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Değerli MÜSİAD Ankara dostları,

Türkiye'nin son yıllarda üzerinde yoğunlaştığı 

konuların başında yerli üretimin ve yerli ürün 

kullanılmasının artırılması çalışmaları 

gelmektedir. Ülkemizin belirlediği hedeflerine 

bir an önce ulaşabilmesi için öncelikle 

ekonomik açıdan güçlü olması gerekmektedir. 

İhracat kapasitemizi ve diğer ülkelerle olan dış 

ticaret hacmimizi lehimize yönelik artıracak 

katma değeri yüksek yerli ürünler üretmemiz 

gerekiyor. Ekonomik krizlerin yaşanmaması ve 

diğer ülkelerle rekabet edilebilmesi açısından 

yerli ürün kullanımının ve üretiminin 

yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Bir 

ülkenin kendi kaynaklarına dayalı ekonomik 

kalkınması aynı zamanda sağlıklı bir toplumun 

ve ekonominin göstergesidir. Sanayicimizin, 

üreticimizin, çiftçimizin ve tüm çalışanlarımızın 

emeklerini ve çabalarını da göz ardı 

edemeyiz.

 

Bizler MÜSİAD Ankara olarak, yerli üretimin 

ve kullanımının yaygınlaştırılmasını milli bir 

sorumluluk olarak görüyoruz. Dolayısıyla 

maddi ve manevi değerlerimize sahip 

çıkmamız, çocuklarımıza yerli malı kullanımı 

alışkanlığını kazandırmamız gerektiğini 

savunuyoruz. Tüm sektörlerde gerçekleştirilen 

yatırım projelerinde yerli kaynakların payını 

artırmalıyız. Yerli üretimin özellikle tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarınca kullanılmasının hem 

bütçeye katkıda hem de yerli malı kullanımı 

teşvikinde önemli bir adım olduğunu 

düşünüyoruz. 

Bununla birlikte iş dünyasının ve sanayicinin 

ihtiyacı olan bilimsel çalışmaları yurt dışından 

ithal etmek yerine üniversitelerimiz ve bilim ve 

teknoloji merkezlerimizce karşılanmasına 

dikkat etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz 

günlerde yaşadığımız Hollanda krizi bir kez 

daha gösterdi ki her anlamda kendine yeten 

bir ülke olma hedefi olmazsa olmazımızdır. 

Dolayısıyla tüm alanlarda yerli üretime sahip 

çıkarak ülkemizi geleceğe güçlü bir biçimde 

taşımalıyız. Bunu yapmak için de yeterli 

birikimimiz, tecrübemiz, insan kaynağımız ve 

ekonomik gücümüz mevcut.

MÜSİAD Ankara olarak ülkemizi geleceğe 

taşımada yerli üretimin gücünün çok önemli 

olduğunun farkındayız. Bu yüzden 2017 yılı 

için ülkemiz, aziz milletimiz ve iş dünyası 

adına büyük önem arz eden “Yerli Param Yerli 

Markam” mottosuyla yerli ürün üretimine ve 

kullanımına yönelik farkındalık oluşturacak 

sosyal sorumluluk projemizi hayata 

geçireceğiz. Proje kapsamında yerli ürün 

üretimini ve tüketimini teşvik eden, kendi 

değerlerimizi öne çıkaran ve koruyan anlayışı 

yaygınlaştırmaya yönelik çeşitli çalışmalar 

yapacağız. Aynı zamanda Sektör Kurulları ve 

İş Geliştirme Komisyonu çalışmalarımız 

kapsamında 16 sektör kurulumuzla sektörlerin 

ana sorunlarının çözümüyle birlikte AR-GE 

faaliyetlerimizle yerli üretim konusunda 

önemli projelerimizi de hayata geçireceğiz.

Önümüzde ülkemizi ve milletimizi yakından 

ilgilendiren 16 Nisan Anayasa Değişikliği 

Referandumu var. MÜSİAD Ankara olarak 

hedeflerimize ulaşmak açısından sürdürülebilir 

politikalarla ülkemizin huzur, güven ve istikrar 

içinde yoluna devam etmesini son derece 

önemsiyoruz.

Huzurun, güvenin ve istikrarın hâkim olduğu 

yerlerde hem yabancı hem de yerli 

yatırımcılar yatırım yapar. Belirsizliğin, sistem 

karmaşasının ve istikrarsızlığın olduğu yerlerde 

ise yatırımdan ve güçlü bir ekonomiden söz 

edemeyiz. Türkiye'yi bugünkünden daha 

güçlü ve daha istikrarlı hale getirmenin doğru 

olacağını düşünüyoruz.

MÜSİAD Ankara olarak, 16 Ocak 2017 

tarihinde 22. Genel Kurulu'muzu birlik, 

beraberlik ve kardeşlik içerisinde büyük bir 

coşkuyla gerçekleştirdik. 2017 ve 2018 yıllarını 

kapsayan yeni dönemde de üyelerimizi 

merkeze aldığımız bir anlayışla ve büyük 

hedeflerle ilerlemeye devam edeceğiz. 22. 

Genel Kurulu'muz neticesinde, bizleri 

böylesine onurlu bir göreve layık gören, bu 

ağır emaneti bizlere teslim eden, bizlere 

inanan ve güvenen çok kıymetli üyelerimize 

yönetim kurulumuz adına bir kez daha 

şükranlarımı sunuyorum.
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GİRİŞ

MÜSİAD ANKARA GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Burhan Varol

MÜSİAD Ankara 

Genel Yayın Yönetmeni

Değerli okurlarımız,

MÜSİAD Ankara Dergisi'nin 2017 yılındaki 

ilk sayısıyla yine karşınızdayız.

Genel Yayın Yönetmeni olarak ilk yazımda 

sizlerle buluşmanın mutluluğunu ve 

heyecanını yaşıyorum.

MÜSİAD Ankara olarak 2017 yılına 22. 

Genel Kurulu'muzu gerçekleştirmenin 

heyecanıyla ve haklı gururuyla girdik. Yine 

gençlik kurulumuz Genç MÜSİAD 

Ankara'mızın Genel Kurulu'yla genç 

kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olduk. 

Daha önce olduğu gibi yeni dönemde de 

MÜSİAD vizyonuna ve ruhuna yakışır bir 

biçimde ülkemiz, milletimiz, Ankara'mız ve 

tüm iş dünyası için sorumluluklarımızı 

artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu iki aylık süreçte birçok önemli 

organizasyona ve etkinliğe imza attık. 

Sektörlere yönelik hazırladığımız raporları 

ilgili kişilere ve kurumlara ileterek çözüm 

geliştirmeye gayret ettik.

Ülke ve millet olarak kalkınmamızda yerli 

üretimin ve yerli ürün kullanımının 

artırılması gerektiği bilincinden hareketle 

bu sayımızda ana tema olarak “Yerli 

Üretim” konusunu belirledik.

Büyük bir ilgiyle takip edilen ülke tanıtım 

bölümünde sahip olduğu teknolojik 

altyapısıyla öne çıkan, yazılım sektörünün 

yükselen gücü Hindistan'a yer vererek 

yatırım fırsatlarını ve sektörlere yönelik 

değerlendirmeleri ele aldık.

Birçok değerli köşe yazısı ile birlikte TOBB 

Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile 

yaptığımız röportajla ekonominin nabzını 

tuttuk.

Kapsamlı ve zengin içeriğiyle MÜSİAD 

Ankara Dergimizin 40. sayısını siz değerli 

okurlarımızın beğenilerine sunuyoruz. 

Keyifle okumanız dileklerimle, bir sonraki 

sayımızda görüşmek üzere…
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BURADA
YER ALMAK
İSTER MİSİNİZ

?
Gündeme dair ilgi çekici 
dosya konuları, güncel 
gelişmeler, röportajlar 
ve aktüel içeriğiyle 
MÜSİAD Ankara dergisi, 
9 yıldır geniş okuyucu 
kitlelerine ulaşıyor. 

Siz MÜSİAD Ankara 
Üyeleri, kendi 
sektörünüzdeki 
bilinirliğinizi arttırmak, yeni 
pazarlar ve dağıtım 
kanalları bulmak, 
kurumsal tanıtımlarınızı ve 
kampanyalarınızı 
duyurmak, iş dünyası ve 
son kullanıcıya aynı anda 
ulaşma fırsatını, derginin 
reklam sayfalarında yer 
alarak sağlayabilirsiniz. 

0312 212 22 02

Detaylı Bilgi ve 
Reklam Rezervasyon 
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MALEZYA YATIRIM VE 
İŞ FIRSATLARI TOPLANTISI 

ATO'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara, Ankara Ticaret Odası (ATO), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 

(DEİK), Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Platformu tarafından Malezya'daki yatırım ve iş fırsatlarının 

değerlendirildiği toplantı ATO'da düzenlendi.

Programda konuşan MÜSİAD Ankara 

Başkanı İlhan Erdal, Malezya'nın da Türkiye 

gibi ekonomisi gün geçtikçe gelişen ve 

büyüyen bir ülke olduğunu belirterek, 

“Aynı hedeflere yürüyen bu iki ülke için 

karşılıklı olarak ticari dostlukların daha 

ileriye taşınmasını önemsiyoruz.” dedi.

“İlk hedefimiz, iki ülkenin de lehine olacak 

ve iki ülkeyi de memnun edecek şekilde 

ticaret hacmimizi artırmak olmalıdır.” diyen 

Erdal, bu rakamları aşacak kapasitenin ve 

şartların mevcut olduğunu vurgulayarak, 

“Yeter ki kararlı olalım, gerçek 

potansiyelimizi ortaya çıkaralım. Ülkeler 

birbirleriyle ticari ilişkilerini geliştirerek 

büyürler ve güçlenirler. Yeni pazarları 

araştırmak, ihracatımızı artırmak ve 

yatırımlarımızı hızlandırmak için taraflar 

olarak çaba göstermeliyiz.” dedi.

İlhan Erdal: “Ticaret Merkezleri 

Oluşturulmalıdır”

“Malezya ile ekonomik hacmimizi artıracak 

ticaret merkezlerinin oluşturulmasını son 

derece önemsiyoruz.” diyen Erdal sözlerini 

şöyle sürdürdü: “Kurulacak ticaret 

merkezleri orada yapılan yatırımları daha 

güçlü ve daha kalıcı hale getirecektir. 

İlhan Erdal
MÜSİAD Ankara Başkanı

Ticaret merkezleri, sürdürülebilir ekonomik 

ilişkilere temel oluşturacaktır. Bu ülkelerle 

irtibatımız olsun istiyoruz. İş gezileri ve 

fuar organizasyonları yaparak girişimcilerin 

önünü açalım.

Ayrıca sadece üretim ve sanayi alanında 

gerçekleştirilen yatırımlar ile ticari 

faaliyetler değil iki ülkenin birbirini daha 

yakından tanıması açısından turizm iş 

birliğinin artırılmasının da çok değerli 

olduğunu düşünüyoruz.

Bizim Malezya ile ilgili ilişkilerimiz sadece 

ticari ve ekonomik ilişkilerle sınırlı 

kalmamalıdır. Tüm taraflar olarak sosyal ve 

kültürel ilişkilerimizi en üst seviyeye 

taşımalıyız. İki ülke arasında daha dinamik 

ve süreklilik gösteren ilişkileri tesis 

etmeliyiz.”

ATO Yönetim Kurulu Üyesi 

İhsan Şahin: “Malezya 

Girişimcilerimize Fırsatlar Sunuyor”

Toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu 

Üyesi İhsan Şahin, toplantıyı iki ülke 

arasındaki kardeşliği, ticaret dostluğuna 

dönüştürmek adına organize ettiklerini 

söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür 

etti.

Türkiye, dünyanın hâlihazırda en büyük 

ekonomik bütünleşme modeli olan 

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisi 

içinde diyen Şahin, “Bu nedenle Türkiye, 

Malezya için Avrupa pazarına giriş kapısı 

durumunda. Aynı konum Malezya ve 

ASEAN için de geçerli. Malezya da 

ASEAN'ın yani Güneydoğu Asya Ülkeleri 

Birliği'nin kapısı olarak, girişimcilerimize 

fırsatlar sunuyor.” dedi.

DEİK Türkiye-Malezya İş 

Konseyi Başkanı Süheyla Çebi 

Karahan: “Malezya Türkiye için 

İdeal Bir Ülke”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 

Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkanı 

Süheyla Çebi Karahan da Türkiye'nin 

etrafında yer alan ülkelerde yaşanan 

sıkıntılara değinerek, bu anlamda 

Türkiye'nin Asya gibi büyük bir bölgeye 

yönelmesi gerektiğini söyledi.

Bu açıdan bakıldığında Malezya'nın 

önemli bir ülke olduğunu vurgulayan 

Karahan, “Malezya, Müslüman bir ülke ve 

bütün halk İngilizce konuşabiliyor. İş 

yapabilirlik listesinde dünyada 18. sırada. 

Türkiye'den Malezya'ya haftada 10 uçak 

seferi var. Bizim iş yapmamız için ideal bir 

ülke.” değerlendirmesinde bulundu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: 

“Malezya'nın Ekonomi Alanındaki 

Başarısı Rastlantı Değil”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 

Nurettin Özdebir ise Malezya'nın 

kalkınmada gösterdiği performansın 

kendisini çok etkilediğini dile getirerek, 

Malezya'nın zengin doğal kaynaklara 

sahip olduğunu dolayısıyla ekonomi 

alanındaki başarısının bir rastlantı 

olmadığına dikkati çekti.

Malezya'nın ayrıca eğitim ve teknolojiye 

de ağırlık verdiğini, tasarruf oranlarını 

yükselttiğini anlatan Özdebir, “Malezya'nın 

başarısı sadece ekonomik refahın 

ötesinde, saygıyla, ortak hedefe ulaşmak 

için birlikte çalışmanın önemini gösteriyor.” 

değerlendirmesinde bulundu.

TMB Başkanı Mithat Yenigün: 

“Mesafe Önemli Değil Yeter ki İş 

Olsun”

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı 

Mithat Yenigün de sektör olarak bu 

zamana kadar 114 ülkede, 340 milyar 

dolarlık hacme sahip, 9 bine yakın projeye 

imza attıklarını ifade ederek müteahhitler 

olarak Malezya'ya seve seve 

gidebileceklerini belirtti. 

Yenigün, “Mesafe önemli değil yeter ki iş 

olsun. Türk insanı girişimcidir, gözü karadır. 

Biz yurt dışına böyle açıldık. Malezya'da 

müteahhitlik sektörüne ihtiyaç varsa seve 

seve gideriz.” ifadelerini kullandı.
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TÜRKİYE-SENEGAL 
İŞ KONSEYİ TOPLANTISI ATO'DA YAPILDI

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, ATO Congresium'da düzenlenen DEİK 

Türkiye-Senegal İş Konseyi Toplantısı'na katıldı.

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, son 

yıllarda Türkiye ile Senegal arasında 

ekonomik ve sosyal ilişkilerin arttığını ifade 

ederek, “Hedefimiz kardeş ülke Senegal ile 

ilişkilerimizi üst seviyeye taşımak ve 

ekonomik yatırımlarımızı artırmaktır.” dedi.

Bu tür organizasyonların önemine vurgu 

yapan Başkan Erdal, ekonomik ve siyasi 

ilişkilerden öte öncelikle kardeşlik ikliminin 

tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 

Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı ve 

MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi 

İhsan Şahin ise Ankara Ticaret Odası (ATO) 

ve MÜSİAD Ankara ile Senegal'in başkenti 

Dakar'da fuar düzenlemek ve Türk 

ürünlerini tanıtmak istediklerini belirterek, 

“Ankara ile Dakar'ı buluşturacağız.” dedi.

Toplantıya, Türkiye Müteahhitler Birliği 

Başkanı Mithat Yenigün ile Senegal'in 

Ankara Büyükelçisi Moustapha Mbacke de 

katıldı.

Mart-Nisan 2017 // Yıl:10
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MÜSİAD ANKARA'DAN

ERCAN TOPACA'YA ZİYARET

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve 

beraberindeki heyet, Ankara Valiliğine atanan 

Ercan Topaca'ya hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu. Ziyarete, Başkan İlhan Erdal, Başkan 

Yardımcıları Hasan Basri Acar, Hasan Fehmi 

Yılmaz, Nuh Acar ve Yönetim Kurulu Üyesi Aydın 

Erkoç katıldı. 

Kendilerinin Ankara Valisi olarak atanmalarından 

duydukları memnuniyeti dile getiren İlhan Erdal, 

Ankara'nın her konuda hak ettiği yere kavuşması 

için Ankara Valiliği ile etkin birliktelikle çalışmak 

istediklerini ifade etti. 

Kamu yararına çalışan dernek statüsünde 

bulunan MÜSİAD Ankara'nın faaliyetlerini 

incelediğini, Ankara'nın gelişimine dair Platform 

Ankara çatısı altında yayınlanan raporu başarılı 

bulduğunu ifade eden Vali Topaca, Ankara için 

öncelikli çalışmaların hayata geçirilmesi için 

çalışacaklarını belirtti. 

MÜSİAD ANKARA'DAN ÜYELERİNE

CAZİBE MERKEZLERİ SUNUMU
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ahmet 

Buçukoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Satı Balcı'nın katılımıyla MÜSİAD Ankara üyelerine yönelik Cazibe Merkezleri 

Programı ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

tarihinde Diyarbakır'daki açıklamasıyla 

harekete geçti. Bu program, 23 ilimize 

yönelik bir yatırım seferberliğidir. Cazibe 

Merkezleri Programı'na Adıyaman, Ağrı, 

Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, 

Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 

Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, 

Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli 

ve Van dâhil olan illerimizdir. Bu projenin 

tasarımı ve koordinasyonu Kalkınma 

Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Uygulayıcı kuruluş olarak ise Kalkınma 

Bankası belirlenmiştir. İstihdam, üretim, 

ihracat hamlesi en kapsamlı ve cazip 

destek unsurlarıdır.” dedi.

Bilgilendirme toplantısı, Kalkınma Bankası 

Genel Müdürü Ahmet Buçukoğlu ve Genel 

Müdür Yardımcısı Satı Balcı'nın yaptıkları 

sunumun ardından MÜSİAD Ankara 

üyelerinin önerileri ve sorularının 

cevaplanmasıyla son buldu.

Toplantının açılış konuşmasında Cazibe 

Merkezleri Programı'nın önemine vurgu 

yapan MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan 

Erdal, bu projenin hem işverenler hem 

bölge hem de ülke için önemli bir fırsat 

olduğunu belirtti.

İlhan Erdal: “Bu Projeyi Milli 

Seferberliğin Bir Parçası Olarak 

Görüyoruz”

MÜSİAD Ankara olarak, Doğu Anadolu 

Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

hakkında bölgede faaliyet gösteren iş 

adamlarıyla sürekli bilgi alışverişinde 

bulunduklarını ifade eden Erdal, “Bu 

projeyle gerçekleştirilecek yatırımlar 

istihdamı artıracağı gibi ülke içindeki 

bölgesel gelişmişlik düzeyindeki farkın 

kapanmasında da önemli rol üstlenecektir. 

Bizler bu projeyi bir ekonomik yatırımdan 

çok, milli seferberliğin bir parçası olarak 

görüyoruz.” dedi.

Ahmet Buçukoğlu: “İstihdam, 

Üretim, İhracat Hamlesi En Kapsamlı 

ve Cazip Destek Unsurlarıdır”

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ahmet 

Buçukoğlu ise birçok desteği ve teşviği 

içeren bu paketin toplumda önemli bir 

karşılık bulduğunu söyledi. 23 ilde 

uygulamaya konulan Cazibe Merkezleri 

Programı'nın talep toplama aşamasında 

elde ettikleri verilerin oldukça yüksek 

olduğuna değinen Buçukoğlu, şimdiye 

kadar gelen taleplerle birlikte 

gerçekleştirilecek yatırımlarda öngörülen 

istihdamın 11 bin civarı olduğunu belirtti.

Yapılacak sabit yatırım tutarının gün 

geçtikçe arttığına dikkati çeken Buçukoğlu, 

“Cazibe Merkezleri Programı, Sayın 

Başbakanımızın yatırım destek hamlesi 

kapsamında yaptıkları 4 Eylül 2016 
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MÜSİAD'DAN 
BAKAN TÜFENKCİ'YE TAZİYE ZİYARETİ 

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal ve MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'ye taziye ziyaretinde bulundular.

Görüşmede ayrıca ekonomiye yönelik genel değerlendirmeler 

üzerinde durularak Bakan Tüfenci'ye lojistik ve mobilya 

sektörlerine ilişkin MÜSİAD Ankara tarafından hazırlanan bilgi notu 

takdim edildi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Ali Yalçın ve 

beraberindeki heyet MÜSİAD Ankara'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcısı 

Mehmet Emin Esen, MÜSİAD Ankara 22. Olağan Genel Kurulu 

sonrası MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal'ı makamında ziyaret 

ederek hayırlı olsun temennilerini ilettiler.

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, ziyaretten duydukları 

memnuniyeti dile getirerek MEMUR-SEN Heyeti'ne ziyaretlerinden 

dolayı teşekkür etti.

Bakan Tüfenkci'nin annesinin vefatından dolayı derin bir üzüntü 

duyduklarını ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve 

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, Bakan Tüfenkci'ye başsağlığı 

dileklerini ilettiler. Bakan Tüfenkci, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek MÜSİAD Heyeti'ne teşekkür etti.

MEMUR-SEN'DEN 
MÜSİAD ANKARA'YA ZİYARET

Ziyarete MÜSİAD Ankara Kurucu Başkanı Hüdaverdi Çakır ve 

MÜSİAD Ankara Başkan Yardımcıları Hasan Basri Acar, Ahmet 

Bahaddin Meral, Hakan Tokaç, Ömer Faruk Coşkun ile MÜSİAD 

Ankara Üyesi Selman Kadooğlu katıldı.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Yalçın, ziyaret sonunda “Anı Defteri”ni 

imzalayarak iyi niyet dileklerini iletti.
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BREXİT SÜRECİ TOBB'DA GÖRÜŞÜLDÜ
İngiltere Dış Ticaret Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Lord Price, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki çalışma 

yemeğine katıldı.  Türkiye-İngiltere ticari ilişkileri ve Brexit (AB'den çıkış) sürecinin ele alındığı toplantıda, İngiltere'nin 

AB'den ayrılması sürecinde iki ülke arasındaki ticaretin zarar görmemesi ve ilişkilerin artırılması konuları üzerinde duruldu.

Konuk Bakan Price, Brexit'a ilişkin bilgi 

verirken, ilk yapılması gerekenin ticari 

ilişkilerde boşluk bırakmamak ve sonrasında 

da bu ilişkileri daha da geliştirmek 

olduğunu söyledi. Türkiye'yi son derece 

güçlü bir ticaret ortağı olarak gördüklerini 

vurgulayan Lord Price, iki ülke arasında 

önemli ticari bağların bulunduğunu 

belirterek, Türkiye'nin özellikle turizm 

alanında çok önemli bir destinasyon 

olduğunu bildirdi.

Price, kendisinin de 33 yıllık bir iş adamı 

olduğunu ve Birleşik Krallık'ta süpermarket 

zinciri işlettiğini hatırlattı. Birleşik Krallık 

olarak öncelikle kendi zaman çizelgelerini 

belirleyeceklerinin altını çizen Price, AB ile 

yeni ve kapsamlı bir serbest ticaret 

anlaşmasının müzakere edilmesi gerektiğini 

anlattı. Güncel ticari konuları AB ortaklarıyla 

devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Lord Price: “Serbest Ticaret 

Fiyatların Düşmesini Sağlar”

Serbest ticaret konusuna büyük önem 

verdiklerini söyleyen İngiltere Dış Ticaret 

Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Lord 

Price, dünya ticaretinde koruyucu 

tedbirlerin artış göstermesinden yakındı. 

Price, serbest ticaretin insanların 

yoksulluktan kurtulması ve daha ucuz ve 

kaliteli ürünlere ulaşmasını sağladığını 

vurguladı. Price, iş dünyası ve toplum 

başarısının iç içe olduğunu belirterek, 

Birleşik Krallık'ta vergilerin %75'inin iş 

kollarından geldiğine dikkat çekti. Bakan 

Lord Price ayrıca 24 ülke gezerek, iş 

adamları ve bakanlarla görüştüğünü 

bildirirken, Türkiye ile ilişkileri derinleştirmek 

istediklerini sözlerine ekledi.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu: “Ticari 

İlişkiler 16 Milyar Dolara Ulaştı”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da 

konuşmasında iki ülke arasındaki ekonomik, 

ticari ve politik ilişkilerin her zaman kritik 

önem taşıdığına vurgu yaptı. Hisarcıklıoğlu, 

Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin AB'ye üyelik 

sürecine her zaman destek olduğunu ifade 

ederken, ikili ticari ilişkilerin seviyesinin 16 

milyar dolara ulaştığını anlattı. Bu 

rakamlarla Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin 

AB'deki ana ticaret ortaklarından olduğunu 

bildiren TOBB Başkanı, Türkiye'de yaklaşık 2 

bin 800 İngiliz kökenli firma bulunduğu 

bilgisini verdi.

Mart-Nisan 2017 // Yıl:10

Türk iş dünyası olarak da Brexit sürecini 

merakla takip ettiklerini kaydeden 

Hisarcıklıoğlu, “Bu Brexit sert mi yoksa 

yumuşak mı olacak? Atılacak adımlar, takip 

edilecek yol ne olacak? AB'nin geleceği 

konusunda büyük etkileri olacağını 

biliyoruz. Türkiye ve AB arasındaki Gümrük 

Birliği'nden dolayı Türkiye-Birleşik Krallık 

ticari ilişkileri üzerinde de etkisi olacaktır.” 

diye konuştu.

KİMLER KATILDI?
Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB İkiz 

Kuleler'de düzenlenen çalışma yemeğine; 

İngiltere Dış Ticaret Politikasından Sorumlu 

Devlet Bakanı Lord Price, İngiltere'nin 

Ankara Büyükelçisi H.E. Richard Moore, 

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TİSK Başkanı 

Kudret Önen, TOBB Yönetim Kurulu 

Sayman Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası 

Başkanı Faik Yavuz, İKV Başkanı Ayhan 

Zeytinoğlu, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan 

Erdal, Ankara Ticaret Odası Başkan 

Yardımcısı Mustafa Deryal, Ankara Sanayi 

Odası Genel Sekreteri Yavuz Cabbar, 

TÜGİAD Başkan Yardımcısı Efe Bezci, DEİK 

Koordinatörü Dilek Tuna ile TEPAV 

Direktörü Prof. Dr. Güven Sak katıldı.
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MÜSİAD ANKARA 
ENDÜSTRİ 4.0 KONFERANSI'NA 

KATILIM SAĞLADI

Başkan Yardımcısı Meral konuşmasında, 

MÜSİAD Ankara olarak Endüstri 4.0'ı tarihi 

bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, 

“Türkiye gerek ekonomik gerekse siyasi 

imkansızlıklar nedeniyle, maalesef, 

geçmişteki tüm sanayi devrimlerini çok 

geriden takip etmiştir. Ancak son yıllardaki 

olumlu gelişmeler ve devasa yatırımlarla 

birlikte katıldığımız toplantılarda ve 

konferanslarda görüyoruz ki, bu konuda 

çok önemli çalışmalara imza atılıyor. Bu 

gelişmeler ışığında, inşallah ülkemizin 4. 

Endüstri Devrimi'ne diğer ülkelerle 

beraber geçeceğini ümit ediyoruz.” dedi.

Endüstri 4.0'ın; ekonomik büyüme, 

istihdam, sosyal istikrar, kalıcı değer, iş 

güvenliği, verimlilik ve yüksek yaşam 

standartları gibi birçok avantajı 

beraberinde getireceğini ifade eden 

Meral, “Bu tür geçiş dönemleri zor olduğu 

kadar birçok fırsatı da içinde barındırır. Bu 

yüzden dünyanın en büyük ilk 10 

ekonomisine girme yolunda Türkiye'nin, 

Endüstri 4.0 Devrimi'ne duyarsız ve uzak 

kalması düşünülemez.” dedi.

Türkiye Bilişim Derneğinin ev sahipliğinde Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer 

Merkezi tarafından düzenlenen “Endüstri 4.0 Tasarım, Mühendislik ve Dönüşüm Kümesi 

Sektörleri Geleceğe Taşımada Endüstri 4.0 Konferansı”na MÜSİAD Ankara adına Başkan 

Yardımcısı Ahmet Bahaddin Meral konuşmacı olarak katıldı.

Ahmet Bahaddin Meral

MÜSİAD Ankara Başkan Yardımcısı
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İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MÜSİAD ve HAK-İŞ iş birliğinde yürütülen “İş Yaşamı Becerileri Paneli ve İşçi ve İşverenlerin Uyum 

Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Teknik Destek Projesi” eğitim programının 14.sü 

Ankara'da gerçekleştirildi.

MÜSİAD ANKARA
HABERLERİ

İlhan Erdal

MÜSİAD Ankara Başkanı

Mahmut Arslan

HAK-İŞ Genel Başkanı

Programın açılış konuşmasını yapan 

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, 

projenin amacına ve önemine değinerek, 

“Bugün burada ülkemizin en güzide 

kuruluşlarından HAK-İŞ 

Konfederasyonu'yla ortaklaşa 

yürüttüğümüz, günümüz iş dünyasının en 

önemli sorunlarından biri olan işçi ile 

işveren arasındaki sosyal diyalogun 

artırılması ve iletişimin güçlendirilmesi 

amacıyla bu önemli programı 

gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Çalışma hayatında hem bireylerin 

mutluluğu hem de iş verimliliğinin ve 

etkinliğinin artırılması için işveren ve 

çalışan arasındaki uyumun, sosyal 

diyalogun ve güçlü bir iletişimin tesis 

edilmesi gerektiğini ifade eden Erdal, 

“Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren 

kurumlara ve ülkemizde de kurumsal 

yapısını güçlendirmiş firmalara 

bakıldığında, çalışan ve işveren arasındaki 

uyumun artmasıyla doğru orantılı olarak 

firmaların çıktılarının da artış gösterdiği 

görülmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar 

sonucunda, kendilerine değer verildiğini 

düşünen çalışanların, yöneticilerine daha 

çok güven duyduğu da karşımıza çıkıyor.” 

diye konuştu.

İlhan Erdal: “Yöntem Değişebilir, 

Önemli Olan Değer ve Adalet 

Kavramını Sağlayabilmektir”

Başkan Erdal, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bizler, bu meselenin iş verimliliğini 

artırmaktan öte öncelikle insani ilişkiler 

bağlamında değerlendirilmesi gerektiği 

düşüncesindeyiz. Ayrıca işveren ile 

çalışanlar arasında var olan ilişkinin 

temelinin değer ve ekmek ortaklığı 

olduğunu düşünüyoruz. Yöntem 

değişebilir ama önemli olan değer ve 

adalet kavramını sağlayabilmektir. 

Dolayısıyla sistemin işleyişindeki pratikleri 

ve hassasiyetleri bu çerçevede 

şekillendirmeliyiz. 

İşveren tarafı girişimde bulunmaktan, 

çalışan ise emeğini sunmaktan 

çekindiğinde ortada kazanılacak bir 

ekmek, paylaşılacak bir işin olmayacağını 

hepimiz biliyoruz. Alın teriyle sermayeyi 

buluşturan bir helal ortaklığı için, bu sosyal 

uyumun arka planında ekmek ortaklığının 

ve amaç ortaklığının yatması gerekiyor.

Ciddi iş yükü, yönetici veya işveren ile 

çalışanlar arasında mesafelerin açılmasına 

neden olmamalıdır. Bu projeyle birlikte bir 

anlamda iş barışının sağlanarak işçi ve 

işveren arasındaki mesafelerin ortadan 

kaldırılması amaçlanmaktadır.

Bu projede emeği geçen, bu projeye 

öncülük eden MÜSİAD Genel Başkanımız 

Sayın Nail Olpak'a ve HAK-İŞ Genel 

Başkanı Sayın Mahmut Arslan'a, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB 

Koordinasyon ve Mali Yardımlar Dairesi 

Başkanlığı yetkililerine, MÜSİAD Genel 

Merkezi'mize, projemiz hizmet ihalesi 

yüklenicisi GFA – Ankon Konsorsiyumu'na, 

proje uzmanlarına ve destek ekibine 

şükranlarımı sunuyorum.

Projemizin; çok kıymetli çalışanlarımıza ve 

işverenlerimize, MÜSİAD'ımıza ve HAK-

İŞ'imize, ekonomimize ve ülkemize hayırlı 

olmasını diliyorum.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut 

Arslan: “Risk ve Tehlikelere Karşı 

İşverenleri Uyarmak Çalışanların 

Görevi”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 

yaptığı konuşmasında çalışma hayatına ve 

gündeme ilişkin değerlendirmelerde 

bulunarak; “Ülkemizin saygın işveren 

kuruluşlarından MÜSİAD ile birlikte 15 

ilimizde bu büyük projeyi başarıyla 

gerçekleştiriyor olmanın haklı gururunu ve 

sevincini sizlerle paylaşmak istiyorum.” 

dedi. 

Arslan; işçiler, işverenler, sosyal diyalog ve 

çalışma hayatı şeklinde 4 sütun üzerine 

inşa edilen teknik destek projesinin Adana, 

Ankara, Antalya, Artvin, Bursa, Denizli, 

Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, 

Konya, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve 

Trabzon illerinde gerçekleştirileceğini ifade 

ederek çalışma hayatında uyumun ve 

sosyal diyalogun önemine vurgu yaptı.

Arslan, çalıştığı işletmeyi tanımanın, risk ve 

tehlikelere karşı işverenleri uyarmanın 

çalışanların görevi olduğuna dikkati 

çekerek, “İş yerlerimizde işlerin iyi gitmesi, 

üretimin ve rekabet gücünün artması, 

bilançoların denk olması, yeni yatırımların 

teşvik edilmesi gibi birçok konuya bizim 

de çalışanlar olarak taraf olmamız gerekir.” 

şeklinde konuştu.
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Hasan Fehmi Yılmaz
MÜSİAD Ankara 

Yönetim Kurulu Üyesi

ANKARA'NIN 
EKONOMİSİ

Ankara'mızın 

uygun konumu, 

dünya ölçeğinde 

2,5 saat uçuş 

mesafesiyle yaklaşık 

1 milyar insana 

ulaşılabilirliği ve 

dünyadaki kentlere 

kıyasla hem ekonomik 

hem de turizm 

potansiyelinin yüksek 

olması kentimizi 

cazip kılmaktadır.

• Ankara'da 19 adet üniversite ve 

 yaklaşık 240 bin üniversite öğrencisi 

 bulunmaktadır.

• Ankara'da 6 adet teknokent 

 bulunmakta ve her geçen gün yenileri 

 yapılmaktadır.

• Ankara'da 100'e yakın özel ve kamu 

 müzeleri bulunmaktadır.

• Ankara ihracatta ikincidir. Aynı 

 zamanda bir sanayi kentidir. Ankara'da 

 10 adet organize sanayi bölgesi 

 bulunmaktadır.

• Ankara, tarımda da 2. büyük üretim 

 alanıdır.

ÖNCELİKLİ ALANLAR
1- Savunma Sanayi

2- Sağlık Turizmi

3- Turizm

4- Bilişim

5- Eğitim 

6- Tarım-Gıda

7- Sanayi

SAVUNMA SANAYİ
ASELSAN, HAVELSAN, TAI, ROKETSAN, 

MKE, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Genel 

Kurmay Başkanlığı gibi kurumların 

Ankara'da olması; bu şirketlere yedek 

parça üreten pek çok firmanın Ostim ve 

İvedik OSB'lerde yer alması ve halen bu 

bölgelerde yeni şirketlerin kurulması 

göstermektedir ki savunma sanayi 

Ankara'mız için gelişen bir sektördür. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın 

belirlediği, Türkiye çapında önde gelen 25 

savunma sanayi şirketinin 16'sı Ankara'da, 

yine ilk 10 firmanın 8'i Ankara'da 

bulunmaktadır. ASELSAN, dünyanın en 

büyük 100 firması arasına giren tek Türk 

şirketidir. Kazan'a organize savunma sanayi 

bölgesi kurulması öngörülmektedir.

SAĞLIK TURİZMİ
Ankara'mızdaki kamu ve özel 

hastanelerimiz, sayısı ve kalitesi 

bakımından dünyada ön sıralarda 

gelmektedir. Şu an hali hazırda Bilkent ve 

Etlik şehir hastanelerinin yapımı hızla 

devam etmektedir. Bu olumlu gelişmelerle 

birlikte yurt dışı hastaların dünya 

pastasından ülkemiz yeterince pay 

alamamaktadır. Ankara'mızın uygun 

konumu, dünya ölçeğinde 2,5 saat uçuş 

mesafesiyle yaklaşık 1 milyar insana 

ulaşılabilirliği ve dünyadaki kentlere kıyasla 

hem ekonomik hem de turizm 

potansiyelinin yüksek olması kentimizi 

cazip kılmaktadır. Bu sektörle ayrıca 

medikal sanayi sektörü de desteklenmekte 

ve gelişmektedir.

Bu bağlamda termal sağlık turizmi, 3. yaş 

ve engelli turizm potansiyeli de 

Ankara'mız için oldukça zengindir.

TURİZM
Kara, hava, demir yollarının kesişim 

noktasında bulunan Ankara, özellikle 

yüksek hızlı tren projesinin de merkezi 

olması hasebiyle, 2015 yılında 32 milyon 

kişi şehrimize giriş çıkış yapmıştır. Tarihi 

kent merkezinde yapılan dönüşüm ve 

yenileme çalışmaları ile tarihi dokular 
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yeniden canlanmıştır. Ayrıca kongre ve fuar 

turizmine altyapısı uygun kentlerden 

birisidir. Doğa turizmi, inanç turizmi, termal 

turizm, yayla turizmi, mağara turizmi, olta 

balıkçılığı, kış turizmi, kuş gözlemciliği gibi 

pek çok potansiyeli barındırmaktadır. 

BİLİŞİM
Dünya ekonomisi son yıllardaki teknolojik 

gelişmelere şahitlik etmekte; özellikle 

internet teknolojisi, akıllı telefon ve 

tabletlerin büyük gelişimi sektörü 

tetiklemektedir. Ankara, hem başkent hem 

de büyükşehir olmasıyla ve hemen hemen 

tüm kamu kurumlarının burada yer 

almasıyla özellikle kamu kesimine yönelik 

yazılımda öne çıkmaktadır. Öncelikle 

savunma sanayi ve sağlık sektörüne 

öncülük eden yazılım sektörü aynı 

zamanda çizgi film ve savaş oyunlarıyla da 

gelişim kaydetmektedir. TÜBİTAK bu 

alanda çalışma yapmak isteyen 

girişimcilere destek olmakta ve teşvik 

vermektedir. Yazılım sektörünün diğer 

sektörlere girdi özelliği taşıması, ulusal 

güvenlik açısından kritik önem taşıması ve 

yüksek dış ticaret etkisine sahip olması, 

sektörün stratejik önemini ortaya 

koymaktadır.

Ankara'da 5 adet teknoloji geliştirme 

bölgesi bulunmaktadır. Ankara yenilikçilik, 

faydalı model ve tesciller bakımından da 

ülkemizde ilk sırada yer almaktadır.

EĞİTİM
Ankara'mızı uluslararası bir eğitim üssü 

haline getirebiliriz. Çünkü tüm dünyada 

milyar dolarlık bütçesiyle eğitim pazarı, 

bütün ülkelerin iştahını kabartmaktadır. 

Ülkemizden her yıl 30 bin kişinin eğitim 

için gittiğini ve 1,5 milyar dolar döviz 

kaybına neden olduğunu 

düşündüğümüzde, Ankara'mızın 

potansiyelinin ne kadar uygun olduğu 

görülmektedir.

GIDA-TARIM
Ankara'mızın %60'ı tarım alanı olarak 

kullanılır. En önemli ürünleri; buğday, arpa 

şekerpancarı, soğan, kavun, karpuz, 

domates, havuç, armut, elma, vişne ve 

üzümdür. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı 

hayvancılıkta Ankara önde gelen iller 

arasında görülmektedir. Hayvan gübresi 

değerlendirilmesi bakımından biyogaz 

tesisleri kurulmaktadır. Türkiye'nin en büyük 

50 bin başlık organize hayvancılık sanayi 

bölgesi Sincan'da yer almakta; bununla 

birlikte Çubuk'ta da yine ikinci hayvancılık 

organize sanayi bölgesi yapımı devam 

etmektedir.

SANAYİ
İlimizin sanayisi genel olarak küçük ve orta 

ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Bunun 

%40'ı savunma sanayiye, otomotiv 

sektörlerinin talep ettiği makine ve metal 

alanında üretim yapmaktadır. Diğer ana 

sektörler ise; şeker, un, makarna, süt, içki, 

taşıt, traktör, çimento, mobilya, matbaacılık 

vs. Medikal sanayi sektörü olarak tüm 

ülkedeki firmaların %38,3'ü Ankara'dadır 

ve Ankara, Türkiye'de ikinci sıradadır. İnşaat 

ve madencilik sektörlerine iş makinesi 

üretiminin de %80'i Ankara'da 

gerçekleşmektedir. İleri teknoloji üretimi 

alanında iller bazında %35 ile İstanbul ilk 

sırada, %15 ile Ankara ikinci sırada yer 

almaktadır.

Yine Türkiye'de tek üretilen rulman dişli 

üretimi, trafik araçlarında kullanılan hız 

tespit radar cihazı üretimi, ilaç ham 

maddesi olan morfin ve diyaliz makinesi 

üretimleri de Ankara'da 

gerçekleştirilmektedir.

ANKARA'YA ÖZEL VE 

ÜLKEMİZİ İLERİ DÜZEYE 

ULAŞTIRMAK İÇİN BAZI 

BEKLENTİLER

1. Öncelikle birincil metropol ilçeler hariç 

 diğer ilçelerin tamamına 5. ve 6. bölge 

 teşvik uygulaması yapılmalıdır. 

2. Bankalarda Tapu Teminat 

 Bankacılığından çıkılarak proje 

 finansmanına geçilmeli. Tapu alım 

 satım harç oranları düşürülmelidir.

3. Devletimizin ihtiyaç duyduğu her türlü 

 malzeme yerli ve iç bünyeden 

 karşılanmalı; ofset uygulamaları her 

 sektörde acilen başlatılmalıdır.

4. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik 

 Kurumu mükellefe bakışını değiştirmeli, 

 zihniyet değişimi ve vergi reformu 

 yapılmalıdır.

5. Mevcut yapıdaki adeta istihdamı 

 önleyici uygulamalar, çalışan ve 

 işvereni her adımda mahkemelere 

 taşıyan sistem değiştirilmeli; bürokrasi, 

 iş dünyasını geliştirecek kararlar 

 almalıdır.

6. Geçici vergi, damga vergisi, KDV 

 tevkifat uygulamalarından 

 vazgeçilmelidir.

7. Kıdem tazminatı fonu uygulamasına 

 geçilmelidir.

8. Personel çalıştırmalı, kamu işlerinde 

 kamudan hak ediş alınmadan personel 

 maaşlarının firma tarafından ödenmesi 

 zorunluluğu kaldırılmalıdır.

9. Yurt dışı direkt uçuşlarda Ankara'nın dış 

 hat sayısı artırılmalıdır.

10. Ankara'mızın tüm il sınırlarının sağlık 

 serbest bölgesi ilan edilerek, termal ve 

 sağlık turizmine katkı sağlayıcı 

 düzenlemeler yapılmalıdır.
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Hasan Fehmi Yılmaz
MÜSİAD Ankara 

Yönetim Kurulu Üyesi

ANKARA'NIN 
EKONOMİSİ

Ankara'mızın 

uygun konumu, 

dünya ölçeğinde 

2,5 saat uçuş 

mesafesiyle yaklaşık 

1 milyar insana 

ulaşılabilirliği ve 

dünyadaki kentlere 

kıyasla hem ekonomik 

hem de turizm 

potansiyelinin yüksek 

olması kentimizi 

cazip kılmaktadır.

• Ankara'da 19 adet üniversite ve 

 yaklaşık 240 bin üniversite öğrencisi 

 bulunmaktadır.

• Ankara'da 6 adet teknokent 

 bulunmakta ve her geçen gün yenileri 

 yapılmaktadır.

• Ankara'da 100'e yakın özel ve kamu 

 müzeleri bulunmaktadır.

• Ankara ihracatta ikincidir. Aynı 

 zamanda bir sanayi kentidir. Ankara'da 

 10 adet organize sanayi bölgesi 

 bulunmaktadır.

• Ankara, tarımda da 2. büyük üretim 

 alanıdır.

ÖNCELİKLİ ALANLAR
1- Savunma Sanayi

2- Sağlık Turizmi

3- Turizm

4- Bilişim

5- Eğitim 

6- Tarım-Gıda

7- Sanayi

SAVUNMA SANAYİ
ASELSAN, HAVELSAN, TAI, ROKETSAN, 

MKE, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Genel 

Kurmay Başkanlığı gibi kurumların 

Ankara'da olması; bu şirketlere yedek 

parça üreten pek çok firmanın Ostim ve 

İvedik OSB'lerde yer alması ve halen bu 

bölgelerde yeni şirketlerin kurulması 

göstermektedir ki savunma sanayi 

Ankara'mız için gelişen bir sektördür. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın 

belirlediği, Türkiye çapında önde gelen 25 

savunma sanayi şirketinin 16'sı Ankara'da, 

yine ilk 10 firmanın 8'i Ankara'da 

bulunmaktadır. ASELSAN, dünyanın en 

büyük 100 firması arasına giren tek Türk 

şirketidir. Kazan'a organize savunma sanayi 

bölgesi kurulması öngörülmektedir.

SAĞLIK TURİZMİ
Ankara'mızdaki kamu ve özel 

hastanelerimiz, sayısı ve kalitesi 

bakımından dünyada ön sıralarda 

gelmektedir. Şu an hali hazırda Bilkent ve 

Etlik şehir hastanelerinin yapımı hızla 

devam etmektedir. Bu olumlu gelişmelerle 

birlikte yurt dışı hastaların dünya 

pastasından ülkemiz yeterince pay 

alamamaktadır. Ankara'mızın uygun 

konumu, dünya ölçeğinde 2,5 saat uçuş 

mesafesiyle yaklaşık 1 milyar insana 

ulaşılabilirliği ve dünyadaki kentlere kıyasla 

hem ekonomik hem de turizm 

potansiyelinin yüksek olması kentimizi 

cazip kılmaktadır. Bu sektörle ayrıca 

medikal sanayi sektörü de desteklenmekte 

ve gelişmektedir.

Bu bağlamda termal sağlık turizmi, 3. yaş 

ve engelli turizm potansiyeli de 

Ankara'mız için oldukça zengindir.

TURİZM
Kara, hava, demir yollarının kesişim 

noktasında bulunan Ankara, özellikle 

yüksek hızlı tren projesinin de merkezi 

olması hasebiyle, 2015 yılında 32 milyon 

kişi şehrimize giriş çıkış yapmıştır. Tarihi 

kent merkezinde yapılan dönüşüm ve 

yenileme çalışmaları ile tarihi dokular 
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yeniden canlanmıştır. Ayrıca kongre ve fuar 

turizmine altyapısı uygun kentlerden 

birisidir. Doğa turizmi, inanç turizmi, termal 

turizm, yayla turizmi, mağara turizmi, olta 

balıkçılığı, kış turizmi, kuş gözlemciliği gibi 

pek çok potansiyeli barındırmaktadır. 

BİLİŞİM
Dünya ekonomisi son yıllardaki teknolojik 

gelişmelere şahitlik etmekte; özellikle 

internet teknolojisi, akıllı telefon ve 

tabletlerin büyük gelişimi sektörü 

tetiklemektedir. Ankara, hem başkent hem 

de büyükşehir olmasıyla ve hemen hemen 

tüm kamu kurumlarının burada yer 

almasıyla özellikle kamu kesimine yönelik 

yazılımda öne çıkmaktadır. Öncelikle 

savunma sanayi ve sağlık sektörüne 

öncülük eden yazılım sektörü aynı 

zamanda çizgi film ve savaş oyunlarıyla da 

gelişim kaydetmektedir. TÜBİTAK bu 

alanda çalışma yapmak isteyen 

girişimcilere destek olmakta ve teşvik 

vermektedir. Yazılım sektörünün diğer 

sektörlere girdi özelliği taşıması, ulusal 

güvenlik açısından kritik önem taşıması ve 

yüksek dış ticaret etkisine sahip olması, 

sektörün stratejik önemini ortaya 

koymaktadır.

Ankara'da 5 adet teknoloji geliştirme 

bölgesi bulunmaktadır. Ankara yenilikçilik, 

faydalı model ve tesciller bakımından da 

ülkemizde ilk sırada yer almaktadır.

EĞİTİM
Ankara'mızı uluslararası bir eğitim üssü 

haline getirebiliriz. Çünkü tüm dünyada 

milyar dolarlık bütçesiyle eğitim pazarı, 

bütün ülkelerin iştahını kabartmaktadır. 

Ülkemizden her yıl 30 bin kişinin eğitim 

için gittiğini ve 1,5 milyar dolar döviz 

kaybına neden olduğunu 

düşündüğümüzde, Ankara'mızın 

potansiyelinin ne kadar uygun olduğu 

görülmektedir.

GIDA-TARIM
Ankara'mızın %60'ı tarım alanı olarak 

kullanılır. En önemli ürünleri; buğday, arpa 

şekerpancarı, soğan, kavun, karpuz, 

domates, havuç, armut, elma, vişne ve 

üzümdür. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı 

hayvancılıkta Ankara önde gelen iller 

arasında görülmektedir. Hayvan gübresi 

değerlendirilmesi bakımından biyogaz 

tesisleri kurulmaktadır. Türkiye'nin en büyük 

50 bin başlık organize hayvancılık sanayi 

bölgesi Sincan'da yer almakta; bununla 

birlikte Çubuk'ta da yine ikinci hayvancılık 

organize sanayi bölgesi yapımı devam 

etmektedir.

SANAYİ
İlimizin sanayisi genel olarak küçük ve orta 

ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Bunun 

%40'ı savunma sanayiye, otomotiv 

sektörlerinin talep ettiği makine ve metal 

alanında üretim yapmaktadır. Diğer ana 

sektörler ise; şeker, un, makarna, süt, içki, 

taşıt, traktör, çimento, mobilya, matbaacılık 

vs. Medikal sanayi sektörü olarak tüm 

ülkedeki firmaların %38,3'ü Ankara'dadır 

ve Ankara, Türkiye'de ikinci sıradadır. İnşaat 

ve madencilik sektörlerine iş makinesi 

üretiminin de %80'i Ankara'da 

gerçekleşmektedir. İleri teknoloji üretimi 

alanında iller bazında %35 ile İstanbul ilk 

sırada, %15 ile Ankara ikinci sırada yer 

almaktadır.

Yine Türkiye'de tek üretilen rulman dişli 

üretimi, trafik araçlarında kullanılan hız 

tespit radar cihazı üretimi, ilaç ham 

maddesi olan morfin ve diyaliz makinesi 

üretimleri de Ankara'da 

gerçekleştirilmektedir.

ANKARA'YA ÖZEL VE 

ÜLKEMİZİ İLERİ DÜZEYE 

ULAŞTIRMAK İÇİN BAZI 

BEKLENTİLER

1. Öncelikle birincil metropol ilçeler hariç 

 diğer ilçelerin tamamına 5. ve 6. bölge 

 teşvik uygulaması yapılmalıdır. 

2. Bankalarda Tapu Teminat 

 Bankacılığından çıkılarak proje 

 finansmanına geçilmeli. Tapu alım 

 satım harç oranları düşürülmelidir.

3. Devletimizin ihtiyaç duyduğu her türlü 

 malzeme yerli ve iç bünyeden 

 karşılanmalı; ofset uygulamaları her 

 sektörde acilen başlatılmalıdır.

4. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik 

 Kurumu mükellefe bakışını değiştirmeli, 

 zihniyet değişimi ve vergi reformu 

 yapılmalıdır.

5. Mevcut yapıdaki adeta istihdamı 

 önleyici uygulamalar, çalışan ve 

 işvereni her adımda mahkemelere 

 taşıyan sistem değiştirilmeli; bürokrasi, 

 iş dünyasını geliştirecek kararlar 

 almalıdır.

6. Geçici vergi, damga vergisi, KDV 

 tevkifat uygulamalarından 

 vazgeçilmelidir.

7. Kıdem tazminatı fonu uygulamasına 

 geçilmelidir.

8. Personel çalıştırmalı, kamu işlerinde 

 kamudan hak ediş alınmadan personel 

 maaşlarının firma tarafından ödenmesi 

 zorunluluğu kaldırılmalıdır.

9. Yurt dışı direkt uçuşlarda Ankara'nın dış 

 hat sayısı artırılmalıdır.

10. Ankara'mızın tüm il sınırlarının sağlık 

 serbest bölgesi ilan edilerek, termal ve 

 sağlık turizmine katkı sağlayıcı 

 düzenlemeler yapılmalıdır.
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MÜSİAD Ankara 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gala Yemeği, 16 Ocak 2017 tarihinde Grand Ankara Hotel'de yoğun katılımla 

gerçekleştirildi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçen kongrede üyeler oy birliğiyle yeniden İlhan Erdal dedi.

İlhan Erdal

MÜSİAD Ankara Başkanı

Nail Olpak

MÜSİAD Genel Başkanı
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MÜSİAD GENEL BAŞKANI NAİL OLPAK 
MÜSİAD ANKARA'YI ZİYARET ETTİ
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Pınar Topdaş, MÜSİAD 

Ankara'yı ziyaret ederek yönetim kurulu toplantısına katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak toplantıda MÜSİAD'ın 

çalışmalarına değinerek yönetim kurulu üyelerinin sorularını 

cevapladı.

MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal; Genel Başkan Nail 

Olpak ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Pınar Topdaş'a, ''Sayın 

Genel Başkanım sizleri aramızda görmekten son derece 

mutlu olduk. Yönetim kurulu toplantımızı katılımlarınızla 

onurlandırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.”  dedi.

Cevdet Yılmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı

İ. Melih Gökçek

Ankara Büyükşehir Bel. Başkanı
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2017'DE KOBİ'LERİ 
PEK ÇOK AVANTAJ BEKLİYOR 

Başbakan Binali Yıldırım, 2016 yılı Aralık 

ayında Ekonomi Koordinasyon Kurulu 

toplantısında alınan kararları açıkladı. Kredi 

Garanti Fonunun kefaleti ile 250 milyar 

liraya kadar bir kredi hacmi 

oluşturulacağını belirten Yıldırım, “Reel 

sektörün yani üretim, istihdam, ihracat ile 

uğraşan sektörün sıkıntılarını biliyoruz. 

Yatırım yapan, üreten, Türkiye'nin değerine 

değer katan, ihracat yapan bütün 

kesimlerin yanında olmaya devam 

edeceğiz. Bugüne kadar aldığımız 

tedbirlere ilave olarak yeni tedbirler aldık. 

Firmaların piyasada nakit ihtiyaçları, 

sıkıntıları var. Bu nakit sıkıntısını 

rahatlatmak, istihdamı arttırmak için 

hazine kefaleti getirmek suretiyle Kredi 

Garanti Fonunun kefaleti ile 250 milyar 

liraya kadar bir kredi hacmi oluşturuyoruz. 

Yeni, önemli bir kaynak. Bugün 40 milyar 

civarında sıkışıklığı olan firmaların hacmi 

düşünülürse bunun çok üzerinde yeni bir 

kredi hacmi getirmiş oluyoruz. Ağırlıklı 

olarak KOBİ'ler yararlanacak. İhracat, 

ticaret ile uğraşanlar da bundan 

yararlanacak. İhracat kredilerinde garanti 

yani teminat %100, KOBİ'lerde %90, ticari 

kredilerde %81 uygulanacak.” diye konuştu.

KOSGEB'den KOBİ'lere 1,1 

Milyarlık Bütçe

KOBİ'lere yönelik 50 bin liralık sıfır faizli 

krediye rekor talep gelirken, KOSGEB yeni 

yılın yol haritasını da belirledi. Buna göre 9 

ayrı program kapsamında KOBİ'lere 5 

milyara yakın finansman sağlanacak.

2016 yılında 991 milyon lira olan 

KOBİ'lere destek bütçesi yeni yılda 

1,1 milyar lira olarak belirlendi.

Hesaplamalara göre 1,1 milyar liralık 

kaynağın kaldıraç etkisi ile birlikte KOBİ'lere 

yeni yılda 5 milyar liraya kadar finansman 

desteği sağlanabileceği hesaplanıyor. Söz 

konusu destekler KOSGEB'in tüm 

programlarına aktarılacak. Ekonomi 

yönetiminden edinilen bilgilere göre 2017 

yılında ekonominin gidişatına bağlı olarak 

bu destek mekanizması artırılabilecek.

KOBİ'lere kullandırılacak ilk yılı ödemesiz 3 

yıl vadeli 50 bin liraya kadar sıfır faizli 

krediye rekor başvuru gelmesinin ardından 

mikro işletmelerin bu talebinin 

karşılanmasına yönelik ilave adımların 

atılabileceği ifade ediliyor. Başvuruları sona 

eren ve ödemelerin başladığı 15 bin 

KOBİ'ye verilmesi planlanan faizsiz kredi 

için 244 bin 980 işletme başvuru yapmıştı.

Destek Alan Ayağa Kalkıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

koordinasyonunda yürütülen KOSGEB 

kredilerinde belirlenen hedeflere ulaşıldı. 

KOSGEB desteğiyle on binlerce girişimci 

kendi işini kurarken, işletmesini 

kapatanların sayısı ise sınırlı oldu. KOSGEB 

desteğiyle kurulan her 100 işletmeden 

sadece 5-6 tanesi kapandı. Üç yıllık 

dönemlerde izlenen bu işletmelerden 

%95'i ise kendi ayakları üzerinde durmaya 

devam ediyor. KOSGEB verilerine göre 

bugüne kadar 550 bin kişiye eğitim verildi. 

Son beş yıllık dönemde toplam 28 bin 

girişimci kendi işinin patronu oldu. 
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2017 yılında KOBİ'lere sağlanacak avantajlar açıklanmaya başladı. KOSGEB'in, KOBİ'lere yönelik 

ilk yıl ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredisine rekor başvuru gelirken, 

KOSGEB 2017 yılının planlamasını da yaptı. KOBİ'lere yeni yılda, 9 farklı program kapsamında 

milyarlarca liralık destek sağlanacak. Bu olaya istinaden 2016 yılında 991 milyon lira olan KOBİ'lere 

destek bütçesi, 2017 yılı itibarıyla 1,1 milyar lira olarak belirlendi. Yine yıl boyunca ekonomi 

gidişatına göre bütçede artış politikasına geçilmesi de mümkün.

KGF Yeni Yılda Daha Hızlı ve 

Daha Çok Kefalet Verecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı 

Faik Yavuz ve Genel Müdür İsmet Gergerli 

arasında imzalanan protokole göre, Kredi 

Garanti Fonu tarafından verilecek 

kefaletlerin toplam bakiye tutarı 20 milyar 

liraya yükseltildi. Hazine Müsteşarlığı 

tarafından Kredi Garanti Fonuna 

aktarılabilecek kaynağın tutarı 2 milyar lira 

olacak.

Kredi Garanti Fonu bu protokolle 

birlikte artık daha fazla KOBİ'ye daha 

hızlı ve daha çok kefalet verecek. Bu 

düzenleme bankaların daha fazla hazine 

kefaleti kullanmasına yol açacak, KOBİ ile 

ihracatçıların krediye erişimini 

kolaylaştıracak.

İhracatçılara Eximbank'tan kullandıkları 

kredilere %100'e kadar kefalet sağlanacak. 

İhracatçılara bankalar aracılığıyla sağlanan 

diğer kredilerde ise kefalet oranı %85'e 

kadar çıkarılacak. İhracatçılarla birlikte 

KOBİ'ler de daha yüksek oranlı hazine 

kefaletinden yararlanabilecekler. Yeni 

düzenleme ile KOBİ'lere sağlanan %75 

kefalet oranı %85'e kadar yükseliyor. 

KOBİ'ler 3 milyon dolara kadar, KOBİ 

tanımı dışında kalan firmalar ise 50 milyon 

dolara kadar kefalet kullanabilecekler.

Yeni düzenlemeyle birlikte KGF; Hazine 

Müsteşarlığından sağlanan fon ile 

ihracatçıya %100, KOBİ'lere ise %85'e 

kadar kefalet sağlayacak bir mekanizmaya 

kavuşuyor. Bu mekanizmayla birlikte 

finansmana erişimdeki sıkıntılar giderilecek, 

bankalardan düşük maliyetli kredi 

kullanımının önü açılacak. Ayrıca kefalet 

sisteminin de kapsamı genişleyecek. Bu da 

KOBİ'lere, ihracatçılara ve finans 

kurumlarına birçok yenilik, kolaylık ve 

avantajlar getirecek.

KGF öz kaynaklarından verdiği kefaletlerde 

kullanılan Portföy Garanti Sistemi, artık 

hazine kaynaklı kefaletlerde de 

kullanılacak. Bununla birlikte KOBİ'ler belli 

bir limite kadar, bankanın talebi üzerine hiç 

beklemeksizin kendisine verilen kredi limiti 

içerisinde hazine kefaletine sahip 

olabilecek.

