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S U N U Ş

Türk işadamlarını dünya ile 
buluşturan MÜSİAD EXPO’nun 
hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum

B �r gönüllü teşekkülün en öneml� 

ve en değerl� amacı, ülkes�n�n 

her yönden gel�ş�m�ne katkı 

sağlamaktır. B�zler de bu ama-

ca h�zmet etme gayes�ne sah�p 

MÜSİAD’lı �şadamları olarak çalışmalarımızı, 

Türk�ye’n�n her alanda em�n adımlarla �lerle-

mes�ne destek olmak adına gerçekleşt�r�yoruz. 

Üyeler�m�z�n kend� �şler�ne, faal�yet gösterd�kle-

r� sektörlere ve ülke ekonom�s�ne katma değer 

sağlayab�lmeler�n� çok önems�yoruz. Bu bağ-

lamda da her �k� yılda b�r uluslararası fuarımız 

MÜSİAD EXPO’yu düzenl�yoruz. Çünkü MÜSİAD 

EXPO g�b� uluslararası �ş fuarlarının yerl� ve ya-

bancı yatırımcıları buluşturması, p�yasa reka-

bet�n� artırması, yen� �ş b�rl�kler�ne fırsat sağla-

ması ve düzenlend�ğ� ülken�n uluslararası çapta 

görünürlük kazanması açısından büyük öneme 

sah�p olduğunun b�l�nc�ndey�z. 

Bu yıl 17.’s�n� gerçekleşt�receğ�m�z MÜSİAD 

EXPO’yu, CNR EXPO İstanbul Fuar Merkez�n-

de 21-24 Kasım tar�hler� arasında yapıyoruz. 

Fuarımızla eş zamanlı olarak 22. Uluslararası 

İş Forumu (IBF), 6. Uluslararası Genç İşadam-

ları Kongres� (UGİK), 4. H�gh Tech Port ve B2B 

etk�nl�kler�n� de gerçekleşt�r�yoruz. Şunu be-

l�rtmek �ster�m k� Türk�ye, dünya ekonom�s�ne 

yön veren bell� başlı ülkeler tarafından baş-

latılan t�caret savaşlarından kazançlı çıkacak 

çok öneml� değerler� bünyes�nde barındırıyor. 

B�zler�n yapması gereken de tüket�m ekonom�-

s�nden uzaklaşıp, üret�m ekonom�s�ne yönel-

mek. Daha önce pek çok açıklamamızda �fade 

ett�ğ�m�z g�b� dünya beşten büyük. Bunu b�r kez 

daha MÜSİAD EXPO’da gözler önüne sereceğ�z. 

Etk�nl�ğ�m�z, Türk�ye ekonom�s�n�n büyümes�, 

bulunduğu darboğazdan çıkab�lmes�, car� açık 

denges�n�n kurulması ve yabancıların yanı sıra 

yerl� yatırımcının da yen� yatırımlara mot�ve 

ed�lmes� adına öneml�. 500 m�lyar dolarlık �hra-

cat hedef�ne en öneml� katkıyı da MÜSİAD EXPO 

�le yapacağız. Yarınlarımızı kurtarmak, gele-

ceğ�m�z� sağlam temeller üzer�ne �nşa etmek 

amacıyla teknoloj� yatırımlarına büyük önem 

ver�yoruz ve kurulduğumuz günden bu yana 

yerl� ve m�llî üret�m konularına d�kkat çek�yoruz. 

Bu doğrultuda 4. H�gh Tech Port by MÜSİAD’ı 

“M�llî Atılım” temasıyla düzenl�yoruz. “Dünya 

Para S�stem�nde Çoğulculuk ve Adalet” ana te-

masıyla düzenlenecek olan IBF’te �se alanında 

uzman araştırmacı ve ekonom�stler, Amer�kan 

dolarının küresel ekonom�dek� hegemonyasının 

masaya yatırılması, alternat�f para b�r�mler� ve 

s�stemler üzer�ne değerlend�rmelerde bulu-

nacak. Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afr�-

ka’dan Türkî Cumhur�yetlere kadar yabancı �ş 

ve devlet adamlarını ağırlayacağımız MÜSİAD 

EXPO’da, 8 b�n�n üzer�nde B2B görüşmes� yapı-

lacağını öngörüyoruz. Böylel�kle yurt�ç�nden ve 

yurtdışından b�nlerce �şadamı ve satın almacı 

da B2B �ş platformumuzda yüz yüze görüşme 

ve yen� �ş anlaşmalarının temel�n� atma olanağı 

bulacak. Türk �şadamlarını dünya �le buluşturan 

etk�nl�ğ�m�z�n hayırlara ves�le olmasını temenn� 

ederek sözler�me son ver�yorum. S�zler� saygı ve 

muhabbetle selamlıyorum.

Abdurrahman KAAN

Yeni İş Birliklerine 
Kapı Aralıyoruz

MÜSİAD Genel Başkanı



16

Ş İ R K E T

M ustafa Hasanoğlu tarafından 1993 yılında 
kurulan Hasanoğlu İnşaat; gayrimenkul 

ve inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden 
biri olarak altyapı projeleri, konut, ofis, üniversi-
te, hastane ve kamu binaları inşa etme ve geliş-
tirme alanlarında çalışmalarına devam ediyor.  
Projelerindeki yenilikçi yaklaşımı ve kullandığı 
yüksek teknoloji ile sektöründe öncü firmalardan 
olan Hasanoğlu İnşaat, 2000’li yıllarda AR-GE 
çalışmaları ve yatırımları sonucu, Banu Evleri 
markası ile konutta markalaşma projesini baş-
lattı. Hasanoğlu İnşaat, Bahçeşehir’in simgesi 
hâline gelen ve markanın ilk projesi olma özel-
liği taşıyan Banu Evleri Bahçeşehir ile bölgenin 
değerine değer kattı. 
İstanbul’daki yatırımların kuzeye doğru kaydığı 

günümüzde, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara 
Otoyolu, Kanal İstanbul gibi mega projelere ya-
kınlığıyla ön plana çıkan Banu Evleri Ispartakule 
1, 2 ve 3 Projeleri tamamen “Aile Odaklı” özelliği 
ve Küçükçekmece Gölü’ne hakim konumuyla 
öne çıkıyor. İnşaat sektöründe 25 yıllık tecrübe-
siyle yenilikçi projelere imza atan Hasanoğlu İn-
şaat, Ispartakule’deki üç projesinde de anahtar 
teslimlerini gerçekleştirdi. Hasanoğlu İnşaatın 
projeleri, sunduğu yüksek prim avantajı, uygun 
ödeme kolaylıkları ve 2+1, 3+1, 4+1 daire seçe-
nekleriyle konfor ve lüksü bir arada sunuyor. Pro-
jelerde kapalı yüzme havuzu, fitness center, Türk 
hamamı ve sauna, mescit, çocuk oyun alanları, 
basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş yolları, 
süs havuzları, kamelyalar ve peyzaj alanları da 
bulunuyor.Hasanoğlu İnşaat, önümüzdeki dö-
nemde Banu Evleri markası ile Ispartakule ve 
Bahçekent’te dört yeni projesini daha hayata ge-
çirmeye hazırlanıyor. 

HASANOĞLU İNŞAAT, YATIRIMLARINA 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR 

Hasanoğlu İnşaat, MÜSİAD EXPO’da 5 no’lu salon
M10 no’lu stantta projelerini tanıtıyor
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GM 9 PRO İLE EN KALİTELİ 
“AN”LARI YAKALA!

YERLİ PARÇALARIN 
KULLANIMI ARTMALI

Kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, ya-
pay zekâ ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik 

çift kameraya sahip GM 9 Pro; fotoğraf perfor-
mansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme 
(EIS)’den ise 90 puan alarak ilk günden global 
markaların üst segment ürünlerini geride bıraktı.  
Hassas yüzey dokusu, metal çerçevesi, ergono-
mik hatları ile uzay grisi, gümüş ve altın olmak 
üzere üç farklı yeni renk seçeneğine sahip olan 
GM 9 Pro; Gorilla Glass 5 ile darbelere ve çizil-
melere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak 
tasarlandı.
Dolby Vision ve 6.01 inç AMOLED ekranı ile ge-
niş renk paletine sahip olan GM 9 Pro; Dolby Vi-
sion HDR ile kusursuz görüntü sağlayarak renk 
kontrastlarını gözün algılayabileceği en iyi sevi-
yede sunuyor. 
3800 mAh pili ile yüksek pil kapasitesi sunan GM 
9 Pro, 20 saate kadar kesintisiz video izleme ola-
nağı da sağlıyor. 
Google ile olan stratejik iş birliği kapsamında 
General Mobile; kullanıcılarına akıllı, güvenli ve 
kullanımı kolay bir Android deneyimini sunma-
ya devam ediyor.

Ö zhedef Sigorta Genel Müdürü Abdulcelil Al-
kış, yerli üretim ve katılım bankacılığı öze-

linde değerlendirmelerde bulundu. Abdulcelil 
Alkış, “Türk sanayicilerin ürettiği eş değer ve 
yan sanayi olarak adlandırılan yerli parçaların 
kullanımı artarsa bu durumun cari açığımızın 
azalmasına ciddi katkısı olur. Türk lirası ile yapı-
lan alışveriş de yerli üreticiyi destekler, istihdamı 
arttırır ve ülkemiz kazanır.” dedi.
Herkesin aynı gemide olduğunu ve geminin 
zaman zaman su alabileceğini, hep birlikte ge-
mideki suyun tahliye edilmesi gerektiğini ifade 
eden Alkış, “Hem Türkiye ekonomisi hem de si-
gortacılık sektörü olarak gemiyi güvenli bir şe-
kilde limana yaklaştıracağız.” şeklinde konuştu. 
Katılım sigortacılığına herkesin destek vermesi 
gerektiğini vurgulayan Alkış, “Katılım sigorta-
cılığı, Türkiye açısından yeni finansal enstrü-
manlar arasında sayılıyor. Ancak katılım sigor-
tacılığı, tüm dünyada gelişirken ülkemizde çok 
yavaş ilerliyor. Bu bağlamda ülkemizde sigorta 
piyasasının çeşitlendirilmesi ve derinlik kazan-
ması gerekiyor. Bu durum dünya genelinden 
fon çekebilmek adına önem arz ediyor.” ifadele-
riyle sözlerine son verdi. 

Türkiye’de en çok tercih edilen üç akıllı 
telefondan biri olan General Mobile’ın 
yeni yıldızı GM 9 Pro satışa sunuldu

Genç MÜSİAD Mersin Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Özhedef Sigorta Genel Müdürü 
Abdulcelil Alkış, katılım sigortacılığı ile 
ilgili açıklamalarda bulundu
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S ektöre dâhil olduğu 2015 yılından bugüne 
istikrarlı bir şekilde büyüyen ve alanda ih-

tiyaç duyulan katılım esaslı yatırım araçlarının 
gelişiminde öncü bir rol üstlenen KT Portföyün 
Genel Müdürü Tayfun Özkan; hedeflerinin ka-
tılım finans esaslarının, katılım bankacılığının 
sağladığı birikimden alınan güçle, özüne yani 
sermaye piyasalarına taşınması olduğunu ifade 
etti. Değişen piyasa koşulları ile birlikte gelişen 
müşteri ihtiyaçları karşısında geleneksel katılım 
esaslı yatırım ürünlerinin söz konusu ihtiyaçları 
karşılamada yetersiz kalabildiğinin altını çizen 
Özkan, geleneksel yatırım ürünlerini destek-

leyen ve tamamlayıcı olan sermaye piyasası 
ürünlerinin her geçen gün katılım bankacılığı 
sektöründe oyun değiştirici nitelik kazandığını 
sözlerine ekledi. Örnek olarak günümüz piya-
sa koşullarında, yatırım fonlarının esnek işlem 
koşullarıyla 32 günün altında ve hatta günlük 
yatırım imkânı vermesinin, faiz hassasiyeti olan 
işletme ve şirketlerin nakit akışlarını katılım ban-
kalarına yönlendirmelerinin önünü açtığını vur-
guladı. Özkan, seçeneklerin artması ve müşte-
rilerin finansal ihtiyaçlarını katılım esaslı olarak 
karşılayabilmelerinin ise katılım finansa derinlik 
kazandırırken aynı zamanda katılım finansın 
toplam finansal sistem içerisindeki payını da ar-
tıracağını ifade etti.
Kurdukları menkul kıymet yatırım fonlarının 
yanı sıra faaliyet izni aldıkları Girişim Sermayesi 
Yatırım Fonları ile de ürün yelpazesini genişlet-
meyi amaçladıklarını belirten Özkan, katılım 
finansın ruhundan gelen girişimcilik, ortaklık 
ve birlikte kazanma kültürünü yaygınlaştıra-
rak hem ülke ekonomisine hem de girişimcilik 
ekosistemine katkıda bulunmak hedefiyle çalış-
malarını sürdürdüklerini söyledi. Bankalardan 
ağırlıklı olarak kredi yoluyla kaynak kullana-
bilen reel sektörün, Girişim Sermayesi Yatırım 
Fonları çatısı altında gerçekleşecek bir ortaklık 
yapısıyla hem TL hem de daha uzun vadeli fi-
nansmana erişim sağlayabileceğini, bu yapının 
da düzenleyici ve denetleyici kurumların göze-
timinde, mevzuat açısından güvenilir bir ortam-
da gerçekleştiğini vurguladı.

REEL SEKTÖRE SERMAYE 
PİYASALARI DESTEĞİ

KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan, katılım finansla ilgili 
açıklamalarda bulundu
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T ürkiye’nin 2017 yılı inovasyon liderleri ara-
sında yer alan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve 

Teknolojileri AŞ, ülkemizin yazılım ve danışman-
lıkta lider firmasıdır. 22 yıldır faaliyet gösteren 
Uyumsoftun; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, 
Tokat ve Bakü’de altı ofisi, yetenekli ve yenilik-
ler peşinden koşan 200’ün üzerinde çalışanı ve 
ekosisteminde 250’yi aşkın iş ve çözüm ortağı 
bulunuyor. Uyumsoftun elde ettiği başarının ne-
denlerinden birisi, AR-GE ve inovasyon odaklı 
olmasıdır. İleri teknoloji konularına odaklana-
rak, yıllık gelirinin yüzde 43’nü AR-GE faaliyet-
lerine ayırmaktadır.  

Uyumsoftun çalışmaları hakkında bilgiler veren 
Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, “Yurtiçi ve 
yurtdışında 500’ü aşkın ERP projesini başarıyla 
hayata geçirdik ve yazılımlarımızı 10’un üzerin-
deki ülkeye ihraç ettik. Son yıllarda gündemde 
olan i-Dönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, 
e-Defter, e-Bilet) süreçleriyle birlikte ‘Dijital Tica-
ret’ işletmelerin hayatına girdi. Türkiye’nin özel 
entegratörleri arasında ilk sıralarda yer alan 
Uyumsoft, pazarın ilk üç firmasından birisi ola-
rak konumlandı. Bulut ürünümüz ‘EkoTicari ve 
EkoHR’, işletmelerden yoğun talep görüyor ve 
bu ürün grubumuzda Türk yazılım sektörünün 
bayrağını global pazarlarda daha etkin temsil 
edeceğiz. Türkiye’nin 2017 yılı inovasyon lider-
leriyiz. HAVELSAN’ın A-Grubu tedarikçisi olarak, 
en iyi yazılım ve ERP firmasıyız. Özetle, Uyumsoft 
olarak bugüne kadar özel sektörde ve kamuda 
ağırlıklı olarak iş yazılımları alanında faaliyet 
gösterdik. Önümüzdeki yıllardan itibaren, ülke 
güvenliğini ilgilendiren savunma sanayisi yazı-
lımlarına yönelmeyi planlıyoruz ve bu projeleri 
ekosistemimizde yer alan iş ve çözüm ortakları-
mız ile birlikte geliştirmeyi istiyoruz.” dedi. 

UYUMSOFT, YILLIK GELİRİNİN %43’NÜ 
AR-GE’YE AYIRIYOR

Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, “Yurtiçi ve yurtdışında 500’ü aşkın ERP 
projesini başarıyla hayata geçirdik.” dedi
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ŞARBON, MERA KAYNAKLIDIR

GIDA SEKTÖRÜ, YAKLAŞIK
% 20 BÜYÜYECEK 

Kasap İlyas’ın ikinci kuşak temsilcisi ve          
MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör 

Kurulu Üyesi Mehmet Kamil Topal, son dönem-
de gündemde sıkça yer alan şarbon hastalığı 
ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şarbonun ciddi 
bir hastalık olduğuna dikkat çeken Topal, “Şar-
bon, mera kaynaklıdır. Türkiye’de bazı bölge-
lerde görülür; ancak salgına dönüşmez. Ayrıca 
etler, kesimhanelerde veteriner gözetiminden 
geçtiği için ette şarbon şüphesi söz konusu de-
ğildir.” şeklinde konuştu. Gündemde yer alan 
şarbon haberlerini de değerlendiren Topal, “Şu 
ana kadar şarbon şüphesiyle tedaviye alınan 
kişiler, doğrudan hayvanla temas eden kişiler-
dir. Dolayısıyla süreçte veteriner hekim kontrolü 
söz konusu değildir. Ayrıca vaka sayısı da son 
derece sınırlıdır.” dedi.
Kasap İlyas, 30 yılı aşkın bir süredir yer aldığı 
et ve tavuk piyasasında emin adımlarla ilerle-
meye devam ediyor. Kasap İlyas; eti İstanbul’a 
karkas olarak getiriyor, dağıtımını yapıyor, 
kendi dükkânlarında işliyor ve müşterileri için 
hazırlıyor. Aynı zamanda hiçbir katkı maddesi 
kullanılmadan, hijyenik bir ortamda hazırladığı 
etleri, müşterilerine sunuyor.
1986’dan beri alanında kazandığı tecrübe ve 
iş ahlakıyla nitelikli hizmet sunan Kasap İlyas, 
2016 yılında Beyoğlu’nda açtığı Kasap İlyas 
SteakHouse Restoran ile pişmiş et hizmeti de ve-
riyor. Kasap İlyas SteakHouse Restoran; zengin 
menüsü, kişiye özel pişirme seçenekleri, dene-
yimli personeli ve güler yüzlü hizmetiyle müşteri 
memnuniyetini ön planda tutuyor.

