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İçindekiler

TÜRKİYE’DE 
KONUTLARIN 
%45,50’Sİ ZDS 
KAPSAMINDA

TÜRKİYE EKONOMİSİ 
İSTİHDAMLA 
BÜYÜYOR

 DİJİTALLEŞME YENİ
 BİR DÜNYANIN
KAPISINI ARALIYOR

MÜSİAD’DAN
ANKARA
ÇIKARMASI

MÜSİAD, KALİTELİ 
EĞİTİMDE ÖNCÜ 
OLMAYI HEDEFLİYOR

MESLEKİ EĞİTİMDE 
NİTELİĞİN  
ARTIRILMASI 
HEDEFLENİYOR

YARININ DÜNYASI VE 
DÜŞÜNEN CİHAZLAR

Deprem bölgesinde yer alan 
Türkiye'de 17 milyon 661 bin 
690 konutun sadece yüzde 
45,50'si Zorunlu Deprem 
Sigortası kapsamında 
bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başlattığı “İstihdam 
Seferberliği” meyvelerini vermeye 
başladı. Türkiye’de ocak ayında 
yüzde 13 olan işsizlik oranı, 
mayısta yüzde 10.2’ye düştü

MÜSİAD’ın Eğitim, Kültür, Yayın, 
Araştırma ve STK’lardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı İsrafil 
Kuralay ile kültür ekonomisi 
üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik

Genel Başkanımız Abdurrahman 
Kaan ve Yönetim Kurulu 
üyelerinden oluşan heyet, 
Ankara’da üst düzey ziyaretlerde 
bulundu

MÜSİAD ve İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında imzalanan 
protokolle, Bağlarbaşı Perakende 
Pazarlama Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi tematik okul oldu

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Ömer 
Faruk Yelkenci, Tematik Meslek 
Liseleri Projesi’nin ilgili sektörlere 
ve Türkiye ekonomisine katkılarını 
değerlendirdi

Bilgisayar ve yazılım 
teknolojisinin çok kısa bir 
sürede ileri boyutlara ulaşması, 
geçtiğimiz yüzyıldan bu yana 
tartışma konusu olan “yapay 
zekâ” kavramının artık bir 
realite olarak hayatımıza 
girmesine neden oldu

36 8642 90

70 9480 98

TÜRKİYE’DE 
TEMATİK LİSELER 
DÖNEMİ BAŞLIYOR
İstanbul İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü tarafından hayata 
geçirilen “Tematik Mesleki 
ve Teknik Anadolu Liseleri” 
projesi ile nitelikli insan 
kaynağı artacak
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MÜSİAD Adına Sahibi Genel Başkan
Abdurrahman KAAN

Eğitim, Kültür ve Yayından Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı

İsrafil KURALAY

Eğitim, Kültür ve Yayın Komisyon Başkanı
Dr. Melike GÜNYÜZ

Genel Yayın Yönetmeni
Oğuz ÖZCAN

Yazı İşleri Sorumlusu
Muhammet Furkan GÜMÜŞ

Yayın Yönetim
Hatice Gülbahar HEPSEV, Abdullah PARLAR

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

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

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

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

Genel Koordinatör Ömer Arıcı
Grup Direktörü Mustafa Özkan

Yayın Yönetmeni Merve Ay
Görsel Yönetmen Cüneyt Mert

İllüstrasyon Merve Aktaş
Redaksiyon Ayşe Nur Azca

Fotoğraf Mahmut Gediz

Reklam Koordinatörü Öztunç Handereli
oztunc.handereli@cubemedya.com

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

CubeMedya Yayıncılık Tanıtım
Organizasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

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

YAYIN TÜRÜ 2 Aylık, Yerel, Süreli Yayın

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

YAYIN YÖNETİM

Zulme Karşı 
Birlik Olmalıyız

Abdurrahman Kaan
MÜSİAD Genel Başkanı

BAŞKAN'DAN

S özlerime; Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği olarak 
Arakan’daki Müslüman 
kardeşlerimizin yaşadıkları katliama 

duyduğumuz üzüntüyü dile getirerek 
başlamak isterim. Bu soykırım kabul 
edilemez. Bunun sorumluları derhal 
yargılanmalıdır. Arakan’daki Müslümanlara 
yapılan işkenceler ve uygulanan kötü 
muamelenin önüne geçebilmek adına tüm 
İslam coğrafyasını, Arakan Müslümanlarına 
sahip çıkmaya ve bu zulme karşı birlik 
olmaya davet ediyoruz.
Bizler geçtiğimiz günlerde üyelerimizden 
oluşan bir heyet ile Filistinli Müslümanlara 
destek olmak amacıyla Filistin’e gittik. 
Umarım Mescid-i Aksa’yı karanlıktan 
aydınlığa çıkaracak kandilin bir damla yağı 
olabilmişizdir. 
MÜSİAD, kurulduğu günden bu yana 
Türkiye ekonomisinin kalkınması adına 
çalışmalar yürütmenin dışında her zaman 

millî ve manevi değerleri de ön planda 
tutan bir kurum olarak belirlediği yolda 
emin adımlarla ilerliyor. Bu bağlamda 
yaptığım birçok açıklamada ve verdiğim 
röportajda ifade ettiğim gibi “Helal Gıda 
Sertifikalı” ürün kullanılmasının zorunlu 
hâle getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. 
Bu doğrultuda da MEMUR-SEN’in 4. 
Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerinde 
“Helal Gıda Sertifikası” ile ilgili yer verdiği 
maddeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına sunmasını çok isabetli bir 
karar olarak görüyorum. MÜSİAD 
olarak MEMUR-SEN’in Bakanlığa 
sunduğu bu teklifine destek verdiğimizi 
belirtmek isterim. Bu sayımızın kapak 
konusu olarak belirlediğimiz “İstihdam” 
konusuna da değinmenin doğru olacağı 
kanısındayım. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 
“İstihdam Seferberliği”ne biz de MÜSİAD 
olarak destek vermeye devam ediyoruz. 
Daha güçlü bir Türkiye için üzerine düşen 
görevi yerine getirmeyi düstur edinen 
MÜSİAD, bugün yaklaşık 1 milyon 600 
bin kişiye istihdam sağlıyor. Bununla da 
yetinmeyerek toplumsal bir sorun hâline 
dönüşen işsizliğin önüne geçebilmek adına 
da “İstihdam Seferberliği’nde biz de varız.” 
diyoruz. 
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’na adım 
attığımız bu günlerde, biz de 18 Eylül’de 
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ile 
gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde 
devraldığımız Bağlarbaşı Perakende 
Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin açılışını yaptık. Perakende 
sektörüne uzun vadede önemli katkılar 
sunacağına inandığımız okulumuzla nitelikli 
ve doğru istihdam yetiştirilmesi adına 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle 
tüm öğrencilere başarılar diliyorum. 

Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Merhaba,
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SUNUŞ

Oğuz ÖZCAN
Genel Sekreter

Teşkilat Ağımızı Genişletiyoruz

Değerli Okurlarımız,

C 
erçeve dergisinin bu 
sayısında dopdolu bir içerikle 
karşınızdayız. İlk olarak 
yurtdışı şubelerimize bir 
yenisini daha eklediğimizi 
sizinle paylaşmak isterim. 
Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği olarak Londra’da 
da bir şube açtık ve teşkilat 

ağımızı hızla genişletmeye devam ediyoruz. 
30 Eylül-1 Ekim’de Münih Şubemizin Genel 
Kurulunu ve Avrupa Başkanlar Toplantısı’nı 
gerçekleştiriyor olacağız. Ayrıca 3-5 Kasım 
tarihleri içerisinde Hollanda’da Rotterdam, 
Den Haag ve Utrecht’te şube açılışımız 
olacak. Aynı zamanda Dünya Genel İdare 
Kurulumuzu da yapacağız. 25 Kasım’da 
da İsviçre Şubemizin Genel Kurulunu 
gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar da 
Belçika, Bakü ve Tiflis’te şube açacağız.
Bir yandan da Vizyoner’17 Sektörler 
Zirvesi’nin çalışmalarını yürütüyoruz. 11-
12 Ekim tarihlerinde “Dönüşen Dünyada 
Yeni Türkiye” temasıyla Wow Convention 
Center’da Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi’ni 
gerçekleştiriyor olacağız. Ayrıca Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği ile birlikte 16-17 
Kasım tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre 
Merkezinde gerçekleştireceğimiz Global 
Katılım Finans Zirvesi’nin çalışmalarını 
sürdürüyoruz. Bir sonraki sayımızda bu 
organizasyonumuzu da sizlerle paylaşıyor 
olacağız.
Bu sayımızın içeriğiyle ilgili kısma 
dönecek olursak da şunları söyleyebilirim: 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın geçtiğimiz şubat ayında başlatmış 
olduğu “İstihdam Seferberliği”nden yola 
çıkarak kapak konumuzda istihdam 

konusunu mercek altına aldık. Maksimum 
enformasyona ulaşabilmeniz adına TÜİK 
verilerini göz önüne alarak oluşturduğumuz 
infografikler ve iş dünyası temsilcilerinden 
aldığımız görüşlerle kapak konumuzu 
zenginleştirme gayreti içerisinde olduk. 
İstihdam konusunun paralelinde bir de 
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
projelendirilen Tematik Meslek Liselerini 
gündemimize aldık. Tek bir alana odaklı 
olarak eğitim verecek bu liseler sayesinde 
Türkiye’de nitelikli iş gücü ve aranan 
elemanın en doğru şekilde yetiştirilmesine 
katkı sunulacak. Bizler de MÜSİAD olarak 
Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisemizle perakende 
ve pazarlama sektörüne kalifiye iş gücü 
yetiştirme gayreti içerisinde olacağız. Bu 
vesile ile Tematik Meslek Liseleri Projesi’ne 
yönelik olarak röportaj talebimizi kabul 
ederek kendisine yönlendirdiğimiz soruları 
yanıtlayan İstanbul Milli Eğitim Müdürü 
Sayın Ömer Faruk Yelkenci’ye ve değerli 
görüşlerini bizimle paylaşan İstanbul Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Serkan Gür’e 
teşekkür ediyorum.
Gerçekleştirdiğimiz röportajla dergimize 
değer katan MÜSİAD’ın Eğitim, Kültür, 
Yayın, Araştırma ve STK’lardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Sayın İsrafil 
Kuralay’a da kültür ekonomisi ile ilgili 
değerli düşüncelerini bizimle paylaştığı için 
şükranlarımı sunuyorum. 

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle 
esen kalın.
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İstanbul’u Uluslararası Finans Merkezi 
Yapmak İstiyoruz

Türkiye ve Katar Mutabakat Zaptı İmzaladı

M aliye Bakanı Naci Ağbal, “Ulus-
lararası Ekonomik Gelişme 

Zirvesi-Çin ve Hindistan Üzerinden Glo-
bal Krize Bakış ve Türkiye” konferansı-
na katıldı. Konferansta konuşan Ağbal, 
ilk olarak Türkiye ekonomisinin ikinci 
çeyrekte yüzde 5,1 büyüdüğünü ve yeni 
açılanan her ekonomik verinin yüzleri 
güldürdüğünü ifade etti. Ağbal, başta 
finans sistemi olmak üzere Türkiye’nin 
hala reform yapması gereken alanla-
rın olduğunu ifade ederek, “İstanbul’u 

T ürkiye ile Katar arasında "Tarım 
Alanında İş Birliği Mutabakat 

Zaptı" onaylandı. Mutabakat zaptı-
na göre, tarım, gıda ve hayvancılık 
alanında iş birliği kapsamı, her iki 
ülkenin çıkarları doğrultusunda güç-
lendirilecek.Türkiye adına Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, Katar adına 
ise Belediye ve Çevre Bakanlığının uy-
gulamasından sorumlu olduğu mu-
tabakat zaptıyla tarım, bitkisel üretim 
ve bitki sağlığı, hayvancılık ve hayvan 
ıslahı, hayvan sağlığı, balıkçılık ile gıda 
sağlığı alanlarında iş birliği sağlana-
cak. İki ülke, bilimsel ve teknik bilgi 
ile doküman, araştırma sonuçları, 
uzman mübadelesi yapacak; eğitim, 
seminer, konferans ve toplantı düzen-