Getirilen diğer bir değişiklik ise; mevcut 

sistemde KGF bünyesindeki kredi onay 

komiteleri kaldırılıyor. Bu komiteler yerine 

kredi reyting sistemine geçilecek ve yeni 

sistem ile mevcut sistemdeki kredi onay 

komitesinin neden olduğu zaman kaybı 

ortadan kaldırılacak. Bu da sistemin daha 

verimli çalışmasına yol açacak.

Yeni sistemde kefalet kullandırılacak KOBİ 

ve ihracatçılar, KGF tarafından objektif 

kriterler ile belirlenecek, böylelikle çok 

daha hızlı hazine kefaleti olanağı 

sağlanacak.

İşletmelerin kredi riskinin, daha yüksek 

kefalet oranları ile Hazine Müsteşarlığı 

tarafından paylaşılması sayesinde, finansal 

sistem tarafından daha az riskli olarak 

algılanacak ve hazine kefaleti, işletmelerin 

daha düşük faiz oranları ile kredi 

kullanmaları imkânını da beraberinde 

getirecek.

İki Ayda 70 Bin KOBİ'nin “Nefes 

Kredisi” Kullanması Bekleniyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi 

Garanti Fonu, Ziraat Bankası ve 

Denizbank'ın iş birliği ile hayata geçirilen 

“Nefes Kredisi” projesi, KOBİ'lerin düşük 

faizli kredi kullanmalarını sağlayacak.

Projede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) bünyesindeki ticaret ve sanayi 

odaları ile ticaret borsalarının 

mevduatlarını Ziraat Bankası ve 

Denizbank'a yatırarak, üyesi olan KOBİ'lere 

%9,90 yıllık faiz oranı ve 12 ay vadeyle bu 

bankalardan kredi kullanmalarına imkân 
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2017'DE KOBİ'LERİ 
PEK ÇOK AVANTAJ BEKLİYOR 

Başbakan Binali Yıldırım, 2016 yılı Aralık 

ayında Ekonomi Koordinasyon Kurulu 

toplantısında alınan kararları açıkladı. Kredi 

Garanti Fonunun kefaleti ile 250 milyar 

liraya kadar bir kredi hacmi 

oluşturulacağını belirten Yıldırım, “Reel 

sektörün yani üretim, istihdam, ihracat ile 

uğraşan sektörün sıkıntılarını biliyoruz. 

Yatırım yapan, üreten, Türkiye'nin değerine 

değer katan, ihracat yapan bütün 

kesimlerin yanında olmaya devam 

edeceğiz. Bugüne kadar aldığımız 

tedbirlere ilave olarak yeni tedbirler aldık. 

Firmaların piyasada nakit ihtiyaçları, 

sıkıntıları var. Bu nakit sıkıntısını 

rahatlatmak, istihdamı arttırmak için 

hazine kefaleti getirmek suretiyle Kredi 

Garanti Fonunun kefaleti ile 250 milyar 

liraya kadar bir kredi hacmi oluşturuyoruz. 

Yeni, önemli bir kaynak. Bugün 40 milyar 

civarında sıkışıklığı olan firmaların hacmi 

düşünülürse bunun çok üzerinde yeni bir 

kredi hacmi getirmiş oluyoruz. Ağırlıklı 

olarak KOBİ'ler yararlanacak. İhracat, 

ticaret ile uğraşanlar da bundan 

yararlanacak. İhracat kredilerinde garanti 

yani teminat %100, KOBİ'lerde %90, ticari 

kredilerde %81 uygulanacak.” diye konuştu.

KOSGEB'den KOBİ'lere 1,1 

Milyarlık Bütçe

KOBİ'lere yönelik 50 bin liralık sıfır faizli 

krediye rekor talep gelirken, KOSGEB yeni 

yılın yol haritasını da belirledi. Buna göre 9 

ayrı program kapsamında KOBİ'lere 5 

milyara yakın finansman sağlanacak.

2016 yılında 991 milyon lira olan 

KOBİ'lere destek bütçesi yeni yılda 

1,1 milyar lira olarak belirlendi.

Hesaplamalara göre 1,1 milyar liralık 

kaynağın kaldıraç etkisi ile birlikte KOBİ'lere 

yeni yılda 5 milyar liraya kadar finansman 

desteği sağlanabileceği hesaplanıyor. Söz 

konusu destekler KOSGEB'in tüm 

programlarına aktarılacak. Ekonomi 

yönetiminden edinilen bilgilere göre 2017 

yılında ekonominin gidişatına bağlı olarak 

bu destek mekanizması artırılabilecek.

KOBİ'lere kullandırılacak ilk yılı ödemesiz 3 

yıl vadeli 50 bin liraya kadar sıfır faizli 

krediye rekor başvuru gelmesinin ardından 

mikro işletmelerin bu talebinin 

karşılanmasına yönelik ilave adımların 

atılabileceği ifade ediliyor. Başvuruları sona 

eren ve ödemelerin başladığı 15 bin 

KOBİ'ye verilmesi planlanan faizsiz kredi 

için 244 bin 980 işletme başvuru yapmıştı.

Destek Alan Ayağa Kalkıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

koordinasyonunda yürütülen KOSGEB 

kredilerinde belirlenen hedeflere ulaşıldı. 

KOSGEB desteğiyle on binlerce girişimci 

kendi işini kurarken, işletmesini 

kapatanların sayısı ise sınırlı oldu. KOSGEB 

desteğiyle kurulan her 100 işletmeden 

sadece 5-6 tanesi kapandı. Üç yıllık 

dönemlerde izlenen bu işletmelerden 

%95'i ise kendi ayakları üzerinde durmaya 

devam ediyor. KOSGEB verilerine göre 

bugüne kadar 550 bin kişiye eğitim verildi. 

Son beş yıllık dönemde toplam 28 bin 

girişimci kendi işinin patronu oldu. 

2726

HABERHABER

2017 yılında KOBİ'lere sağlanacak avantajlar açıklanmaya başladı. KOSGEB'in, KOBİ'lere yönelik 

ilk yıl ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredisine rekor başvuru gelirken, 

KOSGEB 2017 yılının planlamasını da yaptı. KOBİ'lere yeni yılda, 9 farklı program kapsamında 

milyarlarca liralık destek sağlanacak. Bu olaya istinaden 2016 yılında 991 milyon lira olan KOBİ'lere 

destek bütçesi, 2017 yılı itibarıyla 1,1 milyar lira olarak belirlendi. Yine yıl boyunca ekonomi 

gidişatına göre bütçede artış politikasına geçilmesi de mümkün.

KGF Yeni Yılda Daha Hızlı ve 

Daha Çok Kefalet Verecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı 

Faik Yavuz ve Genel Müdür İsmet Gergerli 

arasında imzalanan protokole göre, Kredi 

Garanti Fonu tarafından verilecek 

kefaletlerin toplam bakiye tutarı 20 milyar 

liraya yükseltildi. Hazine Müsteşarlığı 

tarafından Kredi Garanti Fonuna 

aktarılabilecek kaynağın tutarı 2 milyar lira 

olacak.

Kredi Garanti Fonu bu protokolle 

birlikte artık daha fazla KOBİ'ye daha 

hızlı ve daha çok kefalet verecek. Bu 

düzenleme bankaların daha fazla hazine 

kefaleti kullanmasına yol açacak, KOBİ ile 

ihracatçıların krediye erişimini 

kolaylaştıracak.

İhracatçılara Eximbank'tan kullandıkları 

kredilere %100'e kadar kefalet sağlanacak. 

İhracatçılara bankalar aracılığıyla sağlanan 

diğer kredilerde ise kefalet oranı %85'e 

kadar çıkarılacak. İhracatçılarla birlikte 

KOBİ'ler de daha yüksek oranlı hazine 

kefaletinden yararlanabilecekler. Yeni 

düzenleme ile KOBİ'lere sağlanan %75 

kefalet oranı %85'e kadar yükseliyor. 

KOBİ'ler 3 milyon dolara kadar, KOBİ 

tanımı dışında kalan firmalar ise 50 milyon 

dolara kadar kefalet kullanabilecekler.

Yeni düzenlemeyle birlikte KGF; Hazine 

Müsteşarlığından sağlanan fon ile 

ihracatçıya %100, KOBİ'lere ise %85'e 

kadar kefalet sağlayacak bir mekanizmaya 

kavuşuyor. Bu mekanizmayla birlikte 

finansmana erişimdeki sıkıntılar giderilecek, 

bankalardan düşük maliyetli kredi 

kullanımının önü açılacak. Ayrıca kefalet 

sisteminin de kapsamı genişleyecek. Bu da 

KOBİ'lere, ihracatçılara ve finans 

kurumlarına birçok yenilik, kolaylık ve 

avantajlar getirecek.

KGF öz kaynaklarından verdiği kefaletlerde 

kullanılan Portföy Garanti Sistemi, artık 

hazine kaynaklı kefaletlerde de 

kullanılacak. Bununla birlikte KOBİ'ler belli 

bir limite kadar, bankanın talebi üzerine hiç 

beklemeksizin kendisine verilen kredi limiti 

içerisinde hazine kefaletine sahip 

olabilecek.

Getirilen diğer bir değişiklik ise; mevcut 

sistemde KGF bünyesindeki kredi onay 

komiteleri kaldırılıyor. Bu komiteler yerine 

kredi reyting sistemine geçilecek ve yeni 

sistem ile mevcut sistemdeki kredi onay 

komitesinin neden olduğu zaman kaybı 

ortadan kaldırılacak. Bu da sistemin daha 

verimli çalışmasına yol açacak.

Yeni sistemde kefalet kullandırılacak KOBİ 

ve ihracatçılar, KGF tarafından objektif 

kriterler ile belirlenecek, böylelikle çok 

daha hızlı hazine kefaleti olanağı 

sağlanacak.

İşletmelerin kredi riskinin, daha yüksek 

kefalet oranları ile Hazine Müsteşarlığı 

tarafından paylaşılması sayesinde, finansal 

sistem tarafından daha az riskli olarak 

algılanacak ve hazine kefaleti, işletmelerin 

daha düşük faiz oranları ile kredi 

kullanmaları imkânını da beraberinde 

getirecek.

İki Ayda 70 Bin KOBİ'nin “Nefes 

Kredisi” Kullanması Bekleniyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi 

Garanti Fonu, Ziraat Bankası ve 

Denizbank'ın iş birliği ile hayata geçirilen 

“Nefes Kredisi” projesi, KOBİ'lerin düşük 

faizli kredi kullanmalarını sağlayacak.

Projede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) bünyesindeki ticaret ve sanayi 

odaları ile ticaret borsalarının 

mevduatlarını Ziraat Bankası ve 

Denizbank'a yatırarak, üyesi olan KOBİ'lere 

%9,90 yıllık faiz oranı ve 12 ay vadeyle bu 

bankalardan kredi kullanmalarına imkân 
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sağlayacak. Ayrıca teminat yetersizliği 

nedeniyle kredi kullanamayan KOBİ'lerin 

imdadına da 25 yıldır olduğu gibi yine 

Kredi Garanti Fonu koşacak.

Proje kapsamında kredi hacminin ilk 

aşamada 5 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. 

Krediler, Kredi Garanti Fonunun vereceği 

%85 oranında hazine garantili kefalet ile 

kullandırılacağı için bankaların da risk primi 

düşmüş oluyor.

KOBİ'ler, faaliyetlerini sürdürdükleri illere 

göre maksimum 50 bin, 100 bin ve 150 bin 

TL kredi kullanabilecekler ve bu krediyi 

aylık eşit taksitlerle 12 ayda geri 

ödeyecekler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bu proje 

için 500 milyon TL'lik mevduatı Denizbank 

ve Ziraat Bankasına aktararak KOBİ'lerin bu 

miktarın 10 katı oranında yani 5 milyar TL 

kredi kullanmalarına imkân sağlıyor.

Gelecek vaat eden işletmelerin finansmana 

erişimini kolaylaştırarak, Türkiye'nin 

büyüme ve kalkınmasına stratejik destek 

sağlamak misyonuyla kurulan Kredi 

Garanti Fonu ise bu proje kapsamında 

KOBİ'lere %85 oranında hazine garantili 

kefalet sağlayacak.

Bugüne kadar yaklaşık 25 bin KOBİ'ye 14 

milyar TL tutarında kredi kullandıran ve 

2015 sonu toplam kredileri 2,4 milyar TL 

iken Ekim ayı sonu itibarıyla %92'lik bir 

artış sağlayarak 4,6 milyar TL büyüklüğe 

ulaşan KGF; geçtiğimiz günlerde çıkan 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine 

Müsteşarlığından sağlanan 20 milyar TL'lik 

kaynağın 4,25 milyar TL'sini yani %22'sini 

bu projeye aktaracak. Ayrıca kullanılacak 

olan Portföy Garanti Sistemi ile kefalet 

talebini başvurunun yapıldığı gün 

sonuçlandıracak.

NEFES KREDİSİNİ 

KİMLER KULLANABİLİR?

KOBİ’lerin ekonomik sıkıntılarını 

gidermelerinde yardımcı olmak için 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Kredi Garanti Fonu tarafından 

mevduatların Ziraat ve Denizbanka 

transfer edilmesi karşılığında 

kullandırılan Nefes Kredisi'ni 

kullanmak isteyen KOBİ'lerin bu 

krediden faydalanabilmeleri için 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 

bağlı oda ve borsalara üye olmaları 

gerekmektedir. Bu üyeliğin dışında 

başka kriterlerde bulunmaktadır. 

Bunları sıralamak gerekirse:

• Vadesi geçmiş vergi ve SGK 

 borcu bulunmayanlar

• İflas veya fesih sürecinde 

 bulunmayanlar

• Bankalarda kanuni takibe 

 intikal etmiş borcu bulunmayanlar

“Nefes Kredisi”ne şahıs olarak 

yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Bu krediye başvuru yapabilmek için 

KOBİ tanımına uygun olmanız 

gerekmektedir.

TÜBİTAK'tan 1,5 Milyar Hibe

KOBİ'ye TÜBİTAK'tan da bir destek geldi. 

TÜBİTAK Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) 

Destek Programı kapsamında 1,5 milyar TL 

hibe verileceği açıklandı.

Desteğin en kapsamlı bütçesini ise AR-GE 

destek programı oluşturacak. 553 milyon 

840 bin TL bütçeye sahip olan 

programdan teknoloji üretmek isteyen 

girişimci ve sanayiciler yararlanabilecek. 

Hibe desteğiyle teknolojinin 

ticarileştirilmesi hedefleniyor.

AR-GE ve İnovasyona 5,8 Milyar 

TL Ayrıldı

Ürettiği bilgiyi nitelikli bir şekilde kullanıp 

ticarete dökerek AR-GE ve yenilik 

ekosistemi oluşturmayı amaçlayan 

hükümet, bütçeden ayrılan kaynak 

miktarını artırmanın yanı sıra özel sektör 

için de AR-GE yatırım desteği sağlıyor. Bu 

kapsamda 2017 yılı bütçesinden AR-GE ve 

inovasyona ayrılan kaynak 5,8 milyar TL'ye 

çıkarılıyor. Bu miktarın yaklaşık %26'sının 

TÜBİTAK tarafından kullandırılması 

hedefleniyor.

Bu Destekler İlaç Gibi Geliyor!

Devlet destekleri ile on binlerce girişimci 

kendi işletmesini kurarken, üç yıl boyunca 

izlenen süreçte neredeyse %5'lik bir kısım 

haricinde geriye kalan diğer tüm işletmeler 

kendi ayakları üzerinde durmaya devam 

ediyor. Siz de yeni yılda kendi işinizin 

patronu olarak ve devlet desteklerinden 

faydalanarak işletmenizi geliştirebilirsiniz.
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sağlayacak. Ayrıca teminat yetersizliği 

nedeniyle kredi kullanamayan KOBİ'lerin 

imdadına da 25 yıldır olduğu gibi yine 

Kredi Garanti Fonu koşacak.

Proje kapsamında kredi hacminin ilk 

aşamada 5 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. 

Krediler, Kredi Garanti Fonunun vereceği 

%85 oranında hazine garantili kefalet ile 

kullandırılacağı için bankaların da risk primi 

düşmüş oluyor.

KOBİ'ler, faaliyetlerini sürdürdükleri illere 

göre maksimum 50 bin, 100 bin ve 150 bin 

TL kredi kullanabilecekler ve bu krediyi 

aylık eşit taksitlerle 12 ayda geri 

ödeyecekler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bu proje 

için 500 milyon TL'lik mevduatı Denizbank 

ve Ziraat Bankasına aktararak KOBİ'lerin bu 

miktarın 10 katı oranında yani 5 milyar TL 

kredi kullanmalarına imkân sağlıyor.

Gelecek vaat eden işletmelerin finansmana 

erişimini kolaylaştırarak, Türkiye'nin 

büyüme ve kalkınmasına stratejik destek 

sağlamak misyonuyla kurulan Kredi 

Garanti Fonu ise bu proje kapsamında 

KOBİ'lere %85 oranında hazine garantili 

kefalet sağlayacak.

Bugüne kadar yaklaşık 25 bin KOBİ'ye 14 

milyar TL tutarında kredi kullandıran ve 

2015 sonu toplam kredileri 2,4 milyar TL 

iken Ekim ayı sonu itibarıyla %92'lik bir 

artış sağlayarak 4,6 milyar TL büyüklüğe 

ulaşan KGF; geçtiğimiz günlerde çıkan 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine 

Müsteşarlığından sağlanan 20 milyar TL'lik 

kaynağın 4,25 milyar TL'sini yani %22'sini 

bu projeye aktaracak. Ayrıca kullanılacak 

olan Portföy Garanti Sistemi ile kefalet 

talebini başvurunun yapıldığı gün 

sonuçlandıracak.

NEFES KREDİSİNİ 

KİMLER KULLANABİLİR?

KOBİ’lerin ekonomik sıkıntılarını 

gidermelerinde yardımcı olmak için 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Kredi Garanti Fonu tarafından 

mevduatların Ziraat ve Denizbanka 

transfer edilmesi karşılığında 

kullandırılan Nefes Kredisi'ni 

kullanmak isteyen KOBİ'lerin bu 

krediden faydalanabilmeleri için 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 

bağlı oda ve borsalara üye olmaları 

gerekmektedir. Bu üyeliğin dışında 

başka kriterlerde bulunmaktadır. 

Bunları sıralamak gerekirse:

• Vadesi geçmiş vergi ve SGK 

 borcu bulunmayanlar

• İflas veya fesih sürecinde 

 bulunmayanlar

• Bankalarda kanuni takibe 

 intikal etmiş borcu bulunmayanlar

“Nefes Kredisi”ne şahıs olarak 

yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmamaktadır. 

Bu krediye başvuru yapabilmek için 

KOBİ tanımına uygun olmanız 

gerekmektedir.

TÜBİTAK'tan 1,5 Milyar Hibe

KOBİ'ye TÜBİTAK'tan da bir destek geldi. 

TÜBİTAK Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) 

Destek Programı kapsamında 1,5 milyar TL 

hibe verileceği açıklandı.

Desteğin en kapsamlı bütçesini ise AR-GE 

destek programı oluşturacak. 553 milyon 

840 bin TL bütçeye sahip olan 

programdan teknoloji üretmek isteyen 

girişimci ve sanayiciler yararlanabilecek. 

Hibe desteğiyle teknolojinin 

ticarileştirilmesi hedefleniyor.

AR-GE ve İnovasyona 5,8 Milyar 

TL Ayrıldı

Ürettiği bilgiyi nitelikli bir şekilde kullanıp 

ticarete dökerek AR-GE ve yenilik 

ekosistemi oluşturmayı amaçlayan 

hükümet, bütçeden ayrılan kaynak 

miktarını artırmanın yanı sıra özel sektör 

için de AR-GE yatırım desteği sağlıyor. Bu 

kapsamda 2017 yılı bütçesinden AR-GE ve 

inovasyona ayrılan kaynak 5,8 milyar TL'ye 

çıkarılıyor. Bu miktarın yaklaşık %26'sının 

TÜBİTAK tarafından kullandırılması 

hedefleniyor.

Bu Destekler İlaç Gibi Geliyor!

Devlet destekleri ile on binlerce girişimci 

kendi işletmesini kurarken, üç yıl boyunca 

izlenen süreçte neredeyse %5'lik bir kısım 

haricinde geriye kalan diğer tüm işletmeler 

kendi ayakları üzerinde durmaya devam 

ediyor. Siz de yeni yılda kendi işinizin 

patronu olarak ve devlet desteklerinden 

faydalanarak işletmenizi geliştirebilirsiniz.
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YORUM

Müfredat gereği ilkokul birinci sınıf 

öğrencilerinden “vatandaşlık bilinci” 

konulu araştırma yapmaları ve 

bununla ilgili kısa bir yazı yazmaları 

isteniyor. Tabi 7 yaşındaki çocuklar bu 

soruya cevap vermeyi bırakın 

anlamakta zorluk çekiyor. Ancak yine 

de daha ileri yaşlar için önemli bir 

kavram. Vatandaşlık görevlerimizin en 

önemlilerinden birisi ülkede kalkınma 

ve gelişmeyi sağlamak olsa gerek. Bu 

görev vatandaşlar adına kamu ve özel 

sektördeki karar alıcılara düşüyor.

Her ülkede kamu kesimi satın alma 

politikaları ülkenin kalkınma ve 

gelişmesinin en önemli araçlarından 

birisi ve sanayileşmenin itici gücüdür. 

Dolasıyla, kamu kesimi satın alma 
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sahip çıkılmadı. Bunun yerine İsrail'den, 
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ülkenin kalkınma 
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ve sanayileşmenin 
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DORÇE AŞ'YE 

ULUSLARARASI ÖDÜL  

HABER

2016 yılında, dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları 

arasında Türkiye'den 40 firma yer aldı. “En Büyük 250 Uluslararası 

Müteahhit” listesindeki 40 firmayla Türkiye, ikinci sıradaki yerini 

korudu. Firmaların pazar payı da arttı. Bu sayı ile Türkiye, 65 firma 

ile listede birinci sırada yer alan Çin'in ardından dünyada ikinci 

sıradaki yerini korudu. Üçüncü sırada ise 39 firma ile ABD 

bulunuyor. 

Dorçe AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi 

Başkanı ve MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Süheyla Çebi 

Karahan, 22 Şubat 2017 tarihinde Ankara Sheraton Otel'inde 

düzenlenen ödül töreninde, başarı plaketini teslim aldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin himayelerinde ve 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile 22 Şubat 

2017 tarihinde Ankara Sheraton Otel ve Kongre Merkezi'nde; 2015 

ve 2016 yıllarında ENR tarafından yayınlanan “Dünya'nın En Büyük 

250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde bulunan Türk firmaları için 

ödül töreni düzenlendi.

Dorçe AŞ, ENR 2015 yılında 232. ve ENR 2016 yılında 233. sırada 

yerini alarak ödüle layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından Dorçe AŞ adına Yönetim Kurulu Başkanı 

Süheyla Çebi Karahan'a takdim edildi.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin (Engineering News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda 

ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 

250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 2016 yılında Türkiye'den 40 firma yer aldı. Listede 

233. sırada yer alan Dorçe AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Çebi Karahan'a ödülü, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.
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Tokaç, Komisyon Başkanı Harun 

Öztürk ve komisyon üyelerinin 

katılımıyla MÜSİAD Ankara'da 

gerçekleştirildi. Toplantıda 

Ankara'daki kurum ve kuruluşların il 
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İLİŞKİLER 

KOMİSYONU 
TOPLANTISI

LOJİSTİK SEKTÖR 
KURULU TOPLANTISI

Lojistik Sektör Kurulu İkinci Toplantısı 

ise; Sektör Kurulları ve İş Geliştirme 

Komisyonu Başkanı Levent Kırbaş, 

Lojistik Sektör Kurulu Başkanı 

Süleyman Yolcu ve sektör kurulu 
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OTOMOTİV YEDEK 
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GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ 

KABUL EDİLDİ
Meclis Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği teklifinin 

maddelerinin oylanmasına 338 milletvekilinin gizli oyuyla geçildi. 21 maddelik değişiklik 

teklifinin 18 maddesi oylandı. TBMM Genel Kurulundaki ikinci tur oylamaları sonrası yapılan 

son oylamada ise anayasa değişiklik teklifinin tüm maddeleri kabul edildi. 

39

Anayasa Değişikliği Teklifinin 

Maddeleri

AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi; 

yasama, yürütme ve yargıda önemli 

düzenlemeler içeriyor. TBMM Başkanlığına 

sunulan teklifte öne çıkan düzenlemeler 

şöyle:

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifi'nin 1. maddesine göre, anayasanın 

"Yargı Yetkisi" başlığında değişikliğe 

gidilecek. Buna göre, yargı yetkisinin, Türk 

milleti adına “Bağımsız” mahkemelerce 

kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve 

tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı 

şeklinde değişecek.

• Milletvekili sayısı 600'e çıkarılacak. 

Milletvekili sayısının 600'e çıkmasını 

öngören 2. madde 343 oyla kabul edildi.

• Teklifin 3. maddesi, milletvekili seçilme 

yaşının 25'ten 18'e indirilmesini ve 

askerlikle ilişiği olanların milletvekili 

adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

• Teklifin 4. maddesiyle, anayasanın 

“TBMM'nin Seçim Dönemi" başlıklı 

HABER

maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanı'nın 

Seçim Dönemi” olarak değişiyor. Teklife 

göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda 

bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de 

TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve 

seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa 

gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden 

seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde 

birinci oylamada gerekli çoğunluğun 

sağlanamaması halinde, belirtilen usule 

göre ikinci oylama yapılacak.

• Teklifin 5. maddesiyle, TBMM'nin 

görevleri ve yetkileri, “Kanun koymak, 

değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin 

hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul 

etmek, para basılmasına ve savaş ilanına 

karar vermek, milletlerarası antlaşmaların 

onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye 

tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı 

ile genel ve özel af ilanına karar vermek, 

anayasanın diğer maddelerinde 

öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri 

yerine getirmek” olarak sıralanıyor.

• 6. maddeyle, anayasanın TBMM'nin bilgi 

edinme ve denetim yollarına ilişkin 

maddesindeki değişiklik ile yasamanın belli 

bir konuda meclis araştırması yapması, 

genel görüşme açarak genel kurulda 

görüşmesi ve milletvekillerinin, 

cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların 

cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması 

yeniden düzenleniyor. Buna göre, TBMM, 

“Meclis Araştırması”, “Genel Görüşme”, 

“Meclis Soruşturması” ve “Yazılı Soru” 

yollarıyla bilgi edinme ve denetleme 

yetkisini kullanacak, “Gensoru” denetleme 

yetkisinden çıkarılacak.

• 7. maddeyle devletin başı olan 

cumhurbaşkanına yürütme yetkisi de 

veriliyor. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı 

yardımcıları ile bakanları atayacak ve 

görevlerine son verecek. Cumhurbaşkanı, 

üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, 

görevlerine son verecek ve bunların 

atanmalarına ilişkin usul ve esasları 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

düzenleyecek. Cumhurbaşkanı, anayasa 

değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli 

gördüğü takdirde halkoyuna sunacak, milli 

güvenlik politikalarını belirleyecek ve 

gerekli tedbirleri alacak. Cumhurbaşkanı, 

yürütme yetkisine ilişkin konularda 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

çıkarabilecek. Kararnamelerle, yürütmenin 

ihtiyacını karşılaması sağlanacak, temel 

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin 

maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edildi. Gizli oylamaya 480 

milletvekili katıldı, oylamada psikolojik eşik olarak gösterilen 330 rakamının 

üzerine çıkılarak 338 milletvekilinin oyuyla teklifin maddelerine geçilmesi 

kabul edildi. Değişiklik içeren 21 madde 18'e düşürülerek yapılan 

gizli oylamalarda kabul edildi. İkinci tur oylamaları sonrası 

yapılan son oylamada ise anayasa değişikliği teklifi 339 oyla 

kabul edilerek yasalaştı.
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HABER MÜSİAD ANKARA
HABERLERİ

hak ve hürriyetler ile siyasi hak ve 

hürriyetler düzenleme alanı dışında 

bırakılacak.

• Anayasa değişiklik teklifinin 8. 

maddesinde, anayasanın 

“Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri”ne 

ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve 

cumhurbaşkanına, “devlet başkanı” sıfatı 

getiriliyor. Devletin başı olan 

cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de 

veriliyor. Cumhurbaşkanı, “devlet başkanı” 

sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk 

milletinin birliğini temsil edecek, 

anayasanın uygulanmasını, devlet 

organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını 

sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, 

yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış 

konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış 

siyaseti hakkında meclise mesaj verecek. 

Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak 

ve kanunları tekrar görüşülmek üzere 

TBMM'ye geri gönderecek. Kanunların, 

TBMM iç tüzüğünün tümünün veya belirli 

hükümlerinin anayasaya şekil veya esas 

bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle 

Anayasa Mahkemesinde iptal davası 

açacak.   

• 9. madde ile Cumhurbaşkanı hakkında, 

bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye 

tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği 

önergeyle soruşturma açılması 

istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç 1 ay 

içinde görüşüp, üye tamsayısının 5'te 

3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına 

karar verecek.

• Teklifin 10. maddesiyle "Cumhurbaşkanı 

Yardımcılığı" geliyor. Madde, 

cumhurbaşkanına, seçildikten sonra bir 

veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı 

atayabilmesi imkânı tanıyor. 

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir 

nedenle boşalması halinde 45 gün içinde 

cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi 

seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, 

cumhurbaşkanlığına vekâlet edecek ve 

cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. 

Genel seçime 1 yıl ve daha az kalmışsa, 

TBMM seçimi de cumhurbaşkanı seçimiyle 

yenilenecek. Genel seçime 1 yıldan fazla 

kalmışsa seçilen cumhurbaşkanı, TBMM 

seçim tarihine kadar görevine devam 

edecek. Kalan süreyi tamamlayan 

cumhurbaşkanı açısından bu süre 

dönemden sayılmayacak.

• Teklifin 11. maddesine göre; TBMM, üye 

tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile 

seçimlerin yenilenmesine karar 

verilebilecek. TBMM genel seçimi ile 

cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. 

Cumhurbaşkanının seçimlerin 

yenilenmesine karar vermesi halinde 

TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı 

seçimi birlikte gerçekleştirilecek. 

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde 

meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine 

karar verilmesi durumunda 

cumhurbaşkanı bir kez daha aday 

olabilecek. Seçimlerinin birlikte 

yenilenmesine karar verilen meclisin ve 

cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni 

meclisin ve cumhurbaşkanının göreve 

başlamasına kadar devam edecek. Bu 

şekilde seçilen meclis ve 

cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl 

olacak.

• Teklifin 12. maddesine göre, sıkıyönetim 

uygulaması anayasadan çıkarılacak. OHAL 

ilan etme yetkisi, cumhurbaşkanına 

verilecek. OHAL ilanı kararları meclisin 

onayına sunulacak.

• Teklifin 13. maddesine göre, disiplin 

mahkemeleri dışında askeri mahkemeler 

kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker 

kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri 

suçlara ait davalara bakmakla görevli 

askeri mahkemeler kurulabilecek.

• Teklifin 14. maddesinde Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında 

değişikliğe gidiliyor. HSYK 12 üyeden 

oluşacak ve iki daire şeklinde çalışacak. 

Üyelerin yarısını TBMM, diğer yarısını 

cumhurbaşkanı belirleyecek.

• 15. maddeye göre kanun teklif etme 

yetkisi milletvekilinde olacak. Ancak 

cumhurbaşkanına istisna olarak bütçe 

kanununu hazırlama, sunma yetkisi ve 

görevi verilecek. Bütçe, meclisin onayıyla 

kabul edilebilecek.

• Teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet 

sistemine uyum için anayasanın farklı 

maddelerinde bulunan bazı ibareler 

değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

• Teklifin 17. maddesi uyarınca, TBMM'nin 

bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı 

seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. 

Meclisin seçim kararı alması halinde, 27. 

Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi, 

cumhurbaşkanı seçimiyle beraber 

yapılacak.

• 18. maddeye göre, "Cumhurbaşkanı 

seçilenin, varsa partisi ile ilişiği 

kesileceğine" dair hükmün kaldırılması, 

değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut 

anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, 

tasarı, kanun hükmünde kararname, 

Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair 

değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı 

seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının 

görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

MÜSİAD ANKARA 
YÖNETİM KURULUNDAN ÜYE  ZİYARETLERİ   

MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyeleri, teşkilatlanma çalışmaları üye ziyaretleri kapsamında MÜSİAD Ankara 

üyeleri Ahmet Bilir, Ali İhsan Çelebi, Ayhan Yıldız, Faik Güngör, Güven Kuzu, Metin İlci, Müfit Eren, 

Ömer İlhan, Özkan Öksüz, Timur Kavasoğlu ve Turan Öztürk'ü iş yerlerinde ziyaret etti. 

MÜSİAD ANKARA ÜYESİ 

AHMET BİLİR ZİYARET

MÜSİAD Ankara 

Başkanı İlhan Erdal, 

Başkan Yardımcısı 

Hasan Basri Acar ve 

Komisyon Üyeleri 

Salim İnal, Mustafa 

Uludağ, Süleyman 

Altındal MÜSİAD 

Ankara üyesi 

Ahmet Bilir'i iş 

yerinde ziyaret 

ettiler.

MÜSİAD ANKARA ÜYESİ 

ALİ İHSAN ÇELEBİ ZİYARET

MÜSİAD Ankara 

Başkanı İlhan Erdal 

ve Başkan 

Yardımcısı Hasan 

Basri Acar, MÜSİAD 

Ankara üyesi Ali 

İhsan Çelebi'yi iş 

yerinde ziyaret 

ettiler.

MÜSİAD ANKARA ÜYESİ 

AYHAN YILDIZ ZİYARET

MÜSİAD Ankara 

Teşkilatlanma 

Komisyon Üyeleri 

Salim İnal, 

Süleyman Altundal, 

Volkan Ülgen ve 

İdari İşler 

Sorumlusu Adem 

Yurtoğlu MÜSİAD 

Ankara üyesi Ayhan 

Yıldız'ı iş yerinde 

ziyaret ettiler.

MÜSİAD ANKARA ÜYESİ 

TURAN ÖZTÜRK ZİYARET

MÜSİAD Ankara 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Ayhan Yıldız, 

Teşkilatlanma Komisyon 

Üyeleri Salim İnal, 

Süleyman Altundal ve 

Volkan Ülgen ve İdari 

İşler Sorumlusu Adem 

Yurtoğlu MÜSİAD 

Ankara üyesi Turan 

Öztürk'ü iş yerinde 

ziyaret ettiler.
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maddesinde, anayasanın 

“Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri”ne 

ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve 

cumhurbaşkanına, “devlet başkanı” sıfatı 

getiriliyor. Devletin başı olan 

cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de 

veriliyor. Cumhurbaşkanı, “devlet başkanı” 

sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk 

milletinin birliğini temsil edecek, 

anayasanın uygulanmasını, devlet 

organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını 

sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, 

yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış 

konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış 

siyaseti hakkında meclise mesaj verecek. 

Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak 

ve kanunları tekrar görüşülmek üzere 

TBMM'ye geri gönderecek. Kanunların, 

TBMM iç tüzüğünün tümünün veya belirli 

hükümlerinin anayasaya şekil veya esas 

bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle 

Anayasa Mahkemesinde iptal davası 

açacak.   

• 9. madde ile Cumhurbaşkanı hakkında, 

bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye 

tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği 

önergeyle soruşturma açılması 

istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç 1 ay 

içinde görüşüp, üye tamsayısının 5'te 

3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına 

karar verecek.

• Teklifin 10. maddesiyle "Cumhurbaşkanı 

Yardımcılığı" geliyor. Madde, 

cumhurbaşkanına, seçildikten sonra bir 

veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı 

atayabilmesi imkânı tanıyor. 

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir 

nedenle boşalması halinde 45 gün içinde 

cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi 

seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, 

cumhurbaşkanlığına vekâlet edecek ve 

cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. 

Genel seçime 1 yıl ve daha az kalmışsa, 

TBMM seçimi de cumhurbaşkanı seçimiyle 

yenilenecek. Genel seçime 1 yıldan fazla 

kalmışsa seçilen cumhurbaşkanı, TBMM 

seçim tarihine kadar görevine devam 

edecek. Kalan süreyi tamamlayan 

cumhurbaşkanı açısından bu süre 

dönemden sayılmayacak.

• Teklifin 11. maddesine göre; TBMM, üye 

tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile 

seçimlerin yenilenmesine karar 

verilebilecek. TBMM genel seçimi ile 

cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. 

Cumhurbaşkanının seçimlerin 

yenilenmesine karar vermesi halinde 

TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı 

seçimi birlikte gerçekleştirilecek. 

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde 

meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine 

karar verilmesi durumunda 

cumhurbaşkanı bir kez daha aday 

olabilecek. Seçimlerinin birlikte 

yenilenmesine karar verilen meclisin ve 

cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni 

meclisin ve cumhurbaşkanının göreve 

başlamasına kadar devam edecek. Bu 

şekilde seçilen meclis ve 

cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl 

olacak.

• Teklifin 12. maddesine göre, sıkıyönetim 

uygulaması anayasadan çıkarılacak. OHAL 

ilan etme yetkisi, cumhurbaşkanına 

verilecek. OHAL ilanı kararları meclisin 

onayına sunulacak.

• Teklifin 13. maddesine göre, disiplin 

mahkemeleri dışında askeri mahkemeler 

kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker 

kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri 

suçlara ait davalara bakmakla görevli 

askeri mahkemeler kurulabilecek.

• Teklifin 14. maddesinde Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında 

değişikliğe gidiliyor. HSYK 12 üyeden 

oluşacak ve iki daire şeklinde çalışacak. 

Üyelerin yarısını TBMM, diğer yarısını 

cumhurbaşkanı belirleyecek.

• 15. maddeye göre kanun teklif etme 

yetkisi milletvekilinde olacak. Ancak 

cumhurbaşkanına istisna olarak bütçe 

kanununu hazırlama, sunma yetkisi ve 

görevi verilecek. Bütçe, meclisin onayıyla 

kabul edilebilecek.

• Teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet 

sistemine uyum için anayasanın farklı 

maddelerinde bulunan bazı ibareler 

değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

• Teklifin 17. maddesi uyarınca, TBMM'nin 

bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı 

seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. 

Meclisin seçim kararı alması halinde, 27. 

Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi, 

cumhurbaşkanı seçimiyle beraber 

yapılacak.

• 18. maddeye göre, "Cumhurbaşkanı 

seçilenin, varsa partisi ile ilişiği 

kesileceğine" dair hükmün kaldırılması, 

değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut 

anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, 

tasarı, kanun hükmünde kararname, 

Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair 

değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı 

seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının 

görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

MÜSİAD ANKARA 
YÖNETİM KURULUNDAN ÜYE  ZİYARETLERİ   

MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyeleri, teşkilatlanma çalışmaları üye ziyaretleri kapsamında MÜSİAD Ankara 

üyeleri Ahmet Bilir, Ali İhsan Çelebi, Ayhan Yıldız, Faik Güngör, Güven Kuzu, Metin İlci, Müfit Eren, 

Ömer İlhan, Özkan Öksüz, Timur Kavasoğlu ve Turan Öztürk'ü iş yerlerinde ziyaret etti. 
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Uludağ, Süleyman 

Altındal MÜSİAD 

Ankara üyesi 
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MÜSİAD ANKARA ÜYESİ 

ALİ İHSAN ÇELEBİ ZİYARET
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Başkanı İlhan Erdal 

ve Başkan 

Yardımcısı Hasan 

Basri Acar, MÜSİAD 

Ankara üyesi Ali 
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ettiler.
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Ankara üyesi Ayhan 
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ziyaret ettiler.
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Üyeleri Salim İnal, 

Süleyman Altundal ve 

Volkan Ülgen ve İdari 
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Yurtoğlu MÜSİAD 

Ankara üyesi Turan 

Öztürk'ü iş yerinde 

ziyaret ettiler.
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Komisyonu Başkanı 
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MÜSİAD ANKARA ÜYESİ 

METİN İLCİ ZİYARET

MÜSİAD Genel 

Başkanı Nail Olpak, 

MÜSİAD Ankara 

Onursal Başkanı 

Hüdaverdi Çakır ve 

MÜSİAD Ankara 
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MÜSİAD Ankara 

üyesi Metin İlci'ye 

geçmiş olsun 
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SANAYİNİN YENİ ROTASI 
ENDÜSTRİ 4.0 OSTİM'DE 

KONUŞULDU
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde, sanayinin yeni rotası Endüstri 4.0'ın tüm yönleri ve 

Türkiye'deki durumu, konunun uzmanlarıyla masaya yatırıldı.

OSTİM'in ev sahipliğinde, Üniversite-İş 

Dünyası İş Birliği Platformu, Ankara 

Üniversitesi, Samsung ve Türk Sanayici ve 

İş Adamları Vakfı iş birliğinde düzenlenen 

“Türkiye Endüstri 4.0'ın Neresinde?” başlıklı 

programa, Ankara Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Sanayi Odası 

Başkanı Nurettin Özdebir ve çok sayıda 

akademisyen, sanayici ve STK temsilcisi 

katıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, Samsung 

Türkiye Strateji Direktörü Can Kuterdem'in 

moderatörlüğünde “Global Teknolojik 

Gelişmeler Çerçevesinde OSTİM-

Samsung-Üniversite İş Birliği ve Fırsatlar 

4.0'ı kesinlikle ıskalamamalıyız. Gerekli 

hazırlıkları yapıp tedbirler almazsak yeni 

ekonominin dışında kalırız. Kendi 

öngörümüzü yaşamak için hepimize 

büyük görevler düşüyor.” diye konuştu.

R. Erdem Erkul: “Teknoloji 

Alanında Çok Farklı Noktaya 

Gelebiliriz”

Samsung Türkiye Kamu Sektörü ve Dış 

İlişkiler Ülke Direktörü Erdem Erkul da 

teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlediğini 

ve hava, su gibi ihtiyaçlar arasına girdiğini 

belirtti.

Neler Olabilir?” başlıklı panel de 

gerçekleştirildi.

Veli Sarıtoprak: “Dünyanın 

Yaşadığı Endüstri 4.0'ı Kesinlikle 

Iskalamamalıyız”

Teknolojinin ekonominin temel taşlarını 

sürekli değiştirdiğini ifade eden TÜSİAV 

Başkanı Veli Sarıtoprak, “Bu hızlı değişimi 

idrak edemeyen, ayak uyduramayan 

kurum ve kuruluşlar yarının dünyasında 

ayakta duramayacaklar. Türkiye sıkıntılı 

günlerden geçiyor. Bu zor günleri elbirliği 

ile atlatacağız. Dünyanın yaşadığı Endüstri 

Prof. Dr. Erkan İbiş
Ankara Üniversitesi 

Rektörü

Nurettin Özdebir
ASO 

Yönetim Kurulu Başkanı

Veli Sarıtoprak
TÜSİAV 

Yönetim Kurulu Başkanı

Her gün yeni markalar ve teknolojilerin 

insanların hayatına girdiğini dile getiren 

Erkul, "Bugün Endüstri 4.0 dediğimiz 

kavramın yerine belki 3 yıl sonra başka 

kavramlar kullanacağız. Bugün Endüstri 

4.0'ı konuşuyor olmak çok önemli. Ülke 

olarak teknoloji alanında çok farklı noktaya 

gelebiliriz. Burada ürettiğimiz herhangi bir 

ürünü dünyanın başka noktasına tanıtmak 

artık çok kolay." değerlendirmesinde 

bulundu.

Orhan Aydın: “Endüstri 4.0 için 

Tasarım ve Makineyi Üreten 

Makineyi Kendimiz Yapmalıyız”

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın da 

OSTİM'in yenilikçi bir bölge olduğunu 

kaydederek, bölgeyi dinamik ve yeniliklere 

ayak uydurabilen bir üretim merkezi 

olarak tanımladı.

Firmaların ayakta kalabilmeleri için 

dünyadaki bütün gelişmeleri takip 

etmelerinin önemine değinen Aydın, “Biz 

başkalarının tasarladığı ürünleri 

üretebiliyoruz. Bir ürünü tasarlamak ve icat 

etmek çok farklı kabiliyet istiyor. Endüstri 

4.0 için tasarım ve makineyi üreten 

makineyi kendimiz yapmalıyız. Bu 

anlamda üniversitenin, sanayinin hem 

içinde hem de yanında olması lazım.” diye 

konuştu.

Nurettin Özdebir: “Bu Hızlı 

Değişime Hepimizin Ayak 

Uydurması Lazım”

ASO Başkanı Özdebir, OSTİM Konferans 

Salonu'ndaki çalıştayda yaptığı 

konuşmada, Endüstri 4.0'a ilişkin 

toplantılara ilginin her geçen gün daha da 

arttığını söyledi.

Dijital teknolojilerin üretim proseslerine 

girmesiyle ürünlerin kalitelerinde yaşanan 

artışı herkesin gördüğünü dile getiren 

Özdebir, bu anlamda dijital teknolojilerin 

üzerinde daha fazla durulması gerektiğini 

ifade etti.

Dünyanın en büyük 10 şirketi arasında 

teknoloji şirketlerinin ön plana çıktığına 

işaret eden Özdebir, artık 

bilginin çok hızlı 

üretildiğini vurguladı. 

Özdebir, “Bu hızlı 

değişime hepimizin ayak 

uydurması lazım. Endüstri 

4.0 aşamasına geldiğimiz 

zaman işler biraz daha 

karmaşıklaşıyor. Makineler 

birbirleriyle konuşuyorlar 

ve işleri kendi kendilerine 

yapıyorlar. Endüstri 4.0 

dönüşümüne ayak 

uyduramazsak çok yüksek beceri isteyen 

ürünler haricindeki çok uç ürünlerde 

üretim yapan firmalarla rekabet edemeyiz.” 

diye konuştu.

Prof. Dr. Erkan İbiş: “Kendimize 

Güvenmeliyiz”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan 

İbiş de teknolojinin baş döndürücü hızla 

ilerlediğine dikkati çekerek, buhar 

makinelerinden Endüstri 4.0 denilen 

nesnelerin interneti aşamasına gelindiğini 

söyledi.

Ülkelerin Endüstri 4.0 konusunda 

politikalarını ortaya koymaya çalıştıklarını 

belirten İbiş, “Türkiye de bu konuda 

rekabetçilik, gelişim, üretim temasında bu 

çabayı ortaya koyuyor. Kendimize 

güvenmemiz gerekiyor. Aceleci bir 

toplumuz, ancak her şeyin bir demlenme 

süreci var. Bilgiyi sindirip ondan sonra 

adım atmayı öğrenmeliyiz.” ifadelerini 

kullandı.

Endüstri 4.0'ın takım çalışmasına 

dayandığına işaret eden İbiş, “Biri ayrılırsa 

sistem çöküyor. Bizim de birlikte çalışma 

anlayışını ortaya koymamız, Endüstri 4.0'ın 

felsefesine ilave yapmamız gerekiyor.” 

dedi.

Orhan Aydın
OSTİM 

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. R. Erdem Erkul
Samsung Türkiye Kamu Sektörü ve 

Dış İlişkiler Ülke Direktörü
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SANAYİNİN YENİ ROTASI 
ENDÜSTRİ 4.0 OSTİM'DE 

KONUŞULDU
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde, sanayinin yeni rotası Endüstri 4.0'ın tüm yönleri ve 

Türkiye'deki durumu, konunun uzmanlarıyla masaya yatırıldı.

OSTİM'in ev sahipliğinde, Üniversite-İş 

Dünyası İş Birliği Platformu, Ankara 

Üniversitesi, Samsung ve Türk Sanayici ve 

İş Adamları Vakfı iş birliğinde düzenlenen 

“Türkiye Endüstri 4.0'ın Neresinde?” başlıklı 

programa, Ankara Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Sanayi Odası 

Başkanı Nurettin Özdebir ve çok sayıda 

akademisyen, sanayici ve STK temsilcisi 

katıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, Samsung 

Türkiye Strateji Direktörü Can Kuterdem'in 

moderatörlüğünde “Global Teknolojik 

Gelişmeler Çerçevesinde OSTİM-

Samsung-Üniversite İş Birliği ve Fırsatlar 

4.0'ı kesinlikle ıskalamamalıyız. Gerekli 

hazırlıkları yapıp tedbirler almazsak yeni 

ekonominin dışında kalırız. Kendi 

öngörümüzü yaşamak için hepimize 

büyük görevler düşüyor.” diye konuştu.

R. Erdem Erkul: “Teknoloji 

Alanında Çok Farklı Noktaya 

Gelebiliriz”

Samsung Türkiye Kamu Sektörü ve Dış 

İlişkiler Ülke Direktörü Erdem Erkul da 

teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlediğini 

ve hava, su gibi ihtiyaçlar arasına girdiğini 

belirtti.

Neler Olabilir?” başlıklı panel de 

gerçekleştirildi.

Veli Sarıtoprak: “Dünyanın 

Yaşadığı Endüstri 4.0'ı Kesinlikle 

Iskalamamalıyız”

Teknolojinin ekonominin temel taşlarını 

sürekli değiştirdiğini ifade eden TÜSİAV 

Başkanı Veli Sarıtoprak, “Bu hızlı değişimi 

idrak edemeyen, ayak uyduramayan 

kurum ve kuruluşlar yarının dünyasında 

ayakta duramayacaklar. Türkiye sıkıntılı 

günlerden geçiyor. Bu zor günleri elbirliği 

ile atlatacağız. Dünyanın yaşadığı Endüstri 

Prof. Dr. Erkan İbiş
Ankara Üniversitesi 

Rektörü

Nurettin Özdebir
ASO 

Yönetim Kurulu Başkanı

Veli Sarıtoprak
TÜSİAV 

Yönetim Kurulu Başkanı

Her gün yeni markalar ve teknolojilerin 

insanların hayatına girdiğini dile getiren 

Erkul, "Bugün Endüstri 4.0 dediğimiz 

kavramın yerine belki 3 yıl sonra başka 

kavramlar kullanacağız. Bugün Endüstri 

4.0'ı konuşuyor olmak çok önemli. Ülke 

olarak teknoloji alanında çok farklı noktaya 

gelebiliriz. Burada ürettiğimiz herhangi bir 

ürünü dünyanın başka noktasına tanıtmak 

artık çok kolay." değerlendirmesinde 

bulundu.

Orhan Aydın: “Endüstri 4.0 için 

Tasarım ve Makineyi Üreten 

Makineyi Kendimiz Yapmalıyız”

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın da 

OSTİM'in yenilikçi bir bölge olduğunu 

kaydederek, bölgeyi dinamik ve yeniliklere 

ayak uydurabilen bir üretim merkezi 

olarak tanımladı.

Firmaların ayakta kalabilmeleri için 

dünyadaki bütün gelişmeleri takip 

etmelerinin önemine değinen Aydın, “Biz 

başkalarının tasarladığı ürünleri 

üretebiliyoruz. Bir ürünü tasarlamak ve icat 

etmek çok farklı kabiliyet istiyor. Endüstri 

4.0 için tasarım ve makineyi üreten 

makineyi kendimiz yapmalıyız. Bu 

anlamda üniversitenin, sanayinin hem 

içinde hem de yanında olması lazım.” diye 

konuştu.

Nurettin Özdebir: “Bu Hızlı 

Değişime Hepimizin Ayak 

Uydurması Lazım”

ASO Başkanı Özdebir, OSTİM Konferans 

Salonu'ndaki çalıştayda yaptığı 

konuşmada, Endüstri 4.0'a ilişkin 

toplantılara ilginin her geçen gün daha da 

arttığını söyledi.

Dijital teknolojilerin üretim proseslerine 

girmesiyle ürünlerin kalitelerinde yaşanan 

artışı herkesin gördüğünü dile getiren 

Özdebir, bu anlamda dijital teknolojilerin 

üzerinde daha fazla durulması gerektiğini 

ifade etti.

Dünyanın en büyük 10 şirketi arasında 

teknoloji şirketlerinin ön plana çıktığına 

işaret eden Özdebir, artık 

bilginin çok hızlı 

üretildiğini vurguladı. 

Özdebir, “Bu hızlı 

değişime hepimizin ayak 

uydurması lazım. Endüstri 

4.0 aşamasına geldiğimiz 

zaman işler biraz daha 

karmaşıklaşıyor. Makineler 

birbirleriyle konuşuyorlar 

ve işleri kendi kendilerine 

yapıyorlar. Endüstri 4.0 

dönüşümüne ayak 

uyduramazsak çok yüksek beceri isteyen 

ürünler haricindeki çok uç ürünlerde 

üretim yapan firmalarla rekabet edemeyiz.” 

diye konuştu.

Prof. Dr. Erkan İbiş: “Kendimize 

Güvenmeliyiz”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan 

İbiş de teknolojinin baş döndürücü hızla 

ilerlediğine dikkati çekerek, buhar 

makinelerinden Endüstri 4.0 denilen 

nesnelerin interneti aşamasına gelindiğini 

söyledi.

Ülkelerin Endüstri 4.0 konusunda 

politikalarını ortaya koymaya çalıştıklarını 

belirten İbiş, “Türkiye de bu konuda 

rekabetçilik, gelişim, üretim temasında bu 

çabayı ortaya koyuyor. Kendimize 

güvenmemiz gerekiyor. Aceleci bir 

toplumuz, ancak her şeyin bir demlenme 

süreci var. Bilgiyi sindirip ondan sonra 

adım atmayı öğrenmeliyiz.” ifadelerini 

kullandı.

Endüstri 4.0'ın takım çalışmasına 

dayandığına işaret eden İbiş, “Biri ayrılırsa 

sistem çöküyor. Bizim de birlikte çalışma 

anlayışını ortaya koymamız, Endüstri 4.0'ın 

felsefesine ilave yapmamız gerekiyor.” 

dedi.

Orhan Aydın
OSTİM 

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. R. Erdem Erkul
Samsung Türkiye Kamu Sektörü ve 

Dış İlişkiler Ülke Direktörü
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KÜÇÜK BİR OFİSTEN 
DEV KOMPLEKSE

Türkiye'nin yurt içinde ve dışında en yaygın teşkilatlanan iş adamları derneği olan MÜSİAD, 

büyümeye devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimine ve terör örgütlerinin saldırılarına rağmen yapacağı 

hiçbir projeyi iptal etmeyen ve çalışmalarına daha da hız veren MÜSİAD, 10 bin metrekarelik kapalı alan üzerine 

inşa edilecek yeni genel merkez kompleksinin temelini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımı ile attı.

MÜSİAD YENİ GENEL MERKEZ KOMPLEKSİNİN TEMELİ ATILDI

Temeli atılan MÜSİAD Yeni Genel Merkez 

Kompleksi ile ilgili bilgi veren MÜSİAD 

Genel Başkanı Nail Olpak, mevcut 

MÜSİAD binasının sürekli büyüyen 

MÜSİAD'ın ihtiyaçlarını karşılamada artık 

yetersiz kaldığına değindi. Olpak, mevcut 

ve gelecek ihtiyaçları karşılayacak yeni 

merkez kompleksinin doğal, uzun 

ömürlü ve geri dönüşümlü malzemelerle 

inşa edileceğini söyledi. Olpak, 

“Sütlüce'deki genel merkez binamız 

elbette küçülmedi ama biz büyüdük. 

MÜSİAD olarak hep dediğimiz gibi; 

direnmeye, üretmeye ve büyümeye 

devam edeceğiz.” dedi.

214.600 m lik arsa üzerinde 5 katı toprak 

üstünde, 3 katı da yer altında olmak 

üzere 8 katlı olarak inşa edilecek olan 

komplekste kütüphane, kapalı ve açık 

otopark, 800 metrekarelik gerektiğinde 

bölünebilen bir konferans salonu, irili 

ufaklı 15 toplantı salonu gibi birçok alan 

bulunacak.

AKILLI BİNA 21 

TEMMUZ'DA AÇILACAK

Binayla ilgili bir diğer ayrıntı da, doğal 

ışıktan azami ölçüde yararlanmak 

amacıyla tasarlanmış olması. Bu nedenle, 

ortada, çok amaçlı kullanabilecek büyük 

bir galeri boşluğu olacak. Buna bağlı 

olarak, galerinin tavanı ve binanın ön 

cephesi tamamen cam kaplı olacak. Aynı 

zamanda, binanın yapısında kullanılan 

malzemeler de doğal, uzun ömürlü ve 

geri dönüşümlü olacak.

Kompleks, akıllı bina özellikleriyle 

inşa ediliyor. Mekanik sistemler, 

enerji tasarrufuna yönelik 

seçilecek. Bunun yanında elektrik, 

aydınlatma, yangın koruma vb. 

otomasyon sistemleri kullanılacak.

MAPA İnşaat tarafından gerçekleştirilecek 

kompleksin açılışı da temeli atılırken ilan 

edildi. Açılışın 21 Temmuz 2017'de 

yapılması planlanıyor.

Nail Olpak

MÜSİAD Başkanı

Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı
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Trafik sigortası fiyatları son birkaç aydır 

biraz düşmüş olsa da tüketicinin 

beklediği seviyelere henüz gelmedi. 

Gelmesi de açıkçası çok kolay 

görünmüyor. Serbest piyasa 

ekonomisinde “zorunlu” olan bir 

poliçenin bütçeleri zorlayacak tutarlara 

yükselmesi esasta ödenen 

tazminatların yüksekliği ile alakalı. 

Trafik sigortası araç başına; 33.000 TL, 

toplamda bir kazada 66.000 TL maddi 

hasar, şahıs başına; ölüm, sakatlanma 

ve tedavide 330.000 TL ve toplamda 

da kaza başına 1.650.000 TL'ye kadar 

tazminat ödemekle yükümlü. Son 

dönemlerde özellikle bedeni 

tazminatlarda bu limitlerin bile yetersiz 

kaldığı kazalar sık sık olmaya başladığı 

için sigorta şirketleri fiyatları 

düşürmeye çok da yanaşmıyor. Tabi 

maddi hasarları da atlamamak gerekir. 

Son dönemlerde lüksleşen arabalar, en 

ufak bir kazada ciddi tazminat 

ödemeleri çıkarabiliyor. Devletimiz son 

dönemde belli müdahaleler yaptıysa 

da ödenen tazminatlarda düşüş 

olmayınca maalesef fiyatlar da 

düşmüyor. Devletimizin yaptığı en fark 

edici müdahale, özellikle ticari amaçlı 

kullanılan araç türlerinin birçoğunun 

trafik sigortalarında “tavan fiyat 

uygulaması” oldu. Fakat bu dikkatsiz 

sürücüleri memnun etse de sisteme 

yeni giren birçok müşterinin tavan fiyat 

ödemesine de neden oldu. 

Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet 

Şimşek farklı modeller üstünde 

çalışıldığını duyursa da şimdilik 

beklentilere cevap veren bir düşüş yok. 

Burada benim naçizane önerim, 

dikkatli sürücü ile dikkatsiz sürücünün 

keskin çizgilerle ayrılması. Sigorta 

şirketi fiyatı belirlerken müşterinin 

yediği cezaları da fiyatlama sistemine 

dâhil ederse hem trafik kurallarına 

uyum biraz daha artar hem de 

kurallara uyan ile uymayan arasında 

daha adaletli bir fiyatlama olur.  

TRAFİK SİGORTASI 
NE KADAR PAHALI?

Volkan Ülgen
MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi

Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı

HABERLERDE SON 1 YILDIR DÜŞMEYEN BAŞLIK: 
“TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI DÜŞECEK”
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CNR İMOB 
BEŞ KITADAKİ MOBİLYACILARI BULUŞTURDU
YABANCI ZİYARETÇİDE %30'LUK ARTIŞ, MOBİLYA SEKTÖRÜNÜ 

2023 HEDEFİNE DAHA DA YAKLAŞTIRDI.
CNR İMOB-13. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı için bu yıl ziyaretçi, katılımcı sayısı ve düzenlendiği alan itibarıyla 

rekor yılı oldu. Fuarı, 46 bin 875'i yabancı olmak üzere, toplam 166 bin 23 profesyonel ziyaretçi gezdi. 2016'da 

düzenlenen CNR İMOB'a göre bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında %30'luk artış oldu.

Türkiye'nin en büyük ve tek uluslararası 

mobilya fuarı olan CNR İMOB-13. 

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 

tamamlandı. Fuar, 500'ün üzerinde 
2firmanın katılımı ile 150 bin m  alanda 

düzenlendi. CNR Holding kuruluşlarından 

İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri 

Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde 

Ekonomi Bakanlığı ve İstanbul İhracatçı 

Birlikleri (İİB) desteğinde gerçekleştirilen 

fuar, katılımcı, ziyaretçi sayısı, kurulduğu 

alan ve oluşan iş hacmi açısından 

ulaşılması güç rekorlara imza attı. CNR 

EXPO Yeşilköy'de 6 gün boyunca açık 

kalan CNR İMOB'u 46 bin 875'i yabancı, 

119 bin 148'i yerli olmak üzere, toplam 166 

bin 23 profesyonel ziyaretçi gezdi. 