G eniş ürün gamını başta Türkiye olmak üze-
re beş kıtada 100’den fazla ülkeye ihraç 

eden Sunar Grup Şirketleri, hedef pazarları olan 
Orta Doğu, Afrika, Asya ülkeleri ile Amerika Kı-
tası’nda yoğun girişimlerini sürdürüyor. Türkiye 
nişasta ve mısır yağı ihracatının yaklaşık yüzde 
50’sini, glikoz ihracatının ise yüzde 20’sini, ger-
çekleştiren Sunar Grup, bu başarıyı yakalamak 
için yılda 50’den fazla ülkeye ticari ziyaretler 
yapıp dünyadaki en prestijli 15 kadar uluslara-
rası ticaret fuarına katılım sağlıyor. Sunar Grup; 
gıda, ambalaj, hayvancılık ve yem, tekstil, dö-
küm, kâğıt, inşaat, kozmetik, boya ve ilaç gibi 
sektörlere hizmet veriyor. Sunar Şirketler Grubu 
CEO’su Hasan Abdullah Özkan, Türkiye’nin 
ekonomik büyümesine ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. Özkan, “Türkiye’nin büyümeye 
devam edeceğini öngörüyoruz. Ülkemizde gıda 
sektörünün 2018 yılında büyüme oranının da 
yüzde 20’leri bulacağı kanaatindeyiz. Sunar Şir-
ketler Grubu olarak ülke ekonomimizin bir nefe-
riyiz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke eko-
nomimize katma değer sağlama noktasında hız 
kesmeden çalışıyoruz. Türkiye için üretiyoruz ve 
kazandıklarımızla da ülkemize yatırım yapma-
ya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Sektör Kurulu Üyesi Mehmet Kamil 
Topal, şarbonla ilgili konuştu

Hasan Abdullah Özkan: “Ülkemizde gıda 
sektörünün 2018 yılında büyüme oranının 
yüzde 20’leri bulacağı kanaatindeyiz”
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İKİ OTEL YATIRIMIMIZ DAHA OLACAK

YAYLA BAKLİYAT, ÜRÜN GAMINI
GENİŞLETİYOR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
Turizm Sektör Kurulu Başkanı Muhammet 

Topaloğlu’nun sahibi olduğu Topaloğlu Turizm 
bünyesindeki Black Bird otelleri, 28 yıllık tecrü-
besi ile İstanbul ve Yalova’da hizmet vermek-
tedir.

Black Bird otelleri ile ilgili değerlendirmede bu-
lunan Muhammet Topaloğlu, “İstanbul’daki 4 
yıldızlı otelimiz toplam 90 oda ve 200 yatak ola-
rak tarihî yarımadada, Şehzadebaşı’nda bulun-
maktadır.1993 yılında hizmete giren otelimiz, 
tarihî ve turistik yerlere yürüyüş mesafesindedir. 
Yalova’daki 4 yıldızlı otelimiz ise 70 odalı ve 150 
yatak kapasitelidir. 2013 yılında faaliyete ge-
çen otelimiz, Yalova’nın tarihî Termal bölgesin-
de yer almaktadır. Otelimizde Sağlık Bakanlığı 
onaylı termal su bulunmaktadır ve pek çok has-
talığa iyi gelmektedir. Her iki otelde de yerli ve 
yabancı misafir ağırlıyoruz. Otellerimizde müş-
terilerimizin rahat edebilmesi için tüm imkânlar 
sunulmuştur.” ifadelerini kullandı. 

MÜSİAD’daki Turizm Sektör Kurulu Başkanlığı 
görevi ile ilgili de konuşan Topaloğlu, “Başkan-
lık görevini yürüttüğüm Turizm Sektör Kurulu 
olarak turizm sektöründe söz sahibi olabilmek 
adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde 
konuştu.

T ürkiye’nin dünyadaki yüz akı olma yo-
lunda çalışmalarına her gün daha da bü-

yüyen bir istekle devam eden Yayla Bakliyat; 
lezzetli, pratik ve sağlıklı ürün gamına sadece 
su, tuz ve yağ ile hazırlanan yeni Yayla Pratik 
Çorba kategorisini ekledi. Yayla Pratik Çorba; 
mevsiminde kurutulmuş sağlıklı sebzeler, bak-
liyatlar ve tarhanadan oluşmaktadır. Hazırlan-
ması için sadece su, yağ ve tuz gereken ürünler, 
günümüz sağlıklı ve pratik ürün ihtiyacına çok 
uygun olarak geliştirilmiştir. Ev kadınları, çalı-
şan aileler, öğrenciler ve bekârlar gibi çok geniş 
bir kitleye hitap eden ürünler pratik, lezzetli ve 
sağlıklı oluşu ile öne çıkmaktadır. 

Sebzeli bulgurlardan oluşan Yayla Gurme Fit ve 
sebzeli pirinçlerden oluşan Yayla Sebzelim serisi 
ile yakalanan yüksek müşteri memnuniyeti ve 
satış rakamlarının bu yeni seri ile daha da ge-
nişletileceğine inanılan yeni ürün kategorisinde 
altı farklı ürün bulunmaktadır. Tüketici ihtiyaç-
larına uygun yenilikçi ve geniş ürün gamı ile 
hizmet veren Yayla Bakliyat, ürün gamını müş-
teri ihtiyaçlarına uygun olarak büyütmeye de-
vam etmektedir.

İstanbul ve Yalova'daki Black Bird 
otelleri, müşterilerine konforlu ve 
güvenilir konaklama imkânı sunuyor

Yayla Bakliyat; lezzetli, pratik ve sağlıklı 
ürün gamına bir yenisini daha ekledi

Ş İ R K E T



Gamma-Pak Işınlanma Tesisi’nde Gama Işınlama Tekniğinin Uygulandığı Başlıca Alanlar

Gıda güvenliği ve sterilizasyon için etkin çözüm

Işınlanma Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi,
Gazi Osman Paşa Mah. 2. Cad. No:6
59500 Çerkezköy/Tekirdağ

Merkez: Üretmen İş Merkezi,
Topçular Kışla Cad. No:89 A Blok K:1 No:232
34055 Rami/İstanbul

www.gammapak.com

info@gammapak.com

• Tek kullanımlık tıbbi malzeme ve cihazların sterilizasyonu
• Ameliyat eldivenleri, enjektörler, ameliyat giysileri ve setleri, serum 

setleri, tamponlar, sargı bezleri, ameliyat ipliği, iğneler, damla 
sayıcıları, ambalaj vb.

• Protez ve diğer yapay organların sterilizasyonu 

• İlaç ve Kozmetik hammaddelerinin biyolojik yük 
kontrolü\sterilizasyon

• Kimyasal maddeler, talk pudrası, nişasta, şeker, antibiyotikler 
,vitaminler vb.

• İlaçların ve kozmetiklerin şişe kapak tapa ve diğer ambalaj 
maddelerinin sterilizasyonu

• Laboratuar malzemelerinin sterilizasyonu (filtre vb)
• Bebek malzemelerinin sterilizasyonu
• Şampuanda ve diğer kozmetik ürünlerde biyolojik yük kontrolü
• Tampon ve pedlerde hijyenik seviyenin kontrolü

• Baharat ve diğer kuru sebze ve meyvelerde hastalık yapan patojen 
mikroorganizma, böbrek, larva ve yumurtalarının arındırılması

• Et, tavuk ve balıklarda biyolojik yük kontrolü, hastalık yapan 
mikroorganizma ve parazitlerin temizlenmesi

• Fındık, fındık unu ve yağında mikroorganizma ve küf kontrolü
• Hayvan gıdalarının dezenfeksiyonu
• Gıda ambalaj maddelerinin sterilizasyonu
• Yaş meyvelerde olgunlaşmanın geciktirilmesi ve raf ömrünün 

uzatılması

• Yerden ısıtma polietilen borularında çapraz bağlama yoluyla 
dayanıklığın arttırılması

• Hayvan yemi ve pet gıdaların patojen mikroorganizmalardan 
arındırılması

• Az değerli mücevher taşlarının renklendirilmesi
• Tütünde küf kontrolü
• Ağaç ürünlerinin sertleştirilmesi, arşiv ve antikaların korunması

Diğer Alanlardaki Uygulamalar

Gıda ve Ambalaj Sanayi

Hastane ve Sağlık Ürünleri
İlaç ve Kozmetik Sanayi
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U luslararası iş fuarları; yerli ve ya-
bancı yatırımcıları buluşturması, 
piyasa rekabetini artırması, yeni 

iş birliklerine fırsat sağlaması ve düzen-
lendiği ülkenin uluslararası çapta gö-
rünürlük kazanması açısından büyük 
öneme sahip. Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği tarafından düzenlenen 
ve bu yıl 17.’si gerçekleştirilecek olan 
MÜSİAD EXPO da ülke ekonomisine ve 
kalkınmasına katkıları bakımından Tür-
kiye’nin önde gelen fuarları arasında 
yer alıyor. MÜSİAD EXPO Fuarı’nı ve be-
raberinde gerçekleştirilecek etkinlikleri, 
küresel pazarda fuarların önemine dair 
değerlendirmeleriyle birlikte MÜSİAD 
Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’dan 
dinledik. 

❏ Ülkelerin ekonomik büyümelerinde 
fuarların önemi ve katkısı ile ilgili 
düşünceleriniz nelerdir?
Yerli ve yabancı iş insanlarının tanış-
ması, ürünlerin tanıtılması ve yeni pa-

zarların açılması noktasında fuarlar 
çok önemli bir rol üstleniyor. Özellikle 
uluslararası fuarlarda üretici firmalar, 
ulaşamadıkları coğrafyalardan gelen 
ziyaretçiler ile temas ederek ürünlerini 
tanıtma fırsatları buluyorlar ve böylece 
farklı noktalardaki dış pazarlara açı-
labiliyorlar. Fuarlar, yatırımcıların ikili 
iş görüşmeleri yapabilmesi, küresel iş 
dünyasının ihtiyaçlarının karşılanması, 
gündem ve trendlerin yakından takip 
edilebilmesi, ayrıca yeni iş bağlantıları-
nın kurulması açısından fayda sağlıyor. 
En önemlisi fuarlar; yurtdışına açılma, 
ihracat, ithalat, yatırım ortaklıkları, tek-
noloji alışverişi gibi alanlarda uluslara-
rası iş birliklerine ve ortaklıklara olanak 
tanıyor. 
Fuarların katkısına ilişkin söyleyebile-
ceğimiz bir diğer husus ise ürün geliştir-
me konusunda firmalara destek olması. 
Üretici firmalar, uluslararası fuarlar ara-
cılığıyla sektördeki benzer üreticiler ile 
temasa geçerek ürünlerini daha kaliteli 

MÜSİAD Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan 

ile MÜSİAD EXPO ve 
beraberinde gerçekleştirilecek 
organizasyonlar hakkında bir 

söyleşi gerçekleştirdik 

M
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Dünyaya Hitap Ediyor
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İş insanları olarak bizlerin, böylesine kritik dönemlerde 
kendimize fırsat sağlayacak organizasyonların içerisinde yer 

alması gerektiğini düşünüyorum

İş insanları olarak bizlerin, böylesine kritik dönemlerde 
kendimize fırsat sağlayacak organizasyonların içerisinde yer 

alması gerektiğini düşünüyorum
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hâle getirebilirken aynı zamanda tekno-
lojinin geldiği son noktayı da yakından 
görme şansını elde ediyor. Bu durum 
hem rekabetin geliştirilmesine hem de 
ürün kalitesinin yükseltilmesine oldukça 
önemli katkılar sağlıyor. Kısacası fuarla-
rın iş dünyasında hayati bir rol oynadı-
ğını söyleyebiliriz. 

❏ Dünyada yaşanan ekonomik 
savaşların, krizlerin ya da yavaşlamanın; 
fuarlara katılımı ve ziyaretlerin seyrini 
etkilediğini düşünüyor musunuz? 
Dünyada yaşanan gelişmelerin eko-
nomi üzerindeki etkisi yadsınamaz bir 
gerçek. Ancak genel manasıyla yaşa-
nan savaşların, krizlerin veya ekonomik 
daralma süreçlerinin fuarlara olumsuz 
manada yansıyacağını düşünmüyo-
ruz. Sonuç olarak bizler iş insanlarıyız. 

İş planlarımızı, atacağımız her adımda 
mevcut şartları ve konjonktürü hesap 
ederek yapıyor ve o doğrultuda hareket 
ediyoruz. Mevcut şartlar ve paradigma-
ların iyi hesap edilmesi hâlinde sıkıntılı 
süreçler atlatılacak, önümüze yeni ufuk-
lar açılacaktır. Dolayısıyla iş insanları 
olarak bizlerin, böylesine kritik dönem-
lerde kendimize fırsat sağlayacak orga-
nizasyonların içerisinde yer alması ge-
rektiğini düşünüyorum. 

❏ Türkiye’nin en önemli uluslararası 
fuarlarından biri hâline gelen MÜSİAD 
EXPO’nun Türkiye ekonomisine 
kattığı değer ile ilgili düşüncelerinizi 
okurlarımızla paylaşır mısınız?
MÜSİAD EXPO’nun ülke ekonomisi-
ne sunduğu katkıyı belirtmeden önce 
mevcut gelişmeleri iyi irdelememiz ge-
rekiyor. Yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla 
yüzde 7,3 ve 5,2 oranında büyüyen Tür-
kiye ekonomisi, bu performansıyla ge-
rek G20 gerekse OECD ülkeleri içerisinde 
tepe noktalarda yer aldı. Bu yönüyle 
ülkemiz, gelişmekte olan ülkelerden po-
zitif anlamda ayrılmayı başardı. Buna 
karşın yılın üçüncü ve dördüncü çeyrek-
lerinin, Türkiye ekonomisinin “dengelen-
me” sürecinin başladığı dönemler olma-
sı dolayısıyla; bu süreçte ekonomimizin 
bir miktar hız kaybettiğini ve önceki dö-
nemlere kıyasla daha küçük adımlarla 
ilerlediğini görmekteyiz. Bu gelişmelere 
ABD’nin ülkemize yönelik başlattığı eko-
nomik saldırı da eklendiğinde; Türkiye 
ekonomisinin olumsuz bir süreç yaşadı-
ğına şahit olduk. 
Bu bağlamda MÜSİAD EXPO’nun böyle 
bir dönemde, çok önemli rol üstlenece-
ğini düşünüyoruz. Bu kapsamda yapı-
lacak iş anlaşmaları, karşılıklı mal ve 
hizmet satın alımları, doğrudan ve do-
laylı yatırım kararlarının; 2018 yılının 
son çeyreğinden başlayarak ağırlıklı 
olarak 2019 yılı ve sonrasını hedef al-
mak üzere, kısa ve orta vadede Türkiye 
ekonomisine ciddi faydalar sağlayaca-
ğını düşünüyoruz.

Fuarlar; yurtdışına açılma, 
ihracat, ithalat, yatırım 
ortaklıkları, teknoloji 
alışverişi gibi alanlarda 
uluslararası iş birliklerine 
ve ortaklıklara olanak 
tanıyor

R Ö P O R T A J



33

❏ MÜSİAD EXPO’nun istatistiklerine 
bakıldığında katılımcı ve ziyaretçi 
oranlarının yanı sıra iş birlikleri ile 
ilgili de artış olduğu görülüyor. 
MÜSİAD EXPO’nun bu başarısını neye 
bağlıyorsunuz?
Türkiye, bulunduğu coğrafi konum ve 
stratejik önemi dolayısıyla bölge ülkeleri 
açısından önemli bir ticari partner olarak 
kabul ediliyor. İstanbul’un Asya ve Avru-
pa’yı birbirine bağlayan bir kuşakta yer 
alması ve iki kıta arasında bir köprü va-
zifesi görmesi, cereyan eden ekonomik 
gelişmeleri de göz önünde bulundurur-
sak, Türkiye’nin önemini her geçen gün 
artırıyor. Bu noktada, özellikle son 15 yıllık 
dönemde meydana gelen gelişmeler ve 
ülkemizin elde ettiği büyüme rakamları 
da Türkiye’yi dünyada göz ardı edilemez 
bir noktaya taşıdı. Fuarımızın her geçen 
yıl başarısını artırmasının altında yatan 
temel sebebi bu şekilde özetleyebiliriz. Bu-
nun haricinde EXPO, belirli bir bölge veya 
ülkelere değil tüm dünyaya hitap eden 
bir fuar. EXPO Fuarı ile tüm dünyadan 
binlerce iş insanını, ticaretin merkezi olan 
İstanbul’da bir araya getirerek birbirleri 

ile etkileşime geçmelerine öncülük ediyo-
ruz. İş insanlarının fuar vesilesiyle aldığı 
olumlu sonuçlar, onlarla etkileşimde bu-
lunan diğer iş insanlarını da etkiliyor ve 
böylece katılım yıldan yıla artıyor. 

❏ “Yüksek Ahlak, İleri Teknoloji” 
sloganıyla yola çıkan MÜSİAD’ın Genel 
Başkanı olarak Türkiye’nin ileri teknoloji 
alanındaki durumunu değerlendirir 
misiniz?
Türkiye genç, dinamik ve çağın gelişme-
lerine hızlı ayak uydurabilen bir ülke. Bu-
nun yanı sıra son derece iyi yetişmiş bilim 
insanlarına ve nitelikli iş gücüne de sahi-
biz. Bu bağlamda ülkemiz, özellikle 2004 
yılından sonra son derece olumlu geliş-
melere imza attı. Özellikle savunma sa-
nayisinde oldukça önemli başarılar elde 
ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Tür-
kiye artık kendi savaş gemisini, helikop-
terini, tankını üretebilen bir ülke. Devleti-
miz gerçekleştirdiği yatırım ve teşviklerle 
teknoloji alanındaki dışa bağımlılığını her 
geçen yıl azaltıyor. 
MÜSİAD olarak bizler de kurulduğumuz 
günden bu yana yerli ve millî üretim ko-
nularına dikkat çektik. Bu hususta birçok 
organizasyona imza atarak toplumsal bi-
lincin oluşmasına katkıda bulunduk. 10 
yıl önceki fuarımızda teknoloji ürünlerine 
yönelik sergi açtık. Nitekim insansız hava 
araçları (İHA) da dönemin Başbakanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkatini 
ilk bizim fuarımızda çekti. Şimdi o İHA’lar 
çok şükür millî gururumuz oldu. Tabii elde 
ettiğimiz bütün başarılar henüz yeterli de-
ğil. Bu noktada hâlâ yolun başındayız. 
Bu inanç ve azimle inşallah hem MÜSİAD 
hem de Türkiye olarak büyük başarılara 
imza atacağımıza inanıyorum.