Uluslararası Finans Merkezi yapmak 
istiyoruz. O zaman rekabet halinde ol-
duğumuz ülkelerde finans piyasasının 
kurumsal yapısı, işleyiş mekanizması, 
kuralları, kaideleri neyse İstanbul’da 
bu sistemi kurarsak İstanbul Finans 
Merkezi olur. Cesaretle çok agresif bir 
yasa çalışmamız var. İnşallah önümüz-
deki dönemde getireceğiz."dedi. Ağbal, 
2050-2100 dönemine bakıldığında 
Türkiye ekonomisinin bugünkü duru-
mundan daha iyi bir noktaya geleceğini 
dile getirerek, Türkiye’nin politik ve eko-
nomik miksinin bu dünyadaki çeşitlen-
meye ayak uydurmak zorunda olduğu-
nu, dünya nereye gidiyorsa Türkiye’nin 
de bu gelişmeler içerisinde fırsatları 
yakalamak ve çekim merkezi olmak 
durumunda bulunduğunu kaydetti.

leyecek; tarımsal pazarlamada özel 
sektör kuruluşları arasında iş birliği ve 
ortak yatırımları teşvik edecek; bitki 
besleme, iklim değişikliği ve tarımsal 
sulamada ortak projeler hazırlayacak 
ayrıca veteriner laboratuvarları ara-
sında eşleştirme yapacak. İş birliğini 
izlemek ve değerlendirmek üzere 
"Tarım Yürütme Komitesi" kurulacak. 
Komite, dönüşümlü olarak iki ülkeden 
birinde toplanacak. 

Türkiye-ASEAN İş 
Birliği Güçleniyor

D ışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 
yazılı açıklamayla “Asya-Pasifik 

Bölgesi’ne yönelik politikası çerçevesin-
de Türkiye, 50 yıl içerisinde Güneydoğu 
Asya Bölgesi’nde vazgeçilmez bir siyasi 
ve ekonomik bir platform hâline gelen 
ASEAN ile kurumsal ilişkilerin güçlendi-
rilmesi yönünde önemli adımlar atmış-
tır.” ifadeleri kullanıldı. Metinde ayrıca şu 
ifadelere de yer verildi: “Türkiye, ASEAN’ı 
bölgesinde etkin bir entegrasyon me-
kanizması olarak görmektedir. Türkiye, 
Güneydoğu Asya Bölgesi’nde siyasi is-
tikrar, ekonomik refah ve sosyal istikrarın 
sağlanması ve korunması için ASEAN’ın 
oynadığı rolü takdir etmektedir. Türkiye, 
ASEAN’ın halklarının refahı ve esenliği 
için önümüzdeki yıllarda daha kapsayıcı, 
güvenilir, bölgesel ve uluslararası mese-
lelerde söz sahibi bir topluluk olma çaba-
larını desteklemektedir. Sektörel Diyalog 
Ortaklığı çerçevesinde ülkemizce sunu-
lan Eylem Planı, ASEAN’ın bu yöndeki 
çalışmalarına katkı sağlayabilecek somut 
projelere yer vermektedir.
Türkiye ile ASEAN arasındaki iş birliğinin 
daha da gelişmesi Asya’nın iki ucunu ya-
kınlaştıracak önemli bir adımdır. Diyalog 
Ortaklığı göz önünde bulundurularak, 
ASEAN’ın yeni Sektörel Diyalog Ortağı 
olarak, Türkiye’nin ASEAN ülkeleriyle ikili 
ilişkilerini geliştirmeye ve örgütle kurum-
sal bağlarını güçlendirmeye yönelik çalış-
maları devam edecektir.”

Haberler

G LO B A L
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G 
ümrük ve Ticaret Bakanlığı Meslek 
Odaları İstişare Toplantısı, Şeker De-
poları Cazibe Merkezinde gerçekleş-
tirildi. Toplantıda konuşan Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin kal-
kınması ve ekonomisinin büyümesi için refah dü-
zeyini artıracak çalışmalara imza attıklarını belirtti. 

■ Refah Düzeyini Artırmak Zorundayız
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci konuşmasında 
''Türkiye, teşviklerle daha fazla büyüyecek. Türki-
ye'yi biz büyütmek zorundayız. İstikrarı korumak 
zorundayız. Türkiye, her yıl 1 milyon gencine iş bul-
mak zorunda. Biz, bu insanlarımıza iş, aş bulaca-
ğız; onların ekmek kazanmalarına vesile olacağız. 
Toplumun refah düzeyini de artırmak zorundayız. 
Çalışmamız da hedefimiz de bu. 2023 hedefleri-
ni bunun için önemsiyoruz. Eğer biz, bu büyüme 
oranlarını yakalayamazsak Türkiye, bu kadar in-

sanına iş bulamaz. 2002'den bu yana 7,5 milyon 
insanımıza iş bulduk. Bu, Avrupa ortalamasının 
çok üzerinde. Bırakın Avrupa'da bu kadar istihdam 
sağlanmayı, İspanya, Finlandiya da dâhil olmak 
üzere geriye doğru bir gidiş var. 2016'daki bunca 
kötü gidişe rağmen Türkiye, dünyanın 17. büyük 
ekonomisi, Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisi 
olmuştur.'' açıklamalarında bulundu. Türkiye'nin 
artık çok daha iyi yerlere geleceğine inandığını 
vurgulayan Tüfenkci, Türkiye'nin birlik ve beraber-
liğini hiç kimsenin bozamayacağının da altını çizdi.

■''Dereköy Sınır Kapısı Modernize 
    Edilecek''
Bakan Tüfenkci ayrıca Dereköy Sınır Kapısı'nın 
modernize edilmesi için çalışmalarda sona ge-
lindiği bildirerek, sahada genişletme çalışmasının 
tamamlandığını dile getirdi. Tüfenkci, Türkiye'ye 
yakışır bir kapı yapılacağına dikkati çekti.

