde 79,7 ile 
son 9 yılın zirvesine yükselmesi; 
Ekim ayında reel sektöre yönelik 
olumlu göstergeler olarak dikkat 
çekmektedir.

2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 
5,1 oranında büyüyen Türkiye eko-
nomisine ilişkin Ekim ayı içerisinde 
açıklanan diğer makroekonomik 
veriler de pozitif büyüme sürecinin 
yılın üçüncü çeyreğinde de sürdü-
ğüne işaret etmektedir.
yüzde 5,2 oranında artış kaydetme-
si, talepteki canlanmayla ihracatın 
yüzde 12,3 ithalatın ise yüzde 15,3 
genişlemesi ve cari işlemler açığı-
nın önceki yılın aynı ayına göre 174 
milyon dolar azalması; bu döneme 
ilişkin olumlu göstergeler olarak 
dikkat çekmektedir.

İstihdamdaki artışın Temmuz 2017 
döneminde de sürmesi, işgücü piya-
salarındaki olumlu görünüm devam 
ettiğine işaret etmektedir. Bununla 
birlikte, önceki aya göre istihdam-
da 55 bin artış sağlanmasına karşın 

toplam işgücünün 246 bin kişi artış 
kaydetmesiyle, işsizlik oranı yüzde 
10,7’ye yükselmiştir.
Fiyatlar genel düzeyinde ise Ağus-
tos ayında başlayan artışın Eylül 
ayında da sürdüğü görülmektedir. 
Tüketici fiyatlarının aylık bazda 
0,65 yıllık bazda ise 11,20 oranında 
artış kaydetmesi, yüzde 9,5’lik yıl-
sonu enflasyon hedefi için olumsuz 
bir görümün arz etmiştir.

Ekim ayı içerisinde açıklanan ve 
2018-2020 dönemini kapsayan Orta 
Vadeli Programa göre, bu dönemde 
Türkiye ekonomisinin her yıl için 
yüzde 5,5 büyüyeceği tahmin edil-
miştir. Programa göre; 2017 yılsonu 
itibarıyla yüzde 9,5 seviyesinde ger-
çekleşmesi beklenen enflasyonun, 
devam eden yıllarda kademeli bir 
düşüş sergileyerek 2020’de yüzde 
5 seviyesine gerileyeceği öngörü-
lürken, 2017 yılında işsizliğin yüz-
de 10,8 seviyesinde gerçekleşeceği 
tahmin edilmiştir.

IMF’nin, bir önceki raporunda yüz-
de 2,5 olarak açıkladığı Türkiye’nin 
2017 yılı büyüme tahminini yüzde 
5,1 olarak revize etmesi, ekonomi-
deki olumlu görünümün yılın son 
çeyreğinde de süreceğine işaret et-
mektedir.

SAMEKS’in hem sanayi hem de 
hizmet sektörüne yönelik girdi 
alımlarındaki artışa işaret etmesi, 
Endeksin önümüzdeki dönemde 50 
referans değeri üzerinde seyrede-
ceğinin sinyalini vermektedir. Bu 
bağlamda Türkiye ekonomisindeki 
pozitif büyüme sürecinin yılın son 
çeyreğinde de devam etmesi bek-
lenmektedir.

T.C. Merkez 
Bankası tarafından 
reel sektöre 
ilişkin açıklanan 
son veriler de 
SAMEKS’in olumlu 
görünümünü 
desteklemektedir

| Eylül |

| Ekim |

57,5 52,0

52,7 50,3

SANAYİ

ENDEKSİ

SANAYİ

ENDEKSİ

HİZMET 

ENDEKSİ

HİZMET 

ENDEKSİ
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ürkiye Katılım Bankaları Birliği Genel 
Sekreteri Osman Akyüz, Türkiye’de 
daha çok 1980’li yılların ortalarında 
dile getirilmeye başlanan faizsiz ban-

kacılık ve finans sistemine ilişkin açıklamalarda 
bulundu. 

n İlk zamanlar özel finans kurumu olarak ad-
landırılan katılım bankacılığının Türkiye’de-
ki ilk adımı ve sizin projeye dâhil olmanızın 
hikâyesini özetleyebilir misiniz?
Katılım bankacılığı olarak adlandırdığımız faiz-
siz bankacılık, Türkiye’de ilk olarak 1985 yılında 
hayata geçme gayretinde bulundu. Ben de bu sü-
reçte, söz konusu sistemin içerisinde yer aldım. 
Katılım bankacılığının o dönemki adı özel finans 
kurumuydu. Benim sürece dâhil olmam Albara-
ka Türk Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Unakıtan’la 
birlikte oldu. Kemal Bey, Araplarla bir faizsiz fi-
nans kurumu kurduklarını, faizsiz bankacılık ve 
finans işi yapacaklarını söyledi. Bana bu işi bir-
likte yapmayı teklif etti ve projeyi beraber orga-
nize etmeye karar verdik. Ben de bu şekilde 1985 

T

  Mustafa Özkan

RÖPORTAJ

Türkiye’de Katılım 
Bankacılığına

OsmanAkyüz
Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri 
Osman Akyüz, faizsiz finans sisteminin 
Türkiye’deki gelişimini değerlendirdi

İHTİYACIMIZ 
VAR 
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yılında sisteme dâhil oldum.

n Özel finans kurumlarının Türkiye’de lanse 
edilmeye başlanması Albaraka Türkün kurul-
masıyla start aldı diyebilir miyiz?
1980 İhtilali’nin ardından Türkiye’nin büyüme-
si için Hükümet'in fona ihtiyacı vardı. O yıllarda 
Orta Doğu’da petrol fiyatlarının artmasıyla ciddi 
bir fon fazlası oluştu. Söz konusu süreçte devle-
tin, Orta Doğu’daki biriken sermayeyi Türkiye’ye 
ancak özel finans kurumları vasıtasıyla çekile-
bileceği düşüncesi hâkimdi. Bu doğrultuda bir 
finansal sistemimizin oluşturulması gerekliydi. 
Böylelikle para, Türkiye’ye akabilirdi. Dolayı-
sıyla devletin, kamunun, işadamının, girişimci-
nin ve entelektüelin ihtiyacı bir yerde kesişmiş 
oldu. Türkiye’de özellikle belli başlı işadamları 
ve entelektüellerin faizsiz bankacılık ve finans 
kurumları oluşturulması yönünde talepleri var-
dı. Bilhassa muhafazakâr işadamları bu işe sahip 
çıktılar; yabancı ortak buldular, sermaye koydu-
lar ve Albaraka, Türkiye’ye geldi. Böylece Türkiye 
1985’te faizsiz bankacılıkla tanıştı.

n Sistemin içinde yer alan kurumların özel 
finans kurumu olarak adlandırılması ve daha 
sonra katılım bankacılığı ismini alması süre-
ci nasıl ilerledi?
Türkiye’de laik olmakla ilgili hassasiyetler oldu-
ğundan dünyada bu sisteme İslam bankası denil-
mesine rağmen Türkiye’de özel finans kurumu 
denildi. Çünkü laik ülke prensipleri ile bu ekono-
mik anlayışı bir araya getirmek gerekiyordu. Özel 
finans kurumu, yaptığımız işle ilgisi olmayan ve 
onu çağrıştırmayan bir ad oldu; ama Türkiye’de 
bu isimle mevzuatlandırıldı. 2005 yılında Ban-
kacılık Kanunu’nun yeniden yapılandığı süreçte 
biz de isim değişikliği talebini gündeme getirdik. 
Özel finans kurumları da bankacılık hizmeti ver-
diğinden banka olarak anılmanın doğru olacağı-
na karar verdik. Özel finans kurumu adı altında 
kendimizi çok zor ifade ediyorduk. Özellikle ulus-
lararası piyasada bankacılık yapıp kendimizi özel 
finans kurumu olarak tanıtmak durumundaydık. 
Bu yüzden kendimizi katılım bankası olarak ad-
landırmak istedik. Malum banka, uluslararası bir 
sözcük. Biz bu kelimeye sadece katılımı ekledik. 
Bunu da kâr ve zarara katılımdan yola çıkarak 
belirledik.

n Faizsiz bankacılığın özel finans kurumu 
olarak Türkiye’de mevzuatlanması ve enteg-
rasyon süreci nasıl sağlandı?
Öncelikle Hükümet karar, ardında da Hazine bir 
tebliğ çıkardı. O dönemde hem kararname hem 
de düzenlemeler bankacılık mevzuatına atıfta 
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FAS’A KATILIM BANKASI TÜRKİYE’DEN İTHAL 
EDİLDİ. BİZİM ARTIK SEKTÖRÜN DERİNLİĞİNİ, 

GENİŞLİĞİNİ VE ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAMIZ LAZIM

bulunularak çözüme kavuşturuldu; ancak Ban-
kacılık Kanunu’nda bu kurumlar yer almadı. Son-
rasında da Merkez Bankası, detay düzenlemeleri 
belirlemek için bir tebliğ çıkardı. 1985 yılının 
ilk aylarında da iki özel finans kurumu kuruldu 
ve Merkez Bankasından ruhsat alarak faaliyete 
başladılar. Birisi Faisal Finans Kurumu diğeri de 
Albaraka Türk. Bunlar yerli ve yabancı sermaye 
ortaklığı ile oluşan şirketler; ama çoğunluk ser-
mayeleri yabancıydı. Faaliyete başladığımızda 
örnekleme yapabileceğimiz bir mekanizma ol-
madığından deyim yerindeyse el yordamıyla bu 
sistemi hayata geçirme gayretinde olduk. Halk-
tan para toplayacağız; ama bunun mevduat ol-
maması gerekiyordu. Bu sistemde kâr ve zarara 
katılma söz konusu. Vatandaşa şunu dememiz 
gerekiyordu, “Paranı kurumumuza yatıracaksın, 
kâra da zarara da ortak olacaksın ve belli bir va-
deyle bunu finans kurumuna emanet edeceksin.” 
Bir de bu halkımıza yabancı olan bir anlayış. Bu 
işleyişi hayata geçirmek çok kolay olmadı. Türki-
ye’deki değişik kesimlere bu modelin anlatımını, 
pazarlamasını yaptık. Halktan toplayacağımız 
parayı nasıl değerlendirmemiz gerektiği de gün-
deme geldi. Faize de veremiyorduk. Dolayısıyla 

kendi usullerimizi oluşturup akabinde de bunla-
rı hayata geçirmemiz gerekti. Parayı faizsiz ban-
kacılık ilkelerine göre nasıl değerlendireceğimiz, 
mal alım satımını nasıl gerçekleştireceğimiz, iş 
sahibi ya da teşebbüsle ortak olma ve yatırımları 
finanse etme durumları ile ilgili nasıl bir aksiyon 
almamız gerekiyordu, bunların üzerinde durduk.
Biz, Türkiye’de reel hayatla ticari hayatın çeliş-
meyen hatta onunla kesişen ihtiyaçları giderme-
ye yönelik bir mekanizma kurmaya gayret ettik. 