❏ Türkiye’de savunma ve havacılık 
sanayisinin uluslararası arenada rekabet 
edebilir hâle gelmesi hususunda High 
Tech Port by MÜSİAD’ın konumu ile 
ilgili neler söyleyeceksiniz?
MÜSİAD olarak kurulduğumuz günden 
bu yana “üretim” odaklı bir ekonomi 

EXPO, belirli bir bölge veya 
ülkelere değil tüm dünyaya 
hitap eden bir fuar

R Ö P O R T A J



34

modelini savunuyor ve çalışmalarımızı 
da bu doğrultuda yürütüyoruz. “Daha 
fazla üretmek için tüketim” anlayışı-
nın benimsenmesi, sürdürülebilir refah 
ortamının sağlanması adına oldukça 
önemli. Yarınlarımızı kurtarmak ve ge-
leceğimizi sağlam temeller üzerine inşa 
etmek amacıyla teknoloji yatırımlarına 
büyük önem veriyoruz. Bu nedenle de 
Savunma Sanayi Başkanlığının desteği 
ile 2014 yılından bu yana, Türk savun-
ma sanayisinin iş geliştirmesine katkıda 
bulunmak amacıyla EXPO ile eş zaman-
lı olarak High Tech Port by MÜSİAD Fua-
rı’nı düzenliyoruz. 
2015 yılında Katar’da düzenlediğimiz 
High Tech Port Fuarı’na 67 Türk firması 
ile katılım sağladık. Bu fuarda, Türk iş 
insanları Katarlı muhatapları ve iş in-
sanları ile bir araya gelerek savunma 
ve havacılık alanındaki ticari ilişkileri 
geliştirecek görüşmeler yaptı. İki ülke 
arasında 600’ü aşkın iş görüşmesi ile top-
lam değeri 500 milyon dolara yaklaşan 
iş birlikleri oldu. 2016’da düzenlediğimiz 
3. High Tech Port by MÜSİAD’da ise, 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile birlikte 
95 bakanı ve 32 ülkeden gelen askeri 
delegasyonu ağırladık. 750 iş görüşme-
sinin yapıldığı fuarımızı toplamda 72 bin 
kişi ziyaret etti.
Türk savunma sanayisi için önemli bir iş 
geliştirme platformu olan High Tech Port 
by MÜSİAD’ın dördüncüsünü, 21-24 Ka-
sım 2018 tarihlerinde yine MÜSİAD EXPO 
ile eş zamanlı olarak CNR Fuar Merke-
zinde gerçekleştireceğiz. Bu yıl “Milli Atı-
lım” temasıyla düzenleyeceğimiz 4. High 
Tech Port by MÜSİAD’da “Land Forces 
Eurasia Summit” de yerini alacak. Millî 
Tank Altay Projesi ve Kara Savunma 
araçlarında dünya markası olan Türk 
endüstrisi, pazar ülkelerden gelecek 
kara kuvvetleri komutanları, lojistik ve 
tedarik makamlarıyla bir arada olacak.

Bu yılki fuarımızda ayrıca, fuarın ana 
unsuru olarak Azerbaycan, Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Fas, 
Güney Afrika, Gürcistan, Katar, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Ma-
lezya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Po-
lonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suudi 
Arabistan, Tacikistan, Tunus, Türkmenis-
tan, Ukrayna, Umman ve Ürdün’den as-
keri delegasyonları ağırlayacağız.

❏ MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı 
olarak gerçekleştirilecek IBF ile ilgili 
düşüncelerinizi de paylaşır mısınız?
22. Uluslararası İş Forumu (IBF), 30 ülke-
nin işadamlarının aktif olarak katılımıy-
la yılda bir kere yapılan kongre ve be-
raberindeki ticari faaliyetlerle bir araya 
gelinen uluslararası bir iş platformu. Bu 
yıl IBF, “Dünya Para Sisteminde Çoğul-
culuk ve Adalet” ana temasıyla düzen-
lenecek. Gerçekleştireceğimiz etkinlikler 
ile alanında uzman araştırmacı ve eko-
nomistler, Amerikan dolarının küresel 
ekonomideki hegemonyasının masaya 
yatırılması, alternatif para birimleri ve 
sistemler üzerine değerlendirmelerde 
bulunacak. 

R Ö P O R T A J
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Daha İleriye Götürmek

Müstakil Sanayici ve İşadamla-
rı Derneğinin her iki yılda bir 
gerçekleştirdiği uluslararası bir 

organizasyon olan MÜSİAD EXPO’yu,                 
MÜSİAD EXPO Fuar, Forum ve Organi-
zasyon Komisyonu Başkanı Burak Ben-
şin’den dinledik. Benşin 17.’si düzenle-
necek olan MÜSİAD EXPO’nun hazırlık 
sürecinden fuarın amaçlarına kadar pek 
çok konu ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

❏ Bir sivil toplum kuruluşu olarak 
bu kadar geniş çapta bir fuar 
organizasyonuna imza atabilmek ciddi 
bir emeğin ürünü olmalı. Bu süreci 
doğru yönetebilmek adına özellikle 
hazırlık sürecinde ne gibi çalışmalar 
yapılıyor?
MÜSİAD EXPO; 1990 yılından bu yana 
faaliyet gösteren gerek üye sayısı gerek-
se dünya üzerindeki teşkilatları ile Türki-
ye’nin en büyük ve en yaygın sivil top-
lum kuruluşu olan MÜSİAD’ın en büyük 
organizasyonu ve markasıdır. İki yılda 
bir düzenlediğimiz fuarımızın, bu yıl 
17.’sini gerçekleştirecek olmanın gururu-
nu yaşıyoruz. Sadece MÜSİAD üyelerinin 
stant bazlı katılım gösterebildiği ve tüm 
sektörleri kapsayan bir genel ticaret fua-
rı olan MÜSİAD EXPO’yu, CNR Fuar Mer-
kezinin sekiz holünde gerçekleştiriyoruz. 

MÜSİAD EXPO Fuar, Forum 
ve Organizasyon Komisyonu 

Başkanı Burak Benşin, 
17. MÜSİAD EXPO ile ilgili 

konuştu

Hedefimiz MÜSİAD EXPO'yu

M
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Bir sivil toplum kuruluşu olarak böyle bir 
organizasyonu üyelerimizle yapabiliyor 
olmak başlı başına büyük bir başarıdır. 
Yılların getirdiği tecrübe ve birikimimizle 
fuarımıza kattığımız yenilikleri birleştire-
rek bu süreci, en doğru şekilde yönetme-
ye gayret ediyoruz.

❏ Yurtdışı katılımcıların fuara daveti ile 
ilgili neler yapılıyor? 
MÜSİAD EXPO’nun en önemli avantaj-
larından biri yabancı alım heyeti ve zi-
yaretçi katılımlarıdır. Çünkü bu durum, 
katılımcı firmaların ihracatının arttırıl-
masında çok önemli fırsatlar sunuyor. 
Öncelikle yurtdışındaki şube ve temsilci-
liklerimiz vasıtasıyla bölgenin en önemli 
ticaret odaları, kurum ve kuruluşlarının 
fuarımıza getirilmesini organize ediyo-
ruz. Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı ile 
yaptığımız iş birliği çerçevesinde yurt-
dışındaki ticaret müşavirliklerimiz ile 
koordineli bir şekilde yabancı alım he-
yetlerinin fuara getirilmesini sağlıyoruz. 
Haricen dünya üzerinde 108 yabancı 
kurum ve kuruluş ile partnerlik anlaş-

mamız mevcut. Bu kurumların katılımını 
organize ediyoruz. İlaveten seçtiğimiz 
stratejik ülkelere roadshow’lar düzenli-
yor, ilgili ülkedeki en önemli kuruluşları 
ziyaret ederek birinci ağızdan fuarımızın 
fırsatlarını anlatıyor, kendilerini fuarımı-
za davet ediyoruz. 

❏ Katılımcı sayısı ve gerçekleştirilen 
ticari iş birlikleri noktasında bir önceki 
fuarı değerlendirip önümüzdeki 
MÜSİAD EXPO ile ilgili öngörülerinizi 
paylaşır mısınız?
İki yıl önce gerçekleştirdiğimiz 16.          
MÜSİAD EXPO Fuarının istatistiki verile-
rini değerlendirdiğimizde 124 ülkeden 7 
bin sanayici ve iş insanı, 27 ülkeden 97 
bakan, 436 stant katılımlı firma ve bu fir-
maların yüzde 78 oranında somut iş sağ-
ladıklarını görüyoruz. En son fuarımızda 
önemli bir başarı yakaladık. Bu yılki 
hedefimiz bunu bir adıma daha ileriye 
götürmektir. Bu misyonla çok yoğun bir 
şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

❏ Fuarla eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilecek 22. Uluslararası İş 
Forumu (IBF) ilgili değerlendirmede 
bulunur musunuz? 
Uluslararası adıyla “IBF-International 
Business Forum” - Uluslararası İş Forumu, 

Bir sivil toplum kuruluşu 
olarak MÜSİAD EXPO 
gibi bir organizasyonu 
üyelerimizle yapabiliyor 
olmak başlı başına büyük bir 
başarıdır

FUAR DESTEKLERİ

Fuarımız, T.C. Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde gerçekleştirilecektir. Öte 
yandan T.C Ticaret Bakanlığından aldığımız 
önemli bir destek mevcuttur. Bundan 
kısaca bahsedecek olursak, ihracat ve 
imalat belgesine sahip firmalarımıza 30 bin 
TL’ye kadar stant bazında katılım teşviki 
sağlanmaktadır. Haricen KOSGEB’den 
m2 başına 150 TL katılım teşvikimiz de 
bulunmaktadır. Stant bazında katılım 
yapacak üyelerimiz bu desteklerden 
yararlanmaktadır. Öte yandan yine T.C. 
Ticaret Bakanlığımızdan alınan destek 
kapsamında yurtdışından 500 yabancı 
iş insanını, alım heyeti olarak fuarımıza 
getireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile de tanıtım noktasında önemli bir anlaşma 
gerçekleştirdik. Çeşitli kurumlardan da fuarın 
kalitesini artırmaya yönelik destekler olacak.



38

yaklaşık 30 ülkenin işadamlarının aktif 
olarak katılımıyla yılda bir kere yapılan 
kongre ve beraberindeki ticari faaliyet-
lerle bir araya gelinen uluslararası bir 
iş platformudur. Öncelikli olarak üye 
ülkeler arasında ticaretin ve yatırımın 
geliştirilmesi, bilgi ve teknoloji alışverişi-
nin sağlanması, ortak ticari proje ve faa-
liyetlerin gerçekleştirilmesini hedefleyen 
forum, bu hedefini her yıl düzenli olarak 
organize edilen kongre ile hayata geçir-
meye çalışmaktadır.

❏ High Tech Port by MÜSİAD fikrinin 
ortaya çıkması ve High Tech Port’un 
vizyonu ile ilgili neler söyleyeceksiniz?
High Tech Port; Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneğinin, Türkiye’nin orta 
gelir tuzağından kurtulması için ortaya 
koyduğu bir vizyon projesidir. Türki-
ye’nin yüksek teknoloji algısını kuvvet-
lendirmek ve milî teknolojilere sahip çık-
mak adına organize edilen High Tech 
Port; yatırımcı, üretici ve proje sahipleri 
ile yerli-yabancı işadamlarıyla, ilgili 
devlet kurum ve kuruluşlarından pay-
daşları bir araya getiren aynı zamanda 
millî teknolojilere sahip çıkarak dünya 
ile buluşturan önemli bir iş geliştirme 
platformudur. 

High Tech Port organizasyonumuz, 2014 
yılında düzenlediğimiz 15. MÜSİAD 
EXPO Fuarı’nda ilk kez görücüye çıktı ve 
büyük beğeni topladı. Sonraki süreçte 
de Katar’da düzenlendi ve çok büyük 
ses getirdi. 2016 yılındaki 16. MÜSİAD 
EXPO’da 3. High Tech Port’u düzenledik. 
Bu yılki 17. MÜSİAD EXPO’da da 4. High 
Tech Port’u organize ediyor olmanın gu-
rurunu yaşıyoruz. Bu organizasyonun 
ülkemize kattığı değerleri ve çıktıları 
gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. İn-
şallah ileriki yıllarda da gerek ülkemiz-
de gerekse yurtdışında bu organizasyo-
nu gerçekleştireceğiz.

❏ Alım heyetleri ile ilgili ülkeleri 
belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz?
Alım heyeti programımızın kapsamını 
bu yıl genişlettik. 50 ülkeden profesyo-
nel alıcıyı, MÜSİAD davetlisi olarak ağır-
layacağız. Ticaret Bakanlığımızın da 

desteğiyle; Suudi Arabistan, Katar, Birle-
şik Arap Emirlikleri, Cezayir, Türkmenis-
tan, Kazakistan, Özbekistan, Etiyopya, 
Fas, Tunus, Nijerya, İran, Irak, Sudan 
ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
hedef olarak belirlediğimiz ülkelerdeki 
ticaret müşavirlikleri ile iş birlikleri yapa-
rak alım potansiyeli yüksek işadamları-
nın Türkiye’ye davet edilmesi konusun-
da çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl hedef 
ülkemiz: Afrika. Nijerya, Nijer, Senegal, 
Fildişi ve Güney Afrika’da tanıtım çalış-
malarımız devam ediyor. O bölgelerden 
çok sayıda işadamına burada yer vere-
rek iki ülke arasındaki ticareti arttırmayı 
amaçlıyoruz.
Alım heyetleri ile ilgili ülkeleri belirler-
ken özellikle Türkiye’nin hedeflediği 
pazarlara fokuslanıyoruz. Bu ülkeler ile 
Türkiye arasındaki ticaret hacmini artır-
mak da ana amaçlarımız arasında yer 
alıyor. Bu fuarımızda bunu başarmayı 
hedefliyoruz.

❏ Her biri bir öncekinden daha iyi geçen 
MÜSİAD EXPO’nun bundan sonraki 
süreçte de başarısının artarak devam 
etmesi için yapılabilecek farklılıklar 
üzerine çalışmalarınız bulunuyor mu? 
MÜSİAD EXPO’nun her yıl başarısının ar-
tarak devam etmesi, bizim sürekli gün-
demimizde tuttuğumuz konulardan biri. 
Bu bağlamda birçok plan ve projemiz 
var. Öncelikle MÜSİAD EXPO’yu yurtdışı-
na da açarak her kıtada MÜSİAD EXPO 
markası ile fuarlar düzenlemek istiyoruz. 
Öte yandan yurtiçinde de belirli periyot-
larla yine MÜSİAD EXPO markası altın-
da sektörel fuarlar organize etmek pro-
jelerimiz arasında bulunuyor.

R Ö P O R T A J

KATILIM VE ZİYARET

MÜSİAD EXPO’da stant açabilmek için MÜSİAD 
üyesi olmak gerekiyor, bu en önemli şartımız. 
Bu şartı, hiçbir fuarımızda esnetmedik. Bu yıl 
da aynı şekilde devam ediyoruz. 

Ziyaretçi olarak katılım yapmak için ise 
katılımcıların www.musiadexpo.com.tr 
adresinden başvuru formunu doldurmaları 
yeterli olacaktır. Fuarımıza ziyaretçi katılımı 
ücretsizdir.
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C NR EXPO İstanbul Fuar Merkezin-
de 21-24 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşecek 17. MÜSİAD EXPO, 

bu yıl rekor sayıda katılımcı ülkeyi ağır-
lamaya hazırlanıyor. MÜSİAD, Asya’dan 
Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan 
Türkî Cumhuriyetlere kadar yabancı 
işadamları ve devlet adamlarını konuk 
edeceği MÜSİAD EXPO öncesinde Tak-
sim Intercontinental Otelde katılımcı ül-
kelerin konsoloslarına bir lansman dave-
ti verdi.
Toplantıda konuşan MÜSİAD Başkan 
Yardımcısı Adnan Bostan, “MÜSİAD ola-
rak ticaret diplomasisi yürütüyoruz. 
17. MÜSİAD EXPO bu anlamda çok 
önemli bir fuardır. Dünyanın dört bir ya-
nından çalışan, üreten 10 binin üzerinde 
iş insanıyla bir araya gelecek olmaktan 
çok mutluyuz. Bazen markalarımızı ba-
zen gücümüzü, bazen de bilgi birikimimi-
zi paylaşabilmek için böyle platformlara 

ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı. MÜSİ-
AD Fuar, Forum ve Organizasyon Ko-
misyonu Başkanı Burak Benşin de lans-
manda, “Bizler; Afrika’dan Amerika’ya, 
Rusya’dan Türkî Cumhuriyetlere kadar 
bütün ülkelerle iyi ve sağlam ilişkiler ge-
liştirerek ticaret kapasitemizi ve temasta 
olduğumuz insan sayısını daha yukarı 
taşımak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

2016 yılında 72 bin ziyaretçiyi ağırlayan 
MÜSİAD EXPO’da bu yıl, yerli-yabancı 
en az 600 firmanın katılımı, 8 binin üze-
rinde B2B görüşmesi ve 30 kadar ülkeden 
bakan düzeyinde konuk bekleniyor. Yur-
tiçi ve yurtdışından binlerce işadamı ve 
satın almacı da B2B iş platformunda yüz 
yüze görüşme ve yeni iş anlaşmalarının 
temelini atma olanağı bulacak. MÜSİAD 
EXPO’da gerçekleşecek B2B görüşmele-
rine, 100’den fazla ülkeden 400’e yakın 
alım heyeti de katılım sağlayacak.

17. MÜSİAD EXPO
Lansman Resepsiyonu Gerçekleşti

Katılımcı ülkelerden 30 
konsolos, MÜSİAD EXPO 
öncesi bir araya geldi

Burak BenşinAdnan Bostan
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M üstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneğinin organize ettiği 17. MÜ-
SİAD EXPO, 21-24 Kasım tarihleri 

arasında CNR EXPO İstanbul Fuar Mer-
kezinde düzenlenecek. MÜSİAD, köklü ve 
güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak katı-
lımcı ve ziyaretçisini memnun bırakan bir 
organizasyon –MÜSİAD EXPO–  gerçekleş-
tiriyor. Bu kapsamda; fikir ve hedeflerini 
birlikte hayata geçirecek yerli ve yabancı 
binlerce işadamı, Türkiye’nin en iyi iş plat-

formu olan MÜSİAD EXPO’da bir araya 
geliyor.17. MÜSİAD EXPO Fuarı, tüm yatı-
rımcıları sağlam ve kalıcı değerlere yasla-
narak büyümeye ve geleceğin dünyasını 
tasarlamaya; birlikte kazanmanın ortak 
noktasında yer almaya davet ediyor.

MÜSİAD EXPO uluslararası fuarı, düzen-
lendiği günden bu yana sürekli gelişen 
portföyü sayesinde katılımcılarının ve 
ziyaretçilerinin beklentileri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda gelişiyor. Pazarlama ile-
tişiminin tüm fonksiyonlarının işletildiği        
MÜSİAD EXPO, nitelikli bir kurumsal hafıza 
ve “know-how”a sahip. Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği, MÜSİAD EXPO ile 
dürüst ve girişimci işadamlarını bir araya 
getirmeyi, küresel iş ağları kurmayı, glo-
bal pazarlarda söz sahibi olmayı, ayrıca 
KOBİ’leri güçlendirmeyi ve etkin büyüme-
yi hızlandırmayı hedefliyor.