Tüfenkci,"2023 Hedeflerini Önemsiyoruz" 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada toplumun 

refah düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti

Haberler

D E TAY
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U 
laştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Muş Hava-
limanında düzenlenen temel atma 
törenine katıldı. Törende konuşan 

Bakan Arslan, 15 yıldır AK Parti hükümetleriyle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başba-
kan Binali Yıldırım'ın liderliğinde ülkenin her yerin-
de bir kalkınma seferberliğinin olduğunu söyledi.
Bu kalkınma hamlesinden Muş'un da yararlandı-
ğını belirten Arslan, "Birçok yerde birçok işi baş-
latıyoruz. Temel atmalara, açılışlara yetişemiyoruz. 
Geçmişte insanlar temel atacak iş bulamıyorlardı, 
sadece bir kamyon taş dökerek adına temel atma 
diyorlardı. Biz tam tersine gerçek temel atmalara 
yetişemiyoruz. Muş Havalimanı çok güzel bir ter-
minal binasına kavuşacak." diye konuştu. Bakan 
Arslan, 15 yıldır Türkiye'de "Hava yolu, halkın yolu 
olacak" seferberliği kapsamında 26 olan havali-
manı sayısını 55'e yükselttiklerini, yılda 35 milyon 

yolcudan 180 milyon yolcuya hizmet eden ülke 
hâline geldiklerine işaret etti. Amerika'dan Uzak 
Doğu’ya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya hava taşı-
macılığının merkezi olacaklarını ve bunun hakkını 
vereceklerini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti: 
"Hava yolunu halkın yolu yaptığımız gibi, 'hava yo-
luyla uçmayan kalmayacak' diyerek bu sözümüzü 
de yerine getirerek Türkiye'yi dünyanın havacılık 
merkezi hâline getirdik. Bunun sonucudur ki artık 
orta ve büyük ölçekli havalimanlarıyla yetinmeyen, 
denize havalimanı yapan ülke olmaktan öteye gi-
derek dünyanın en büyük havalimanını yapar hâle 
geldik. İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanı-
nı yaparken bunu biliyoruz ki bu ülkemiz insanına 
hizmet edecek. Hem de dünyadaki hangi ülkenin 
olursa olsun vatandaşının bir kıtadan diğer kıta-
ya gitmesini sağlayacak, ülkemizin ekonomisine 
katma değer sunacak. Bundan Muşlular da diğer 
illerimizdeki insanlarımız da yararlanacak."

Türkiye'yi Dünyanın Havacılık Merkezi Hâline Getirdik

Haberler

D E TAY

Havalimanı terminal binası ve apron yapımı temel atma töreni için Muş'a giden 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, açıklamalarda bulundu
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Türkiye, Fıstık Üretiminde Dünya İkincisi 

Türk Fındığının Tamamı İhraç Edilebilir

T ürkiye'nin Antep fıstığı ihracatı, 
son 5 yılda 14 bin tonu aşarak 

215 milyon dolara ulaştı. Yüksek ge-
tirisi dolayısıyla son dönemlerde üre-
ticinin rağbet gösterdiği fıstık, başta 
Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere 
56 ilde yetiştiriliyor. Türkiye, geçen 
yılki 170 bin ton rekoltesiyle 350 bin 
ton fıstığın üretildiği ABD'den sonra 
dünyanın en çok üretim yapılan ikinci 
ülkesi konumunu korudu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
lerinde "yeşil altın" olarak da bilinen 
Antep fıstığının ihracatı ise geçen yıl, 
2012'ye oranla yaklaşık iki kat artarak 
4 bin 709 tona yükseldi. Son 5 yıldaki 
toplam ihracat ise 14 bin tonu aşa-
rak 215 milyon dolara ulaştı. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden 

K aradeniz Fındık ve Mamulle-
ri İhracatçıları Birliği (KFMİB) 

Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç 
yaptığı açıklamada, 2016-2017 fındık 
ihracat sezonunda 11 ayın geride kal-
dığını belirtti.
Türkiye'den 1 Eylül 2016-31 Temmuz 
2017 arasında 222 bin 713 ton iç fındık 
ihraç edildiğini ifade eden Edip Sevinç, 

derlenen bilgilere göre, Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgelerinde üreti-
len Antep fıstığı, başta Avrupa olmak 
üzere dünyanın 40'tan fazla ülkesine 
ihraç ediliyor. Türkiye'den 2012-2016 
döneminde 11 bin 258 tonu kabuksuz 
14 bin 957 ton Antep fıstığı ihracatı 
gerçekleştirildi ve 214 milyon 887 bin 
853 dolar gelir elde edildi.

"Bunun karşılığında 1 milyar 789 mil-
yon 355 bin dolar kazanç sağlandı. 
Veriler, geçen sezona göre miktarda 
yüzde 5,1 değer bazında ise yüzde 
17,1 azalış olduğunu gösteriyor." ifa-
delerini kullandı.
Fındık ihracatının büyük kısmının ön-
ceki yıllarda olduğu gibi Avrupa Birliği 
ülkelerine yapıldığına işaret eden Se-
vinç, Avrupa Birliği dışındaki ülkeler 
ile deniz aşırı ülkelere de ürün satıl-
dığını söyledi. Edip Sevinç, yeni ihracat 
sezonuna da değinerek "Bu yıl rekolte 
iyi. Serbest piyasa rejimi sürdürülürse 
yeni sezonda 300 bin ton iç fındık ihra-
catı gerçekleştirilerek Türk fındığının 
tamamı ihraç edilebilir." değerlendir-
mesinde bulundu.

Bebe ve Çocuk Giyimde 
İhracat Artıyor

T ürkiye'de, bebe ve çocuk giyimin 
önemli merkezlerinden Bursa'dan 

Orta Doğu'ya yapılan sektörel ihracat 
yüzde 65 arttı.
Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerinden 
derlenen bilgiye göre, birlik kanalıyla 
geçen yılın ilk 6 ayında 50, bu yılın aynı 
döneminde ise 56 ülkeye ürün gönderildi.
Orta Doğu ülkelerine geçen yılın ilk 6 
ayında 2 milyon 203 bin 600 dolarlık ürün 
gönderen Bursa, bu yılın aynı döneminde 
3 milyon 636 bin 810 dolarlık ihracat ger-
çekleştirdi.