Sektör 2018'de CNR İMOB 

Çatısında Buluşuyor

Çocuk odasından ofis mobilyasına kadar 

bu yıla damgasını vuracak binlerce yeni 

ürünün sergilendiği fuarla ilgili bilgi veren 

CNR Holding Genel Koordinatörü Cem 

Şenel, “Bu yıl fuarımız için çok başarılı bir 

yıl oldu. 2018 mobilya sektörü için 

birlikteliğin sembolü olacak. Sektör hemen 

hemen aynı dönemde iki ayrı fuar 

düzenliyor. Bu durum sektörü bölüyor. 

Önümüzdeki yıl mobilya sektörünün tek 

fuarı CNR İMOB olacak. Sektördeki 

birlikteliğin de etkisi ile şu an mobilya 

alanında dünyanın ikinci büyük fuarı olan 

CNR İMOB, önümüzdeki yıl dünyanın en 

iyi fuarı olmaya aday olacak. Fuarımızdaki 

bir diğer yenilik de sektördeki ürün 

çeşitlerini kategorilendirmek olacak. 

Çocuk-modern-klasik-ofis gibi alanlardaki 

mobilya ürünleri kendi içlerinde 

gruplandırarak ayrı ayrı hollerde 

sergileyeceğiz. Bu düzenleme sayesinde 

sektörün fuardan sağladığı verimliliği 

artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu. 

Türkiye'nin En Kapsamlı Alım 

Heyeti 

Fuar, Türkiye'nin en kapsamlı alım heyeti 

organizasyonlarından birine ev sahipliği 

yaptı. CNR İMOB bünyesinde organize 

edilen alım heyetleri B2B Eşleştirme 

Programı kapsamında, mobilya 

sektörünün lider ülkeleri İtalya, Almanya, 

Avusturya, İsviçre'nin yanı sıra sektörün 

hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Irak, 

Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 

de aralarında olduğu, 114 ülkeden ziyaretçi 

ve VIP alım heyetlerini ağırladı.
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DOSYA KONUSU DOSYA KONUSU

NEDEN YERLİ PARAM, 
YERLİ MARKAM?

Bunun sonucunda ülkeler arası döviz girdi 

çıktı miktarları arttı ve ülkelerin 

ekonomileri birbirlerine daha bağımlı ve 

birbirinden etkilenir hale geldi. Ülkemizin 

dünya pazarındaki payı her geçen gün 

artıyor. Bu noktada, ülkemize giren ve 

çıkan döviz miktarı da ekonomimizi direkt 

etkiliyor. 

Türkiye'nin 2023 hedefleri; 2 trilyon dolar 

gayri safi milli hâsıla, 500 milyar dolar 

ihracat, 1 trilyon dolar dış ticaret, kişi 

başına düşen milli gelirin 25 bin dolar 

olması, işsizliğin %5'e düşürülmesi ve 

dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisine 

girilmesidir.

Bilindiği üzere ülkemizde ithalat ihracattan 

fazla miktarda gerçekleşiyor. Bu durum da 

dış ticaret açığının ortaya çıkmasına sebep 

oluyor. Dövizin ülke ekonomisine etkisi de 

burada başlıyor. Dışarıdan aldığımız 

ürünlerin geliri, dışarıya sattığımız 

ürünlerin gelirinden fazla olduğu için 

ülkemizden döviz çıkışı yaşanıyor, bu 

nedenle para birimimiz değer kaybına 

uğruyor. Türk Lirası’nın değer  kaybetmesi 

ile birlikte arkasından ekonomik sorunlar 

başlıyor. Enflasyon gibi.

Tam tersi bir durumda ise yani 

ihracatımızın ithalatımızdan daha fazla 

olduğunu düşündüğümüzde,  ülkemiz 

kasasında döviz birikmeye başlar. Bu 

durum; Türk Lirası’nın değer kazanmasını, 

ekonomimizin daha istikrarlı bir hal 

almasını sağlayacaktır. 

Bu sayede ülkemize olan sermaye akışı 

hızlanacak, yeni yatırımlar, yeni iş kolları 

oluşacak, mevcut şirketlerin kendilerini 

geliştirmeleri ve büyütmeleri, yine faizlerin 

aşağı yönde etkilenmesi sağlanacaktır. 

Tüm bunlar ekonomiye olumlu etki 

yapacaktır.

DÖVİZ KULLANIMININ 

ARTMASININ OLUMSUZ 

ETKİLERİ

Yerli para yerine döviz kullanımının 

artması sonucunda; 

• İşsizlik artar.

• Sosyal barışı tehdit eder.

• Piyasalar durgunlaşır.

• İhracat ithalata göre azalır.

• Cari açık ortaya çıkar.

• Tasarruf miktarı azalır.

• Yerli malların yerine yabancı malların 

 tüketiminde artış olur.

Milli para kullanımı; 

• Dış ticarette milli para kullanımı ile para 

 birimimiz olan Türk Lirası değer kazanır.

• Ülkemiz girişimcilerinin dünya ile 

 rekabet gücü artar.

• Ülkemizin ekonomik istikrarına katkı 

 sağlar.

• Dış ticaret  işlem maliyetleri düşer. 

• Cari açık ortadan kalkar.

Son zamanlarda;

• Çin ile anlaşma imzalanarak ilk para 

 takası işlemi gerçekleştirilmiştir. Rusya 

 ve İran ile ticari işlemlerde “milli para” 

 kullanımına yönelik gelişmeler söz 

 konusudur.

• TL karşılığında yapılan ihracat, Ocak-

 Ekim 2016 döneminde  bir önceki yılın 

 aynı dönemine göre %20,4'lük artış 

 kaydetmiştir. 10 ayda  ithalat 

 işlemlerinin de 11,5 milyar dolarlık kısmı 

 TL ile yapılmıştır.

Dünyada küreselleşme sürecinin devam etmesi ile birlikte sınırlar ortadan kalktı. Bugün iletişim 

araçları vasıtasıyla dünyanın bir ucundan diğer ucuna saniyeler içerisinde veri, para vb. 

birçok şeyi gönderebiliyor olunmasının sayesinde, tüm dünya ülkeleri arasındaki ticarette 

önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu durum özellikle gelişmiş ülkelerin lehine, gelişmemiş ve gelişmekte 

olan ülkelerin aleyhine çalışıyor.

YERLi PARAMYERLi MARKAMGÜCÜMÜZLE GÜÇLENİYORUZ

Tasarruflarımızı, 

karşılığı olmayan 

yabancı paralarda 

değil, karşılığı 

olan altın ve 

Türk Lirası’nda 

tutmalıyız.
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DOSYA KONUSU

Unutulmamalıdır 

ki, yerli malı 

üretimi ve 

kullanımı demek 

ülkemizin 

hazinesine katkı 

demektir.

İTHAL ETTİĞİMİZ HER 

ÜRÜN BAŞKALARINA İŞ 

VE AŞ'TIR

Bilimsel araştırmalara göre, ülkemize ithal 

edilen ortalama her bir 6.500 USD'lik 

tüketim malı ithalatı bir kişiyi işsiz 

bırakmaktadır.

İTHALAT CARİ AÇIĞA 

NEDEN OLUR

Ülkelerin mali yapılarının sağlamlığının 

ölçülmesinde en önemli unsurlardan biri 

de “Cari Açık” meselesidir. İthalatın artması 

cari açığı da artırır ve ülkeleri bazı risklerle 

karşı karşıya bırakır.

İthal edilen ürünlerin artması demek, ülke 

rezervlerinde yer alan dövizlerin yurt 

dışına çıkması anlamını taşır. Bu da döviz 

fiyatlarını artırarak ekonominin bütün 

dengelerini bozar.

YERLİ MALI KULLANIMI 

NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yerli malı kullanımı ülke ekonomisine 

büyük ölçüde destek sağlar. Yerli malına 

duyulan ilgi artıkça da, hem kalite hem de 

iş alanı artacaktır. Yerli malına olan talep, 

üreticileri yerli malını üretme konusunda 

cesaretlendirecektir.

Ülkemizde satışa sunulup kazancı yabancı 

ülkelere giden binlerce mal ve hizmet 

vardır. Bu mal ve hizmetlere olan talep 

yüzünden yerli üretime girmek veya bu 

alanda büyümek isteyen diğer firmalar, 

talebin yabancı firmalara yoğunluğundan 

dolayı cesaretlerini kaybederek piyasayı 

tamamen yabancı sermayeye bırakma 

eğilimi göstermektedirler. 

DOSYA KONUSU GÖRÜŞ YAZISI

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 

yılında dünyanın en büyük 10 

ekonomisinden birisi olmak ve 500 

milyar dolarlık ihracat rakamına 

ulaşmak gibi net hedefler ortaya 

koyan Türkiye, adı ortaya konulmamış 

büyük bir mücadele hatta savaş 

veriyor. Verilen bu savaşı 

kazanabilmenin tek yolu ise daha fazla 

yatırım, daha fazla üretim, daha fazla 

istihdam ile elde edilecek ekonomik 

başarıdır. 

80 milyonu bulan genç ve dinamik 

nüfusumuz, yatırımcı ve 

sanayicilerimizin geçmişi, uzun yıllara 

dayanan üretim tecrübesi ve başta 

yakın coğrafyamız olmak üzere tüm 

dünyanın bizlere sunduğu potansiyel 

ile bu hedefi gerçekleştirmemek için 

önümüzde hiçbir neden yok. Özellikle 

15 yıldır yaşanan istikrarın sağladığı 

güven ortamı ile üretim, ihracat ve 

istihdamda elde ettiğimiz başarı ise 

bunun en büyük göstergesidir. Tüm 

dünyaya örnek olan bu başarılara 

rağmen daha alınacak ve gidilecek çok 

yolumuz var.

Daha büyük başarılar için ise herkesin 

üzerine düşen büyük sorumluluklar 

var. Yatırımcı olarak bizler büyük özveri 

ve cesaretle korkmadan katma değeri 

yüksek ürünler üretecek yatırımlara 

devam ederken, devlet ve siyasi irade 

yatırımın önündeki engelleri kaldırmalı. 

Milletimiz ise yerli malı ürünleri tercih 

ederek desteğini göstermeli. 

Özetle devlet, millet ve yatırımcıların 

anlayışını değiştirecek zihniyet 

devrimine ihtiyaç var. 

Bu noktada, Türk iş dünyasının öncü 

sivil toplum kuruluşlarından olan 

MÜSİAD tarafından “Yerli Param, Yerli 

Markam” sloganı ile ortaya çıkan 

anlayışı Termikel olarak çok 

önemsiyoruz. 

Yerli üretime ve kullanımına yönelik 

farkındalık oluşturacak böylesi sosyal 

sorumluluk projeleri, olması gerektiğini 

söylediğimiz anlayış ve zihniyet 

devriminin oluşması açısından çok 

önemli. Böylece, yerli ürün üretimi ve 

tüketimini teşvik ederek kendi 

değerlerimizi öne çıkaran anlayışı 

yaygınlaştırabiliriz. Bu anlayışla hayata 

geçirilecek milli seferberlik, hepimizin 

bu topraklara borcudur ve bu 

çalışmaya imza atan herkese teşekkür 

ediyorum. 

“Yerli Param, Yerli Markam” girişimini 

sadece basit bir sosyal sorumluluk 

projesi olarak görmüyorum. Türkiye'nin 

ve büyük Türkiye'yi bekleyen geniş bir 

coğrafyanın da beklediği, ihtiyacı 

olduğu önemli bir girişimdir. Ayrıca 15 

Temmuz darbe girişimi öncesi ve 

sonrasında Türkiye aleyhine 

oluşturulmak istenen olumsuz algı ile 

de yapılabilecek en iyi mücadeledir. 

Ülkesini ve değerlerini 15 Temmuz 

günü silahların karşısına çıkarak canıyla 

koruyan milletimiz, aynı basireti “Yerli 

Param, Yerli Markam” diyerek de 

gösterecek ve yerli üretime sahip 

çıkacaktır.    

YERLİ PARAM, YERLİ MARKAM 

TERMİKEL GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ahmet Kaya
Termikel Grup Yönetim Kurulu Başkanı
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DOSYA KONUSU DOSYA KONUSU GÖRÜŞ YAZISI

“Yerli Param Yerli Markam” aslında şu 

anda bu kavramı tüm toplum olarak 

benimsememiz gerekmektedir. 

Günümüzde yabancı marka merakı, 

kolay kazanamadığımız, çok zor 

kazandığımız paramızın maalesef yurt 

dışına çıkmasına sebep olmaktadır. 

Bugün Türkiye olarak içinde 

bulunduğumuz ekonomik sıkıntıların 

en önemli sebeplerinden bir tanesi dış 

ticaret açığımızdır. Onun da 

sebeplerinden bir tanesi ithal mallara 

ve markalara olan meraktan 

kaynaklanmaktadır. Tabi bunu 

söylerken yüksek standartta ürün ve 

teknolojik ürünlerin de cazibesi 

kaçınılmazdır. Keşke tüm ihtiyacımızı 

yerli ürünler ile karşılayabilsek. 

Yeni AR-GE faaliyetleri ile bizim 

ülkemizde de bu tür teknolojik ürünler 

üretilebilir ve böylece dışa olan 

bağımız azalır. Bu ürünleri ithal 

edeceğimize ihracat yapar duruma 

geliriz.

İnşallah bir gün tüm ihtiyacımızı yerli 

malı bilinci ile karşılarız. O zaman 

ülkemizde çok daha farklı bir ortam, 

refah ve yaşam standardı sağlamış 

oluruz. Paramızı bu ülkede kazanıyor 

isek, bu ülkenin markalarına harcarsak, 

paramız ülkemize kalacaktır ve bu 

ülkenin insanı, fabrikaları ve 

ticarethaneleri çalışacaktır ve bu iş 

yerlerindeki hemşehrilerimiz 

geçimlerini sağlamış olacaklardır.

Tabi bütün bunları söylerken 

üreticilerimizin de talep edilen 

ürünlerde uygun kalite ve hizmet 

anlayışını sunmaları gerekmektedir. 

Tüketici ve talepleri ciddiye alınmalı, 

uluslararası trendler takip edilmelidir. 

Tüketici eğilimleri çok önemlidir. 

Medyanın da “Milli Marka, Yerli Malı” 

kavramlarını ve bu kavramların 

önemini kamuoyuna iyi anlatmaları 

gerekmektedir.

Yerli malları yerli sanayinin çalışmasını 

sağlar. Sanayinin gelişmesi yan 

sanayilerin gelişmesine, teknolojin 

gelişmesi ise daha çok eğitimli 

gençlere iş imkânı sağlayacaktır.

Markalaşma, ürün maliyet fiyatı ile satış 

fiyatı arasındaki farkın büyüklüğüne 

göre ürüne sağladığı katma değerdir. 

Bu ürüne olan güven, kalite, bilinirlik 

ve hizmet karşılığı oluşmaktadır. 

Üretimle alakalı olmayan başka 

faktörlerin devreye girmesi ile elde 

edilen ilave kazançtır. Öyle ki marka 

değeri şirket değerinin önüne 

geçebilecek kadar büyüyebilir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında 

üreticiler markalaşmalı; tüketiciler de 

yerli malı kullanmalıdır.

“ÜRETİCİLER MARKALAŞMALI; 
TÜKETİCİLER DE YERLİ MALI KULLANMALIDIR”

AFS YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
TOBB İKLİMLENDİRME SEKTÖR MECLİSİ BAŞKANI 

İSİB İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKANI

Zeki Poyraz
AFS Yönetim Kurulu Başkanı 

TOBB İklimlendirme Sektör Meclisi Başkanı 
İSİB İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği Başkanı

T-155 Fırtına Obüsü Altay

Anka Akya

Milgem
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GENÇ MÜSİAD ANKARA
HABERLERİ

GENÇ MÜSİAD ANKARA
HABERLERİ

KENDİNE YETEN ÜLKE 

TÜRKİYE
GENÇ MÜSİAD ANKARA ŞUBESİ ÜLKE EKONOMİSİNİ CANLANDIRMAK VE YERLİ 

ÜRETİMİN ARTIRILMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ. 

Son dönemde yaşanan olaylar neticesinde yükselişe geçen dövize dur diyebilmek adına ülkemizde birçok önlem 

alınmaya başlandı. Genç MÜSİAD Ankara da üzerine düşen görevi yerine getirmek adına başlattıkları kampanya 

ile üretici ve tüketiciyi bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Kendi Malım Kendi Param, Üretim ve Tüketimde Yerlilik, Yerli Üret, Yerli Tüket, Yerli de Üretilebilir mottoları ile 

çıktıkları yolda üretici ve tüketiciyi ortak bir noktada buluşturmayı hedefleyen Genç MÜSİAD Ankara üyeleri, tüm 

sektör temsilcilerinden de destek bekliyor.  

KAMPANYA KAPSAMINDA 

HEDEFLENEN TEMEL AMAÇ

Para yurt içinde 

kalacak, döviz olup 

yurt dışına 

çıkmayacak

Neden Yerli Üretim?

Yerli üretim malları tüketildiğinde tüm 

kazanç ülkemize kalacağı için kalkınma hızı 

artar ve ülke ekonomisi gelişir. Ülke 

ekonomisi geliştikçe de yerli üretim artar 

ve yeni Türk girişimciler piyasaya girmeye 

başlar.

Yerli Üretimde, Yerli 

Tüketimde ve Türk 

Lirası’nda Herkesin Ortak 

Bir Noktada Buluştuğu 

Gösterilecek

Savunma sanayinden tekstile, gıdadan 

otomotive, mobilyadan enerjiye, sağlıktan 

teknolojiye, her sektörde yerli üretimin 

önemini anlatmak amacı ile başlatılan 

proje ile başta kamu kurumları olmak 

üzere yerli tüketim alışkanlıklarının 

benimsenmesinin de yerli üretim kadar 

önemli olduğunun vurgusu yapılacak. 

İthal marka ve ürünleri karalamadan, yerli 

ürünlerin kalite bazında ithal ürünlerle eşit 

ya da onlardan daha üstün olabileceğinin 

anlatılması, global pazarda yerli ürünlerin 

rekabetinin önemini ve yerli tüketimin 

artmasının girişimciliğe pozitif etkisinin 

anlatılması ile rekabetin en önemli başlığı 

olan yerli markalaşmanın önemine dikkat 

çekmek projenin diğer amaçları arasında 

yer alıyor.

Proje kapsamında yerli üretim ve yerli 

mallar konusunda en sade vatandaştan, 

kamunun ve iş dünyasının en tepe 

noktalarına kadar herkesin “TEK SÖZ”de 

buluştuğunu gösterecek şekilde bir 

konsept oluşturulacak. Tüketiciden 

başlayıp üreticiye, oradan üretici birlik 

başkanlarına, akabinde kamu 

düzenleyicilerine ulaşan bir röportaj 

silsilesi ile yerli üretimde, yerli tüketimde ve 

Türk Lirası’nda herkesin ortak bir noktada 

buluştuğu gösterilecek.

İthalat ve ihracat 

arasındaki fark 

kapanacak  

Türk Lirası 

değer 

kazanacak. 
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EKONOMİ EKONOMİ

EKONOMİDE SON DURUM
2017 yılı Şubat ayı içerisinde Türkiye ekonomisine ilişkin açıklanan veriler, Türkiye 

ekonomisindeki pozitif görünümün sürdüğüne işaret ediyor.

Yıllık En Fazla Artış 

%21,72 ile Alkollü 

İçecekler ve Tütün 

Grubunda Gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre 

ulaştırma %17,96, çeşitli mal ve hizmetler 

%12,82, sağlık %12,53, eğitim %9,33 ile 

artışın yüksek olduğu diğer ana harcama 

grupları oldu. 

Aylık En Yüksek Artış 

%1,34 ile TR90'da 

(Trabzon, Ordu, Giresun, 

Rize, Artvin, Gümüşhane) 

Oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 

2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir 

önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek 

artış %4,44 ile TRC1 (Gaziantep, 

Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki 

yılın aynı ayına göre en yüksek artış 

%12,24 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, 

Bartın) bölgesinde ve on iki aylık 

ortalamalara göre en yüksek artış %9,44 

ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde 

gerçekleşti.

Şubat 2017'de endekste kapsanan 414 

maddeden; 40 maddenin ortalama 

fiyatlarında değişim olmazken, 270 

maddenin ortalama fiyatlarında artış, 104 

maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş 

gerçekleşti.

Nail Olpak: “Artık Köklü Çözümlere 

İhtiyacımız Var”

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak Şubat 

ayı SAMEKS verilerine ilişkin yaptığı 

açıklamada, hem sanayi hem de hizmetler 

sektöründe girdi alımlarındaki artışın 

sürmesinin, firmaların Türkiye ekonomisine 

olan güveninin sürdüğüne işaret ederek; 

endekslerde önümüzdeki dönemde de 

artışın süreceğinin beklendiğini ifade etti 

ve şöyle konuştu: “2016 yılının son 

çeyreğine ait makroekonomik veriler de 

ekonomik aktivitenin toparlanma 

sürecinde olduğunu gösteriyor. 2016 yılının 

son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 

%3,9 artış kaydeden sanayi üretimi ve 

Aralık ayında %9,0 artış kaydeden ihracat, 

Şubat ayında 1,9 puan yükselen İmalat 

Sanayii Kapasite Kullanımı ve 6,0 puan 

artan Reel Kesim Güven Endeksi, Türkiye 

ekonomisindeki pozitif görünümün 

sürdüğüne işaret ediyor.”

Nail Olpak; “İş dünyası olarak canlılığın 

artmasını ve çarkların daha fazla 

dönmesini istiyoruz.  Başarı, devamlılık 

ister ve süreklilik yani sürdürülebilirlik 

gerektirir. Sürdürülebilirlik bizim için pozitif 

istikrar demektir. İstikrar olmadan yeni 

hedefler belirlemek, yeni projeler üretmek, 

yeni başarılar elde etmek şöyle dursun, 

mevcut kazanımları korumak bile mümkün 

değildir.

Millet olarak bugüne kadar siyasette 

vesayete, toplumda düşmanlığa, 

ekonomide gerilemeye, hukukta 

adaletsizliğe ve uluslararası kamuoyunda 

itibarsızlığa neden olan darbelerden, 

muhtıralardan ve müdahalelerden çok 

çektik.  Bugün geldiğimiz noktada, 

Türkiye'nin artık böyle meselelerle 

kaybedecek zamanı yok. Artık köklü 

çözümlere ihtiyacımız var.

SANAYİ ENDEKSİ ŞUBAT 

AYINDA 5,0 PUAN ARTTI

SAMEKS Bileşik Endeksi 2017 Şubat 

ayında, bir önceki aya göre 5,0 puan 

artarak 51,4 puana yükseldi. Endeks, Şubat 

ayında ekonomik aktivitenin önceki aya 

göre hızlandığına işaret ederken, böylece 

endekste 2016 yılı Ekim ayında başlayan 

dört aylık düşüş süreci sona erdi. 

Endekste gözlenen bu artışta, hizmet 

sektörünün önceki aya göre 7,1 puan artış 

kaydederek 52,8 seviyesine yükselmesi 

etkili olurken; 1,4 puan gerileyen sanayi 

sektörü ise 50,2 puan olarak gerçekleşerek 

olumlu görünümünü sürdürdü. 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 

OCAK AYINDA %2,6 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Ocak 

ayı Sanayi Üretim Endeksi'ne göre takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretim 

endeksi Ocak'ta yıllık bazda %2,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 

sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 

2017 yılı Ocak ayında madencilik ve 

taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 

aya göre %4,1 azalırken, imalat sanayi 

sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektörü endeksi ise %1,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt 

sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Ocak 

ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü 

endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 

%13,7 azalırken, imalat sanayi sektörü 

endeksi %2,8 ve elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 

endeksi %7,2 arttı.

ŞUBAT AYINDA 

ENFLASYON %0,81 ARTIŞ 

GÖSTERDİ

TÜFE'de 2017 yılı Şubat ayında bir önceki 

aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık 

ayına göre %3,29, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %10,13 ve on iki aylık 

ortalamalara göre %7,88 artış gerçekleşti.

En Yüksek Artış %2,82 ile 

Ulaştırma Grubunda Oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2017 yılı 

Şubat ayında endekste yer alan 

gruplardan sağlıkta %2,17, çeşitli mal ve 

hizmetlerde %1,38, konutta %1,18 ve 

eğlence ve kültürde %0,89 artış 

gerçekleşti.

En Fazla Düşüş Gösteren 

Grup %3,35 ile Giyim ve 

Ayakkabı Oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2017 yılı 

Şubat ayında endekste düşüş gösteren bir 

diğer grup ise %0,67 ile ev eşyası oldu.
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ve şöyle konuştu: “2016 yılının son 

çeyreğine ait makroekonomik veriler de 

ekonomik aktivitenin toparlanma 

sürecinde olduğunu gösteriyor. 2016 yılının 

son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 

%3,9 artış kaydeden sanayi üretimi ve 

Aralık ayında %9,0 artış kaydeden ihracat, 

Şubat ayında 1,9 puan yükselen İmalat 

Sanayii Kapasite Kullanımı ve 6,0 puan 

artan Reel Kesim Güven Endeksi, Türkiye 

ekonomisindeki pozitif görünümün 

sürdüğüne işaret ediyor.”

Nail Olpak; “İş dünyası olarak canlılığın 

artmasını ve çarkların daha fazla 

dönmesini istiyoruz.  Başarı, devamlılık 

ister ve süreklilik yani sürdürülebilirlik 

gerektirir. Sürdürülebilirlik bizim için pozitif 

istikrar demektir. İstikrar olmadan yeni 

hedefler belirlemek, yeni projeler üretmek, 

yeni başarılar elde etmek şöyle dursun, 

mevcut kazanımları korumak bile mümkün 

değildir.

Millet olarak bugüne kadar siyasette 

vesayete, toplumda düşmanlığa, 

ekonomide gerilemeye, hukukta 

adaletsizliğe ve uluslararası kamuoyunda 

itibarsızlığa neden olan darbelerden, 

muhtıralardan ve müdahalelerden çok 

çektik.  Bugün geldiğimiz noktada, 

Türkiye'nin artık böyle meselelerle 

kaybedecek zamanı yok. Artık köklü 

çözümlere ihtiyacımız var.

SANAYİ ENDEKSİ ŞUBAT 

AYINDA 5,0 PUAN ARTTI

SAMEKS Bileşik Endeksi 2017 Şubat 

ayında, bir önceki aya göre 5,0 puan 

artarak 51,4 puana yükseldi. Endeks, Şubat 

ayında ekonomik aktivitenin önceki aya 

göre hızlandığına işaret ederken, böylece 

endekste 2016 yılı Ekim ayında başlayan 

dört aylık düşüş süreci sona erdi. 

Endekste gözlenen bu artışta, hizmet 

sektörünün önceki aya göre 7,1 puan artış 

kaydederek 52,8 seviyesine yükselmesi 

etkili olurken; 1,4 puan gerileyen sanayi 

sektörü ise 50,2 puan olarak gerçekleşerek 

olumlu görünümünü sürdürdü. 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 

OCAK AYINDA %2,6 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 Ocak 

ayı Sanayi Üretim Endeksi'ne göre takvim 

etkisinden arındırılmış sanayi üretim 

endeksi Ocak'ta yıllık bazda %2,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 

sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 

2017 yılı Ocak ayında madencilik ve 

taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki 

aya göre %4,1 azalırken, imalat sanayi 

sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

sektörü endeksi ise %1,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt 

sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Ocak 

ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü 

endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 

%13,7 azalırken, imalat sanayi sektörü 

endeksi %2,8 ve elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 

endeksi %7,2 arttı.

ŞUBAT AYINDA 

ENFLASYON %0,81 ARTIŞ 

GÖSTERDİ

TÜFE'de 2017 yılı Şubat ayında bir önceki 

aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık 

ayına göre %3,29, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %10,13 ve on iki aylık 

ortalamalara göre %7,88 artış gerçekleşti.

En Yüksek Artış %2,82 ile 

Ulaştırma Grubunda Oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2017 yılı 

Şubat ayında endekste yer alan 

gruplardan sağlıkta %2,17, çeşitli mal ve 

hizmetlerde %1,38, konutta %1,18 ve 

eğlence ve kültürde %0,89 artış 

gerçekleşti.

En Fazla Düşüş Gösteren 

Grup %3,35 ile Giyim ve 

Ayakkabı Oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2017 yılı 

Şubat ayında endekste düşüş gösteren bir 

diğer grup ise %0,67 ile ev eşyası oldu.
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“KATMA DEĞERİ ARTIRACAK 
KÜRESEL MARKALARA 
SAHİP OLMALIYIZ”
Gündemde sık sık konuşulan ve üzerinde 

çeşitli çalışma ve teşvikler gerçekleştirilen 

yerli para ve yerli üretim konusunu Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu ile konuştuk. Yerli marka 

üretiminin ülkemizi dünyada ilk 10 

ekonomi arasına sokacak önemli 

anahtarlardan biri olduğunu söyleyen 

Hisarcıklıoğlu, “Özellikle yerli marka 

otomobil konusunda önemli mesafeler kat 

edildi. Birlik ve beraberlik gösterildi. Her 

alanda bunu geliştirmeli, büyütmeliyiz.” 

diye konuştu.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı
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MÜSİAD Ankara dergisi olarak 

bu sayımızda “Yerli Param, Yerli 

Markam” konusunu ele 

alıyoruz. Hükümet yetkilileri 

“yerli üretim” konusunda 

kararlı. Ülkemiz bu konuda 

nasıl bir yol kat etti?

Yerli üretim konusunda hükümetimizin 

çabalarını ve teşviklerini memnuniyetle 

karşılıyoruz. Bu konuda önemli adımlar 

atıldı. Yerli üretimi teşvik için %15 fiyat 

avantajı getirildi. Yerli malı belgesi alan 

firmalar kamu ihalelerinde %15 fiyat 

avantajına kavuştu. Bu çok önemli bir 

fırsat. 

Biz iş dünyası olarak yıllarca kamu 

ihalelerinde yerli malı alımı yapılmadığını, 

yurt içi üretime destek verilmediğini 

vurgulamıştık. Bu konuda çıkarılan 3 

genelge de bürokrasinin çekinceleri 

neticesinde bir türlü uygulanamamıştı. 

Tüm bu durumu ekonomi yönetimimize 

ilettik ve neticede bu mevzuatın 

kanunlaşmasını sağladık. 81 ildeki ticaret 

ve sanayi odalarımız kanalıyla yerli malı 

belgesi vermeye başladık. 

Bu kapsamda şu ana kadar 11 bine 

yakın belge vermiş durumdayız. 

Eskiden kamu ihalelerinde yerli 

malının aldığı pay sadece %9 idi. 

Şimdi bu oran %30'a yükseldi. Yani 

yurt içi üretime 9 milyar lira 

yeni pazar desteği sağlamış 

olduk. Yerli malı belgesi orta-

yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere 

yönelik uygulanıyor. 

Bu sayede ülkemizdeki katma değeri 

yüksek üretimi de desteklemiş oluyoruz. 

Artık yüksek teknolojili ürünleri belirleyip, 

onlara destek verebileceğiz. Körlemesine 

atış yapılmayacak. Nokta hedefi belirleyip, 

nişan alınacak. 

Böylece hem milli sanayi hem de 

KOBİ'ler için yeni gelişme fırsatları 

doğacak. Cari açığın 

azaltılmasının, daha sağlıklı ve 

istikrarlı büyümenin yolu da 

KOBİ'lerin ve sanayinin 

güçlenmesinden geçiyor.

Yerli marka üretimine teşvik 

için yapılması gerekenler 

nelerdir? Şu anda ülkemizde 

yapılan yerli üretimlere ilişkin 

değerlendirmeleriniz nelerdir?

Bizim senelerdir üzerinde önemle 

durduğumuz bir konu vardı. Eğer 

ekonomiyi büyütmek istiyorsanız 

markalaşacaksınız. Dünyanın en çok 

gelişmiş ekonomilerine bakın mutlaka 

bütün dünyaca tanınan, bilinen çok sayıda 

markaları vardır. 

Biz de katma değeri artıracak küresel 

markalara sahip olmalıyız. Marka olursanız 

1'e 10 kazanırsınız. Bunun için devletimiz 

özel sektör ile el ele vermeli ve 

girişimcilerin önünü açmalı. Zaten öyle de 

oluyor. 

Bu konuda çok verimli istişarelerimiz 

oluyor. Hükümetimiz her zaman bize 

anlayışla yaklaşıyor ve her türlü desteği 

sağlıyor. Sınai Mülkiyet Kanunu çıktı. 

Üretim reform paketi hazırlanıyor. Teşvik 

sisteminde çok önemli iyileştirmeler 

getirildi. 

AR-GE harcamalarına getirilen destekler 

neticesince bugüne kadar hep milli gelirin 

%0,8'i civarında takılıp kalan AR-GE 

harcamaları ilk defa milli gelirin %1'ine 

yükselmiş oldu. Aslına bakarsanız 

hedefimiz ortak. 

Siyaset kurumu da ekonomi kurumu da 

yerli büyük markaların olmasını istiyor. Yerli 

marka üretimi bizi dünyada ilk 10 ekonomi 

arasına sokacak en önemli anahtarlardan 

birisi. Özellikle yerli marka otomobil 

konusunda önemli mesafeler kat edildi. 

Birlik ve beraberlik gösterildi. Her alanda 

bunu geliştirmeli büyütmeliyiz.

Ekonomik sıkıntıları bir nebze 

azaltmak için yerli para 

kullanılması için çağrılar 

yapıldı. Ticaret yapılan ülkelerle 

yerli para birimi ile çalışılması 

hususunda sizin de teşvikleriniz 

oluyor mu?

Elbette bu konuda bizim de önemli 

çağrılarımız oldu. Hatta ben bizzat 

yönetiminde olduğum alışveriş 

merkezlerinde kiracılarımızla 

sözleşmelerimizi TL üzerinden yaptık ve 

herkese de çağrıda bulunduk. 

Ekonominin elbette bazı kuralları 

var. Özellikle küresel bir pazar söz 

konusu ve buranın da tabii ki uymak 

durumunda kaldığınız şartları var. 

Ancak biz yerli para ile ticaret 

yapılmasını her zaman daha 

sağlıklı bulduk. 

RÖPORTAJ
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Sadece yurt içinde değil yurt dışında ve 

özellikle çevre coğrafyamızdaki ülkelerle 

yaptığımız dış ticarette de yerli paraların 

kullanılması için çalışıyoruz. İş adamlarımızı 

buna yönlendiriyoruz. 

Yurt içinde ve dışında milli paramızı ne 

kadar yoğun kullanırsak TL'nin küresel bir 

para birimine dönüşmesini sağlarız. 

Güçlü ülkenin para birimi de güçlü 

olur ve tercih edilir. ABD'nin 

gücünün temelinde doların 

bütün dünyada kabul edilmesi 

yatıyor. 

Bu sayede her yere kendi parasını ihraç 

ederek müthiş bir gelir sağlıyor. 

Hükümetimizin milli paramızı kullanma 

konusunda attığı adımlar çok önemli. 

Şahıslar ve şirketler olarak biz de bunu 

destekleyecek şekilde hareket etmeliyiz.

15 Temmuz darbe girişimi ve 

arkasından artan terör 

olaylarının ekonomik açıdan 

etkilerine dair neler söylemek 

istersiniz?

Bu millet 15 Temmuz sonrası ülkesinin 

yanında olduğunu göstermiştir. Öncelikle 

bunun bilinmesi lazım. 

Biz TOBB olarak daha ilk dakikadan 

itibaren demokrasinin ve halkımızın 

yanında olduğumuzu kamuoyuna deklare 

ettik. 

Özellikle 15 Temmuz gecesi, sivil toplum 

meslek kuruluşları içerisinde ilk olarak 

gece 00.22'de TRT'de darbe bildirisi 

okunur okunmaz, 140 bin kişiye ulaşan 

twitter mesajını atarak, özellikle 

demokrasiden, halkın iradesinden yana 

olduğumu açıkça ifade ettim. 

Camiamızın içerisinde 85 bin 

kişiye SMS mesajı ile ulaştık. Bir 

baktım ki, sokaklarda oda 

başkanlarımız, üyeler ve halkı 

gördükçe gözümden yaşlar akmaya 

başladı. 

Siz ne iseniz ben oyum. Siz nasıl 

davrandıysanız biz de öyle davrandık. 

Sağında solunda kim vardı denildiği 

zaman, ben varım, diyen bir millet 

olduğumuzu gösterdik. 

80 milyon olarak. Türk özel 

sektörü olarak, yine bir ilke 

imza attık. Herkesten önce 

darbeye karşı çıktık. 

28 Şubat'taki bu kurumun ayıbını 

temizledik ve bir ilke daha imza attık. 15 

Temmuz şehitleri için toplanan yaklaşık 

203 milyon liralık kaynağın, 53 milyonluk 

kısmını 365 oda ve borsa olarak topladık. 

Bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan'a takdim ettik. Türkiye ekonomisi 

güçlüdür. Kimse merak etmesin. Bu zor 

günleri de el birliğiyle aşacağız. 

15 Temmuz'la ya da terör olaylarıyla 

Türkiye ekonomisinin çökeceğini 

zannedenler hiç heveslenmesinler. Dimdik 

ayaktayız ve hedeflerimizden hiçbir zaman 

vazgeçmeyeceğiz.

2016 yılı ülkemiz için nasıl 

geçti? 2017 yılına ilişkin 

değerlendirmeleriniz nelerdir?

Zor bir seneyi geride bıraktık. PKK ve 

DAEŞ gibi terör örgütlerinden sonra 

FETÖ'nün hain darbe girişimi ülkemize 

pek çok sıkıntı yaşattı. 

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 

milletimizin basiretli duruşuyla bunların 

hepsini aşacak güce ve azme sahip 

olduğumuzu gösterdik. Şimdi 2017'ye 

umutla bakıyoruz. 

Özel sektörümüz yaşanan tüm 

çalkantılara rağmen son 1 yıl 

itibarıyla 155 milyar lira makine 

ve teçhizat yatırımı yaptı. 141 

milyar dolar mal ihracatı 

gerçekleştirdi. Turizm, denizcilik 

ve müteahhitlik sektörlerimiz 

kanalıyla ülkemize 38 milyar dolar 

döviz geliri kazandırıldı. Peki, 

sıkıntılarımız yok mu? Tabii ki var. 

Türkiye ekonomisinin %80'i iç tüketimden 

kaynaklanıyor. Dünya ekonomisi ve küresel 

ticaret uzun bir süredir yavaşlamış 

durumda. 

Böyle bir ortamda iç piyasamızı canlı 

tutmak daha önemli hale geldi. 

Unutmayalım ki ekonomi bileşik kaplar 

gibidir. İstihdam için üretim, üretim için de 

iç tüketim şart. 

İleride daha büyük atılımlar yapabilmek 

için bugün eldekini muhafaza etme 

zamanıdır. Şimdi iç piyasayı canlı tutma 

zamanıdır. 

Hükümetimizin beyaz eşya, mobilya ve 

konut sektörlerindeki vergi indirimleri bu 

açıdan doğru bir adım olmuştur. 

Sıkıntılara çözüm sağlamak için 

hükümetimizin icracı ve reformcu iş 

yapma tarzına güveniyoruz. 

İçerde ve dışarda zorluklar 

yaşadığımız bu dönemde 

devletimiz yanımızdadır. Bu 

bizim için en önemli moral kaynağı. 

Şimdi ekonomiye odaklanmalı, reform 

ateşini yeniden canlandırmalıyız. Yapısal 

reformlara ve küresel rekabette bizi öne 

çıkaracak yeni adımlara ihtiyacımız var. 

Nasıl ki 15 Temmuz hain darbe girişimi 

sonrasında ülkemiz milli bir mücadeleye 

giriştiyse özel sektörümüz de 2017'de 

istihdam yarışı yapmalı. 

Çünkü bu millet varsa, bu ülke varsa, biz 

de varız. Buradan özel sektörümüze 

sesleniyorum. Hepimiz en az 1 kişiyi işe 

almalıyız. Bir ve beraber olursak önümüz 

açıktır. Kimsenin endişesi olmasın. 

Karamsar olmaya gerek yok. 

Dar bir sokaktayız, ama çıkmaz bir 

sokakta değiliz. Türkiye, böyle 

sıkıntılı dönemlerden hep 

güçlenerek çıktı. İnanıyorum ki, 

birlik ve beraberliğimizi muhafaza 

edersek bu dönemden de 

güçlenerek çıkarız. 

Ben ülkemin geleceğinden umutluyum. 

Dünyanın bu en zor coğrafyasında 1000 

yıldır bir tek biz ayakta kaldık. 

Daha iyisini de yaparız. Yeter ki birlik 

beraberliği muhafaza edelim. Bu 

ruhu koruyalım. Dün Türkiye'nin 

geleceğine yatırım yapan bizler 

kazandık. Bugün Türkiye'ye 

yatırım yapanlar, yarın da 

kazanacak.
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Tülay Lale

Türk Lirası Simgesinin Tasarımcısı

“SIFIRLARDAN KURTULARAK 
DEĞER KAZANAN PARAMIZ, 
SİMGESİNE KAVUŞMASI İLE 
KİMLİĞİNİ TAMAMLADI”
2012 yılında Merkez Bankası tarafından 

düzenlenen ve 8.362 eserin yarıştığı “Türk Lirası 

Simge Yarışması”nda, tasarladığı Türk Lirası 

simgesiyle yarışmayı kazanan Tülay Lale, 

1977 Konya doğumlu bir jeoloji mühendisi. Türk 

Lirası'nın simgesine imza atan Tülay Lale ile sizler 

için keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Tülay Hanım, Türk Lirası'nın 

simgesine imza attınız. Bize bu 

süreci kısaca anlatır mısınız?
Tabii ki memnuniyetle. Merkez Bankası 

tarafından açılan yarışmanın haberini ben 

de katılan 8.362 kişi gibi TRT'de 

yayınlanan haber programında duydum. 

Vakit kaybetmeden Merkez Bankasının 

sitesine girerek yarışma katılım koşulları 

hakkında yayınlanan bilgileri okudum ve 

tasarım üzerinde çalışmalara başladım. 

Zor ve sancılı bir süreçtir tasarım süreci. Bir 

de böyle önemli bir konu mevzu bahis ise 

o zaman katlanarak artar sorumluluk.  

Yarışmaya rumuz ile katılıyordu 

yarışmacılar koşullar gereği. Ve en fazla 3 

tasarım ile katılabiliyorlardı. Üç farklı 

tasarımla ve “ŞİRİNE” rumuzu ile katıldım 

yarışmaya ve çok şükür ki rabbim bana 

nasip etti bu onuru. 8.362 katılımcı ve 

25.026 tasarım arasından seçildi çalışmam. 

Bu çok büyük bir gurur, çok büyük bir 

onur.

Peki, bu sonucu bekliyor 

muydunuz? 

Çocukluğumdan beri tarihe geçen 

insanlara gıpta ile bakar, Allah'tan bana da 

nasip etmesini isterdim. Yarışmanın 

haberini duyunca içimde bir heyecan 

oluştu tarifsiz. Acaba, diye sordum 

kendime. Az da olsa bir şeyler hissettim 

ama yarışmanın değerlendirilme süreci 

oldukça uzun olunca biraz umudum 

kırılmıştı. Kazandığım haberini alınca bir 10 

dakika kadar arabamda oturdum. 

Çocukluğumdan beri ettiğim dualar kabul 

olmuştu. Ben şuna inanırım. Bir şeyi çok 

istersen, içten dua edersen ve onun için 

çabalarsan Allah istediğin şeyi sana nasip 

ediyor. Yani kısacası kendin için ne ister ve 

ne dilersen yaratan sana onu bahşediyor. 

Simgeyi anlatır mısınız biraz. 

Birçok spekülasyonlar çıktı bu 

konuda. Dolar ve avroya 

benzetildi. Neler söylersiniz bu 

konuda?
Bir kere şunu baştan belirtmeliyim ki Türk 

Lirası'nın dünya piyasalarındaki en önemli 

iki rakibidir dolar ve avro. Tabii ki onlar 

kadar akılda kalıcı ve yazımı onlar kadar 

basit olmalıdır tasarımı. Paranın simgesinin 

her kesimden, her düzeyden kişiler 

tarafından kullanıldığı göz önünde 

bulundurulduğunda herkesin rahatça 

kullanabileceği kadar basit olması gerekir.

Tasarımın üzerindeki her bir çizginin bir 

anlamı vardır. T ve L harflerinin birleşmesi 

ile tasarımın iskeleti oluşuyor. L harfinin 

yukarıya kıvrılması yükselen istikrarı 

gösteriyor. Paralel iki çizgi doğu ve batı 

arasındaki köprüyü temsil ediyor. Ve 

genele bakıldığında çıpayı andırdığından 

Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 

güvenli limanı temsil ediyor.

Peki, simge gerekli miydi sizce? 

Bu da çok tartışıldı 

biliyorsunuz.
Tabii ki gerekliydi. “TL vardı, simgeye ne 

gerek vardı” denildi hep. Ancak şu hep 

gözden kaçıyordu. TL bir simge değil, 

kısaltmadır. Kendisine ait bir simgesi 

olmayan para biriminin para piyasalarında 

itibarı olmaz. Bence simge belirlenmesi 

elzemdi. Önce sıfırlardan kurtularak değer 

kazanan paramız, simgesine kavuşması ile 

kimliğini tamamladı. 

Peki, dolar karşısındaki son 

durumunu nasıl 

değerlendiriyorsunuz Türk 

Lirası'nın?
Bu durum daha çok siyasi diye 

düşünüyorum. Tüm dünya ülkemizdeki 

son 14 yılda olan gelişmeleri ve katedilen 

yolu görünce “Türkler geliyor” diye 

düşünüp telaşa kapıldı. Bu tarihin her 

safhasında böyle olmuştur. Türk'ün 

Türk'ten başka dostu yoktur. Ülkedeki 

olumlu gelişmeleri, huzur havasını kaosa, 

karmaşaya çekmek isteyen dış güçlerin bir 

çabasıdır bu. 

Peki, bu durumun üstesinden 

nasıl gelinir sizce?
Aslında bu durumun çözümünü Sayın 

Cumhurbaşkanımız çok güzel özetledi. 

“Türk Lirası'na yatırım yapın, altına yatırım 

yapın. Dövizlerinizi bozdurun.” çağrısında 

bulundu. 

Ben de aynı şeyi düşünüyorum ancak 

bunun sadece senin, benim 5 dolar, 100 

dolar bozdurmamızla olacağını 

düşünmüyorum. Burada şirket sahipleri, 

mevduatı olan yatırımcılar elini taşın altına 

koymalılar. Çünkü biliyorum ki onların 

oluşturacağı akım, estireceği rüzgâr birçok 

taşı devirip geri püskürtecek boyutta. 

Ailemde finansçılar ve bankacılar var. 

Zaman zaman konuştuğumuzda aynı 

noktada birleşiyoruz. Diyorlar ki vatandaş 

bankaya koşup 3-5 dolarlık yatırımını Türk 

Lirası'na, altın hesabına çeviriyor. Ama 

şirket sahipleri, şirketleri olmadığı halde 

döviz mevduatı olanlar beklemede kalıyor. 

Eğer onlar harekete geçse dolar 1 gün bile 

karşı koyamaz Türk Lirası yükselişi 

karşısında.

Peki, siz Cumhurbaşkanımızın 

yaptığı çağrıya katılıp döviz 

bozdurdunuz mu?
Hayatımın hiçbir döneminde dövize 

yatırım yapmadım. Dolayısı ile 

bozdurulacak dövizim yok. 

Ben memur bir ailenin çocuğuyum ve 

gelenekçiyim. Rahmetli annem ve babam 

eğer olur da 3-5 kuruş artırabilirlerse altın 

alıp bir kenara koyarlardı. Zaten fazla da 

durmazdı altın koyulduğu yerde. Memur 

maaşı ile 5 çocuk okutuyordu babam. 

“Bizim size bırakacağımız en büyük 

servetimiz eğitiminiz olacak.” derlerdi hep. 

Öyle de oldu. Nur içerisinde yatsınlar. Türk 

parası ile bize kazandırılan en büyük 

servetimizi biz de Türk parasına 

gösterdiğimiz saygı ve bağlılıkla 

koruyoruz.

 

Sohbetimiz için teşekkür ederiz 

son olarak eklemek istediğiniz 

bir şey var mıdır?
Dinimiz, dilimiz, bayrağımız ve paramız… 

Vazgeçebileceğimiz, değiştirebileceğimiz 

şeyler değildir. Bunlar üzerine uzanan 

elleri kesmenin en iyi yolu; birlik, 

beraberlik içerisinde bu değerlerimize 

sahip çıkmaktır. Çizilen karamsar tablolar 

sadece bize zarar verir. Üstesinden gelmek 

için bu karamsar tabloları çizenlere cevabı 

birlik olarak ve milli değerlerimize sahip 

çıkarak verebiliriz. 

Ben de sizlere çok teşekkür eder, yayın 

hayatınızda başarılar dilerim.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madagaskar 

ve Mozambik'e yaptığı ziyaret, Türkiye'den 

cumhurbaşkanı düzeyinde bir ilk olması 

nedeniyle tarihi bir önem taşıdı.

Erdoğan'ın ilk durağı olan Tanzanya ile 

Türkiye arasında eğitim, sağlık, enerji, 

savunma, diplomasi, ulaştırma, turizm gibi 

alanlarda 9 farklı anlaşma, protokol, 

mutabakat muhtırası ve zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tanzanya 

temaslarının ardından Doğu Afrika 

turunun ikinci durağı Mozambik ile Türkiye 

arasında 6 anlaşma, protokol, mutabakat 

muhtırası ve zaptı imzalandı.

Doğu Afrika turunun son durağı 

Madagaskar'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'a burada düzenlenen törenle 

Devlet Yüksek Nişanı takdim edildi. Ziyaret 

kapsamında, Türkiye ile Madagaskar 

arasında 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ülkeyi 

kapsayan Doğu Afrika ziyaretinde, Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) da 

organizasyonuyla 150'ye yakın iş adamı 

hazır bulundu. Bu ülkelerle yatırım ve 

ticaret olanaklarını yerinde inceleyen iş 

adamları, aynı zamanda Afrikalı 

ortaklarıyla yürütecekleri projeler üzerinde 

bölge iş adamlarıyla görüş alışverişi yapıldı. 

Türk iş adamları özellikle, enerji, alt-üst 

yapı, inşaat, ulaştırma ve hizmet 

sektöründe yatırım imkânlarını araştırdı.

HABER

TÜRK YATIRIMCILAR 
CUMHURBAŞKANI ÖNDERLİĞİNDE 

AFRİKA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

GÖRÜŞ YAZISI

22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan'ın önderliğinde Dışişleri, Enerji 

ve Ekonomi Bakanlarımızın da 

katılımıyla ciddi ve üst düzey bir Afrika 

gezisi gerçekleştirdik. İş dünyasından 

da DEİK Yönetim Kurulu Üyelerinin ve 

DEİK İş Konseyi Başkanlarının, 

İhracatçılar Birliğimizin, Ankara Ticaret 

Odası Başkanımızın ve Konya Ticaret 

Odası Başkanımızın katılım sağladığı 

çok geniş bir ticari gezi organize 

edildi. 

Gezimiz; Mozambik, Tanzanya ve 

Madagaskar olmak üzere 3 ülkeyi 

kapsadı. Ziyaret, Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez 

gerçekleşmesi nedeniyle de oldukça 

anlamlı ve önemliydi. 

Tabii ki katılımcılar kadar ev sahipleri 

de önemliydi. Devlet başkanları 

katında ve nezdinde misafir edildik. 

Gidilen üç ülkeyle de  her ne kadar 

coğrafi olarak birbirine uzak ülkeler 

olsak da, Mozambik ya da Tanzanya ile 

gönül bağımızın ve köprülerimizin 

birbiriyle ne kadar yakın olduğunu bir 

kez daha görmüş olduk. Hepsinde 

aslında geçmişte içimizde kalan bir 

hasretin ve kucaklaşmanın sahnesi 

yaşandı. Burada hem bize hem de 

Cumhurbaşkanımıza çok büyük ilgi ve 

teveccüh vardı. Yerel ve ulusal 

medyada çok ciddi anlamda yer buldu 

gezilerimiz. 

Ama tabi işin sosyal ve kültürel 

boyutları dışında bir de ekonomik ve 

ticaret boyutları vardı. Bu anlamda son 

10 yıldır Türkiye ekonomisinin ihracat 

ve istihdam seferberliği içerisinde 

özelikle Afrika coğrafyasında yapacağı 

çok şey olduğu bilinciyle ciddi bir 

politika değişikliğine, revizyona gidildi. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 

önderliğinde Türkiye'nin 2023 

hedeflerinde özellikle ekonomik 

alanda ihracat oranlarımızın 

yükseltilmesi adına yeni pazarlar, yeni 

dünyalar ve yeni ülkeler hedef olarak 

gösterildi. Bana göre bu hedeflerin en 

büyüğü Afrika. Oraya gittiğinizde 

görüyorsunuz ki aslında sadece 

Türkiye'nin değil tüm dünyanın yeni 

hedefi Afrika.

Bizim kara kıta diye adlandırdığımız 

Afrika, belki de ticarette geleceğin 

aydınlık kıtası olacak. Çünkü benim 

şahsi kanaatim ve izlenimlerim; 

özelikle Avrupa, Asya ve Amerika 

kıtalarında ekonomik durgunluk, 

gerileme hatta çöküntülerin yaşandığı 

ülke ve sistemlerin belki de nefes 

alacağı tek coğrafya şu anda Afrika.

“AFRİKA İLE TÜRKİYE ARASINDA BÜYÜK BİR 
AYRILIKTAN SONRA BİR ARAYA GELEN, KUCAKLAŞAN VE 

HASRET GİDEREN İKİ KARDEŞİ GÖRÜYORUZ”

DEİK TÜRKİYE-SENEGAL İŞ KONSEYİ BAŞKANI
MÜSİAD ANKARA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İhsan Şahin  
DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı
MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ve üç ülkeyi kapsayan Afrika resmi ziyareti, bu yılın ilk büyük yurt 

dışı heyet ziyareti niteliğini taşıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonu ile Türk iş dünyası heyeti, Doğu 

Afrika'nın 3 önemli ülkesini; Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı ziyaret etti. 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında üç ülkede 

düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 150'ye yakın Türk iş insanı bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve 

potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı 

kapsayan Doğu Afrika ziyareti 

kapsamında, Türkiye ile bu ülkeler 

arasında, ekonomi, diploması, eğitim, 

kültür, turizm, savunma, enerji, alt-üstyapı, 

inşaat, ulaştırma, sosyal projeler gibi farklı 

alanlarda 19 anlaşma imzalandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madagaskar 

ve Mozambik'e yaptığı ziyaret, Türkiye'den 

cumhurbaşkanı düzeyinde bir ilk olması 

nedeniyle tarihi bir önem taşıdı.

Erdoğan'ın ilk durağı olan Tanzanya ile 

Türkiye arasında eğitim, sağlık, enerji, 

savunma, diplomasi, ulaştırma, turizm gibi 

alanlarda 9 farklı anlaşma, protokol, 

mutabakat muhtırası ve zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Tanzanya 

temaslarının ardından Doğu Afrika 

turunun ikinci durağı Mozambik ile Türkiye 

arasında 6 anlaşma, protokol, mutabakat 

muhtırası ve zaptı imzalandı.

Doğu Afrika turunun son durağı 

Madagaskar'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'a burada düzenlenen törenle 

Devlet Yüksek Nişanı takdim edildi. Ziyaret 

kapsamında, Türkiye ile Madagaskar 

arasında 4 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç ülkeyi 

kapsayan Doğu Afrika ziyaretinde, Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) da 

organizasyonuyla 150'ye yakın iş adamı 

hazır bulundu. Bu ülkelerle yatırım ve 

ticaret olanaklarını yerinde inceleyen iş 

adamları, aynı zamanda Afrikalı 

ortaklarıyla yürütecekleri projeler üzerinde 

bölge iş adamlarıyla görüş alışverişi yapıldı. 

Türk iş adamları özellikle, enerji, alt-üst 

yapı, inşaat, ulaştırma ve hizmet 

sektöründe yatırım imkânlarını araştırdı.

HABER

TÜRK YATIRIMCILAR 
CUMHURBAŞKANI ÖNDERLİĞİNDE 

AFRİKA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

GÖRÜŞ YAZISI

22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan'ın önderliğinde Dışişleri, Enerji 

ve Ekonomi Bakanlarımızın da 

katılımıyla ciddi ve üst düzey bir Afrika 

gezisi gerçekleştirdik. İş dünyasından 

da DEİK Yönetim Kurulu Üyelerinin ve 

DEİK İş Konseyi Başkanlarının, 

İhracatçılar Birliğimizin, Ankara Ticaret 

Odası Başkanımızın ve Konya Ticaret 

Odası Başkanımızın katılım sağladığı 

çok geniş bir ticari gezi organize 

edildi. 

Gezimiz; Mozambik, Tanzanya ve 

Madagaskar olmak üzere 3 ülkeyi 

kapsadı. Ziyaret, Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez 

gerçekleşmesi nedeniyle de oldukça 

anlamlı ve önemliydi. 

Tabii ki katılımcılar kadar ev sahipleri 

de önemliydi. Devlet başkanları 

katında ve nezdinde misafir edildik. 

Gidilen üç ülkeyle de  her ne kadar 

coğrafi olarak birbirine uzak ülkeler 

olsak da, Mozambik ya da Tanzanya ile 

gönül bağımızın ve köprülerimizin 

birbiriyle ne kadar yakın olduğunu bir 

kez daha görmüş olduk. Hepsinde 

aslında geçmişte içimizde kalan bir 

hasretin ve kucaklaşmanın sahnesi 

yaşandı. Burada hem bize hem de 

Cumhurbaşkanımıza çok büyük ilgi ve 

teveccüh vardı. Yerel ve ulusal 

medyada çok ciddi anlamda yer buldu 

gezilerimiz. 

Ama tabi işin sosyal ve kültürel 

boyutları dışında bir de ekonomik ve 

ticaret boyutları vardı. Bu anlamda son 

10 yıldır Türkiye ekonomisinin ihracat 

ve istihdam seferberliği içerisinde 

özelikle Afrika coğrafyasında yapacağı 

çok şey olduğu bilinciyle ciddi bir 

politika değişikliğine, revizyona gidildi. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 

önderliğinde Türkiye'nin 2023 

hedeflerinde özellikle ekonomik 

alanda ihracat oranlarımızın 

yükseltilmesi adına yeni pazarlar, yeni 

dünyalar ve yeni ülkeler hedef olarak 

gösterildi. Bana göre bu hedeflerin en 

büyüğü Afrika. Oraya gittiğinizde 

görüyorsunuz ki aslında sadece 

Türkiye'nin değil tüm dünyanın yeni 

hedefi Afrika.

Bizim kara kıta diye adlandırdığımız 

Afrika, belki de ticarette geleceğin 

aydınlık kıtası olacak. Çünkü benim 

şahsi kanaatim ve izlenimlerim; 

özelikle Avrupa, Asya ve Amerika 

kıtalarında ekonomik durgunluk, 

gerileme hatta çöküntülerin yaşandığı 

ülke ve sistemlerin belki de nefes 

alacağı tek coğrafya şu anda Afrika.

“AFRİKA İLE TÜRKİYE ARASINDA BÜYÜK BİR 
AYRILIKTAN SONRA BİR ARAYA GELEN, KUCAKLAŞAN VE 

HASRET GİDEREN İKİ KARDEŞİ GÖRÜYORUZ”

DEİK TÜRKİYE-SENEGAL İŞ KONSEYİ BAŞKANI
MÜSİAD ANKARA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İhsan Şahin  
DEİK Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı
MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ve üç ülkeyi kapsayan Afrika resmi ziyareti, bu yılın ilk büyük yurt 

dışı heyet ziyareti niteliğini taşıyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonu ile Türk iş dünyası heyeti, Doğu 

Afrika'nın 3 önemli ülkesini; Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı ziyaret etti. 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında üç ülkede 

düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 150'ye yakın Türk iş insanı bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve 

potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı 

kapsayan Doğu Afrika ziyareti 

kapsamında, Türkiye ile bu ülkeler 

arasında, ekonomi, diploması, eğitim, 

kültür, turizm, savunma, enerji, alt-üstyapı, 

inşaat, ulaştırma, sosyal projeler gibi farklı 

alanlarda 19 anlaşma imzalandı.
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GÖRÜŞ YAZISI

DEİK TÜRKİYE-SENEGAL İŞ KONSEYİ BAŞKANI
MÜSİAD ANKARA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Türkiye aslında tarımdan hayvancılığa, 

ulaştırmadan sağlığa, eğitimden 

teknolojiye kadar her alanda her türlü 

ihtiyaca sahip olan Afrika'nın bu 

ihtiyaçlarını karşılarken onlarla beraber 

çalışıp, üretip zenginleşmenin yolunu 

arıyor. Bence politikalarında son derece 

başarılı oluyor. 