17. MÜSİAD EXPO, 21-24 
Kasım tarihleri arasında 

CNR EXPO İstanbul Fuar 
Merkezinde ziyaretçilerini 

ağırlamaya hazırlanıyor

MÜSİAD EXPO
Birlikte Kazanmanın Ortak Noktası:
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MÜSİAD EXPO, katılımcı işadamları ile 
yatırımcıları bir araya getirerek, ticari iş 
birliği ve küresel ortaklıklar için yeni fırsat-
lar sunuyor. MÜSİAD EXPO; büyük ticaret 
kapasitesi ve gönül organizasyonuyla, 
Asya’dan Avrupa’ya, Afrika ülkelerinden 
Türkî Cumhuriyetlere kadar yabancı işa-
damları, yerli ve yabancı katılımcı firma-
larla her iki senede bir İstanbul’da yapı-
lıyor.

İş Burada!
Dünyanın birçok yerinden seçkin işa-
damlarının ve bürokratların katılığı fuar, 
önemli iş birliklerine imza atılan bir orga-
nizasyon olarak karşımıza çıkıyor. MÜSİ-
AD EXPO, aynı zamanda Türkiye’nin ol-
duğu kadar Avrasya’nın da sivil toplum 
kuruluşu destekli en büyük fuarlarından 
biri olma özelliği taşıyor. MÜSİAD EXPO, 
her yıl ziyaretçi ve katılımcı sayısını arttı-
rırken Türk firmalarının global anlamda 
temaslarda bulunup iş bağlantıları sağ-
laması adına da önemli bir adım olarak 
görülüyor. Güçlü bir küresel buluşma orta-
mı olan bu fuar, özelde MÜSİAD üyesi şir-
ketlerin genelde ise Türkiye ekonomisinin 
büyümesine katkıda bulunuyor.
MÜSİAD EXPO, binlerce noktanın içinde 
taşıdığı sinerjinin imkânlarından yola çı-
karak sizi birlikte iş yapmanın yeni ortak 
noktasına çağırıyor: Çünkü: İş burada…

Ticaretin Arttırılmasına Yönelik 
Ayrıcalıklı Bir Etkinlik
MÜSİAD EXPO’da; teknolojiden eğitime, 
gıdadan tekstile, makine endüstrisinden 
bilgi teknolojilerine kadar pek çok farklı 
alanda ürün görücüye çıkıyor. 
MÜSİAD EXPO’yu; firmaların sadece ürün-
lerini sergileyerek tanıtımlarını yaptıkları 

bir platform olmaktan öte B2B toplantıları, 
iş forumları ile ticaretin arttırılması ve ge-
liştirilmesine yönelik ayrıcalıklı bir etkinlik 
olarak tanımlamak da mümkün. Doğru 
alıcı ve doğru satıcıyı bir araya getirebi-
len MÜSİAD EXPO hem şirketler hem de 
ülkeler için büyüme fırsatı olarak görülü-
yor. Bu fuarla ülkeler arasındaki ticaretin 
ve yatırımın geliştirilmesi, bilgi ve tekno-
loji alışverişinin sağlanması, ortak ticari 
proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 
hedefleniyor. 

Dünyanın Dört Bir Yanından 
Profesyonel Ziyaretçi
MÜSİAD EXPO’ya, üretim kapasitesi ve 
ürün kalitesi bakımından üst seviyelere 
ulaşmış yerli firmalar ve markalar katılım 
sağlıyor. Katılımcı firmaların ürün çeşitlili-
ği, sundukları yenilikçi ve katma değerli 
ürünlerin sayısının giderek artması fuara 
olan global ilginin de artmasına neden 
oluyor. Her MÜSİAD EXPO, dünyanın 
dört bir yanından profesyonel binlerce 
ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Ziyaret-
çiler; çevre ve yapı malzemeleri, inşaat, 
tekstil, otomotiv, makine, mobilya, gıda, 
bilgi teknolojileri ve savunma sanayisi 
gibi birbirinden farklı onlarca sektör tem-
silcisini aynı çatı altında bulma imkânına 
sahip oluyor. Aynı zamanda ziyaretçiler,           
MÜSİAD EXPO’da mevcut sektörlerle ilgili 
tüm gelişmeler ve yeniliklerle ilgili de bi-
rinci ağızdan bilgi edinebiliyor. 
MÜSİAD düzenlediği fuarlar ile yeni iş, iş 
birliği ve satın alma fırsatları oluşturma-
ya, üyelerinin gelişmesine katkıda bulun-
maya devam edecek.

M Ü S İ A D  E X P O

Fikir ve hedeflerini birlikte 
hayata geçirecek yerli ve 
yabancı binlerce işadamı, 
Türkiye’nin en iyi iş 
platformu olan MÜSİAD 
EXPO’da bir araya geliyor

ZİYARETÇİLER İÇİN ONLINE 
PLATFORM

MÜSİAD, fuara uluslararası katılımı ve 
yabancı ziyaretçi sayısını arttırmak adına 
yurtdışı satış ve pazarlama çalışmalarını 
kuvvetlendiriyor. Bu bağlamda fuarın web 
sitesi, katılımcı ve ziyaretçileri için bütün yıl 
etkileşim kurabilecekleri online bir platform 
hâline getirildi. MÜSİAD EXPO ile ilgili tüm 
detaylara http://musiadexpo.com/tr‘den 
ulaşmanız mümkün.





I N F O G R A F I K

 Dürüst ve Girişimci İş Adamlarını Bir Araya Getirmek 

 Küresel İş Ağları Kurmak 

 Global Pazarlarda Söz Sahibi Olmak 

 KOBİ’leri Güçlendirmek 

 Etkin Büyümeyi Hızlandırmak

HEDEFiMiZ

• Direkt Satış 

• Yeni Pazar Kazanımları 

• Etkin Pazar Bağlantıları 

• Yeni Ticari Ortaklıklar 

• Uzun Vadeli ve İstikrarlı Anlaşmalar 

• Daha Kaliteli Ürün ve Marka İmajı 

• Birebir Tanıtım ve Teşhir İmkânı 

• Rakiplerinizle Kıyaslanmak 

• Rekabet Gücünüzü Öğrenmek 

• Dağıtıcı, Temsilci, Bayi ve Acente Bulmak

• İş ve İletişim Ağını Genişletmek 

• Sürekli Büyüyen Bir Fuarda Yer Almak

FUARIN AVANTAJLARI

46



FUAR KATILIMCI PROFİLİ

• MÜSİAD Üye Firmaları 

• MÜSİAD Yurt Dışı İrtibat Noktalarının Üyeleri 

• İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinden Firmalar 

• Türkiye’nin 2018 Hedef Pazar Ülkelerinden Firmalar 

• Yerli ve Yabancı STK’lar 

• Teknoloji Firmaları ve Teknopoarklar 

• Belediyeler

STAND KATILIMCISI

• Akademisyenler ve Uzmanlar

• Bakanlar ve Bürokratlar

• Gazeteciler ve Editörler 

• Girişimciler ve İş Dünyasının Liderleri 

• Seçkin İş Adamları 

• Ticaret Odaları ve Birlik/Dernek Başkanları 

• Sektör Temsilcileri, Yatırımcılar ve Üreticiler   

YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİ 

I N F O G R A F I K
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B 2 B

T icaretin arttırılması ve geliştirilme-
sine yönelik ayrıcalıklı bir etkinlik 
olan MÜSİAD EXPO, iş forumlarının 

yanı sıra B2B toplantılarına da ev sahip-
liği yapıyor. Fuar, forum ve ikili iş görüş-
melerini aynı anda sunarak bu konuda 
yeni bir konsept oluşturan ve alanında 
en etkin platform olan MÜSİAD EXPO, 
“B2B İkili İş Görüşmeleri”nde arzla talebi 
bir araya getiriyor. Küresel iş ağları kur-
mak, global pazarlarda söz sahibi olmak, 
KOBİ’leri güçlendirmek ve etkin büyüme-
yi hızlandırmak üzere iş dünyasını buluş-
turmasının yanı sıra MÜSİAD EXPO, B2B 
görüşmeleriyle de yeni iş fırsatlarının ad-
resi hâ line geliyor.

İkili iş görüşmeleri sayesinde yeni iş fır-
satları ve iş birlikleri geliştirmek ve tica-
ret hacmini arttırmak amacıyla MÜSİAD 
EXPO, Türk firmalarını uluslararası de-
legeler ve alım heyetleriyle prestijli bir 

platformda aynı masada buluşturuyor. 
İki yıl önce gerçekleştirilen 16. MÜSİAD 
EXPO’da, 124 ülkeden 7 bini aşkın ziya-
retçi ve 400’ün üzerinde alım heyeti ağır-
lanmıştı. Bu yıl düzenlenen 17. MÜSİAD 
EXPO’da ise gıda, makine, tekstil başta 
olmak üzere turizm, bilgi teknolojileri, 
eğitim, enerji, mobilya gibi 25 ana sektör 
ve alt dallardan talebi olan 24 ülkeden 
450 ve üzeri yabancı ziyaretçi, B2B gö-
rüşmelerinde Türk firmaları ile bir araya 
gelecek. 

MÜSİAD EXPO, “B2B İkili İş 
Görüşmeleri”nde arzla talebi 
bir araya getiriyor

Birlikte İş Yapmanın Ortak Noktası:

B2B İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ

Asya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya 
kadar dünyanın dört bir yanından çeşitli 
sektörlerde faaliyet gösteren işadamlarını 
ağırlayacak.
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R Ö P O R T A J

MÜSİAD EXPO

Dünyanın dört bir yanından iş in-
sanlarını aynı çatı altında buluş-
turan MÜSİAD EXPO, yurtdışından 

en çok yabancı üst düzey bürokrat, alım 
heyeti ve ziyaretçi getiren yerli ve millî 
bir organizasyondur. “MÜSİAD Bayramı” 
olarak adlandırdığımız MÜSİAD EXPO, 
CNR Fuar Merkezinin sekiz holünü kap-

sayan ve sadece üyelerimizin stant aça-
bildiği bir etkinliktir. Tüm üyelerimiz bu 
fuar sayesinde bir araya gelerek hem 
kendi aralarındaki ticareti geliştirebil-
mekte hem de yurtdışından gelen alım 
heyetleri sayesinde ihracatlarını arttıra-
bilmektedir.

17. MÜSİAD EXPO Fuarı ile eş zamanlı 
olarak 22. Uluslararası İş Forumu (IBF) ve 
4. High Tech Port fuarını da düzenliyo-
ruz. Bu yıl IBF “Dünya Para Sisteminde 
Çoğulculuk ve Adalet” ana temasıyla 
gerçekleştirilecek. Alanında uzman isim-
lerin konuşmacı olarak katılacağı IBF’te, 
Amerikan dolarının küresel ekonomide-
ki hegemonyasının masaya yatırılması 
ve alternatif para birimleri ve sistemleri 
üzerine yoğunlaşılacak. Bir diğer orga-
nizasyonumuz ise 4. High Tech Port fuarı 
olacak. High Tech Port; Müstakil Sanayi-
ci ve İşadamları Derneğinin, Türkiye’nin 
orta gelir tuzağından kurtulması için or-
taya koyduğu bir vizyon projesidir. Aynı 
zamanda teknolojilere sahip çıkarak 
dünya ile buluşturan önemli bir iş geliş-
tirme platformudur. 

High Tech Port organizasyonumuz, 2014 
yılında düzenlediğimiz 15. MÜSİAD 
EXPO Fuarı’nda ilk kez görücüye çıktı 
ve büyük beğeni topladı. Bir yıl sonra 
da Katar’ın başkenti Doha’da düzenlen-
di. Bu yıl düzenleyeceğimiz 17. MÜSİAD 
EXPO’da da 4. High Tech Port’u düzen-
lemenin gururunu yaşıyoruz. MÜSİAD 
olarak biz şuna inanıyoruz ki teknoloji 
ve savunma sanayisi atılımı ile ülkemi-
zin ihracatı arzulanan seviyelere ulaşa-
caktır. Biz de bu vizyon doğrultusunda 
ülkemize maksimum fayda sağlayacak 
projeler geliştirmek adına tüm gayreti-
mizle çaba göstermekteyiz.

CNR Fuar Merkezinde 21-24 
Kasım tarihleri arasında 
gerçekleştireceğimiz 17. 

MÜSİAD EXPO, MÜSİAD’ın 
en köklü ve en büyük 

organizasyonudur

Yerli ve Millî Bir Organizasyon:
MÜSİAD GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ADNAN BOSTAN
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M A K A L E

Ü lkemizi; iki yılda bir dünya çapın-
da bir ticaret diplomasisi merke-
zi yapan MÜSİAD EXPO, bu sene 

apayrı bir önem arz ediyor. Dünya ticaret 
savaşlarının kızıştığı ve aktörlerin giderek 
kural dışı kararlar aldığı bu dönemde, 
üreten Türkiye’nin vitrini olmaya hazırla-
nan MÜSİAD EXPO, katılımcılarına sayı-
sız fırsatlar sunuyor. MÜSİAD Uluslararası 
İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu olarak 
iki yıldır, ziyaret ettiğimiz ya da kabul 
ettiğimiz sayısız heyet oldu. Hepsinin ne 
zaman yapılacağını sorduğu bu fuarımız, 
140 ülkeden işadamının buluşma noktası 
olma özelliği ile öne çıkıyor. Son bir yıldır 
dört kıtadaki ticaret müşavirlerini İstan-
bul, Şanlıurfa, Ankara ve Sakarya’da bir 
araya getirdiğimiz etkinliklerde, kendile-
rinden MÜSİAD EXPO’ya katılım sözü al-
dık. 
2018’i “Afrika Yılı” ilan eden MÜSİAD, bu 
yıl fuarında çok farklı bir etkinliğe ev sa-
hipliği yapacak. Giderek artan nüfusu ve 
büyüyen ekonomisiyle Afrika’da enerji 

ve tarım konusunu, özel yatırım-PPP pro-
jeler bazında ele alacak. Dolayısıyla bu 
etkinlik, stratejik önemi ile çok konuşula-
cak. Afrika politikalarımızın oluşmasın-
da ve uygulanmasında Afrikalı uzman, 
karar verici, iş insanı ve bakanların ka-
tılacağı etkinlik, özellikle tarım ve enerji 
sektörlerinde iş yapan iş insanlarımıza 
pek çok fırsatı en doğru şekilde suna-
caktır. Afrika’ya yönelik ticari politika-
larımızın ele alınacağı fuara çok sayıda 
Afrikalı iş insanının katılımı ve fuar süre-
since düzenlenecek ikili görüşmeleriyle                
MÜSİAD EXPO, dış ticaret bayramına 
dönüşecektir. Yerli ve millî üretimin de en 
doğru adresi yine MÜSİAD EXPO olacak-
tır. MÜSİAD; makineden tarıma, gıdadan 
yüksek teknolojiye kadar tüm sektörlerde 
yerli ve millî üretimin önünü açmaya de-
vam etmektedir. 
Bunun yanı sıra Kazakistan, İran, Lübnan 
başta olmak üzere pek çok ülke için yatı-
rım ve iş fırsatları programları ile iş insan-
larımızın bu pazarlara ulaşması sağlana-
caktır. AB üyesi ülkelerin de yoğun ilgi 
göstermesi ile ihracat ve ithalatımızdaki 
payı önemli olan bu partnerimizle yeni iş 
fırsat ve imkânları elde edilecektir. Dün-
yanın sayılı karar vericilerinin, üst düzey 
iş insanlarının, bürokratların ve dünya 
Türk diasporasının buluşma noktası olan 
MÜSİAD Bayramı’nda görüşmek üzere.

Üreten Türkiye’nin vitrini 
olmaya hazırlanan MÜSİAD 

EXPO, katılımcılarına sayısız 
fırsatlar sunuyor

ZEKİ GÜVERCİN 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER  VE DIŞ TİCARET KOMİSYONU BAŞKANI

MÜSİAD EXPO
Dünya Çapında Ticaret Diplomasisi Etkinliği: 



d

Size en uygun paketi seçin, 



54

M A K A L E

MÜSİAD EXPO Fuarı ve marka-
sı, MÜSİAD’ın sahip olduğu en 
önemli değerler arasında yer alı-

yor. MÜSİAD EXPO’yu marka yapan en 
önemli özelliklerin başında da yurtdışın-
da gördüğü itibar ve yabancı katılımcı 
sayısının her daim yüksek olması geliyor. 
MÜSİAD EXPO gibi büyük programlar-
da kurumumuzun tüm paydaşlarının bir 
araya gelerek oluşturdukları sinerji, fua-
ra ayrı bir renk ve hava katıyor. Yurtdışı 
Teşkilatlanma Komisyonu olarak her fuar 
döneminde şubelerimiz, temsilciliklerimiz 
ve partner kuruluşlarımızla; yurtdışından 
üst düzey yabancı katılımın en verimli ve 
faydalı şekilde organize edilmesi nokta-
sında elimizden gelen tüm gayret ile ça-
lışıyoruz. 
MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyo-
nu olarak gittiğimiz her ülkede MÜSİAD 
EXPO’yu tanıtıyor ve anlatıyoruz. Yatı-

rımcıları, iş insanlarını, sanayicileri ve üst 
düzey bürokratları fuara davet ediyoruz. 
Ülkemizin ihracat hedefleri noktasında 
17. MÜSİAD EXPO’nun, bu yönü ile çok 
önemli katkılar sağlayacağı kanaatinde-
yim. İnşallah bu yıl gerçekleştirecek oldu-
ğumuz 17. MÜSİAD EXPO Fuarı’nda, bir 
öncekinde yakalanan başarının bir tık 
daha üstüne çıkacağız.

Göreve geldiğimiz günden bu yana “ti-
caret diplomasisi” vurgusu yapıyoruz. 
İşte bu bağlamda, 17. MÜSİAD EXPO, 
yapılan ticaret diplomasisi çalışmalarının 
meyvesini verdiği en güzel ve en anlamlı 
organizasyondur. Eş zamanlı düzenle-
nen 22. Uluslararası İş Forumu ve 4. High 
Tech Port, fuarın verimliliğini artıran di-
ğer organizasyonlar arasında yer alıyor. 
Önemli konuların; alanlarında uzman 
akademisyen, siyaset ve iş dünyası tem-
silcilerinin konuşmacı olarak katılımla-
rıyla tartışıldığı IBF, günümüz ve gelecek 
iş dünyasına ışık tutuyor. High Tech Port 
ise özellikle ülkemizin teknoloji ve savun-
ma sanayisi alanında ne denli yatırımlar 
yaptığını ve mesafe kaydettiğini ispatlı-
yor. Ülkemize, devletimize ve milletimize 
sağladığımız en ufak bir fayda bile bizler 
için çok önemli birer mutluluk kaynağı. 
İşte MÜSİAD EXPO, tüm bu amaca hizmet 
eden çok kıymetli bir organizasyon.