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sa-
nayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) 
Başkanı Halil Atalay, dünyada Türk ürün-
lerinin imajının her geçen gün yükseldiği-
ni vurguladı. Atalay, "Gerçekleştirdiğimiz 
üretimin yüzde 70-80'ini de dünyanın 
her tarafına satabiliyoruz. Uluslararası 
arenada pazar payını daha da artırmaya 
çalışıyoruz. Dünyanın her tarafına ürün 
gönderiyoruz. Birkaç yıl öncesine kadar 
en çok ihracatı Rusya'ya gerçekleştiriyor-
duk; ancak Rusya'nın son yıllardaki kendi 
içindeki ekonomik durumdan dolayı şu an 
Arap ülkeleri ihracatta başı çekiyor.” açık-
lamalarında bulundu.

Haberler

İ H R AC AT

ÇOCUK OYUN GRUPLARI - OYUN GRUPLARI ELEMANLARI - SPOR VE FITNESS EKİPMANLARI
GAZEBO VE PERGOLALAR - BANKLAR VE PİKNİK MASALARI - ÇÖP SEPETLERİ VE GERİ KAZANIM ÜNİTELERİ

AHŞAP, PLASTİK, KOMPOZİT ÜRÜNLER - ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ

www.parkkentmobilyalari.com

MERKEZ & FABRİKA: ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Cad. No: 44 Sincan / Ankara Tel: 0312 267 11 00 (Pbx) Fax: +90 (312) 267 33 44 e-mail: info@parkkentmobilyalari.com
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:  Aydınlık Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu Cad. Mayıs Sok. Dumankaya Adres Lobi Sit. C1 Blok No: 61 Tuzla / İstanbul Tel: 0212 593 53 30
Fax: 0212 593 53 40 e-mail: info@parkkentmobilyalari.com
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T 
ürkiye’de, son 4,5 yılda 82 bine yakın 
konut alan yabancılar, günde orta-
lama 50'ye yakın konut sahibi oldu. 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden 

derlenen bilgilere göre, Ocak 2013-Haziran 2017 
döneminde yabancılara toplam 81 bin 754 konut 
satıldı. Bu veri, 4,5 yıllık dönemde her gün orta-
lama 50'ye yakın konut satışının gerçekleştiğini 
gösterdi. Özellikle 1 Nisan itibarıyla yabancıların 
konut alımında KDV oranını sıfırlayan düzenleme 
etkisini hissettirdi. Nisan-haziran döneminde ya-
bancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 18,6 arttı. Bu dönemde yabancılar 9 
bin 595 konut satın aldı.

■ İstanbul Zirvede
İl bazında satış rakamları değerlendirildiğinde, son 
4,5 yılda yabancılar en çok İstanbul'dan konut alı-

mı gerçekleştirdi. Bu dönemde İstanbul'da 24 bin 
813 konut yabancıların olurken, bu sayının toplam 
satışlar içindeki payı yüzde 30 olarak kayıtlara 
geçti. Özellikle İstanbul'da haziran ayında satılan 
konut sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
78 artış göstermesi dikkati çekti.

■ Arapların İlgisi Yoğun
Konut satın alanların uyrukları açısından bakıldı-
ğında, söz konusu sınıflandırmaya göre istatis-
tiklerin yayımlandığı 2015 yılından itibaren Suudi 
Arabistan, Kuveyt ve Irak vatandaşları ilk 3 sırayı 
paylaştı. Ocak 2015-Haziran 2017 döneminde Irak-
lılara 8 bin 909, Suudilere 6 bin 107, Kuveytlilere 4 
bin 672 konut satıldı. Avrupalılar arasında ise Tür-
kiye'den en çok konut alanlar 3 bin 860 ile Ruslar 
oldu. Bu ülkeyi 2 bin 204 konutla İngilizler, bin 884 
konutla Almanlar izledi.

Yabancılara Konut Satışı Arttı

Haberler

D E TAY

Türkiye'de konut edinmede sağlanan kolaylıklar ve bu alana yatırımın kârlı 
görülmesi, yabancılara konut satışını artırdı 
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Trabzon’a 7,8 Milyonluk İnovasyon ve  
Biyoteknoloji Merkezi 

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Vakfı Kuruldu

Y eni teknolojik ürünlerin piyasa-
ya sunulması amacıyla kuru-

lacak 7,8 milyon değerindeki Trabzon 
İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezin-
de, Doğu Karadeniz'deki sanayi tesis-
lerine hizmet verilmesi planlanıyor.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğ-
lu, Trabzon İnovasyon ve Biyoteknoloji 
Merkezinin Trabzon'un ekonomik kal-
kınmasına ve rekabet edebilirliğine 
katkıda bulunacağını vurgulayarak, 
"Bir taraftan da Trabzon'da mevcut 
veya gelişmekte olan kamu ve özel gi-
rişimlerin, girişimcilerin ve üniversite-
lerin AR-GE ve inovasyon potansiyel-
lerini artırmasına veya geliştirmesine 
katkı yapacaktır." dedi.
Merkezin 11 bin 30 metrekare açık 

T ürk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesinin kuruluşu hak-

kındaki kanun, Resmî Gazete'nin 
mükerrer sayısında yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi.
Buna göre, Türkiye ile Japonya ara-
sında Haziran 2016'da imzalanan ilgili 
anlaşmaya dayalı olarak faaliyet gös-
termek üzere kamu tüzel kişiliğine 
sahip Türk-Japon Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi ile Türk-Japon Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi Vakfı kuruldu.
Millî Eğitim Bakanlığından (MEB) alı-
nan bilgiye göre, İstanbul Pendik'te 
Sabiha Gökçen Havalimanının yakı-
nında Hazineye ait bin 500 hektarlık 
alan üzerine kurulacak üniversitenin 
öğrencilerinin çoğunluğu master ve 

alan üzerine inşa edileceğine dikkati 
çeken Hacısalihoğlu, "7,8 milyon lira 
bedelle ihale edilen, 7 bin 379 met-
rekare kapalı alana sahip merkezin 
inşaatının yaklaşık yüzde 40'ı ta-
mamlandı. Merkezde eğitim birimleri, 
kuluçka merkezi ve AR-GE laboratu-
varları, katmanlı üretim teknolojileri, 
üç boyutlu tarama teknolojileri, toz 
metodolojisi, AR-GE birimleri, biyotek-
noloji laboratuvarlarının yanı sıra yö-
netim ve idari birimler de bulunacak." 
diye konuştu.