n Söz konusu dönemde Türkiye’nin ekono-
mik durumunu ve faizsiz sistemin ülke eko-
nomisine dâhil olması ile ilgili gelişmeleri 
sizden dinleyebilir miyiz?
Türkiye’de o yıllarda çok yüksek enflasyon vardı; 
yaklaşık yüzde 60 civarında ve bu yaklaşık 30 
yıl devam etti. Bizlere emanet edilen paraların 
vadeleri kısaydı. Bu nedenle uzun vadeli yatı-
rımların finansmanına girmemiz pek mümkün 
olmadı. Teoride şu vardı: Halk parasını kuruma 
yatıracak. Siz de yatırımları yapacaksınız ve elde 
ettiğiniz gelirden parayı kuruma yatıran kişiye 
de vereceksiniz. Ama maalesef Türkiye’de öyle 
bir mekanizma yoktu. Biz de daha çok kısa vadeli 
ticaretin finansmanına yöneldik. Orada da mal 
ve hizmet teminine yönelik finansman modeli 
seçtik ve isabetli oldu. Zaman içinde de ihtiyaca 
göre mekanizma geliştirildi ve alt düzenlemeler 
yapıldı. Hesap düzeni ve bilanço düzeni oluştu-
ruldu. Bu süreç 1989 yılına kadar devam etti son-
rasında diğer bankalar kurulmaya başlandı.

n 28 Şubat Süreci’nin yaşandığı döneme gel-
diğimizde özel finans kurumlarının varlığı 
tekrar gündeme geldi. Peki, sonra neler ya-
şandı?
Zamanla özel finans kurumlarının varlığı tar-
tışılır oldu. Özellikle 28 Şubat Süreci’nde hem 
Hükümet hem de bürokrasiden siyasal baskı gör-
dük. “Bu kurumların sisteme entegrasyonu ya-
pılmamış. Kendileri bir şeyler yapıyorlar; ancak 
bağımsız bir mevzuat söz konusu değil.” denildi. 
Bir kanun tasarısı çıkarıldı. Bununla da özel fi-
nans kurumlarına iki yıl içerisinde banka olma 
zorunluluğu getirildi yoksa kapatılma durumları 
gündeme geldi. Bizim de Ankara’da Hükümet ve 
Parlamento nezdinde gayretlerimiz oldu. Sağ ol-
sunlar, müşterilerimiz de bizlere sahip çıktı. 
Sonrasında özel finans kurumları, Bankacılık 
Kanunu bünyesine alındı. 2005’te Bankacılık 
Kanunu yeniden yapılanıyordu. Bankacılık Ka-
nunu bünyesine girdik ve isim değişikliğine git-
tik. Önerimizi önce BDDK’ya ardından da parla-
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mentoya taşıdık. Bankacılık Kanunu yapılırken 
buraya katılım bankaları da bir banka türü olarak 
girdi. Ticari bankalar da mevduat bankaları oldu. 
Kalkınma ve yatırım bankaları bu kanunun bün-
yesinde yer aldı.
Katılım bankası nedir? Hangi usullere göre para 
toplar? ve hangi usule göre bunları değerlendi-
rir? gibi konular Bankacılık Kanunu’nda amir 
hüküm olarak yer aldı. 

n Bildiğimiz kadarıyla katılım bankalarının 
likidite ihtiyacını karşılaması geçmiş döne-
me nazaran daha kolay hâle geldi. Bunu açık-
layabilir misiniz?
Finansal büzülme anında likidite çok önemli 
hâle geliyor. Finansal kurumların en büyük han-
dikabı likidite yönetimi. Vatandaş parasını iste-
diğinde onu emrine amade etmek zorundasınız. 
Bu nedenle biz de likidite konusuna çok hassas 
davranmak durumundayız. 
Katılım bankalarının likidite meselesini çözmede 
çok enstrümanı yoktu. Bu bağlamda ürün sıkıntı-
larımız vardı; ama artık Merkez Bankası, katılım 
bankalarının ihtiyaçları anında onların elindeki 
menkul kıymetleri satın alarak finansman sağ-
layabiliyor. Ayrıca şimdi Hazine, her yıl en az iki 
kez Türk lirası bazında kira sertifikası ihraç edi-
yor. Katılım bankaları da ihtiyaçları olduğunda 
onlardan temin edebiliyorlar. Dolayısıyla katılım 
bankalarının yönetimi de daha kolay hâle geldi.

n Türkiye bankacılık sektörü içerisinde katı-
lım bankalarının pazar payı hakkında neler 
söyleyeceksiniz?
Bu sistemin niş bir piyasası var. Buralara daha 

çok faizsizlik prensibi olanlar, inançları gereği 
katılım bankalarını tercih ediyor. Bizlerin de bu 
niş piyasayı geliştirmemiz gerekli. İşimizi sür-
dürmek istiyorsak müşterimizin sadece inanç-
larından dolayı bizi seçmesinin ötesinde onlara 
kaliteli ve efektif hizmet sunmalıyız. Bu da kalite-
yi, efektifi ve kaynakların daha iyi değerlendiril-
mesini sağlıyor. Kişi bankanın performansını ye-
tersiz görüyorsa parasını çekip gayrimenkule ya 
da altına yatırıyor. Sonuç olarak rekabet edebilir 
enflasyona karşı yıpranmayan bir getiri mekaniz-
ması sağlamak durumundayız. Sermaye tabanlı 
büyümemiz lazım. Şube sayıları da çok önemli. 
Katılım bankalarının şube sayısı 900 civarında. 

Türkiye’de bundan 30 yıl önce katılım banka-
cılığı yoktu. Sektöre payımız yüzde 5; ama ben 
bunu küçük görmüyorum. Bütün prensipleriyle, 
mevzuatıyla ve düzenlemesiyle bir sistem var ve 
burada da beş tane banka yer alıyor. Tam yetkili 
banka ruhsatları var ve faizsiz bankacılık hizmeti 
yapıyorlar, dünyayla entegreler ve uluslararası 
piyasada biliniyorlar. Fas’a katılım bankası Tür-
kiye’den ithal edildi. Bizim artık sektörün derin-
liğini, genişliğini ve etkinliğini artırmamız lazım. 
Sektör büyümeli. Bizim Türkiye’de katılım ban-
kacılığına ihtiyacımız var ve olmaya da devam 
edecek. Bu reel bir sistem ve finansal sistemi 
bozmuyor. Çok güvenli, sağlam bir sistem.
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1 954 yılında Trabzon’da 
doğdu. Ankara 
Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesinden 
mezun oldu. Mezun 
olmasının akabinde 
iktisat ve maliye 
eğitimleri aldı. Siyasal 
bilgileri fakültesindeki 
eğitiminin ardından Maliye 
Bakanlığında hesap 
uzmanı olarak görev yaptı. 

Bir süre sonra da buradaki vazifesinden ayrılarak 
özel sektöre geçti. Büyük bir inşaat firmasında 
mali müşavir, mali danışman ve mali denetçi olarak 
çalıştı. Sonrasında ise o dönemde özel finans 
kurumu olarak adlandırılan katılım bankacılığına 
yöneldi. Şu an Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel 
Sekreterlik görevini sürdürüyor.
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İslami bankacılık sisteminin ve söz konusu model içerisindeki finans ürünlerinin 
geliştirilmesiyle ve gerekli yasal altyapının oluşturulmasıyla Türkiye, İslami finansın merkezi 

hâline gelebilir

Ekonomik Kalkınmanın Anahtarı: 

FAİZSİZ BANKACILIK

ürkiye’de temelleri 1980’li yıllarda 
atılan ve kar-zarar ortaklığına daya-
lı bir sistem olan faizsiz bankacılık, 
dünyada pazar payını artırmaya de-

vam ediyor. Özellikle faiz hassasiyetine sahip ki-
şiler ve kurumlar tarafından tercih edilen katılım 
bankacılığı ile tüm bankacılık işlemleri İslami 

hassasiyetlere uygun olarak gerçekleştirilebili-
yor. Kişiler inançları doğrultusunda kazandıkla-
rını, inançları doğrultusunda tasarruf edebiliyor. 
Günümüzde Türkiye’de; Albaraka Türk, Kuveyt 
Türk, Türkiye Finans, Vakıf Katılım ve Ziraat Ka-
tılım olmak üzere beş tane katılım bankası faizsiz 
sistemle faaliyet gösteriyor.

T

  Merve Ay
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slami hassasiyetler göz önünde bu-
lundurularak yapılan bankacılığın 
temellerinin 1970’li yıllarda, petrol 
fiyatlarının hızlı yükselişinin ve Müs-

lüman coğrafyalardaki endüstriyel gelişimin bir 
sonucu olarak ortaya çıkan anaparanın değerlen-
dirilmesi adına Mısır Arap Cumhuriyeti’ndeki Mit 
Gamr kasabasında atıldığı söylenebi-
lir. Bu kurum, Mısır köylüsünün hem 
tarımsal hem de ticari gereksinimleri 
gidermeye yönelik bir modelde çalı-
şıyordu. Bunun yanı sıra çeşitli böl-
gelerde de bazı bankacılık uygulama-
ları faizsiz sisteme benzer özellikler 
barındırıyordu; ancak gerçek manada 
İslami bankacılığın hayata geçirildiği 
yılın 1975 olduğu söylenebilir. Faiz-
siz sisteme dayalı bankacılık uygula-
ması ilk defa Suud Kralı Faysal döne-
minde hayat buldu. Cidde’de 1975’te 
İslam Kalkınma Bankası (İKB) ku-
ruldu. Müslüman ülkelerin kamu 
projelerine finansman sağlanması 
amacıyla oluşturulan İKB’nin kuruluşunda Tür-
kiye de bulundu. Fakat İKB, özel sektör projeleri-
ne finansman sağlayamıyordu. Dolayısıyla da bu 
alanda bir boşluk oluştu. Bu boşluğu doldurmak 
için de 1981 yılında “Dar Al-Maal Al-İslâmi” adıy-
la İsviçre’nin Cenevre kentinde bir holding kurul-

du. Sonraki süreçte de Orta Doğu’daki Müslüman 
ülkelerde faizsiz bankacılık modeli yaygınlaşma-
ya başladı. Tabii ki faizsiz bankacılık sadece Müs-
lüman ülkelerde sınırlı kalmadı. Özellikle finans 
merkezi olarak kabul edilen Londra, İslami finans 
bakımından da dünyanın önemli merkezlerinden 
biri halini geldi. İngiltere’de bu sistemin geçmişi 

1960’lı yıllara dayanıyor. Ancak sis-
temin net bir şekilde anlaşılabilmesi 
1990’lı yıllarda Bank of England’ın 
başına Lord Eddie George’un gelme-
siyle başladı. Aynı zamanda Barclays 
Bankasından Andrew Buxton’ın, Ga-
tehouse Bankasından Richard Tho-
mas’ın ve HSBC Bankasından Iqbal 
Khan’ın bu alandaki fırsatı görüp bu 
alana odaklanması da sektörün İn-
giltere’de yaygınlık kazanmasında 
önemli rol oynadı.
Günümüze gelindiğinde ise İngiltere 
Hükümeti’nin son dönemde faizsiz 
bankacılık hizmeti veren kurumların 
gelişmelerine katkı sağlayacak pek 

çok düzenlemeye de imza attığı görülüyor.