Gittiğimiz her ülkede 
MÜSİAD EXPO’yu tanıtıyor 

ve anlatıyoruz. Yatırımcıları, 
iş insanlarını, sanayicileri ve 
üst düzey bürokratları fuara 

davet ediyoruz

İBRAHİM UYAR 
MÜSİAD YURTDIŞI TEŞKİLATLANMA KOMİSYONU BAŞKANI

MÜSİAD EXPO
Türkiye’nin İhracatına Katkı Sunacak
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I B F

Üreten, Gelişen ve 
Koruyan Platform: IBF

U luslararası adıyla “IBF - Internati-
onal Business Forum“ Uluslararası 
İş Forumu, bu yıl da 21-24 Kasım 

tarihleri arasında CNR EXPO İstanbul 
Fuar Merkezinde düzenlenecek olan                  
17. MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı ola-
rak gerçekleştirilecek. Enformasyon ve 
küresel ağ örgütlenmesine dayalı yeni 
ekonomide söz sahibi olmak, eylem ve 
dayanışma geliştirmek isteyen İslam ül-
keleri; birlikte düşünmenin ortak noktası 
olan IBF’te bir araya gelecek. 

Müslüman Milletler Arasında 
Global İş Ağı 
Kaynakların esnek ve uygun bir şekilde 
bir araya getirilip paydaş ülke ve şirket-
lere ortak ideal ve amaç doğrultusunda 
sunulduğu global iş ağının örüldüğü fi-
kir noktası olan IBF, Müslüman milletler 
arasında global iş ağının kurulmasını 
amaçlıyor. Bu yeni ekonomi; şirketlerin 
ya da ülkelerin rekabet gücü, üretme, 
işleme ve uygulama kapasitelerine da-
yalı enformasyonel bilginin paylaşıldığı, 
sermaye, emek, ham madde, yönetim, 
enformasyon, teknoloji, para piyasaları 
gibi önemli dinamiklerin etki alanları ve 
yönleri gibi kilit faaliyetleri de ya doğru-
dan ya da şirketler üzerinden geliştirile-
cek bağlar ile güçlendiriyor. 

30 Ülkeden Katılım
IBF; yaklaşık 30 ülkenin iş dünyasından 

IBF, 17. MÜSİAD EXPO ile eş 
zamanlı olarak CNR EXPO 
İstanbul Fuar Merkezinde 

düzenlenecek

Birlikte Düşünmenin Ortak Noktası;
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işadamlarını, yılda bir yapılan kongre 
ve beraberindeki ticari faaliyetlerle bir 
araya getiriyor. Müslüman işadamları 
arasında “Global İş Ağı” kurulması ilke-
sinden yola çıkılarak kurulan bu seçkin 
platform, 22 ülkenin işadamları der-
nekleri başkanlarından oluşan bir icra 
kurulu (BOG) tarafından yönetiliyor ve 
katılımcılarına güvenilir bir küresel iş 
ağı sunuyor. İslam dünyasının siyasi ve 
iktisadi liderlerinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen IBF Kongrelerinde, Müslüman top-
lumların ekonomik, sosyal ve siyasi me-
selelerinin ele alındığı, çözüm yollarının 
müzakere edildiği, İslam İşbirliği Teşkila-
tı (İİT) üyesi ülkelerin yatırım ve ticaret 
imkânlarının sunulduğu, iş projelerinin 
ortak ve yatırımcılarıyla buluştuğu yeni 
iş açılımları için fırsatlar sağlanıyor.

IBF aynı zamanda, 2006 yılından bu 
yana İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik 
ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin 
resmî iş forumu olarak gerçekleştiriliyor. 
İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı ise Tür-
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 
yürütülüyor ve Türkiye Cumhuriyeti Kal-
kınma Bakanlığınca koordine ediliyor. 

İlki 1995 yılında Pakistan’da gerçekleş-
tirilen IBF’in yönetimi ve genel sekreter-
liğini 1997 yılından günümüze MÜSİAD 
üstleniyor. Etkinlik bir yıl Türkiye’de, er-
tesi sene ise yurtdışında düzenleniyor.

Tema, Dünya Para Sisteminde 
Çoğulculuk ve Adalet
Her yıl küresel ekonomiye dair güncel 

meselelerin ele alındığı IBF kongreleri-
nin bu yıl düzenlenecek olan 22.’sinde, 
“Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve 
Adalet” ana temasıyla Amerikan dola-
rının küresel ekonomideki hegemonya-
sının masaya yatırılması ve alternatif 
para birimleri ve sistemleri üzerine yo-
ğunlaşılması amaçlanıyor. Son dönem-
de yaşanan gelişmeler doğrultusunda, 
yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da 
sistematik olarak bir “dolar” tehdidi al-
tında olduğunun tartışmasız bir gerçek 
olduğu gözler önüne seriliyor. Gün geç-
tikçe ABD’nin ürettiği temel rezerv para 
olan doların, küresel para sisteminin 
temel zaaflarından biri olduğu daha iyi 
anlaşılıyor. 

Artık küresel sisteme hükmeden mevcut 
para sisteminin temelini oluşturan Bret-
ton-Woods uzlaşısının, bir uzlaşıdan çok 
II. Dünya Savaşı sonrası koşullarında or-
taya çıkan bir “Amerika dayatması” ol-
duğu bir sır değil. Bugün dünyanın üre-
tim merkezinin, beşeri sermaye ve buna 
bağlı AR-GE merkezlerinin de Batı’dan 
Doğu’ya geçmekte olduğu da göz önün-
de bulundurulduğunda artık koşulların 
1944’ten çok daha farklı olduğu görülü-
yor. Hatta Doğu, yeni ekonomik çıkışın 
insan merkezli verimliliğini de oluşturu-
yor. Bu bağlamda 22. IBF Kongresi’nin 
bu yılki temasını, bir kriz taşıyıcısı olan 
ve artık dünya için kabul edilemez te-
mel bir sorun teşkil eden dolara dayalı 
para sistemi oluşturuyor. 

I B F





TÜRKİYE’DE
EV SAHİBİ OLMAYAN
KİMSE KALMASIN.
FuzulEv Yönetim Kurulu Ba�kanı Eyüp Akbal’la
FuzulEv’in faizsiz ev edindiren sistemine dair… 

“Türkiye’de ev sahibi olmayan kimse kalmasın” sloganıyla, kurulduğu 

1992 yılından bugüne on binlerce aileyi ev hayaline kavuşturan 

FuzulEv sistemini, Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal’dan dinledik.

Okurlarımıza FuzulEv sistemi hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

FuzulEv olarak biz; Anadolu kültüründe 

yüzlerce yıldır var olan yardımlaşma ve 

dayanışma geleneğini, konut edindirme 

sistemimize entegre ettik. FuzulEv sistemi, 

ev almak isteyen kişilerin bir araya geldiği 

bir yapı. Ortaya koyduğumuz bu sistemle 

kredi çekmeye ihtiyaç duymadan, faizsiz 

ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak 

mümkün. 

FuzulEv sistemiyle ev sahibi olmak 
isteyen kişilerin, öncesinde herhangi
bir birikim yapmış olması gerekiyor mu?

Her bütçeden insanın peşinat ödemeden 

dâhil olabileceği bu sistem, kişilerin 

yıllarca birikim yaparak alabileceği eve 

daha kısa bir zaman içerisinde ulaşmasını 

mümkün kılıyor. Kişiler, gelirlerine göre 

40 aydan 240 aya kadar geniş aralıklı bir 

ödeme planı seçerek istedikleri mülke, 

gayrimenkul değerinin üzerinden sahip 

olabiliyor. Ayrıca FuzulEv’de müşterilere, 

çekilişli ve çekilişsiz olmak üzere pek çok 

kampanya modeli sunuluyor. 

Sisteme dâhil olan kişiler hangi proje 
veya bölgelerden ev alabiliyor?

FuzulEv olarak geliştirdiğimiz konut 

edindirme sistemi, ev sahibi olmak isteyen 

insanları belli bir projeyle sınırlandırmıyor. 

Bu sistem kişilerin, sadece bulundukları 

bölge ya da belli projelerden değil, 

Türkiye’nin her yerinden diledikleri konutu, 

hatta hâlihazırda ikamet ettikleri evi de 

tapulu olmak kaydıyla alabilmelerini 

sağlıyor. Sistemimizle alacağınız evin 

finansmanını sağlamış oluyorsunuz.

FuzulEv’in şubeleşme faaliyetleri ve 
istihdama katkısıyla ilgili neler 
söyleyeceksiniz? 

Karşılaştığımız yoğun ilgi ve taleple her 

geçen gün büyümeye devam ediyoruz. 

2015’in Ocak ayında başlayan hızlı 

şubeleşme faaliyetlerimize, 2019 yılına

60 şubeyle girme hedefiyle devam ediyoruz. 

Açtığımız her yeni şube, insanların konut 

hayaline kavuşmasını kolaylaştırırken 

istihdama da olumlu katkılarda bulunuyor. 

FuzulEv bugün 500’e yakın çalışanıyla 

Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyor. 
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H I G H  T E C H  P O R T

17. MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı ger-
çekleştirilecek olan High Tech Port 
by MÜSİAD, kapılarını dördüncü kez 

ziyaretçilerine açacak. High Tech Port by 
MÜSİAD, 21-24 Kasım tarihleri arasında 
CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezinde dü-
zenlenecek. 

“Dünyayı yöneten güç, para değil tekno-
lojinin hâkimiyetidir.” vizyonu ile yola çı-
kan High Tech Port by MÜSİAD, bu felse-

fenin tüm dinamiklerini bir araya getiren 
yüksek-ileri ve stratejik teknolojiler fuarı-
dır. Kurulduğu 1990 yılından itibaren iş 
dünyasına “ahlak” ve “teknoloji” üzerinde 
yükselen ticari bir yol haritası çizen Müs-
takil Sanayici ve İşadamları Derneği ta-
rafından hayata geçirilen High Tech Port 
by MÜSİAD, Türkiye’nin orta gelir tuza-
ğından kurtulması için önemli bir vizyon 
projesi olarak görülüyor. MÜSİAD, High 
Tech Port projesiyle Türkiye’nin teknolojik 
ürünlerini dünya pazarları için görücüye 
çıkarırken, Türkiye’nin ileri teknoloji üre-
ten firmalarını ve hedef pazarları bir ara-
ya getirmeyi amaçlıyor.
Bu yıl “Millî Atılım” temasıyla düzenlenen 
High Tech Port by MÜSİAD, güvenliğin 
tamamını esas alan stratejiler geliştiril-
mesini; öncekilerin tekrarı olmayan yön-
temler ile inovasyonları; diğer ülkeler, 
devlet kurumları, organizasyonlar, en-

 High Tech Port by MÜSİAD, 
21-24 Kasım tarihleri 
arasında CNR EXPO 

İstanbul Fuar Merkezinde 
düzenlenecek

HIGH TECH PORT
Birlikte Yenilenmenin Ortak Noktası:



www.hightechport.com
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düstri, akademi, teknoloji kuruluşları ile 
geniş kapsamlı ortak çalışmaları ve en 
önemlisi “dinamik dönüşüm” kabiliyetini 
geliştirmeyi hedefliyor.

Güvenlik ve Teknolojinin Stratejik 
Önemi
Güvenlik ve teknoloji arasındaki “ayrıl-
mazlık ilişkisi”nin stratejik önemi günden 
güne artıyor. High Tech Port by MÜSİAD 
da dünya gerçeğinden hareketle “Türki-
ye’de savunma ve havacılık sektörünün 
geliştirilmesine yönelik iş ve hizmetler 
üretmeyi hedefliyor. Sektördeki son ge-
lişmelerin ambiyans noktası olarak dün-
ya çapında öne çıkan High Tech Port by 

MÜSİAD, savunma ve havacılık sektö-
ründe askerî ve sivil delegasyonları ile 
endüstrinin önde gelen temsilcilerini bir 
araya getiriyor. 

Bu yıl uluslararası bir nitelik kazanan fu-
arda; Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Su-
udi Arabistan, Umman, Kuveyt, Ürdün, 
Cezayir, Tunus, Fas, Malezya, Endonez-
ya, Pakistan, Şili, Kolombiya ve Brezilya 
savunma bakanlıkları ile silahlı kuvvet-
lerinin katılımlarıyla, savunma sektörü 
pazarı ile bu ülkelerin hava yolları ve 
Airbus, Boeing, Lockheed Martin gibi üre-
tici firmalar da yerlerini alacak. 

Savunma ve Havacılıkta Küresel Güç
Ülkemizdeki stratejik teknoloji üretimi-
nin dünya pazarlarına entegrasyonunu 
kendine ilke edinen High Tech Port by 
MÜSİAD, bir yandan uluslararası iş geliş-
tirmenin yolunu açarken, bir yandan da 
Türkiye’nin stratejik kazanımlarının ge-
lişimini destekliyor. Bu doğrultuda High 
Tech Port by MÜSİAD, T.C. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesi 
ve teşrifleriyle 15 ülkeden savunma ve 
havacılık alanlarında uluslararası dele-
gasyonun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bir Vizyon Projesi: High Tech Port by 
MÜSİAD
Ülkemizde geliştirilen yeni teknolojilerin 
fuar alanında sunumuna imkân tanıyan 
High Tech Port by MÜSİAD, Türkiye’nin 
ileri teknoloji algısını kuvvetlendirmek ve 
millî teknolojilere sahip çıkmak adına or-
ganize ediliyor.

Yatırımcıları, üreticileri, proje sahiplerini, 
aynı zamanda yerli ve yabancı işadam-
larını ilgili devlet kurum ve kuruluşları-
nın paydaşlarıyla bir araya getiren High 
Tech Port by MÜSİAD’ı; millî teknolojile-
re sahip çıkarak dünya ile buluşturan 
önemli bir iş geliştirme platformu olarak 
tanımlamak da mümkün. Ayrıca iş geliş-
tirme ve sonuç odaklı bir pazarlama pro-
jesi olan High Tech Port by MÜSİAD, öte 
yandan Türkiye savunma sanayisinin 
Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin teknoloji 
ihtiyaçlarına ve rekabetçi pazar oyuncu-
su arayışlarına cevap verebileceğini gös-
termeyi amaçlıyor.

H I G H  T E C H  P O R T

High Tech Port by 
MÜSİAD, Türkiye’de 
savunma ve havacılık 
sektörünün geliştirilmesine 
yönelik iş ve hizmetler 
üretmeyi hedefliyor 
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M A K A L E

H igh Tech Port by MÜSİAD, Türki-
ye’nin konsept pazar geliştirme 
projesi olarak 2014 yılından bu 

yana Savunma Sanayi Başkanlığının 
desteği ile organize ettiğimiz Türkiye 
savunma sanayisinin iş geliştirmesine 
odaklanan bir fuar. Büyük bir çaba sonu-
cunda, sektörün ve sektör temsilcilerinin 
alışkanlıkları ile MÜSİAD EXPO Fuarı’nın 
kodlarıyla uyumlu, Türkiye’yi temsil eden 
bir vitrin ortaya koyduk ve ilk etkinliğimi-
zi 26-30 Kasım 2014 tarihlerinde, İstan-
bul’da, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın himaye ve katılımla-
rıyla gerçekleştirdik.

İkincisini, Türkiye’den 67 firmanın katı-
lımıyla 6-8 Ekim 2015 tarihleri arasında 
Katar’ın başkenti Doha’da Katar Ulusal 
Fuar Merkezinde icra ettik.
9-12 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da 
MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı düzenlediği-
miz 3. High Tech Port by MÜSİAD’da ise, 
Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile birlikte 

95 bakanı ve 32 ülkeden gelen askerî 
delegasyonu ağırladık. High Tech Port 
by MÜSİAD’ın 4’üncüsünü 21-24 Kasım 
2018 tarihlerinde yine MÜSİAD EXPO ile 
eş zamanlı olarak CNR Fuar Merkezinde 
gerçekleştireceğiz. Bu yıl “Millî Atılım” te-
masıyla düzenleyeceğimiz High Tech Port 
by MÜSİAD’da; kara, deniz ve hava sa-
vunma sistemlerinde ileri teknoloji üreten 
öncü kuruluşları ve 30’u aşkın ülkeden 
gelecek üst düzey askerî delegasyonlar-
la buluşturmayı hedefliyoruz. High Tech 
Port by MÜSİAD’da bu yıl “Land Forces 
Eurasia Summit” yerini alacak. Millî Tank 
Altay Projesi ve kara savunma araçların-
da dünya markası olan Türk endüstrisi; 
pazar ülkelerden gelecek kara kuvvetleri 
komutanları, lojistik ve tedarik makam-
larıyla bir arada olacaklar. Savunma 
sanayisinin yerel ve global aktörleri, 4. 
High Tech Port by MÜSİAD’ın niş ve hedef 
odaklı iş geliştirme ortamında bir araya 
gelecek. Bu doğrultuda fuarın ana unsu-
ru olarak Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Bos-
na-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Endonez-
ya, Fas, Güney Afrika, Gürcistan, Katar, 
Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, 
Malezya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, 
Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Su-
udi Arabistan, Tacikistan Tunus, Türkme-
nistan, Ukrayna, Umman ve Ürdün’den 
askerî delegasyonları ağırlayacağız.

High Tech Port by MÜSİAD’ın 
4’üncüsünü yine MÜSİAD 

EXPO ile eş zamanlı olarak 
gerçekleştireceğiz

HAKAN KURT 
MEDYACİTY YÖNETİM KURULU BAŞKANI

4’ÜNCÜ KEZ AÇIYOR
High Tech Port by MÜSİAD Kapılarını
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1. H I G H  T E C H  P O R T

2. H I G H  T E C H  P O R T

71
Katılımcı Firma

75
Katılımcı Firma

2000+
Profesyonel 

Ziyaretçi

500 Milyon
Dolarlık
İş Geliştirme

600
Kişilik Alım 

Heyeti

120.000 Ziyaretçi

51
Devlet Başkanı ve Bakan

100’ü

600+

Katar Kamu 
Kurumları ile 
Olmak Üzere

İş Görüşmesi

123
Ülkeden

7.223
Uluslararası İşadamı

I I I .  H I G H - T E C H 
P O R T  B Y  M Ü S İ A D

• 95 BAKAN
• 72.000 ZİYARETÇİ
• 750 İŞ GÖRÜŞMESİ

• 20 ÜLKEDEN ASKERİ DELEGASYON
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G Ö R Ü Ş L E R

MÜSİAD Eğitim, Kültür ve Yayın 
Komisyon Başkanı Dr. Melike Günyüz 

 FUARIN KÜLTÜREL 
ATMOSFERİNİ 

OLUŞTURUYORUZ

Dünyanın dört bir yanından 
ziyaretçinin geldiği MÜSİAD 

EXPO’da biz yayıncılar, üretim 
sektörü ve kültür ekonomisinin 
içinde yayın faaliyetlerinin ne 
kadar önemli yer tuttuğunu 

görme fırsatını elde ediyoruz. 
Ayrıca yayıncılar olarak bu 

fuarın kültürel atmosferini de 
oluşturuyoruz. MÜSİAD EXPO, bize 
bir yandan iç piyasaya yönelik iş 

bağlantıları sağlarken öte yandan 
doğrudan satış yapmamıza imkân 

tanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

YÜKSEK AHLAK, İLERİ 
TEKNOLOJİ

1990 yılından beri “yüksek 
ahlak, ileri teknoloji” ilkesiyle 

işadamlarımızın sorun, beklenti 
ve kanaatlerini yansıtan bir 

platform olarak çalışan Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneğinin 

faaliyetlerini yakından ve 
takdirle takip ediyorum. MÜSİAD, 

yurtiçinde ve yurtdışında 
ülkemize katkı sağlamanın çabası 

içindedir. MÜSİAD üyelerini ve 
yönetimini, ülkesine ve milletine 

sahip çıktıkları; ne pahasına 
olursa olsun kazanmanın değil, 
helalinden kazanmanın peşinde 

oldukları için tebrik ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Eski 
Bakanı Nihat Zeybekci

MÜSİAD’A TEŞEKKÜR 
EDİYORUM

Kendisine ayak bağı olan tüm 
ağırlıklarından kurtulmuş, 

hizmetkâr ve ufuk açan devlet 
anlayışının ön şartı olan kısır 

siyasi çekişmeleri bitirecek yeni 
bir devlet anlayışına sahip bir 
ülke olarak ekonomik ve siyasi 

sahnede yerimizi aldık, almaya da 
devam edeceğiz. 