Cumhuriyet tarihimizde ilk defa ülkelerin 

birçoğuna Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı 

sıfatıyla ilk defa gidiyoruz. Gitmediğiniz, 

bakmadığınız, dokunmadığınız coğrafyalar 

da sizin olmuyor. Dolayısıyla biz artık 

oralara gitmeye, dokunmaya ve oralarla 

tanışmaya başladık. İlk çay içtiğimizde, ilk 

kapıyı çaldığımızda ticaret yapacağız diye 

de bir unsur yok. Ama görüyoruz ki 

Afrika'daki ortam bunun için de müsait. 

Daha ilk kapıyı çaldığınızda potansiyeli 

yakalayabiliyor ve ticarete 

dönüştürebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli 

şeyler. 

Ben inanıyorum ki gelişimi duran, artık 

büyüyemeyen ve bir kısır döngü içerisinde 

olan birçok ekonomik krizin yaşandığı ülke, 

kendisine kurtuluş olarak Afrika Kıtası'nı 

görüyor. 

İngiltere'deki Heathrow Havaalanına 

indiğinizde 4 katlı metroyla Londra'ya 

gidebiliyorsunuz. Metro anlamında, ulaşım 

anlamında oraya katacağınız bir şey 

olduğunu düşünmüyorum. Charter 

uçuşlar neredeyse artık ilden ile değil, 

köyden köye yapılmaya başlandı. 

Dolayısıyla gelişim ve teknolojide birçok 

ülke, birçok medeniyet top noktayı gördü 

ve artık ondan ilerisine gidemiyor, gitse de 

yavaş adımlarla gidebiliyor.

Oysa Afrika'da henüz ulaşılacak büyük 

hedefler, alınacak çok büyük mesafeler var. 

Amacımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 

Türk müteşebbisleri olarak Afrika'daki 

kardeşlerimizin bu yolculuğuna bizimle 

beraber devam etmesi. Bundan önceki yol 

arkadaşlarının kendileriyle aslında yol 

arkadaşı olmadığının onlar da farkındalar. 

Bundan önceki kara kıtanın kaderi aslında 

karanlıklar üzerine kurulmuştu. Afrika, 

insanların derisinin renginden dolayı değil, 

kaderinin renginden dolayı bence Kara 

Kıta Afrika olarak adlandırılıyor. Çünkü o 

kıtada yaşanan sömürü ve zalimlikler 

sadece Afrika'nın değil aslında dünyanın 

yüz karası haline dönüştü. 

Oysa Afrika'daki kardeşlerimiz bizi 

gördüklerinde kendilerinden birini görmüş 

gibi oluyorlar. Derimizin renginin farklı 

olması bizim onlarla olan mesafemizi 

artırmıyor, tam tersine azaltıyor. Afrika ile 

Türkiye arasında büyük bir ayrılıktan sonra 

bir araya gelen, kucaklaşan ve hasret 

gideren iki kardeşi görüyoruz. Bence 

Afrika'daki birçok ülke geçmişte yaşanan 

acı tecrübelerini ve yaşadıkları badireleri 

Türkiye gibi sağlam bir limanda, dost bir 

ülkede telafi edip hem dostluklarını, 

kültürlerini ve sosyal anlamdaki 

gelişmişliklerini hem de ticari alandaki 

kalkınmalarını bu dostlarıyla yapabileceğini 

fark ediyor ve görüyor. 

Sayın Cumhurbaşkanımız da gerçekten 

doğru bir tespit yaptı. Bundan 10 yıl önce, 

bizim yönümüzü Afrika'ya çevirmemiz 

lazım, dediğinde birçok iş adamı ve 

dünyadaki birçok entelektüel bu konuyu 

çok abes ve komik bulmuştu. Ama şimdi 

gelinen noktada herkes Afrika'da nasıl 

pozisyon alırım, hastanın neresinde 

olurum diye çalışıyor ve çırpınıyor. 

Dolayısıyla bir kez daha aslında bu geziyle 

bu ülkelerde, bu dünyada neler 

yapabileceğimizi görmüş olduk. Bu 

süreçte bile gerçekleştirdiğimiz gezimizde 

birçok iş adamımız iş bağlantıları yaptı. 

İhracat, müteahhitlik ve ulaştırma adına 

birçok iş bağlantıları kuruldu. Bizim güzel 

görüşme ve ziyaretlerimiz oldu. 

Döndükten sonra da bu ziyaretlerimiz 

üzerine çalışmalarımız devam etti. Sayın 

Cumhurbaşkanımızla beraber katılmış 

olduğumuz bu üç ülkenin iki tanesinde 

sağlık alanında iki ayrı yatırım yapmak için 

bir karar almıştık. Şimdi onun fırsatlarını ve 

zeminlerini oluşturuyoruz. 

Bu sebeple özellikle de bu geziye katılan 

MÜSİAD'lı iş adamları olarak ben Sayın 

Cumhurbaşkanımıza hem şahsım adına 

hem MÜSİAD adına teşekkür ediyorum. Bu 

hadisenin faydasını gördüğümüz, 

hissettiğimiz için bundan sonra da 

cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türk iş 

adamlarının, müteşebbislerin dünyanın 

tüm ülkelerine gitmelerini mücadele 

etmelerini ve bu mücadelenin sonunda da 

ülkelerine katma değer sağlamaları 

gerektiğini bir kez daha vurguluyorum.

GÖRÜŞ YAZISI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan'ın, 22-25 Ocak tarihleri 

arasında, Tanzanya, Mozambik ve 

Madagaskar'a gerçekleştirdiği ziyaret 

hem politik hem de ekonomik açıdan 

son derece verimli geçti. 

Cumhurbaşkanımız himayelerinde, 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 

Albayrak, DEİK Başkanı Ömer Cihad 

Vardan ve 150 kişilik siyasetçi ve iş 

adamı ekibinin katılımı ile Afrika'ya 

gerçekleşen Doğu Afrika programı, 

ülkelerin makro ve mikro ekonomik 

görünümü, genel ticareti, ülkelerin 

yatırım haritası ve sektörel dağılımı, 

Türkiye'nin bahsi geçen ülkeler ve 

çevre ülkeleri ile ilişkileri bakımından 

beklentileri ve diğer parametreler 

doğrultusunda çok boyutluluk ve çok 

kutupluluk temelinde ele alınabilir.

Tanzanya

Heyetin ilk durağı olan Tanzanya, 

Türkiye için ortak kalkınmaya ilişkin iş 

birliği temeline dayalı projeler, 

tecrübeler, kaynaklar ve iş gücü 

bakımından büyük önem arz ediyor. 

Tanzanya'nın Türkiye'ye bakış açısının; 

sanayi, ekonomi, ticaret, sağlık, tarım 

ve turizm alanlarında yatırım yapılması 

üzerine kurulu olduğunu gördük.

Türkiye açısından tarımsal alanda 

stratejik ortaklıkların kurulması, öz 

sermaye yatırımları ve teşvikler ile hem 

sertifikasyon hem de üretim 

anlamında ilerleme kaydedilebilir. 

Özellikle bölgedeki kömür madeni 

projeleri, finansal fon çalışmaları, en az 

İngiliz ve Çin firmalarının süreci takip 

ettiği düzeyde ele alınırsa Türk 

firmaları başarılı olabilir.

Tanzanya'da gerçekleştirilen üst düzey 

ziyaretler, politik açıdan Türkiye'nin 

ülkeye olan yakın ilgisini gösterdi. 

Gerçekleşen B2B görüşmeler ile 

Türkiye'nin kazan-kazan çalışma 

prensibinin kavranmasında önemli yol 

katedildi. 

“DOĞU AFRİKA PROJEKSİYONUNDA 
TÜRKİYE İLİŞKİLERİ EKONOMİK VE POLİTİK AÇIDAN DA 

YENİ BİR BOYUT KAZANDI”

DEİK TÜRKİYE-MALEZYA İŞ KONSEYİ BAŞKANI
MÜSİAD ANKARA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Süheyla Çebi Karahan
DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkanı
MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi
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GÖRÜŞ YAZISI

DEİK TÜRKİYE-SENEGAL İŞ KONSEYİ BAŞKANI
MÜSİAD ANKARA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Türkiye aslında tarımdan hayvancılığa, 

ulaştırmadan sağlığa, eğitimden 

teknolojiye kadar her alanda her türlü 

ihtiyaca sahip olan Afrika'nın bu 

ihtiyaçlarını karşılarken onlarla beraber 

çalışıp, üretip zenginleşmenin yolunu 

arıyor. Bence politikalarında son derece 

başarılı oluyor. 

Cumhuriyet tarihimizde ilk defa ülkelerin 

birçoğuna Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı 

sıfatıyla ilk defa gidiyoruz. Gitmediğiniz, 

bakmadığınız, dokunmadığınız coğrafyalar 

da sizin olmuyor. Dolayısıyla biz artık 

oralara gitmeye, dokunmaya ve oralarla 

tanışmaya başladık. İlk çay içtiğimizde, ilk 

kapıyı çaldığımızda ticaret yapacağız diye 

de bir unsur yok. Ama görüyoruz ki 

Afrika'daki ortam bunun için de müsait. 

Daha ilk kapıyı çaldığınızda potansiyeli 

yakalayabiliyor ve ticarete 

dönüştürebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli 

şeyler. 

Ben inanıyorum ki gelişimi duran, artık 

büyüyemeyen ve bir kısır döngü içerisinde 

olan birçok ekonomik krizin yaşandığı ülke, 

kendisine kurtuluş olarak Afrika Kıtası'nı 

görüyor. 

İngiltere'deki Heathrow Havaalanına 

indiğinizde 4 katlı metroyla Londra'ya 

gidebiliyorsunuz. Metro anlamında, ulaşım 

anlamında oraya katacağınız bir şey 

olduğunu düşünmüyorum. Charter 

uçuşlar neredeyse artık ilden ile değil, 

köyden köye yapılmaya başlandı. 

Dolayısıyla gelişim ve teknolojide birçok 

ülke, birçok medeniyet top noktayı gördü 

ve artık ondan ilerisine gidemiyor, gitse de 

yavaş adımlarla gidebiliyor.

Oysa Afrika'da henüz ulaşılacak büyük 

hedefler, alınacak çok büyük mesafeler var. 

Amacımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 

Türk müteşebbisleri olarak Afrika'daki 

kardeşlerimizin bu yolculuğuna bizimle 

beraber devam etmesi. Bundan önceki yol 

arkadaşlarının kendileriyle aslında yol 

arkadaşı olmadığının onlar da farkındalar. 

Bundan önceki kara kıtanın kaderi aslında 

karanlıklar üzerine kurulmuştu. Afrika, 

insanların derisinin renginden dolayı değil, 

kaderinin renginden dolayı bence Kara 
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GÖRÜŞ YAZISI
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“DOĞU AFRİKA PROJEKSİYONUNDA 
TÜRKİYE İLİŞKİLERİ EKONOMİK VE POLİTİK AÇIDAN DA 

YENİ BİR BOYUT KAZANDI”

DEİK TÜRKİYE-MALEZYA İŞ KONSEYİ BAŞKANI
MÜSİAD ANKARA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Süheyla Çebi Karahan
DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkanı
MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi
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Türkiye-Madagaskar 

Siyasi İlişkileri

Türkiye, Afrika açılımıyla Madagaskar 

ile gerek siyasi gerek ekonomik 

ilişkilerini geliştirmek istemektedir. Bu 

amaç doğrultusunda Antananarivo 

Büyükelçiği 21 Nisan 2010 tarihinde 

açılmıştır. Madagaskar'ın da 

İstanbul'da fahri konsolosluğu 

bulunmaktadır. Türkiye Afrika Eylem 

Planı ve 2008 Afrika Zirvesi 

doğrultusunda Afrika'nın kuzeyi ile 

olan ekonomik ve siyasi ilişkilerini 

doğu, batı ve güneye de yaymak 

istemektedir.

Madagaskar'da 

Ekonomik Durum

Madagaskar 10,7 milyar ABD doları 

GSYİH ve 433 ABD dolar kişi başına 

düşen milli gelir ile En Az Gelişmiş 

Ülkeler (EAGÜ) arasında yer 

almaktadır. Halkın %90'ının yoksulluk 

sınırının altında günde 1 dolarla 

yaşadığı, modern yapılaşmanın 

olmadığı en az gelişmiş ülkelerden 

biridir. Dünya Bankasının raporlarına 

göre; Madagaskar, Afrika'nın en yoksul 

ülkeleri arasında yer almaktadır.

Madagaskar UNDP'nin alım gücü, 

eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim 

gibi kriterleri esas alan İnsani Gelişme 

Endeksi'ne göre dünyada 151. 

sıradadır.

2009-2013 tarihleri arasında yaşanan 

siyasi kriz, sorunların çözümünü 

ertelemiş ve yeni sorunlar yaratmıştır. 

Bu dönemde Madagaskar tehlikeli 

ülkeler statüsünde yer almıştır. Bu 

nedenle yoksulluk artmıştır. Yaşadığı 

siyasi kriz sonucunda Afrika Büyüme 

ve Fırsat Sözleşmesi (AGOA) dışında 

bırakılmış, 2014'te anayasal düzene 

geri döndüğü için tekrar alınmıştır.

Bunun yanı sıra kısa vadede, oldukça 

mütevazı olmakla birlikte gayrimenkul, 

tarım ve turizm gibi bazı sektörlerde 

canlanma gözlenmiştir. Dünya 

Bankasına göre Madagaskar 

ekonomisinde gözlenen menfi etkiler 

madencilik sektöründe yumuşama 

eğilimi göstermektedir fakat bir diğer 

raporuna göre Madagaskar 

GSYİH'sinin üçte birini ülkedeki siyasi 

kriz nedeniyle kaybetmiştir.

Dünya Bankasının verilerine göre 

Madagaskar, iş ve yatırım yapma 

imkânları bakımından ülke 

sıralamasında 163. sırada 

bulunmaktadır. Ülke elektrik enerjisine 

ulaşma açısından 183. sırada yer 

almaktadır. Öte yandan kredi temini 

konusunda 180. sırada bulunmaktadır.

SAHRA ALTINDA BÜYÜK KIRMIZI ADA: 

MADAGASKAR

MÜSİAD ANKARA YÖNETİM KURULU ÜYESİ
DEİK TÜRKİYE-MADAGASKAR İŞ KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCISI

Av. Süleyman Boşça
MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi

DEİK Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Başkan Yardımcısı

DEİK TÜRKİYE-MALEZYA İŞ KONSEYİ BAŞKANI
MÜSİAD ANKARA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

IMF nezdinde, ülkedeki ekonomik istikrarın 

diğer çoğu Afrika ülkesindeki sürece 

paralel olarak, 2017'nin 2. yarısına kadar 

durağan bir nitelik taşıması beklenirken; 

Türk firmaları yeni tren yolu projelerine 

başlayacaktır. 

2017 yılı içerisinde hareketlenmesi 

beklenen ekonomi ile iki ülke arası 

kalkınmanın sinyalleri tarım, inşaat, altyapı 

ve sosyal projeler bakımından kendini 

gösterecektir.

Mozambik

Mozambik ise 2012–2016 yılları arasında, 

Mozambik Mega LNG projeleri sebebiyle 

birçok uluslararası firma tarafından şiddetli 

rekabetin olduğu bir ülkedir.  Söz konusu 

projenin ilerleyişi, 2016 yılının 2. yarısından 

itibaren durağan bir niteliğe kavuştu. 2017 

yılı içerisinde, taraflar arasındaki 

istişarelerin tekrar devam ettiği proje ile 

ülkenin dinamikleri değişebilecektir. 

Heyet ziyaretinin gerçekleştiği her 3 

ülkeye de Türk f�rmalarının yoğun ilgisi 

olmakla birlikte, bu ülkeler arasında en 

stratejik öneme sahip olan ülke 

Mozambik'tir. Amerika, Çin ve Avrupa 

Birliği menşeli firmalar, yıllardır aktif şekilde 

Mozambik'te çalışmaktadır. Buna karşın 

çok az sayıda Türk firması, sadece son 2 

yıldır yoğun olarak pazara ilgi 

göstermektedir. 

Firmalarımız inşaat ve altyapı alanlarında, 

uluslararası petrol gaz firmalarının 

ortaklığında Mozambik'te 

gerçekleştirilecek, milyarlarca dolarlık LNG 

yatırımı projelerini yakından takip 

etmelidir. Bahsi geçen LNG yatırımı 

kapsamında, inşaat, altyapı tesisleri, sosyal 

sorumluluk, liman ve enerji projeleri 

gerçekleştirilecektir. 

Bu projelerin iş geliştirme süreçleri, sadece 

yatırımı yapacak firmaların Mozambik'teki 

ofislerinden değil, aynı zamanda bu 

firmaların merkez ofislerinin yer aldığı 

ülkeler üzerinden takip edilmesi; üretici, 

tedarikçi ve müteahhit firmalarımıza fayda 

sağlayabilir.

Madagaskar

Madagaskar ziyareti sonrasında, Türkiye-

Madagaskar ilişkileri önündeki engeller ve 

mevcut katı anlayış, hem özel sektör hem 

de politik açılardan yerini yükselişe 

bırakacaktır. Genel çerçevede, Madagaskar 

gelişime son derece açık, her türlü 

hizmete ve ürüne ihtiyacı olan bir ülkedir. 

Özellikle otel yatırımları için arazi tahsisi 

son derece kolaydır. Madagaskar, ayrıca 

sosyal konut, turizm ve karşılıklı gıda 

tedariki üzerine ortaklıkların rahatlıkla 

gerçekleştirilebileceği bir ülkedir. 

Madagaskar'ın Türkiye'den beklentileri 

ortak projelerin üretilmesi ve teknik bilgi 

(know-how) transferi ile insana yönelik 

yatırım stratejilerinin geliştirilmesidir.

Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a 

düzenlenen heyet ziyareti, doğru bir 

zamanlama ve Cumhurbaşkanımızın üst 

düzey katılımı ile Türk firmalarının son 

dönemde başlattığı, Doğu Afrika pazarı 

küreselleşme çabasının, politik 

projeksiyonunu tamamlamıştır. Ziyaret aynı 

zamanda devlet- özel sektör birlikteliğine 

vurgu yaparak, Türk firmalarına, pazarda 

aktif yer alan diğer ülkelerin firmalarına 

karşı rekabette avantaj sağlayacaktır. 

Yoksulluk, kıtlık, çatışma gibi negatif 

tanımlamalar ile anılan ve en az gelişmiş 

ülke sıralamasındaki çoğu ülkeye ev 

sahipliği yapan Afrika, aynı zamanda en 

hızlı gelişmekte olan ülkeleri de 

bünyesinde barındırmaktadır. Ziyaretini 

gerçekleştirdiğimiz Doğu Afrika ülkeleri, 

yakın zamanda ekonomide olumlu yönde 

ciddi ivme kaydedebilir. Bahsettiğimiz 

ülkelerde küresel ekonomideki 

daralmadan kaynaklı olarak, IMF ve Dünya 

Bankası ile geçici sıkıntılar söz konusudur. 

Türkiye olarak bu süreçte en güçlü şekilde 

gerçekleştirdiğimiz heyet ziyaretleri, Doğu 

Afrika ülkelerine gösterdiğimiz ilginin ve 

hassasiyetin anlaşılması bakımından 

önemlidir.
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Son olarak da ülkede taşımacılık %80 

oranında kara yolundan yapılmaktadır. 

Ancak yollar yetersiz kalmakta, mevcut 

olanların durumu da aşırı yağışlar ve 

siklonlar nedeniyle daha da 

kötüleşmektedir.

Madagaskar'ın Taraf 

Olduğu Uluslararası 

Anlaşmalar 

1. Afrika Birliği (AFB) Kurucu Üyesi

2. Güney ve Doğu Afrika Ortak Pazarı 

 (COMESA) Üyesi

3. Güney Afrika Kalkınma Topluluğu 

 (SADC) Üyesi

4. Afrika, Karayip, Pasifik (AKP) ülkeleri 

 arasında Avrupa Birliği pazarına 

 Cotonou Plus çerçevesine erişim

5. EAGÜ'ler arasında yer alan 

 Madagaskar, «Silahlar Hariç Her Şey» 

 (EBA) inisiyatifi kapsamında ABD 

 pazarına girişte hem GSP hem de 

 AGOA kapsamında tercihli erişim

6. Avrupa Birliği ile ESA (Eastern and 

 Southern Africa) ülkelerinden Morityus, 

 Seyşeller, Zimbabwe, Madagaskar 

 arasında imzalanan Geçici Ekonomik 

 Ortaklık Anlaşması

Türkiye-Madagaskar 

Ekonomik ve Ticari 

İlişkileri

Türkiye Madagaskar ilişkileri son yıllarda 

ivme kazanmıştır. Madagaskar hemen her 

alanda yatırım ve tüketim mallarına ihtiyaç 

duymaktadır. 2014 yılında yeniden 

anayasal düzenin tesisi ile demokratik 

atmosfer sağlanmış buna bağlı olarak 

ihracatımız için cazip bir pazar durumuna 

gelmiştir.

Türkiye ile Madagaskar arasında son 

yıllarda ivme kazanan ticari ilişkilerin 

önümüzdeki dönemde gelişme trendi 

gösterebileceği değerlendirilmektedir. 

Ülkenin hemen her alanda yatırım ve 

tüketim mallarına olan ihtiyacı, 

Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini müteakip 

atanan yeni hükümetin görevine başlaması 

ile oluşan demokratik atmosfer ve buna 

bağlı olarak sağlanacak ekonomik 

kalkınma, ülkede yeni bir siyasi kriz 

çıkmadığı takdirde ihracatçılarımız için 

Madagaskar'ı cazip bir pazar haline 

getirebilecektir. Öte yandan, iki ülke 

arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin 

hukuki dayanağını teşkil edecek 

anlaşmalar, son dönemde ülkede yaşanan 

siyasi kriz nedeniyle henüz 

imzalanamamıştır.

Son dönemde Madagaskar'a yönelik 

ihracatımızda kaydedilen gelişmeler ve bu 

ülkeden yapılan ithalatımızda vuku bulan 

artışlar sonucunda, iki ülke arasındaki dış 

ticaret hacmi de 69,9 milyon dolara 

ulaşmıştır.

Madagaskar ekonomisi, hâlihazırda düşük 

kredi, düşük harcama, düşük tüketim ve 

düşük yatırımlarla anılmaktadır.

2009 yılından beri Madagaskar bütçesi 

yalnızca iç kaynaklardan (özellikle vergiler) 

finanse edilmektedir.

Madagaskar doğal kaynakları zengin bir 

ülkedir, fakat siyasi ve ekonomik 

istikrarsızlık nedeniyle, bu kaynaklarını 

yeteri kadar değerlendirememiştir. 

Madagaskar ekonomisi tarım, turizm, 

tekstil ve madenciliğe dayalıdır. GSYH'nin 

yaklaşık dörtte birine yakınını, ihracat 

gelirlerinin %40'ını tarım sektörü 

sağlamaktadır. İstihdam edilen nüfusun 

%70'i tarım sektöründedir. GSYH'nin 

%15,4'ünü teşkil eden sanayi sektörü 

başlığı altında enerji, madenler ve imalat 

sanayi değerlendirilmektedir.

Madagaskar, coğrafi pozisyonu sayesinde 

yıllık ortalama 2.000 kw/m2 enerjiye 

dönüşebilecek 2.800 saat/yıl ölçeğinde 

güneş alan bir ülkedir. 50 metre 

yükseklikteki rüzgâr gücü kuzeyde 6 - 8 

m/s, orta bölgelerde 6 - 6,5 m/s, en 

güneyde ise 8 -9 m/s hıza ulaşmaktadır.

Görüldüğü üzere önemli yenilenebilir 

enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir, fakat 

kaynaklarını değerlendirememektedir. 

Odun sektörü ülkenin enerji arzının 

%93'ünü oluşturmaktadır.

Ülkenin geleneksel ihracat ürünleri kabuklu 

deniz ürünleri, vanilya ve kahvedir. İthal 

ettiği önemli ürünler, mineral yağlar, 

yakıtlar, elektronik ekipmanlar, taşıtlar, 

kumaş, pamuk, plastik ve plastik parçaları, 

kâğıt, karton, ecza ürünleri, tahıllar, 

hayvansal ve bitkisel yağlar ile şeker 

mamulleridir.
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GENÇ MÜSİAD ANKARA BAŞKANI

Eyüp Cendel Ersoy
Genç MÜSİAD Ankara Başkanı

“GENÇ MÜSİAD ANKARA OLARAK 
YENİ YÖNETİMİMİZLE YENİ PROJELERE YELKEN AÇIYORUZ”

23 Şubat 2017 tarihinde yaptığımız genel kurul sonrası Genç MÜSİAD Ankara Başkanlığı görevini Abdussamed Murad'dan devraldım. 

Başkanlığım sürecinde inşallah hayırlı hizmetler yapmak nasip olur diyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Genel kuruldaki konuşmamda da belirttiğim 
gibi, mensubu bulunduğum MÜSİAD, 9 Mayıs 
1990 tarihinde İstanbul'da kurulan bir “İş 
Adamları Derneği”dir. Kişilerin ve kurumların, 
ülkemizin ve toplumumuzun, bölgemizin ve 
dünyanın; sosyal ve kültürel, siyasal ve 
ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına 
katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan bir 
“Gelişim - Diyalog - İş Birliği - Güç Birliği 
Platformu”dur. 

Büyüklerimizin bu ideallerle yola çıktıkları 
MÜSİAD, 2002 yılında Genç MÜSİAD adıyla 
gençlik yapılanmasını oluşturmuştur. Genç 
MÜSİAD büyüklerimizden öğrendiği “Yüksek 
Ahlak İleri Teknoloji” idealini gençlerimize 
helal ve haram muhakemesini her şartta 
yapan ve aynı zamanda ticaretin üretim 
tarafında olmaları şeklinde yansıtarak hızla 
Türkiye genelinde şubeleşmiş ve birçok 
gencin teveccühüne nail olmuştur. Şu an 
50'ye yakın yurt içi ve 30 civarında yurt dışı 
şubeye ulaşarak Türkiye'nin en büyük gençlik 
STK'sı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

2 yıl önce yönetim kurulu üyesi olarak Genç 
MÜSİAD ailesine katıldım. 2 yıllık süreçte 
Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği, 
Sektör Kurulları Komisyonu üyeliği ve son 
olarak da Teşkilatlanma ve Mali İşler 
Komisyonu Başkanlığı görevini ifa ettim. Bu 
süreçte Uluslararası Genç İş Adamları 
Kongresi, Adil Dünya Girişimi hedefi 
doğrultusunda yurt dışından eğitim için 
ülkemize gelen gençlerle yapılan iftar 

programı, önemli misafirlerle yapılan tecrübe 
paylaşımları ve daha birçok önemli 
çalışmalara imza attık. Bu güzel etkinliklerde 
yönetime liderlik eden ve bundan sonra 
Ankara şube yönetimimize geçerek 
çalışmalarına devam edecek olan 
Abdussamed Murad'a buradan bir kez daha 
teşekkür ederim. Bu çalışmaların güzel 
sonuçlara ulaşmasında desteklerini 
esirgemeyen MÜSİAD Ankara Başkanımız 
Sayın İlhan Erdal'a ve Genç MÜSİAD Genel 
Başkanımız Sayın Yavuz Fettahoğlu'na 
teşekkür ediyorum.

Yeni yönetimimizin oluşumu sürecinde birçok 
arkadaşımızla istişarelerde bulunarak, içinde 
bulunduğumuz camianın kültürünü bilen ve 
aynı zamanda yeni dönemde yapmayı 
düşündüğümüz çalışmalarda taşın altına eline 
koyacak ve sorumluluk alacak arkadaşlarımıza 
yönetim kurulu listemizde yer vermeye gayret 
ettim. Yönetimde önceki dönem birlikte 
çalıştığım arkadaşlarım dışında, aileden 
MÜSİAD kültürüne aşina olan arkadaşlarımız 
ile birlikte yine “Yüksek Ahlak İleri Teknoloji” 
ideali vizyonuna sahip arkadaşlarıma yer 
verdim. 27 kişilik yeni yönetim kurulumuzla 
bu düşüncelerle ilk yönetim kurulu 
toplantımızı 27 Şubat 2017 günü şubemizde 
yaparak yeni dönem hedeflerimizi kendileri ile 
paylaştım. Aynı zamanda ilk toplantımızda 
yeni arkadaşlarla önceki dönemden olan 
arkadaşlarımızın kaynaşması adına tanışma 
yapılması sonrasında görev dağılımımızı 
yaparak çalışmalarımıza hızla başladık.

Önceki dönem yapılan önemli işlerden olan 
UGİK ve uluslararası öğrencilerle ilgili 
çalışmalar, Bu Yaz Camideyim gibi güzel 
programları geliştirerek yeni dönemde de 
yapmaya gayret edeceğiz. Mevcut iyi işlerin 
yanına da Genç MÜSİAD Genel Merkezimizin 
başlattığı programlardan olan, girişimci olmak 
isteyen üniversite öğrencilerini iş dünyası ile 
buluşturmayı hedeflediğimiz Young Business 
Academi (YBA) programı ile özellikle 
hükümetimizin yeni dönemde üniversite 
hayatındaki öğrencilerin iş hayatına alışmasını 
kolaylaştırmayı hedefleyen iş başı eğitim 
programlarını destekleyen 24 Çok Geç isimli 
programları gerçekleştirmeye çalışacağız. 

Yine ana kadememiz ile sıkı bir diyalog 
içerisinde büyüklerimizin tecrübelerinden 
istifade edeceğiz. Aynı zamanda hem 
yönetim kurulu üyelerimiz hem de üyelerimiz 
ile ticari hayatın özellikle üretim kısmı olan 
fabrikaları ziyaret edip, gençlerin üretim 
süreçlerini gözlemlemesini ve bu yolla üretim 
ve istihdam oluşturmak suretiyle ülkeleri için 
katma değer oluşturmalarını teşvik etmeye 
çalışacağız.

Ülkemizin içinde bulunduğu ve özellikle 
gençlerimizin ekonomik ve toplumsal hayatta 
daha aktif bir şekilde yer almasına yönelik 
tüm çalışmalarda Türkiye'nin en büyük gençlik 
STK'sı olan Genç MÜSİAD'ın Ankara şubesi 
olarak rol alacağız. Bu hedeflerle yeni 
dönemin MÜSİAD ailesine, ülkemize ve 
insanımıza hayırlar getirmesini diliyorum.

GENÇ MÜSİAD ANKARA 
12. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genç MÜSİAD Ankara Şubesi'nin 12. Olağan Genel Kurulu, 23 Şubat 2017 tarihinde Bera Otel'de gerçekleştirildi. 7. Dönem Genç 

MÜSİAD Ankara Başkanı Abdussamed Murad'ın, görevi Eyüp Cendel Ersoy'a devrettiği genel kurula MÜSİAD Ankara Başkanı 

İlhan Erdal, MÜSİAD Ankara Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genç MÜSİAD 7. Dönem Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu ve AK 

Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile çok sayıda davetli katıldı.

idealimizdir. Bizler değerleriyle barışık, 

çağın gereklerini takip eden, insani 

değerleri gözeten, sorumluluk 

üstlenebilen ve üretken bir gençlik 

arzuluyoruz. Bu nedenle gençlerimizin 

istihdam ve yatırımda daha fazla yer 

alması için sorumluluklarımızı artırmaya 

devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz 

günden bu yana gençlik kurulumuz Genç 

MÜSİAD Ankara, hepimiz için öncelikli bir 

konu oldu. Gençlerimizin, genç iş 

insanlarımızın Yüksek Ahlak Yüksek 

Teknoloji ilkesini benimseyerek hayata 

atılmaları, bizleri de son derece mutlu 

etmektedir. Bize sunacağınız her türlü 

projeye, bize ileteceğiniz her türlü öneriye 

açığız ve destek vermeye hazırız.”

Açılış konuşmasında ülkemizin sıkıntılı 

dönemlerden geçtiğine değinen 

Abdussamed Murad, gençlerin bu 

dönemdeki duruşlarının çok önemli 

olduğunu ve yeni dönemde de Genç 

MÜSİAD Ankara Şubesi'nin topluma ve 

Ankara'ya faydalı işler yapacağına olan 

inancını dile getirdi. Kendisi de genel kurul 

ile görevi devredecek olan Genç MÜSİAD 

Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu da bu 

bayrak yarışında her zaman Genç MÜSİAD 

markasının daha ilerilere taşınarak 

çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. 

7. Dönemde destekleri ile Genç MÜSİAD 

Ankara üyelerini hiçbir zaman yalnız 

bırakmayan AK Parti Konya Milletvekili 

Leyla Şahin Usta da, gençlerin önemine 

dikkati çekerek, gençlere kapısının her 

zaman açık olduğunu ifade etti.

Genç MÜSİAD Ankara Başkanlığı görevini 

devralan Eyüp Cendel Ersoy ise, bu 

dönemde Genç MÜSİAD Ankara'yı daha 

ileriye taşıyacakları inancına sahip 

olduklarını belirterek yeni yönetim kurulu 

üyeleriyle birçok önemli projeyi hayata 

geçireceklerini söyledi.

Genel kurulda konuşan MÜSİAD Ankara 

Başkanı İlhan Erdal, hep birlikte Gençlik 

Kurulu Genç MÜSİAD Ankara'nın 12. Genel 

Kurulu'nu gerçekleştirmenin mutluluğunu 

ve heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, 

“MÜSİAD Ankara olarak en kıymetli 

değerlerimizin başında Genç MÜSİAD 

Ankara'mız geliyor. Genç MÜSİAD üyesi 

kardeşlerimizin her alanda aktif olarak yer 

almaları için elimizden gelen çabanın 

üstünde bir emek sarf ediyoruz.” dedi.

İlhan Erdal: “Zirvelerden Yeni 

Zirvelere Koşan Bir Gençlik 

İdealimizdir”

MÜSİAD Ankara olarak en temel 

amaçlarından birinin, ülkesine, milletine ve 

insanlığa faydalı; üreten, kendini geliştiren 

bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden 

Başkan Erdal konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, 

zirvelerden yeni zirvelere koşan bir gençlik 

İlhan Erdal

MÜSİAD Ankara Başkanı
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YORUM

GENÇ MÜSİAD ANKARA BAŞKANI

Eyüp Cendel Ersoy
Genç MÜSİAD Ankara Başkanı

“GENÇ MÜSİAD ANKARA OLARAK 
YENİ YÖNETİMİMİZLE YENİ PROJELERE YELKEN AÇIYORUZ”

23 Şubat 2017 tarihinde yaptığımız genel kurul sonrası Genç MÜSİAD Ankara Başkanlığı görevini Abdussamed Murad'dan devraldım. 

Başkanlığım sürecinde inşallah hayırlı hizmetler yapmak nasip olur diyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Genel kuruldaki konuşmamda da belirttiğim 
gibi, mensubu bulunduğum MÜSİAD, 9 Mayıs 
1990 tarihinde İstanbul'da kurulan bir “İş 
Adamları Derneği”dir. Kişilerin ve kurumların, 
ülkemizin ve toplumumuzun, bölgemizin ve 
dünyanın; sosyal ve kültürel, siyasal ve 
ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına 
katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan bir 
“Gelişim - Diyalog - İş Birliği - Güç Birliği 
Platformu”dur. 

Büyüklerimizin bu ideallerle yola çıktıkları 
MÜSİAD, 2002 yılında Genç MÜSİAD adıyla 
gençlik yapılanmasını oluşturmuştur. Genç 
MÜSİAD büyüklerimizden öğrendiği “Yüksek 
Ahlak İleri Teknoloji” idealini gençlerimize 
helal ve haram muhakemesini her şartta 
yapan ve aynı zamanda ticaretin üretim 
tarafında olmaları şeklinde yansıtarak hızla 
Türkiye genelinde şubeleşmiş ve birçok 
gencin teveccühüne nail olmuştur. Şu an 
50'ye yakın yurt içi ve 30 civarında yurt dışı 
şubeye ulaşarak Türkiye'nin en büyük gençlik 
STK'sı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

2 yıl önce yönetim kurulu üyesi olarak Genç 
MÜSİAD ailesine katıldım. 2 yıllık süreçte 
Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği, 
Sektör Kurulları Komisyonu üyeliği ve son 
olarak da Teşkilatlanma ve Mali İşler 
Komisyonu Başkanlığı görevini ifa ettim. Bu 
süreçte Uluslararası Genç İş Adamları 
Kongresi, Adil Dünya Girişimi hedefi 
doğrultusunda yurt dışından eğitim için 
ülkemize gelen gençlerle yapılan iftar 

programı, önemli misafirlerle yapılan tecrübe 
paylaşımları ve daha birçok önemli 
çalışmalara imza attık. Bu güzel etkinliklerde 
yönetime liderlik eden ve bundan sonra 
Ankara şube yönetimimize geçerek 
çalışmalarına devam edecek olan 
Abdussamed Murad'a buradan bir kez daha 
teşekkür ederim. Bu çalışmaların güzel 
sonuçlara ulaşmasında desteklerini 
esirgemeyen MÜSİAD Ankara Başkanımız 
Sayın İlhan Erdal'a ve Genç MÜSİAD Genel 
Başkanımız Sayın Yavuz Fettahoğlu'na 
teşekkür ediyorum.

Yeni yönetimimizin oluşumu sürecinde birçok 
arkadaşımızla istişarelerde bulunarak, içinde 
bulunduğumuz camianın kültürünü bilen ve 
aynı zamanda yeni dönemde yapmayı 
düşündüğümüz çalışmalarda taşın altına eline 
koyacak ve sorumluluk alacak arkadaşlarımıza 
yönetim kurulu listemizde yer vermeye gayret 
ettim. Yönetimde önceki dönem birlikte 
çalıştığım arkadaşlarım dışında, aileden 
MÜSİAD kültürüne aşina olan arkadaşlarımız 
ile birlikte yine “Yüksek Ahlak İleri Teknoloji” 
ideali vizyonuna sahip arkadaşlarıma yer 
verdim. 27 kişilik yeni yönetim kurulumuzla 
bu düşüncelerle ilk yönetim kurulu 
toplantımızı 27 Şubat 2017 günü şubemizde 
yaparak yeni dönem hedeflerimizi kendileri ile 
paylaştım. Aynı zamanda ilk toplantımızda 
yeni arkadaşlarla önceki dönemden olan 
arkadaşlarımızın kaynaşması adına tanışma 
yapılması sonrasında görev dağılımımızı 
yaparak çalışmalarımıza hızla başladık.

Önceki dönem yapılan önemli işlerden olan 
UGİK ve uluslararası öğrencilerle ilgili 
çalışmalar, Bu Yaz Camideyim gibi güzel 
programları geliştirerek yeni dönemde de 
yapmaya gayret edeceğiz. Mevcut iyi işlerin 
yanına da Genç MÜSİAD Genel Merkezimizin 
başlattığı programlardan olan, girişimci olmak 
isteyen üniversite öğrencilerini iş dünyası ile 
buluşturmayı hedeflediğimiz Young Business 
Academi (YBA) programı ile özellikle 
hükümetimizin yeni dönemde üniversite 
hayatındaki öğrencilerin iş hayatına alışmasını 
kolaylaştırmayı hedefleyen iş başı eğitim 
programlarını destekleyen 24 Çok Geç isimli 
programları gerçekleştirmeye çalışacağız. 

Yine ana kadememiz ile sıkı bir diyalog 
içerisinde büyüklerimizin tecrübelerinden 
istifade edeceğiz. Aynı zamanda hem 
yönetim kurulu üyelerimiz hem de üyelerimiz 
ile ticari hayatın özellikle üretim kısmı olan 
fabrikaları ziyaret edip, gençlerin üretim 
süreçlerini gözlemlemesini ve bu yolla üretim 
ve istihdam oluşturmak suretiyle ülkeleri için 
katma değer oluşturmalarını teşvik etmeye 
çalışacağız.

Ülkemizin içinde bulunduğu ve özellikle 
gençlerimizin ekonomik ve toplumsal hayatta 
daha aktif bir şekilde yer almasına yönelik 
tüm çalışmalarda Türkiye'nin en büyük gençlik 
STK'sı olan Genç MÜSİAD'ın Ankara şubesi 
olarak rol alacağız. Bu hedeflerle yeni 
dönemin MÜSİAD ailesine, ülkemize ve 
insanımıza hayırlar getirmesini diliyorum.

GENÇ MÜSİAD ANKARA 
12. OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genç MÜSİAD Ankara Şubesi'nin 12. Olağan Genel Kurulu, 23 Şubat 2017 tarihinde Bera Otel'de gerçekleştirildi. 7. Dönem Genç 

MÜSİAD Ankara Başkanı Abdussamed Murad'ın, görevi Eyüp Cendel Ersoy'a devrettiği genel kurula MÜSİAD Ankara Başkanı 

İlhan Erdal, MÜSİAD Ankara Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genç MÜSİAD 7. Dönem Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu ve AK 

Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile çok sayıda davetli katıldı.

idealimizdir. Bizler değerleriyle barışık, 

çağın gereklerini takip eden, insani 

değerleri gözeten, sorumluluk 

üstlenebilen ve üretken bir gençlik 

arzuluyoruz. Bu nedenle gençlerimizin 

istihdam ve yatırımda daha fazla yer 

alması için sorumluluklarımızı artırmaya 

devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz 

günden bu yana gençlik kurulumuz Genç 

MÜSİAD Ankara, hepimiz için öncelikli bir 

konu oldu. Gençlerimizin, genç iş 

insanlarımızın Yüksek Ahlak Yüksek 

Teknoloji ilkesini benimseyerek hayata 

atılmaları, bizleri de son derece mutlu 

etmektedir. Bize sunacağınız her türlü 

projeye, bize ileteceğiniz her türlü öneriye 

açığız ve destek vermeye hazırız.”

Açılış konuşmasında ülkemizin sıkıntılı 

dönemlerden geçtiğine değinen 

Abdussamed Murad, gençlerin bu 

dönemdeki duruşlarının çok önemli 

olduğunu ve yeni dönemde de Genç 

MÜSİAD Ankara Şubesi'nin topluma ve 

Ankara'ya faydalı işler yapacağına olan 

inancını dile getirdi. Kendisi de genel kurul 

ile görevi devredecek olan Genç MÜSİAD 

Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu da bu 

bayrak yarışında her zaman Genç MÜSİAD 

markasının daha ilerilere taşınarak 

çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. 

7. Dönemde destekleri ile Genç MÜSİAD 

Ankara üyelerini hiçbir zaman yalnız 

bırakmayan AK Parti Konya Milletvekili 

Leyla Şahin Usta da, gençlerin önemine 

dikkati çekerek, gençlere kapısının her 

zaman açık olduğunu ifade etti.

Genç MÜSİAD Ankara Başkanlığı görevini 

devralan Eyüp Cendel Ersoy ise, bu 

dönemde Genç MÜSİAD Ankara'yı daha 

ileriye taşıyacakları inancına sahip 

olduklarını belirterek yeni yönetim kurulu 

üyeleriyle birçok önemli projeyi hayata 

geçireceklerini söyledi.

Genel kurulda konuşan MÜSİAD Ankara 

Başkanı İlhan Erdal, hep birlikte Gençlik 

Kurulu Genç MÜSİAD Ankara'nın 12. Genel 

Kurulu'nu gerçekleştirmenin mutluluğunu 

ve heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, 

“MÜSİAD Ankara olarak en kıymetli 

değerlerimizin başında Genç MÜSİAD 

Ankara'mız geliyor. Genç MÜSİAD üyesi 

kardeşlerimizin her alanda aktif olarak yer 

almaları için elimizden gelen çabanın 

üstünde bir emek sarf ediyoruz.” dedi.

İlhan Erdal: “Zirvelerden Yeni 

Zirvelere Koşan Bir Gençlik 

İdealimizdir”

MÜSİAD Ankara olarak en temel 

amaçlarından birinin, ülkesine, milletine ve 

insanlığa faydalı; üreten, kendini geliştiren 

bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden 

Başkan Erdal konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, 

zirvelerden yeni zirvelere koşan bir gençlik 

İlhan Erdal

MÜSİAD Ankara Başkanı
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RÖPORTAJ

“ÜLKEMİZDEKİ TARIM, 
HAYVANCILIK VE 

GIDA İŞLETMELERİNİN 
AB STANDARTLARINA 

ULAŞMASI 
KOLAYLAŞMAKTADIR”

Kırsal kalkınma hibelerini kullandırmak için 

kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu Başkanı Dr. Ahmet Antalyalı ile 

ülkemizdeki tarımsal kalkınmayı ve IPARD 

Programı kapsamında verilen destekleri 

konuştuk. “IPARD fonları etkin ve verimli bir 

biçimde kullanılmaya devam etmektedir.” diyen 

Antalyalı, üretici ve çiftçilerin bu fonlara olan 

ilgisinin ve fonları kullanma becerisinin her 

geçen gün arttığını vurguladı.

Dr. Ahmet Antalyalı 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

(TKDK) Başkanı 
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RÖPORTAJ

Türk tarım sektörünün son 10 

yılını değerlendirebilir misiniz? 

10 yıl içerisinde tarım sektöründe 

nasıl gelişmeler yaşandı?
Ülkemiz elverişli coğrafi koşulları, iklimi, geniş 

ekilebilir toprakları, farklı ekosistemleri 

bünyesinde barındırması ve su kaynaklarının 

bolluğu ile tarım ve gıda alanında dünyanın 

önde gelen ülkelerinden biridir. 1980'lerin ilk 

yıllarında başlatılan yeniden yapılandırma 

çalışmaları, bugün dünya ekonomisinin 

ayrılmaz bir parçası haline gelen iç piyasanın 

ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Türkiye, 

ülkedeki çalışan nüfusunun dörtte birine 

istihdam sağlayan ve ülke GSYİH'sinin 

%7,1'ini oluşturan güçlü bir tarım ve gıda 

endüstrisine sahip. Sektörün GSYİH'ye olan 

mali katkısı 2002 ve 2014 yılları arasında %43 

artış göstererek 2014 yılında 57,2 milyar ABD 

dolarına ulaşmıştır.

Sektörü güçlü kılan özellikler arasında, 

ülkenin genç nüfusuyla ilintili olan pazar 

büyüklüğü, dinamik özel sektör ekonomisi, 

güçlü turizm geliri ve elverişli iklim koşulları 

yer almaktadır. 

Ülkemiz, dünyanın en büyük 7. 

tarım üreticisi olmakla birlikte; kuru 

incir, fındık, çekirdeksiz kuru 

üzüm/kuru üzüm ve kuru kayısı 

üretiminde dünya lideridir. 

Ülkemiz aynı zamanda dünyanın önde gelen 

bal üreticileri arasında yer almaktadır. 2015 

yılında 18,6 milyon ton süt üretimi 

gerçekleştirerek bölgesinde lider süt ve süt 

ürünleri üreticisi konumuna gelmiştir. Aynı yıl 

38,6 milyon ton tahıl, 28,5 milyon ton sebze, 

17,5 milyon ton meyve, 2 milyon ton kümes 

hayvanı eti ve 1,1 milyon ton kırmızı et 

üretimi gerçekleştirmiştir. Buna ek olarak, 

Avrupa'daki toplam bitki türü sayısı 11.500 

iken, Türkiye'nin toplam 11.000 bitki türüne ev 

sahipliği yaptığı tahmin edilmektedir. Söz 

konusu üretim hacmi, Doğu Avrupa, Orta 

Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük 

tarım ürünleri ihracatçılarından biri olarak 

Türkiye'nin açık ara pozitif ticaret dengesini 

korumasını sağlamaktadır. 

bulunmak, AB mevzuatı ve uluslararası 

taahhütler ile uyum içinde olmak, üreticilerin 

piyasa koşullarında faaliyetlerini yürütmelerini 

sağlamak, kaynakların adil ve etkin bir şekilde 

üreticilere yansımasını sağlamak ve tarımın 

diğer alt sektörlerinde dengeli bir dağılım 

göstermesi amacı taşımaktadır. Söz konusu 

destek programlarını, iyi tarım uygulamaları, 

organik tarım uygulamaları, mazot ve gübre 

gibi konuları kapsayan alan bazlı tarımsal 

destekler, çay, bakliyat, yağlı tohumlu bitkiler 

vb. konuları kapsayan fark ödemesi 

destekleri (primler), yem bitkileri, süt tozu, 

süt, su ürünleri, hayvan başına ödeme gibi 

destekler içeren hayvancılık destekleri, 

tarımsal sigorta destekleri, faiz indirimli 

krediler, telafi edici ödemeler, ekonomik 

yatırımlar, genç çiftçilere proje desteği ve 

kurumumuz tarafından uygulanmakta olan 

IPARD desteklerini kapsayan kırsal kalkınma 

destekleri, AR-GE, tarım danışmanlığı, 

sertifikalı tohum üretimi vb. konuları içeren 

diğer tarımsal amaçlı destekler olarak 

sıralayabiliriz.

Bunun yanı sıra tarımda verimliliği artırmak 

ve yatırımcıya uygun yatırım koşulları 

sağlamayı hedefleyen Milli Tarım Projesi 

kapsamında tarımda havza bazlı üretime 

destek verilmesi öngörülüyor. Konuyla ilgili 

olarak Türkiye'de 941 havzada hangi 

ürünlerin nerede daha iyi yetişeceği 

belirlenmiş olup stratejik olarak 19 tane ürün 

tespit edildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, bu ürünlerin hangi havzalarda 

daha iyi ve daha az maliyete yetiştiğini 

belirledikten sonra havza destekleri 

oluşturdu.

Türk hükümetince sunulan diğer destek 

mekanizmaları; avantajlı düzenlemeler, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

verilen tarımsal destekler, kurumumuz 

aracılığı ile IPARD Programı kapsamında 

sağlanan hibeler, son derece rekabetçi bir 

vergi yapısı; nitelikli iş gücü ve çok sayıda 

yatırım teşvikinin bulunması, ülkemizde tarım 

alanında yatırım yapmak isteyen potansiyel 

girişimciler için avantaj teşkil etmektedir.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi 

Yardım Aracı Kırsal Kalkınma 

Programı (IPARD) desteklerinin 

Türkiye, 2015 yılında 190 ülkeye 1.781 

tür tarım ürünü ihraç ederek 16,8 

milyar ABD dolan ihracat geliri elde 

etmiştir. Son 10 yılda ithalatta 

tarımın payı azalırken, ihracattaki 

payı artmıştır.

Türkiye 2000'li yıllarda kırsal kalkınma ile 

başlatılan hamleyi Avrupa Birliği entegrasyon 

süreciyle bir adım daha ileri taşımıştır. 

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak son 10 

yılda tarım sektörünün büyüme hızı artmıştır. 

Kurumumuz tarafından proje bazlı verilen 

destekler, üretim tesislerinin modernleşmesi, 

yeni teknolojilerin benimsenmesi ve AB 

standartlarına uyum sağlama konusunda 

önemli katkılar sağlamıştır.

Ülkemiz, tarım sektörü için 2023 yılı itibarıyla 

ulaşmayı planladığı tarımsal gayrisafi yurt içi 

hasılayı 150 milyar ABD dolarına çıkarma, 

tarım ihracatını 40 milyar ABD dolarına 

yükseltme, sulanabilir alanı 5,4 milyon 

hektardan 8,5 milyon hektara çıkarma ve 

balıkçılık alanında AB ile karşılaştırıldığında 

birinci sıraya yerleşme ve benzeri hedefleri 

doğrultusunda dünya genelinde en büyük 

beş üretici arasında yer almayı 

amaçlamaktadır. Nüfusunu yeterli, kaliteli ve 

güvenilir gıda ile besleyen, tarım ürünlerinde 

net ihracatçı konumunu daha da geliştiren, 

rekabet gücünü artırmış, bölgesinde ve 

dünyada tarım alanında söz sahibi bir ülke 

olmak temel hedefimizdir.

Türkiye'de tarım alanındaki 

yatırım imkânları nelerdir? 

Türkiye'de yatırım yapmak 

isteyen potansiyel girişimciler 

için ne gibi avantajlar 

bulunmaktadır?
Ülkemizdeki tarım alanında yatırım imkânları, 

tarımsal destekleme programları vasıtasıyla 

yatırımcılara ulaşmaktadır. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere pek 

çok kurum ve kuruluş, tarım alanında 

yatırımlara destek sağlamaktadır. Kısaca bu 

destekler, sağlanan desteklerin tarım 

politikalarının amaçlarına ulaşmasına katkıda 
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niteliği nedir? Destekler 

karşılıksız mıdır?
Ülkemizi adaylık sürecinde üyeliğe 

hazırlamak amacıyla Avrupa Birliği tarafından 

2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde 

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 

çerçevesinde hibe niteliğinde toplam 4,79 

milyar avro tahsisat yapılmıştır. Siyasi 

kriterlerden çevrenin korunmasına, 

ulaştırmadan sivil toplumun 

güçlendirilmesine kadar fonların 

kullanılmakta olduğu sektörlerden birisi ve 

belki de en önemlisi ise “tarım ve kırsal 

kalkınma” sektörüdür.

“Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma 

Bileşeni” yani kısaca “IPARD destekleri”, 2007-

2013 dönemi için tahsis edilen yaklaşık 854 

milyon avro ile mali iş birliğinin toplam 

meblağı içinde en önemli yeri oluşturmuştur. 

Eş finansman ilkesi gereği Türkiye 

Cumhuriyeti katkısı da hesaba katıldığında, 

faydalanıcılara 1 milyar 165 milyon avro hibe 

imkânı sağlanmıştır.

Kurumumuz, kırsal kalkınma hibelerini 

kullandırmak üzere 2007 yılında kurulmuş ve 

2011 yılında Avrupa Komisyonu tarafından 

akredite edilmiştir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumunun kurulması ile Avrupa 

Birliği'ne uyum çalışmalarının yürütüldüğü 11 

No'lu Tarım ve Kırsal Kalkınma faslının açılış 

kriterlerinden biri yerine getirilirken diğer 

yandan da çiftçilerimize, tarım ve gıda 

işletmesi sahiplerine ve kırsal alanda yaşayan 

vatandaşlarımıza, AB standartları ile uyumlu 

hayvan refahı, gıda hijyeni ve çevre koruma 

koşullarını karşılamaları için AB hibelerine 

erişim imkânı tanınmıştır. 

Karşılıksız olan IPARD Programı 

fonları ile ülkemiz kırsal alanlarının 

sosyal, ekonomik ve çevresel refahının 

artırılmasına ve sürdürülebilir kırsal 

kalkınmaya büyük katkı sağlanmıştır.

IPARD-I Programı kapsamında, 

Türkiye'de tarım ve hayvancılık 

sektörüne ne kadarlık hibe 

sağlandı?

2011 yılından bugüne IPARD Programını 

uygulayarak kırsal kalkınma alanında yeni bir 

sayfa açan TKDK, 31 Aralık 2016 tarihi 

itibarıyla IPARD-I Programını başarıyla 

tamamladı. Bu süreçte toplamda 15 proje 

başvuru çağrı ilanına çıkıldı ve 10.693 proje 

sahibinin yatırımları hayat buldu.

Geçen 5 yıl içerisinde, faydalanıcı 

katkılarıyla birlikte toplamda yaklaşık 

6,8 milyar TL'yi bulan yatırım 

kapsamında kurumumuz tarafından 

çiftçilerimize, yatırımcılarımıza 

sağlanan toplam hibe tutarı 3,15 

milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca 

faydalanıcılarımıza IPARD 

yatırımlarının muaf tutulduğu 

vergiler sayesinde 1 milyar 181 

milyon TL'lik dolaylı bir katkı 

daha sağlandı.

Tarım-sanayi entegrasyonuna katkı sağlayan 

kurumumuz, katma değeri yüksek üretim 

altyapısının güçlenmesine ve yeni istihdam 

alanları oluşmasına vesile oldu. TKDK, 

desteklediği yatırımlar kapsamında 53 bin 

kişiye istihdam sağladı. Uzun vadede kırsalda 

dezavantajlı grupların güçlenmesini 

hedefleyen TKDK, IPARD Programı 

kapsamında kadınlara ve gençlere sağladığı 

avantajlar ile 1.062 kadının ve 4.567 genç 

girişimcinin kendi işini kurmasını ve/veya 

geliştirmesini sağladı.

IPARD-I Programı kapsamında 

gelen projeler ağırlıklı olarak 

hangi yönde oldu?
IPARD-I Programı kapsamında tarımsal 

işletmelere yönelik olarak süt ve et 

besiciliğine (kırmızı ve kanatlı eti), işleme ve 

pazarlama sektöründe et, süt, meyve-sebze 

ve su ürünlerinin işlenmesi ve 

pazarlanmasına; küçük çiftçilere yönelik 

olarak ise kırsal ekonomik faaliyetler 

kapsamında arıcılık, seracılık, tıbbi ve 

aromatik bitki yetiştiriciliği, yerel ürünler ve el 

sanatları ile kırsal turizm ve kültür 

balıkçılığına destek verildi.

Bu destekler sayesinde Anadolu'nun 42 

ilinde, tamamı Avrupa Birliği standartlarında 

olmak üzere; 1.107 adet süt üreten, 382 adet 

kırmızı et üreten ve 731 adet kanatlı eti 

üreten tarımsal işletmenin kurulmasına hibe 

destekleri ile katkı sağlandı.

Yine AB standartlarında gıda güvenliği, 

hijyen ve çevre koşullarına sahip 120 adet süt 

işleme, 51 adet süt toplama merkezi, 113 adet 

et işleme, 141 adet meyve-sebze işleme ve 

paketleme kapsamında soğuk hava deposu, 

19 adet su ürünleri işleme tesisi IPARD fonları 

ile ülkemize kazandırıldı.

Kırsaldan kente göçü önlemek, istihdam ve iş 

olanaklarını artırmak için atılan adımlar 

kapsamında ise; 7.292 adet çiftlik 

faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, 329 adet yerel 

gıda ürünleri ve el sanatları, 360 adet kırsal 

turizm ve 21 adet kültür balıkçılığı yatırımına 

hibe desteği verildi. Ayrıca Bakanlığımızın 

faydalandığı 27 adet “Teknik Destek” projesi 

%100 hibe ile desteklendi.

IPARD-I Programı esnasında fon 

kaybı yaşandı mı?
IPARD-I Programı kapsamında Avrupa Birliği 

tarafından, ülkemizde kırsal kalkınmanın mali 

açıdan fonlanması adına kurumumuza 

yapılan toplam tahsisat 789.633.030,00 avro 

olup  program süresince  faydalanıcılarımıza 

yapılan ödeme 784.231.405,55 avro tutarında 

gerçekleşmiştir. Bu tutarlar kapsamında 

kurumumuz IPARD-I kapsamında ülkemizde 

kırsal kalkınmaya yönelik  %99 oranında 

başarılı hibe kullandırma oranı sahip olup; 

ekonomik konjonktür, kurdaki dalgalanma ve 

kurumumuzun akreditasyon sürecine bağlı 

%1'lik asgari bir oranda fon kaybı söz 

konusudur. 

Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan 

yatırımlar nelerdir? Yatırımcıların 

sıkıntı yaşamaması adına, hangi 

sektörde yatırım yapmak daha 

uygun ve kazançlı olur?
Ülkemizde özellikle besi materyali dediğimiz 

ham hayvanı sağlamakta ve bitkisel üretimde 

serbest piyasadan kaynaklanan sorunlar 

yaşanıyor. Bildiğiniz üzere Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığımız hayvan varlığımızı 

artırmak, hem hayvansal hem tarımsal 
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üretimde yaşanan sorunları gidermek için 

yeni politikalar geliştiriyor. Bakanımız Sayın 

Faruk Çelik şahsen et piyasasının düzene 

girmesi, sistemli bir pazar yapısı 

oluşturulması için çok ciddi çalışmalara 

öncülük ediyor. Dolayısıyla ülkemiz için bizim 

de kurum olarak hibe verdiğimiz kırmızı et 

sektöründe nitelikli yatırımların önemli 

olduğunu düşünüyorum.

Ancak gıda, tarım ve hayvancılık 

sektörlerinde 2023 hedefleri 

düşünüldüğünde topyekûn bir kalkınmaya 

ihtiyacımız olduğunu ve dolayısıyla tüm 

sektörlere yapılacak yatırımların eşdeğerde 

kıymetli olduğunu söyleyebiliriz.

IPARD-II kapsamında hangi 

sektörler desteklenecek?
IPARD-II Programı, yatırımcılara daha fazla 

hibe oranları sunuyor. Yeni dönemde destek 

verilen mevcut sektörlere, makine parkları, 

yumurta tavukçuluğu, fide-fidan, mantar 

üretimi, manda sütü, manda eti ve kaz 

yetiştiriciliği eklendi. Yerel kalkınma 

stratejilerinin oluşturulması ve organik 

üretim, erozyon yönetimi, biyoçeşitlilik gibi 

çevre dostu tarımsal uygulamalar da 

program kapsamında yer alıyor.

IPARD Programı ile yeni dönemde 

yenilenebilir enerji yatırımları da destek 

kapsamına girdi. Program kapsamında 

işletmelerin gerek kendi ihtiyacına yönelik 

gerekse ticari amaçlı enerji yatırımlarına %50 

ila 65'e varan oranlarda hibe desteği 

sağlanıyor.