doktora düzeyinde olacak.
Bu kapsamda yüzde 60-70 master 
ve doktora öğrencisi, yüzde 30-40 da 
lisans öğrencisinin yer alacağı üniver-
sitede ağırlıklı olarak mühendislik ve 
temel bilimler alanında olmak üzere, 
sosyal ve beşeri bilimler fakültesi bu-
lunacak.
Ayrıca Türkiye, Japonya ve üçüncü 
dünya ülkelerinden önde gelen aka-
demisyenler de üniversitede görev 
alacak.
Türk-Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ca-
fer Tayyar  Sadıklar, Türk-Japon Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesinin kurulma-
sıyla ilgili "Kurulacak üniversite teknik 
bir üniversite olacak. Son teknolojik 
gelişmeleri Türkiye'ye getirecek.” dedi.

Hastanelere Yapay  
Zekâlı Sistem Geliştirildi

T ürk bilim insanları, hastalara gerek-
siz test yapılmasını önleyecek, test 

sonuçlarını hızla değerlendirerek anor-
mal sonuçları kısa sürede doktora ulaş-
tıracak ve yan etkileri klinik belirtilerden 
önce fark edecek yapay zekâlı sistem ge-
liştirdi. Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) 
Tıbbi Biyokimya ve Bilgisayar Mühendisli-
ği Bölümlerinde görevli bilim insanlarının 
doktora öğrencilerinin katkılarıyla yaptığı 
çalışma, hastanın teşhis ve tedavisinde 
başarıyı artırmayı, doktorların iş yükünü 
hafifletmeyi amaçlıyor. Yazılımın tıbbi da-
nışmanı DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokim-
ya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ali Rıza Şişman, çalışmalara yapay zekâlı 
laboratuvar bilgi ve kalite yönetim sistemi 
yaparak başladıklarını belirtti. Yazılımın 
bazı hastanelerde test amaçlı kullanılma-
ya başlandığını aktaran Prof. Dr. Şişman, 
"ABD'de yapılan çalışmalarda hekimlerin 
istediği testlerin yüzde 70'inin gereksiz 
olduğu ortaya konulmuş. Sebeplerinden 
birisi de uygun bir veri sisteminin ol-
mayışı. Bizim laboratuvar bilgi yönetim 
sistemimiz bunun önüne geçiyor. Ge-
reksiz, daha önce yapılmış test istemleri 
engellenerek ekonomiye katkı sağlıyor. 
Hasta da gereksiz testlerle zaman, para 
kaybetmiyor, yanlış sonuçlar nedeniyle 
radyolojiye yönlendirilmiyor, operasyona 
girmiyor." ifadelerini kullandı.

Haberler

T E K N O LO J İ

41 YIL ÖNCE
BU TABELAYI ASTIĞIMIZDA…

Hayallerimiz vardı. Üzerine işe saygıyı,
ustalık ve uzmanlığa inancı,

ülke sevgisiyle çalışmayı ekledik ve
dünyaya açılan, Türkiye’nin mobilya markası olduk.
Ama en çok, sizlerin güzel bir yuva kurma hayaline

eşlik etmekten mutluluk duyduk.

İşte bu yüzden, hayalleri olan herkese 

Bir Kilim yeter!
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B 
ankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) verilerinden derle-
nen bilgilere göre, Haziran 2017 iti-
barıyla KOBİ kredileri bazında en fazla 

artış küçük ölçekli işletmelere verilen kredilerde 
yaşandı. Küçük ölçekli işletmelere kullandırılan 
kredi tutarı, haziran sonu itibarıyla bir yılda yüzde 
20,5 artarak 162,5 milyar liraya ulaştı. Söz konu-
su dönemde toplam krediler içinde en fazla payı 
ise yüzde 39,9 ile orta büyüklükteki işletmelere 
kullandırılan krediler aldı. Orta büyüklükteki işlet-
melere kullandırılan kredi tutarı, haziran sonu iti-
barıyla yıllık bazda yüzde 19,8 artarak 193,7 milyar 
liraya yaklaştı. Mikro işletmelere kullandırılan kre-
diler de söz konusu dönemde yüzde 20,4 artarak 
130 milyar liraya dayandı. 

Bankaların KOBİ'lere kullandırdığı toplam nakdi 
kredi tutarı, haziran sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 
20,2 artarak 485 milyar 722 milyon liraya yükseldi. 
KOBİ'lere kullandırılan krediler, geçen yılın sonuna 
göre de yüzde 15,5 artış kaydetti. KOBİ'lerin hazi-
ran sonu itibarıyla takipteki kredi tutarı 23 milyar 
716 milyon lira olurken, takipteki kredilerin toplam 
kredilere oranı da yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşti.

■ KOBİ Müşteri Sayısı 4,1 Milyonu Aştı
BDDK verilerine göre, KOBİ niteliğinde toplam 
müşteri sayısı 2017'nin haziran sonu itibarıyla yıl-
lık bazda yüzde 9,2 artarak 4 milyon 136 bin 725'e 
çıktı. Yüzde 78'lik paya sahip mikro işletmeler ise 3 
milyon 225 bin 70 adetle müşteriler içinde en büyük 
payı aldı.

KOBİ Müşteri Sayısı Artıyor

Haberler

D E TAY

 BDDK verilerine göre, KOBİ niteliğinde toplam müşteri sayısı 2017'nin Haziran sonu 
itibarıyla yıllık bazda yüzde 9,2 artarak 4 milyon 136 bin 725'e çıktı

Dünyanın en büyük ulaşım ağlarından birini sağlayan Turkish Cargo, işinizi 120 ülkede 295’ten fazla noktaya taşıyor.