Bu kutsal amaçta en büyük 
yoldaşlarımızdan olan MÜSİAD’ın 

bütün üyelerine ülke refahının 
ve huzurunun artırılması için 

verdikleri destekten dolayı 
teşekkür ediyorum.
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G Ö R Ü Ş L E R

MÜSİAD Millî ve Yerli Üretim Üst Kurulu 
Başkanı Soner Meşe 

BAŞARI İÇİN BİRLİK 
OLMALIYIZ 

 MÜSİAD EXPO’da tüm ürünlerinizi 
gösterme ve anlatma fırsatı 

buluyorsunuz. Katılımcılara müthiş 
bir çevre kazandırıyor. MÜSİAD 

EXPO vesilesi ile başlayan ve hâlâ 
devam eden ticari ilişkilerimiz 
var. 17. MÜSİAD EXPO ise diğer 

fuarlarımızdan daha farklı olacak. 
Türkiye, ekonomik bir kıskaca 

alınmak üzere ve bizler kendimizi 
tanıtmak, projelerimizi konuşmak 

ve birlikte iş yapmak istiyoruz. 
Çünkü bu gemide berabersek 

başarı için birlik olmalıyız.

MÜSİAD Genel Başkan Vekili 
Mahmut Asmalı

MÜSİAD EXPO DEĞERLİ 
BİR ANAHTAR

Türkiye’nin en güzide 
kurumlarından biri olan 

MÜSİAD’daki insanlarla tanışmak, 
görüşmek, fikir teatisinde 

bulunmak ve ticaret yapmak 
büyük bir sinerji oluşturuyor. Bu 
bağlamda MÜSİAD EXPO’yu çok 
önemsiyoruz. MÜSİAD, bu fuarla 

bizlerin eline pek çok kapıyı 
aralayan değerli bir anahtar 
vermiş oluyor. MÜSİAD EXPO 
sayesinde bizler de tanışma 

fırsatı bulduğumuz dostlarımızla 
işlerimizi geliştirmek noktasında 
birtakım çalışmalara imza attık 
ve bunun işlerimize çok büyük 

katkısı oldu.

MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş 
Geliştirme Komisyonu Başkanı 

Hikmet Köse

KATILIMCILARA CİDDİ 
BAĞLANTILAR SAĞLIYOR

Dünyada çok fazla kalmayan 
karma fuarlardan biri de MÜSİAD 

EXPO. Ben MÜSİAD EXPO’yu, 
MÜSİAD’ın dünya görüşünü 
yansıtan bir duruşu olması 

nedeniyle ayrıca önemsiyorum. 
Bu fuarın katılımcılara hem ticari 
hem de manevi yönde faydası 
oluyor. Katılımcılara ciddi ticari 

bağlantılar sağlayabiliyor. Bizler 
ayrıca bu yıl MÜSİAD EXPO 
ile Türkiye’nin maruz kaldığı 

ekonomik saldırıya karşı da dik 
duruş sergilemiş olacağız.
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U G İ K

M üstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneğinin gençlik yapılanması 
olan Genç MÜSİAD, bu yıl 17.’si 

düzenlenecek olan MÜSİAD EXPO’da ge-
niş bir alanda yer alacak. 
Üniversite öğrenimi gören veya iş dün-
yasına yeni başlayan gençliğin gelecek-
te girişimcilik hayatına kazandırılmasını 

amaçlayan Genç MÜSİAD, gençlerin sivil 
toplum çalışmalarına katılımını, sanayi 
ve ticaret birliğini sağlayan bir oluşum 
olarak pek çok önemli organizasyona 
imza atıyor. Çünkü MÜSİAD, Türkiye’deki 
genç girişimcilerin ve işadamlarının adre-
sinin Genç MÜSİAD olması gerektiği hede-
fini gözetiyor. 

Genç MÜSİAD’ın ulusal çapta düzenlediği 
girişim kongreleri bulunuyor. 
Ancak MÜSİAD Genel Merkezinin de des-
tekleriyle iki yılda bir de söz konusu girişim 
kongrelerini uluslararası boyuta taşıyor. 
Genç MÜSİAD, 2008 yılında gerçekleştir-
diği birçok eğitim programının ardından 
Uluslararası Genç İşadamları Kongresi 
(UGİK) düzenlemeye başlamıştı. Kongre-
de her dönem farklı temalar belirleniyor 
ve alanlarında uzman yerli ve yabancı 
konuşmacılar davet ediliyor. 

UGİK, 24 Kasım’da 
17. MÜSİAD EXPO ile eş 

zamanlı olarak CNR EXPO 
İstanbul Fuar Merkezinde 

“İşin Başında Gençler Var” 
sloganıyla yapılacak

Birlikte Büyümenin Ortak Noktası:



24 Kasım 2018
CNR EXPO 3. HALL
YEŞiLKÖY - İST.
www.ugik.com.tr

DÜNYANIN GELECEĞiNi
BELiRLEYEN EN BAŞARILI
GENÇ iŞ ADAMLARI BU
ZiRVEDE BULUŞUYOR

iSiN
BASINDA
GENCLER

VAR

21-24 KASIM 2018

C N R  E X P O  i S TA N B U L
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İşin Başında Gençler Var
Üniversiteli ve iş dünyasına yeni başla-
yan gençliğin gelecekte girişimcilik ha-
yatına kazandırılmasını ve sivil toplum 
çalışmalarına katılımını, sanayi ve tica-
ret birlikteliğini sağlamayı düstur edinen 
Genç MÜSİAD, UGİK’in bu yıl altıncısını 
gerçekleştirecek. UGİK, 24 Kasım’da 17. 
MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak CNR 
EXPO İstanbul Fuar Merkezinde “İşin Ba-
şında Gençler Var” sloganıyla yapılacak. 
UGİK’te bu sene “Gençlik, Girişimcilik ve 
Bilgi Ekonomisi” konuları iki oturumda 
ele alınacak. Genç girişimcilerin gelece-
ğe hazırlanmalarına yönelik içeriğin yer 
alacağı organizasyonda; mini fuar ve 
girişimcilik vadisi gibi birçok etkinliğe de 
yer verilecek. Genç girişimcilerin gelece-
ğe hazırlıklı olmalarına yönelik önemli bir 
etkinlik olan UGİK, yurtiçi ve yurtdışından 
yerli ve yabancı girişimcilerin katılımı ile 
gerçekleştirilecek.

Genç MÜSİAD, İş Çevreleri ile Gençler 
Arasında Köprü Vazifesi Görüyor
Genç MÜSİAD Genel Başkanı Engin Ak-

dağ, MÜSİAD EXPO ile ilgili değerlendir-
melerde bulundu. Akdağ, “Sanayi ve iş 
çevreleri ile yetişen gençler arasında bir 
köprü vazifesi gören Genç MÜSİAD, genç-
lik ve girişimcilik üzerine projeler üretiyor. 
Aynı zamanda çeşitli eğitimler, tecrübe 
paylaşım toplantıları, sektörel zirveler gibi 
pek çok faaliyet düzenliyor. Hayata ge-
çirdiği bu etkinliklerle de üyelerinin bilgi, 
birikim ve tecrübe edinmelerine katkı sağ-
lıyor. MÜSİAD EXPO da Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneğinin gençliğe ve gi-
rişimciliğe yatırım yaptığı en önemli proje-
ler arasında bulunuyor.” dedi. 

Ülke Ekonomisi Kazandıkça Gençlik 
Kazanacak
Genç MÜSİAD’ın 17. MÜSİAD EXPO’da ge-
niş yer alacağını belirten Akdağ, “Projesi 
olan 15-25 yaş aralığında genç girişimci 
arkadaşlarımıza Genç MÜSİAD standı içe-
risinde bulunan ‘Girişimcilik Standı’nda 
yer vereceğiz. Projesine yatırımcı bulma 
fırsatı verilen kişiler kazandıkça ülke eko-
nomisi kazanıyor, ülke ekonomisi kazan-
dıkça gençlik ve Genç MÜSİAD kazanıyor. 
Girişimcilik, tam rekabet piyasa sistemi-
nin en önemli unsuru olarak da hayatı-
mızın her alanında yer alıyor. Bugün ül-
kelerin sürdürülebilir kalkınmasında tüm 
devletler tarafından ilk seçenek olarak 
görülen nitelikli girişimlerin ve girişimci-
lerin desteklenmesi, ülkemizin de 2023 
kalkınma hedefleri arasında en önemli 
noktaların başında geliyor.“ açıklamala-
rında bulundu.

U G İ K

Genç girişimcilerin 
geleceğe hazırlanmalarına 
yönelik içeriğin yer alacağı 
organizasyonda; mini fuar 
ve girişimcilik vadisi gibi 
birçok etkinliğe de yer 
verilecek

UGİK HAKKINDA

UGİK (Uluslararası Genç İşadamları 
Kongresi), gerçekleştirildiği yıllarda 
dünyanın dört bir yanından geniş katılıma 
ev sahipliği yapıyor. Bu organizasyona 
katılan genç girişimcilere, geleceğe 
yönelik nasıl bir yol haritası belirlemeleri 
gerektiği konularında son derece faydalı 
bilgiler kazandırılıyor. Ayrıca UGİK etkinliği 
kapsamında, girişimcilere start-up 
düzeyinde destek olmak maksadıyla mini 
fuarlar, proje yarışmaları ve B2B görüşmeleri 
düzenleniyor. Organizasyon kapsamında 
da katılımcılara geniş kapsamlı networking 
sağlanıyor.
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Katılım Bankaları
İhracatçıyı 
Destekliyor
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U luslararası ticaret, sürekli değişen 
teknolojiye aynı hızla uyum sağla-
maya çalışan devletlerin ekonomik 

hayatında önemli rol oynayan ve ülkele-
rin kalkınmasında etkili olan bir faaliyettir. 
Son dönemde ülkemizde yaşanan ekono-
mik problemlerin çözümü, dinamik yapı 
olan dış ticaret pazarlarımızı genişletmek-
ten geçiyor. İş dünyasının yurt dışı hedef 
pazarlarının niteliğini artırması ve hâliha-
zırda çalıştığı pazarlarda genişlemesi, ülke-
nin içinde bulunduğu cari açık sorununda 
en etkili çözüm yollarından biridir. İhracat 
pazarlarımız, yurtdışı tanıtımından üreti-
me kadar bizi ülke olarak gelişmiş ülkeler 

segmentine çıkaracak yoldur. Bu süreçte 
iş dünyasının en büyük gücü yurtdışı de-
neyiminin ve ürün geliştirmenin yanı sıra 
finansal gücüdür. Katılım bankaları da bu 
ilerlemenin bir parçası olarak Türk iş dün-
yasının yanında yer almaktadır. KOBİ’ler-
den yüksek ölçekli şirketlere kadar proje 
finansmanlarında destek olan katılım ban-
kaları, millî menfaatler doğrultusunda iş 
dünyasına ön açan projeler üretmektedir. 
Dış ticaret çalışmalarında şirketlere faizsiz 
sistemde destek sağlayan katılım bankala-
rı, ürün ve hizmet odaklı dış ticaret projeleri 
üreterek hedef pazarlar üzerinde verimi ar-
tırmayı hedeflemektedir.
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K atılım bankaları, çalışma modelleri 
itibarıyla ticaret ve üretim odaklı 
finansman işlemleri yapmaktadır. 
Bunun doğal bir neticesi olarak 
katılım bankalarının dış ticaret 

işlemlerinde de aktif rol oynamaları 
kaçınılmazdır. Kamu sermayeli katılım 
bankalarının, KOBİ’ler başta olmak üzere reel 
sektörün finansman ihtiyacını karşılama 
misyonu bulunmaktadır. Bu kapsamda 
müşterilerinin dış ticaret alanındaki finansman 
ihtiyaçlarına karşılık vermeleri de önemli 
bir gereksinimdir. Katılım bankaları, önemli 
para birimlerinde kambiyo işlemleri ve döviz 
transferlerine aracılık etmenin yanı sıra 
akreditif, harici garantiler, aval ve diğer gayri 
nakdi kredi ürünleri sunmaktadır. Ayrıca dış 
ticaret ve uluslararası müteahhitlik alanında 
faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarına 
yönelik finansal çözümler de sunmaktadır.

Ziraat Katılım tarafından belirli kriterleri 
sağlayan KOBİ’lerimize uygun maliyetli ve 
uzun vadeli finansman sağlamak amacıyla 
Dünya Bankası kaynaklı finansal destekler 
sağlanmaktadır. İhracat yapan müşterilerin 
Eximbank kredi ve sigorta imkânlarına 
ve diğer ulusal ve uluslararası finansal 
kuruluşların sağladığı finansman olanaklarına 
erişimine yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. 
Ayrıca, ihracatçılarımıza TL, USD ve EURO 
cinsinden Exim Bank kaynaklı SÖİK ( Sevk 
Öncesi İhracat Kredileri ) kullandırımları 
yapılmaktadır. İhracatçı firmaların gelişen 
ülkelere mal satarken almış oldukları ödeme 
riskini yönetmek için bu ülkelerden gelen 
akreditiflere teyit ekleyerek garantör sıfatı 
ile destek sağlamaktadır. İmalatçı firmaların 
sermaye malı ithalatının finansmanına yönelik 
yurtdışından ülke kredisi temin edilmesine 
aracılık etmektedirler. Önümüzdeki süreçte 
geliştirilecek olan yeni ürünlerle dış ticaret 
firmalarına daha etkin finansman ve risk 
yönetim imkânları sunulması hedeflenmektedir.

DESTEK 
OLACAĞIZ

Yeni Ürünlerle 
Dış Ticaret 
Firmalarına 

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir
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Katılım bankaları olarak varlık temelli 
finansman sunma ilkemizden 
hareketle 30 yılı aşkın süredir ihracat 
ve ithalatçılarımızı destekliyoruz. 
Geniş ürün ve hizmet yelpazemizle 

dış ticaret yapan işletmelerimizin tüm 
bankacılık ihtiyaçlarına cevap verebildiğimiz 
gibi dış ticaret uzmanlarımız vasıtasıyla onlara 
dış ticaret konusunda danışmanlık hizmetleri 
veriyoruz. 

Albaraka Türk özelinde ise gelişmiş muhabir 
ağımız sayesinde 118 ülkede 1000’in 
üzerinde muhabirle işletmelere etkin ve 
ayrıcalıklı hizmet sunuyoruz. Bunun yanı 
sıra 16 ülkede aktif bir şekilde hizmet veren 
Albaraka Bankacılık Grubu’nun üyesi olmamız 
dolayısıyla özellikle Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika ülkeleriyle olan ticari işlemlerde büyük 
rol oynuyoruz.  Örneğin, Türkiye’nin Cezayir 
ile olan ihracat işlemlerinin yaklaşık üçte 
biri bankamız aracılığı ile gerçekleşiyor. Dış 
ticarette küresel korumacılık eğilimleri ve 
döviz kurunda beklenmedik dalgalanmaların 
yaşandığı günümüz özel koşullarında dış 
ticaret yapan işletmelerin yaşadığı zorluk 
ve ellerinde olan fırsatların farkındayız; dün 
olduğu gibi bugün ve yarın da onların yanında 
olmaya devam edeceğiz. Muhabirlik ağımızı 
daha da genişletip zenginleştirilmiş yeni 
ürün ve hizmetlerimizle dijital kanallarda da 
varlığımızı güçlendirerek dış ticaret hacmimizi 
artırmayı hedefliyoruz.

ŞİRKETLERİN
YANINDAYIZ

Dış Ticaret 
Yapan

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku
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Kuveyt Türk olarak stratejik önem 
verdiğimiz dış ticaret alanında 
geniş muhabir ağımız ve uzman 
kadromuzla müşterilerimize en iyi 
ve en hızlı hizmeti uygun maliyetle 

sağlıyoruz. Dış ticaret ürünlerimizi sürekli 
geliştirip çeşitlendirerek müşterilerimize 
hem destek oluyor hem de ülkemizin döviz 
gelirlerinin artmasına katkıda bulunuyoruz. 
Son üç yılda aynı dönemlere bakıldığında 
ihracat hacmimizi yüzde 50 oranında arttırdık. 
Geçen yıl ihracata verdiğimiz destek 1.7 milyar 
TL’dir. 2018 hedefimizi ise 700 milyon Dolar 
olarak belirledik. Dış ticaret alanında özellikle 
KOBİ’lerimize ciddi bir katkı veriyor, yurtdışı 
pazarlarındaki potansiyel alıcı ve satıcılara 
ulaşabilmeleri adına çalışmalar yürütüyoruz. 

Dış ticaret firmalarının finansmanı noktasında 
bu yılın ilk yarısında KGF (Kredi Garanti Fonu) 
aracılığıyla ihracatçı müşterilerimize 655 
milyon TL, ithalatçı müşterilerimize ise 400 
milyon TL fon desteği sağladık. Dış ticaret 
alanında önceliğimiz, Türkiye’nin hedef 
pazar ülkeleri arasında yer alan bölgelerdir. 
Sadece dış ticaret alanında değil iktisadi, 
ticari, finansal ve beşeri hususlara da bir 
Türk bankası olarak nasıl katkı sunmamız 
gerektiğine odaklanıyoruz.

SÜREKLİ 
GELİŞTİRİYORUZ

Dış Ticaret 
Ürünlerimizi 

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan
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Türkiye Finans olarak dış ticaret 
alanında uzman kadromuz ve 
geniş küresel muhabir ağımız ile 
müşterilerimize katma değeri yüksek, 
profesyonel hizmet vermekteyiz. 