IPARD-II Programına yapılan 

başvurular şu anda hangi 

durumda? Program kapsamında 

sağlanan bu desteklerle 

ülkemizde ne kadarlık yatırım 

gerçekleşti?
2014-2020 yıllarını kapsayan IPA'nın II. 

döneminde de ülkemize ayrılan toplam 4,45 

milyar avro kaynağın, yaklaşık 801 milyon 

avroluk bölümü ise yine TKDK'nın 

uygulayıcısı olduğu “kırsal kalkınma” 

bileşenine tahsis edildi.

2020 yılına kadar uygulanacak olan 

IPARD-II Programı kapsamında 801 

milyon avrosu AB katkısı, 244 

milyon avro ulusal katkı ile 

toplam 1 milyar 45 milyon avro 

(yaklaşık 3,7 milyar TL) hibe 

kullandırılacak.

IPARD-II Programının ilk çağrısına 

yatırımcılar/girişimciler tarafından yaklaşık 

9.000 proje sunuldu. Sunulan projelerin 

kontrolleri tamamlanarak sözleşme 

aşamasına getirildi. AB tarafından IPARD-II 

için taahhüt edilen hibe fonlarının serbest 

bırakılması için, Ülkemiz ve AB tarafınca 

“IPARD-II Finansal Anlaşma”nın karşılıklı 

imzalanması gerekiyor. Konuyla ilgili finansal 

anlaşmanın hükümlerine ilişkin her iki tarafça 

da mutabakat sağlandı. Bakanlar Kurulu 

onayını müteakip, IPARD-II kapsamında 

uygun bulunan proje sahipleri ile sözleşmeler 

imzalanacak ve yatırımlara başlanacak.

IPARD-II Programının 

değerlendirme sürecinden 

bahsedebilir misiniz?
Kurumumuzca, IPARD-II Programı 

kapsamında ilk çağrıya 18 Aralık 2015 tarihi 

itibarıyla çıkılmıştır. Söz konusu çağrı 

kapsamında; 101, 103, 302 tedbirlerinden 

yaklaşık 9.000 adet proje başvurusu yapılmış 

olup, ilgili projelerin inceleme ve 

değerlendirme süreci devam etmektedir.

IPARD Programı değerlendirme süreci özetle 

şu şekilde gerçekleşmektedir: İl 

Koordinatörlükleri öncelikle gelen 

başvuruların idari kontrollerini gerçekleştirir. 

Başvuru paketi eksiksiz gelen projeler için 

yine İl Koordinatörlüğü düzeyinde uygunluk 

kontrolleri yani sunulan bilgilerin ve 

belgelerin uygunluğuna bakılır. Bu aşamayı 

da geçen projeler için sözleşme öncesi 

yerinde kontroller gerçekleştirilir. Sözleşme 

öncesi yerinde kontrolleri gerçekleştirilen, 

uygun ve eksiksiz başvuru paketleri 

incelenmek üzere kurum merkezine 

gönderilir. Kurum merkezi iş planı 

değerlendirmesi yapar ve desteklenecek 

başvuruların seçimini gerçekleştirir. İş planı 

değerlendirilirken başvuruların mali 

değerlendirmesi yapılır, başvuru sahibinin 

yönetim ve teknik kapasitesi değerlendirilir, 

pazarlama kapasitesi değerlendirilir. İş 

planına analizine göre uygun olduğu 

değerlendirilen tüm yatırımlar IPARD 

Programında belirlenen “Proje Seçimine Esas 

Sıralama Kriterleri”ne göre tekrar 

değerlendirilir ve puanlanır. IPARD Programı 

sıralama kriterlerine göre yapılan 

değerlendirmeden elde edilen puan, 

projelerin nihai sıralamasını belirler ve 

projeler en yüksek puandan başlanarak 

desteklenir.  

IPARD-II Programı ilk çağrısında alınan 

başvurular için yukarıda sayılan 

değerlendirme süreci tamamlanarak uygun 

bulunan projeler sözleşme aşamasına 

getirilmiş olup belirtildiği üzere Finansal 

Anlaşma'nın imzalanması ve Bakanlar 

Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girmesinin 

ardından uygun sözleşmeler imzalanacaktır.

Kurum olarak geleceğe yönelik 

hedefleriniz ve gerçekleştirmeyi 

planladığınız projeler nelerdir?
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumumuzun başarılı ve özverili çalışmaları 

ile IPARD fonları etkin ve verimli bir biçimde 

kullanılmaya devam etmektedir. 

Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin bu fonlara 

olan ilgisi ve fonları kullanma becerisi her 

geçen gün artmakta; ülkemizdeki tarım, 

hayvancılık ve gıda işletmelerinin AB 

standartlarına ulaşması kolaylaşmaktadır.

42 ilde uyguladığı IPARD Programı ile kırsal 

alanlarda gerçekleştirilen yatırımlara öncülük 

eden TKDK, Avrupa Birliği kriterlerine uygun 

tarımsal üretimin yaygınlaşmasında kritik bir 

rol üstlenmektedir. TKDK, kırsal dinamikleri -

ülkemizin içinde bulunduğu kriz döneminde 

dahi- hayata geçirerek bu alanda olumlu 

dönüşümün temel aktörlerinden biri oldu.

Ülkemizin yerel potansiyelinin istikrarlı bir 

şekilde gelişmesi ve sürdürülebilir kırsal 

kalkınma için TKDK'nın, mevcut kurumsal 

yapısı ve destekleme modeli ile ulusal 

kaynaklar kullanılarak 81 ilimize 

yaygınlaştırılması, ülkemiz kırsalının 

güçlenmesinin garantisi niteliğindedir.
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niteliği nedir? Destekler 

karşılıksız mıdır?
Ülkemizi adaylık sürecinde üyeliğe 

hazırlamak amacıyla Avrupa Birliği tarafından 

2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde 

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 

çerçevesinde hibe niteliğinde toplam 4,79 

milyar avro tahsisat yapılmıştır. Siyasi 

kriterlerden çevrenin korunmasına, 

ulaştırmadan sivil toplumun 

güçlendirilmesine kadar fonların 

kullanılmakta olduğu sektörlerden birisi ve 

belki de en önemlisi ise “tarım ve kırsal 

kalkınma” sektörüdür.

“Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma 

Bileşeni” yani kısaca “IPARD destekleri”, 2007-

2013 dönemi için tahsis edilen yaklaşık 854 

milyon avro ile mali iş birliğinin toplam 

meblağı içinde en önemli yeri oluşturmuştur. 

Eş finansman ilkesi gereği Türkiye 

Cumhuriyeti katkısı da hesaba katıldığında, 

faydalanıcılara 1 milyar 165 milyon avro hibe 

imkânı sağlanmıştır.

Kurumumuz, kırsal kalkınma hibelerini 

kullandırmak üzere 2007 yılında kurulmuş ve 

2011 yılında Avrupa Komisyonu tarafından 

akredite edilmiştir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumunun kurulması ile Avrupa 

Birliği'ne uyum çalışmalarının yürütüldüğü 11 

No'lu Tarım ve Kırsal Kalkınma faslının açılış 

kriterlerinden biri yerine getirilirken diğer 

yandan da çiftçilerimize, tarım ve gıda 

işletmesi sahiplerine ve kırsal alanda yaşayan 

vatandaşlarımıza, AB standartları ile uyumlu 

hayvan refahı, gıda hijyeni ve çevre koruma 

koşullarını karşılamaları için AB hibelerine 

erişim imkânı tanınmıştır. 

Karşılıksız olan IPARD Programı 

fonları ile ülkemiz kırsal alanlarının 

sosyal, ekonomik ve çevresel refahının 

artırılmasına ve sürdürülebilir kırsal 

kalkınmaya büyük katkı sağlanmıştır.

IPARD-I Programı kapsamında, 

Türkiye'de tarım ve hayvancılık 

sektörüne ne kadarlık hibe 

sağlandı?

2011 yılından bugüne IPARD Programını 

uygulayarak kırsal kalkınma alanında yeni bir 

sayfa açan TKDK, 31 Aralık 2016 tarihi 

itibarıyla IPARD-I Programını başarıyla 

tamamladı. Bu süreçte toplamda 15 proje 

başvuru çağrı ilanına çıkıldı ve 10.693 proje 

sahibinin yatırımları hayat buldu.

Geçen 5 yıl içerisinde, faydalanıcı 

katkılarıyla birlikte toplamda yaklaşık 

6,8 milyar TL'yi bulan yatırım 

kapsamında kurumumuz tarafından 

çiftçilerimize, yatırımcılarımıza 

sağlanan toplam hibe tutarı 3,15 

milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca 

faydalanıcılarımıza IPARD 

yatırımlarının muaf tutulduğu 

vergiler sayesinde 1 milyar 181 

milyon TL'lik dolaylı bir katkı 

daha sağlandı.

Tarım-sanayi entegrasyonuna katkı sağlayan 

kurumumuz, katma değeri yüksek üretim 

altyapısının güçlenmesine ve yeni istihdam 

alanları oluşmasına vesile oldu. TKDK, 

desteklediği yatırımlar kapsamında 53 bin 

kişiye istihdam sağladı. Uzun vadede kırsalda 

dezavantajlı grupların güçlenmesini 

hedefleyen TKDK, IPARD Programı 

kapsamında kadınlara ve gençlere sağladığı 

avantajlar ile 1.062 kadının ve 4.567 genç 

girişimcinin kendi işini kurmasını ve/veya 

geliştirmesini sağladı.

IPARD-I Programı kapsamında 

gelen projeler ağırlıklı olarak 

hangi yönde oldu?
IPARD-I Programı kapsamında tarımsal 

işletmelere yönelik olarak süt ve et 

besiciliğine (kırmızı ve kanatlı eti), işleme ve 

pazarlama sektöründe et, süt, meyve-sebze 

ve su ürünlerinin işlenmesi ve 

pazarlanmasına; küçük çiftçilere yönelik 

olarak ise kırsal ekonomik faaliyetler 

kapsamında arıcılık, seracılık, tıbbi ve 

aromatik bitki yetiştiriciliği, yerel ürünler ve el 

sanatları ile kırsal turizm ve kültür 

balıkçılığına destek verildi.

Bu destekler sayesinde Anadolu'nun 42 

ilinde, tamamı Avrupa Birliği standartlarında 

olmak üzere; 1.107 adet süt üreten, 382 adet 

kırmızı et üreten ve 731 adet kanatlı eti 

üreten tarımsal işletmenin kurulmasına hibe 

destekleri ile katkı sağlandı.

Yine AB standartlarında gıda güvenliği, 

hijyen ve çevre koşullarına sahip 120 adet süt 

işleme, 51 adet süt toplama merkezi, 113 adet 

et işleme, 141 adet meyve-sebze işleme ve 

paketleme kapsamında soğuk hava deposu, 

19 adet su ürünleri işleme tesisi IPARD fonları 

ile ülkemize kazandırıldı.

Kırsaldan kente göçü önlemek, istihdam ve iş 

olanaklarını artırmak için atılan adımlar 

kapsamında ise; 7.292 adet çiftlik 

faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, 329 adet yerel 

gıda ürünleri ve el sanatları, 360 adet kırsal 

turizm ve 21 adet kültür balıkçılığı yatırımına 

hibe desteği verildi. Ayrıca Bakanlığımızın 

faydalandığı 27 adet “Teknik Destek” projesi 

%100 hibe ile desteklendi.

IPARD-I Programı esnasında fon 

kaybı yaşandı mı?
IPARD-I Programı kapsamında Avrupa Birliği 

tarafından, ülkemizde kırsal kalkınmanın mali 

açıdan fonlanması adına kurumumuza 

yapılan toplam tahsisat 789.633.030,00 avro 

olup  program süresince  faydalanıcılarımıza 

yapılan ödeme 784.231.405,55 avro tutarında 

gerçekleşmiştir. Bu tutarlar kapsamında 

kurumumuz IPARD-I kapsamında ülkemizde 

kırsal kalkınmaya yönelik  %99 oranında 

başarılı hibe kullandırma oranı sahip olup; 

ekonomik konjonktür, kurdaki dalgalanma ve 

kurumumuzun akreditasyon sürecine bağlı 

%1'lik asgari bir oranda fon kaybı söz 

konusudur. 

Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan 

yatırımlar nelerdir? Yatırımcıların 

sıkıntı yaşamaması adına, hangi 

sektörde yatırım yapmak daha 

uygun ve kazançlı olur?
Ülkemizde özellikle besi materyali dediğimiz 

ham hayvanı sağlamakta ve bitkisel üretimde 

serbest piyasadan kaynaklanan sorunlar 

yaşanıyor. Bildiğiniz üzere Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığımız hayvan varlığımızı 

artırmak, hem hayvansal hem tarımsal 
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üretimde yaşanan sorunları gidermek için 

yeni politikalar geliştiriyor. Bakanımız Sayın 

Faruk Çelik şahsen et piyasasının düzene 

girmesi, sistemli bir pazar yapısı 

oluşturulması için çok ciddi çalışmalara 

öncülük ediyor. Dolayısıyla ülkemiz için bizim 

de kurum olarak hibe verdiğimiz kırmızı et 

sektöründe nitelikli yatırımların önemli 

olduğunu düşünüyorum.

Ancak gıda, tarım ve hayvancılık 

sektörlerinde 2023 hedefleri 

düşünüldüğünde topyekûn bir kalkınmaya 

ihtiyacımız olduğunu ve dolayısıyla tüm 

sektörlere yapılacak yatırımların eşdeğerde 

kıymetli olduğunu söyleyebiliriz.

IPARD-II kapsamında hangi 

sektörler desteklenecek?
IPARD-II Programı, yatırımcılara daha fazla 

hibe oranları sunuyor. Yeni dönemde destek 

verilen mevcut sektörlere, makine parkları, 

yumurta tavukçuluğu, fide-fidan, mantar 

üretimi, manda sütü, manda eti ve kaz 

yetiştiriciliği eklendi. Yerel kalkınma 

stratejilerinin oluşturulması ve organik 

üretim, erozyon yönetimi, biyoçeşitlilik gibi 

çevre dostu tarımsal uygulamalar da 

program kapsamında yer alıyor.

IPARD Programı ile yeni dönemde 

yenilenebilir enerji yatırımları da destek 

kapsamına girdi. Program kapsamında 

işletmelerin gerek kendi ihtiyacına yönelik 

gerekse ticari amaçlı enerji yatırımlarına %50 

ila 65'e varan oranlarda hibe desteği 

sağlanıyor.

IPARD-II Programına yapılan 

başvurular şu anda hangi 

durumda? Program kapsamında 

sağlanan bu desteklerle 

ülkemizde ne kadarlık yatırım 

gerçekleşti?
2014-2020 yıllarını kapsayan IPA'nın II. 

döneminde de ülkemize ayrılan toplam 4,45 

milyar avro kaynağın, yaklaşık 801 milyon 

avroluk bölümü ise yine TKDK'nın 

uygulayıcısı olduğu “kırsal kalkınma” 

bileşenine tahsis edildi.

2020 yılına kadar uygulanacak olan 

IPARD-II Programı kapsamında 801 

milyon avrosu AB katkısı, 244 

milyon avro ulusal katkı ile 

toplam 1 milyar 45 milyon avro 

(yaklaşık 3,7 milyar TL) hibe 

kullandırılacak.

IPARD-II Programının ilk çağrısına 

yatırımcılar/girişimciler tarafından yaklaşık 

9.000 proje sunuldu. Sunulan projelerin 

kontrolleri tamamlanarak sözleşme 

aşamasına getirildi. AB tarafından IPARD-II 

için taahhüt edilen hibe fonlarının serbest 

bırakılması için, Ülkemiz ve AB tarafınca 

“IPARD-II Finansal Anlaşma”nın karşılıklı 

imzalanması gerekiyor. Konuyla ilgili finansal 

anlaşmanın hükümlerine ilişkin her iki tarafça 

da mutabakat sağlandı. Bakanlar Kurulu 

onayını müteakip, IPARD-II kapsamında 

uygun bulunan proje sahipleri ile sözleşmeler 

imzalanacak ve yatırımlara başlanacak.

IPARD-II Programının 

değerlendirme sürecinden 

bahsedebilir misiniz?
Kurumumuzca, IPARD-II Programı 

kapsamında ilk çağrıya 18 Aralık 2015 tarihi 

itibarıyla çıkılmıştır. Söz konusu çağrı 

kapsamında; 101, 103, 302 tedbirlerinden 

yaklaşık 9.000 adet proje başvurusu yapılmış 

olup, ilgili projelerin inceleme ve 

değerlendirme süreci devam etmektedir.

IPARD Programı değerlendirme süreci özetle 

şu şekilde gerçekleşmektedir: İl 

Koordinatörlükleri öncelikle gelen 

başvuruların idari kontrollerini gerçekleştirir. 

Başvuru paketi eksiksiz gelen projeler için 

yine İl Koordinatörlüğü düzeyinde uygunluk 

kontrolleri yani sunulan bilgilerin ve 

belgelerin uygunluğuna bakılır. Bu aşamayı 

da geçen projeler için sözleşme öncesi 

yerinde kontroller gerçekleştirilir. Sözleşme 

öncesi yerinde kontrolleri gerçekleştirilen, 

uygun ve eksiksiz başvuru paketleri 

incelenmek üzere kurum merkezine 

gönderilir. Kurum merkezi iş planı 

değerlendirmesi yapar ve desteklenecek 

başvuruların seçimini gerçekleştirir. İş planı 

değerlendirilirken başvuruların mali 

değerlendirmesi yapılır, başvuru sahibinin 

yönetim ve teknik kapasitesi değerlendirilir, 

pazarlama kapasitesi değerlendirilir. İş 

planına analizine göre uygun olduğu 

değerlendirilen tüm yatırımlar IPARD 

Programında belirlenen “Proje Seçimine Esas 

Sıralama Kriterleri”ne göre tekrar 

değerlendirilir ve puanlanır. IPARD Programı 

sıralama kriterlerine göre yapılan 

değerlendirmeden elde edilen puan, 

projelerin nihai sıralamasını belirler ve 

projeler en yüksek puandan başlanarak 

desteklenir.  

IPARD-II Programı ilk çağrısında alınan 

başvurular için yukarıda sayılan 

değerlendirme süreci tamamlanarak uygun 

bulunan projeler sözleşme aşamasına 

getirilmiş olup belirtildiği üzere Finansal 

Anlaşma'nın imzalanması ve Bakanlar 

Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girmesinin 

ardından uygun sözleşmeler imzalanacaktır.

Kurum olarak geleceğe yönelik 

hedefleriniz ve gerçekleştirmeyi 

planladığınız projeler nelerdir?
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumumuzun başarılı ve özverili çalışmaları 

ile IPARD fonları etkin ve verimli bir biçimde 

kullanılmaya devam etmektedir. 

Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin bu fonlara 

olan ilgisi ve fonları kullanma becerisi her 

geçen gün artmakta; ülkemizdeki tarım, 

hayvancılık ve gıda işletmelerinin AB 

standartlarına ulaşması kolaylaşmaktadır.

42 ilde uyguladığı IPARD Programı ile kırsal 

alanlarda gerçekleştirilen yatırımlara öncülük 

eden TKDK, Avrupa Birliği kriterlerine uygun 

tarımsal üretimin yaygınlaşmasında kritik bir 

rol üstlenmektedir. TKDK, kırsal dinamikleri -

ülkemizin içinde bulunduğu kriz döneminde 

dahi- hayata geçirerek bu alanda olumlu 

dönüşümün temel aktörlerinden biri oldu.

Ülkemizin yerel potansiyelinin istikrarlı bir 

şekilde gelişmesi ve sürdürülebilir kırsal 

kalkınma için TKDK'nın, mevcut kurumsal 

yapısı ve destekleme modeli ile ulusal 

kaynaklar kullanılarak 81 ilimize 

yaygınlaştırılması, ülkemiz kırsalının 

güçlenmesinin garantisi niteliğindedir.
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MÜSİAD AVRUPA 
BÖLGESEL İŞ GELİŞTİRME TOPLANTISI 

FRANKFURT'TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle 

ilk kez düzenlenen Avrupa Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı Frankfurt'ta gerçekleştirildi.

MÜSİAD AVRUPA BÖLGESEL İŞ GELİŞTİRME TOPLANTISI, 
18 ŞUBAT'TA DARMSTADT ŞEHRİ DARMSTADTİUM KONGRE MERKEZİ'NDE YAPILDI.

Hahn Jörg-Uwe

Hessen Eyaleti Uyum Bakanı

Toplantıya MÜSİAD Genel Başkanı Nail 

Olpak'ın yanı sıra Türkiye'nin Frankfurt 

Başkonsolosu Burak Karartı ile birçok 

önemli iş adamı, MÜSİAD'ın yönetim 

kurulu üyeleri ve üyeler, çok sayıda 

uluslararası ticaret yapan Türk ve Alman 

girişimciler katılım gösterdi.

Üyeler arası ticari ilişkilerin gelişmesi, 

ticaret hacimlerinin artması, yeni iş 

bağlantılarının yapılması ve MÜSİAD üyesi 

firmaları tanıtmak amacıyla 2014 yılından 

itibaren Sektör Kurulları ve İş Geliştirme 

Komisyonu tarafından organize edilen 

Bölgesel İş Geliştirme Toplantıları daha 

önce Sakarya, Trabzon, Adana, Kütahya, 

Antalya, Bursa olmak üzere son olarak da 

Almanya Frankfurt şehrinde 

gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen Bölgesel İş Geliştirme 

Toplantısı'nda, SİNPAŞ GYO Yönetim 

Kurulu Başkanı Avni Çelik tecrübe 

paylaşımında bulundu. Ardından Türkiye 

ve Avrupa geneli şube ve temsilciliklerden 

stant bazında katılım sağlayan 80 MÜSİAD 

üyesi, kendi firmalarının tanıtımını yapma 

ve iş geliştirmeleri için B2B görüşmeler 

yapma imkânı buldular.

Her geçen gün büyüyen ve üye sayısı 

artan MÜSİAD'da yapısı ve faaliyet alanı 

genişleyen Sektör Kurulları ve İş Geliştirme 

Komisyonu tarafından farklı bir formatta 

ve “İş Birliğinin Kalbi Frankfurt'ta Atacak!” 

sloganıyla gerçekleştirilen Avrupa Bölgesel 

İş Geliştirme Toplantısı'nda Avrupa'dan ve 

Türkiye'den toplamda 1.000'e yakın 

firmanın bir araya geldiği ve aynı zamanda 

çok sayıda üye olmayan ziyaretçinin de 

katılım gösterdiği programda fiili iş 

bağlantıları yapma imkânı sağlandı.

Nail Olpak

MÜSİAD Başkanı

Burak Karartı

Frankfurt Başkonsolosu

Musa Aydın

MÜSİAD Frankfurt Başkanı
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MÜSİAD'IN KONUĞU OLDU
CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ

MÜSİAD “OKU, DİNLE, YAŞA” ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA 
CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ DOÇ. DR. İBRAHİM KALIN'I AĞIRLADI

MÜSİAD Eğitim ve Kültür Komisyonu, 

kültürel etkinlikleri çerçevesinde 

gerçekleşen “Oku, Dinle, Yaşa” etkinliği 

kapsamında Cumhurbaşkanı Sözcüsü Doç. 

Dr. İbrahim Kalın'ı ağırladı. Etkinlik 

kapsamında İbrahim Kalın'ın İslam ve Batı 

dünyasının ilişkisini ele aldığı “Ben, Öteki 

ve Ötesi” adlı kitabı üzerine söyleşi 

gerçekleştirildi. MEB Müsteşar Yardımcısı 

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin de yer 

aldığı etkinliğe katılım yoğundu.

Etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında 

MÜSİAD'ın gündeminin yalnızca 

Türkiye'nin ekonomisi değil, Türkiye'nin 

bütün meseleleri olduğunu ifade eden 

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, 

“Yalnızca ekonomik büyüme için değil, 

topyekûn kalkınma için çalışıyoruz. Bir 

düşünce kuruluşu gibi toplantılar 

düzenliyor, bireysel ve toplumsal konuları 

masaya yatırıyoruz. Eğitim ve Kültür 

Komisyonumuzun 'Oku, Dinle, Yaşa' 

etkinliği de bu bağlamda, fikir sahasına 

canlılık katan, önemli ve anlamlı bir 

faaliyet.” dedi.

2016'da birçok bakımdan acı verici, bir o 

kadar da öğretici olayların yaşandığını ve 

oldukça zor bir yıl olduğunu söyleyen 

Olpak, “Sayın Kalın'ın eserinde de söylediği 

gibi, 'Tarih, hiçbir zaman geçmişe ait bir 

şey değildir. Tarih, bizimle ve bugünle 

birlikte yaşamaya devam eder. Her 

dönemde var olan inşa süreçlerinden 

bağımsız değildir. Dolayısıyla, bugünü 

anlayabilmek için öncelikle bizimle ve 

bugünle birlikte yaşayan tarihi tespit 

etmemiz ve dikkatle okumamız gerekiyor.” 

diye konuştu.

Etkinlik kapsamında konuşan 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 

Yardımcısı ve Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim 

Kalın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 

ve terör operasyonlarında şehit olanlara 

rahmet dileyerek, MÜSİAD'ın bu etkinliği 

yaparak sadece rakamlarla, istatistiklerle 

ilgilenen bir kurum olmadığını gösterdiğini 

söyledi.

Doç. Dr. İbrahim Kalın: “Batıda 

İslam Tarihi ile İlgili Eksik ve Yanlı 

Okumalar Var”

Kalın, kitabında “Ben, Öteki ve Ötesi” ve 

“İslam-Batı İlişkileri Tarihinin Genel Seyri” 

olmak üzere iki ana başlığın öne çıktığını 

ifade ederek, “İnsanların gerçek 

yaşamlarına baktığınız zaman hep Ben ile 

Öteki arasında bir diyalektik ilişki var ola 

gelmiştir. Benim dışımda benden olmayan 

başka kültürler, toplumlar, tarihler, insanlar; 

bunlar elbette birer öteki olarak görülebilir. 

Buradaki temel soru Ben ile Öteki 

arasındaki bu ayrım çok keskin, çatışmacı 

bir ayrım mıdır? Yoksa acaba Ben ile Öteki 

arasında daha yapıcı birbirini besleyen ve 

zenginleştiren bir ilişki kurulabilir mi? 

Ontolojik manada nasıl ben 

tasavvurundan kurtulmak mümkün 

değilse aynı şekilde Ben-Öteki ayrımından 

da kurtulmak mümkün değildir. Gerek de 

yoktur. Önemli olan o bakış açısının adil 

olup olmadığıdır. Ben ve Ötekini kendi 

başına bıraktığınızda oradan kavga çıkar, 

çatışma çıkar. Ama Ötesi ile irtibat 

kurabildiğimiz zaman Ben'in ve Öteki'nin 

de Ötesi'nde bir gerçeklik belki hepimizin 

kurtuluşuna vesile olur.” dedi.

Ben, Öteki ve Ötesi arasındaki ilişkinin 

tarihi bir zemine yerleştirilebileceğini 

söyleyen Kalın, Batıda İslam tarihi ile ilgili 

eksik ve yanlı okumalar olduğuna değindi. 

Batı dünyasında İslam dünyasıyla ilgili 

teolojik, siyasi, askeri ve kültürel olmak 

üzere üç tehdit algısı olduğunu söyleyen 

Kalın sözlerine şöyle devam etti: “Bu üç 

tehdit algısı 14 asırlık ilişki tarihinin önemli 

başlıklarını oluşturuyor. Ancak bu tarihi, 

sadece savaşlar ve çatışmalar tarihi olarak 

değerlendirmek büyük bir eksiklik olur. 

İslam Batı ilişkileri sadece siyasi ve askeri 

çatışmalara indirgenemeyecek kadar 

zengin, çok boyutlu, renkli bir tarih ve 

etkileşimin boyutlarının çok ileri düzeyde 

olduğunu görmemiz mümkün.”

Doç. Dr. İbrahim Kalın: 

“Avrupa'da Çok Kültürlülüğü 

Müslümanlar Kurdu”

Ben ile Öteki arasında bir arada yaşama 

ahlakını esas alarak, karşılıklı 

zenginleşmeye, karşılıklı saygıya dayalı bir 

ilişki kurmanın mümkün olduğunu 

söyleyen Kalın, İslam tarihinde bunun pek 

çok örneğinin görüldüğünü söyledi. İslam 

tarihinin büyük şehirlerinin kozmopolit ve 

çoğulcu şehirler olduğunu hatırlatarak, 

Avrupa içinde bu şehirleri kuranların ya 

Müslüman olduğunu ya da Müslümanlarla 

etkileşim içindeki Avrupalılar olduğunu 

belirten Kalın, şunları aktardı:

“Zaman zaman Avrupalılar bize çok 

kültürlülük dersi veriyor. Geçmişe doğru 

baktığınız zaman aslında gerçek çok 

kültürlülük ve çoğulculuk İslam 

toplumlarında yaşanmıştır. 1492'de 

Reconquista hareketiyle İspanyollar, 

Müslümanları ve Yahudileri Endülüs'ten 

kovdukları zaman, gerçek manada 

çoğulcu bir kıta olma şansını işte o zaman 

yitirmiştir ve 1492'ye kadar Endülüs, 

insanlık tarihinin en çok kültürlü 

merkezlerinden birisi olmuştur.”

İslam Tarihi İslam'da Zorbalığın 

Olmadığını Kanıtlıyor

Hazreti Muhammed'in vefatının ardından 

bir asır geçmeden İslam'ın üç kıtaya 

yayıldığını hatırlatan Kalın, şöyle devam 

etti: “İslam bir yere girdikten sonra orası 

genellikle İslam olarak kalmıştır. 'İnsanlar 

zorla, şiddetle Müslüman oldular' tezini 

çürüten şey, doğrudan İslam tarihinin 

kendisidir. Eğer böyle olsaydı, baskılar 

ortadan kalktığında o insanlar İslam'dan 

çıkıp eski dinlerine dönmesi beklenirdi. 

Bunun olmadığını, tam tersine İslam'ın 

inanç ve kültür olarak derinleştiğini, 

oralarda kök saldığını görüyoruz.”

İslam Dünyası Kültür ve Sanatı 

Batı için Belirleyiciydi

İbrahim Kalın, 9. ve 15. yüzyıllar arasında 

dünyanın en büyük ilim ve bilim adamları, 

düşünürleri ve sanatkârlarının ya İslam 

dünyasından çıktığını ya da oraya gittiğini 

vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam 

etti: “İslam dünyasında bu dönemlerde 

muazzam eserler üretiliyordu. Arapça, 

Avrupa'da gençlerin öğrendiği birinci dil 

haline geliyor. İslam dünyası böyle bir 

zenginlik kazandıkça kültürel açıdan da bir 

tehdit algısı oluşturuyor. Hatta bu öyle 

boyutlara geliyor ki Arapça'nın taklit 

edildiği eserlere rastlıyorsunuz. Dekoratif 

olarak Arap harflerine benzeyen şekillerin 

kullanılmaya başlandığını görüyoruz. İslam 

dünyasından gelen hat, minyatür, kılık 

kıyafet gibi unsurlar batı kültür ve sanatını 

etkilemeye başlıyor.”

Doç. Dr. İbrahim Kalın: “İslam 

Dünyası Kendi Sorunlarını Ortaya 

Koyabilmeli ”

Kendimizle daha barışık olmak ve batı ile 

ilişkilerimizin daha sağlıklı ve yapıcı olması 

için İslam dünyasının sorunlarını samimi ve 

açık bir şekilde ortaya koyabilmesi 

gerektiğine değinen Kalın, “Kendimize 

aynada dürüst bir şekilde bakmamız 

gerekiyor. Tersinden bir oryantalizmle bir 

Batı okuması ancak bizi zihni bir 

tembelliğe iter. Bunun yerine kendi 

sorunlarımızı da açık, samimi, yapıcı bir 

şekilde ortaya koyabilmeliyiz. Bu tarih hala 

yaşanmaya devam ediyor. 1400 yıldır 

süren, evrilen her gün farklı bir 

boyutlarıyla karşımıza çıkan bir tarihten 

bahsediyoruz. Geçmişte atalarımız bu 

tarihin yapıcılarıydı, bugün bizler bu 

tarihin aktörleriyiz, yapıcılarıyız. Dolayısıyla 

tarihe de yarına da bu perspektiften, bu 

özgüvenle ama aynı zamanda bu 

sorumluluk duygusuyla bakabilmemiz 

büyük önem taşıyor. Bunu yapmak için de 

önce kendimizi iyi tanımalıyız. Kendimize 

dair bilgimizin, irfanımızın sağlam 

zeminlere oturması gerekiyor. Bunun için 

de doğru kriterlerle düşünebilmemiz 

lazım. Dışarıdaki kültürlere gene belli bir 

kültürel derinlik ve ahlaki sorumlulukla 

bakabilmemiz lazım. Üniversitelerimizde, 

düşünce kuruluşlarımızda, enstitülerimizde 

bu çalışmaların çok daha derinlikli bir 

şekilde yapılması gerekiyor.” dedi. 

Program sonunda MÜSİAD'ın bir bağlama 

hediye ettiği İbrahim Kalın, istek üzerine 

bağlama çalıp, “Bir mendil aldım dereden” 

türküsünü söyledi. Kalın, daha sonra “Ben, 

Öteki ve Ötesi” isimli kitabını imzaladı.
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MÜSİAD'IN KONUĞU OLDU
CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ

MÜSİAD “OKU, DİNLE, YAŞA” ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA 
CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ DOÇ. DR. İBRAHİM KALIN'I AĞIRLADI

MÜSİAD Eğitim ve Kültür Komisyonu, 

kültürel etkinlikleri çerçevesinde 

gerçekleşen “Oku, Dinle, Yaşa” etkinliği 

kapsamında Cumhurbaşkanı Sözcüsü Doç. 

Dr. İbrahim Kalın'ı ağırladı. Etkinlik 

kapsamında İbrahim Kalın'ın İslam ve Batı 

dünyasının ilişkisini ele aldığı “Ben, Öteki 

ve Ötesi” adlı kitabı üzerine söyleşi 

gerçekleştirildi. MEB Müsteşar Yardımcısı 

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin de yer 

aldığı etkinliğe katılım yoğundu.

Etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında 

MÜSİAD'ın gündeminin yalnızca 

Türkiye'nin ekonomisi değil, Türkiye'nin 

bütün meseleleri olduğunu ifade eden 

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, 

“Yalnızca ekonomik büyüme için değil, 

topyekûn kalkınma için çalışıyoruz. Bir 

düşünce kuruluşu gibi toplantılar 

düzenliyor, bireysel ve toplumsal konuları 

masaya yatırıyoruz. Eğitim ve Kültür 

Komisyonumuzun 'Oku, Dinle, Yaşa' 

etkinliği de bu bağlamda, fikir sahasına 

canlılık katan, önemli ve anlamlı bir 

faaliyet.” dedi.

2016'da birçok bakımdan acı verici, bir o 

kadar da öğretici olayların yaşandığını ve 

oldukça zor bir yıl olduğunu söyleyen 

Olpak, “Sayın Kalın'ın eserinde de söylediği 

gibi, 'Tarih, hiçbir zaman geçmişe ait bir 

şey değildir. Tarih, bizimle ve bugünle 

birlikte yaşamaya devam eder. Her 

dönemde var olan inşa süreçlerinden 

bağımsız değildir. Dolayısıyla, bugünü 

anlayabilmek için öncelikle bizimle ve 

bugünle birlikte yaşayan tarihi tespit 

etmemiz ve dikkatle okumamız gerekiyor.” 

diye konuştu.

Etkinlik kapsamında konuşan 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 

Yardımcısı ve Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim 

Kalın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 

ve terör operasyonlarında şehit olanlara 

rahmet dileyerek, MÜSİAD'ın bu etkinliği 

yaparak sadece rakamlarla, istatistiklerle 

ilgilenen bir kurum olmadığını gösterdiğini 

söyledi.

Doç. Dr. İbrahim Kalın: “Batıda 

İslam Tarihi ile İlgili Eksik ve Yanlı 

Okumalar Var”

Kalın, kitabında “Ben, Öteki ve Ötesi” ve 

“İslam-Batı İlişkileri Tarihinin Genel Seyri” 

olmak üzere iki ana başlığın öne çıktığını 

ifade ederek, “İnsanların gerçek 

yaşamlarına baktığınız zaman hep Ben ile 

Öteki arasında bir diyalektik ilişki var ola 

gelmiştir. Benim dışımda benden olmayan 

başka kültürler, toplumlar, tarihler, insanlar; 

bunlar elbette birer öteki olarak görülebilir. 

Buradaki temel soru Ben ile Öteki 

arasındaki bu ayrım çok keskin, çatışmacı 

bir ayrım mıdır? Yoksa acaba Ben ile Öteki 

arasında daha yapıcı birbirini besleyen ve 

zenginleştiren bir ilişki kurulabilir mi? 

Ontolojik manada nasıl ben 

tasavvurundan kurtulmak mümkün 

değilse aynı şekilde Ben-Öteki ayrımından 

da kurtulmak mümkün değildir. Gerek de 

yoktur. Önemli olan o bakış açısının adil 

olup olmadığıdır. Ben ve Ötekini kendi 

başına bıraktığınızda oradan kavga çıkar, 

çatışma çıkar. Ama Ötesi ile irtibat 

kurabildiğimiz zaman Ben'in ve Öteki'nin 

de Ötesi'nde bir gerçeklik belki hepimizin 

kurtuluşuna vesile olur.” dedi.

Ben, Öteki ve Ötesi arasındaki ilişkinin 

tarihi bir zemine yerleştirilebileceğini 

söyleyen Kalın, Batıda İslam tarihi ile ilgili 

eksik ve yanlı okumalar olduğuna değindi. 

Batı dünyasında İslam dünyasıyla ilgili 

teolojik, siyasi, askeri ve kültürel olmak 

üzere üç tehdit algısı olduğunu söyleyen 

Kalın sözlerine şöyle devam etti: “Bu üç 

tehdit algısı 14 asırlık ilişki tarihinin önemli 

başlıklarını oluşturuyor. Ancak bu tarihi, 

sadece savaşlar ve çatışmalar tarihi olarak 

değerlendirmek büyük bir eksiklik olur. 

İslam Batı ilişkileri sadece siyasi ve askeri 

çatışmalara indirgenemeyecek kadar 

zengin, çok boyutlu, renkli bir tarih ve 

etkileşimin boyutlarının çok ileri düzeyde 

olduğunu görmemiz mümkün.”

Doç. Dr. İbrahim Kalın: 

“Avrupa'da Çok Kültürlülüğü 

Müslümanlar Kurdu”

Ben ile Öteki arasında bir arada yaşama 

ahlakını esas alarak, karşılıklı 

zenginleşmeye, karşılıklı saygıya dayalı bir 

ilişki kurmanın mümkün olduğunu 

söyleyen Kalın, İslam tarihinde bunun pek 

çok örneğinin görüldüğünü söyledi. İslam 

tarihinin büyük şehirlerinin kozmopolit ve 

çoğulcu şehirler olduğunu hatırlatarak, 

Avrupa içinde bu şehirleri kuranların ya 

Müslüman olduğunu ya da Müslümanlarla 

etkileşim içindeki Avrupalılar olduğunu 

belirten Kalın, şunları aktardı:

“Zaman zaman Avrupalılar bize çok 

kültürlülük dersi veriyor. Geçmişe doğru 

baktığınız zaman aslında gerçek çok 

kültürlülük ve çoğulculuk İslam 

toplumlarında yaşanmıştır. 1492'de 

Reconquista hareketiyle İspanyollar, 

Müslümanları ve Yahudileri Endülüs'ten 

kovdukları zaman, gerçek manada 

çoğulcu bir kıta olma şansını işte o zaman 

yitirmiştir ve 1492'ye kadar Endülüs, 

insanlık tarihinin en çok kültürlü 

merkezlerinden birisi olmuştur.”

İslam Tarihi İslam'da Zorbalığın 

Olmadığını Kanıtlıyor

Hazreti Muhammed'in vefatının ardından 

bir asır geçmeden İslam'ın üç kıtaya 

yayıldığını hatırlatan Kalın, şöyle devam 

etti: “İslam bir yere girdikten sonra orası 

genellikle İslam olarak kalmıştır. 'İnsanlar 

zorla, şiddetle Müslüman oldular' tezini 

çürüten şey, doğrudan İslam tarihinin 

kendisidir. Eğer böyle olsaydı, baskılar 

ortadan kalktığında o insanlar İslam'dan 

çıkıp eski dinlerine dönmesi beklenirdi. 

Bunun olmadığını, tam tersine İslam'ın 

inanç ve kültür olarak derinleştiğini, 

oralarda kök saldığını görüyoruz.”

İslam Dünyası Kültür ve Sanatı 

Batı için Belirleyiciydi

İbrahim Kalın, 9. ve 15. yüzyıllar arasında 

dünyanın en büyük ilim ve bilim adamları, 

düşünürleri ve sanatkârlarının ya İslam 

dünyasından çıktığını ya da oraya gittiğini 

vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam 

etti: “İslam dünyasında bu dönemlerde 

muazzam eserler üretiliyordu. Arapça, 

Avrupa'da gençlerin öğrendiği birinci dil 

haline geliyor. İslam dünyası böyle bir 

zenginlik kazandıkça kültürel açıdan da bir 

tehdit algısı oluşturuyor. Hatta bu öyle 

boyutlara geliyor ki Arapça'nın taklit 

edildiği eserlere rastlıyorsunuz. Dekoratif 

olarak Arap harflerine benzeyen şekillerin 

kullanılmaya başlandığını görüyoruz. İslam 

dünyasından gelen hat, minyatür, kılık 

kıyafet gibi unsurlar batı kültür ve sanatını 

etkilemeye başlıyor.”

Doç. Dr. İbrahim Kalın: “İslam 

Dünyası Kendi Sorunlarını Ortaya 

Koyabilmeli ”

Kendimizle daha barışık olmak ve batı ile 

ilişkilerimizin daha sağlıklı ve yapıcı olması 

için İslam dünyasının sorunlarını samimi ve 

açık bir şekilde ortaya koyabilmesi 

gerektiğine değinen Kalın, “Kendimize 

aynada dürüst bir şekilde bakmamız 

gerekiyor. Tersinden bir oryantalizmle bir 

Batı okuması ancak bizi zihni bir 

tembelliğe iter. Bunun yerine kendi 

sorunlarımızı da açık, samimi, yapıcı bir 

şekilde ortaya koyabilmeliyiz. Bu tarih hala 

yaşanmaya devam ediyor. 1400 yıldır 

süren, evrilen her gün farklı bir 

boyutlarıyla karşımıza çıkan bir tarihten 

bahsediyoruz. Geçmişte atalarımız bu 

tarihin yapıcılarıydı, bugün bizler bu 

tarihin aktörleriyiz, yapıcılarıyız. Dolayısıyla 

tarihe de yarına da bu perspektiften, bu 

özgüvenle ama aynı zamanda bu 

sorumluluk duygusuyla bakabilmemiz 

büyük önem taşıyor. Bunu yapmak için de 

önce kendimizi iyi tanımalıyız. Kendimize 

dair bilgimizin, irfanımızın sağlam 

zeminlere oturması gerekiyor. Bunun için 

de doğru kriterlerle düşünebilmemiz 

lazım. Dışarıdaki kültürlere gene belli bir 

kültürel derinlik ve ahlaki sorumlulukla 

bakabilmemiz lazım. Üniversitelerimizde, 

düşünce kuruluşlarımızda, enstitülerimizde 

bu çalışmaların çok daha derinlikli bir 

şekilde yapılması gerekiyor.” dedi. 

Program sonunda MÜSİAD'ın bir bağlama 

hediye ettiği İbrahim Kalın, istek üzerine 

bağlama çalıp, “Bir mendil aldım dereden” 

türküsünü söyledi. Kalın, daha sonra “Ben, 

Öteki ve Ötesi” isimli kitabını imzaladı.
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UYDU TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ 
2. GLOBAL SATSHOW YAPILDI

Bu yıl “Smart Connections” temasıyla düzenlenen 2. Global SatShow, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) stratejik partnerliğinde, EMEA Uydu Operatörleri Birliği (EMEA Satellite 

Operator's Association-ESOA) ev sahipliğinde, Uydu Ekosistemi Derneği GVF ve dünyanın en geniş profesyonel ağ yapılanması 

SSPI'nın destekleriyle düzenlenen 2. Global SatShow 29 Kasım'da kapılarını açtı.

Dünyada 250 milyar dolara ulaşan uydu 

sektörünün devleri İstanbul'da buluştu. 

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 

düzenlenen ve 2 gün süren etkinlikte “uzay 

teknolojileri, yayıncılık sektörü, uydu 

endüstrisi, mobil iletişim ve 5G, uydu 

operatörleri ile nesnelerin interneti” başlıklı 

konular tartışıldı.

Faruk Özlü: “Milli Savaş Uçağımızı 

Üreteceğiz”

2. Global SatShow'un açılışına Bilim, Teknoloji 

ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, MÜSİAD Genel 

Başkanı Nail Olpak,  TÜRKSAT Yönetim 

Kurulu Başkanı Dr. M. Vecdi Gönül, TÜRKSAT 

Genel Müdürü Cenk Şen katıldı. Açılışta 

konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü, TÜRKSAT 6A'yı 2019'da 

tamamlayacaklarını belirterek, “Artık uzayda 

bir uydumuz olmayacak, bir uydu filomuz 

olacak. TÜBİTAK Uzay'ın hedefi, 12 yıl içinde 

dünya standartlarında en ileri düzey kabul 

edilen 30 santimetre yer örnekleme 

mesafesine ulaşmaktır.” dedi. Özlü, bilgi ve 

iletişim sektörü ürünlerine olan ihtiyacın daha 

da artacağını, özellikle Dördüncü Sanayi 

Devrimi'nin iletişim anlayışında çok ciddi 

“RASAT ve GÖKTÜRK 2 gibi uyduları, 

kendimiz tasarladık ve ürettik. Bunun 

yanında, yine TÜBİTAK Uzay liderliğinde ve 

sanayimizin de katılımıyla ilk yerli haberleşme 

uydusu olan TÜRKSAT 6A projemiz de 

başladı.” diyen Özlü, TÜRKSAT 6A'yı 2019'da 

tamamlayacaklarını anlatarak, konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “Milli projelerimizi yürütürken 

en büyük önceliğimiz, özel sektörümüzle 

daha fazla iş birliği yapmaktır. Geliştirdiğimiz 

uydularda kullanılan bazı parçaları özel 

sektörümüzün geliştirmesini istiyoruz. Mesela 

biz uydu üretirken, bazı firmalarımıza güneş 

paneli veya hidrojen yakıt pili gibi parçaları 

üretme becerisi de kazandırabilirsek, bu 

projeler esas amacına o zaman ulaşacaktır. 

Zira bu becerileri kazanan bir firma, yurt 

dışındaki projeler için de üretim 

yapabilecektir. Bir uyduda kullanılan bir 

parçanın sivil veya askeri diğer birçok alanda 

da kullanılması söz konusu olacaktır.” 

Vecdi Gönül: “TÜRKSAT 6A Milli 

Olarak Üretilecek”

TÜRKSAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi 

Gönül, teklif değerlendirmelerinin devam 

değişikliklere neden olacağını kaydetti. Bakan 

Özlü, Türkiye'nin bugün dünyanın önemli 

üretim merkezlerinden birisi olduğunu 

belirterek, “Özellikle otomotiv, tekstil, hazır 

giyim ve makine gibi sektörlerde oldukça 

başarılıyız.” dedi.

Bu sektörlerde AR-GE, tasarım ve 

markalaşma yoluyla daha yüksek katma 

değerli bir üretim yapısına geçmeyi 

amaçladıklarını aktaran Özlü, bunu yaparken 

Türkiye'nin uzay, havacılık, savunma, enerji, 

gıda ve biyoteknoloji gibi sektörlerde de 

ciddi bir ivme yakalamak istediğini, bu 

sektörleri ülke için stratejik sektörler olarak 

gördüklerini kaydetti.

Özlü, Türkiye'nin ATAK helikopteri, eğitim 

uçağı HÜRKUŞ, insansız hava araçları ANKA, 

KARAYEL ve BAYRAKTAR gibi projeleri 

başarıyla hayata geçirdiğini ve geçirmeye de 

devam ettiğine işaret ederek, “Yine milli 

savaş uçağımızı ve bölgesel yolcu uçağımızı 

üretmek için de çalışmalarımız sürüyor.” diye 

konuştu.

Faruk Özlü: “Özel Sektörle Daha 

Fazla İş Birliği”

kuruluşların iş birliğinde milli olarak 

üretilecektir. Bu projede Ulaştırma Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığımız ve TÜRKSAT 

müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje 

yöneticisi kurum, ASELSAN ve TAI firmaları 

ise proje yürütücüsü kurumlar olarak yer 

almaktadır. Türkiye, TÜBİTAK'ın öncülüğünde 

TÜRKSAT'ın da içinde yer aldığı ortak iş birliği 

ile Ankara Kazan'daki TUSAŞ-TAI Uzay 

Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde 

(USET) kendi uydusunu üretecektir. Bu 

konuda, 2003 yılından itibaren savunma 

sanayisinde yerli üretime verdiğimiz önemin, 

bu doğrultuda ortaya koyduğumuz güçlü 

iradenin büyük payı vardır.

Gönül, iş birliklerini koordine etmek ve 

sektöre yön vermek üzere, Türkiye Uzay 

Ajansı'nın kurulmasının da bu bağlamda 

stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Nail Olpak: “Sıçrama için Yüksek 

Teknolojili Üretim”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 

(MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak da 

Türkiye'nin son 10 yılda siyasi istikrarın 

getirdiği imkânları kullanarak bütün 

sektörlerde dikkate değer bir atılım yaptığını 

belirterek, “Fakat burada kalamayız. Bu 

kazanımları zemin kabul ederek ikinci bir 

kalkınma hamlesiyle bir üst gelir düzeyine 

çıkmamız gerekiyor. Bu sıçrama için yüksek 

teknolojili üretime geçmekten başka bir yol 

yok.” dedi.

Nail Olpak: “Uzayda İzi Olmayanın, 

Dünyada Sözü Olmayacak”

Bugün uydu uzay ekonomisinin toplam 250 

milyar dolarlık bir değere ulaştığına işaret 

eden Olpak, “Uydu operatörleriyse, bu 

ekonominin üçte ikisini karşılıyor. Her geçen 

gün gelişen bu sektör, bugün tüm dünyada 

yaklaşık 1 milyon kişiyi istihdam ediyor. Yakın 

gelecekte, bu teknolojinin ve bu ekonominin 

dışında kalmanın telafisi imkânsız olacak. Yani 

uzayda izi olmayanın, dünyada sözü 

olmayacak.” ifadelerini kullandı. Olpak, 

Türkiye'nin vizyonunun bunu gördüğüne 

dikkati çekerek, şunları kaydetti: “2005'ten 

sonra hızlanan çalışmalarla, uzayda uydusu 

bulunan 30 ülke arasına girmiştik. TÜRKSAT 

6A ile kendi haberleşme uydusunu yapabilen 

10 ülke arasına gireceğiz. Uyduları fırlatmak 

ve yörüngeye oturtmak için gereken 

teknolojileri de üretmek gerekiyor. Başta 

ROKETSAN olmak üzere, bu amaçla faaliyet 

gösteren kurumlarımız da son yıllarda 

çalışmalarını hızlandırdı.”

Aarti Holla: “Türkiye İnovasyonların 

da Tam Merkezinde Yer Alıyor”

EMEA Uydu Operatörleri Birliği (ESOA) Genel 

Sekreteri Aarti Holla ise Türkiye'nin uzay ve 

uydu teknolojilerinde de önemli bir yere 

sahip olduğunu vurguladı. Holla, “Türkiye'de 

endüstriyel gelişmelere ve özellikle uzay 

teknolojilerine yoğun yatırım yapıldığını 

görüyoruz. TÜRKSAT gibi dev şirketler 

umuyorum ki bu yatırımlarına devam 

edecek. Sektörümüz değişimlere de sahne 

oluyor. Düzenlemelerin artması, 

spektrumların azalması ve fiyatlandırmada 

baskılar gibi bazı zorlukların olduğunu 

görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Holla şunları söyledi: “Türkiye inovasyonların 

da tam merkezinde yer alıyor. Bu yıl orta 

gelirli ülkelerde globalinovasyon endeksinde 

4. sırada yer alıyoruz. Ne kadar fazla 

teknoloji ve gelişmeye yatırım yapıldığını 

görüyoruz. Savunma ve uzay teknolojilerinde 

yatırımların devam edeceğini umuyoruz. Bu 

Türkiye'yi çok önemli bir ortak haline 

getiriyor.” dedi.

Öte yandan bini aşkın yabancı katılımcının 

ziyaret ettiği ve iki gün süren etkinlik 

boyunca, 200'den fazla katılımcı firma, 5 bin 

metrekareden fazla stant alanında uydu-

uzay teknolojileri alanındaki ürün ve projeleri 

sergiledi.
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UYDU TEKNOLOJİLERİ ZİRVESİ 
2. GLOBAL SATSHOW YAPILDI

Bu yıl “Smart Connections” temasıyla düzenlenen 2. Global SatShow, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) stratejik partnerliğinde, EMEA Uydu Operatörleri Birliği (EMEA Satellite 

Operator's Association-ESOA) ev sahipliğinde, Uydu Ekosistemi Derneği GVF ve dünyanın en geniş profesyonel ağ yapılanması 
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biz uydu üretirken, bazı firmalarımıza güneş 

paneli veya hidrojen yakıt pili gibi parçaları 
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Sekreteri Aarti Holla ise Türkiye'nin uzay ve 

uydu teknolojilerinde de önemli bir yere 

sahip olduğunu vurguladı. Holla, “Türkiye'de 

endüstriyel gelişmelere ve özellikle uzay 

teknolojilerine yoğun yatırım yapıldığını 

görüyoruz. TÜRKSAT gibi dev şirketler 

umuyorum ki bu yatırımlarına devam 

edecek. Sektörümüz değişimlere de sahne 

oluyor. Düzenlemelerin artması, 

spektrumların azalması ve fiyatlandırmada 

baskılar gibi bazı zorlukların olduğunu 

görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Holla şunları söyledi: “Türkiye inovasyonların 

da tam merkezinde yer alıyor. Bu yıl orta 

gelirli ülkelerde globalinovasyon endeksinde 

4. sırada yer alıyoruz. Ne kadar fazla 

teknoloji ve gelişmeye yatırım yapıldığını 

görüyoruz. Savunma ve uzay teknolojilerinde 

yatırımların devam edeceğini umuyoruz. Bu 

Türkiye'yi çok önemli bir ortak haline 

getiriyor.” dedi.

Öte yandan bini aşkın yabancı katılımcının 

ziyaret ettiği ve iki gün süren etkinlik 
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Deniz Bey, öncelikle sizi 

tanımak isteriz. Bize 

kendinizden bahsedebilir 

misiniz?

Aslen Kayserili olmakla birlikte 1984 

Ankara doğumluyum. İlköğrenimimi 

Keçiören Şenlik İlköğretim okulunda, orta 

ve lise öğrenimimi Kalaba Anadolu 

Lisesinde tamamladıktan sonra lisans 

eğitimimi Gazi Üniversitesi İİBF Maliye 

Bölümünde tamamladım. Evli ve 2 çocuk 

babasıyım. Lise eğitiminden sonra çeşitli 

işlerde çalışmak suretiyle iş hayatıma 

üniversite ile birlikte başlamış oldum. Bu iş 

deneyimleri sayesinde hayata erken 

atılmanın, birbirinden farklı insanlarla 

diyalog kurmanın ve satış faaliyetlerinin 

her seviyesinin içinde bulunup çok değerli 

tecrübeler edinerek, 2006 yılında hali 

hazırda faaliyet gösterdiğim elektrik 

malzemeleri üretim ve satış sektörüne giriş 

yaptım.

Alves Kablo'nun 

kuruluşundan, üretimini 

gerçekleştirdiğiniz ürün 

gamından bahsedebilir 

misiniz?

Alves Kablo; 10 yıllık sektörel deneyimimiz, 

müşteri grubumuz ve üretim tecrübemiz 

ile birlikte Aralık 2015'te kuruldu. Firmamız 

hayatın her anında gerekli olan enerji 

aktarımı ve elektrik ihtiyacının taşıyıcısı 

olan enerji kabloları ile müşteri taleplerine 

yönelik her çeşit özel kabloyu 

üretebilmektedir. İstanbul Hadımköy'de 

bulunan tesislerimizde 300'ün üzerindeki 

ürün çeşidini Türkiye ve dünya 

standartlarına uygun bir şekilde üreten 

firmamız; konusunda 30 yıllık tecrübesi 

bulunan uzman ekibi ile her an yapmış 

olduğu AR-GE çalışmaları sayesinde ürün 

gamını genişletmektedir. Başlıca ürün 

gruplarımızı; PVC ve Halogen Free izoleli 

tesisat kabloları, alçak gerilim yer altı 

kabloları, yangına dayanıklı özel dizayn 

alçak gerilim kabloları, kauçuk bazlı yağa 

ve hidrokarbona dayanıklı özel dizayn 

kabloları olarak belirtebiliriz.

Uzun yıllar yöneticilik 

yaptıktan sonra kendi 

işinizi kurdunuz. Sektörü 

daha ileriye götürmek 

adına gerçekleştireceğiniz 

çalışmalar nelerdir?

Yaklaşık 10 yıllık yöneticilik hayatımda 

sektörün her noktasında bulunmak ve 

tabiri caiz ise amatör ama profesyonel 

yönetici yapımla kendimi geliştirmek, 

bulunduğum kuruma en yüksek katkıyı 

sağlamak benim için ilk hedef olmuştur. Bu 

çerçevede üretimden satışa her proseste 

bilfiil çalışmak ve emek vermek suretiyle 

kazandığım bilgi birikimini ve bu 

doğrultuda yetiştirdiğimiz ekibin tüm bilgi 

birikimini artık kendi işimize aktarma 

zamanı geldiğini düşündüğümüzde kendi 

işimizi kurduk ve sektöre bu şekilde hizmet 

vermeye devam ediyoruz. 

Sadece kendi sektörümüzde değil, tüm 

ticari faaliyetlerde farkındalık ve fark 

oluşturan ekipler iş hayatlarında mutlak 

başarı elde etmişledir. Sektörel olarak 

yeniliğe çok açık olmayan ve portföyü 

belirli bir sektöre katılacak en önemli 

gelişim, müşteri odaklı satış, stok ve 

hizmet sistemi kurmak olacaktı ki firmamız 

kurulduğu andan itibaren her türlü riski 

minimize edecek şekilde istikrarlı hizmet 

anlayışını ekibi ile müşterilerine sunmuştur.

Sektöre yapmayı hayal ettiğimiz en önemli 

katkı ise yakın zamanda Ankara'da 

kurmayı planladığımız kablo fabrikası 

olacaktır. Fabrikamız, sektöre ve son 

kullanıcılara lojistik, stok maliyeti ve hızlı 

hizmet alma konusunda büyük katkı 

sağlayacaktır. Ayrıca eğer bu yatırımı 

gerçekleştirebilirsek, tarihimizde ilk defa 

Ankara'da bir kablo fabrikası hayata 

geçirmenin büyük onurunu yaşayacağız. 

Afrika başta olmak üzere üretiminin en az 

%50'sini ihraç edecek bir satış 

organizasyonu kurmak da hedeflerimiz 

arasında yer alıyor.

Ülkemizde yaşanan terör 

olaylarının sektörünüze 

etkileri hakkında neler 

söylemek istersiniz? 

Türkiye jeopolitik yapısı, muhteşem 

coğrafyası ve insanının yüksek enerjisi ile 

dünyanın her ülkesinin dikkatini 

çekmektedir. Bugün, yaklaşık 35 yıldır 

büyük bir sorun olan bu terörizmi en üst 

seviyede hissetmekteyiz. Ülkemizin sadece 

doğusunda değil batısında ve tüm 

metropollerinde artık son hamlelerini 

yapmakta olan bu terörist gruplar ile 

onların üst akıllarına verilecek en güzel 

cevap, hayattan kopmamaktır.

Bu olumsuzluklar ve kur etkisi tabii ki 

işlerimizde bir daralma yapmaktadır ancak 

bu olaylardan etkilenip geriye çekilmek, 

içimize kapanmak bize daha çok zarar 

verecektir.

RÖPORTAJRÖPORTAJ

“ÜLKEMİZE GÜVENİYORUZ VE 
YAŞANAN BU SÜREÇLERİN 

GÜVEN VE BİRLİKTELİK İLE 
SONA ERECEĞİNİ BİLİYORUZ”

Elektrik malzemeleri sektöründe 10 yıl yöneticilik 

yaptıktan sonra kendi işini yapmaya başlayan Alves 

Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karamercan 

ile sektör ve Alves Kablo hakkında konuştuk. 

Yaklaşık 35 yıldır büyük bir sorun olan terörizmi en 

üst seviyede hissettiklerini söyleyen Karamercan, 

firma olarak bu sene de yüksek bir büyüme hedefi 

oluşturduklarının ve ülkemize güvendiklerinin tam 

olduğunun altını çizdi.