Faizsiz Finans Sektörü Büyümeye
Devam Edecek
Yapılan araştırmalar ve piyasaya sunulan araştır-
ma raporlarına göre önümüzdeki süreçte faizsiz 

İ

YAPILAN ARAŞTIRMALAR 
VE PİYASAYA SUNULAN 

ARAŞTIRMA RAPORLARINA 
GÖRE ÖNÜMÜZDEKİ 

SÜREÇTE FAİZSİZ FİNANS 
SİSTEMİNİN BÜYÜMEYE 

DEVAM EDECEĞİ 
ÖNGÖRÜLÜYOR

Dünyanın
Faizsiz
BANKACILIK
SERÜVENI
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finans sisteminin büyümeye devam edeceği öngö-
rülüyor. Thomson Reuters Faizsiz Finans Gelişim 
2015 Raporu'na göre, faizsiz bankacılığın 2015 
- 2020 döneminde yıllık yüzde 11-12 seviyesin-
de büyüme ile 2,6 trilyon ABD dolarına ulaşacak 
varlıkları ile faizsiz finansmanın büyümesinin 
itici gücü olması bekleniyor. Bu varlıklara, faizsiz 
fon, tekafül, sukuk ve diğer faizsiz finans kuruluş-
ların kaydetmesi beklenen büyümeler de eklendi-
ğinde, toplam faizsiz finans sistemi varlıklarının 

2020 itibarıyla 3,2 trilyon ABD dolarına ulaşacağı 
öngörülüyor. EY’nun aynı dönemi kapsayan pro-
jeksiyonuna göre, faizsiz finans sisteminin büyü-
mesinde ana itici güç olan Katar, Endonezya, Su-
udi Arabistan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Türkiye ile ek ivme sağlayan Bahreyn, Kuveyt ve 
Pakistan’dan oluşan dokuz önemli piyasada, fa-
izsiz bankaların toplam varlıklarının 2015-2020 
arasında yıllık ortalama yüzde 14’lük büyüme ile 
1,8 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 
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ürkiye’nin, 1980’li yılların ortaların-
da sermaye gereksinimi bulunuyor-
du. Aynı dönemde Orta Doğu’da petrol 
fiyatları artmış bu sebeple de belirli 

bir sermaye birikimi meydana gelmişti. Türkiye 
de hem para getirisinin yüksek olması hem de 
güvenli olmasından dolayı İslami bankacılığa 
yöneldi. Dönemin Başbakanı Turgut 
Özal da söz konusu sermayeyi, ser-
maye açığı bulunan Türkiye’ye geti-
rebilmek için bir kararname çıkardı. 
Bu kararnamenin sonucunda da özel 
finans kurumları ile faizsiz bankacı-
lığın temelleri atıldı. Türkiye’de fa-
izsiz bankacılık sektörüne ilk olarak 
1984 yılında Albaraka Türk katıldı. 
Akabinde de 1985’te Faysal Finans, 
1989’da da Kuveyt Türk sektöre dâ-
hil oldu. Körfez ve Orta Doğu’da bu-
lunan sermayenin Türkiye’ye çekil-
mesi amacıyla kurulan özel finans 
kurumları, zamanla yurtiçindeki faiz 
hassasiyeti bulunan kişilerin de biri-
kimlerini değerlendirdiği bir platforma dönüştü. 
Faizsiz bankacılık hizmeti veren kurumlara kamu 
bankaları da eklendi. Söz konusu dönemde hem 
işadamlarının hem entelektüellerin hem de ban-
kacıların yoğun çalışmalarının ardından oluştu-
rulan katılım bankacılığına, İslam Kalkınma Ban-

kasının da önemli katkıları oldu. Günümüzde de 
Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Vakıf 
Katılım ve Ziraat Katılım olmak üzere beş tane ka-
tılım bankası faizsiz sistemle faaliyet gösteriyor. 

■ Faizsiz Bankacılığın Kabulü Zaman Aldı
Konvansiyonel bankacılıkta kişi, bankaya para 

yatırıyor vadesi dolunca da getiri-
sini alıyor; ancak faizsiz bankacılık 
sistemi, kâr-zarar ortaklığına daya-
nıyor. Yani hesap sahibi, bankaya 
para yatırdığında banka kâr ettiğinde 
kârına, zarar ettiğinde ise zararına 
ortak oluyor. Halk ilk defa böyle bir 
sistemle karşılaşıyordu. Türkiye’nin 
de bu konuyla ilgili vatandaşlara 
gösterebileceği bir yol haritası yok-
tu. Dolayısıyla da öncelikle sektörün 
halkı, faizsiz bankacılık modeliyle 
ilgili bilgilendirmesi gerekti. Halkın 
bu sistemle yeni tanışması nedeniyle 
kabullenmesi biraz zaman aldı; fakat 
bu sistem faiz hassasiyeti olan kişiler 

tarafından dikkat çekti.

■ Paraların Nasıl Değerlendirileceği 
Gündeme Geldi
Türkiye’de faizsiz bankacılık sistemine adım atıl-
dıktan sonra söz konusu bankaların,  müşterile-

T

KONVANSİYONEL 
BANKACILIKTA KİŞİ, 

BANKAYA PARA YATIRIYOR 
VADESİ DOLUNCA DA 

GETİRİSİNİ ALIYOR; ANCAK 
FAİZSİZ BANKACILIK 
SİSTEMİ, KÂR-ZARAR 

ORTAKLIĞINA DAYANIYOR 

Türkiye'de 
Faizsiz
BANKACILIĞIN
GELIŞIMI
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rinden topladıkları paraları nasıl değerlendirece-
ği konusu gündeme geldi. Katılım bankalarının, 
parayı faizde değerlendirme imkânı da olmadı-
ğından kendilerine has yöntemler belirlemeleri 
ve kaynak sağlayabilecekleri yeni alanlar oluş-
turmaları gerekti. Dünyada da faizsiz sistemin 
uygulandığı bankalar vardı. Onların işleyiş me-
kanizmaları yol göstericiydi; ancak bu Türkiye 
için net bir yol haritası mahiyetinde değildi. Bu 
bağlamda da sektörde faaliyet gösteren kurumlar 
hem sosyal hayatın hem de ticari hayatın gereksi-
nimlerine uygun olacak şekilde aynı zamanda da 
finansal kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
bir sistem oluşturmak için çabaladı. Çünkü Türki-
ye ekonomisi o dönemde enflasyonun yüksek ol-
masından kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyay-
dı. Hesap sahipleri, yüzde 60’ları bulan enflasyon 
söz konusuyken paralarını bankada uzun vadeli 
tutmaktan yana değildi. Bu nedenle bankalar, 
kısa vadeli kaynaklarla iş yapmak zorunda kaldı. 
Dolayısıyla da sistem bu şekilde gelişti; hesap dü-
zeni ile bilanço sistemi gibi konular netlik kazan-
dı. 1989 yılından itibaren de sistemin içine yeni 
aktörlerin dâhil olması nedeniyle sistem ivme-
lenmeye başladı. 28 Şubat Süreci’nin yaşandığı 
dönemde, özel finans kurumları üzerinde siyasal 
bir baskı oluştu. Çünkü özel finans kurumlarının 
bankacılık sektörüne entegrasyonu yapılmamış-
tı ve henüz söz konusu kurumların bağımsız bir 
mevzuatları yoktu. O dönemde bir kanun tasarısı 
çıkarıldı. Bu tasarıya göre de özel finans kurum-
larının iki yıl içerisinde banka olmaları zorunlu 
tutuldu. Banka olmayan özel finans kuruluşları-
nın kendilerini tasfiye etmeleri gerekecekti. Bu 
sürecin ardından özel finans kuruluşları, banka-
cılık kanunu bünyesine alındı. Böylelikle de halk tarafından özel finans kurumlarına olan güven de 

arttı. 

■ Özel Finans Kurumları, Katılım Bankaları 
Adını Aldı
Öte yandan tüm bankacılık faaliyetlerini yapan ve 
müşterilerine tüm bankacılık hizmetlerini sunan 
özel finans kurumları, banka olarak adlandırılmı-
yordu. Özel finans kurumu ifadesi tam manasıyla 
yapılan işin karşılığı olmadığından bazı sektör 
temsilcilerinin de talebiyle isim değişikliğine 
gidildi. Özel finans kurumları, katılım bankaları 
adını aldı ve 2005 yılında Bankacılık Kanunu’n-
da gerçekleştirilen yapılanmayla birlikte katılım 
bankaları da banka türü olarak kanunun içerisin-
de yer aldı. Böylelikle Türkiye’de hizmet sunan 
kalkınma ve yatırım bankaları, ticari bankalar ve 
özel finans kurumları yeni düzenlemelere tabi tu-
tuldu. 

2005 YILINDA BANKACILIK KANUNU’NDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPILANMAYLA BİRLİKTE KATILIM 
BANKALARI DA BANKA TÜRÜ OLARAK KANUNUN 
İÇERİSİNDE YER ALDI
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ürkiye’de şu anda katılım bankaları, 
her kesime hitap edebilen ve tüm ban-
kacılık hizmetlerini sunan bir duruma 
geldi. Hem halka anlatılabilmesi ko-

nusunda hem de işleyişi hakkında soru işaretleri 
olması nedeniyle katılım bankacılığı, ülkemizde 
sancılı süreçlerden geçmiş olsa da günümüz Tür-
kiye’sinde önemli bir gelişim kaydetti. Türkiye’de 
faizsiz bankacılık hizmeti sunmaya 
başlayan kurumlar, 80’li yılların or-
talarından bu yana geçen süre zarfın-
daki gelişimleriyle hem para kazanan 
hem hizmet üreten hem de rekabet 
eden bir hal aldı. Artık katılım banka-
ları, yeni ürün ve hizmetler geliştire-
rek, pazardan aldıkları payı daha da 
artırmaya yönelik çalışmalar yapıyor. 
Örneğin, Hazine’nin sukuk ihraçla-
rının yanı sıra katılım bankaları da 
sukuk ihracı gerçekleştiriyor. Önü-
müzdeki süreçte kira sertifikasının 
piyasadaki payının daha da artacağı öngörülüyor. 
Sukuk ve benzeri ürünlerin geliştirilmesi berabe-
rinde sektörün büyümesine katkı sunacak. EY ra-
poruna göre, Türkiye’deki İslami bankacılık aktif-
leri 2011-2015 yılları arasındaki dönemde yüzde 
21 artış gösterdi ve Türkiye’nin faizsiz bankacılık-
taki pazar payı 4,5 olarak belirtildi. Bugün gelinen 
noktada da Türkiye’de katılım bankaları, ülkenin 