İthalatçı müşterilerimize sağladığımız ithalat 
kredilerinin yanı sıra, Dünya Bankası ve 
ülke kredileri gibi uzun vadeli uluslararası 
finansman kaynaklarını müşterilerimizin 
kullanımına sunuyoruz. Akreditif, stand by 
akreditif ve yurt dışı teminat mektupları gibi 
gayri nakdi ürünlerimiz ile müşterilerimizin 
uluslararası ticaretlerini desteklerken, 
verdiğimiz profesyonel bankacılık hizmeti ile 
dış ticaret işlemlerine aracılık ediyoruz. 

İhracatçılarımızı, transit ticaret yapan 
müşterilerimizi ve döviz kazandırıcı 
faaliyetlerde bulunan müşterilerimizi de 
kredilerimizle destekliyoruz. Eximbank 
ile yapılan protokol ve anlaşmalara 
istinaden, nakdi ve gayri nakdi ürünlerimiz 
ile ihracatçılarımızın ve döviz kazandırıcı 
faaliyetlerde bulunan müşterilerimizin devlet 
destekli ucuz finansmana erişimlerine 
aracılık ediyoruz. KGF ile yapılan protokoller 
çerçevesinde KGF ihracat kredileri ile 
ihracatçılarımıza da finansman sağlıyoruz. Dış 
ticaret politikamız müşteri memnuniyeti odaklı 
yaklaşım üzerine kurulmuş olup, müşteri 
ihtiyaçlarına yönelik en uygun çözümün 
üretilmesinde kesintisiz olarak verdiğimiz 
teknik danışmanlık hizmetimizi, kalite odaklı 
operasyonel çözümlerle destekliyoruz. 

KREDİLERİMİZLE 
DESTEKLİYORUZ

İhracatçılarımızı 
ve Müşterilerimizi

Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam 
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IBF BOG İcra Kurulu Toplantısı 
(WOW Kongre Merkezi | Mercan Salonu) (sadece davetiye ile)19 KASIM 2018

14.00-17.30

T A S L A K  P R O G R A M

22. IBF OTURUMLARI ( WOW Kongre Merkezi | Yakut Salonu )

20 KASIM 2018

IBF Kayıt09.00-10.00

IBF Açılış Oturumu 10.00-11.30

IBF 1. Oturum11.45-13.25

IBF 2. Oturum13.55-15.35

IBF 3. Oturum15.50-17.30

IBF Kapanış Oturumu / Basın Toplantısı17.30-18.00

22. IBF OTURUMLARI ( WOW Kongre Merkezi | Yakut Salonu )

21 KASIM 2018

MÜSİAD EXPO  Kayıt (CNR EXPO 2-5 Girişi)

Dünya Genel İdare Kurulu

09.00-10.00

MÜSİAD EXPO Açılış Programı (CNR EXPO | Hall 3)
• Protokol Konuşmaları

• T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın Hitabı

 10.00-13.00

MÜSİAD EXP0 Stand Ziyareti13.00-18.00

Hoş Geldiniz Yemeği (WOW Kongre Merkezi | Safir Balo Salonu)19.00-22.00

MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu   
(WOW Kongre Merkezi | Yakut Salonu) 
(sadece davetiye ile)

09.00-18.00

22 KASIM 2018
10.00-18.00

MÜSİAD EXPO Ziyareti

14.00-18.00

Satın Almacılar Heyeti & 
İkili İş Görüşmeleri

12.30-18.00

T.C. Ekonomi Bakanlığı 
Alım Heyetleri & İkili İş 
Görüşmeleri

13.30-17.30

17. MÜSİAD EXPO PANELLERİ
(CNR EXPO | Hall 3 | Bosphorus 1 Salonu)

11.15-12.30 
13.00-14.30 
14.45-16.15 
16.30-17.10 

SATIN ALMACILAR HEYETİ & İKİLİ İŞ 
GÖRÜŞMELERİ
(CNR EXPO | Hall 3 | Bosphorus 1 Salonu)

EŞ ZAMANLI PROGRAMLAR
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EŞ ZAMANLI PROGRAMLAR

23 KASIM 2018
10.00-18.00

MÜSİAD EXPO Ziyareti

17. MÜSİAD EXPO PANELLERİ
(CNR EXPO | Hall 3 | Bosphorus 1 
Salonu)

11.15-12.30 
13.00-14.30 
14.45-16.15 
16.30-17.10

24 KASIM 2018
10.00-18.00

MÜSİAD EXPO Ziyareti

17. MÜSİAD EXPO PANELLERİ
(CNR EXPO | Hall 3 | Bosphorus 1 
Salonu)

ULUSLARARASI GENÇ İŞADAMLARI KONGRESİ (CNR EXPO | Hall 3)

11.15-12.30 
13.00-14.30 
14.45-16.15 
16.30-17.10

09.00-18.00
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SEKTÖRLERE ÖZEL SALONLAR

SALON 4

SALON 3

SALON 1
• High-Tech Port
• Bilişim

• Makine
• Enerji ve Maden
• Kimya, Plastik ve Kauçuk
• Otomotiv ve Ulaşım Araçları
• Basım, Yayın ve Medya
• Demir, Çelik ve Metal

• Açılış Salonu

SALON 5

SALON 6

SALON 7

SALON 8

• Turizm
• Sağlık

• Gayrimenkul
• Tekstil ve Deri

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık
• Hizmetler
• Danışmanlık ve Eğitim
• Lojistik
• Perakende

• İnşaat
• Yapı Malzemeleri
• Mobilya ve Orman Ürünleri
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1

7
25.000 m2  Stant Alanı
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İ stanbul, üreten coğrafya ile üretimi de-
ğere çeviren pazarlama, hukuk, finans 
ve yatırım ekosistemlerinin öncü şir-

ket ve gruplarının yaşadığı coğrafyanın 
tam ortasında. İstanbul, yeni havalimanı 
ile ekonomi, bilim ve finans alanlarında 

dünyanın yüzde 80’ini oluşturan 50 eko-
nomisini birbirine bağlayan, en fazla yere 
uçabilme kabiliyetine sahip bir şehir.
Dünyada 100 yıllık 1000 kent, 1000 yıldan 
eski 100 kent var. 1 milyon yerleşkenin ol-
duğu gezegende 19 bin turizm varış nok-
tası arasında da en çok uçulmak istenen 
ilk 10 şehir listesinde İstanbul var, yani 
İstanbul’u herkes biliyor. İstanbul, güzel 
zaman geçirmek için dünyanın hemen 
hemen her ülkesinde yaşayanların bildiği 
bir şehir. Bu büyük bir avantaj fakat şim-
dilik bir potansiyel enerji olarak sunabile-
ceğimiz bir nimet.

İstanbul’un finans merkezi olabilmesi ve 
iş, akademi, hukuk gibi birçok alanda 
tercih edilen bir şehir hâline gelebilme-
si; dünya çapında geçerli kriterler olan 
profesyonel yeterlilik, stratejik konum, 
üretkenlik, maliyet odaklı avantajlar sun-

 İstanbul’un İslami finans 
merkezi olabilmesi ve iş, 

akademi, hukuk gibi birçok 
alanda tercih edilen bir şehir 

hâline gelebilmesi; akıl, 
sermaye ve emeğin bir araya 
geldiği iş birliği ile mümkün 

olacaktır

İSTANBUL,
Nasıl İslami Finans Merkezi Olur?

MÜSİAD GENEL BAŞKANI ABDURRAHMAN KAANMÜSİAD GENEL BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN
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masından geçiyor. İstanbul; iyi eğitim 
olanakları sunulması, kaliteli dil eğitimi 
verilmesi, bilgi kaynaklarına kolay ula-
şılması bakımından olduğu gibi büyük 
bir pazar olması, önemli pazarların giriş 
kapısı olma niteliği ve yatırım avantajları 
bulunması açısından da oldukça zengin. 
Ayrıca şehir, sahip olduğu kaliteli yaşam 
alanları, tatil destinasyonları, üretim sa-
haları, hizmet ve toplantı alanları yönün-
den de büyük fırsatlar sunuyor. İstanbul, 
bu saydıklarımızın hemen hemen hepsini 
bir şekilde sağlıyor, ancak sanırım eksik 
taraflarımız olan iyi eğitim, dil yeterliliği 
ve bilgi kaynaklarına ulaşım noktasında 
daha da gelişmeliyiz.
İstanbul’un finans merkezi olması için yu-
karıda saydığımız gereklilikleri, fark yara-
tan ve yenilikçi bir iklimin parçaları olan 
öğrencilere, göç yoluyla gelmiş olanlara, 
emeklilere, turistlere ve en önemlisi giri-
şimci ve yatırımcılara; stratejik, hukuki 
ve teknik hizmet sağlayıcılarına yaşam 
tarzlarına uygun şekilde sunabilmemiz 
gerekiyor.
İstanbul; stratejik, hukuki, teknik ve ya-
şam alanı gereksinimlerini yerine getir-
dikten sonra, ekonominin olmazsa olması 
algı ve beklentileri, güven unsuru ile pa-
zarlanabilir değer hâline getirecek “top-
yekûn bir şehir yönetimi misyonu” oluş-

turmalıdır. Vizyoner, tutkulu, kolektif proje 
üreten, İstanbul’u İslami finans alanında 
marka şehir olarak konumlandırmak için 
stratejik pazarlama bilinci ile iş birliği eko-
nomisini ve bilgi toplumunu yönetebilen 
bir şehir yönetimine sahip olunmalıdır.
İstanbul, İslami finans merkezi olma yo-
lunda yukarıda bahsettiklerimiz dışında 
geniş iş çevresine sahip, finansal kurum-
ların işlemlerini güvenerek gerçekleştire-
bilecekleri bir hukuki altyapısı olan, bu-
nun yanı sıra ekonomik ve teknik altyapı 
sahibi, finansal ürün çeşitliliğinin yanında 
araştırma merkezleri ile sürekli ürünler 
geliştiren; çok sayıda uzman, portföy ve 
fon şirketlerinin bulunduğu, insan kayna-
ğı, teknoloji ve inovasyon geliştiricileri ile 
dünyanın ihtiyacı olan sistemi sunabile-
cek lider bir merkez. 
İstanbul, kısa vadede dünyanın sekiz 
önemli İslami finans merkezi olan Suudi 
Arabistan, Malezya, Dubai, Kuveyt, Ka-
tar, Endonezya, Bahreyn ve Pakistan’dan 
hukuki, mali ve stratejik ve finansal çözüm 
ve ürün geliştirmede uluslararası kalitede 
daha iyi hizmet verebilme kabiliyetini ge-
liştirebilmesi için İngiliz hukukunu çok iyi 
bilen, finansal bilgisi yüksek, ileri seviyede 
dil sahibi, hizmet noktasında kolektif akla 
sahip olması gerektiğinin yanı sıra Türk 
sıcakkanlılığı ile yaklaşım üretebilirse hız-

Kadim medeniyetin sahibi 
olarak İstanbul, İslami 
finansın mutlak merkezidir
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lıca farklılaşır. Orta vadede, bu sekiz ülke-
de olmayan gelişmiş üretim ekonomisi ve 
yerel yönetim şirketleri, PPP (public priva-
te partnership) projeleri ile kira sertifikası 
(sukuk), katılım sigortacılığı (tekafül), gi-
rişim sermayesi (muşaraka, mudarabah) 
ve altın ekonomisinde birçok yeni ürün 
ve hizmet sunarak dünyanın varlıkları-
nın yenilikçi gelişim ekonomisine yatırım 
yapması sağlanabilir.

Kısa ve orta vadede yetişmiş personel 
sunma, finansal okuryazarlığı artırma 
ve küresel oyuncular için burayı uygun 
hizmet alınan bir zemine getirmek ile 
beraber, Türkiye’de mevduatın yüksek 
getirisi, kira sertifikası alanında mevduat 
faizi ile yarışamadığından bir yandan da 
büyüme potansiyeli olan şirketlere giri-
şim sermayesi ile yatırım yaparak onları 
büyütmeli ve kira sertifikası ile ortaklık 
modellerini destekleyecek şekilde ülke-
mizi bu yarışta öne taşımalıyız. Yukarıda 
bahsettiklerimizin oturması ile İstanbul; 
kuralları belli, kurumsal yapısı oturmuş ve 
kültürü gelişmiş, dünyadaki hedef pazar 
ekonomilerinin tüm paydaşlarına katkıda 
bulunacak bir finansal ortak pazar adayı 
hâline getirecektir.
Uzun vadede katılım ekonomisinin ban-
kacılık, sigorta, sermaye piyasaları ve 
varlık yönetimi alanlarında uluslararası 
oyuncuların çoğalması ile Avrupa’da İs-
lami finans konusunda en fazla uzman 
ekibin olduğu Londra ile rekabet yerine 
dengeli iş birliği geliştiren, bölgesel strate-

jik platformlar oluşturabilen bir ekonomi 
hâline gelebileceğiz.

Kadim medeniyetin sahibi olarak İstan-
bul, İslami finansın mutlak merkezidir. 
İstanbul; iş dünyasına yayılmış bir İslami 
finans ekosistemi inşa etme noktasında 
bankacılık ve kira sertifikası alanlarında 
meyvelerini, uzun dönemde alabileceği 
politikalar ve iş birlikleri geliştirerek ala-
caktır. Bunun yanında İstanbul’un; dün-
yada katılım sigortacılığı yapan irili ufaklı 
80’e yakın şirket ile refah ekonomisine, 
altın ekonomisine ve katılım bankacılığı-
na teknoloji geliştiren şirketleri ve bunlara 
yatırım yapan girişim sermayesi fonlarını, 
İstanbul’a hızlıca getirebilecek altyapısı 
mevcut. Doğru adımları, kolektif bir akılla 
birleştirebilirsek akıl, sermaye ve emeğin 
bir araya geldiği bir iş birliği ortaya koya-
biliriz.
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M üstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği tarafından enflasyonu körük-
leyen faiz sistemine karşı alternatif 

modeller geliştirildi.

Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ)
TOSİ projesi, sanayinin büyümesi ve katma 
değerli ürün geliştirmesi için orta ölçekli sa-

nayicilere yönelik 81 ilde TOSİ adı verilen 
sanayi sitelerinin kurulmasını içermektedir. 
Ülkemizde sanayi işletmeleri, küçük sanayi 
siteleri yani yaklaşık 100-150 metrekarelik 
sanayi tesislerinde üretimlerini gerçekleşti-
riyor. Bu işletmelerin, maddi imkân yetersiz-
liğinden dolayı 3 bin metrekarelik organize 
sanayi bölgelerinde yer almaları mümkün 
olmuyor. Fiziki ortam, üretim şartlarını etki-
liyor ve üretim miktarları düşük oluyor.

Bu bağlamda projenin ortaya çıkış fikri, fi-
ziki şartları büyüterek firmaları büyük he-
deflere yönlendirmek oldu. TOSİ’ler, sanayi 
siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri 
bir alternatifle buluşturacak. İşletmesini 
küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan 

Türkiye, gelişen sanayisi ve 
yüksek üretim kapasitesiyle 

son 15 yıllık süre zarfında 
ekonomik anlamda büyük 

bir ilerleme kaydetmiştir

ALTERNATİF MODELLER
Enflasyona ve Faize Karşı Geliştirilen
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firmalara cesaret verecek. Proje, TOKİ ön-
cülüğünde gerçekleşecek ve bir “üretim 
kampüsü” şeklinde inşa edilecek.

Biyogaz Organik ve Organomineral 
Gübre Tesisleri
Türkiye, gelişen sanayisi ve yüksek üre-
tim kapasitesiyle son 15 yıllık süre zarfın-
da ekonomik anlamda büyük bir ilerleme 
kaydetmiştir. Bu durum, Türkiye’nin enerji 
ihtiyacının giderek artmasına neden ol-
muş, ülkemiz, “İktisadi İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatı” (OECD) ülkeleri içerisinde geçtiği-
miz 15 yıllık dönemde enerji talep artışının 
en hızlı gerçekleştiği ülke durumuna gel-
miştir.
2023 vizyonu doğrultusunda hedeflerine 
emin adımlarla ilerleyen Türkiye, bu min-
valde üretim ve sanayi odaklı ekonomi 
anlayışını benimsemiştir. Bu duruma pa-
ralel olarak artan enerji talebinin yalnızca 
yaklaşık yüzde 26’sı yerli kaynaklardan 
karşılanabilmektedir. Bu durum, ülkemi-
zin özellikle petrol ve doğal gaz ekseninde 
enerji ithalatına bağımlılığını her geçen 
gün artırmaktadır.

Türkiye’nin cari açığına karşı alınması ge-
reken en önemli tedbirlerden biri, enerjide 
dışa bağımlılıktan kurtararak enerji kay-
naklarının artırılması ve yenilenebilir enerji 
alanında hayata geçirilecek yeni projeler-
dir. MÜSİAD; yaygın katılımlı, çok ortaklı, 
faizsiz finanse edilen Biyogaz Organik ve 
Organomineral Gübre Tesisleri üzerine 
çalışmalarını başlattı. Proje kapsamında, 
81 ilde 81 Biyogaz + Organik Gübre Tesi-
si kurulacak. Projeyle, hayvan dışkıları, 
organik atıklar, tarımsal atıkların kullanı-
larak, enerji üretilecek ve kimyasal gübre 
kullanımını azalacak. Proje 128 milyon do-
larlık doğal gaz ithalatının ve 400 milyon 
dolarlık kimyasal gübre ithalatının önüne 
geçecek, 5 bin kişiye doğrudan istihdam 
sağlayacak.

Girişim Sermayesi Fonu
MÜSİAD üyelerinin yatırım aşamasında 
desteklenmesi için çok ortaklı ve katılımlı 
bir sermaye oluşturma projesi olan Girişim 
Sermayesi Fonu, üreten ve üretim yatı-
rımlarını geliştirmek isteyen girişimcilerin 
arkasında önemli bir güç olacak. Projenin 

imza töreni yine 17. MÜSİAD EXPO’da ger-
çekleştirilecek.

Karz-ı Hasen Sandığı ile Sosyal 
Yardımlaşma
Karz-ı Hasen Sandığı; üyeleri faiz sarma-
lından korumak ve üyeler arasında yar-
dımlaşma ve dayanışma kültürü oluştu-
rabilmek amacıyla oluşturulmuştur. “Karz, 
geri almak üzere verilen borç anlamına 
geliyor. Proje, üyeler veya vefat eden üye-
nin eş ve çocukları arasında yardımlaşma 
kültürünü sağlamak için ödünç vermek 
ve ihtiyaç sahibi üyelerin veya vefat eden 
üyelerin eş ve çocuklarına karşılıksız yar-
dım yapmak amacıyla başlatıldı.