Deniz Karamercan 

MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi

Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkanı
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RÖPORTAJRÖPORTAJ

“ÜLKEMİZE GÜVENİYORUZ VE 
YAŞANAN BU SÜREÇLERİN 

GÜVEN VE BİRLİKTELİK İLE 
SONA ERECEĞİNİ BİLİYORUZ”

Elektrik malzemeleri sektöründe 10 yıl yöneticilik 
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Yaklaşık 35 yıldır büyük bir sorun olan terörizmi en 
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Deniz Karamercan 

MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi

Alves Kablo Yönetim Kurulu Başkanı
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Kendi adımıza bu sene de yüksek bir 

büyüme hedefi oluşturduk. Çünkü 

ülkemize güveniyoruz ve yaşanan bu 

süreçlerin güven ve birliktelik ile sona 

ereceğini biliyoruz. 

Hükümet yetkililerinin de 

sık sık dile getirdiği yerli 

para, yerli üretim 

konusunda sizin 

düşünceleriniz nelerdir? 

Sizin bu konuda 

çalışmalarınız var mı?

Sektördeki gelişiminizi 

sürdürmek adına 

gerçekleştirdiğiniz AR-GE 

çalışmalarınız hakkında 

bilgi verebilir misiniz?

Daha önce belirttiğim üzere uluslararası 

standartları belirli ve gelişime çok açık 

olamayan bir sektör olan kablo 

piyasasındaki en önemli AR-GE çalışması; 

bugün bizim de yapmış olduğumuz 

üretim hızını artırıcı, maliyeti düşürücü ve 

tam kapasite kullanımını sağlayacak 

şekilde muadil ürün çalışmasıdır ki bunları 

her talepte müşterilerimiz ile de 

paylaşıyoruz.

Sektörünüz ve firmanız 

adına 2016 yılı nasıl geçti? 

2017 yılına dair 

beklentileriniz nelerdir?

Firmamız adına 2016; satış, üretim ve 

kârlılık açısından gayet başarılı ve verimli 

geçti. Sektör açısından toplam cirolarda 

düşüş olmasa da bitmiş ürüne gelen 

zamlar sayesinde satılan ürün toplamında 

bir düşüşün mevcut olduğunu biliyoruz. 

Ancak Emlak Konut'un başlattığı yeni 

kampanya ve hükümetimizin yapmış 

olduğu yatırımlar sayesinde bu senenin 

daha verimli olacağını düşünüyoruz. Firma 

olarak büyüme hedefimizi %30 olarak 

belirledik.

Son olarak, MÜSİAD 

hakkındaki düşünceleriniz 

ve eklemek istedikleriniz 

nelerdir?

Sanırım MÜSİAD ailesine en son katılan ve 

en yeni aile fertlerinden biri olarak 

MÜSİAD için söyleyeceğimiz en esaslı 

kelime “aile” olacaktır. Katıldığım ilk gün 

hissettiğim sıcaklığa ve iş birliktelik gücüne 

hayran kaldım. Her üyenin bu kadar 

sahiplendiği ve çaba gösterdiği bir dernek 

sanırım Türkiye'de yoktur. Bu nedenle 

aileye yapacağımız her katkı için biz de 

çaba sarf edeceğiz ve bir kişiye dahi 

faydamız olursa ne mutlu bize. Yüce Allah 

(C.C.) bu birlikteliği ve güzelliği bozmasın 

inşallah.

“Kur yükseldi, bu kadar daha 

yükselecek” diye hayıflanmak yerine 

pozisyonlarımızı anlık ve güncel 

kontrol edip risklerimizi fırsata 

çevirmeliyiz.

Alves Kablo'yu 

rakiplerinden ayrı kılan en 

temel özellikler nelerdir?

En temel özelliğimiz, güvenilir ekibimiz ve 

uzman kadromuzun müşterilere sunduğu 

avantajlı çözüm önerileri ile birlikte, 

üretimden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar 

olan her süreçte müşterinin tek bir firma 

ile iletişim kurmasıdır. 

Maalesef sektör olarak ithalat üzerine 

kurulu bir sistem oluşturduğumuz için yerli 

para ile satın alma mümkün 

gözükmemektedir. Ancak burada, döviz ile 

alıp Türk Lirası ile satan bizler gibi 

tüccarların basiretli tüccar kavramına 

uygun şekilde davranıp her türlü riski 

kontrol altına alması lazım. Döviz risklerini 

minimize etmek hususunda birçok finansal 

varyasyon mevcuttur.

Artık babamızdan kalma ticaret kuralları 

geçerli değildir. Yaptığımız işler ve riskler 

çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu 

nedenle ticaret günün koşullarına en hızlı 

şekilde adapte olup pozisyon alanların 

alanı olmuştur.
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Gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi, 

ağır yaralanma gibi bireyin fiziksel 

bütünlüğünü tehdit eden bir durumla 

karşılaşması (uçak, araba vb. kazası ) 

ya da böyle bir duruma tanık olması, 

erken çocuklukta yaşanan bir istismar, 

savaş deneyimi, şiddet eylemi 

(soygun, gasp vb.) gibi ağır travmatik 

olaylardan sonra ortaya çıkabilen bir 

tablo olarak tanımlanır.

Böyle deneyim veya deneyimler, o 

kişinin korku, kaygı ya da çaresizlik 

duygusu hissetmesine neden olur.

Travmanın sebep olduğu stres, bir 

kişinin hayatının zihinsel, duygusal ve 

fiziksel iyilik halinin her yönünü 

etkileyebilir. Araştırmalar, uzamış 

travmanın beyin kimyasını 

bozabileceğini ve değiştirebileceğini 

önermektedir. 

Travmatik Yaşantı
“Normal” yaşantının doğal akışında 

aksamaya neden olan, alışılmışın 

dışında, yoğun strese yol açan, sarsıcı 

bir olay, yoğun bir “kayıp” duygusunun 

olduğu yaşantılardır. Bu kayıp, güvenlik 

duygusunun, kimliğin ve geleceğin, 

geçmişe bakıp geleceği tahmin etme 

yetisinin, yaşam üzerindeki kontrolün, 

yakınların, diğerlerine güvenin, 

umutların, kişisel gücün, arkadaşların, 

evinin ya da eşyalarının kaybıdır.

Bu olay sonucu, yaşamın sürekliliği 

sekteye uğrar. Travma yaşantısı, 

dünyaya, kendimize ve diğerlerine 

ilişkin temel inançlarımızı (şemaları) 

sarsar! 

Kişi güvende olmadığını ve bir daha 

güvende olmayacağını, dünyanın 

acımasız olduğunu, yalnız olduğunu, 

tehlikelerden korunmanın mümkün 

olmadığını, iyi bir insan olmadığı için 

kendini böyle hissetmeyi hak ettiğini, 

başına gelen olayın sorumlusunun 

kendi olduğunu düşünebilir.

Ne Zaman TSSB Tanısı 

Uygundur?
Travmatik olay üzerinden 3 ay 

geçmeden TSSB tanısı uygun değildir. 

Yaşanan travmatik olaya ilk 3 ay içinde 

verilen tepkiler akut stres tepkileridir 

ve olağandır.

TSSB'yi Tanıma ve Teşhis
TSSB ile ilgili semptomların 3 

kategorisi veya kümesi vardır. 

Aşağıdaki durumlarda bir teşhis 

düşünülmelidir. Her üç kümenin belirli 

sayıda semptomu bir ay ya da daha 

fazla süre, kişisel yaşamda, iş yerinde 

ciddi sorunlara ya da sıkıntıya neden 

oluyor ya da genel olarak günlük 

yaşamı etkiliyorsa teşhis konulmalıdır. 

TSSB yaşayan kişide şu tepkiler 

görülebilir:

a) Fizyolojik Tepkiler: Yorgunluk, 

bitkinlik, uykusuzluk ve uyku sorunları, 

aşırı uyarılmışlık, somatik yakınmalar, 

bağışıklık sisteminin bozulması, iştah 

bozuklukları.

b) Duygusal tepkiler: Şok, korku ve 

kaygılar (olayın tekrarlanması korkusu, 

yaralanmaktan ve ölmekten korkma, 

ailelerinden ayrı kalmaktan ya da 

yalnız kalmaktan korkma, gerçek 

hayatta ya da hayali yapılan yanlışlara 

verilen bir ceza olmasından korkma 

vb.), üzüntü, kendini suçlama, öfke ve 

huzursuzluk, anlaşılamama duygusu, 

TRAVMA SONRASI STRES 
BOZUKLUĞU (TSSB) NEDİR?

Mahmut Yıldırım
Psikoterapist // Uzman Psikolog

çaresizlik, gerginlik, sinirlilik, ayrışma 

(dissosiyasyon), çökkünlük.

 

c) Bilişsel Tepkiler: Zaman kavramının 

algılanmasındaki değişiklik; sanki zaman 

duruyormuş ya da çok hızlı geçiyormuş 

gibi. Olaya ilişkin zaman sırasında karışıklık 

(özellikle çocuklarda gözlenir), 

travma/zorlu yaşam olayları yordamaya 

ilişkin işaretlere duyarlılık, görsel 

çarpıtmalar, uzaklaşan görüntü, artan 

detaylar.

d) İşitsel Çarpıtmalar: Zayıflayan sesler, 

güçlenen sesler, gerçek dışılık ve rahatsız 

edici imgeler, beden algısında değişiklik.

TSSB'si olan kişiler benlik saygısı veya ilişki 

problemleri yaşayabilir veya 

yaşamlarından kopmuş gibi görünebilir.

Belirtileri maskeleyebilecek veya 

yoğunlaştırabilecek diğer sorunlar şunları 

içerir:

Depresyon ya da panik bozukluk da dâhil 

olmak üzere diğer kaygı bozuklukları gibi 

psikolojik problemler.

Kronik ağrı, yorgunluk, mide ağrıları, 

solunum problemleri, baş ağrısı, kas 

krampları veya ağrıları, bel ağrısı veya 

kardiyovasküler problemler gibi fiziksel 

şikâyetler.

İntihar eğilimlerinin yanı sıra alkol veya 

uyuşturucu kullanımı da dâhil olmak üzere 

kendine zarar verici davranış.

Travmaya verilen cevaplar çok çeşitlidir ve 

aşırı travma geçiren birçok kişi TSSB 

geliştirmez. Bununla birlikte, TSSB 

semptomları travma sonrası birkaç hafta 

içinde görülür ancak bazı insanlar aylar 

hatta yıllar sonra belirtiler göstermezler.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu 

için Risk Faktörleri 

Birçok insan travmatik olaylar 

deneyimlemesine rağmen, çoğu aynı 

düzeyde ya da hiç Travma Sonrası Stres 

Bozukluğu geliştirmez. TSSB için 

potansiyel risk faktörleri 3 kategoriye 

ayrılabilir.

a) Bireyde önceden var olan faktörler 

b) Travmatik olayla ilişkili faktörler ve 

kişinin travmatik olay sırasındaki tepkisi 

c) Travmayı takiben olan olaylar. 

Kronik TSSB'de Risk Faktörleri 
1.  Olayın şiddeti

2.  Algılanan tehdit düzeyi

3.  O ana kadar öyle bir yaşantının 

 olmaması

4.  Yaşam beklentisini yıkma özelliği 

 taşıması

5.  Ölüme şahit olma

6.  Olaya tanık olmaktansa yaşaması

7.  Kişisel yatkınlık

8.  Ailede psikolojik rahatsızlık öyküsü

Var olan genel psikolojik ve biyolojik 

yatkınlık travma deneyimi ile birlikte temel 

bazı duyguları uyandırır. Yeniden yaşama 

duygularına odaklanarak kişi çevreyi daha 

kaygılı algılamaya başlar ve kaçınma 

davranışları gerçekleştirebilir, sosyal destek 

eksikliği ve baş etme becerilerinin azlığı 

sonucu TSSB görülebilmektedir. 

TSSB Riski Taşıyan Travmatik 

Olaylar Nelerdir?
Tutsak alınma, tecavüz, dayak, cinsel 

saldırı, yaralanma veya kaza, vurulma 

bıçaklanma, yakınının beklenmedik ölümü, 

çocuğunun hayatını tehdit eden hastalık, 

ölüm/yaralanmaya tanıklık, doğal afet gibi 

yaşantılar TSSB riski taşıyan travmatik 

olaylardır. 

TSSB Aşağıdaki Diğer Birçok 

Bozuklukla Birlikte Görülebilir 
- Duygu durum bozuklukları 

 (Örn: Major Depresyon)

- Somatik (bedensel) hastalıklar, vücutta 

 ağrı ve sızılar

- Panik bozukluk

- Obsesif kompulsif bozukluk 

- Fobiler

- Uyuşturucu madde kullanımı, aşırı 

 sigara ve alkol tüketimi

TSSB'yi Devam Ettiren 

Davranışsal ve Bilişsel Faktörler
Kişinin, düşüncelerini baskılamaya 

çalışması, belirtileri kontrol etmeye 

çalışması, güvenlik davranışları, olayı 

hatırlamamaya çalışma, alkol ve ilaç 

kullanma, daha önce hoşlanılan 

etkinliklerden kaçınma davranışları 

rahatsızlığın devamını sağlayabilir.

Travmatik Olay Sonrasında 

Travmatik Anıyı Hatırlamada 

Sorunlar Yaşayabilirsiniz!
Kişi olayı istemli olarak hatırlamaya 

çalıştığında, tam olarak hatırlayıp 

sözelleştiremeyebilir. 

Travmatik anı bazı zamanlarda istemsiz, 

girici olarak, canlı, belirli bir anlamdan 

yoksun bir şekilde hatırlanabilir. 

Genellikle travmanın hemen öncesi ve en 

fazla duygusal yük taşıyan anının hemen 

sonrasına ait girici anılar görülebilir.

Yaşam devam ettiği halde travma dışı anı 

hatırlamada zorluk yaşanabilir.

Travma Sonrası Stres 

Bozukluğunda Psikoterapi 
Tanı konmuşsa, TSSB tedavisine etkili 

yaklaşımlar vardır. Tedavi, psikoterapi, ilaç 

ya da her ikisinin birleşimini içerebilir.

Psikoterapi: Bilişsel Davranışçı Terapi 

(BDT) ve Göz Hareketleri Duyarlılaştırma 

ve Yeniden İşleme (EMDR), Şema Terapi 

gibi Psikoterapötik yöntemler TSSB 

tedavisinde oldukça etkilidir. 

Tedavi seçenekleri bir ruh sağlığı 

uzmanıyla görüşülmelidir:

- Travma ile ilgili danışmanlık hizmeti 

 veren bir psikolog, sosyal hizmet 

 uzmanı veya diğer nitelikli sağlık 

 uzmanları, bir kişinin TSSB olup 

 olmadığını ve uygun tedavi 

 seçeneklerini tespit edebilir.

- Bir psikiyatrist TSSB'yi teşhis edebilir ve 

 en iyi tedavi yaklaşımını belirleyebilir.

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kişinin yaşamda tam olarak işlevini yerine getirme kabiliyetini önemli 

derecede bozan bir kaygı bozukluğudur. 
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ilişkin temel inançlarımızı (şemaları) 

sarsar! 

Kişi güvende olmadığını ve bir daha 

güvende olmayacağını, dünyanın 

acımasız olduğunu, yalnız olduğunu, 

tehlikelerden korunmanın mümkün 

olmadığını, iyi bir insan olmadığı için 

kendini böyle hissetmeyi hak ettiğini, 

başına gelen olayın sorumlusunun 

kendi olduğunu düşünebilir.

Ne Zaman TSSB Tanısı 

Uygundur?
Travmatik olay üzerinden 3 ay 

geçmeden TSSB tanısı uygun değildir. 

Yaşanan travmatik olaya ilk 3 ay içinde 

verilen tepkiler akut stres tepkileridir 

ve olağandır.

TSSB'yi Tanıma ve Teşhis
TSSB ile ilgili semptomların 3 

kategorisi veya kümesi vardır. 

Aşağıdaki durumlarda bir teşhis 

düşünülmelidir. Her üç kümenin belirli 

sayıda semptomu bir ay ya da daha 

fazla süre, kişisel yaşamda, iş yerinde 

ciddi sorunlara ya da sıkıntıya neden 

oluyor ya da genel olarak günlük 

yaşamı etkiliyorsa teşhis konulmalıdır. 

TSSB yaşayan kişide şu tepkiler 

görülebilir:

a) Fizyolojik Tepkiler: Yorgunluk, 

bitkinlik, uykusuzluk ve uyku sorunları, 

aşırı uyarılmışlık, somatik yakınmalar, 

bağışıklık sisteminin bozulması, iştah 

bozuklukları.

b) Duygusal tepkiler: Şok, korku ve 

kaygılar (olayın tekrarlanması korkusu, 

yaralanmaktan ve ölmekten korkma, 

ailelerinden ayrı kalmaktan ya da 

yalnız kalmaktan korkma, gerçek 

hayatta ya da hayali yapılan yanlışlara 

verilen bir ceza olmasından korkma 

vb.), üzüntü, kendini suçlama, öfke ve 

huzursuzluk, anlaşılamama duygusu, 

TRAVMA SONRASI STRES 
BOZUKLUĞU (TSSB) NEDİR?

Mahmut Yıldırım
Psikoterapist // Uzman Psikolog

çaresizlik, gerginlik, sinirlilik, ayrışma 

(dissosiyasyon), çökkünlük.

 

c) Bilişsel Tepkiler: Zaman kavramının 

algılanmasındaki değişiklik; sanki zaman 

duruyormuş ya da çok hızlı geçiyormuş 

gibi. Olaya ilişkin zaman sırasında karışıklık 

(özellikle çocuklarda gözlenir), 

travma/zorlu yaşam olayları yordamaya 

ilişkin işaretlere duyarlılık, görsel 

çarpıtmalar, uzaklaşan görüntü, artan 

detaylar.

d) İşitsel Çarpıtmalar: Zayıflayan sesler, 

güçlenen sesler, gerçek dışılık ve rahatsız 

edici imgeler, beden algısında değişiklik.

TSSB'si olan kişiler benlik saygısı veya ilişki 

problemleri yaşayabilir veya 

yaşamlarından kopmuş gibi görünebilir.

Belirtileri maskeleyebilecek veya 

yoğunlaştırabilecek diğer sorunlar şunları 

içerir:

Depresyon ya da panik bozukluk da dâhil 

olmak üzere diğer kaygı bozuklukları gibi 

psikolojik problemler.

Kronik ağrı, yorgunluk, mide ağrıları, 

solunum problemleri, baş ağrısı, kas 

krampları veya ağrıları, bel ağrısı veya 

kardiyovasküler problemler gibi fiziksel 

şikâyetler.

İntihar eğilimlerinin yanı sıra alkol veya 

uyuşturucu kullanımı da dâhil olmak üzere 

kendine zarar verici davranış.

Travmaya verilen cevaplar çok çeşitlidir ve 

aşırı travma geçiren birçok kişi TSSB 

geliştirmez. Bununla birlikte, TSSB 

semptomları travma sonrası birkaç hafta 

içinde görülür ancak bazı insanlar aylar 

hatta yıllar sonra belirtiler göstermezler.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu 

için Risk Faktörleri 

Birçok insan travmatik olaylar 

deneyimlemesine rağmen, çoğu aynı 

düzeyde ya da hiç Travma Sonrası Stres 

Bozukluğu geliştirmez. TSSB için 

potansiyel risk faktörleri 3 kategoriye 

ayrılabilir.

a) Bireyde önceden var olan faktörler 

b) Travmatik olayla ilişkili faktörler ve 

kişinin travmatik olay sırasındaki tepkisi 

c) Travmayı takiben olan olaylar. 

Kronik TSSB'de Risk Faktörleri 
1.  Olayın şiddeti

2.  Algılanan tehdit düzeyi

3.  O ana kadar öyle bir yaşantının 

 olmaması

4.  Yaşam beklentisini yıkma özelliği 

 taşıması

5.  Ölüme şahit olma

6.  Olaya tanık olmaktansa yaşaması

7.  Kişisel yatkınlık

8.  Ailede psikolojik rahatsızlık öyküsü

Var olan genel psikolojik ve biyolojik 

yatkınlık travma deneyimi ile birlikte temel 

bazı duyguları uyandırır. Yeniden yaşama 

duygularına odaklanarak kişi çevreyi daha 

kaygılı algılamaya başlar ve kaçınma 

davranışları gerçekleştirebilir, sosyal destek 

eksikliği ve baş etme becerilerinin azlığı 

sonucu TSSB görülebilmektedir. 

TSSB Riski Taşıyan Travmatik 

Olaylar Nelerdir?
Tutsak alınma, tecavüz, dayak, cinsel 

saldırı, yaralanma veya kaza, vurulma 

bıçaklanma, yakınının beklenmedik ölümü, 

çocuğunun hayatını tehdit eden hastalık, 

ölüm/yaralanmaya tanıklık, doğal afet gibi 

yaşantılar TSSB riski taşıyan travmatik 

olaylardır. 

TSSB Aşağıdaki Diğer Birçok 

Bozuklukla Birlikte Görülebilir 
- Duygu durum bozuklukları 

 (Örn: Major Depresyon)

- Somatik (bedensel) hastalıklar, vücutta 

 ağrı ve sızılar

- Panik bozukluk

- Obsesif kompulsif bozukluk 

- Fobiler

- Uyuşturucu madde kullanımı, aşırı 

 sigara ve alkol tüketimi

TSSB'yi Devam Ettiren 

Davranışsal ve Bilişsel Faktörler
Kişinin, düşüncelerini baskılamaya 

çalışması, belirtileri kontrol etmeye 

çalışması, güvenlik davranışları, olayı 

hatırlamamaya çalışma, alkol ve ilaç 

kullanma, daha önce hoşlanılan 

etkinliklerden kaçınma davranışları 

rahatsızlığın devamını sağlayabilir.

Travmatik Olay Sonrasında 

Travmatik Anıyı Hatırlamada 

Sorunlar Yaşayabilirsiniz!
Kişi olayı istemli olarak hatırlamaya 

çalıştığında, tam olarak hatırlayıp 

sözelleştiremeyebilir. 

Travmatik anı bazı zamanlarda istemsiz, 

girici olarak, canlı, belirli bir anlamdan 

yoksun bir şekilde hatırlanabilir. 

Genellikle travmanın hemen öncesi ve en 

fazla duygusal yük taşıyan anının hemen 

sonrasına ait girici anılar görülebilir.

Yaşam devam ettiği halde travma dışı anı 

hatırlamada zorluk yaşanabilir.

Travma Sonrası Stres 

Bozukluğunda Psikoterapi 
Tanı konmuşsa, TSSB tedavisine etkili 

yaklaşımlar vardır. Tedavi, psikoterapi, ilaç 

ya da her ikisinin birleşimini içerebilir.

Psikoterapi: Bilişsel Davranışçı Terapi 

(BDT) ve Göz Hareketleri Duyarlılaştırma 

ve Yeniden İşleme (EMDR), Şema Terapi 

gibi Psikoterapötik yöntemler TSSB 

tedavisinde oldukça etkilidir. 

Tedavi seçenekleri bir ruh sağlığı 

uzmanıyla görüşülmelidir:

- Travma ile ilgili danışmanlık hizmeti 

 veren bir psikolog, sosyal hizmet 

 uzmanı veya diğer nitelikli sağlık 

 uzmanları, bir kişinin TSSB olup 

 olmadığını ve uygun tedavi 

 seçeneklerini tespit edebilir.

- Bir psikiyatrist TSSB'yi teşhis edebilir ve 

 en iyi tedavi yaklaşımını belirleyebilir.

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kişinin yaşamda tam olarak işlevini yerine getirme kabiliyetini önemli 

derecede bozan bir kaygı bozukluğudur. 
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“ÜRETMELİYİZ Kİ 
BİZ DE VARIZ DİYEBİLMELİYİZ”

Rulman sektöründe çırak olarak iş hayatına başlayan ve ardından M.T Murat Rulman firmasıyla devam eden Murat Tuncel 

ile verdikleri hizmetleri ve rulman sektörünü konuştuk. Yıllarca dövize bağlı ekonomi yönetimi ile sömürgecilik zihniyetini 

yaşadığımızı söyleyen Tuncel, “Üretmeliyiz ki biz de varız diyebilmeliyiz. Aksi takdirde bu hızlı değişim içerisinde yok 

oluruz.” diyerek yerli malı üretiminin önemini vurguladı.

Murat Tuncel

MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu Üyesi

M.T Murat Rulman Genel Müdürü

Mart-Nisan 2017 // Yıl:10



Murat Bey, öncelikle sizi 

tanımak isteriz. Bize 

kendinizden bahseder 

misiniz?

1965 Ankara Beypazarı doğumluyum. Evli 

ve 2 çocuk babasıyım. Babamın memur 

olması ve memuriyetin vermiş olduğu 

şartlar gereğince önce Ankara, daha sonra 

Kıbrıs ve 1974 Barış Harekâtı ile tekrar 

Ankara'ya dönüş yaptık. İlkokul, ortaokul 

ve liseyi Ankara'da bitirdim.

1981 yılında lise bittikten hemen sonra 

üniversite hayalleri kurarken Yeni Sanayi 

Demir Caddesi'nde rulman işi yapan 

eniştemin yanında çırak olarak işe 

başladım. Çırak olarak işe başladım ama 

hem işimi çok sevmem hem de kendimi 

sevdirmem sayesinde çok kısa sürede 

tezgâha geçtim. Tezgâhtar olmak her yeni 

gelen müşteriden bir şeyler öğrenmek, 

pratik olmak, çözüm üretmek çok hoşuma 

gitmeye başladı. Bu hissiyat, bu heyecan 

beni o kadar sardı ki, artık vazgeçilmez bir 

heyecana, tutkulu bir aşk ile beni başka 

yerlere sürüklemeye başladı. Üniversite 1. 

sınıfı bu tutkulu aşka karşı koymadan 

bırakarak, tam manasıyla iş hayatına 

atıldım.

M.T Murat Rulman AŞ'nin 

kuruluş hikâyesinden ve 

verdiğiniz hizmetlerden 

bahsedebilir misiniz?

1984 askerlik yılları, 1986 iş hayatıma 

bıraktığım yerden baş tezgâhtar olarak 

devam etmem ve 1989 yılında evlilik 

derken, hiç aklımda bile yokken -dükkân 

açma şansım dahi yokken- 1989 yılı 

sonunda M.T Murat Rulman AŞ firması ile 

Yeni Sanayi Demir Caddesi'nde iş hayatına 

merhaba dedim.

M.T Murat Rulman AŞ ailesi olarak 

öncelikle tüm çalışanlarımıza, dostlarımıza, 

müşterilerimize; samimi, halis, dürüst ve 

ilkeli olmayı hedef edindik. “Kişi nasıl ise 

karşısındakini de öyle görür.” atasözü ile 

bu değerlerimizden hiç ödün vermemeyi 

öğrendik. Tabii ki o yıllarda sanayileşme, 

endüstrileşme dediklerinde pek bir şey 

anlamıyorduk. Ama bu anlamayacağımız 

manasını da taşımamalıydı. 

Şirket olarak hangi 

sektörlere ürün tedarik 

ediyorsunuz? Ürün 

gruplarınızdan 

bahsedebilir misiniz?

1992 yılında dünya rulman sektörünün 

öncü firması SKF marka rulmanların 

distribütörlüğünü alarak sanayiye, 

sanayiciye ve büyük fabrikalara hizmet 

vermeye başladık. Rulmanın olmadığı, 

uygulanmadığı neredeyse hiç bir yer yok. 

Dönen, hareket eden tüm malzemelerde 

rulman, olmazsa olmaz ile hayatımızın 

vazgeçilmez unsuru olarak rol almaktadır. 

Ama uzmanlaştığımız, ihtisas sahibi 

olduğumuz konular olmalıydı. Başta 

fanlar-havalandırma, çimento, matbaa, 

sondaj, enerji, savunma sanayi, makine 

imalatı prosesleri ürün gamımız içerisinde 

yer almaktadır. 

Tüm hizmet portföyümüzü ise şöyle 

özetleyebiliriz: SKF sanayi rulmanları, 

Loctıte endüstriyel kimyasal ürünler, 

Optıbelt kayışları, Derby v kayışları, kasnak, 

kaplin, zincir, güç aktarma elemanları, 

sekman vb.

Ülkemizde bu sıralar artan 

terör olaylarının 

sektörünüze ilişkin 

etkilerinden bahseder 

misiniz?

Canım ülkemiz hem iç hem de dış 

mihrakların tehdit ve baskısı ile mücadele 

etmeye çalışıyor. Tarihimizde bu ülke için 

birçok hain planlar ve oyunlar kurgulandı. 

Dış güçler; ekonomik yaptırımlar, 

dayatmalar, nifak tohumları ile planlarını 

hayata geçirmeye çalıştılar. Ama 

başaramadılar, başaramayacaklar. Artık bu 

saatten sonra hedef büyük. 

Şu sıralar sık sık 

gündemde yer alan yerli 

para, yerli marka hakkında 

görüşleriniz nelerdir?

Yıllarca dövize bağlı ekonomi yönetimi, AB 

uyum süreci, dışa bağımlılık, sen üretme 

biz sana satarız kandırmacaları ile tam bir 

sömürgecilik zihniyeti yaşadık. Yükte hafif 

pahada katma değeri yüksek ürünler 

üretmeliyiz. Üretmeliyiz ki biz de varız 

diyebilmeliyiz. Aksi takdirde bu hızlı 

değişim içerisinde yok oluruz. 

Hepimizin okul yıllarından yerli malı 

yurdun malı sloganıyla hatırladığımız yerli 

malı haftası etkinlikleri artırılmalı, teşvik 

edilmeli ve gelecek nesillere taşınmalı. İşte 

o zaman biz de varız diyeceğimizden hiç 

kimsenin kuşkusu olmasın. Artık Türkiye o 

eski Türkiye değil. Özellikle savunma 

sanayi, yeni teknolojik yatırımlar, makine 

imalatı ve teknoloji buluşmasının ilerleyen 

süreçte hak ettiği noktaya geleceğinden 

hiç şüphe duymuyorum.

Sektördeki gelişiminizi 

sürdürmek adına 

gerçekleştirdiğiniz 

çalışmalar nelerdir?

Ölçmeden değerlendirme yapamayız. Bu 

nedenle şirket içi ve daha sonra sektörel 

ölçümleri iyi yapmamız ve 

değerlendirmemiz gerektiğine 

inanıyorum. Kurum içi, kişisel ve sistemsel 

eğitimler tamamlandığında zaten 

şirketinizi sektörün bir noktasına taşımış 

oluyorsunuz. Bu saatten sonra da tüm 

yapınızda yeniden düzenleme yapmak, 

inovasyon, AR-GE, belgelendirme, insana 
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yapılan yatırımlar ve tüm bunları yeniden 

değerlendirme ile bilançomuz teşkil 

olacaktır. İnşallah tüm bunları yerinde ve 

kararında uygulayarak M.T Murat Rulman 

AŞ firmamızı değerli ve kabul edilmiş 

sanayiciler arasında temsil edebilmişizdir. 

Önümüzdeki 5 yılda firma 

olarak ulaşmak istediğiniz 

hedefler nelerdir?

Değişim rüzgârının hızlı estiği bu son 

dönemde, herkesin ilgi yoğunluğu olan ve 

bizi oldukça heyecanlandıran Endüstri 4.0 

ilgimizi çok çekiyor. Önümüzdeki 5 yıl 

içerisinde bu değişime kendimizi 

hazırlamamız gerektiğini çok iyi biliyor 

olmamız, teknolojik yatırımları, yazılımsal 

yatırımları yapma gayreti bizi 

heyecanlandırıyor. Makinelerin birbiri ile 

konuştuğu ortamlar oluşurken inşallah 

insanların iletişimleri azalmaz, zayıflamaz. 

Kurumsal yapımızın tamamlanmış olması 

da öncelikler arasında yer almaktadır. 

İthalattan çok ihracat yapmak, ülkemizi 

dünya platformunda yetkin kabul edilen iş 

adamı profili ile temsil edebilmek bizlere 

bahşedilecek en büyük onur olacaktır. 

ORSİAD'da Yönetim İcra 

Kurulu Başkan Yardımcısı 

olarak görev 

yapıyorsunuz. Oradaki 

görevinizden, 

faaliyetlerinizden 

bahsedebilir misiniz?

ORSİAD (Ostim Organize Sanayi Bölgesi İş 

Adamı ve Yöneticileri Derneği) İcra Kurulu 

Başkan Yardımcısı görevini ifa etmekteyim. 

3 dönemdir derneğimizin aktif her türlü 

icraatlarında sorumluluk bilinci ile 

çalışmalarımız devam etmektedir.

Hayatı yaşamak mı? Yaşadığımız hayata 

değer katmak mı? Evet, yaşadığımız 

hayata bu fani dünyaya değer katmak 

bizlerin vazgeçilmez sevdasıdır. Gelecek 

nesillere bırakabileceğimiz mal-mülk, 

servetten öte; değer kattığımız itibarımız, 

onurumuz ve ölümsüz hayat dediğimiz 

eserlerimizdir.

Ostim'in Kurucusu Rahmetli Cevat Dündar 

abimiz ve ekip arkadaşlarının kurdukları, 

hayal ile yola çıktıkları sanayileşme ile 

Ostim şu anda Türkiye'nin göz bebeği 

haline gelmiştir. O zamanlarda ne gerek 

var, niye böyle bir şeye kalktın söylemlerini 

hiç dinlemeden çıktığı bu zorlu ve 

meşakkatli yolda organize olmayı, birlikten 

dirlik doğar ruhunu üretmeyi, bizlere 

miras olarak bıraktığı için minnettarız. 

Ruhları şad olsun. 

ORSİAD bu ruh ile kurulmuş, pekişmiş bir 

STK'dır. Kişiler gelip geçicidir. Ancak 

bıraktıkları eserler kalacaktır. Bu nedenle 

Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgeleri 

için yapılması gereken her türlü çalışma 

bizlere onur ve şeref verecektir. Bunun 

bilinci ile gelecek nesillere önce ruhu, 

sonra eserleri bırakma gayreti içerisinde 

olacağımızdan da kimsenin şüphesi 

olmasın. 

Son olarak, MÜSİAD 

hakkındaki düşünceleriniz 

ve eklemek istedikleriniz 

nelerdir?

MÜSİAD Türkiye'mizin sesi, kulağı, kalbi ve 

heyecanı. Söylenecek çok şey var ama en 

önemlisi MÜSİAD; birlik, beraberlik ve 

kardeşliğin yaşandığı en büyük ve en 

önemli STK'lardan birisidir. Yine söylediğim 

gibi “Hayatı yaşamak mı? Yaşadığımız 

hayata değer katmak mı?” İşte MÜSİAD; 

ufku geniş, gönlü bol, azimli, çalışkan, 

üreten bir toplumun sesi.

Hedef büyük Türkiye, hedef dünya devi Türkiye, 

hedef 2023, hedef doğu-batı, kuzey-güney kardeşliği, 

hedef etnik kökene bakmadan, etik değerlerden 

şaşmadan büyük Türkiye.

“

Yıl:10 // Mart-Nisan 2017Mart-Nisan 2017 // Yıl:10



98 99

RÖPORTAJRÖPORTAJ

yapılan yatırımlar ve tüm bunları yeniden 

değerlendirme ile bilançomuz teşkil 

olacaktır. İnşallah tüm bunları yerinde ve 

kararında uygulayarak M.T Murat Rulman 

AŞ firmamızı değerli ve kabul edilmiş 

sanayiciler arasında temsil edebilmişizdir. 

Önümüzdeki 5 yılda firma 

olarak ulaşmak istediğiniz 

hedefler nelerdir?

Değişim rüzgârının hızlı estiği bu son 

dönemde, herkesin ilgi yoğunluğu olan ve 

bizi oldukça heyecanlandıran Endüstri 4.0 

ilgimizi çok çekiyor. Önümüzdeki 5 yıl 

içerisinde bu değişime kendimizi 

hazırlamamız gerektiğini çok iyi biliyor 

olmamız, teknolojik yatırımları, yazılımsal 

yatırımları yapma gayreti bizi 

heyecanlandırıyor. Makinelerin birbiri ile 

konuştuğu ortamlar oluşurken inşallah 

insanların iletişimleri azalmaz, zayıflamaz. 

Kurumsal yapımızın tamamlanmış olması 

da öncelikler arasında yer almaktadır. 

İthalattan çok ihracat yapmak, ülkemizi 

dünya platformunda yetkin kabul edilen iş 

adamı profili ile temsil edebilmek bizlere 

bahşedilecek en büyük onur olacaktır. 

ORSİAD'da Yönetim İcra 

Kurulu Başkan Yardımcısı 

olarak görev 

yapıyorsunuz. Oradaki 

görevinizden, 

faaliyetlerinizden 

bahsedebilir misiniz?

ORSİAD (Ostim Organize Sanayi Bölgesi İş 

Adamı ve Yöneticileri Derneği) İcra Kurulu 
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Hüseyin Bey, öncelikle sizi 

tanımak isteriz. Bize 

kendinizden bahsedebilir 

misiniz?

1989 Kayseri doğumluyum. Aslında 

ticarete doğuştan artı 1 ile başladım 

diyebiliriz. Eğitim hayatıma Ankara'da 

devam ettim. Bilkent Üniversitesi İşletme 

Fakültesinden mezun oldum. Eğitim 

hayatım boyunca da aile şirketimizin her 

alanında iş öğrenme sürecim devam etti. 

Evli ve bir çocuk babasıyım. Şu anda MND 

Gıda ve Panda Alüminyum Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili olarak görev yapmaktayım. 

Tüm bunların yanı sıra hizmet sektöründe 

iç mimarlık faaliyetleri gösteren bir iç 

mimarlık şirketimiz de mevcut.

Panda Alüminyum'un 

kuruluşundan, verdiğiniz 

hizmetlerden ve ürün 

gruplarınızdan 

bahsedebilir misiniz?

Panda Alüminyum olarak yassı alüminyum 

folyo üretmekteyiz. Bu ürün gruplarını; 

soğutma sistemleri, ambalaj sektörü, 

otomotiv ve dayanıklı tüketim olarak 

gruplandırabiliriz. %70 oranında ihracat 

gerçekleştirirken %30 oranında iç piyasaya 

hizmet vermekteyiz. Ayda bin 500 ton 

seviyesinde nihai ürün üreterek sektörün 

önemli oyuncularından bir tanesiyiz. 

Bir diğer firmanız olan 

MND Gıda firmanızdan ve 

verdiğiniz hizmetlerden 

bahsedebilir misiniz?

MND Gıda ise grubumuzun gıda 

firmasıdır. Bu firmamızda Lokman 

markasıyla kahvaltılık ürünler üretmekteyiz. 

Bal, reçel, tahin, pekmez, fındık kreması, 

zeytin, eritme peynir, helva gibi kahvaltılık 

ürünler Kazan'da yer alan tam entegre 

tesisimizde üretilmektedir. MND Kahvaltılık 

Gıda AŞ olarak günde 2 milyon adet ürün 

üretmekteyiz. Özellikle ev dışı tüketim 

anlamında oldukça iddialıyız, sektörün 

önemli firmalarından birisiyiz. Bunun 

yanında çeşitli firmaların Private Label 

ürünleri de tesisimizde özenle 

üretilmektedir. 

Ülkemizde yaşanan terör 

olaylarının sektörünüze 

etkileri hakkında neler 

söylemek istersiniz? 

Maalesef yaşanan terör olayları her 

sektörü etkilediği kadar bizim 

sektörlerimizi de etkiledi. Özellikle 

ihracatta çeşitli güven problemleri ile 

karşılaştık. Firmalar kontratları yerine 

getirme konusunda kaygılarını beyan 

ettiler fakat her firmaya gerekli ziyaret ve 

bilgilendirmeleri yaparak bu kaygıları 

minimuma indirdik. Süreç içerisinde de 

eskisinden daha fazla çalışarak bu durumu 

bertaraf edeceğiz. 

Hükümet yetkililerinin de 

sık sık dile getirdiği yerli 

para, yerli üretim 

konusunda sizin 

düşünceleriniz nelerdir? 

Sizin bu konuda 

çalışmalarınız var mı?

Aslında biz bu durumu iki kuşaktır 

uyguluyoruz. Biz ticaretimizi tamamıyla 

üretim ve istihdam üzerine kurmuş 

durumdayız. Sanayici kültürümüze 

ihracatçı kültürünü de ekleyerek yola 

devam ediyoruz. Nitelikli ihracata özellikle 

her şeyden daha çok önem verilmesi 

gerektiğini düşünüyorum, geleceğin ve 

ülke bekasının da burada yattığına 

inanıyorum. Yerli para çok çok önemli 

fakat ham maddede maalesef dışa bağımlı 

olduğumuz için yerli para uygulamamızda 

büyük zorluklarla karşılaşıyoruz.   

Sizi, sektördeki diğer 

firmalardan ayrı kılan en 

temel özellikleriniz 

nelerdir?

Samimiyet diyebiliriz, çünkü biz işlerimizi 

yaparken ilk önce bunu ilke olarak edindik. 

Eğer ki önce kendi işimizden başlayarak, 

müşteri ve diğer paydaşlarımıza karşı 

samimi olursak zaten birçok konuda 

sorunu çözmüş oluyoruz. Tabii ki bunun 

yanına doğru insanlarla ve doğru şekilde 

çalışmayı da ekleyebiliriz.

Sektördeki gelişiminizi 

sürdürmek adına 

gerçekleştirdiğiniz 

çalışmalar ve AR-GE 

RÖPORTAJRÖPORTAJ

“ÜLKEMİZİN 
İÇİNDE BULUNDUĞU 
BU ZOR DÖNEMDE DE 
YATIRIMLARIMIZA 
ARA VERMEDİK”
Ticarete doğuştan artı 1 ile başlayan 

Kayseri doğumlu olan MND Gıda ve 

Panda Alüminyum Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Hüseyin Şeherli Bilkent 

Üniversitesi İşletme Fakültesinden 

mezun olduktan sonra eğitim hayatı 

boyunca sürdürdüğü iş yaşantısını 

profesyonel olarak devam ettirdi. 

Sektöre dair konuştuğumuz Şeherli: 

“İhracat güçlü oyuncuların olduğu 

geniş ve zorlu bir arena ve bu 

arenada kalmak yetmiyor. İyi, daha 

iyi, en iyi olmak gerek; bunun için 

de nasıl savaşılacağını çok iyi 

öğrenmeliyiz.” diye konuştu.
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çalışmalarınız hakkında 

bilgi verebilir misiniz?

Şu anda yeni yatırımlarımızın kurulumları 

devam ediyor. Ülkemizin içinde 

bulunduğu bu zor dönemde de 

yatırımlarımıza ara vermedik. Özellikle 

daha ince alüminyum kullanarak aynı 

sonuç alınabilecek ürün üzerinde 

çalışıyoruz ve belli bir sonuca da ulaştık. 

Bunun yanında ülkemizde üretilmeyen 

bazı alüminyum alaşımlarını üretebilmek 

adına AR-GE faaliyetlerimiz de devam 

ediyor.  

Sektörünüz ve firmanız 

adına 2016 yılı nasıl geçti? 

2017 yılına dair 

beklentileriniz nelerdir?

2016 yılı firmalarımız için hedeflerimize 

yaklaştığımız bir yıl oldu. Daha iyi olabilir 

miydi? Evet, olabilirdi fakat tüm 

konjonktürü düşünürsek buna da çok 

şükür demek gerekiyor sanırım. 2017 

yılından beklentimiz gayet olumlu. Önce 

psikolojik olarak iyi olmalıyız ki işlerimiz de 

iyi olsun.

Son olarak, MÜSİAD 

hakkındaki düşünceleriniz 

ve eklemek istedikleriniz 

nelerdir?

MÜSİAD ülkemizin önemli sivil toplum 

kuruluşlarından bir tanesi. Gayet güzel bir 

dostluk ortamı mevcut. 

Son olarak eklemek istediğim konu şudur; 

ülke olarak ihracata daha fazla ağırlık 

vermeliyiz ve ihracatın nasıl yapıldığı 

konusunda firmalar olarak kendimizi 

geliştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. 

Maalesef sadece mevzuat öğrenmekle 

ihracat yapılmıyor. İhracat güçlü 

oyuncuların olduğu geniş ve zorlu bir 

arena ve bu arenada kalmak yetmiyor. İyi, 

daha iyi, en iyi olmak gerek. Bunun için de 

nasıl savaşılacağını çok iyi öğrenmeliyiz 

diye düşünüyorum. 

RÖPORTAJ

Maalesef yaşanan terör olayları her sektörü 

etkilediği kadar bizim sektörlerimizi de etkiledi. 

Özellikle ihracatta çeşitli güven problemleri ile 

karşılaştık. Firmalar kontratları yerine getirme 

konusunda kaygılarını beyan ettiler fakat her 

firmaya gerekli ziyaret ve bilgilendirmeleri 

yaparak bu kaygıları minimuma indirdik. Süreç 

içerisinde de eskisinden daha fazla çalışarak bu 

durumu bertaraf edeceğiz. 

“
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GENÇ MÜSİAD ANKARA
HABERLERİ

GENÇ MÜSİAD ANKARA YÖNETİM KURULU 
ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN'I 

ZİYARET ETTİ

Genç MÜSİAD Ankara Yönetim Kurulu 

Üyeleri, Ankara Ticaret Odası Başkanı 

Gürsel Baran'a hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu. Ziyaret kapsamında Baran, 

gençlerin kendisi ve kurumu için çok 

büyük önem arz ettiğini ve gençlerden 

gelecek bütün projelere kapılarının daima 

açık olduğunu vurguladı. Genç MÜSİAD 

Ankara yönetimi adına söz alan 

Başkanvekili Yunus Sarıhan da, yoğun 

gündeminde yönetim kurulunu ağırladığı 

için Gürsel Baran'a teşekkürlerini ileterek, 

yeni dönemde yapılması planlanan 

özellikle genç girişimcilik, ihracat ve AR-GE 

alanındaki projelerde Ankara Ticaret Odası 

ile paydaş olmayı istediklerini belirtti. 

Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların 

başlaması konusunda çalışmalarının 

devam ettiğini belirten Baran, ihracata 

yönelik yaptıkları çalışmaların 

detaylarından da bahsetti. Bu çalışmaların 

yanı sıra Ankara'da yapacakları Coğrafi 

İşaretli Ürünler Zirvesi'nin önemine vurgu 

yapan Baran, Ankara Ticaret Odası olarak 

hem Ankara tüccarının işlerini rahatlatacak 

hem de Ankara'nın marka şehir olması 

yönündeki projelerinin hız kesmeden 

devam edeceğini müjdeledi.

Görüşmeye eşlik eden ATO Yönetim 

Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Ankara Yönetim 

Kurulu Üyesi İhsan Şahin de, gençlere olan 

inancının tam olduğunu dile getirdi.
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Ekonomik durgunluk veya kriz 

dönemleri geldiğinde hazırlıksız 

yakalanan iş adamları veya yöneticiler 

ilk olarak pazarlama bütçelerine göz 

dikiyor. Aynı şeyler olmasa da buna 

reklam bütçesi diyenler de var. 

Pazarlama bütçesi, gelirin belirli bir 

yüzde dilimi olarak düşünüldüğünde 

durgunluk dönemlerinde ilk tasarruf 

kalemi olmaktadır. Hâlbuki 

pazarlamaya ayrılan pay gelirin bir ön 

şartıdır. Pazarlama bütçesine ayrılan 

pay yükseldikçe, beklenen gelir de 

aynı şekilde artmaktadır. 

Zor şartların kritik kararlar gerektirdiği 

kesindir. Ancak pazarlama bütçesinin 

tek bir kalem olarak değerlendirilerek 

tasarruf yapılması olumsuz sonuçlara 

sebebiyet verebilir. Daha güvenli bir 

tasarruf yöntemi olarak maliyetleri 

kısarken, pazarlama faaliyetlerinin ne 

kadar kâr-zarar sağladığı 

değerlendirilmelidir. Maliyetler değer 

kattığı müddetçe katlanılabilirdir. 

Şirketin kâra götürmeyen promosyon 

kararları, reklam mecraları, pazar 

segmentleri, müşteri karması, dağıtım 

kanalları ve coğrafi bölge karması ayrı 

ayrı değerlendirilerek bir ayıklamaya 

gidilmesi amaca uygun olacaktır. Bu 

kararları da finans yöneticileri veya üst 

yöneticiler tek başına değil, tüm 

birimlerdeki yöneticiler birlikte 

almalıdırlar. 

Maliyetleri ayıklamak önemli bir tedbir 

olmakla beraber değer 

önermelerinden vazgeçilmemesi 

DURGUNLUK DÖNEMLERİNDE 
DEĞER-MALİYET İKİLEMİ

Mustafa Cüneyt Uzun
Pazarlama Danışmanı

Son dönemde “değer” kavramı daha çok gündem işgal ediyor. Üretimde, satışta, ülke siyasetinde veya 

gelecek planlarında. “Değer” üretiyoruz, “Değer” satıyoruz. Peki, temelde değer nedir? İş 

dünyası için en yaygın kullanımı ile değer, hedef kitlemizin istek ve ihtiyaçlarını yüksek kalite, doğru 

hizmet ve en düşük maliyet ile karşılamaktır. 

YORUM

gerekiyor. Deneyimlerin pazarlandığı 21. 

yy'da farklılaşmak hedef kitleye vaat edilen 

değerden geçmektedir. Bu yüzden yeni 

nesil kahvecilerde benzersiz kahve 

deneyimi yaşamak(!) için fazladan ücret 

ödenmektedir. Tanınmış restoranlar 

yalnızca yemekleri ile değil, sundukları 

deneyimler ile tanınır. Ürün kalitesi, hizmet 

ve fiyat konusunda müşterilerin yaşadığı 

deneyim ve alışkın oldukları beklentiler 

sürmeli ki alışveriş devam etsin. Durgunluk 

dönemlerinde pazarda daralmalar 

yaşanacaktır. Müşteri tercihlerinin rakiplere 

yönelmesi durumunda pazar payında 

yaşanacak kayıp katlanarak artacaktır. Bazı 

uluslararası şirketler durgunluk ve kriz 

dönemlerini fırsat olarak 

değerlendirmektedirler. Pazarlama 

bütçelerini artırarak, rakiplerinin pazardaki 

payına göz dikmekte ve durgunluğun 

ardından hızlı bir yükseliş 

göstermektedirler.  

Durgunluk ve kriz dönemleri, tüketicilerin 

daha duygusal kararlar verdiği 

dönemlerdir. Değer odaklı harcamalara 

yönelen tüketiciler, harcamalarında daha 

uzun ömürlü olma, daha yüksek kalite, 

daha düşük fiyat gibi kriterleri ön planda 

tutmaktadırlar. Özellikle uzman görüşleri 

ve arkadaş tavsiyeleri üzerine verilen 

harcama kararlarının artması kaçınılmazdır. 

Dijital dünya böyle dönemlerde önemli bir 

bilgi kanalı olabilir. Tercih edenlerin 

tavsiyelerinin ve uzman görüşlerinin yer 

aldığı online platformlar yönetilmesi 

gereken önemli bir kanaldır. Sosyal medya 

kullanımının bu kadar arttığı son yıllarda, 

bu kanalın da kesinlikle göz ardı 

edilmemesi gerekiyor. 

Neler Yapılmalı?

Durgunluk ve kriz dönemleri, kendi 

yıldızlarını doğurur. Bu dönemleri fırsat 

olarak değerlendiren işletmeler, yoğun 

rekabet ortamından sıyrılmaktadırlar. 

Yapılabilecekler sektöre, ürüne veya 

pazara göre değişmekle beraber temelde 

şu şekilde sıralanabilir.

1. Değer üretin. Sattığınızın ürün değil, 

 müşterilerinize sunduğunuz değer 

 olduğunu unutmayın.  

2. Pazarlama bütçenizi gözden geçirin. 

 Bütçeyi daraltmak acı tecrübelerle 

 sonuçlanabilir. Rekabet ortamı 

 içerisinde sesinizin yükselmesi için, 

 reklam stratejilerinizi gözden geçirin ve 

 reklam bütçesini kısmanın tasarruf 

 olmadığına inanın. Finans yöneticileri 

 veya muhasebe birimleri kaynakların 

 satışa aktarılmasından yana olabilirler. 

 Unutmayın ki pazarlama ile satış aynı 

 şey değildir. 

3. Süreçlerinizi iyileştirin. Durgunluk ve 

 kriz dönemleri üzerinizdeki iş yüklerini 

 temizlemek, gereksiz harcamaları 

 kısmak, süreç maliyetlerinde tasarrufa 

 yönelmek için önemli bir fırsattır. Bu 

 kazanımları müşterilerinize 

 yansıtabilirsiniz.

4. Müşterilerinizle güven ilişkisi kurun ve 

 sürdürün. Ürün ambalajı, ürüne ait 

 teknik özellikler ile oynayarak fiyat 

YORUM
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 değişikliklerine gitmek, daha kaliteli 

 veya daha fazla ürünü daha ucuza 

 alma psikolojisi içerisindeki tüketiciler 

 için kısa süreçte faydalı olsa da ciddi bir 

 itibar kaybına sebep olabilir. 

5. Yeni pazarlar keşfedin. Bugüne kadar 

 ulaşamadığınız tüketiciler, farklı pazarlar 

 muhakkak vardır. Doğru bir pazar 

 araştırması ile yeni müşterilere ulaşmak 

 önemli bir fırsattır. 

6. Dijital Dünya ile şu ana kadar 

 tanışmadıysanız, büyük kayıp 

 içerisindesiniz. Online platformlar ve 

 sosyal medya özellikle durgunluk ve 

 kriz dönemlerinde önemli bir kanaldır. 

Bazen “Acaba ne yapsam?” kararsızlığıyla 

bazen de aceleyle verilen yanlış kararlarla 

geçen durgunluk dönemlerinin ilacı, 

üretilen değer ve vaat edilenin 

sürdürülebilir takdimidir. İş dünyasında 

herkes bir ürün satar, bir hizmet sunar. 

Rekabet ortamı içerisinde çözüm satılanlar 

değil, hafızalarda edinilen yerdir. 

* Yazı kaynakçası için yazar ile iletişime 

 geçebilirsiniz.

mcuneytuzun@gmail.com

105Yıl:10 // Mart-Nisan 2017



104

Ekonomik durgunluk veya kriz 

dönemleri geldiğinde hazırlıksız 

yakalanan iş adamları veya yöneticiler 

ilk olarak pazarlama bütçelerine göz 

dikiyor. Aynı şeyler olmasa da buna 

reklam bütçesi diyenler de var. 

Pazarlama bütçesi, gelirin belirli bir 

yüzde dilimi olarak düşünüldüğünde 

durgunluk dönemlerinde ilk tasarruf 

kalemi olmaktadır. Hâlbuki 

pazarlamaya ayrılan pay gelirin bir ön 

şartıdır. Pazarlama bütçesine ayrılan 

pay yükseldikçe, beklenen gelir de 

aynı şekilde artmaktadır. 

Zor şartların kritik kararlar gerektirdiği 

kesindir. Ancak pazarlama bütçesinin 

tek bir kalem olarak değerlendirilerek 

tasarruf yapılması olumsuz sonuçlara 

sebebiyet verebilir. Daha güvenli bir 

tasarruf yöntemi olarak maliyetleri 

kısarken, pazarlama faaliyetlerinin ne 

kadar kâr-zarar sağladığı 

değerlendirilmelidir. Maliyetler değer 

kattığı müddetçe katlanılabilirdir. 

Şirketin kâra götürmeyen promosyon 

kararları, reklam mecraları, pazar 

segmentleri, müşteri karması, dağıtım 

kanalları ve coğrafi bölge karması ayrı 

ayrı değerlendirilerek bir ayıklamaya 

gidilmesi amaca uygun olacaktır. Bu 

kararları da finans yöneticileri veya üst 

yöneticiler tek başına değil, tüm 

birimlerdeki yöneticiler birlikte 

almalıdırlar. 

Maliyetleri ayıklamak önemli bir tedbir 

olmakla beraber değer 

önermelerinden vazgeçilmemesi 

DURGUNLUK DÖNEMLERİNDE 
DEĞER-MALİYET İKİLEMİ

Mustafa Cüneyt Uzun
Pazarlama Danışmanı

Son dönemde “değer” kavramı daha çok gündem işgal ediyor. Üretimde, satışta, ülke siyasetinde veya 

gelecek planlarında. “Değer” üretiyoruz, “Değer” satıyoruz. Peki, temelde değer nedir? İş 

dünyası için en yaygın kullanımı ile değer, hedef kitlemizin istek ve ihtiyaçlarını yüksek kalite, doğru 

hizmet ve en düşük maliyet ile karşılamaktır. 

YORUM

gerekiyor. Deneyimlerin pazarlandığı 21. 

yy'da farklılaşmak hedef kitleye vaat edilen 

değerden geçmektedir. Bu yüzden yeni 

nesil kahvecilerde benzersiz kahve 

deneyimi yaşamak(!) için fazladan ücret 

ödenmektedir. Tanınmış restoranlar 

yalnızca yemekleri ile değil, sundukları 

deneyimler ile tanınır. Ürün kalitesi, hizmet 

ve fiyat konusunda müşterilerin yaşadığı 

deneyim ve alışkın oldukları beklentiler 

sürmeli ki alışveriş devam etsin. Durgunluk 

dönemlerinde pazarda daralmalar 

yaşanacaktır. Müşteri tercihlerinin rakiplere 

yönelmesi durumunda pazar payında 

yaşanacak kayıp katlanarak artacaktır. Bazı 

uluslararası şirketler durgunluk ve kriz 

dönemlerini fırsat olarak 

değerlendirmektedirler. Pazarlama 

bütçelerini artırarak, rakiplerinin pazardaki 

payına göz dikmekte ve durgunluğun 

ardından hızlı bir yükseliş 

göstermektedirler.  

Durgunluk ve kriz dönemleri, tüketicilerin 

daha duygusal kararlar verdiği 

dönemlerdir. Değer odaklı harcamalara 

yönelen tüketiciler, harcamalarında daha 

uzun ömürlü olma, daha yüksek kalite, 

daha düşük fiyat gibi kriterleri ön planda 

tutmaktadırlar. Özellikle uzman görüşleri 

ve arkadaş tavsiyeleri üzerine verilen 

harcama kararlarının artması kaçınılmazdır. 

Dijital dünya böyle dönemlerde önemli bir 

bilgi kanalı olabilir. Tercih edenlerin 

tavsiyelerinin ve uzman görüşlerinin yer 

aldığı online platformlar yönetilmesi 

gereken önemli bir kanaldır. Sosyal medya 

kullanımının bu kadar arttığı son yıllarda, 

bu kanalın da kesinlikle göz ardı 

edilmemesi gerekiyor. 

Neler Yapılmalı?

Durgunluk ve kriz dönemleri, kendi 

yıldızlarını doğurur. Bu dönemleri fırsat 

olarak değerlendiren işletmeler, yoğun 

rekabet ortamından sıyrılmaktadırlar. 

Yapılabilecekler sektöre, ürüne veya 

pazara göre değişmekle beraber temelde 

şu şekilde sıralanabilir.

1. Değer üretin. Sattığınızın ürün değil, 

 müşterilerinize sunduğunuz değer 

 olduğunu unutmayın.  

2. Pazarlama bütçenizi gözden geçirin. 

 Bütçeyi daraltmak acı tecrübelerle 

 sonuçlanabilir. Rekabet ortamı 

 içerisinde sesinizin yükselmesi için, 

 reklam stratejilerinizi gözden geçirin ve 

 reklam bütçesini kısmanın tasarruf 

 olmadığına inanın. Finans yöneticileri 

 veya muhasebe birimleri kaynakların 

 satışa aktarılmasından yana olabilirler. 

 Unutmayın ki pazarlama ile satış aynı 

 şey değildir. 

3. Süreçlerinizi iyileştirin. Durgunluk ve 

 kriz dönemleri üzerinizdeki iş yüklerini 

 temizlemek, gereksiz harcamaları 

 kısmak, süreç maliyetlerinde tasarrufa 

 yönelmek için önemli bir fırsattır. Bu 

 kazanımları müşterilerinize 

 yansıtabilirsiniz.

4. Müşterilerinizle güven ilişkisi kurun ve 

 sürdürün. Ürün ambalajı, ürüne ait 

 teknik özellikler ile oynayarak fiyat 

YORUM

Mart-Nisan 2017 // Yıl:10

 değişikliklerine gitmek, daha kaliteli 

 veya daha fazla ürünü daha ucuza 

 alma psikolojisi içerisindeki tüketiciler 

 için kısa süreçte faydalı olsa da ciddi bir 

 itibar kaybına sebep olabilir. 

5. Yeni pazarlar keşfedin. Bugüne kadar 

 ulaşamadığınız tüketiciler, farklı pazarlar 

 muhakkak vardır. Doğru bir pazar 

 araştırması ile yeni müşterilere ulaşmak 

 önemli bir fırsattır. 

6. Dijital Dünya ile şu ana kadar 

 tanışmadıysanız, büyük kayıp 

 içerisindesiniz. Online platformlar ve 

 sosyal medya özellikle durgunluk ve 

 kriz dönemlerinde önemli bir kanaldır. 

Bazen “Acaba ne yapsam?” kararsızlığıyla 

bazen de aceleyle verilen yanlış kararlarla 

geçen durgunluk dönemlerinin ilacı, 

üretilen değer ve vaat edilenin 

sürdürülebilir takdimidir. İş dünyasında 

herkes bir ürün satar, bir hizmet sunar. 