Paris •

Riga •

• Prag

Sao Paolo •

Antananarivo •
       (Madagascar)

• Kano

• Johannesburg
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Alternatif Tatil İmkânı: Ekolojik Turizm

Turistlerin İlgi Odağı Ihlara Vadisi

Ş ehir hayatının gürültüsünden 
uzak, sakin bir ortamda doğayla 

iç içe olmak isteyen tatilciler, Kapa-
dokya bölgesindeki ekolojik turizm 
etkinliğine katılıyor. Şehir hayatının 
gürültüsü ve stresinden uzaklaşmak 
isteyenler, Kapadokya bölgesindeki 
ekolojik turizm alanlarında doğayla iç 
içe vakit geçirip, organik ürünler tü-
ketiyor. Nevşehir'in Avanos ilçesinde 
konuklarına bu alanda hizmet sunan 
otelde tatilciler, hem tarlada çalışa-
rak toprakla haşır neşir oluyor hem 
de organik ürünleri tüketme imkânı 
buluyor. Müşteriler, otelin yanı başın-
daki yaklaşık 12 bin metrekare tarım 
alanında çapa yapıyor, bahçe sulayıp 
kollarında sepetle dallarından ürün-
leri topluyor. Ağaçlar arasına kurulan 

K apadokya'nın önemli turizm 
bölgelerinden olan Ihlara Va-

disi, doğal kanyon yapısı ve yüzlerce 
kaya oyma eski yaşam mekânlarıyla 
turistlerden yoğun ilgi görüyor. 
Ihlara Vadisi'ni yılın ilk altı ayında yak-
laşık 200 bin yerli ve yabancı turistin 
ziyaret ettiğini belirten Aksaray Kültür 
ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, 
“Yılda yarım milyona yakın ziyaretçi 
Ihlara Vadisi'ne geliyor. Bu sayılara 
baktığımızda Ihlara Vadisi, Türkiye'de-
ki en çok ziyaret edilen 10 ören yeri 
içerisinde yer alıyor. Aksaray'ın en 
önemli turistik mekânlarından olan 
Ihlara Vadisi haricinde, yine vadinin 
devamında yer alan Selime Katedrali, 
Güzelyurt ilçemiz, Saratlı yer altı şeh-

ahşap masa ve yer minderlerinde din-
lenen konuklar, gürültü ve teknolojik 
cihazlardan uzakta kitap okuyarak 
vakit geçirebiliyor. Otel sahibi Osman 
Yüksel yaptığı açıklamada konukla-
rı için ilçedeki bağlık arazide doğal 
güzellikler arasında aile ortamı oluş-
turduklarını söyledi. Organik tarıma 
yönelik tatil talebinin gelecek yıllarda 
daha da artacağına inandığını dile 
getiren Yüksel, Kapadokya bölgesin-
de ekolojik turizm anlayışına uygun 
alanların çokça olduğunu ifade etti.

rimiz ve İpek Yolu üzerindeki kervan-
saraylarımız da turistlerin en çok rağ-
bet ettiği noktalar arasında yer alıyor. 
Özellikle vadinin muhtelif yerlerinde 
atlı turla gezi düzenleniyor. Bununla 
beraber vadi içindeki Melendiz Çayı 
üzerinde kano, rafting çalışmalarıy-
la ilgili fizibilite süreci devam ediyor. 
Talep olması hâlinde Ihlara Vadisi 
üzerinde balon uçuşlarımız geçen yıl 
başlamıştı, bu yıl da devam ediyor." 
diye konuştu.

Turizmde Çin Pazarı 
Hayati Önem Taşıyor 

K ültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye 
ile Çin arasındaki turizm hacmini 

arttırarak “Çin'de 2018 Türkiye Turizm Yılı” 
kapsamında ülkeye gelen turist sayısını 1 
milyona çıkarmayı hedefliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ahmet Ali Temurci 
beraberindeki heyetle Çin’in başkenti 
Pekin’de temaslarda bulundu. Temurci, 
Türkiye ile Çin arasındaki turizm hacmi ve 
“Çin’de 2018 Türkiye Turizm Yılı” hazırlık-
larına ilişkin de açıklamalar yaptı.

Temurci, en büyük küresel turizm paza-
rı olan Çin'in, dünyaya en yüksek sayıda 
turist yollayan ve en büyük turizm harca-
ması yapan ülke olduğuna dikkat çekerek 
"Çin'de 2018 Türkiye Turizm Yılı'nı fırsata 
çevirmek istiyoruz. Çin'de 2018 Türkiye 
Turizm Yılı kapsamında bu ülkeden rekor 
sayıda turist ağırlamayı bekliyoruz." dedi.
Bakanlık olarak Türkiye'de turizm paza-
rının çeşitlendirilmesi politikası doğrul-
tusunda, Çin pazarını "hayati önemde" 
gördüklerinin altını çizen Temurci, "Orta 
vadede yıllık 1 milyon Çinli turist hedefli-
yoruz." ifadesini kullandı.

Haberler

T U R İ Z M

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

Beko ve TeknoSA’dan 10.000’er Mil kazanabilir. Rixos otellerinde yapılacak harcamalarda Mil kazanımında sınır yoktur. Firmalardan yapılan alışverişlerden kazanılan
Mil’ler harcamaların yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ine kadar yüklenecektir.

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN TEK RESMİ KREDİ KARTI 
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Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün temmuz ayı ihracatı  
2 milyar 434 milyon dolara ulaştı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN 

Rekor

Türkiye ekonomisinin lokomotif 
sektörü konumundaki otomotiv, 
Temmuz ayında en fazla ihracatı 
gerçekleştirdi. Sektör, ilk yedi ayda 