ekonomik büyümesine paralel bir büyüme ger-
çekleştiriyor. Bu büyümede hem kamu bankala-
rının faizsiz bankacılık sistemine yönelmesi hem 
de sektörün bilinirliğinin artmasının etkili olduğu 
söylenebilir. Londra’nın İslami finansın merkezi 
olma yönündeki çalışmaları devam ediyor; an-
cak genç nüfusa sahip bir ülke olan Türkiye’nin 
bulunduğu coğrafya ve ülkenin ekonomik yapı-

sı göz önünde bulundurulduğunda 
İslami bankacılığın merkezi hâline 
gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu 
Türkiye için ulaşılması zor bir hedef 
değil. İslami bankacılık sisteminin 
ve söz konusu model içerisindeki fi-
nans ürünlerinin geliştirilmesiyle ve 
gerekli yasal altyapının oluşturulma-
sıyla Türkiye, İslami finansın merkezi 
hâline gelebilir. Öyle ki Capital Intel-
ligence İş Geliştirme Direktörü Nico-
las Photiades, “Eğer Türkiye özellikle 
sukuk için gerekli altyapıyı geliştiri-

lirse, sukukta Asya’da bir merkez hâline gelebilir. 
Türkiye komşuları için de büyük bir platform. Tür-
kiye gerekli adımları atarsa çok büyük potansiyel 
taşıyor. Ama elini çabuk tutması lazım.” diyor. 
Katılım bankaları, özellikle faiz hassasiyeti olan 
kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sektörde 
bu hassasiyete sahip bireysel ve kurumsal hesap 
sahiplerine yönelik ürün ve hizmet üretmeye ve 

T

TÜRKİYE’DE KATILIM 
BANKALARI, ÜLKENİN 

EKONOMİK BÜYÜMESİNE 
PARALEL BİR BÜYÜME 

GERÇEKLEŞTİRİYOR

Türkiye, İslami  
Finansın 
MERKEZI  
OLMAYI  
HEDEFLIYOR 

KAPAK KONUSU
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geliştirmeye devam ediyor. Öte yandan da katı-
lım bankacılığı modeli, üretimi destekleyici özel-
liğe sahip olduğundan özelde faizsiz bankacılık 
sektörüne genelde ise Türkiye ekonomisine de 
katkı sağlanmış oluyor. Çünkü katılım bankaları 
tarafından sağlanan fonlar üretim girdisine dönü-
şüyor. 80’li yıllarda petrol fiyatlarındaki artıştan 
dolayı Orta Doğu’da oluşan sermayeyi Türkiye’ye 
çekmek için meydana getirilmiş bir yapı olan katı-
lım bankacılığı, günümüzde Türkiye’nin yatırım-
larına fon sağlayan bir konuma geldi.

Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu 
Oluşturuldu
Türkiye’de faizsiz bankacılık alanında yaşanan 
ilerleme ve geliştirilen ürün ve hizmetlerin yanı 
sıra sektörün çatı örgütleri de kurulmaya başladı. 
Bu bağlamda da 2015’in Aralık ayında sekretar-
ya ve kurumlar arası koordinasyon faaliyetleri 
Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen Faizsiz 
Finans Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Faizsiz 
Finans Koordinasyon Kurulu, T.C. Hazine Müste-
şarlığının bağlı olduğu bakanın başkanlığında; 
Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Başkanı, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanı, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdü-

rü, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı ve 
Katılım Sigortacılığı Derneği Başkanı’ndan mey-
dana geliyor. Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu 
hem faizsiz finans sisteminin hızlı ve kontrollü 
adımlarla geliştirilmesini hem de Türkiye’nin 
uluslararası finans merkezi olma vizyonuna kat-
kı da bulunmayı amaçlıyor. İlk toplantısını 2016 
yılında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 'in 
başkanlığında gerçekleştiren Faizsiz Finans Ko-
ordinasyon Kurulunda her üç ayda bir toplanıl-
ması kararı alındı. Bu kapsamda düzenli olarak 
toplanan kurulda gündemi, faizsiz finans ürün ve 
hizmet çeşitliliğinin artırılması, bu ürünlerin uy-
gunluğu, likidite ve vade yapılarının geliştirilmesi 
gibi konular oluşturuyor.

KAPAK KONUSU

ORTA DOĞU’DA OLUŞAN SERMAYEYİ TÜRKİYE’YE 
ÇEKMEK İÇİN MEYDANA GETİRİLMİŞ BİR YAPI OLAN 
KATILIM BANKACILIĞI, GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE’NİN 
YATIRIMLARINA FON SAĞLAYAN BİR KONUMA GELDİ
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ürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan-
lığı himayesindeki Global Katılım 
Finans Zirvesi, MÜSİAD ile Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği organizatör-

lüğünde gerçekleştiriliyor. Zirve, insani değerleri 
ön plana çıkaran yeni paylaşım ekonomisinin ru-
huna inanan kişi ve kurumları bir araya getirmeyi 
amaçlıyor.
Zirvede; “Mikrofinans”, “Yetersiz Su-
kuk Arzı”, “Stratejik Sektör Penetras-
yonu”, “Ürün ve Hizmet Standardi-
zasyon Eksikliği”, “Afrika’da Katılım 
Finans Sistemi”, “İslami Fonlarda 
Başarı Hikâyeleri”, “İslami Finans 
Eğitim İhtiyacı” ve “Değişen trendler, 
yeni fırsatlar ışığında ürün ve hizmet 
çeşitliliği” gibi konular mercek altına 
alınacak.

■ 50 Ülkeden 10 Bin Ziyaretçi 
Gelecek
Organizasyon; 50 ülkeden 10 binden fazla ziya-
retçi, 1.000 kurumsal katılımcı, 100 girişim ser-
mayesi ve varlık fonunun yanı sıra Tesla Motors 
CTO’su JB Straubel’in de aralarında bulunduğu 
200’den fazla konuşmacıyı bir araya getirecek. 
75 farklı oturumda, sektör temsilcileri ve bürok-
ratlarla birlikte, Oxford ve Harvard gibi dünyanın 
en prestijli üniversitelerinde görevli çok sayıda 

akademisyen, insani finans sisteminin topluma 
ve insana sağlayacağı faydaları masaya yatıracak. 
Geliştirilebilecek finansal ürünler ve bu ürünlerin 
altyapıları tartışılacak.

■ Önce İnsan Sonra Finans
İnsani finansın, İslami bankacılığı içine aldığını 
fakat kapsam olarak bundan çok daha büyük bir 

kavramı ifade ettiğini belirten GPAS 
Yürütme Kurulu Başkanı Kamil Kılıç, 
"İnsan merkezli, insana değer katan 
iş modellerini öne çıkaran sistemler 
önem kazanıyor. Şimdi o öğretileri de 
kapsayan insan merkezli iş modelle-
rini geliştirmek için yeni anlayış dü-
şünce sistemini değiştirmeye ihtiyaç 
var. İnsani finans işte tam olarak bu. 
Yani açık inovasyonla tüm paydaş-
ların var olduğu, önce insan sonra 
finans diyen sistemdir." açıklamala-
rında bulundu.

T

GPAS 16-17 KASIM 
TARİHİNDE İSTANBUL 

HALİÇ KONGRE 
MERKEZİNDE 

DÜZENLENİYOR

İnsani Finansın  
Temelleri, 
GPAS’LA  
ATILIYOR
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K atılım bankaları, sundukları hizmetlerle 
piyasaya ürün ve hizmet girdisi sağlıyor. 
İslami olarak da emredilen bu sistemin 

reel ekonomimize katkısı çok fazla. Katılım banka-
cılığı, toplumsal ekonominin zayıflamasını engel-
lerken büyümeyi destekliyor. İsrafı önlüyor. Öde-
melerinizde sizi planlamaya ve özen göstermeye 
teşvik ediyor, sizi bankaların standart kredilendir-
mesinden alıkoyuyor. Bu sistemi kullanan banka-
ların sayılarının artmasıyla özsermayesi kuvvetli 
şirket yapıları oluşacak ve ekonominin yapısı güç-
lenecektir. Katılım bankalarının sundukları hiz-
metler ile normal piyasa işlerinin tamamı yapıla-
biliyor. Dolayısıyla iş dünyası tüm işlerini katılım 
bankalarıyla sürdürebilir. Katılım bankaları ise 
hem şube sayılarını arttırarak hem de ürünlerini 
genişleterek iş dünyasında daha aktif olarak yer 
alabilir.    

B iz Ertemeller olarak yaşantımız İslamiyet 
eksenli ise ticaretimiz de İslam üzere ol-
malı düşüncesine sahibiz. Biz bu düşün-

ceden yola çıkarak katılım bankaları ile çalışmayı 
düstur edindik. Dolayısıyla İslamiyet, ticaretin 
nasıl yapılmasını emrediyorsa biz de o şekilde ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bunu dava olarak 
görüyoruz. Şahsen ben mensup olduğum bütün 
sivil toplum kuruluşlarında ticaretin bu çerçevede 
yapılması gerektiğini savunuyorum. Katılım ban-
kalarını diğer bankalarla karşılaştırmayı da doğru 
bulmuyorum. Çünkü ben işin bereketini ön plan-
da tutuyorum.
Biz Ertemeller olarak katılım bankalarıyla büyü-
dük. Maaş ödemelerimiz, çek ve kredi kartı kul-
lanımlarımızın tamamında katılım bankalarıyla 
çalışıyoruz. Müşterilerimize, projelerimizi katılım 
bankalarının desteğiyle satıyoruz.

Katılım Bankalarıyla 
Ekonominin Yapısı 

Güçlenecek

İşin Bereketini  
Ön Planda  
Tutuyorum

Türkiye İçin Katılım Bankacılığı 
Önemli Bir Model

Orion Reklam Genel Müdürü Şevket Aksoy Ertemeller Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı YK. Başk. Recep Ertemel

Altınay Robot Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay

T ürkiye’de rahmetli Turgut Özal Dönemi’nde temelleri atılan katılım bankacılığı sisteminin 
Türkiye açısından çok önemli bir model olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu coğrafyada ya-
şayan insanlar, inandığı değerlere uygun olarak kazandığı birikimlerini, inançları doğrultu-

sunda tasarruf etmek istiyor. Katılım bankacılığının önemi de bu hususta ortaya çıkıyor. Bir banka-
cılık sistemi içerisindeki mevcut bütün yapıyı katılım bankalarının içerisinde de bulma imkânınız 
var. İki sistem arasında sadece bazı yapısal ve format değişiklikleri bulunuyor. Katılım bankacılığı-
nın içerisinde önceden tariflenebilecek bir kâr oranının olmaması buna bir örnek. Öyle ki mevduat 
sahibi, parasını bankaya yatırdığında kar veya zarar anlamında bir ortaklık yapmış oluyor. O anki 
kar durumuna göre mevduat sahibinin kâr oranı belirleniyor. 