Rekabet ortamı içerisinde çözüm satılanlar 

değil, hafızalarda edinilen yerdir. 

* Yazı kaynakçası için yazar ile iletişime 

 geçebilirsiniz.

mcuneytuzun@gmail.com

105Yıl:10 // Mart-Nisan 2017



106 107
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MÜSİAD BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

MÜSİAD TOKYO ŞUBESİNİ AÇTI
Yurt dışı teşkilatını her geçen gün güçlendiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Japonya'nın başkenti Tokyo'da 

şube açtı. Açılış konuşmasında AB Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerini geçici olarak dondurması kararına 

değinen MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, verilen kararın AB Parlamentosu'nu tarih önünde bağlayacağını söyledi.

Japonya'daki ilk şubesi olan Tokyo MÜSİAD'ın 

açılışını gerçekleştiren ve yurt içinde 86, yurt 

dışında 66 farklı ülkede 171 irtibat noktasıyla 

geniş bir ticaret ağı bulunan MÜSİAD, 2017 

yılında Azerbaycan, Tiflis, Pakistan, 

Strasbourg, Londra, Kırgızistan, Kazakistan, 

Belçika, Katar ve Güney Kore'de şube açılışları 

gerçekleştirecek.

Tokyo MÜSİAD'ın açılışında konuşan MÜSİAD 

Genel Başkanı Nail Olpak, AB 

Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerini 

geçici olarak dondurması kararına ilişkin de 

açıklamalarda bulundu. Olpak şunları söyledi:

Nail Olpak: “Tarih Defteri Yanlışları ve 

Yaşatılan Acıları Unutmaz”

“Bu kararın Türkiye açısından siyasi olarak bir 

bağlayıcılığının olup olmaması tartışmaları bir 

yana, AB Parlamentosu'nu tarih önünde 

daima bağlayıcı olacaktır. Tarih, yapılan güzel 

dostluk örneklerini unutmadığı gibi yanlışları 

ve yaşatılan acıları da unutmadan kaydeden 

bir defter gibidir. Umarım AB liderleri bunun 

farkına varırlar ve bundan sonrasında 

Aramızdaki fiziki mesafeyi göz önüne 

aldığımızda Japonya ile ticaretimiz iyi 

seviyede. 2015 yılında %11'lik bir azalmaya 

rağmen, bugün 3,5 milyar dolarlık bir ticaret 

hacminden söz edebiliyoruz. Birlikte iş 

yaptıkça, ithalat ve ihracat oranlarındaki 

asimetriyi de telafi edeceğimizden kuşku 

duymuyorum.” diye konuştu.

Nail Olpak: “Dostumuz Japonya'nın 

Yine Yanımızda Olacağına İnanıyoruz”

Olpak, “Türk-Japon dostluğu hem ekonomiye 

hem de siyasete yansıyan bir iş birliğini 

getiriyor. Nitekim Türk-Japon iş birliği; 

Marmaray, Sinop Nükleer Enerji Santrali, 

İzmit Körfezi Köprü Geçişi, Türk-Japon Bilim 

ve Teknoloji Üniversitesi gibi büyük çaplı 

projelere imza attı. Bundan sonra da birlikte 

yapacağımız çok iş var. 15 Temmuz 

sonrasında ülkemiz ekonomisini hedef alan 

algı operasyonlarına karşı ayrıca bir 

mücadele veriyoruz. Ve bu mücadelede, kara 

gün dostumuz Japonya'nın, yine yanımızda 

olacağına inanıyoruz.” dedi.

alacakları kararlarda, kendilerinin de 

üzüleceği yanlışların altına imza atmazlar.

Müzakereleri durdurma kararı AB liderleri 

tarafından da onaylanırsa, Türkiye elbette bir 

süreliğine bundan etkilenir. Ama ülkemiz, 

bugüne kadar kimsenin beklemediği kadar 

hızla zorlukların üstesinden gelebildiği gibi, 

bunun da üstesinden gelir. Biz iş adamlarına 

düşen, seçilmiş hükümetimizin kararlarına 

saygı duymak ve desteğimizi sürdürmek, 

işimizi daha da büyütmeye çalışmak, 

ülkelerimize daha fazla yatırım, daha fazla 

katma değer ve daha fazla istihdam 

sağlamak olmalıdır. Ülkemizin birlik ve 

beraberliğine sahip çıkmaya devam 

edeceğiz.”

Japon Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) Başkan 

Yardımcısı Shinichi Kihara'nın da katıldığı 

Tokyo MÜSİAD açılışında konuşan MÜSİAD 

Genel Başkanı Nail Olpak, Japonya Başbakanı 

Shinzo Abe'nin “Türkiye ve Japonya, Asya'yı 

uçuran iki kanattır.” sözlerini hatırlatarak, 

“MÜSİAD olarak bu kuşu daha yukarılara 

uçurmak için çalışmak üzere geldik. 

MÜSİAD BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

MÜSİAD SEYDİŞEHİR ŞUBESİNİ AÇTI
Dünyanın dört bir yanına uzanan geniş bir ticaret ağı bulunan MÜSİAD'ın Seydişehir şubesinin açılış programına Seydişehir 

Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Cemal Küçük ve Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci katıldı.

başlıyor. Küresel bir güç olması nedeniyle, 

ABD'de yaşanan gelişmeler, dünyanın 

bütün ülkelerini gerek siyasi gerekse 

ekonomik bakımdan etkiliyor. Özellikle 

seçim sonrasında FED'in faiz artırım 

sürecini hızlandıracağına yönelik 

beklentiler, doların diğer ülke para 

birimleri karşısında değer kazanmasına 

neden olurken, TL de bundan olumsuz 

etkilendi. Tamamen dış gelişmelerden 

kaynaklanan bu dalgalanma, kısa vadede 

maliyetlere yansıyor. Ancak orta ve uzun 

vadede kurda istikrar sağlanacak ve 

inşallah, 2017 çok daha güzel, çok daha 

verimli bir sene olacak.” dedi.

Nail Olpak: “Daha Çok Çalışmamız 

Gerek”

MÜSİAD bu açılışla Seydişehir'in, Güney 

Afrika'dan Avrupa'ya, ABD'den 

Japonya'ya, MÜSİAD'ın bütün dünyaya 

Seydişehir MÜSİAD'ın açılışında ekonomik 

değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD 

Genel Başkanı Nail Olpak, “Türkiye 

ekonomisi yılın ilk 2 çeyreğinde %3,9'luk 

büyüme oranıyla, %3'lük küresel büyüme 

oranının üstünde bir performans gösterdi. 

Yaşanan terör saldırıları, 15 Temmuz hain 

darbe girişimi, kredi derecelendirme 

kuruluşlarının algı operasyonları, kripto 

şebekenin tasfiyesi ve uluslararası 

piyasalardaki belirsizlik nedeniyle özellikle 

ikinci yarıda ekonomide yavaşlama oldu. 

Bunların etkisi ile 3. çeyrek büyüme 

oranları biraz daha düşük gelecek. Fakat 

bu yarışta şimdilik ağırlıklarla 

koştuğumuzu unutmamalı ve sabırlı 

olmalıyız.” dedi.

Son günlerde ABD seçim sonuçlarının 

yarattığı ekonomik ve siyasi etkileri de 

hatırlatan Nail Olpak: “Bildiğiniz gibi, 

geçtiğimiz günlerde sonuçlanan başkanlık 

seçimleriyle, ABD'de yeni bir dönem 

yayılan teşkilatının bir parçası olduğunu 

ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Nail 

Olpak, “Artık Seydişehir de ülkemizin her 

bakımdan kalkınması amacıyla faaliyet 

gösteren MÜSİAD'ın 26 yıldır devam eden 

yürüyüşüne katıldı.” dedi.

Uluslararası Ticaret Fuarı 16. MÜSİAD 

EXPO'yu ve Uluslararası İş Forumu 20. 

IBF'yi gerçekleştirerek devlet adamları, 

siyasetçiler, iş adamları, girişimciler, 

bürokratlar, akademisyenler, yatırımcı ve 

temsilcileri buluşturduklarını hatırlatan 

Olpak, “Daha çok çalışmamız gereken bu 

dönemde MÜSİAD olarak üzerimize 

düşeni yapıyoruz. Bir yandan şube 

açılışları ile faaliyet alanımızı genişletiyor, 

bir yandan da gerçekleştirdiğimiz 

organizasyonlarla hem ekonomiye katkı 

sağlıyor hem de ülke ekonomisinin 

gidişatıyla ilgili dünya kamuoyuna 

yansıtılan olumsuz haberlere cevap 

veriyoruz.

Yıl:10 // Mart-Nisan 2017Mart-Nisan 2017 // Yıl:10



106 107

MÜSİAD GENEL MERKEZ
HABERLERİ

MÜSİAD GENEL MERKEZ
HABERLERİ

MÜSİAD BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

MÜSİAD TOKYO ŞUBESİNİ AÇTI
Yurt dışı teşkilatını her geçen gün güçlendiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Japonya'nın başkenti Tokyo'da 

şube açtı. Açılış konuşmasında AB Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerini geçici olarak dondurması kararına 

değinen MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, verilen kararın AB Parlamentosu'nu tarih önünde bağlayacağını söyledi.

Japonya'daki ilk şubesi olan Tokyo MÜSİAD'ın 

açılışını gerçekleştiren ve yurt içinde 86, yurt 

dışında 66 farklı ülkede 171 irtibat noktasıyla 

geniş bir ticaret ağı bulunan MÜSİAD, 2017 

yılında Azerbaycan, Tiflis, Pakistan, 

Strasbourg, Londra, Kırgızistan, Kazakistan, 

Belçika, Katar ve Güney Kore'de şube açılışları 

gerçekleştirecek.

Tokyo MÜSİAD'ın açılışında konuşan MÜSİAD 

Genel Başkanı Nail Olpak, AB 

Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerini 

geçici olarak dondurması kararına ilişkin de 

açıklamalarda bulundu. Olpak şunları söyledi:

Nail Olpak: “Tarih Defteri Yanlışları ve 

Yaşatılan Acıları Unutmaz”

“Bu kararın Türkiye açısından siyasi olarak bir 

bağlayıcılığının olup olmaması tartışmaları bir 

yana, AB Parlamentosu'nu tarih önünde 

daima bağlayıcı olacaktır. Tarih, yapılan güzel 

dostluk örneklerini unutmadığı gibi yanlışları 

ve yaşatılan acıları da unutmadan kaydeden 

bir defter gibidir. Umarım AB liderleri bunun 

farkına varırlar ve bundan sonrasında 

Aramızdaki fiziki mesafeyi göz önüne 

aldığımızda Japonya ile ticaretimiz iyi 

seviyede. 2015 yılında %11'lik bir azalmaya 

rağmen, bugün 3,5 milyar dolarlık bir ticaret 

hacminden söz edebiliyoruz. Birlikte iş 

yaptıkça, ithalat ve ihracat oranlarındaki 

asimetriyi de telafi edeceğimizden kuşku 

duymuyorum.” diye konuştu.

Nail Olpak: “Dostumuz Japonya'nın 

Yine Yanımızda Olacağına İnanıyoruz”

Olpak, “Türk-Japon dostluğu hem ekonomiye 

hem de siyasete yansıyan bir iş birliğini 

getiriyor. Nitekim Türk-Japon iş birliği; 

Marmaray, Sinop Nükleer Enerji Santrali, 

İzmit Körfezi Köprü Geçişi, Türk-Japon Bilim 

ve Teknoloji Üniversitesi gibi büyük çaplı 

projelere imza attı. Bundan sonra da birlikte 

yapacağımız çok iş var. 15 Temmuz 

sonrasında ülkemiz ekonomisini hedef alan 

algı operasyonlarına karşı ayrıca bir 

mücadele veriyoruz. Ve bu mücadelede, kara 

gün dostumuz Japonya'nın, yine yanımızda 

olacağına inanıyoruz.” dedi.

alacakları kararlarda, kendilerinin de 

üzüleceği yanlışların altına imza atmazlar.

Müzakereleri durdurma kararı AB liderleri 

tarafından da onaylanırsa, Türkiye elbette bir 

süreliğine bundan etkilenir. Ama ülkemiz, 

bugüne kadar kimsenin beklemediği kadar 

hızla zorlukların üstesinden gelebildiği gibi, 

bunun da üstesinden gelir. Biz iş adamlarına 

düşen, seçilmiş hükümetimizin kararlarına 

saygı duymak ve desteğimizi sürdürmek, 

işimizi daha da büyütmeye çalışmak, 

ülkelerimize daha fazla yatırım, daha fazla 

katma değer ve daha fazla istihdam 

sağlamak olmalıdır. Ülkemizin birlik ve 

beraberliğine sahip çıkmaya devam 

edeceğiz.”

Japon Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) Başkan 

Yardımcısı Shinichi Kihara'nın da katıldığı 

Tokyo MÜSİAD açılışında konuşan MÜSİAD 

Genel Başkanı Nail Olpak, Japonya Başbakanı 

Shinzo Abe'nin “Türkiye ve Japonya, Asya'yı 

uçuran iki kanattır.” sözlerini hatırlatarak, 

“MÜSİAD olarak bu kuşu daha yukarılara 

uçurmak için çalışmak üzere geldik. 

MÜSİAD BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

MÜSİAD SEYDİŞEHİR ŞUBESİNİ AÇTI
Dünyanın dört bir yanına uzanan geniş bir ticaret ağı bulunan MÜSİAD'ın Seydişehir şubesinin açılış programına Seydişehir 

Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Cemal Küçük ve Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci katıldı.

başlıyor. Küresel bir güç olması nedeniyle, 

ABD'de yaşanan gelişmeler, dünyanın 

bütün ülkelerini gerek siyasi gerekse 

ekonomik bakımdan etkiliyor. Özellikle 

seçim sonrasında FED'in faiz artırım 

sürecini hızlandıracağına yönelik 

beklentiler, doların diğer ülke para 

birimleri karşısında değer kazanmasına 

neden olurken, TL de bundan olumsuz 

etkilendi. Tamamen dış gelişmelerden 

kaynaklanan bu dalgalanma, kısa vadede 

maliyetlere yansıyor. Ancak orta ve uzun 

vadede kurda istikrar sağlanacak ve 

inşallah, 2017 çok daha güzel, çok daha 

verimli bir sene olacak.” dedi.

Nail Olpak: “Daha Çok Çalışmamız 

Gerek”

MÜSİAD bu açılışla Seydişehir'in, Güney 

Afrika'dan Avrupa'ya, ABD'den 

Japonya'ya, MÜSİAD'ın bütün dünyaya 

Seydişehir MÜSİAD'ın açılışında ekonomik 

değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD 

Genel Başkanı Nail Olpak, “Türkiye 

ekonomisi yılın ilk 2 çeyreğinde %3,9'luk 

büyüme oranıyla, %3'lük küresel büyüme 

oranının üstünde bir performans gösterdi. 

Yaşanan terör saldırıları, 15 Temmuz hain 

darbe girişimi, kredi derecelendirme 

kuruluşlarının algı operasyonları, kripto 

şebekenin tasfiyesi ve uluslararası 

piyasalardaki belirsizlik nedeniyle özellikle 

ikinci yarıda ekonomide yavaşlama oldu. 

Bunların etkisi ile 3. çeyrek büyüme 

oranları biraz daha düşük gelecek. Fakat 

bu yarışta şimdilik ağırlıklarla 

koştuğumuzu unutmamalı ve sabırlı 

olmalıyız.” dedi.

Son günlerde ABD seçim sonuçlarının 

yarattığı ekonomik ve siyasi etkileri de 

hatırlatan Nail Olpak: “Bildiğiniz gibi, 

geçtiğimiz günlerde sonuçlanan başkanlık 

seçimleriyle, ABD'de yeni bir dönem 

yayılan teşkilatının bir parçası olduğunu 

ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Nail 

Olpak, “Artık Seydişehir de ülkemizin her 

bakımdan kalkınması amacıyla faaliyet 

gösteren MÜSİAD'ın 26 yıldır devam eden 

yürüyüşüne katıldı.” dedi.

Uluslararası Ticaret Fuarı 16. MÜSİAD 

EXPO'yu ve Uluslararası İş Forumu 20. 

IBF'yi gerçekleştirerek devlet adamları, 

siyasetçiler, iş adamları, girişimciler, 

bürokratlar, akademisyenler, yatırımcı ve 

temsilcileri buluşturduklarını hatırlatan 

Olpak, “Daha çok çalışmamız gereken bu 

dönemde MÜSİAD olarak üzerimize 

düşeni yapıyoruz. Bir yandan şube 

açılışları ile faaliyet alanımızı genişletiyor, 

bir yandan da gerçekleştirdiğimiz 

organizasyonlarla hem ekonomiye katkı 

sağlıyor hem de ülke ekonomisinin 

gidişatıyla ilgili dünya kamuoyuna 

yansıtılan olumsuz haberlere cevap 

veriyoruz.
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MÜSİAD MELBOURNE ŞUBESİNİ AÇTI 
Açılış konuşmasında MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, “Avustralya ile ticaret hacmimiz 2015 yılı itibarıyla 1 milyar 

doları aştı. Ama bu hiç de yeterli bir rakam değil. Biz MÜSİAD olarak alışverişi, yatırımları daha da geliştirmek 

üzere buradayız. Melbourne şubemiz, inşallah bu niyetimizin, ümidimizin ve gayretimizin şubesi olacak.” dedi.

MÜSİAD Melbourne şubesinin açılış 

programında konuşan MÜSİAD Genel 

Başkanı Nail Olpak, “Dünyanın dört bir 

yanına uzanan yurt dışı teşkilatımızla 

mesafelerin uzaklığını ortadan kaldıran bir 

yakınlık haritası çizmeye çalışıyoruz. 

Bugüne kadar dünya haritasını ilmik ilmik 

dokuduk, bundan sonra da dokumaya 

devam edeceğiz. Mesafe bizler için önemli 

değil. Çünkü irtibatın gönülde başladığını 

biliyoruz. 'Gelecekle iş yapmak' kavramı 

üzerinde durarak sürdürdüğümüz 

çalışmalarımızla, MÜSİAD'ı gelecekle ve 

gelecekte iş yapmayı önceleyen iş 

adamları için buluşma noktası yapıyoruz.” 

dedi.

Avustralya kanunlarına göre kurulmuş bir 

Avustralya İş Adamları Derneği olan 

MÜSİAD Avustralya'nın öncelikli amacının 

Avustralya iş dünyasına faydalı olmak 

olduğunu söyleyen Olpak, “MÜSİAD 

ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. 

Avustralya ile ticaret hacmimiz 2015 yılı 

itibarıyla 1 milyar doları aştı. Ama bu hiç 

de yeterli bir rakam değil. Biz MÜSİAD 

olarak alışverişi, yatırımları daha da 

geliştirmek üzere buradayız. Melbourne 

şubemiz, inşallah bu niyetimizin, 

ümidimizin ve gayretimizin şubesi olacak.” 

dedi.

Türkiye'nin kadim tarihi ve zengin kültürü 

ile büyük ve güçlü bir ülke olduğunu ve 

hedefleri doğrultusunda yolunda 

ilerlemeye devam ettiğini ifade eden 

Olpak, “Cesaretle başladığımız bu 

yürüyüşü kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir 

projemizi iptal etmeyeceğiz. Aksine daha 

fazla proje üretecek, daha fazla iş 

yapacağız. 27 çeyrektir aralıksız büyüyen 

Türkiye, ekonomisiyle, genç nüfusuyla, 

sağlam iradesiyle, geniş vizyonuyla büyük 

ve güçlü bir ülkedir.” ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın sadece Türk kökenli iş 

adamlarıyla bağlantılı ve sınırlı kalmadan 

faaliyetlerini sürdürmesini çok 

önemsiyoruz. Bununla birlikte, tüm 

dünyaya yayılmış MÜSİAD networkünü 

kullanarak, MÜSİAD vizyonu çerçevesinde 

ve MÜSİAD ailesinin tüm bağlantılarıyla 

birlikte hareket etmesi ve iş dünyasına bu 

yolla katkı sağlamasını bekliyoruz.” diye 

konuştu.

Nail Olpak: “Avustralya ile Ticaret 

Hacmi 1 Milyar Doları Aştı ama 

Yetmez”

Çanakkale Savaşı'nın 100. Yılı Anma 

Törenleri kapsamında geçen senenin 

Avustralya'da Türk yılı, Türkiye'de ise 

Avustralya yılı ilan edildiğini hatırlatan 

Olpak, “Bu vesileyle gerçekleştirilen üst 

düzey ziyaretler iki ülke arasındaki ilişkileri 

hızlandırmıştı. Ekonomik bakımdan da 

MÜSİAD BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

MÜSİAD BARTIN ŞUBESİNİ AÇTI  
Dünya çapında “iş yapmanın ortak noktası” olma vizyonunu ile faaliyetlerini sürdüren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 

(MÜSİAD), MÜSİAD Bartın şubesinin açılışını gerçekleştirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak yaptığı açılış konuşmasında 

son birkaç hafta içinde TL'nin, dolar karşısında değer kaybetmesiyle alınan önlemlere değinerek, liranın değerini 

artırmak için iş dünyasına da görev düştüğünü söyledi. Olpak, “Daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek ve daha fazla 

istihdam sağlamak, bizlere piyasalarda rekabet üstünlüğü kazandıracak katma değeri yüksek ürünleri imal etmek, kazancı yeniden 

yatırıma, AR-GE'ye ve inovasyona dönüştürmek ve marka çıkarmak liranın değerini artıracaktır.” dedi.

Nail Olpak: “Elini Taşın Altına 

Koyanlardanız”

Oturduğu yerden şikâyet ederek işlerin 

düzelmesini bekleyenlerden değil, işleri 

düzeltmek için elini taşın altına 

koyanlardan olduklarını söyleyen Olpak, 

“Türkiye'yi her bakımdan daha ileriye 

taşımak için önümüzdeki günlerde de 

hem faaliyetlerimizi sürdürecek hem de 

teşkilatımızı genişletmeye devam 

edeceğiz. Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan, 

Azerbaycan, Gürcistan'daki ikinci noktamız 

Tiflis, Belçika, Hollanda'daki yeni noktamız 

Amsterdam, Fransa'daki yeni noktamız 

Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Eski 

Milletvekili Asım Kulak, Bartın Belediye 

Başkanı Cemal Akın ve Bartın Ticaret 

Odası Başkanı Halil Balık'ın katıldığı açılış 

töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı 

Nail Olpak, “Tüm dünyada yaşanan kur 

dalgalanmasının yanı sıra özellikle son 

günlerde yaşanan siyasi gelişmeler 

nedeniyle de piyasalarda bir miktar döviz 

baskısı hissedildi.” dedi. Olpak, tamamen 

dış gelişmelerden ve manipülatif 

müdahalelerden kaynaklanan kurdaki 

dalgalanmanın kısa vadede maliyetlere 

yansıdığını, ancak orta ve uzun vadede 

kurda istikrar sağlanacağını söyledi.

Strasbourg, Londra, Sudan, Katar ve 

Güney Kore açılışlarımız bizi bekliyor. 

Bunlarla birlikte, gelecek yıl yapacağımız 

önemli etkinlikler de olacak. Önümüzdeki 

yıl Pakistan'da düzenleyeceğimiz, 4. 

Hightech Port önemli bir başlığımız. 

Vizyoner'17'ye hazırlanıyoruz. Afrika'da bir 

fuar yapmak ise, bir başka hedefimiz. Bu 

organizasyonlar, yalnızca ülkemiz 

ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor, 

aynı zamanda ülke ekonomisinin 

gidişatıyla ilgili dünya kamuoyuna 

yansıtılan olumsuz haberlere bir cevap 

niteliği taşıyor.” diye konuştu.
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MÜSİAD Melbourne şubesinin açılış 

programında konuşan MÜSİAD Genel 

Başkanı Nail Olpak, “Dünyanın dört bir 

yanına uzanan yurt dışı teşkilatımızla 

mesafelerin uzaklığını ortadan kaldıran bir 

yakınlık haritası çizmeye çalışıyoruz. 

Bugüne kadar dünya haritasını ilmik ilmik 

dokuduk, bundan sonra da dokumaya 

devam edeceğiz. Mesafe bizler için önemli 

değil. Çünkü irtibatın gönülde başladığını 

biliyoruz. 'Gelecekle iş yapmak' kavramı 

üzerinde durarak sürdürdüğümüz 

çalışmalarımızla, MÜSİAD'ı gelecekle ve 

gelecekte iş yapmayı önceleyen iş 

adamları için buluşma noktası yapıyoruz.” 

dedi.

Avustralya kanunlarına göre kurulmuş bir 

Avustralya İş Adamları Derneği olan 

MÜSİAD Avustralya'nın öncelikli amacının 

Avustralya iş dünyasına faydalı olmak 

olduğunu söyleyen Olpak, “MÜSİAD 

ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. 

Avustralya ile ticaret hacmimiz 2015 yılı 

itibarıyla 1 milyar doları aştı. Ama bu hiç 

de yeterli bir rakam değil. Biz MÜSİAD 

olarak alışverişi, yatırımları daha da 

geliştirmek üzere buradayız. Melbourne 

şubemiz, inşallah bu niyetimizin, 

ümidimizin ve gayretimizin şubesi olacak.” 

dedi.

Türkiye'nin kadim tarihi ve zengin kültürü 

ile büyük ve güçlü bir ülke olduğunu ve 
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Nail Olpak: “Avustralya ile Ticaret 

Hacmi 1 Milyar Doları Aştı ama 

Yetmez”
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MÜSİAD BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

MÜSİAD BARTIN ŞUBESİNİ AÇTI  
Dünya çapında “iş yapmanın ortak noktası” olma vizyonunu ile faaliyetlerini sürdüren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 

(MÜSİAD), MÜSİAD Bartın şubesinin açılışını gerçekleştirdi. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak yaptığı açılış konuşmasında 
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MÜSİAD BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

MÜSİAD SUDAN ŞUBESİNİ AÇTI 
Yurt içinde ve yurt dışında açtığı şube ve iletişim noktalarıyla Türkiye'nin en yaygın teşkilatlanan sivil toplum kuruluşu Müstakil 

Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Sudan şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Afrika'nın en büyük ülkelerinden Sudan'a, 

Türkiye'nin en büyük STK'larından olan MÜSİAD'ın şubesini açarak, milletler arasında bir başka büyük köprü inşa ettiklerini 

söyleyen Olpak, “Şu anda var gücümüzle Afrika'da, hem Afrika hem de Türkiye adına karşılıklı fayda sağlayacak iş 

birlikleri için seferberlik halindeyiz. Her ne olursa olsun, sonunda emek, alın teri, dostluk ve kardeşlik kazanacak. 

21. yüzyıl Türkiye ve Afrika yüzyılı olacak.” diye konuştu.

MÜSİAD'ın Sudan şubesinin açılışına, 

Sudan Ziraat Bakanı İbrahim Adem 

Ahmad Eldahil, Sudan Yatırım Bakanı 

Müddesir Abdülgani, Türkiye Sudan 

Büyükelçisi Cemalettin Aydın ile Sudan ve 

Türkiye iş dünyasının önde gelen isimleri 

katıldı. Açılış konuşmasında özellikle son 

20 yıldır, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin giderek 

güçlendiğine değinen Olpak, “2011 

itibarıyla Türkiye, Afrika'ya en çok yatırım 

yapan ilk 5 ülke arasına girdi. Türkiye'nin 

Afrika kıtasına yaptığı doğrudan yatırımlar, 

6,2 milyar dolara ulaştı. 2015'in Ekim 

ayında Financial Times'da yayınlanan bir 

rapora göre, Türkiye, Afrika'da doğrudan 

yabancı yatırımlar arasında en fazla 

istihdam sağlayan ülke. Ayrıca 2005'in 

Türkiye tarafından 'Afrika Yılı' ilan edilmesi, 

2008'de Türkiye-Afrika İş Birliği Zirvesi'nin 

“Sayın Hasbu Abdurrahman, Türkiye ve 

Sudan arasındaki ekonomik ve ticari iş 

birliğini güçlendirmek için Türk yatırımların 

önündeki engellerin kaldırılacağı 

taahhüdünde bulundu. Düzenlediğimiz iş 

forumları, ülke panelleri, birebir 

tanışmaların gerçekleştiği özel heyet 

ağırlamaları ile üyelerine Afrika'daki ticaret 

ve yatırım fırsatlarını anlatmaya gayret 

eden bir STK olarak bu gelişmeyi çok 

önemsiyoruz. Bu yılın mayıs ayında, 

Ankara'da, Afrika El Sanatları Pazarı ve 

Kültür Evi'ni açtık. Kasım ayında 

gerçekleştirdiğimiz uluslararası ticaret 

fuarımız 16. MÜSİAD EXPO'nun hedef 

bölgesi Afrika'ydı. MÜSİAD Sudan 

açılışımız ile Afrika ile ilişkilerimizi 

güçlendirmek için önemli bir adım atmış 

olduk.” dedi.

düzenlenmesi, 2010 yılında kabul edilen 

Afrika Strateji Belgesi'nin uygulanmaya 

başlaması, bu yıl Kasım ayında Türkiye'de 

gerçekleştirilen Afrika Zirvesi, Türkiye ve 

Afrika ilişkilerinin son yıllarda kazandığı 

ivmeyi gösteriyor. Biz de bundan büyük 

memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve 

Afrika'nın uzak olmayan bir gelecekte, her 

alanda daha sıkı ortaklıklar kuracağını 

tahmin ve temenni ediyoruz.” dedi.

Nail Olpak: “Türk Yatırımlarının 

Önündeki Engeller Kaldırılacak”

MÜSİAD Sudan şubesinin açılışı için 

gittikleri Hartum'da, Sudan 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasbu 

Abdurrahman'ın Hartum'daki 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda MÜSİAD 

heyetini kabul ettiğini ifade eden Olpak, 

MÜSİAD BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

MÜSİAD HOLLANDA'DA İKİNCİ ŞUBESİNİ AÇTI
Türkiye'nin en yaygın teşkilatlanan sivil toplum kuruluşu Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Hollanda ve 

Türkiye arasındaki ilişkiyi daha ileriye taşımak amacıyla Amsterdam'da ikinci şubesini açtı. MÜSİAD Genel Başkanı Nail 

Olpak yaptığı açılış konuşmasında, yaşanan terör olaylarına da değindi. Terör nedeniyle büyük bir potansiyelin 

ziyan olduğunu ifade eden Olpak, dini, dili, ırkı olmayan terörle mücadelede, tüm dünyanın birlikte hareket 

etmesi gerektiğini söyledi.  

milyar dolara yükseldi. Son 10 yılda 

Türkiye'den Hollanda'ya toplam 8,7 milyar 

dolar yatırım yapıldı ve Hollanda bu 

alanda ilk sırada yer aldı. Yine son 10 yılda 

Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan doğrudan 

yabancı yatırım miktarı 19,9 milyar dolar 

oldu ve Hollanda bu alanda da ilk sırada 

yer aldı. Amsterdam şubemiz, inşallah, bu 

iş birliğinin daha ileriye taşınması için 

ümidin ve gayretin şubesi olacak.”  dedi.

Nail Olpak: “Amasız Fakatsız, Her 

Türlü Terörün Karşısındayız”

Karlov'a yönelik suikastın üzerinden çok 

geçmeden Berlin'de Noel Pazarı'na 

yapılan kamyonlu saldırıyı ve Zürih'teki 

cami saldırısını da hatırlatan Olpak, 

“Gördüğünüz gibi terör, bütün dünyanın 

sorunu. Terörün dini, dili, ırkı olmadığı gibi 

MÜSİAD Amsterdam açılışında yaptığı 

konuşmada, Hollanda ve Türkiye 

arasındaki ilişkiyi daha ileriye taşımak 

istediklerini belirten Olpak, Üniversite-

Sanayi iş birliğini başaran, uluslararası 

ticarete damgasını vuran Hollanda'nın, 15 

Temmuz'dan sonra yeniden ayağa kalkan, 

istiklal ve istikbal iddiasını ispatlayan, 

bölgesel lider Türkiye'yle iş birliğini 

geliştirmesi durumunda, gelecekte daha 

fazla kazanacağını söyledi. 

2015 yılında Türkiye ve Hollanda arasındaki 

ticaret hacminin 6,1 milyar dolar olduğunu 

hatırlatan Olpak, 2016 yılının on ayında 

tüm badirelere rağmen, önceki yılın aynı 

dönemine göre, Türkiye'nin Hollanda'ya 

ihracatının %15,2 artarak 3 milyar dolar 

olduğunu söyledi. Olpak, “Türkiye'nin 

Hollanda'dan ithalatı %3,1 artarak 2,4 

herhangi bir bölgeye ya da bir millete de 

ait değil. Haritaya bakmaz ve sınır 

gözetmez.

MÜSİAD'ın ülkeler arasındaki ilişkileri, 

karşılıklı faydaya dayanan ticaret vesilesiyle 

daha ileriye taşımayı amaçladığını ifade 

eden Olpak, ortada bir iletişim sorunu ve 

bir anlayış eksikliği varken, iyi niyetli 

girişimlerin amacına ulaşamadığına 

değindi. Olpak, “Daha fazla can kaybı 

yaşanmadan, dünyanın üzerinde 

bumerang gibi dönüp duran bu terör 

belasına karşı, bütün ülkelerin siyasi 

hesapları bir tarafa bırakarak, ortak tavır 

alması gerekiyor. Dünyada terörü bitirmeyi 

samimiyetle istiyorsak, uluslararası 

toplumun da, geç olmadan, bizimle aynı 

hassasiyeti paylaşması gerekiyor.” dedi.
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ÜLKE Dosyası

HİNDİSTAN

Resmi Adı : Hindistan Cumhuriyeti

Başkenti : Yeni Delhi

Yönetim Şekli : Federal Cumhuriyet

Yüzölçümü : 2 3.287.263 km

Dili : Hintçe, İngilizce

Nüfusu : 1.309.730.000 (2016 IMF tahmin)

Komşuları : Güneyinde Hint Okyanusu, batısında 

Umman Denizi ve doğusunda Bengal Körfezi'nin 

bulunmasıyla birlikte Hindistan'ın deniz kıyısı 7.517 

kilometre uzunluktadır. Batısında Pakistan; 
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Para Birimi ve Döviz Kuru : Hint Rupisi
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  GENEL EKONOMİK DURUM

Hindistan ekonomisi iki farklı yapıya sahiptir. Bir yanda, orta sınıfın en zekilerini çalıştıran modern ve küresel rekabet gücüne sahip bilgiye 

dayalı hizmetler sektörü, diğer yanda çoğunlukla az eğitimli iş gücünün çalıştığı ve rekoltesi yağışlara bağlı tarım sektörü yer almaktadır. 

İmalat sektörü geleneksel olarak kalitesiz mallar nedeniyle yetersiz olmasına rağmen, bu durum son yıllarda değişmeye başlamıştır. 

Hizmetler sektöründeki güçlü büyüme neticesinde sektörün GSYİH içinde payı 2015 yılında %58,9 olarak gerçekleşirken, tarım 

sektörünün payı %16,6, sanayinin payı ise %24,5 olmuştur.

Son yıllarda ekonominin tarıma bağımlılığı azalmış olsa da GSYİH'deki dalgalanmalar hala yıllık muson yağmurlarının sonuçlarına bağlıdır. 

Toprak sahiplerinin çoğunluğu geçinecek kadar tarım yapabilmektedir ve çoğu çiftçi ailesi yoksulluk sınırının altında yaşam 

sürdürmektedir. Hindistan, özellikle kırsal alanda dünyadaki en kötü insani gelişim indekslerinin bazılarına sahiptir. Buna karşın, Hindistan 

aynı zamanda çok sayıda yüksek nitelikli iş gücüne ve birkaç tane uluslararası endüstriyel gruba da sahiptir. 

ÜLKE Dosyası
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  SEKTÖRLER

Tarım ve Hayvancılık
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daha yavaş gerçekleşmektedir. Reform 
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gıda fiyatlarındaki artış Hindistan'da gıda 

yeterliliğini sağlamak için sektöre yatırım 

yapılması gerekliliğini göstermiştir. Nitekim 

2011 yılı başında soğan vb. temel gıda 

ürünleri fiyatında görülen artış halkta 

paniğe yol açtığı için Hindistan hükümeti 

anında önlem almak zorunda kalmıştır. 

2012 yılı başından itibaren dalgalanma 

gösteren gıda fiyatları, hükümetin dikkatle 

izlediği önemli ekonomik kriterler 

arasındadır. 

Dünyanın 7. büyük yüzölçümüne sahip 

olan Hindistan, uygun tarım şartları ve 

iklimi nedeniyle tarım ve gıda ürünleri için 

üretim, işleme ve ihracat potansiyeline 

sahiptir. 

ÜLKE DosyasıÜLKE Dosyası

Hindistan, dünyanın en 

büyük gıda üreticilerinden 

biridir. Gıda sektörü aynı 

zamanda Hindistan 

ekonomisi içinde tüketici 

harcamalarının %30'unu 

oluşturmaktadır. Sektör, 

geniş ve büyüyen tüketici 

grubu ile üreticiler için büyük 

fırsatlar bulundurmaktadır.

Ekili alanların üçte birinden azı 

sulanabilmektedir ve bu nedenle tarımsal 

üretim ağırlıklı olarak yıllık muson 

yağmurlarına bağımlıdır. Hindistan'da 

tarım ve gıda ürünleri içinde öne çıkan 

ürünler; tahıl, pirinç, buğday, şeker kamışı, 

pamuk, jüt, bakliyat, sebze ve meyveler, et 

ve et mamulleri, süt ve süt ürünleri, yer 

fıstığı, çay, tütün, kahve, baharat, şeker ve 

yağlı tohumlardır.

Sanayi

Hindistan'da sanayi sektörü GSYİH içinde 

yaklaşık %25 paya sahiptir. Diğer çoğu 

Doğu Asya ülkesinde bu oran %30 ile %40 

arasındadır. 1980'li yıllarda ve 1990'lı yılların 

ilk yarısında yıllık %7'nin üzerinde 

gerçekleşen sanayideki büyüme oranı 

1990'lı yılların ikinci yarısında yıllık %5 

civarına düştü. Buna karşın güçlü tüketici 

talebi ve ihracat sayesinde 2002 yılından 

itibaren sanayi üretimi güçlü bir şekilde 

büyümektedir. 2012 yılında %3,6 büyüyen 

sektörde, 2013 yılında %5,0, 2014'te %5,9 

oranında bir büyüme görüldü. 2015 yılında 

%7,4 olarak gerçekleşen bu değerin, 2016 

yılı sonunda %8,1 ve 2017 yılı sonunda 

%7,4 olması beklenmektedir.

Her yıl iş gücüne katılan 10 milyon kişiye 

yeni iş alanı yaratabilmek için Hindistan 

hükümeti, hala küçük olan imalat sanayi 

sektörünün genişletilmesi gerektiğini kabul 

etmektedir. Hükümet, imalat sanayinin 

GSYİH içindeki payının arttırılmasını 

hedeflemektedir. Fakat şu anda enflasyonu 

körüklemeden hedeflenen büyümeyi 

yakalamanın imkânsız olduğu görüşü 

hâkimdir.

Hindistan'da başlıca sanayi 

ürünleri/hizmetler: Tekstil sanayi ürünleri, 

ilaç sanayi, kimyasallar ve metaller, 

otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri, gemi 

inşa sanayi, demir yolu taşımacılığı 

ekipmanları, bilgi teknolojileri, yazılım ve 

donanım hizmetleri, tarım ve inşaat 

makineleri, inşaat malzemeleri, elektrik 

enerjisi üretimi, dayanıklı tüketim malları 

ve turizm sektöründe yoğunlaşmıştır.

Madencilik

Madencilik sektörü GSYİH içinde %2'den 

daha az bir paya sahiptir. Bununla beraber 

çeşitli hidrokarbon dışı mineraller 

çıkarılmaktadır. Hindistan'ın geniş demir ve 

boksit rezervleri vardır. Bunlara ek olarak, 

önemli miktarda mika, manganez, 

dolomit, kireç taşı, kromit, manyezit, apatit 

ve fosforit üretimi vardır. Madencilik 

sektöründeki özel sektörün payı 

artmaktadır. Çeşitli madencilik 

ürünlerindeki yerel tüketimin artması 

nedeniyle 2006 yılında hükümet 

madencilik yasasını serbestleştirmiştir. Yeni 

titanyum maden yataklarının keşfinin 

artması için 2007 yılında hükümet 

titanyum madenciliğinde %100 

yabancılara ait şirketlere yatırım izni 

vermiştir. Hindistan'ın titanyum 

rezervlerinin dünya rezervinin %30'u 

civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Müteahhitlik Hizmetleri

Ülkede inşaat sektörü GSYİH'nin %7'sini 

oluşturmaktadır ve yaklaşık 40 milyon 

kişiye iş sağlamaktadır. İnşaat sektörü son 

yıllarda en hızlı büyüyen sektörlerden 

birisidir. En çok ihtiyacın bulunduğu yol 

inşası konusunda talep artışının devam 

etmesi bekleniyor. Yeni yol yapımının yanı 

sıra, havaalanı ve liman inşası da diğer 

önemli inşaat alanlarıdır. İnşaat sektörü 

birim yatırım başına en çok katma değer 

sağlayan sektördür. 5 yıllık plana göre 

kamu yatırım harcamalarının yaklaşık 

%40'ı inşaat sektöründe yapılacaktır. Büyük 

ölçekli kamu projeleri, şehir altyapıları ve 

otoyol gereksinimleri ve hızla artan konut 

talebi sektörün son yıllarda hızla 

gelişmesine sebep olmuştur.

Turizm

Hindistan'ın önümüzdeki dönemde de iş 

gezileri ve turistik geziler için cazip bir yer 

olacağı öngörülmektedir. Havacılık 

alanındaki serbestleşmelerin de kapasiteyi 

artırıp uçuş ücretlerini düşürmesinin bu 

eğilimi desteklemesi beklenmektedir.

Uluslararası Seyahat ve Turizm Konseyi'ne 

göre Hindistan'ın turizm sektörünün 2017 

yılında 42,8 milyar dolar ciroya ulaşması 

beklenmektedir. 2017 yılında sektörün 7 

milyon yeni iş açması beklenmektedir.

Ulaştırma ve 

Telekomünikasyon 

Altyapısı

Hindistan 63.300 km ile dünyanın en geniş 

demir yolu ağına sahiptir. Hindistan Demir 

Yolları 1,4 milyon kişiyi istihdam etmektedir 

ve dünyanın en büyük sivil işverenidir. 

Demir yolu sektörü kronik yatırım eksikliği, 

düşük fiyatlar ve yetersiz reformlar 

nedeniyle gelişme gösterememektedir.

Yetersiz durumda olan kara yolu ağına son 

dönemde önem verilmeye başlanmıştır. 

Kara yolları toplam yük taşımacılığının 

%70'i ve toplam yolcunun %85'ini 

taşımaktadır. 3,3 milyon km yolun 

çoğunluğu elverişsiz ve bakımsızdır.

Hindistan'ın 13 tane büyük limanı vardır. Bu 

büyük limanlar toplam kargo 

taşımacılığının %75'ini 

gerçekleştirmektedir. Hindistan'ın limanları 

verimsiz çalışmaktadır. Hindistan'ın 

ticaretinin %90'ı limanlar vasıtasıyla 

yapılmaktadır. 2002 yılından itibaren dış 

ticaretin yıllık %20'nin üzerinde büyümesi 

nedeniyle limanların genişleme 

yatırımlarına ihtiyacı vardır.
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ÜLKE DosyasıÜLKE Dosyası

Hindistan'da düşük maliyetli hava yolu 

şirketlerinin piyasaya girmesi bilet 

fiyatlarında düşüşe neden olmuş ve 

Hindistan'ın hızla büyüyen orta sınıfı için 

hava yolu seyahati makul düzeye inmiştir. 

Telekomünikasyon alanında sektörde 

yapılan reformlar neticesinde son yıllarda 

büyük patlama yaşandı. Cep telefonu ve 

internet kullanıcı sayısı hızla arttı. Cep 

telefonu kullanıcıları sabit telefon 

kullanıcılarının 3 katına çıktı.

Enerji

Hindistan yıllık 700 milyar kWh üretimle 

dünyanın en büyük beşinci enerji 

üreticisidir. Buna rağmen, enerji eksikliği 

mevcuttur. Enerji sektöründeki problemler 

çeşitlidir. Verimsiz çalışan Devlet Elektrik 

Kurumu, yüksek oranlardaki kaçak 

kullanım, sağlıksız sübvansiyonlar ve 

kronik yetersiz yatırım yaşanan başlıca 

problemlerden bazılarıdır. Hindistan'daki 

ortalama enerji maliyeti birim başına 4 

Rupi'yi (10 US Cent) geçmektedir. Bu 

maliyetler ABD'ye göre 2 Rupi, Güney 

Kore ve Tayvan'a göre 2,5 Rupi aşağıdadır. 

Enerji üretim kapasitesinin artırılması için 

konulan hedefler ihtiyacın altında olmasına 

karşın, yıllardır bu hedeflere bile 

ulaşılamamıştır. Özel sektör enerji 

üretiminin yaklaşık %14'ünü 

gerçekleştirmektedir. Hükümet 2003 

yılında özel sektör yatırımlarını artırmak 

için sektördeki lisans gereksinimlerini 

azaltmıştır. 

Kömür en büyük güç kaynağıdır. Hindistan 

büyük bir kömür rezervine sahiptir. Toplam 

elektrik enerjisinin %3'ü nükleer 

santrallerden sağlanmaktadır. Hidroelektrik 

santralleri ise toplam elektrik enerjisinin 

%25'ini karşılamasına karşın şimdiki 

üretimin üç katı potansiyelinin olduğu 

hesaplanmıştır. 

Finansal Hizmetler

Hizmetler sektörü ekonominin en büyük 

ve en iyi performans gösteren bileşeni 

olarak ekonomik büyümenin ana 

yönlendiricisidir. 

IT sektörünün en önemli yan alanlarından 

biri olan Dış Kaynak Kullanımı (Business 

Process Outsourcing), özellikle son yıllarda 

Hindistan ekonomisine büyük katkı 

sağlamıştır. Özellikle ucuz ve kalifiye iş 

gücü ve özel programları ile dikkat çeken 

Hindistan, dış kaynak kullanımı alanında 

dünyanın en önemli merkezleri 

arasındadır. Yazılım hizmetlerinin en 

önemli küresel tedarikçisi olma yolunda 

hızla ilerleyen Hindistan; bankacılık, 

sigortacılık, teknoloji, telekomünikasyon, 

mühendislik ve işletme hizmetleri gibi 

alanlarda faaliyet gösteren pek çok 

uluslararası şirketin çağrı merkezlerini 

yönetmekte, finansal muhasebe kayıtlarını 

tutmakta ve veri tabanı hizmeti 

vermektedir. 

Hindistan'daki yaklaşık 5.000 bilişim 

teknolojisi yazılım ve hizmeti şirketinin 

%60'ı yerli firmalardan oluşurken kalan 

%40'ı hem Hindistan'da hem de yurt 

dışında ofisleri bulunan çok uluslu 

şirketlerden oluşmaktadır. Sektör 

gelirlerinin %65'i çok uluslu şirketlere aittir. 

Sektörün en önemli pazarı Hindistan 

yazılım ihracatının %70'inin yapıldığı 

ABD'dir. İkinci önemli pazar %25 paya 

sahip olan Avrupa'dır. Hindistan şirketleri 

özellikle bankacılık, sigortacılık ve finans 

kurumları yazılımlarında güçlüdürler.

DOĞRUDAN 

YABANCI 

YATIRIMLAR

Hindistan'da yabancı yatırımcılar; şirketin 

öz sermayesi, şirket kararlarında oy hakkı, 

zorunlu devlet onaylamaları ve sermaye 

kontrolleri yollarıyla kontrol altında 

tutulmaktadır. 1991 yılından bu yana devlet 

bu kısıtlamaları rahatlatan ekonomik 

reformlar uygulamaktadır. Buna rağmen 

hala bir dizi karmaşık kısıtlamalar 

bulunmaktadır. Yabancı yatırımlar hala bazı 

sektörlerde yasaktır.

1990'ların ortalarından itibaren çoğu 

sektörde yabancı yatırıma otomatik onay 

verilmesi uygulamasına izin verildi. Uygun 

hallerde, yabancı yatırımcılar bu sayede 

devlet lisansına ve onaylarına gerek 

duymadan basitçe Hindistan Merkez 

Bankasına (RBI) yatırımlarını 

bildirmektedirler. Diğer sektörlerde 

Yabancı Yatırımı Geliştirme Kurulu (FIPB) ya 

da Yabancı Yatırım Kabine Komitesinden 

onay istenmektedir. Devletin onay 

prosedürlerine göre Hindistan'da ikamet 

etmeyen Hintliler ve tek markalı 

perakende satış dışındaki yabancı yatırım 

başvuruları Maliye Bakanlığının Ekonomik 

İşler Dairesince alınmaktadır. Hindistan'da 

ikamet etmeyen Hintliler ve tek markalı 

perakende satış için yabancı yatırım 

başvuruları ise Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığının Sanayi Politikası Geliştirme 

Dairesince alınmaktadır. Kurallar sanayiden 

sanayiye sıkça değişiklik göstermektedir.

Serbestleşmeye doğru bir gidiş olmasına 

rağmen, Hindistan'da yatırım yapma süreci 

her zaman şeffaf değildir. Ocak 2005'te 

yeni yapılacak yabancı yatırımlar 

üzerindeki kısıtlamalar kısmen azaltıldı. 

Getirilen yeni kurallarla eski ortak 

girişimler üzerindeki kısıtlamalar devam 

etmekte fakat yeni yatırımcılar kendi ticari 

koşulları hakkında müzakere 

yapabilmektedir. Yerel firmanın, yabancı 

ortağının iş stratejisini kısıtlama yetkisi 

azaltıldı ancak şirketin elden çıkarılma 

stratejisi ve tasfiyesine ilişkin prosedürler 

mevcut ortaklıklar için hala belirsizliğini 

korumaktadır.

Gayrimenkul, çok markalı perakendecilik, 

hukuk hizmetleri, güvenlik hizmetleri, 

nükleer enerji ve demir yolları gibi birçok 

alanda ve alt sektörlerinde yabancı 

yatırımlar yasaklandı. Uydu kentler gibi 

bazı gayrimenkul projelerine yabancı 

yatırım izni verilebilmektedir. Hindistan'da 

ikamet etmeyen Hintliler konut ve 

gayrimenkullere yatırım yapabilmektedir. 

Ayrıca yabancı yatırımın %49 ile sınırlı 

olduğu sivil havacılık şirketlerinin %100'ünü 

ellerinde tutabilmektedirler. Hindistan'da 

ikamet etmeyen Hintlilerin çifte 

vatandaşlık hakları vardır ve Hindistan 

vatandaşı gibi yatırım yapabilmektedirler. 

Yurt dışına sermaye çıkışı Hindistan 

vatandaşları için giderek kolaylaşmaktadır.

Dünyanın yazılım 

sektöründe önde gelen 

ülkelerinden biri olan 

Hindistan, dünyanın en 

önemli yazılım ve hizmet 

ihracatçılarından biridir. 

Güçlü ekonomik 

büyüme, teknoloji 

altyapısı, eğitilmiş insan 

gücü, rekabetçi Hintli 

firmalar ve Hindistan 

hükümetinin desteği, 

Hindistan bilişim 

sektörünün (IT) 

gelişmesine hız 

kazandırmıştır. 
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Hindistan'ın özelleştirme politikası 

kapsamında yabancı yatırımcılar devlet 

mallarının satışlarına teklif 

verebilmektedirler. Bu özelleştirme 

politikası 2004 Mayıs ayındaki hükümet 

değişikliği ile hızını kaybetti. Yabancı 

yatırımcılar yatırımlarının başında ya da 

yatırım yapıldıktan sonra Hindistan 

vatandaşı gibi muamele görmektedirler. 

Lisans gerektiren sektörlerde yabancı 

yatırımcılara prosedürlerde ayrımcılık 

yapılmamaktadır. Buna rağmen bazı 

tüketim malı sektörlerinde ihracat 

zorunlulukları ve yerli girdi kullanma 

zorunluluğu yabancı yatırımcılara kabul 

ettirildi.

Bazı Sektörlere İlişkin 

Yabancı Yatırım İzinleri

Reklamcılık ve Sinema: Sinema 

sanayinde bazı şartlar aranmakla birlikte, 

söz konusu sektörlerde otomatik onayla 

%100 yabancı yatırıma izin verilmektedir.

Tarım: Yabancı yatırımcılar çiftçiliğe 

giremezler ve tarım arazisi sahibi 

olamazlar. Tohum, çiçekçilik, bahçıvanlık, 

hayvan çiftliği, su ürünleri çiftliği, sebze ve 

mantar tarımına otomatik onay ile sınırsız 

izin vardır. Devletten şartlı onaylanmak 

üzere çay yetiştirmekte de sınırsız izin 

bulunmaktadır. Şirketin öz sermayesinin 

%26'sını Hintli bir ortağa ya da halka 5 yıl 

içinde bırakmak gerekmektedir. Hiç bir 

şart olmadan çiçekçilik, bahçıvanlık, su 

ürünleri, tohum üretme ve geliştirme 

hizmetlerinde otomatik onayla %100 

yabancı girişimci olanağı bulunmaktadır.

Havaalanı Altyapısı: Yeni projelere %100 

yabancı girişimci izni vardır. Mevcut 

projelere en fazla %74 yatırıma izin vardır. 

Mevcut bir projeye daha fazla yabancı 

sermaye için Yabancı Yatırımı Geliştirme 

Kurulunun (FIPB) izni gerekmektedir. 

Yabancı yatırımcılar, havaalanlarının yer 

hizmetlerine iştirak etmek koşuluyla %74 

paya kadar sahip olabilirler. Yabancı 

yatırımcılar bakım ve tamir hizmetlerine, 

uçuş eğitim enstitülerine ve teknik eğitim 

enstitülerine %100 sahip olabilirler.

Alkol Damıtma ve Mayalama: Yabancı 

yatırım sınırı yoktur. Otomatik ruhsat 

mümkündür ancak devlet onayı 

gerekmektedir.

Otomotiv: Yabancı yatırım sınırı yoktur. 

Otomatik onay mümkündür.

Bankacılık: Yabancı portföy yatırımları 

dahil olmak üzere devlet özel 

bankacılıktaki yabancı yatırım üst sınırını 

%74'e kadar artırdı. Devletin sahip olduğu 

bankalarda doğrudan yabancı yatırım 

%20'yi geçemez. Her şartta ödenmiş 

sermayenin en az %26'sının yerli ortağın 

elinde olması gerekmektedir. Yabancı 

bankaların bağlı ortaklıkları bu 

gereklilikten muaftır. Yabancı Kurumsal 

Yatırımlar %49 ile sınırlandırıldı. 

Hindistan'daki yabancı bankalar ana 

bankalarının şubeleri ya da bağlı 

ortaklıkları olarak çalışabilirler.

Sigara ve Tütün Ürünleri: Doğrudan 

yabancı yatırımlara sınır yoktur, ancak 

lisans ve devlet onayı gerekmektedir.

Kömür/Linyit: Kömür işleme ve kömür 

santrallerinde yabancı yatırıma %100 

oranında izin verilmektedir fakat maden 

arama ve çıkarmada %74 yabancı yatırım 

sınırı vardır. Özel sektörün yatırım teklifleri 

otomatik onaylanmaktadır. Devlete ait 

birimlerde yabancı yatırım %49'a kadar 

çıkabilmektedir.

Kahve ve Kauçuk İmalatı ve 

Depolama: Yabancı yatırımlar hiç bir şart 

olmadan otomatik onaylanmaktadır.

İnşaat Projeleri: Yolların, otobanların, 

taşıt köprülerinin, tünellerin, limanların, 

meskenlerin, ticari mülklerin, tatil 

yerlerinin, eğitim enstitülerinin, 

altyapılarının yapım ve onarımı doğrudan 

yabancı yatırımlara %100 açıktır.

Mektup Dağıtma Dışındaki Kurye 

Hizmetleri: Yabancı Yatırımı Geliştirme 

Kurulu (FIPB) onayıyla birlikte %100 

yabancı yatırıma izin vardır.

Savunma ve Stratejik Sanayiler: 

Yabancı yatırım %26 ile sınırlandırılmıştır, 

Savunma Bakanlığından lisans 

gerekmektedir ve otomatik onay yoktur.

İlaç/Eczacılık: İlaç üretiminde otomatik 

onayla %100 oranında yabancı yatırıma 

izin vardır.

E-ticaret: B2B alanında %100 oranında 

doğrudan yabancı yatırım izni vardır. 

Perakende e-ticaretinde yabancı yatırıma 

izin yoktur.

Tehlikeli Kimyasallar: Otomatik onay ve 

lisans ile %100 oranında yabancı yatırıma 

izin vardır.

Gıda İşleme: Maltlı gıdalar, bira dâhil 

alkollü içkiler dışındaki ürünlerde otomatik 

onay ile %100 yatırım izni vardır. Korunan 

küçük ölçekli sanayilerde yabancı 

yatırımlar öz sermayenin %24'ünü 

geçemez. Soğuk depolama tesislerinde 

otomatik onayla %74'e kadar yatırım 

yapılabilir.

Sağlık ve Eğitim Hizmetleri: Yabancı 

yatırım otomatik onayla %51 ile 

sınırlandırılmıştır. Daha fazla paya Yabancı 

Yatırımı Geliştirme Kurulu (FIPB) onayı ile 

izin verilmektedir.

Oteller, Turizm ve Lokantalar: 

Otomatik onay ile %100 oranında yabancı 

yatırıma izin vardır.

Konut ve Gayrimenkul: Perakende ev 

satışında yabancı yatırıma izin yoktur. Yapı 

malzemeleri üretimi ve tatil yeri, otel, ticari 

mülk gibi entegre yatırımlarda devlet 

onayı ile %100 yatırım yapılabilir.

Bilgi Teknolojileri: Yazılım ve 

elektronikte otomatik onay ile %100 

oranında doğrudan yabancı yatırım izni 

vardır. Uzay ve savunma sektörlerine izin 

yoktur.

Sigortacılık: Sigortacılığa ve sigorta 

komisyonculuğuna yapılan yatırımlar %26 

ile sınırlandırılmıştır. Sigorta Düzenleme ve 

Geliştirme makamından alınan lisansla 

otomatik onay verilmektedir. Hindistan 

hükümeti 2004 Temmuz ayında doğrudan 

yabancı yatırım sınırını %49'a çıkartmak 

istediğini duyurmuştur, fakat bu 

parlamento onayı ve sigorta düzenleme 

ve geliştirme kanunlarında yasa değişikliği 

gerektirmektedir. 2008 Aralık ayında 

hükümet bu yasa değişikliği teklifini 

sunmuş ancak bu sunum uzun bir sürecin 

ilk adımıdır ve bu yasa teklifi 

onaylanmadan yatırım izni %49'a 

çıkarılamaz.

YATIRIMLARDA 

ÖNCELİKLİ ALANLAR

Belirli alanlarda yapılan yatırım başvuruları 

öncelikli değerlendirilir. Bunlar; otomatik 

onay listesinde olup henüz otomatik onay 

şartları oluşmamış mallar, altyapı, ihracat 

potansiyeli olan mallar, büyük iş gücü 

potansiyeli olan özellikle kırsal kesimdeki 

projeler, doğrudan ya da dolaylı olarak 

tarım ile ilgili mallar, hastane ve ilaçlar gibi 

sosyal projeler, yeni teknoloji yatırımları 

olarak sıralanır. Detaylı olarak hazırlanan 

ayrıntılı bir teklif sonrasında, bu yatırımın 

Hindistan'ın endüstriyel gelişim amaçlarıyla 

uyuştuğu FIPB tarafından kabul görürse üç 

hafta gibi kısa bir süre içinde bu yatırım 

onaylanabilir.

ÜLKEDEKİ SERBEST 

BÖLGELER (ÖZEL 

EKONOMİK 

BÖLGELER)

Hindistan'da kurulabilen birkaç tane 

serbest bölge çeşidi vardır. Bunlardan en 

önemlisi Özel Ekonomik Bölge olarak 

adlandırılan serbest bölgedir. Bu 

bölgelerde her çeşit üretim ve hizmet 

faaliyeti yürütülebilmektedir. Yatırım ve 

işletme safhasında bütün vergilerden 

muafiyet sağlanmaktadır. İç piyasaya mal 

ve hizmet satışı yapılabilmektedir. Yatırımın 

5 yıl içinde net döviz kazandırma olarak 

geri dönüşümü gerçekleşmektedir.

İhracat İşleme Bölgeleri ve Yazılım 

Teknoloji Parkları da ihracata yönelik 

faaliyetler için düzenlenmiş diğer serbest 

bölge çeşitleridir.