Afrika Türk Ticaret ve Kültür Merkezleri
Afro-Avrasya ülkesi olan Türkiye, özellikle 
2005 yılından itibaren, Afrika ülkeleriyle 
yeni bir döneme girmiştir. Ülkemizin be-
nimsediği çok boyutlu dış politika anlayışı, 
Türkiye’yi, geçmişte ihmal edilen bölgelere 
açılımlar yapmaya yöneltmektedir. Bu açı-
lımlar içinde en başarılı olanlardan biri Af-
rika açılımıdır. Halklarımız arasında güçlü 
bir gönül bağı bulunurken, ülkelerimiz ara-
sındaki ilişkiler de benzer şekilde samimi 
ve sıcak bir şekilde ilerlemektedir. Çünkü 
Afrika’yla aramızda kardeşlik hukuku var. 
Ticari ilişkilerimizi de bu kardeşlik hukuku 
temelinde geliştiriyoruz. Bizler her zaman, 
ticaretin yalnızca para kazanmaktan iba-
ret olmadığını savunuyoruz.

Bu minvalde 2018’in “Afrika Yılı” olarak ilan 
edilmesiyle birlikte MÜSİAD’ın Afrika’ya 
yönelik projeleri de hız kazandı. Farklı Af-
rika ülkeleriyle Türkiye arasındaki karşılıklı 
ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek 
üzere yola çıkan MÜSİAD, Türkiye ekono-
misinin Afrika açılımına Afrika Türk Ticaret 
ve Kültür Merkezleri ile liderlik edecek.

Girişim Sermayesi Fonu, 
üreten ve üretim yatırımlarını 
geliştirmek isteyen 
girişimcilerin arkasında 
önemli bir güç olacak
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E tkin bir kamu rolünün doğru kur-
gulandığı modellerin uygulanması 
ile desteklenecek girişim sermayesi 

fonları; verimlilik, rekabetçilik, katma de-
ğer artışı ve ihracat performansı açısından 
bakıldığında bir politika uygulama aracı 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Uluslararası pazarda rekabet etme potan-

siyeli olan KOBİ’ler için girişim sermayesi 
desteğinin sağlandığı finansmana erişimin 
yanı sıra girişim sermayesi fonları, etkili yö-
netişim anlayışının yaygınlaştırılmasında 
da önemli rol oynuyor. Büyümeyi doğru 
yönlendirmek amacıyla firmanın yöneti-
minde mentörlük yapan girişim sermayesi 
fonları, ölçeklenebilir girişimler oluşturmak 
üzere yeni ve etkili yönetim stratejileri ile fir-
manın küresel hedeflere yönelimini teşvik 
ediyor.
Türkiye’de en büyük eksiklik; sahip olunan 
potansiyele rağmen bölgesel oluşumları-
mızda ortak kimlik anlayışının ve kurumlar 
arası iş birliklerinin yeterli seviyede olma-
ması. Bölgenin uluslararası rekabetçi bir 
yer olabilmesi için orada kurumlar arası iş 
birliğini sağlamak gerekiyor. Bölgeye öz-
gün modeli bulmak ve tasarlamak, oranın 
güçlü taraflarına odaklanmak, bölge için 

Tarım Yatırım Fonu; tarım 
ürünlerinin topraktan 

üretime katılması sürecini, 
dünyaya liderlik yapabilecek 

bir ekosistem modeline 
dönüştürmeyi amaçlıyor
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ortak vizyon oluşturmak, bölgeyi tanıtmak 
ve markalaştırmak faaliyetleri de bu ko-
nuda önem taşıyor. Bu hususta bölgesel 
rekabetçilik politikaları, güçlü araştırma 
altyapıları üzerine kurulan büyük ve ya-
bancı ortaklı firmaların bölgeye gelmesi 
ve küçük firmaların yaşayabilecekleri bir 
ortamın gelişmesine imkân sağlayacak. 

Tarım Yatırım Fonu, Pazar Büyümesinde 
Kaldıraç Rolü Üstlenecek
Ülkemize büyük katkı sağlayacak girişim 
sermayesi fonlarından biri olan Tarım Ya-
tırım Fonu; tarım ürünlerinin topraktan 
üretime katılması sürecini, dünyaya lider-
lik yapabilecek bir ekosistem modeline 
dönüştürmeyi amaçlıyor. Tarım Yatırım 
Fonu’nun; girişim sermayesi fonu ve gayri-
menkul yatırım fonunun bir arada çalıştığı, 
küçük yatırımcıdan üreticiye ve kurumsal 
yatırımcıya kadar herkesin ortak olabilece-
ği bir finansal yönü olacak. Kısacası bu fon 
ile biri bin yapan paylaşımı, insani model-
le gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Tarım Yatırım Fonu, gayrimenkul fonu ile 
lisanslı depoculuk yatırımlarına ortak ola-
cak ve tarım arazileri satın alacak. Çıka-
racağı kira sertifikaları ile risk algısı düşük 
ulusal ve uluslararası yatırımcılara hitap 
edecek. Girişim sermayesi fonu ise tarım 
arazilerinin kiralanması ve uluslararası 
tarım yatırımları gibi faaliyetler yürüterek 
işlenmiş ya da işlenmemiş ürün ticareti ya-
pacak. Ayrıca elektronik ürün senetlerinin 
yatırımcılar için döviz, altın, hisse senedi 
gibi alternatif yeni bir yatırım aracı olarak 
kullanılmasını sağlayacağız. Tüm bu ça-
lışmalar ile pazarda tüccar değil, pazarı 
büyüten bir kaldıraç fonu rolünü benimse-
yeceğiz.

Önce farkındalık, sonra bilgi, en son ya-
tırım yapılmasının daha sürdürülebilir 
olacağı düşüncesindeyiz. Yatırım kararı-
nın bilgiyle, bilginin de fikirle şekillenmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Bunun için Girişim 
Sermayesi Yatırım Komisyonumuz, ilgili 
sektör komisyonlarımız ile disiplinler arası 
iş modellerini geliştirecek etkinlikler dü-
zenlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
aşamada dünya modellerini inceledik ve 
çeşitli ülkelerde tarım alanına yatırım ya-
pan girişim sermayesi fonları ile toplantılar 
gerçekleştirdik.  
Birçok alanda olduğu gibi devlet, ticari iş 
modelini geliştirecek düzenlemeler ve re-
formlarda özel sektörün önünde ilerliyor. Bi-
zim de özel sektör olarak servet yerine ser-
maye geliştirecek iş modelleri ve iş birlikleri 
ortaya koymamız gerekiyor. Bu noktada 
üretmek yetmiyor, sermaye platformu gibi 
maestro görevi yapmak da lazım.
Bizim tarım yatırım sermayesi modelimiz; 
fiyat istikrarı sağlamayı, tarımsal varlık 
fonu oluşturmayı, piyasayı regüle etmeyi, 
özel sektör sanayici veya tüccarlarının ha-
yatını kolaylaştırmayı ve tarım ürünlerinin 
farklı yollarla finansmanını sağlamayı ba-
şarabilecek.Tarım Yatırım Fonu ile ticaretin 
standartları belirlenmiş ürünler üzerinden 
yapılacak ve bu sayede kaliteli üretimin 
teşvik edilecek olması, güvenli rekabet edi-
lebilir bir ekosistem oluşmasını sağlayacak. 
Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı depo 
sistemi; tarım ürünlerinde vadeli işlem ve 
opsiyon piyasalarının gelişmesine ve ülke-
mizin uluslararası yatırım merkezi olması-
na ön ayak olacak. 
Tarım Yatırım Fonu; tarım ürünlerinin, fiziki 
mal ve numune gösterilmesine ve teslimi-
ne gerek olmaksızın ürün senetleri veya 
elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaret 
yapılmasını sağlarken, ürün depolama, 
finansman, sigorta, taşımacılık, yazılım ve 
IOT (internet of things) alanlarında fark-
lı start-up ve girişimlerin ortaya çıkmasını 
sağlıyor. Bu alanda da TÜBİTAK ve Hazine 
Müsteşarlığının imzaladığı Tech-InvesTR 
kapsamında; tarım teknolojilerine, fintek 
teknolojilerine, taşımacılık alanında IOT 
yenilikleri geliştiren şirketlere de sürdürüle-
bilir tarım ve beslenme, iletişim ve sayısal 
dönüşüm alanlarında oluşturacağımız giri-
şim sermayesi fonumuz ile yatırım yapma-
yı planlıyoruz.
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S ENYAP; birlikteliğin kudreti, dürüst, 
akıllı ve samimi çalışmanın bereketi 
ile dayanışma, ortaklık ve paylaş-

ma kültürü açısından ülkemize örnek bir 
sistem sunuyor. Gücünü birliktelikten alan 
SENYAP’ın iş modeli ve ortaklık anlayışı ile 
ilgili sorularımızı Yönetim Kurulu Başkanı 
Hikmet Köse, okurlarımız için yanıtladı. 

Gittikçe büyüyen SENYAP girişiminizin 
başlangıç ve gelişim hikâyesini sizden 
dinleyebilir miyiz?
Uzun yıllar MÜSİAD’ın çeşitli kurul ve ko-
misyonlarında çeşitli görevler aldım. Halen 
MÜSİAD Yönetim Kurulunda Sektör Kurul-
ları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı-
yım. MÜSİAD olarak güç ve imkânlarımızı 
bir araya getirdiğimizde güzel işler yapabi-
leceğimizin farkındayız. Bunun bir örneğini 
MÜSİAD üyelerinin Anadolu Yakası’nda 
kurduğu 183 konutluk ASYAM Yapı Koope-
ratifi’nde yaşadık. Ortaklarımız, geçen yıl 
taşındı ve emsal ticarî projelerin fiyatlarıyla 
kıyaslandığında çok kazançlı çıktı. Kurdu-
ğumuz yönetim organizasyonu ve sistem 
sayesinde diğer kooperatiflerdeki yönetim 
sorunları ve tartışmaların hiçbiri bizde ya-
şanmadı. Ortaklarımızın mutluluğu, proje-
nin kârlı sonuçları ve kurduğumuz modelin 

 MÜSİAD üyeleri arasında  
doğup büyüyen, özgün ve 

farklı bir güç birliği modeli 
olan SENYAP’ı, Yönetim 

Kurulu Başkanı Hikmet 
Köse’den dinledik
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verimliliğini görünce bunu daha yaygın 
bir ortaklık ve iş modeli olarak geliştirmeye 
karar verdik. Ortaklarının hakkını koruyan, 
işin merkezine ortağını koyan farklı ve öz-
gün bir yatırım ortaklığı şirketi olarak SEN-
YAP’ı kurduk. 

SENYAP’ın ortaya koyduğu ortaklık 
ve iş birliği modelinin Türkiye ekono-
misine katkısı ile ilgili düşüncelerinizi 
okurlarımızla paylaşır mısınız?
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en 
büyük sorunlarından biri, uluslararası are-
nada dev markalarla rekabet edebilecek 
yeterli sayıda şirket ve girişimciye sahip 
olamamasıdır. Bunun en temel nedeni, ser-
maye birikiminin yetersiz oluşudur. Çözüm 
yolu ise güç ve imkânlarımızı bir araya ge-
tirip çok daha büyük ve iddialı projeleri ha-
yata geçirebilecek, rekabet gücü yüksek 
büyük organizasyonlar kurmaktır. Bu ne-
denle bizler, SENYAP’ı Türkiye’nin mevcut 
küresel sistem ve rekabet koşulları ile başa 
çıkabilmesinin en önemli yöntemlerinden 
biri olarak görüyoruz.

Şimdiye kadar hangi alanlarda yatırım 
yaptınız? Öncelikle hangi sektörleri 
hedefliyorsunuz?
İlk şirketimiz SENYAP İnşaat AŞ, inşaat ve 
gayrimenkul alanında önemli bir tecrübe 
ve birikim edindi. Ancak her yıl ortalama 
1,5 milyon konutun el değiştirdiği, Türkiye 
ekonomisinin yüzde 16’sını oluşturan bu 

sektörde çok daha heyecan verici bir adım 
atarak Gayrimenkul Kıymetleri Borsası AŞ 
GABORAS’ı kurduk. Zira Cumhurbaşkanı-
mızın da ifade ettiği üzere gayrimenkul sek-
töründe il il, mahalle mahalle, hane hane 
her mülkün değerini doğru parametrelerle 
ve hakkaniyetle ortaya koyacak, spekülas-
yona yer vermeyen, doğru ve güncel bil-
gilerle desteklenmiş bir platforma ivedilikle 
ihtiyaç vardı. 

GABORAS, kendi geliştirdiği ciddi yazılım 
altyapısıyla Türkiye’nin gayrimenkul kıy-
met haritasını pek çok kriterin süzgecinden 
geçirerek yayınlayacak. Abone olanların 
ayrıntılı raporlar alabilecekleri online por-
talımız yayına başladığında, bu sektörde-
ki herkesin gözü GABORAS’ın yayınladığı 
bilgilerde olacak. Ulusal ve uluslararası 
tüm paydaşlar, aldığı veya satmak istediği 
mülkün fiyatını ve daha pek çok özelliği-
ni somut endekslere dayanarak en doğru 
biçimde tespit edebilecek. GABORAS, em-

SENYAP’ı geçmişte 
yaşanan tüm tecrübeler 
ışığında suistimallerin 
yaşanmayacağı; akla, 
mantığa, matematiğe ve ticarî 
gerçeklere uygun faizsiz bir 
sistem olarak tasarladık

MÜSİAD üyelerinin başarılı iş birliği projelerinden ASYAM MÜSİAD üyelerinin başarılı iş birliği projelerinden ASYAM 
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lak alıp satmanın da en büyük platformu 
olacak. Yüz binlerce üyeye ve takipçiye 
hizmet edecek olan GABORAS, ortaklarına 
iyi bir yatırım ve gelir sağlamanın dışında, 
Türkiye’yi bölgesinde gayrimenkul kıymet-
ler borsasının merkezi yapabilecek global 
bir vizyon içeriyor. Diğer önemli bir yatırı-
mımız ise poliüretan ham madde ve mal-
zeme üretimi, geri dönüşümü ile poliüretan 
proses makineleri ve kimyasal tesis imalatı 
alanlarında hizmet verecek SENPOLY Ltd. 
Şti. oldu. Bu yatırımımızla polyether polyol 
üretiminde Türkiye’de ilk ve tek firma ola-
cağız. MÜSİAD’ın öncülük ettiği yerlileşme 
çalışmalarına da inşallah değerli bir katkı 
sağlayacağız.

Çok kısa zamanda hızlı adımlar ve ya-
tırımlara giriştiğiniz görülüyor. Bunları 
hangileri takip edecek?  
Hedefimiz; uluslararası ölçekte dev projeler 
yapabilecek, markalar geliştirip satın ala-
bilecek çok büyük bir fon ve yatırım şirketi 
hâline gelmektir. Şu ana kadar karşılaştığı-
mız ilgi ve katılım hız kesmezse, hem ortak-
larımızın hem de ülkemizin önünü açacak 
çok sayıda yatırımı hayata geçirmemiz hiç 
de zor değil. Gelecek için planımız hava-
cılık, uzay, bilişim, sağlık, enerji, savunma 
sanayisi, mekatronik gibi alanlarda da 
Türkiye’nin çok daha iddialı ve güçlü bir 
konuma gelmesini sağlamaktır.

Türkiye yakın bir geçmişe kadar hatta 
günümüzde dahi bu tür kazançlı proje-
ler önerip ortaklarını mağdur eden hol-
ding ve şirketler görüp tanıdı. Bu kötü 
örneklerin hedefleriniz açısından sorun 
yaratacağını düşünmüyor musunuz? 
Bu şirketler ya manevî değerlere ya da 
çok büyük ve hızlı kazançlara vurgu 
yaptı. Oysa güvenden daha önemli olan, 
kurduğunuz sistemdir. Eğer kurduğunuz 
sistem yeterince şeffaf, ortakların katkı ve 
katılımlarına açık değilse, sorun çıkması 
kaçınılmazdır. Bu nedenle SENYAP’ı ku-
rarken geçmişte yaşanan tüm tecrübeleri 
masaya yatırıp, faizsiz bir modelin yanı 
sıra suistimallerin yaşanmayacağı, akla, 
mantığa, matematiğe ve ticarî gerçeklere 
uygun bir sistem kurmaya daha çok za-
man harcadık. Gelinen noktada; kazan-
cın bölüşümünde objektif, her an izlenip 

denetlenebilir bilgiye, veriye ve hakka-
niyete dayanan bir sistem kurduğumuza 
inanıyorum. Bu maksatla Katsayılı Kâr 
Dağıtım Sistemi (KKDS) adını verdiğimiz, 
her ortağın ilk günden başlayarak ortak 
kaldığı tüm günlerin sayısını sermaye 
ve çeşitli bilanço değerleriyle oranlayan 
algoritmik bir model geliştirdik. Bugü-
ne kadar birçok simülasyon ve testten 
başarıyla çıkan bu sistemin, ortakların 
hak ve hukukunu en hassas şekilde hesap 
ettiğini, inceleyen herkes kolaylıkla tespit 
edebiliyor. Zaten böyle olmasaydı bir sürü 
ticarî tecrübesi ve yatırımları olan işadamı 
ve girişimcilerin SENYAP’a ortak olmaları 
düşünülemezdi.

Bunun dışında sizi farklı ve özgün kılan 
şeyler nelerdir?
Geliştirdiğimiz yazılım ve sistem, sadece 
yatırımlardan doğan kâr paylarını hesap-
lamakla kalmıyor; şirketin geçmişteki kâr-
lılık ve kabiliyetlerinden doğan sermaye 
değeri artışını da kuruşuna kadar günlük 
olarak tespit ediyor ve ortakların hisse pay-
larına otomatik olarak ekliyor. Tüm ortak-
lara açık, kullanım kolaylığı olan ve keyfî 
müdahalelere kapalı bu sistem, yaptığı 
hesaplamaları tablolar hâlinde istendiği 
anda raporlayabiliyor.

R Ö P O R T A J

SENYAP’A ÜYE OLMANIN 
ŞARTLARI

SENYAP’a isim koyarken her bireyin taşıdığı 
büyük potansiyele, maddî ve manevî 
birikime atıfta bulunmuş, tek başına 
zayıf ve yetersiz duran bu potansiyeli 
birleştirmeyi ve ülkemiz için daha büyük 
bir güce dönüştürmeyi hedeflemiştik. Bu 
tür büyük hedeflere ulaşmak için benzer 
duygu ve ortak idealler taşımak bizim için 
çok önemli. Bu nedenle öncelikli olarak 
MÜSİAD üyesi kardeşlerimizi SENYAP’ın 
sunduğu fırsatlara katılmaya ve güç 
birliği yapmaya davet ediyoruz. İlgilenen 
arkadaşlar bize, www.senyap.com.
tr adresinden veya MÜSİAD üzerinden 
ulaşabilirler. Dileğim, ülkemizin içinden 
geçtiği koşullar karşısında ortaya 
koyacağımız başarı ve dayanışmanın 
sadece bir umut değil, yeni bir yükselişin ilk 
adımları olmasıdır.



engelleri kaldırıyoruz;
81 ülkede, üstün hizmet kalitesi, 
540 anlaşmalı hastanesi ve uzman kadrosu ile 
Mest  Group Assistance hizmetinizde!

Sağlıkta 
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