KAPAK KONUSU
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İSLAM | HUKUKU

slami finans sistemine 
mutlak anlamda ihti-
yaç söz konusudur. İs-
lam dünyası, Batı kar-
şısında birkaç asırdır 

yenik durumdadır. Eğitim, adalet, hu-
kuk, savunma, sanayi ve finans alan-
larındaki bu yenilgiden kurtulabil-
mek için İslam dünyasında mutlaka 
gerekli müesseselerin kurulması icap 
etmektedir. Başka alanlar yanında İs-
lami değerlere bağlı finansal alanda 
bir yapılanmanın da kurulması ya da 
kurulmuş olanların desteklenmesi 
ehemmiyet arz etmektedir. Zira zayıf 
ülkeler, finansal araçlarla sömürüle-
bilmekte ve finansal ürünler Batı’nın 
emperyalist amaçları için kullanıla-
bilmektedir. Dolayısıyla faizden uzak 
ve ahlaki kuralları bulunan İslami bir 
finansal yapılanma kesinlikle var ol-
mak zorundadır. Katılım bankacılığı 
özellikle mütedeyyin insanlar açısın-

dan da gereksinim arz etmektedir. 
Toplumumuz içindeki mütedeyyin 
vatandaşların gerek tasarruflarını 
ülke ekonomisine katacak ve gerek-
se finansman arayışına girdiklerinde 
onlara faizsiz yoldan destek olacak 
kurumların bulunması elzemdir. Aksi 
halde bu insanlar zorunlu olarak faiz 
üzerine kurulu finansal yapılarla ça-
lışmaktan başka çıkar yol bulamazlar. 
Katılım bankacılığında işlemler İsla-
mi kurallara uygun yapılır. Katılım 
bankaları İslami prensiplere uygunlu-
ğu temin edebilmek için bünyelerinde 
İslam ekonomisi ve finansı alanında 
uzmanlaşmış ilim adamlarından olu-
şan danışma kurulları bulundururlar. 
Bütün işlemlerinde danışma kurul-
larının onayını alır ve onların uygun 
bulmadıkları işlemleri yapmazlar. 
İşlemlerin İslami ilkelere uygun 
olup olmadığının tespitini yapmak 
danışma kurullarının uhdesindedir. 

İ

İslam Hukuku Penceresinden

KATILIM BANKACILIĞI

Doç. Dr. İshak Emin AKTEPE

Faizden uzak ve ahlaki 
kuralları bulunan 

İslami bir finansal 
yapılanma, kesinlikle 
var olmak zorundadır
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İslamiyet, Müslümanların sermaye 
toplayıp, ticaret, üretim ve yatırım 
yapmalarını engellemeye çalışmaz, 

bilakis teşvik eder

İslamiyet’te faiz, zulüm sayılmış ve 
haram kılınmıştır. Buna göre faizle 
borç almak ve vermek İslami ilkelere 
aykırıdır. Bununla birlikte günümüz 
finans işlemlerinin büyük bölümü, 
faizli borç üzerine kuruludur. Hâsılı 
dünyada ve ülkemizde icra edilen 
ekonomik faaliyetlerin önemli bir bö-
lümüne faizle çalışan konvansiyonel 
bankalardan finansman sağlanmak-
tadır. Örneğin ülkemizde faizli banka-
lar toplam bankacılık faaliyetlerinin 
yüzde 95’ini yerine getirmektedir. 
İslam dininde faiz, haram kılınırken 
insanların ve şirketlerin finansman 
ihtiyacını karşılamaları için faizli bor-
cun karşısına meşrû üç işlem konul-
muştur: 
(1) Karşılıksız bağışlar, vergiler, zekât, 
sadaka, vakıf gibi yardım niteliği taşı-
yan işlemler. 

(2) Faizsiz borçlar (karz-ı hasen) ve 
kirasız ödünçler (âriyet) gibi bağış ni-
teliği taşımayan ama bedelsiz yapılan 
iyilikler.

(3) Taraflardan birine finansman sağ-
lama niteliği taşıyan vadeli alım-sa-
tım, finansal alım-satım (murâba-
ha), finansal kiralama (leasing), 
emek-sermaye ortaklığı (mudârebe), 
sermaye ortaklığı (müşâreke), azalan 
ortaklık (müşareke-yi mütenâkısa), 
yatırım vekâleti (vekâle bi’l-istismâr), 
eser sözleşmesi (istınsa‘), ön ödemeli 
alım (selem), vadeli al peşin sat (te-
verruk) ve sukuklaştırma gibi ticari 
yöntemler.

Hâsılı İslam hukukunda haram olan 
faizli borcun karşısında helal olan on-
larca faizsiz yöntem vardır. İnsanlık 
finansman sağlamak için faizli borca 
mahkûm değildir.  
Ticaret helaldir. Ticaret gelişebilir, 
kolaylaşabilir, hızlanabilir ve ticari 
işlemleri yapan bankalar kurulabilir. 
İşte katılım bankaları ticaret esasına 
göre çalışan bankalardır. İslâmiyet’te 
özgürlük ve kolaylık esastır. Şüphe, 
vehim ya da keyfî değerlendirmelerle 
ticareti zorlaştırmak doğru değildir. 
Her şeye haram nazarıyla bakmak 
yanlıştır. Bugün internet üzerinden 
milyarlarca liralık akitler yapılabil-

mekte, kredi kartı sistemiyle alışveriş-
ler gerçekleştirilmekte ve milyonlarca 
insanın her gün günlük ihtiyaçları 
sağlanıp bedelleri tahsil edilebilmek-
tedir. O halde yapılan işlem neticede 
ticaret kapsamında ise sarih ve sağ-
lam delillere dayanmadan bunları 
mahzurlu görmek doğru değildir. 
Tamamı elde edilemeyenin hepsi terk 
edilmez. Bu ilke gereği Müslümanla-
ra düşen, imkânlar ölçüsünde dinî 
kurallara uyma iradesi gösteren mü-
esseseler kurmaktır. İster kanunlar 
ister sosyal ve ekonomik zaruretler 
sebebiyle olsun en ideal yöntemi uy-
gulayamayan kuruluşları topyekûn 
yok etmek yerine kusurlarını gider-
me amacı taşıyarak yaşatmayı tercih 
etmek daha doğrudur. Unutulmama-
lıdır ki katılım bankaları finans siste-
minin hâkimi konumunda değildir. 
Kapitalist güçlü bir finansal sistem 
içinde var olma mücadelesi veren ve 
faizden uzak durmaya çalışan mües-
seselerdir. 
Bankaların fonksiyonu piyasadan 
topladıkları fonu, finansmana ih-
tiyaç duyan müşterileri vasıtasıyla 
değerlendirmektir. Katılım bankala-
rı, fonu daha çok katılma hesapları 
yoluyla toplarlar. Katılma hesapları, 
emek-sermaye ortaklığı (mudârebe) 
esasına uygun olarak açılır. Hesap 
sahipleri sermayelerini ortaya koyar-
ken banka, fonu işletme kabiliyetini 
kullanacaktır. Taraflar, bankanın ya-
pacağı ticaretten kaynaklanacak kâr 
ya da zarara ortaktır. 
Katılım bankaları, fonları büyük oran-

da finansal alım-satım (murâbaha) 
işlemiyle değerlendirirler. Bu işlemde 
müşterinin sahip olmayı istediği var-
lık, banka aracılığıyla satın alınmak-
tadır. Bankanın vekâletiyle asıl satıcı-
sından alınan varlığın bedeli, katılım 
bankası tarafından doğrudan satıcısı-
na ödenmekte ve ticarete konu varlık, 
müşteriye banka tarafından vadeli 
olarak satılmaktadır. Katılım banka-
sının kârı, ticaretin vadeli yapılma-
sı sebebiyle satıcının hakkı sayılan 
vade farkıdır. Müşterinin bu işlem-
den menfaati ise sahip olmak istediği 
varlığa ulaşıp ondan yararlanabildiği 
halde bedelini bankayla anlaştıkları 
vadede ödeyecek olmasıdır.

Sonuç itibarıyla İslam hukuku pen-
ceresinden katılım bankacılığına 
bakıldığında geliştirilmiş, kolaylaş-
tırılmış, hızlandırılmış, sağlamlaştı-
rılmış ve organize edilmiş bir ticaret 
görülmektedir. İslamiyet kıyamete 
kadar yaşayacak bütün insanlığa gön-
derilmiş evrensel bir din olduğundan 
insanlığın gelişimiyle paralel şekilde 
güncellenebilecek nitelikteki dinî 
hükümlere sahiptir. Müslümanlara 
düşen vazife bu şuur içerisinde yaşa-
dıkları asrı imar etmek ve insanlığın 
ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. 

İSLAM | HUKUKU
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ore Savaşı’nda bir Türk astsubayı ile 
savaşta ailesini kaybetmiş küçük bir 
kız çocuğunun yaşadığı hüzünlü ve bir 
o kadar da sevgi dolu hikâyesini beyaz 

perdeye “Ayla” adlı filmle taşıyan yapımcı Musta-
fa Uslu ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Uslu, filmi 
çekmeye karar vermesini “Türklerin merhamet, 
sadakat, bağlılık ve iyiliğini anlatmak istedim.” 
ifadeleriyle tanımladı.

■ Yaşayan tarihi, beyaz perdeye taşıdınız di-
yebiliriz. Bu hikâye ile yolunuz nasıl kesişti ve 
bu filmi çekmeye nasıl karar verdiniz?
Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin yaşadıkları, 
2010 yılında belgesel olarak çekilmişti. Süleyman 
Dilbirliği, 60 yıl önce soğuk bir kış günü savaş 
meydanında küçük bir kız çocuğu bulup ölümden 
kurtarmış. 15 ay boyunca kızı gibi baktığı minik 
Ayla’yı yanından ayırmamış, korumuş, kollamış. 

Ona Türkçe öğretmiş ve mutlu bir hayat vermiş. 
Kore’den dönerken de o ülkenin kanunları izin 
vermediği için Ayla’yı yanında getirememiş, ay-
rılmak zorunda kalmışlar. Sonrasında Süleyman 
Amca yıllarca Ayla’yı aramış; ama bulamamış. 
İşte belgesel onların Kore’de yaşadıklarını ve 60 
yıl sonra tekrar kavuşmalarını anlatıyordu. İs-
teyenler bu belgeseli, Youtube’da bulabilir. İlk 

Merve Ay

RÖPORTAJ AKTÜEL

Gerçek bir yaşam öyküsünü beyaz perdeye aktaran Mustafa Uslu, Ayla’yı anlattı

K

Ailesiz Bir Çocuk, Onu Babası Gibi Sahiplenen

BİR TÜRK
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duyduğum andan itibaren bu hüzünlü ayrılık ve 
sonrasındaki kavuşma beni çok etkiledi. Belge-
seli de seyredince bu hikâyeyi, film olarak çekip 
tüm dünyaya Süleyman Amca özelinde Türklerin 
merhamet, sadakat, bağlılık ve iyiliğini anlatmak 
istedim. Bu yaşananlar unutulmamalı, tekrar tek-
rar anlatılmalıydı.