İhracata yönelik birimler de bu 

kapsamdaki farklı bir yaklaşımdır. Bu 

şirketlerin üretim tesisi herhangi bir yerde 

olabilir. Üretimin tamamını ihraç etmek 

zorunluluğu vardır.
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Hindistan'ın özelleştirme politikası 

kapsamında yabancı yatırımcılar devlet 

mallarının satışlarına teklif 

verebilmektedirler. Bu özelleştirme 

politikası 2004 Mayıs ayındaki hükümet 

değişikliği ile hızını kaybetti. Yabancı 

yatırımcılar yatırımlarının başında ya da 

yatırım yapıldıktan sonra Hindistan 

vatandaşı gibi muamele görmektedirler. 

Lisans gerektiren sektörlerde yabancı 

yatırımcılara prosedürlerde ayrımcılık 

yapılmamaktadır. Buna rağmen bazı 

tüketim malı sektörlerinde ihracat 

zorunlulukları ve yerli girdi kullanma 

zorunluluğu yabancı yatırımcılara kabul 

ettirildi.

Bazı Sektörlere İlişkin 

Yabancı Yatırım İzinleri

Reklamcılık ve Sinema: Sinema 

sanayinde bazı şartlar aranmakla birlikte, 

söz konusu sektörlerde otomatik onayla 

%100 yabancı yatırıma izin verilmektedir.

Tarım: Yabancı yatırımcılar çiftçiliğe 

giremezler ve tarım arazisi sahibi 

olamazlar. Tohum, çiçekçilik, bahçıvanlık, 

hayvan çiftliği, su ürünleri çiftliği, sebze ve 

mantar tarımına otomatik onay ile sınırsız 

izin vardır. Devletten şartlı onaylanmak 

üzere çay yetiştirmekte de sınırsız izin 

bulunmaktadır. Şirketin öz sermayesinin 

%26'sını Hintli bir ortağa ya da halka 5 yıl 

içinde bırakmak gerekmektedir. Hiç bir 

şart olmadan çiçekçilik, bahçıvanlık, su 

ürünleri, tohum üretme ve geliştirme 

hizmetlerinde otomatik onayla %100 

yabancı girişimci olanağı bulunmaktadır.

Havaalanı Altyapısı: Yeni projelere %100 

yabancı girişimci izni vardır. Mevcut 

projelere en fazla %74 yatırıma izin vardır. 

Mevcut bir projeye daha fazla yabancı 

sermaye için Yabancı Yatırımı Geliştirme 

Kurulunun (FIPB) izni gerekmektedir. 

Yabancı yatırımcılar, havaalanlarının yer 

hizmetlerine iştirak etmek koşuluyla %74 

paya kadar sahip olabilirler. Yabancı 

yatırımcılar bakım ve tamir hizmetlerine, 

uçuş eğitim enstitülerine ve teknik eğitim 

enstitülerine %100 sahip olabilirler.

Alkol Damıtma ve Mayalama: Yabancı 

yatırım sınırı yoktur. Otomatik ruhsat 

mümkündür ancak devlet onayı 

gerekmektedir.

Otomotiv: Yabancı yatırım sınırı yoktur. 

Otomatik onay mümkündür.

Bankacılık: Yabancı portföy yatırımları 

dahil olmak üzere devlet özel 

bankacılıktaki yabancı yatırım üst sınırını 

%74'e kadar artırdı. Devletin sahip olduğu 

bankalarda doğrudan yabancı yatırım 

%20'yi geçemez. Her şartta ödenmiş 

sermayenin en az %26'sının yerli ortağın 

elinde olması gerekmektedir. Yabancı 

bankaların bağlı ortaklıkları bu 

gereklilikten muaftır. Yabancı Kurumsal 

Yatırımlar %49 ile sınırlandırıldı. 

Hindistan'daki yabancı bankalar ana 

bankalarının şubeleri ya da bağlı 

ortaklıkları olarak çalışabilirler.

Sigara ve Tütün Ürünleri: Doğrudan 

yabancı yatırımlara sınır yoktur, ancak 

lisans ve devlet onayı gerekmektedir.

Kömür/Linyit: Kömür işleme ve kömür 

santrallerinde yabancı yatırıma %100 

oranında izin verilmektedir fakat maden 

arama ve çıkarmada %74 yabancı yatırım 

sınırı vardır. Özel sektörün yatırım teklifleri 

otomatik onaylanmaktadır. Devlete ait 

birimlerde yabancı yatırım %49'a kadar 

çıkabilmektedir.

Kahve ve Kauçuk İmalatı ve 

Depolama: Yabancı yatırımlar hiç bir şart 

olmadan otomatik onaylanmaktadır.

İnşaat Projeleri: Yolların, otobanların, 

taşıt köprülerinin, tünellerin, limanların, 

meskenlerin, ticari mülklerin, tatil 

yerlerinin, eğitim enstitülerinin, 

altyapılarının yapım ve onarımı doğrudan 

yabancı yatırımlara %100 açıktır.

Mektup Dağıtma Dışındaki Kurye 

Hizmetleri: Yabancı Yatırımı Geliştirme 

Kurulu (FIPB) onayıyla birlikte %100 

yabancı yatırıma izin vardır.

Savunma ve Stratejik Sanayiler: 

Yabancı yatırım %26 ile sınırlandırılmıştır, 

Savunma Bakanlığından lisans 

gerekmektedir ve otomatik onay yoktur.

İlaç/Eczacılık: İlaç üretiminde otomatik 

onayla %100 oranında yabancı yatırıma 

izin vardır.

E-ticaret: B2B alanında %100 oranında 

doğrudan yabancı yatırım izni vardır. 

Perakende e-ticaretinde yabancı yatırıma 

izin yoktur.

Tehlikeli Kimyasallar: Otomatik onay ve 

lisans ile %100 oranında yabancı yatırıma 

izin vardır.

Gıda İşleme: Maltlı gıdalar, bira dâhil 

alkollü içkiler dışındaki ürünlerde otomatik 

onay ile %100 yatırım izni vardır. Korunan 

küçük ölçekli sanayilerde yabancı 

yatırımlar öz sermayenin %24'ünü 

geçemez. Soğuk depolama tesislerinde 

otomatik onayla %74'e kadar yatırım 

yapılabilir.

Sağlık ve Eğitim Hizmetleri: Yabancı 

yatırım otomatik onayla %51 ile 

sınırlandırılmıştır. Daha fazla paya Yabancı 

Yatırımı Geliştirme Kurulu (FIPB) onayı ile 

izin verilmektedir.

Oteller, Turizm ve Lokantalar: 

Otomatik onay ile %100 oranında yabancı 

yatırıma izin vardır.

Konut ve Gayrimenkul: Perakende ev 

satışında yabancı yatırıma izin yoktur. Yapı 

malzemeleri üretimi ve tatil yeri, otel, ticari 

mülk gibi entegre yatırımlarda devlet 

onayı ile %100 yatırım yapılabilir.

Bilgi Teknolojileri: Yazılım ve 

elektronikte otomatik onay ile %100 

oranında doğrudan yabancı yatırım izni 

vardır. Uzay ve savunma sektörlerine izin 

yoktur.

Sigortacılık: Sigortacılığa ve sigorta 

komisyonculuğuna yapılan yatırımlar %26 

ile sınırlandırılmıştır. Sigorta Düzenleme ve 

Geliştirme makamından alınan lisansla 

otomatik onay verilmektedir. Hindistan 

hükümeti 2004 Temmuz ayında doğrudan 

yabancı yatırım sınırını %49'a çıkartmak 

istediğini duyurmuştur, fakat bu 

parlamento onayı ve sigorta düzenleme 

ve geliştirme kanunlarında yasa değişikliği 

gerektirmektedir. 2008 Aralık ayında 

hükümet bu yasa değişikliği teklifini 

sunmuş ancak bu sunum uzun bir sürecin 

ilk adımıdır ve bu yasa teklifi 

onaylanmadan yatırım izni %49'a 

çıkarılamaz.

YATIRIMLARDA 

ÖNCELİKLİ ALANLAR

Belirli alanlarda yapılan yatırım başvuruları 

öncelikli değerlendirilir. Bunlar; otomatik 

onay listesinde olup henüz otomatik onay 

şartları oluşmamış mallar, altyapı, ihracat 

potansiyeli olan mallar, büyük iş gücü 

potansiyeli olan özellikle kırsal kesimdeki 

projeler, doğrudan ya da dolaylı olarak 

tarım ile ilgili mallar, hastane ve ilaçlar gibi 

sosyal projeler, yeni teknoloji yatırımları 

olarak sıralanır. Detaylı olarak hazırlanan 

ayrıntılı bir teklif sonrasında, bu yatırımın 

Hindistan'ın endüstriyel gelişim amaçlarıyla 

uyuştuğu FIPB tarafından kabul görürse üç 

hafta gibi kısa bir süre içinde bu yatırım 

onaylanabilir.

ÜLKEDEKİ SERBEST 

BÖLGELER (ÖZEL 

EKONOMİK 

BÖLGELER)

Hindistan'da kurulabilen birkaç tane 

serbest bölge çeşidi vardır. Bunlardan en 

önemlisi Özel Ekonomik Bölge olarak 

adlandırılan serbest bölgedir. Bu 

bölgelerde her çeşit üretim ve hizmet 

faaliyeti yürütülebilmektedir. Yatırım ve 

işletme safhasında bütün vergilerden 

muafiyet sağlanmaktadır. İç piyasaya mal 

ve hizmet satışı yapılabilmektedir. Yatırımın 

5 yıl içinde net döviz kazandırma olarak 

geri dönüşümü gerçekleşmektedir.

İhracat İşleme Bölgeleri ve Yazılım 

Teknoloji Parkları da ihracata yönelik 

faaliyetler için düzenlenmiş diğer serbest 

bölge çeşitleridir.

İhracata yönelik birimler de bu 

kapsamdaki farklı bir yaklaşımdır. Bu 

şirketlerin üretim tesisi herhangi bir yerde 

olabilir. Üretimin tamamını ihraç etmek 

zorunluluğu vardır.
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ÜLKEDE İŞ KURMA 

MEVZUATI

Yapılan araştırmalara göre Hindistan'da yer 

seçerken dikkate alınması gereken en 

önemli hususlar şunlardır:

1- Fiziksel altyapı

2- Eyalet bazında hükümet destekleri

3- Enerji maliyeti ve olanakları

4- Yasa ve yönetmelikler

Diğer dikkate alınması gereken etkenler 

ise yeterli iş gücü ve maliyeti, iş kültürü, 

kaynaklara ve/veya pazara yakınlıktır. İş 

kanununa göre 100 kişiden fazla işçi 

çalıştıran bir işveren, devlet çalışma 

temsilcisinden izin almadan işçi 

çıkartamaz. Bu izni almak neredeyse 

imkânsızdır.

Pazarda kısa sürede fiziksel varlığını 

göstermek isteyen şirketler için iş 

merkezlerinde yer kiralamak iyi bir 

seçenektir. İş merkezleri taşınmaya hazır, 

iletişim için kabloları çekilmiş ve klimalıdır. 

Faturalandırma aylık olarak yapılır. Uzun 

vadeli kullanımlar için indirim uygulaması 

olabilmektedir. Çoğu eyalette yazılım, 

biyoteknoloji ve otomotiv için özel 

teknoloji parkları mevcuttur.

Bir bağlı şirket kurmak ( joint venture) ya 

da bir Hintliyle ortak olmak istemeyen bir 

firma ya da bireysel girişimci Hindistan'da 

irtibat ofisi, proje ofisi veya şube ofisi 

açabilir. Hindistan Merkez Bankasından 

onay almak gerekmektedir. “FNC 1” formu 

doldurularak onay için başvurulabilir. 

Şirketlerin iş yeri tuttuktan sonra 30 gün 

içinde kendilerini tescil dairesine 

kaydettirmeleri gerekmektedir.

Çoğu yabancı şirket ülkede varlığını bir 

temsilci ya da irtibat ofisi yardımıyla 

sürdürmektedir ancak bu ofisler 

Hindistan'da ticari işlemler 

yapmamaktadırlar. Bu ofislerin amacı 

ağlarını denetlemek, ürün bilinirliğini 

artırmak, iş ve yatırım için daha farklı 

fırsatlar araştırmaktır. Bir irtibat bürosu 

Hindistan'da ticari işlem yapamaz ve kâr 

elde edemez. Kâr elde etmediği için de 

vergilendirilmez. Bu ofisler aynı zamanda 

komisyon alamazlar ve hizmetleri 

dolayısıyla kâr elde edemezler. Bir irtibat 

ofisi Hindistan dışına para çıkartamaz.

DIŞ TİCARET

Hindistan'ın son dönemdeki dış ticaret 

verilerine bakıldığında, ihracatın 2011 

yılında %36,8 büyüme gösterdiği, 2012 

yılında ise eğilimin tersine döndüğü ve 

ihracatta %4 civarında daralma yaşandığı, 

2013 yılında ise ülkenin ihracatının %16,3 

artarak 337 milyar dolara yükseldiği 

görülmektedir. 2014 ve 2015 yıllarında ülke 

ihracatı yine daralma eğilimine girdi ve 

ihracat 2014'te %5,5 2015'te ise %16,9 

azaldı. Yine 2015 yılında ithalat bir önceki 

yıla göre %15,5'lik azalışla 390,8 milyar 

dolara geriledi. Bu durumun neticesinde 

2014 yılında 144,8 milyar dolar olan dış 

ticaret açığı, 2015 yılında 126,4 milyar 

dolara geriledi.

DIŞ TİCARET 

POLİTİKASI

Hindistan'da 1991 yılında ticareti 

şeffaflaştırma yönünde ekonomik 

reformlar yapılmaya başlandı. İthalat 

gümrük vergileri 1991 yılındaki tepe 

noktası olan %350'lerden şu andaki 

ortalama düzey olan %10'lara kadar 

tedrici olarak azaltıldı. Fakat uluslararası 

standartlara göre hala çok yüksek olan bu 

ithalat vergileri uluslararası firmaların bu 

pazara satış yapmalarını engellemektedir.

Hindistan'ın hali hazırdaki mevzuatı 2002-

2007 ithalat-ihracat politikasına bağlıdır. 

Çoğu alanda lisansa gerek duymadan 

ithalat izni uygulanmaktadır. Bazı alanlarda 

ürünler kısıtlanmış ya da yasaklanmıştır ve 

bazıları sadece devlet kurumlarınca 

yapılmaktadır.

TARİFELER VE DİĞER 

VERGİLER

Hindistan hükümetinin ekonomik reform 

çabalarına karşın Hindistan'a ihracat 

yaparken, çeşitli tarife ve tarife dışı 

engellerle karşılaşılmaktadır. Hükümet, 

tarım dışı ürünlere uygulanan tarifeleri 

yeniden yapılandırmaya devam 

etmektedir. Hükümetin Şubat 2007'de 

açıklanan 2007/08 bütçesine göre çoğu 

sanayi ürününe uygulanan vergi %12,5'ten 

%10'a düşürüldü. Aynı zamanda hükümet 

birçok ham madde ve ara malına 

uygulanan vergileri de düşürdü. Örnek 

olarak; polyester lifler, iplik ve diğer ham 

maddelerdeki tarifeler %10'dan %7,5'e 

düşürüldü. Hükümet kimyasallar ve 

plastiklerdeki tarife oranlarını da %12,5'ten 

%7,5'e düşürdü. Bu ürünlerdeki tarife 

indirimlerine karşın, Hindistan'ın sanayi 

ürünlerindeki ortalama tarife oranı hala 

yüksektir. Petrokimyasallar, otomobiller, 

motosikletler ve nihai çelik ürünleri tarife 

oranlarının çok yüksek olduğu sektörlerdir. 

Tekstil sektöründe de şeffaf olmayan tarife 

oranları vardır.

Tarım dışı ürünlere düşük tarife 

uygulanmasına karşın, Hindistan'ın tarım 

dışı ürün tarifelerinin ancak %71,6'sı 

bağlayıcı tarifeye uygundur. Dünya Ticaret 

Örgütü'ne (DTÖ) göre, Hindistan'ın 

ortalama bağlama oranı %48,6'dır, bu 

oran uygulanan ortalama tarife oranlarının 

oldukça üzerindedir. Aynı zamanda, 

Hindistan'ın DTÖ bağlı tarım ürünleri 

tarifeleri %100 ile %300 arasında değişen 

oranlarıyla ve ortalama %114 olan 

bağlanmış tarife oranlarıyla dünyada en 

yüksekler arasındadır. 

İthal mallar ayrıca, eyalet bazında katma 

değer ya da satış vergileri ve Temel 

Tüketim Vergisi ile birlikte çeşitli yerel vergi 

ve harçlara tabidir.

Mart 2006'da hükümet %4 oranında ad 

valorem “ekstra ek vergi” uygulaması 

getirdi. Bu ekstra ek vergi (özel ek vergi de 

denilmektedir) tüm ithal mallara 

uygulanmaktadır. Ekstra ek vergi, temel 

gümrük vergisi ve ek verginin üzerine ek 

olarak uygulanmaktadır. 14 Eylül 2007 

tarihinde hükümet yeni bir gümrük tebliği 

yayınlayarak ithalatçıların ekstra ek vergi 

için vergi iadesi alabilmelerine olanak 

sağlamıştır. İthalatçılar, vergi iadesi 

prosedürlerinin zaman alıcı olduğunu dile 

getirmektedirler.

Geçici Giriş

1962 Hindistan Gümrük Yasası malların 

Hindistan'a geçici girmesine izin 

vermektedir. Yasanın 74. bölümü geçici 

olarak ithal edilip sonra ihraç edilen 

ürünlere vergi iadesi sunmaktadır. Ürünler 

tekrar ihraç edilirken ithal edildiği zaman 

ödenen verginin bir kısmı geri 

ödenmektedir.

Bu vergi iadesinin oranı ürünün 

Hindistan'a geldiği ya da kullanıldığı 

andan itibaren zamanla orantılıdır. Eğer 

mallar Hindistan'da kullanılmadan hemen 

ihraç edilmişse verilen gümrük vergisinin 

%98'ine kadar iade verilmektedir. İthal 

edildiği andan itibaren 24 ay içinde 

yapılan ihracatlarda bu iade geçerlidir.

Fuar, sergi ve seminerlerde sergilenmek 

için geçici olarak ithal edilen ürünler özel 

hükümlere tabidir. Bu ürünler 6 ay içinde 

ülkeden çıkarılacağı taahhüdü ile 

gümrüksüz olarak girebilmektedir.

Ürün Standartları ile İlgili 

Uygulamalar

Hindistan'da standart düzenlemeleri hızla 

artış göstermektedir. Hindistan dünya 

standartlarını yakalamak için çok çaba sarf 

etmektedir ve çoğu standartları da ISO 
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ÜLKEDE İŞ KURMA 

MEVZUATI

Yapılan araştırmalara göre Hindistan'da yer 

seçerken dikkate alınması gereken en 

önemli hususlar şunlardır:

1- Fiziksel altyapı

2- Eyalet bazında hükümet destekleri

3- Enerji maliyeti ve olanakları

4- Yasa ve yönetmelikler

Diğer dikkate alınması gereken etkenler 

ise yeterli iş gücü ve maliyeti, iş kültürü, 

kaynaklara ve/veya pazara yakınlıktır. İş 

kanununa göre 100 kişiden fazla işçi 

çalıştıran bir işveren, devlet çalışma 

temsilcisinden izin almadan işçi 

çıkartamaz. Bu izni almak neredeyse 

imkânsızdır.

Pazarda kısa sürede fiziksel varlığını 

göstermek isteyen şirketler için iş 

merkezlerinde yer kiralamak iyi bir 

seçenektir. İş merkezleri taşınmaya hazır, 

iletişim için kabloları çekilmiş ve klimalıdır. 

Faturalandırma aylık olarak yapılır. Uzun 

vadeli kullanımlar için indirim uygulaması 

olabilmektedir. Çoğu eyalette yazılım, 

biyoteknoloji ve otomotiv için özel 

teknoloji parkları mevcuttur.

Bir bağlı şirket kurmak ( joint venture) ya 

da bir Hintliyle ortak olmak istemeyen bir 

firma ya da bireysel girişimci Hindistan'da 

irtibat ofisi, proje ofisi veya şube ofisi 

açabilir. Hindistan Merkez Bankasından 

onay almak gerekmektedir. “FNC 1” formu 

doldurularak onay için başvurulabilir. 

Şirketlerin iş yeri tuttuktan sonra 30 gün 

içinde kendilerini tescil dairesine 

kaydettirmeleri gerekmektedir.

Çoğu yabancı şirket ülkede varlığını bir 

temsilci ya da irtibat ofisi yardımıyla 

sürdürmektedir ancak bu ofisler 

Hindistan'da ticari işlemler 

yapmamaktadırlar. Bu ofislerin amacı 

ağlarını denetlemek, ürün bilinirliğini 

artırmak, iş ve yatırım için daha farklı 

fırsatlar araştırmaktır. Bir irtibat bürosu 

Hindistan'da ticari işlem yapamaz ve kâr 

elde edemez. Kâr elde etmediği için de 

vergilendirilmez. Bu ofisler aynı zamanda 

komisyon alamazlar ve hizmetleri 

dolayısıyla kâr elde edemezler. Bir irtibat 

ofisi Hindistan dışına para çıkartamaz.

DIŞ TİCARET

Hindistan'ın son dönemdeki dış ticaret 

verilerine bakıldığında, ihracatın 2011 

yılında %36,8 büyüme gösterdiği, 2012 

yılında ise eğilimin tersine döndüğü ve 

ihracatta %4 civarında daralma yaşandığı, 

2013 yılında ise ülkenin ihracatının %16,3 

artarak 337 milyar dolara yükseldiği 

görülmektedir. 2014 ve 2015 yıllarında ülke 

ihracatı yine daralma eğilimine girdi ve 

ihracat 2014'te %5,5 2015'te ise %16,9 

azaldı. Yine 2015 yılında ithalat bir önceki 

yıla göre %15,5'lik azalışla 390,8 milyar 

dolara geriledi. Bu durumun neticesinde 

2014 yılında 144,8 milyar dolar olan dış 

ticaret açığı, 2015 yılında 126,4 milyar 

dolara geriledi.

DIŞ TİCARET 

POLİTİKASI

Hindistan'da 1991 yılında ticareti 

şeffaflaştırma yönünde ekonomik 

reformlar yapılmaya başlandı. İthalat 

gümrük vergileri 1991 yılındaki tepe 

noktası olan %350'lerden şu andaki 

ortalama düzey olan %10'lara kadar 

tedrici olarak azaltıldı. Fakat uluslararası 

standartlara göre hala çok yüksek olan bu 

ithalat vergileri uluslararası firmaların bu 

pazara satış yapmalarını engellemektedir.

Hindistan'ın hali hazırdaki mevzuatı 2002-

2007 ithalat-ihracat politikasına bağlıdır. 

Çoğu alanda lisansa gerek duymadan 

ithalat izni uygulanmaktadır. Bazı alanlarda 

ürünler kısıtlanmış ya da yasaklanmıştır ve 

bazıları sadece devlet kurumlarınca 

yapılmaktadır.

TARİFELER VE DİĞER 

VERGİLER

Hindistan hükümetinin ekonomik reform 

çabalarına karşın Hindistan'a ihracat 

yaparken, çeşitli tarife ve tarife dışı 

engellerle karşılaşılmaktadır. Hükümet, 

tarım dışı ürünlere uygulanan tarifeleri 

yeniden yapılandırmaya devam 

etmektedir. Hükümetin Şubat 2007'de 

açıklanan 2007/08 bütçesine göre çoğu 

sanayi ürününe uygulanan vergi %12,5'ten 

%10'a düşürüldü. Aynı zamanda hükümet 

birçok ham madde ve ara malına 

uygulanan vergileri de düşürdü. Örnek 

olarak; polyester lifler, iplik ve diğer ham 

maddelerdeki tarifeler %10'dan %7,5'e 

düşürüldü. Hükümet kimyasallar ve 

plastiklerdeki tarife oranlarını da %12,5'ten 

%7,5'e düşürdü. Bu ürünlerdeki tarife 

indirimlerine karşın, Hindistan'ın sanayi 

ürünlerindeki ortalama tarife oranı hala 

yüksektir. Petrokimyasallar, otomobiller, 

motosikletler ve nihai çelik ürünleri tarife 

oranlarının çok yüksek olduğu sektörlerdir. 

Tekstil sektöründe de şeffaf olmayan tarife 

oranları vardır.

Tarım dışı ürünlere düşük tarife 

uygulanmasına karşın, Hindistan'ın tarım 

dışı ürün tarifelerinin ancak %71,6'sı 

bağlayıcı tarifeye uygundur. Dünya Ticaret 

Örgütü'ne (DTÖ) göre, Hindistan'ın 

ortalama bağlama oranı %48,6'dır, bu 

oran uygulanan ortalama tarife oranlarının 

oldukça üzerindedir. Aynı zamanda, 

Hindistan'ın DTÖ bağlı tarım ürünleri 

tarifeleri %100 ile %300 arasında değişen 

oranlarıyla ve ortalama %114 olan 

bağlanmış tarife oranlarıyla dünyada en 

yüksekler arasındadır. 

İthal mallar ayrıca, eyalet bazında katma 

değer ya da satış vergileri ve Temel 

Tüketim Vergisi ile birlikte çeşitli yerel vergi 

ve harçlara tabidir.

Mart 2006'da hükümet %4 oranında ad 

valorem “ekstra ek vergi” uygulaması 

getirdi. Bu ekstra ek vergi (özel ek vergi de 

denilmektedir) tüm ithal mallara 

uygulanmaktadır. Ekstra ek vergi, temel 

gümrük vergisi ve ek verginin üzerine ek 

olarak uygulanmaktadır. 14 Eylül 2007 

tarihinde hükümet yeni bir gümrük tebliği 

yayınlayarak ithalatçıların ekstra ek vergi 

için vergi iadesi alabilmelerine olanak 

sağlamıştır. İthalatçılar, vergi iadesi 

prosedürlerinin zaman alıcı olduğunu dile 

getirmektedirler.

Geçici Giriş

1962 Hindistan Gümrük Yasası malların 

Hindistan'a geçici girmesine izin 

vermektedir. Yasanın 74. bölümü geçici 

olarak ithal edilip sonra ihraç edilen 

ürünlere vergi iadesi sunmaktadır. Ürünler 

tekrar ihraç edilirken ithal edildiği zaman 

ödenen verginin bir kısmı geri 

ödenmektedir.

Bu vergi iadesinin oranı ürünün 

Hindistan'a geldiği ya da kullanıldığı 

andan itibaren zamanla orantılıdır. Eğer 

mallar Hindistan'da kullanılmadan hemen 

ihraç edilmişse verilen gümrük vergisinin 

%98'ine kadar iade verilmektedir. İthal 

edildiği andan itibaren 24 ay içinde 

yapılan ihracatlarda bu iade geçerlidir.

Fuar, sergi ve seminerlerde sergilenmek 

için geçici olarak ithal edilen ürünler özel 

hükümlere tabidir. Bu ürünler 6 ay içinde 

ülkeden çıkarılacağı taahhüdü ile 

gümrüksüz olarak girebilmektedir.

Ürün Standartları ile İlgili 

Uygulamalar

Hindistan'da standart düzenlemeleri hızla 

artış göstermektedir. Hindistan dünya 

standartlarını yakalamak için çok çaba sarf 

etmektedir ve çoğu standartları da ISO 
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standartlarına uygun hale gelmiştir. Buna 

rağmen bazı sektörlerde standartlar 

uluslararası standartlara uygun değildir ve 

standart mevzuatları uluslararası ticarette 

engeller çıkarmaktadır. Hindistan sıklıkla 

Dünya Ticaret Örgütü'ne yeni 

standartlarını bildirmemekte ve diğer 

ülkelere konu hakkında tartışma zamanı 

vermemektedir.

Tüketici hakları derneklerinden gelen 

baskılar ve çevreci eylemler yüzünden 

çoğu sanayi sektöründe alınan önlemler 

büyümüştür. Fakat Hint gıda sağlığı 

yasaları çok eskidir ya da bazen diğer 

uluslararası modellere göre çok katıdır.

Hindistan Standart Bürosu (BIS) 1986 

yılında ulusal standartları geliştirmek için 

kurulmuştur. BIS sanayinin, tüketici 

derneklerinin, bilimsel ve araştırma 

kurumlarının, profesyonel 

organizasyonların, Hindistan 

bakanlıklarının temsilcilerini ve parlamento 

üyelerini bünyesinde bulundurmaktadır.

BIS ürün belgeleme, kalite sistemleri 

onaylama ve test etme ve müşteri 

meseleleri ile de ilgilenmektedir.

Ürün Belgelendirilmesi: Hindistan 

Standart Bürosu'nun ürün standartları, 

genelde gönüllülük esasına dayanır, fakat 

2000 yılında Hindistan'a ithalatlarda miktar 

kısıtlamalarının kaldırılmasıyla devlet bazı 

sektörlerde yerli üreticileri korumak 

zorunda kalmış ve 109 adet ürünün 

ithalatında Hindistan kalite standartları 

şart koşulmuştur. Bu 109 ürünün ihracatını 

yapanlar ve üretenler Hindistan'a ihracat 

yapmadan önce Hindistan Standart 

Bürosu'na kayıt olup sertifikalarını almak 

zorundadırlar.

Bu 109 ürün içinde çeşitli besin 

koruyucuları ve katkıları, süt tozu, sütlü 

bebek gıdaları, bazı çeşit çimentolar, 

elektrikli av aletleri, bazı gaz silindirleri ve 

çok amaçlı kuru piller gibi ürünler vardır.

Hindistan sağlık ve bitki sağlığı 

konusundaki önlemlerini hala DTÖ'ye 

bildirmemiştir. Ülke, çoğu orman ürünlerini 

sınırlayan ve kümes ve çiftlik ürünlerinin 

ithalatını yasaklayan çeşitli düzenlemelere 

devam etmektedir. Süt ürünleri 

kısıtlamalarına gelince, Hindistan ithal süt 

ürünlerine yerli ürünlere oranla daha sıkı 

maksimum kalıntı seviyesi uygulaması 

yapmaktadır.

Bitki ticaretini etkileyebilecek bazı 

düzenleme değişiklikleri için Hindistan'ın 

DTÖ'ye bildirim süreci hakkında kaygılar 

bulunmaktadır. Özellikle, Hindistan “2003 

Bitki Karantina Kanunu”nu, bir DTÖ 

zorunluluğu olmasına karşın kamuya ön 

eleştiri fırsatı sağlamadan birkaç defa 

değiştirdi. Hindistan'ın bu değişiklikleri, 

zahmetli etiketleme koşulları ve haşere ve 

haşere ilacı koşulları getirerek tarım 

ürünleri ticaretini sınırlamaktadır.

Bu ürünlerin üreticileri veya ihracatçıları 

aynı zamanda Hindistan'da varlık 

göstermek zorundadırlar. Eğer bu yabancı 

üreticinin Hindistan'daki resmi temsilcisi 

Hindistan Standart Bürosu'nun şartlarına 

uyacağını kabul ederse bu kural 

uygulanmayabilir. Gaz silindirleri, derin 

kuyu el pompaları ve valfler gibi bazı 

ürünler BIS tarafından görevlendirilen 

müfettişler tarafından incelenir ve özel 

onay ve sertifikaya tabidir.

Uluslararası ticareti ve iş birliğini 

kolaylaştırmak için, Hindistan standartlarını 

başta ana ticaret ortakları olmak üzere 

diğer ülkelere uydurmaya çalışmaktadır.

İŞ ADAMLARININ 

PAZARDA DİKKAT 

ETMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR

İş görüşmelerinde, ilk tanışmada kartvizit 

mutlaka bulunmalıdır. Kartvizitin herhangi 

bir Hint diline tercüme edilmesine gerek 

olmayıp, İngilizce olması yeterlidir. İş 

ilişkilerinde bir Hintli aracı kullanmak 

faydalı olacaktır. Toplantılarda Hintli bir 

meslektaşı götürmek ya da Hint 

bürokrasisini çok iyi bilen birinin ücret 

karşılığı istihdam edilerek bürokrasideki 

işleri takibinin sağlanması mümkündür.

Hindistan'da dışarıdan gelen bilgi ve yeni 

kavramlar, hâkim olan dini inanış ve sosyal 

yapı ile çelişmediği sürece kabul 

görmektedir. Kast sistemi Hint toplumunu 

etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. 

Hindistan'daki iş hacminin büyük bir 

çoğunluğu aile kaynaklıdır. Aile 

şirketlerinde kardeşlerle görüşme yapılmış 

olsa da en son kararı ailenin en büyüğü 

verecektir.

Hindistan'da her şey tartışılabilir. En uygun 

ve gerçekçi fiyata ulaşabilmek için farklı 

sınıflardan birçok firmayla görüşmek 

yararlı olacaktır. Hindistan orta düzeyde 

kolektif bir kültüre sahip olup, kişilerin 

kararlarının aile, grup ve sosyal yapı ile 

çelişmemesine özen gösterilmektedir. 

Kuvvetli ve birbirini tutan bir sosyal yapıya 

sahip oldukları için, hayat hakkında fazla 

endişelenmezler, çünkü toplumdaki herkes 

kendi yerini ve çalışma koşullarını kabul 

etmektedir.

Çalışanlar organizasyonda önemli bir rol 

oynamaktadır. Hint hiyerarşisinde patron 

olan kişi otorite bakımından en üst 

düzeyde kabul edilmektedir. Talimatların 

uygulanmasında ve sonuçlarının tam 

olarak kimin sorumluluğunda olması 

gerektiğini başlangıçta belirtmekte fayda 

vardır. Çalışanlara, talimatlar ve açıklamalar 

yazılı olarak verilmeli ve sizin adınıza 

dağıtımının yapılması sağlanmalıdır. Bu 

sayede bilgilendirmenin yapıldığı bir kez 

daha teyit edilmiş ve kendilerine reddetme 

şansı verilmemiş olunur.

Bu kültürde üniversite mezuniyetine ve 

derecesine büyük saygı gösterilir. Hintliler 

doğrudan “hayır” demekten 

hoşlanmamaktadır. “Hayır” kelimesi 

Hindistan'da yanlış anlamlara 

çekilebileceği için kaçamak cevaplar 

nezaket kuralları içinde hoş 

karşılanmaktadır. Eğer bir davet alırsanız 

"Hayır, yapamam" gibi doğrudan cevaplar 

yerine "Deneyeceğim" veya "Bakalım" gibi 

belirsiz cevaplar verilmesi daha uygun 

düşer.

Şirkette patron konumunda iseniz, 

varlığınıza çok önem verilecek ve 

görüşmeler de en üst seviyede devam 

edecektir. Hindistan'daki katı iş 

kültüründen dolayı ast olan bir kişi ancak 

ast olan personelle görüşebilir.

PASAPORT VE VİZE 

İŞLEMLERİ

Hindistan'a gidecek Türk vatandaşlarının, 

Hindistan'a giriş yaparken geçerli bir 

pasaport taşımaları ve ikamet ettikleri 

ülkedeki Hindistan temsilciliklerinden vize 

almış olmaları gerekmektedir. Vizeler; 

turist, iş, öğrenci, transit vizesi olarak 

alınabilmektedir. Turizm amaçlı ziyaretler 

için genellikle 3 ya da 6 ay süreli vize 

verilmektedir. Verilecek vizenin geçerlilik 

süresi Hindistan'a varıldığında değil veriliş 

tarihinden itibaren başlamaktadır. Seyahat 

planlarınızı buna göre yapmanızda yarar 

vardır.

Ticari amaçla ziyaret yapmak isteyenler, 

Hindistan diplomatik temsilciliklerinden bir 

yıl geçerliliği olan ve birden çok giriş 

yapabilecekleri toplam 120 günlük ticari 

vize alabilmektedirler. Ticari gezilerde 

Hintli firmalardan davetiye gerekmektedir. 

Bu davetiyede Hindistan'da ne kadar 

kalınacağı, ne tür iş yapılacağı 

belirtilmelidir.
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standartlarına uygun hale gelmiştir. Buna 

rağmen bazı sektörlerde standartlar 

uluslararası standartlara uygun değildir ve 

standart mevzuatları uluslararası ticarette 

engeller çıkarmaktadır. Hindistan sıklıkla 

Dünya Ticaret Örgütü'ne yeni 

standartlarını bildirmemekte ve diğer 

ülkelere konu hakkında tartışma zamanı 

vermemektedir.

Tüketici hakları derneklerinden gelen 

baskılar ve çevreci eylemler yüzünden 

çoğu sanayi sektöründe alınan önlemler 

büyümüştür. Fakat Hint gıda sağlığı 

yasaları çok eskidir ya da bazen diğer 

uluslararası modellere göre çok katıdır.

Hindistan Standart Bürosu (BIS) 1986 

yılında ulusal standartları geliştirmek için 

kurulmuştur. BIS sanayinin, tüketici 

derneklerinin, bilimsel ve araştırma 

kurumlarının, profesyonel 

organizasyonların, Hindistan 

bakanlıklarının temsilcilerini ve parlamento 

üyelerini bünyesinde bulundurmaktadır.

BIS ürün belgeleme, kalite sistemleri 

onaylama ve test etme ve müşteri 

meseleleri ile de ilgilenmektedir.

Ürün Belgelendirilmesi: Hindistan 

Standart Bürosu'nun ürün standartları, 

genelde gönüllülük esasına dayanır, fakat 

2000 yılında Hindistan'a ithalatlarda miktar 

kısıtlamalarının kaldırılmasıyla devlet bazı 

sektörlerde yerli üreticileri korumak 

zorunda kalmış ve 109 adet ürünün 

ithalatında Hindistan kalite standartları 

şart koşulmuştur. Bu 109 ürünün ihracatını 

yapanlar ve üretenler Hindistan'a ihracat 

yapmadan önce Hindistan Standart 

Bürosu'na kayıt olup sertifikalarını almak 

zorundadırlar.

Bu 109 ürün içinde çeşitli besin 

koruyucuları ve katkıları, süt tozu, sütlü 

bebek gıdaları, bazı çeşit çimentolar, 

elektrikli av aletleri, bazı gaz silindirleri ve 

çok amaçlı kuru piller gibi ürünler vardır.

Hindistan sağlık ve bitki sağlığı 

konusundaki önlemlerini hala DTÖ'ye 

bildirmemiştir. Ülke, çoğu orman ürünlerini 

sınırlayan ve kümes ve çiftlik ürünlerinin 

ithalatını yasaklayan çeşitli düzenlemelere 

devam etmektedir. Süt ürünleri 

kısıtlamalarına gelince, Hindistan ithal süt 

ürünlerine yerli ürünlere oranla daha sıkı 

maksimum kalıntı seviyesi uygulaması 

yapmaktadır.

Bitki ticaretini etkileyebilecek bazı 

düzenleme değişiklikleri için Hindistan'ın 

DTÖ'ye bildirim süreci hakkında kaygılar 

bulunmaktadır. Özellikle, Hindistan “2003 

Bitki Karantina Kanunu”nu, bir DTÖ 

zorunluluğu olmasına karşın kamuya ön 

eleştiri fırsatı sağlamadan birkaç defa 

değiştirdi. Hindistan'ın bu değişiklikleri, 

zahmetli etiketleme koşulları ve haşere ve 

haşere ilacı koşulları getirerek tarım 

ürünleri ticaretini sınırlamaktadır.

Bu ürünlerin üreticileri veya ihracatçıları 

aynı zamanda Hindistan'da varlık 

göstermek zorundadırlar. Eğer bu yabancı 

üreticinin Hindistan'daki resmi temsilcisi 

Hindistan Standart Bürosu'nun şartlarına 

uyacağını kabul ederse bu kural 

uygulanmayabilir. Gaz silindirleri, derin 

kuyu el pompaları ve valfler gibi bazı 

ürünler BIS tarafından görevlendirilen 

müfettişler tarafından incelenir ve özel 

onay ve sertifikaya tabidir.

Uluslararası ticareti ve iş birliğini 
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TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ

ASELSAN VE TEMSA'DAN 
%100 YERLİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS

Motoru ASELSAN Geliştirdi
66 ülkeye 10 binden fazla araç ihracatı yapan Temsa, üretim 

noktasında hem teknik altyapıya hem de bilgi birikimine sahip. 

Elektrikli çözümler konusunda destek ise şirkete ASELSAN tarafından 

sağlandı. Avenue EV modelinin elektrik motoru ASELSAN tarafından 

özel olarak geliştirildi. Hızlı şarj özelliği sayesinde 8 dakikada şarj 

olabilen otobüs, tek şarj ile 50-70 km yol gidebiliyor. Bu sayede araç, 

güzergâh boyunca kurulacak duraklarda da hızlıca şarj olarak, 

kesintisiz bir şekilde şehir içi ulaşımda hizmet sunabilecek. 

Tesla Kadar Pili Var
Aracın sahip olduğu batarya kapasitesi 75 kWh. Yani böylesi dev 

cüsseli bir otobüs için son derece küçük. Bu batarya 250 kW/340 

beygir gücünde bir motoru besliyor. Tork ise 2700 nM.

Otobüsün elektrikli çekiş sistemini oluşturan çok fazlı motor, araç 

kontrol bilgisayarı, yüksek güç dağıtım birimi, DC/DC çevirici 

birimleri gibi birçok önemli teknoloji, %100 yerli olarak ASELSAN 

tarafından geliştirildi. 

YERLİ OTOMOBİL 
“BİR DÜNYA MARKASI” OLACAK

ASELSAN ile Temsa'nın, ortaklaşa yürüttüğü Türkiye'nin ilk %100 yerli elektrikli otobüsü Avenue EV, yollara çıkmaya hazır hale geldi.

Yerli ve milli otomobilin geliştirme süreci tüm hızı ile devam ederken, otomobilin insanlarda ortaya çıkardığı beklenti de günden güne 

artıyor. Hem elektrikli hem de benzin ve dizel yakıtlı olacak otomobil, güvenlik konusunda dünya devi markalarla yarışacak.

Otomotiv test merkezi bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma 

Merkezi'nde (MAM) tanıtımı yapılması beklenen otomobiller orta ve 

üst segment olacak. Yakıt olarak %100 elektrikli olan modelin yanı sıra 

benzin-dizel yakıt seçeneği de bulunacak. Benzinli olan jeneratörle 

elektrik üretecek.

100 Km'de 2 Litre Benzin
Araçlarda şanzıman ve dişli kutusu olmayacağı için elektrikli teknoloji 

ile sürtünme olmayacak. Menzili artırılmış elektrikli otomobilde benzin 

yakılıp elektrik üretileceği için tüketim ekonomik olacak. 100 km'de 2 

litre benzin tüketimi öngörülüyor.

Güvenlikte Dünya Devlerine Kafa Tutacak
Güvenliğin ön planda tutulduğu araçlar dünyanın bu alanda isim 

yapmış markaları (Honda, Volvo, Mercedes vb.) ile güvenlik açısından 

yarışabilecek seviyede olacak. Uluslararası tüm testlerin yapılacağı 

otomobiller akredite olacağı için ihracat imkânı da bulunuyor. 

Yerli otomobillerin üç önemli özelliği olacak. Az yakması, elektrikli 

olması ve üst düzey güvenlik, yerli otomobilin şifresi olarak kabul 

ediliyor. Hedef 2018 Haziran ayında aracın lansmanını yapmak. 2019 

sonuna kadar da seri üretime geçilmesi planlanıyor.

VESTEL'İN YENİ AMİRAL GEMİSİ 

VENUS Z10
Her çıkardığı yeni Venus modeli ile bir öncekine göre daha çok ilgi görmeyi başaran Vestel, 

Venus telefonların en sonuncusu olan Z10 serisi 5,2″ FHD IPS ekranı, 13MP arka kamerası, 8MP 

ön kamerası, güçlü donanımı ve şık tasarımı ile 2017'de dikkatleri üzerine çekmeye devam 

edeceğe benziyor.

Venus Z10, PDAF, OIS ve EIS teknolojileri ile hareketli objelere hızlı odaklanıp, el titremelerini 

algılayarak çok daha net çekimler sunuyor. Venus Z10'daki 8 çekirdekli 64 Bit Qualcomm işlemci, 

yüksek performans gerektiren birçok uygulamanın başarıyla çalıştırılabilmesini sağlıyor. Venus 

Z10 komple metal ve diamond cut cam birleşimi tasarımı, 2.5 D cam teknolojisi ve parmak izi 

okuyucu özelliği ile ergonomik bir yapıda.

CASPER NİRVANA F SERİSİ İLE 

GÜCÜN YENİ BOYUTU
Türkiye'nin bilgisayar uzmanı markası Casper, Nirvana F serisi 2017 

serisinin F300 dizüstü modeli ile mobil dünyanın sınırlarını zorluyor. 

Yüksek performans için en güncel yedinci nesil Intel işlemci kullanan 

Nirvana F300 serisinde 8 GB RAM, 256 GB SSD depolama, metal 

tasarım, Full HD ekran ve ışıklı klavye gibi özellikler yer alıyor.

Casper Nirvana F300, Intel'in en güncel yedinci nesil i5 platformunu 

kullanıyor. Üst düzey performans ve uzun pil ömrü sunan ve önceki 

nesle göre %13 daha performanslı, yoğun iş seyahatlerinde uzun 

süreli kullanım imkânı sağlıyor. Bilgisayarda bulunan 13,3 inç 

büyüklüğündeki Full HD ekran, kullanım zevkini artırırken en küçük 

detayların bile aktarılabilmesini sağlıyor. Casper Nirvana F300'de 

kullanılan LP DDR3 (Low Power) RAM'ler daha az enerji tüketiyor. 

Düşük seviyede enerji tüketen bu RAM'ler sayesinde bilgisayar tek 

bir şarj ile uzun saatler boyunca kullanılabiliyor. Üzerinde 2 adet USB 

3,1 USB portu bulunan bilgisayarda yüksek hızlı veri aktarımı 

sağlanıyor. Ayrıca 1 adet USB 3,1 Type C portu sayesinde farklı 

portlara dönüşüm sağlanabiliyor.
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KÜLTÜR & SANAT

İslâm ve Batı'nın iç içe geçmiş tarihinin ana 

hatlarını ele alan bu çalışma, siyasî, askerî ve 

toplumsal ilişkilerin yanı sıra , “ben” tasavvuru, 

“öteki” algısı, zaman ve mekân tasavvuru, 

sembolik dil ve imgeler üzerinden inşa edilen 

anlamlar dünyasına eğilmeyi hedefliyor. Kitap, 

İslâm ve Batı toplumlarının etkileşim içinde olan 

ve tedâhül eden tarihlerinin dün ve bugün 

ifade ettiği anlamları ortaya koymak için 

tarihten felsefeye, teolojiden sanata uzanan 

disiplinler arası bir yaklaşımı esas alıyor.

BEN, ÖTEKİ VE ÖTESİ
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Her “ben” iddiası bir “öteki”nin varlığını 

tazammun ederken, her “öteki” vurgusu da bir 

“ben” tasavvuru inşasını zorunlu kılar. Fakat 

modern dikotomilerin tersine, bu ayrımı 

mutlaklaştırarak sonsuz ve sınırsız düşmanlar 

üretmek gerekmiyor. “Öteki” üzerinden verilen 

hükümler, aynı zamanda “ben” ile “biz” ile ilgili 

tanımlamaların da bir aynasıdır. Bu kitap, İslâm 

ve Batı ilişkilerini tahlil ederken, arka planda 

yatan ben-öteki diyalektiğinin izdüşümlerini 

takip etmeyi amaçlıyor.

Yazar  : İbrah�m Kalın

Yayınev� : İnsan Yayınları

KİTAP

“uyuma mehmed�m uyuma”

VATAN İÇİN 
Başkent T�yatroları

1 perde / 75 dak�ka

Yazan: Mehmet Tah�r İk�ler

Yönetmen: Mehmet Tah�r İk�ler

TİYATRO

Milletimizin her ferdi şartların en zor olduğu 

anlarda bile üstün cesareti, sabrı ve metanetiyle 

vatan için seve seve peygamber ocağına 

koşmuştur.

Mehmetçiğimiz hiçbir mazeretin ardına 

saklanmaksızın, Allahuekber dağlarının üç bin 

rakımlı geçitlerinde, ısı sıfırın altında otuz 

derecelerde olmasına rağmen vatanına ve 

istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini 

siper etmiştir.

Sarıkamış'ta büyük kayıplar verilse de vatan 

uğruna çıkılan bu yoldan bir adım bile geri 

adım atmamış, direniş ve mücadele azminin 

üstünlüğünü bizlere miras bırakmıştır. Şehitlik 

mertebesine ulaşan vatan evlatları Türk 

milletinin bağrına defnedilmiştir.

Sarıkamış'ta yaşananlar bizlere birer ibrettir. 

Vatan topraklarımızın en güçlü biçimde 

bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün 

şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların aziz 

hatırası önünde saygıyla eğilip sizleri bu destanı 

izlemeye davet ediyoruz.

KÜLTÜR & SANAT

BORDO BERELİLER SURİYE

Film, 2015'in Eylül ayında geçiyor. Hakkâri Dağlıca'da 16 askeri şehit 

eden PKK'lıların yakalanması için seferberlik başlamıştır. Bölgeye 

getirilen bordo bereliler bu görevi tamamlamaya kararlıdır ve daha 

görevin başından “dön” emri almamak için telsizlerini kapatırlar. 

Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple iş birliği yapan bordo 

berelilerin hedefi Suriye'de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir 

terör örgütünü durdurmaktır. Ancak FETÖ olduğu ortaya çıkan 

örgütün başında yer alan "Çöl İmamı" lakaplı Ebu Salim'i yok 

etmek bir hayli zorlu olacaktır.

SİNEMA

İş dünyasında da değişmeyen tek şey değişimdir. Ya kendimizi 

buna adapte etmeli ya da demode olmayı, daha kötüsü yok 

olmayı göze almalıyız. İyi liderler neden kötü kararlar alırlar veya 

grupların duygusal zekâsını nasıl oluşturabiliriz, gibi can alıcı 

soruların yanıtlarını bu kitapta bulacaksınız. Yönetim alanının en 

etkili uzmanlarının Harvard Business Review'den derlenen 10 

makalesi, değişimle başa çıkmak zorunda olan her yönetici için 

altın değerinde. Bu kitapta hem kendilerini hem de şirketlerini 

değişime hazırlamak isteyen yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak 

fikirleri bulacaksınız.

HBR's 10 Must Reads, hem yeni hem de deneyimli yöneticiler için 

muazzam bir kaynak niteliğinde. Hem kendilerinin hem de 

şirketlerinin büyümesi için büyük fikirler peşinde koşan yöneticilerin 

daha fazla terlemesine gerek kalmadı.

HBR's 10 Must Reads, her yöneticinin bilmesi gereken en önemli 

konulara odaklanıyor. Harvard Business Review'in yüzlerce 

makalesi arasından seçilen Duygusal Zekâ, zamana meydan 

okuyan fikirlerle günümüz iş dünyasının yoluna ışık tutuyor.
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KÜLTÜR & SANAT

İslâm ve Batı'nın iç içe geçmiş tarihinin ana 

hatlarını ele alan bu çalışma, siyasî, askerî ve 

toplumsal ilişkilerin yanı sıra , “ben” tasavvuru, 

“öteki” algısı, zaman ve mekân tasavvuru, 

sembolik dil ve imgeler üzerinden inşa edilen 

anlamlar dünyasına eğilmeyi hedefliyor. Kitap, 

İslâm ve Batı toplumlarının etkileşim içinde olan 

ve tedâhül eden tarihlerinin dün ve bugün 

ifade ettiği anlamları ortaya koymak için 

tarihten felsefeye, teolojiden sanata uzanan 

disiplinler arası bir yaklaşımı esas alıyor.

BEN, ÖTEKİ VE ÖTESİ
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Her “ben” iddiası bir “öteki”nin varlığını 

tazammun ederken, her “öteki” vurgusu da bir 

“ben” tasavvuru inşasını zorunlu kılar. Fakat 

modern dikotomilerin tersine, bu ayrımı 

mutlaklaştırarak sonsuz ve sınırsız düşmanlar 

üretmek gerekmiyor. “Öteki” üzerinden verilen 

hükümler, aynı zamanda “ben” ile “biz” ile ilgili 

tanımlamaların da bir aynasıdır. Bu kitap, İslâm 

ve Batı ilişkilerini tahlil ederken, arka planda 

yatan ben-öteki diyalektiğinin izdüşümlerini 

takip etmeyi amaçlıyor.
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TİYATRO

Milletimizin her ferdi şartların en zor olduğu 

anlarda bile üstün cesareti, sabrı ve metanetiyle 

vatan için seve seve peygamber ocağına 

koşmuştur.

Mehmetçiğimiz hiçbir mazeretin ardına 

saklanmaksızın, Allahuekber dağlarının üç bin 

rakımlı geçitlerinde, ısı sıfırın altında otuz 

derecelerde olmasına rağmen vatanına ve 

istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini 

siper etmiştir.

Sarıkamış'ta büyük kayıplar verilse de vatan 

uğruna çıkılan bu yoldan bir adım bile geri 

adım atmamış, direniş ve mücadele azminin 

üstünlüğünü bizlere miras bırakmıştır. Şehitlik 

mertebesine ulaşan vatan evlatları Türk 

milletinin bağrına defnedilmiştir.

Sarıkamış'ta yaşananlar bizlere birer ibrettir. 

Vatan topraklarımızın en güçlü biçimde 

bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün 

şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların aziz 

hatırası önünde saygıyla eğilip sizleri bu destanı 

izlemeye davet ediyoruz.

KÜLTÜR & SANAT

BORDO BERELİLER SURİYE

Film, 2015'in Eylül ayında geçiyor. Hakkâri Dağlıca'da 16 askeri şehit 

eden PKK'lıların yakalanması için seferberlik başlamıştır. Bölgeye 

getirilen bordo bereliler bu görevi tamamlamaya kararlıdır ve daha 

görevin başından “dön” emri almamak için telsizlerini kapatırlar. 

Yüzbaşı Mehmet ve komutasındaki ekiple iş birliği yapan bordo 

berelilerin hedefi Suriye'de, Türk sınır güvenliğini tehdit eden bir 

terör örgütünü durdurmaktır. Ancak FETÖ olduğu ortaya çıkan 

örgütün başında yer alan "Çöl İmamı" lakaplı Ebu Salim'i yok 

etmek bir hayli zorlu olacaktır.

SİNEMA

İş dünyasında da değişmeyen tek şey değişimdir. Ya kendimizi 

buna adapte etmeli ya da demode olmayı, daha kötüsü yok 

olmayı göze almalıyız. İyi liderler neden kötü kararlar alırlar veya 

grupların duygusal zekâsını nasıl oluşturabiliriz, gibi can alıcı 

soruların yanıtlarını bu kitapta bulacaksınız. Yönetim alanının en 

etkili uzmanlarının Harvard Business Review'den derlenen 10 

makalesi, değişimle başa çıkmak zorunda olan her yönetici için 

altın değerinde. Bu kitapta hem kendilerini hem de şirketlerini 

değişime hazırlamak isteyen yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak 

fikirleri bulacaksınız.

HBR's 10 Must Reads, hem yeni hem de deneyimli yöneticiler için 

muazzam bir kaynak niteliğinde. Hem kendilerinin hem de 

şirketlerinin büyümesi için büyük fikirler peşinde koşan yöneticilerin 

daha fazla terlemesine gerek kalmadı.

HBR's 10 Must Reads, her yöneticinin bilmesi gereken en önemli 

konulara odaklanıyor. Harvard Business Review'in yüzlerce 

makalesi arasından seçilen Duygusal Zekâ, zamana meydan 

okuyan fikirlerle günümüz iş dünyasının yoluna ışık tutuyor.
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YENİ ÜYELERİMİZ

YENİ ÜYELERİMİZ

DİAGEN BİYOTEKNİK SİS. SAĞL. HİZM.  AŞ
Yetkili : Ahmet Bilir
Telefon : 0312 384 28 44
Faks  : 0312 384 28 25
Adres : Yeni Ziraat Mah. 657. Sok No:8/C  Altındağ/Ankara
E-mail : info@diagen.com.tr

ALBAYRAK HOLDİNG
Yetkili : Ahmet Sami İşler
Telefon : 0312 583 13 89
Faks  : 0312 583 13 96
Adres : Y. Öveçler Mah. Lizbon Cad. No:12 Çankaya/Ankara
E-mail : samiisler5@icloud.com

NURDİL TEKNİK SOĞUTMA AŞ
Yetkili : Cenk Dilber
Telefon : 0312 267 02 35
Faks  : 0312 267 02 39
Adres : 1. OSB Türkistan Cad. No:9 Sincan/Ankara
E-mail : cenkdilber@nurdil.com.tr

DİY-MAR İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili : Doğukan Akar
Telefon : 0312 441 40 93
Faks  : 0312 441 40 98
Adres : İncek Mah. Reyhan Sok. No:35 Gölbaşı/Ankara
E-mail : dogukanakar@diy-mar.com.tr

ASANSÖR KONTROL MUAYENE EĞT. ÖĞRT. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ
Yetkili : Furkan Karademir
Telefon : 0312 222 76 30
Faks  : 0312 222 76 30
Adres : Dögol Cad. No:7/3 Çankaya/Ankara
E-mail : furkan-karademir@hotmail.com

KALYON İNŞAAT AŞ
Yetkili : Haluk Kalyoncu
Telefon : 0312 475 44 44
Faks  : 0312 475 44 44
Adres : Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Ertürk Sok. No:3 Beykoz/İstanbul
E-mail : hkalyoncu@kalyongrup.com

ÖZKUL BETON ELEMANLARI İNŞ. SAN. TİC. AŞ
Yetkili : Harun Öztürk
Telefon : 0312 363 68 78 
Faks  : 0312 362 24 18
Adres : Demirlibahçe Mah. Plevne Cad. No:28 Mamak/Ankara
E-mail : hozturk@ozkulkaro.com.tr

BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM AŞ
Yetkili : Harun Kaynak
Telefon : 0312 284 76 76
Faks  : 0312 284 76 78
Adres : Muhsin Yazıoğlu Cad. No:35/1 Çankaya/Ankara
E-mail : hkaynak@boylamymm.com.tr

YİĞİT AKÜ
Yetkili : Mahmut Yiğit
Telefon : 0312 267 02 80
Faks  : 0312 267 08 61
Adres : 1. OSB Oğuz Cad. No:2 Sincan/Ankara
E-mail : mahmuty@yigitaku.com

NAR ALTIN AŞ
Yetkili : Mustafa Göktepe
Telefon : 0312 444 81 10
Faks  : 0312 309 31 31
Adres : Anafartalar Cad. No:61 Altındağ/Ankara
E-mail : m.goktepe@naraltin.com
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SETRE KONF. TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili : Mustafa Çelikten
Telefon : 0312 472 33 00
Faks  : 0312 473 33 01
Adres : Ehlibeyt Mah. 6. Cad. No:35/5 Balgat/Ankara
E-mail : mustafa@setrms.com.trv

MACİT PETROL TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili : Ömer İlhan
Telefon : 0312 397 58 58
Faks  : 0312 397 58 03
Adres : Fatih Sultan Mehmet Bul. İstanbul Yolu 7.Km. 
   No:212 Yenimahalle/Ankara
E-mail : omerilhan@macitpetrol.com.tr

MİM YAPI İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili : Ömer Lütfü Saral
Telefon : 0312 473 32 52
Faks  : 0312 473 33 05
Adres : Cevizlidere 1242. Cad.5/5 Balgat/Ankara
E-mail : olsaral@mimyapi.net

ELFA METAL MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili : Samed Murat
Telefon : 0312 267 01 96 - 267 06 52
Faks  : 0312 267 06 54
Adres : 1. OSB Orhan Işık Cad. No:10 Sincan Ankara
E-mail : abdussamedmurat@gmail.com

PARK KENT MOBİLYALARI İNŞ. PAZ. SAN. AŞ
Yetkili : Sedat Yıldırım
Telefon : 0312 267 11 00
Faks  : 0312 267 33 44
Adres : 1. Org. San. Böl. Oğuz Cad. No:44 Sincan/Ankara
E-mail : info@parkkentmobilyalari.com

TERMİKEL MADENİ EŞYA SAN. TİC. İTH. İHRC. AŞ
Yetkili : Selim Kaya
Telefon : 0312 589 29 00
Faks  : 0312 589 29 29
Adres : 1.OSB Kırımhanlığı Cad. No:17 Sincan/Ankara
E-mail : selimkaya@termikel.com.tr

KÜÇÜKPAZARLI HAVACILIK VE UZAY
Yetkili : Taha Küçükpazarlı
Telefon : 0312 267 17 10
Faks  : 0312 267 17 10
Adres : 1. OSB Avar Cad. No:18 Sincan/Ankara
E-mail : tahakucukpazarli@kpa.com.tr

TARNET TARIM KREDİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM HİZM. AŞ
Yetkili : Tolga Gönenli
Telefon : 0312 484 70 70
Faks  : 0312 223 06 37
Adres : B. Evler Mah. 320.Sok. No:3/B - Gazi Ünv. Gölbaşı Yerlş. 
   Teknoplaza C Blok K:1 No:118 Gölbaşı/Ankara
E-mail : tolga.gonenli@tarnet.com.tr

ONUR SENTETİK TEKS. PLS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili : Volkan Daştan
Telefon : 0354 315 10 53
Faks  : 0354 354 10 59
Adres : OSB Ankara Karayolu 3. Km Akdağmadeni/Yozgat
E-mail : onursentetik@hotmail.com
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