■ Türkiye, tarihinde ilk defa gerçek bir hayat 
hikâyesiyle Oscar’a katılıyor. Yaşanmış hem 
hüzünlü hem de bir o kadar sevgi dolu bir 
hikâyenin anlatıldığı “Ayla” filminin konusu-
nu bir de sizden dinleyebilir miyiz?
Kore Savaşı’na katılan binlerce askerden bir tanesi 
Astsubay Süleyman Dilbirliği, bugün 90’lı yaşlar-
da. O zamanlar 25 yaşında genç bir delikanlıymış. 
Savaş meydanında ölmüş annesinin elini tutan 
minik bir kız çocuğu bulup karargâha getiriyor. 
Adını Ayla koyuyor.  Sadece Süleyman Amca de-
ğil, koca bir Türk ordusu ona sahip çıkıyor. 15 ay 
yanlarından ayırmıyorlar. Türkiye’ye dönme vakti 
geldiğinde acı dolu bir ayrılık oluyor, insan evla-
dından ayrılabilir mi? Süleyman Amca da Ayla’yı 
hiç unutmuyor, yıllarca arıyor; ama o günün ko-
şullarıyla bulamıyor. 

■ “Filme Oscar’a gitmek için başladık. Hatta 
rüyasını gördüm. Çalışmalarımızı bu minval-
de yürüttük ve kahramanlığı ön planda tutma-
dım.” diyorsunuz. Bu konuyu biraz detaylan-
dırır mısınız?
Bu film daha fikir aşamasındayken, senaryo ya-
zılmadan, cast oluşturulmadan önce bile inanı-
yordum Oscar’a kadar gideceğine…  Kafamda film 
çekme düşüncesi vardı; ama ortada hiçbir şey yok-
tu. Çünkü Süleyman Amca ve minik Ayla’nın ya-
şadıkları sadece Türkler ve Koreliler arasında bir 
mesele değil. Tüm dünyanın, insan olan ve kalbi 
olan herkesin meselesi. Ailesiz, annesiz babasız 
bir çocuk, onu savaşın kapkaranlık dünyasında 
koruyup kollayan, babası gibi sahiplenen, ona ma-
salsı bir dünya sunan, acılarını unutturan bir in-
san var. Buna Oscar komitesi dâhil kimse kayıtsız 
kalamaz. Bu yaşanmış bir hikâye… Üstelik kurgu 
değil, filmde anlattığımız her şey gerçek. Rüyayı 
da görünce artık Oscar’ı ülkemize getireceğimize 
daha fazla inanıyorum.

■ Bir açıklamanızda Oscar’ı kast ederek “O 
heykelcik buraya gelecek.” demişsiniz. Os-
car’da Türkiye’yi temsil edecek filmin yapım-
cılığını üstlendiniz. Bu size neler hissettiriyor?  
Akademi ödüllerinde, yani Oscar’da ülkemizi 
“Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde temsil 

etmek üzere seçilmek, tarifsiz bir mutluluk ve gu-
rur kaynağı benim için. Ayla, büyüleyici; fakat bir 
yapımcı olarak söylemeliyim ki zor bir projeydi. 
Çünkü gerçek hayat hikâyesine birebir bağlı kala-
rak yapmak zorundaydık. Ayrıca filmin kahramanı 
Süleyman Amca’nın yaşadığı olayları yani savaşla-
rı ve baskın yeme sahneleri gibi prodüksiyon açı-
sında zor olan ve Türk sinemasında bugüne kadar 
yapılmamış çekimleri gerçekleştirdik. Gözümüzü 
kararttık, kendimize güvendik, bu işi yapabilece-
ğimizi düşündük… Yaptığımızı da umuyorum. 

■ “Oscar’ı alabiliriz. Çünkü…” dediğiniz hu-
suslar var mı?
Öncelikle Ayla gerçek bir hikâye. İkincisi kahra-
manları hala hayatta ve Ayla, savaş ortamında 
geçen bir sevgi hikâyesi. Ve maalesef bugün hala 
tüm dünyanın gündeminde savaş mağduru ço-
cuklar var. O çocukların anneleri, babaları yok, 
isimleri bile yok. Ayla da bu çocuklardan sadece 
bir tanesi… 

■ Ayla aslında bir savaş filmi olmasına rağ-
men siz “savaş değil de sevgi” filmi olarak 
nitelendiriyorsunuz. Bu konuyla ilgili neler 
söyleyeceksiniz?
Filmimiz Kore Savaşı’nda geçiyor, şehitlerimiz var 
bu savaşta… Biz, savaşın acı ortamı içinde yeşeren 
bir sevgi hikâyesine odaklandık, bir baba kız hikâ-
yesine. Evet, yaşananlar savaş meydanında geçi-
yor, tanklar, tüfekler, muharebeler var; ama biz bir 
baba-kızın sevgisini anlatıyoruz. 

RÖPORTAJ AKTÜEL

Bu yaşanmış bir hikâye… Üstelik kurgu değil, 
filmde anlattığımız her şey gerçek
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■ Filmin senaryosunu yazan isimden oyun-
cuların belirlenmesine, kullanılan çekim tek-
niklerinden seçilen müziklere kadar yaşanan 
süreci özetleyebilir misiniz? Özellikle de çocuk 
oyuncu Kim Seol’ün sahnelerinde yaşanan 
zorluklar oldu mu?

Hiçbir ego gözetmeksizin filmde rol alan ulusal ve 
uluslararası otuz iki tane oyuncumuz var. Bunla-
rın on iki tanesi, başlı başına başrol oyuncuları. 
Hikâye o kadar güçlü, güzel ve naif ki tüm oyun-
cular gönlünü, yüreğini koyarak çalıştı. Herkes bu 
filme inandı ve sonuç ortada. Türkiye sinemasında 
yapılmayanı yaparak 6,5 ay çalıştık, bütçemiz 21 
milyar lira. Filmimizi Can Ulkay çekti. Ulkay’ın ilk 
uzun metraj film yönetmenliği ve ortaya Oscar’a 
yakışır bir film çıktı. Müziklerimiz, usta müzisyen 
Fahir Atakoğlu tarafından bestelendi, insanın ru-
huna dokunuyor… Görüntü yönetmeniz Türkiye 
ve dünya sinemasında çok özel filmlere imza atan 
Jean Paul Seresin. Filmi gerçek hikâyesinden Yiğit 
Güralp senaryolaştırdı. Kim Seol’e gelince… Önce-
sinde 60 kadar çocuk inceledik. Ama Kim’in vi-
deosu geldiğinde hepimiz aradığımız Ayla’yı bul-
duğumuzu anladık. O kadar uyumlu, akıllı, zeki 
ve yetenekli bir oyuncu ki… Tek kelime Türkçe 
bilmemesine rağmen oyuncu koçuyla birlikte çok 
başarılı bir performans gösterdi. 
Şüphesiz ki bu filmde önemli isimler bir araya ge-
lerek Ayla’ya hayat verdiler. 

■ Peki hikayenin kahramanı Süleyman Dilbir-
liği bu ekibin neresinde? 
Her yerinde… Filmi yapmaya karar verdiğimiz 
andan itibaren Süleyman Amca ile yan yanaydık, 
anılarını dinledik, Kore Savaşı sırasında çektiği 

400’ü aşkın fotoğraf üzerinden geçerek anlattık-
larını videoya çektik. Yönetmenimiz ve Süleyman 
Amca’yı oynayan İsmail Hacıoğlu kendisiyle vakit 
geçirdi, yakından tanıdı. Ayla ile birlikte sete de 
geldiler. Film bittikten sonra izleyince Süleyman 
Amca da bizimle birlikte gözyaşlarını tutamadı. 
Çok mutlu ve gururluyuz…

RÖPORTAJ AKTÜEL

ÖNCELİKLE AYLA GERÇEK BİR HİKÂYE. İKİNCİSİ 
KAHRAMANLARI HALA HAYATTA VE AYLA, 

SAVAŞ ORTAMINDA GEÇEN BİR SEVGİ HİKÂYESİ
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inansal teknolojiler, 
bugüne kadar para-
sal işlemler ile alakalı 
olarak yapageldiğimiz 
işlemlerin süresini kı-

saltan veya kalitesini artıran ya da 
tümüyle yeni bir ürün veya hizmeti 
hayatımıza sokan bir tanım olarak 
özetlenebilir. Bu tanımı kısaca yap-
mak içinse artık bir temel kavrama 
dönüşen “FinTech” kelimesi kulla-
nılmaktadır. Eğer Türkçe bir karşılım 
ile ifade edersek “FinTek” veya “Fin-
tek” diyebiliriz; ancak biz küresel bir 
kabul olan FinTech ifadesi ile yazı-
mıza devam edeceğiz.

Türkiye Altın Bir Çağa Adım 
Atmıştır
Türkiye’deki bankacılık sistemi, 
1960-1970 yıllarından itibaren dün-
ya ile paralel bir ilerleme kaydeder-
ken 2001 yılında yaşanan yerel kriz, 

siyasi iradenin bankacılık sektörü 
üzerinde gerçekleştirdiği düzenle-
me ve kontroller ile birlikte dev-
rimsel bir adım atmıştır diyebiliriz. 
Bu adım ile Türkiye, dünyadaki en 
iyi finansla düzenleme kanunlarını 
oluşturmuş ve bankacılık sektörü, 
yoğun düzenleme ve kontrol altında 
kârlılığını sürdürmek adına yenilik-
çiliğin kaçınılmaz bir çare olduğunu 
görerek altın bir çağa adım atmıştır.

Son 15 yılı aşkın süredir FinTech 
alanında Türkiye’deki bankacılık 
sistemi, özellikle ödeme çözümleri 
alanında, dünyanın en ileri uygula-
malarına ev sahipliği yapmaktadır. 
Özellikle modern kredi kartı çözüm-
lerinde dünyada ilk taksit uygula-
malarını başlatan, farklı alanlarda 
puan, mil, para kazanılmasını sağ-
layan sadakat programlarını gelişti-
ren, POS sistemleri üzerinden ödeme 

F
Finansal teknolojiler 

ekosisteminde Türkiye, 
ödeme çözümleriyle 

dünyaya meydan okuyor ve 
açık ara liderliğini koruyor

AKTÜEL | TEKNOLOJİ

Türkiye, Ödeme Çözümlerinde 

DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR

Ahmet Usta
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yapıldığı anda kod üreten ve bu kod 
SMS ile gönderildiğinde telefonlara 
bakiye yükleyen uygulamalar gibi 
fikirler ilk olarak Türkiye’den çık-
mıştır. Ancak Türkiye’de atılan bu 
adımlar sadece yenilikçi fikirler ile 
sınırlı değildir.

Türkiye, Avrupa’da Bir İlk
Türkiye 2006 yılında chip&pin 
uygulaması ile bu uygulamaya Av-
rupa’da geçen üçüncü ülke ve aynı 
yıl temassız ödemeler teknolojisini 
sunmaya başlayan Avrupa’daki ilk 
ülke olmuştur. Bu teknolojilerin 
kabul görmesi açısından dünyada 
rakipsizdir. 2017 yılı itibarıyla Tür-
kiye’de 18,5 milyon temassız özel-
liğine sahip kredi kartı ve 608 bin 
adet temassız ödeme noktası bulun-
maktadır. Konuyu daha iyi anlamak 
için farklı bir veri paylaşacak olursak 
ABD imza eşliğinde kullanılan çipli 
kartlara 2016 yılında kısmen geçiş 
yapabilmiştir. Şu anda Türkiye’deki 
çeşitli bankaların Android işletim 
sistemli cep telefonu uygulamala-
rında kart kullanılmaksızın temassız 
POS ödeme noktalarında telefonla 
ödeme yapabilmek mümkündür.
Türkiye, tüm bu adımlar atılırken 
ödeme teknolojileri alanında tüm 
dünyanın parmakla gösterdiği ve 
imrendiği bir örnek hâline gelmiş-
tir. Bu noktada Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. 
Soner Canko: “Türkiye’nin özellikle 
son 15 yılı aşkın süredir geçmişten 
gelen deneyimleri ile oluşturduğu 
güçlü bir bankacılık ve finans siste-

mi var. Biz bu sistemin bankalarımız 
üzerinde oluşturduğu rekabet yön-
lendirmesini, adına FinTech demek-
sizin, zaten uzun süredir görüyor ve 
yaşıyoruz. 25 yılı aşkın bir süre önce 
bir biri ile rekabet içindeki bankala-
rımızın ortak faydası için kurduğu 
BKM doğal bir rekaberlik (rekabet 
ederken birlikte hareket edebilmek) 
kurumu.” diyor.

Canko’nun bu sözlerinin arkasına 
BKM’nin geliştirdiği dünyanın ilk 
ulusal dijital cüzdanı BKM Express 
ve Türkiye’nin kendine ait ödeme 
çözümü TROY yer alıyor. Her ikisi de 
bugün Türkiye için maddi ve manevi 
değeri çok yüksek çözümler olarak 
tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

Ve Gelecek…
Şu anda küresel alana bakışımızı 
çevirdiğimizde FinTech ekosiste-
minde yapay zekâ, robot danışman-
lar, sadece bir mobil uygulamadan 
oluşan şubesiz bankalar, internete 
bağlı üzerinden sipariş verilebilen 
buzdolapları ve merkezî hiçbir kont-
rol mekanizmasına bağlı olmayan 
Blockchain gibi teknolojiler üzerin-
den çalışan Bitcoin gibi kripto para 
birimlerinin geliştiğini görmekteyiz.

Türkiye şu ana kadar geliştirdi-
ği deneyim ve altyapı ile FinTech 
alanında dünyanın lider ülkelerin-
den birisi durumunda. Bu avantajı 
sürdürmekten geri kalmaması için 
şu anda İstanbul’da tamamlanma 
aşamasına gelen Finans Merkezi 

ile gelecek 50 yıllık dönemin temel 
hazırlıklarını tamamlıyor. Belki de 
Canko’nun şu sözleri FinTech açısın-
dan Türkiye’nin geleceğini en doğru 
şekilde tanımlıyor: “Bu topraklarda 
büyüyen bankacılık deneyimi, başa-
rılı girişimlerimiz, rekaberlik çatısı 
altında oluşturduğumuz organizas-
yonlarımız ile ülkemizdeki sinerjiyi 
önce bölgemizde lider olarak taşı-
mak ve ardından tüm dünyaya örnek 
olmak nihai hedefimiz. Bunu sadece 
Türkiye’nin stratejisi değil, tüm dün-
yanın örnek alacağı bir Türkiye stra-
tejisi olarak tanımlamalıyız.”

Türkiye, dünyadaki en 
iyi finansla düzenleme 
kanunlarını oluşturmuş ve 
yenilikçiliğin kaçınılmaz bir 
çare olduğunu görerek altın 
bir çağa adım atmıştır
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rhan Erken, Türkiye’de kültürel üreti-
me verilen değerden ülkemizdeki kül-
tür ve sanat çalışmalarının uluslararası 
arenada yer edinebilmesine kadar pek 

çok konuyu değerlendirdi. Aynı zamanda Erken, 
kültür ve sanat çalışmalarının dijital dünya ile 
entegrasyonuna ve sektörün gelişebilmesi adına 
yapılabilecek çalışmalara yönelik düşüncelerini 
de paylaştı.

■ Türkiye’de kültürel üretime verilen değerle 
ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir mi-
siniz? Aynı zamanda bu alanda üretim yapan 
yayıncılar ve yapımcıların hem maddi hem de 
manevi kazanımlarını değerlendirebilir misi-
niz? 

Ülkemizde, eğitim ve kültür alanına söylem düze-
yinde önem verildiğini, bu alanlara gerektiği oran-
da eğilim gösterilmediğini üzülerek müşahede 
etmiş bir kişiyim. 
Kapitalizmin ülkemizde yerleşmesi ile başlayan 
maddiyata aşırı derecede önem verme durumu, 
insanlarımızı derinden etkiliyor. Maalesef, ekono-
mik büyüme ve maddiyata dayalı güç elde etmeye 
önem veren bir insan tipi oluşuyor. Bu arada in-
sana ait özelliklerin ıskalandığını görmekten do-
layı duyduğum memnuniyetsizliği de ifade etmek 

Merve Ay

  IMZA ATABILIR 

  Özel Sektör Daha   
  Nitelikli Çalışmalara   

RÖPORTAJ AKTÜEL

Çerçeve dergisinin eski yayın 
yönetmenlerinden, televizyon programcılığı 
ve dijital yayıncılık alanlarında çalışmalar 
yapan önemli isimlerden Erhan Erken’le kültür 
ekonomisine dair bir söyleşi gerçekleştirdik
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istiyorum. Oysa eskilerin deyimiyle zevkiselim 
sahibi insanların yetişmesine önem vermediğimiz 
zaman; elde edilecek maddi büyüklükler ve güçler 
ne ülkemize ne de toplumumuza bir fayda sağ-
lar. Kimi zaman bu noktaların eksikliği derinden 
hissedildiğinde “Evet, biz bu alanları ihmal ediyo-
ruz.” deniliyor. Bu tespit, bir müddet öne çıkar gibi 
görünse de kısa bir süre sonra tekrar maddiyatla 
ilgili noktalar yine galebe çalıyor. Burada bir istik-
rar yakalamak zorundayız. Son dönemlerde yayın-
cılar ve kültürel alanda üretim yapan insanlarımız 
ve firmalarımız bir miktar gelişme kaydettiler. Bu 
gelişmeyi uluslararası alanlara da taşımaya başla-
dılar. Ama yine de ben hakiki manada ve olması 
gerektiği gibi bir desteğin bulunmadığını görüyor 
ve üzülüyorum. Ama ümitsiz olmak bize yakış-
maz. Gayrete devam edilmeli.

■ Türkiye kültür ve sanat çalışmaları açısın-
dan çok mümbit bir ülke. Biz bu toprakların 
hikâyeleri ile uluslararası arenada nasıl yer 
edinebiliriz? Türkiye’nin bu zenginliğini nasıl 
değerlendirmeliyiz?
Türkiye, Tanzimat dönemiyle başlayan süreçte, 
medeniyet tercihi itibarıyla kendi değerlerine 
önce şüphe ile bakmaya başladı. Osmanlı sonra-
sında bu alanda önemli bir kırılma yaşandı. Bu kı-
rılma, toplumu çok derinden etkiledi. Daha sonra 
tekrardan köklerimiz ile bağlantı kurmaya çalışma 
yönünde bir eğilim ortaya çıktı. Bu eğilim gittikçe 
güçlendi. Yaklaşık son 20 yılda ümit verici geliş-
meler yaşanıyor. Tarihimizle ve ait olduğumuz 
kültürel atmosferle bağlantı kurmamız gerektiğini 
yüksek sesle ifade edebilmeye başladık. Fakat bu-
rada ciddi bir kafa karışıklığı hala devam ediyor. 
“Biz kimiz?, İnsanımız hangi değerlerle mücehhez 
olmalı?, Zevkiselim dediğimizde neyi kastediyo-
ruz?” Bu sorulara toplum olarak ortak cevaplar ve-
rebilme noktasından henüz uzaktayız. Çok farklı 
sesler çıkıyor. Modernizm ve diğer Batılı akımların 
etkisinde yetişmiş; ama kendi kültür havzası ile de 
bağlantı kurmak isteyen kitleler, henüz yönlerini 
tam olarak bulamadılar.

Uluslararası arenada anlamlı bir yer edinmek isti-
yorsak, kendi sözümüzü söyleyebilmeliyiz. Kendi 
değerlerimizden emin olarak ortaya bir şeyler ko-
yabilmeliyiz. Farkındaysanız yurtdışından gelen 
turistlere göre, bizim için önem arz eden değerleri-
miz, geçmiş yüzyıllarda yapılmış olan eserlerimiz-
dir. Farklılıklarımız oralarda gizli. Orijinaliğimiz 
oralarda. Tabii ben daima geçmişte yaşayalım 
demiyorum. Ama geçmiş dönemde bu orijinalliği 
sağlayan, o eserlerin arka planındaki ruh ve değer-

ULUSLARARASI ARENADA ANLAMLI BİR YER 
EDİNMEK İSTİYORSAK, KENDİ SÖZÜMÜZÜ 

SÖYLEYEBİLMELİYİZ

lerdir. Biz bu ruhu ve değerleri yeniden keşfedip, 
“Onları bugünün formunda yeniden nasıl üretebi-
liriz?” konusuna daha çok kafa yormamız gerekti-
ği kanaatindeyim.

■ Dönüşen dünyada teknolojinin gelişme-
siyle birlikte yaşanan farklılıklar var. Dijital 
platformlar, çekim teknikleri gibi gelişmeler 
kültürel üretimi de değiştirdi. Aynı zamanda 
yayıncılıkta hızla dijitale evrildi. Siz de dijital 
yayın alanında hizmet veren biri olarak bu ge-
lişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye 
bu alanda dünya ile yarışabiliyor mu?
Dijital dünya ile entegrasyonumuzda ciddi bir ge-
lişme yakaladık. Dünyada ne oluyorsa onlara he-
men ulaşabilmeye başladık. Veya şöyle diyelim: 
Bu sahaya girdikten sonra artık dışarısı ve içerisi 
diye bir kavram kalmadı. Biz dünyanın gelişme-
lerini takip edebiliyoruz ve öğrendiklerimizi ülke-
mizde uygulayabiliyoruz. Fakat dış dünyaya yeter-
li oranda bir mesaj verebiliyor muyuz? Kendimizi 
anlatabiliyor muyuz? Burada da bazı sorunlarımız 
var. Türkçe dışındaki dillerde yaptığımız yayıncılık 
alanında, henüz yeterli bir noktada değiliz. Kendi 
mesajlarımızı sanırım daha çok dil konusundaki 
eksikliklerimizden dolayı uluslararası alana taşı-

RÖPORTAJ AKTÜEL
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yamama sıkıntısı yaşamaktayız. Fakat ülkemiz bu 
alanda da yetişmiş eleman konusundaki eksik-
liğini süratle giderme sürecine girdi. Şu an belki 
yeterli değiliz; ama bu alandaki eksiklikler kısa za-
manda giderilecek gibi görünüyor. Çünkü özellikle 
genç nesilde bu sahadaki yetişme düzeyi gittikçe 
yükseliyor.

■ Türkiye’de kültür endüstrisi anlamında 
yapılan altyapı çalışmaları, teşvikler, düzen-
lemeler yeterli mi? Telif hakları ve kültürel 
üreticisi destekleri için neler yapılmalı?
Bir ülkede, bir alanda gelişme yaşanması iste-
niyorsa özellikle başlangıç dönemlerinde devlet 
destekleri çok önemli. Fakat ben tüm çalışmaların 
tamamen devlet eliyle yapılmasını tasvip etmiyo-
rum. Ama devlet, özel teşebbüslerin gelişmesi yo-
lunda gayret içinde olmalı. Kendi gelişirken vatan-
daşları içinde bu alanlarda samimiyetle çalışanları 
yanına alarak onları da geliştirmeli. Burada başta 
Kültür Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklara ve 
özellikle TRT’ye çok iş düşüyor.

Ben kendi alanımla ilgili şöyle bir örnek verebili-

rim. Örneğin; son yıllarda TRT, bazı özel projeler 
dışında içerik üretme konusunda sektöre deste-
ğini ciddi oranda azalttı. Kadroları çok şişik ve 
istenen oranda verimli değil. Bu alanda öncelikle 
kendi atıl kadrolarını azaltmalı ve içerik üretme ile 
ilgili çalışmaları, bir şekilde her gün artan özel sek-
törden temin edebilmeli. Bu tür bir yaklaşım dev-
let dışında da sektörün gelişmesini ve büyümesini 
sağlayacaktır. Özel sektör hem Türkçe hem de di-
ğer dillerde daha nitelikli çalışmalara imza atabi-
lir, kendini geliştirebilir ve zamanla yurtdışına yö-
nelik de projeler içine girebilir. Kültür Bakanlığı da 
son 10 yılda, iyi bir yaklaşımla yayıncıları yurtdışı 
çalışmalarında destekledi. Ekonomi Bakanlığı da 
bu çerçevede sürece verimli bir şekilde dâhil oldu; 
fakat son dönemlerde çalışmaları yine bürokratik 
kontrolü artırıcı bir şekle sokma eğilimi içine gir-
diler. Burada farkındaysanız ana yaklaşımım şu: 
Devlet bu tür alanların oluşma safhalarında des-
tekçi bir tarzda yaklaşmalı daha sonra ise gittikçe 
payını azaltmalı. Hizmeti yapmaya çalışan değil, 
özel alanlarda yapılan hizmetleri alan ve bu şe-
kilde kendi vatandaşlarını geliştiren bir yaklaşım 
içinde olmalı. Fakat normal hayatlarında bu yak-
laşımı benimseyenler bile bir gün devlet şapkası 
giydiklerinde bu çalışmaların hepsini yapma eği-
limi içine giriyorlar. Bu hususlara özellikle dikkat 
edilmeli diye düşünüyorum.

RÖPORTAJ AKTÜEL

Erhan Erken Kimdir?

G alatasaray Lisesi ve Boğaziçi 
Üniversitesi İdari Bilimler 
Siyaset Bölümünden mezun 

oldu. Marmara Üniversitesinde 
Yakınçağ tarihi üzerine yüksek 
lisans yaptı. Uzun bir süre 
reklamcılık ve matbaacılıkla 
ilgilendi. Şu an televizyon 
programcılığı ve dijital yayıncılık 
alanlarında çalışmalar yapıyor. 
Anaokulundan ilköğretime destek 
hizmeti veren çeşitli kurumlardaki 

birçok çalışmada kurucu, yönetici ve danışman 
olarak görev aldı. Bir dönem İstanbul Ticaret 
Üniversitesinde Mütevelli Heyet Üyeliği ve Başkanlığı 
yaptı. Bilim ve Sanat Vakfı, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı 
ve UTESAV’ın kurucu kadroları içinde yer aldı. 1993’te 
MÜSİAD’a üye oldu. 10 yılı aşkın bir süre MÜSİAD’ın 
Yönetim Kurulunda yer aldı. Çerçeve dergisinin yayın 
yönetmenliğini yaptı. Bir dönem Başkan Yardımcılığı 
görevini sürdürdü. Şu an ise Yüksek İstişare Heyeti 
üyesi. İTO Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı dönemde 
araştırma, yayın, eğitim ve kültürel çalışmalarla 
ilgilendi. İTO’da 1995 yılından beri basım yayın medya 
sektörünü temsilen meclis üyeliği yapıyor.

BİR ÜLKEDE, BİR ALANDA GELİŞME YAŞANMASI 
İSTENİYORSA ÖZELLİKLE BAŞLANGIÇ 

DÖNEMLERİNDE DEVLET DESTEKLERİ ÇOK 
ÖNEMLİ
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ROTASIZ SEYYAH YOL HİKÂYELERİ

VENEDİKLÜ İLE DAHİ SULH OLUNA

Mehmet Genç 

Ephesus Yayınları, 400

Dünyayı köşe bucak gezen, maceralarını 

internette yüz binlerin takip ettiği ve 

kısa zamanda bir internet fenomenine 

dönüşen Rotasız Seyyah Mehmet Genç, 

birbirinden ilginç, hüzünlü, komik 

ve yer yer gerilimli anılarını şimdi bir 

kitapta topluyor. “Son altı yıldır dünyayı 

gezmeye çalışıyorum. Eğer dokuz 

canım varsa, muhtemelen yollarda 

gelenler yüzünden birkaçını kaybettim. 

Ama gidilmeyen yerlere gitme ve 

gittiğim yerlerde yaşayan insanların 

fotoğraflarını çekme arzum hiç 

tükenmedi. Bu süre içinde yaşadığım 

iyi kötü olaylardan hep bir sebep 

sonuç ilişkisi çıkarttım. Hostellerde 

karşılaştığım, evlerine misafir olduğum, 

beraber gezdiğim yahut yolda tanıştığım 

insanlardan, elimden geldiğince bir 

şeyler öğrenmeye çabaladım. Rotasız 

seyahatlerim sırasında karşılaştığım, 

1992 yılında her şeyini bırakıp 

Honduras’ın ufacık bir adasına yerleşen 

Alman gezgin Reiner’dan da hayata dair 

çok şey öğrendim.” 

Güner Doğan

İletişim Yayınları, 366 

Güner Doğan’ın 17. ve 18. yüzyıllar 

arasında Osmanlı-Venedik ilişkilerine 

odaklanan bu çalışması, Akdeniz’de 

çok uzun süre birbirine rakip olmuş, 

çatışmış, rekabete girmiş iki devletin 

birbiriyle ilişkilerinin en heyecanlı 

kısmını ele alıyor. İki devlet arasındaki 

ilişkilerin dinamiğini göstermesi 

açısından incelenen dönemde Osmanlı 

Devleti ile Venedik arasında iki 

savaş, iki antlaşma ve iki sınır çizimi 

gerçekleşmiştir. Sadece iktisadi, 

ticari, siyasî ilişkileri değil diplomatik 

mücadeleleri de analiz edildiğinde 

Osmanlı ve Venedik ilişkileri 

tarihyazımı açısından dikkate değer 

bilgiler sunmaktadır. Arşiv çalışmalarını 

hem Venedik kaynaklarına hem de 

Osmanlı kaynaklarına dayanarak 

genişleten Güner Doğan, “Venediklü 

ile dahi sulh oluna” ile kendi alanında 

da esinlendirici ve önemli bir başvuru 

kaynağı ortaya koyuyor.

OSMANLI'NIN UNUTULAN SON ZAFERİ KUTÛLAMÂRE

İ. Bahtiyar İstekli

Yeditepe Yayınları, 148

Osmanlı İmparatorluğu’nun, I. Dünya 

Savaşı’nda Çanakkale Zaferi’nden sonra 

kazanmış olduğu diğer büyük ve anlamlı 

zafer; Irak Cephesi’nde Kûtülamâre’de 

29 Nisan 1916’da kuşatılarak 4,5 aylık 

bir muhasaradan sonra 13 bin 300 

kişilik İngiliz ordusunun esir alınmasıyla 

sonuçlanan Kûtülamâre Zaferi’dir.

1916’dan itibaren 1950’lere kadar silahlı 

kuvvetler nezdinde her 29 Nisan günü 

“Kut Bayramı” olarak yâd edilen bu zafer, 

ne yazık ki o tarihten beri unutulmuş/

unutturulmuş, tarihin tozlu sayfaları 

arasına terk edilmiştir.

Kûtülamâre Zaferi’nin 100. yılında, 

bu büyük başarıyı yeniden anmak ve 

hatırlatmak için hazırladığımız bu kitap, 

1916 yılında 44. Alay Komutanı olarak 

bizzat Kûtülamâre’de muharebelere 

katılmış olan Yarbay Mehmed Reşid 

Bey’in savaş esnasında tuttuğu 

günlüklerden oluşmaktadır.

KİTAP

118 | ÇERÇEVE | KASIM - ARALIK 2017





Birikim Huzur

* İnternet/Mobil Şube, ATM ve Çağrı Merkezi'nden EFT ve Havale işlemleri ücretsizdir. SWIFT içerikli döviz havalesi kapsam dışındadır.

Birikimlerinizi en iyi şekilde değerlendirmenin yolu,
Albaraka Türk farkıyla Kârlı Hesap’ta.

Birikimlerinizi artırırken
huzurunuzu da artıran hesap:

Kârlı Hesap

değerlerinize değer katıyoruz

EFT, HAVALE,

HESAP İŞLETİM

ÜCRETİ YOK.*
EFT, HAVALE,

HESAP İŞLETİM

ÜCRETİ YOK.*

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

20x26,5.pdf   1   05/10/17   14:45