193 ülkeye ihracat gerçekleştirerek yeni bir 
rekora da imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre 
otomotiv sektörü bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 41,1 artışla 2 milyar 434 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdi. Endüstrinin ülke toplam 
ihracatındaki payı ise temmuz ayında daha 
da yükselerek yüzde 21,2’ye çıktı. Ekim 2016 

tarihinden bu yana üst üste 10 aydır 2 milyar 
doların üzerinde ihracata imza atan sektörün, 
Ocak-Temmuz 2017 dönemi ihracatı da 
yaklaşık yüzde 25 artışla 16 milyar 789 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. Binek otomobillerdeki 
yüzde 74’lük artışın temel belirleyici olduğu 
temmuz ayında, tüm ana ihracat kalemlerinde 
çift haneli artış yaşandı. Sektörün en büyük 
pazarı Almanya’ya ihracat yüzde 30 olurken 
diğer önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a 
yüzde 101, ABD’ye yüzde 125, İran’a yüzde 72 ve 
Rusya’ya yüzde 113 arttı.
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Otomotiv Yan Sanayinde Lider İtalya ve 
Almanya
Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan 
ilk iki ülkeden Almanya’ya yüzde 26, İtalya’ya 
yüzde 27 ihracat artışı görülürken, Fransa ve 
İran’a yüzde 17, ABD’ye yüzde 32, Rusya’ya 
yüzde 74 ihracat artışı kaydedildi.   
Binek otomobillerde en büyük pazar İtalya’ya 
yönelik ihracat yüzde 54 artarken, Birleşik 
Krallık’a yüzde 477 ihracat artışı yaşandı. 
Yine Fransa’ya yüzde 47, İspanya’ya yüzde 
77, Almanya’ya yüzde 22, Amerika Birleşik 
Devletleri’ne yüzde 100, Belçika’ya yüzde 108 
ihracat artışı oldu. Eşya Taşımaya Mahsus 
Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan 
ülke olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 37 
artarken, İtalya’ya yüzde 40, Belçika’ya yüzde 
113, İspanya’ya yüzde 144 artış dikkat çekti. 
Slovenya’ya yüzde 22, Hollanda’ya yüzde 29, 
ABD’ye yüzde 38 ihracat düşüşü oldu. Otobüs-
Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en fazla 
ihracat yapılan ilk dört ülkeden Fransa’ya yüzde 

96, Almanya’ya yüzde 139, Bulgaristan’a yüzde 
700, İtalya’ya yüzde 110 ihracat artışı oldu.
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AB’YE İHRACAT YÜZDE 41 ARTTI
Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında yüzde 78’lik payı ile en büyük pazarı olan Avrupa 
Birliği ülkelerine ihracatı yüzde 41 arttı. AB ülkelerine otomotiv ihracatı 1 milyar 900 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Yılın yedinci ayında alternatif pazarlar arasındaki Amerika ülkelerine yüzde 102 ihracat artışı 
dikkat çekerken, Eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 64, Asya Okyanusya ülkelerine yüzde 50 ihracat artışı 
yaşandı. 

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat 
yapılan ilk iki ülke Almanya ve İtalya oldu

T ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, Temmuz 2017 
ihracat verileri değerlendirdi. Büyükekşi 

şöyle konuştu: “TÜİK verilerine göre 2011 yılı 
Ağustos ayında yakaladığımız yüzde 31,9'luk 
artıştan sonra gelen en yüksek oran. Yani son 
6 yılın en iyi, son 8 yılın en iyi 2. performansı. 
İhracat artış oranında çok önemli bir rekora imza 
atmış olduk. 15 Temmuz'dan sonra ne demiştik: 
'Çarklar dönüyor, üretim devam ediyor'. Büyük 
bir ülkeyiz, sağlam bir ekonomiyiz. İştahlı 
yatırımcılarımız, kendini adamış çalışanlarımız 
var. Almanya uzun yıllardır ihracatımızda zirveyi 
kimseye kaptırmıyor. Bu ay da yüzde 28,2 artışla 
yerini sağlamlaştırdı. Son dönemde yaşanan 
geçici kriz ortamının ticaretimizi etkilememiş 
olması bizleri mutlu etti. İki ülke birbirinin 
rakibi değil, tamamlayıcısı. Temennimiz, bu 
gergin ortamın bir an evvel olağan seyrine geri 
dönmesi.” 

Türkiye 
İhracatçılar 
Meclisi Başkanı 
Mehmet 
Büyükekşi

ÇARKLAR 
DÖNÜYOR, 
ÜRETİM 
DEVAM 
EDİYOR
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Türkiye'nin ilk Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini  
Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumu kazandı

YEKA İHALESİ 

Sonuçlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, 
bin megavatlık rüzgâr enerjisi 
kapasitesi oluşturulması için açılan 
ve Türkiye'nin ilk Rüzgâr Enerjisi 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 
ihalesinde kilovatsaat başı en düşük teklifi 
3,48 dolar/cent ile Siemens-Türkerler-Kalyon 
Enerji konsorsiyumu verdi. Kilovatsaat başı açık 
eksiltme usulüyle yapılan ihalenin komisyon 
başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar yaptı.
İhaleye, Vestas-Enerjisa, General Electric-
Fina Enerji, Goldwind-Akfen Holding-Beyçelik, 

Siemens-Türkerler-Kalyon Enerji, Enercon-
Polat Enerji-Limak Enerji, Nordex-İklim Elektrik 
Yatırım-MKS Marmara-Zorlu Enerji, MingYang-
İlk İnşaat, Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri-IC 
İçtaş Enerji olmak üzere 8 konsorsiyum katıldı. 

“Sonuçtan Memnunuz”
Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini kazanan 
konsorsiyumda yer alan Türkerler İnşaatın 
Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, 
"Bu ihaleye beş Alman devi ilgi gösterdi, 
ortaklarımızla dersimizi çok iyi çalıştık. İhale 

Modern şehir hayatının simgesi, huzurlu semt Ataköy’de. Değeri her yıl yükselen Basın Ekspres Yolu’nda.

İSTANBUL

Daire Tipi

1+1

2+1

52-110 m2

100-145 m2

490.000 - 1.200.000 TL

800.000 - 1.500.000 TL

Metraj Aralığı Peşin Fiyat Aralığı Daire Tipi

1+1

2+1

3+1

51 - 70 m2

70 - 144 m2

125 - 160 m2

320.000 - 480.000 TL

430.000 - 900.000 TL

824.000 - 1.150.000 TL

Metraj Aralığı Peşin Fiyat Aralığı

www.nivo.net0212244 45 45

Bu Kampanya MÜSİAD Üyeleri’ne 
İyi Gelecek

En az 120 ay banka kredisi taksitlerinin, 
teslime kadar %50’sini biz ödüyoruz.

En az %50 peşinat ödemeniz halinde 24 ay, 
%75 peşinat ödemeniz halinde 
30 ay kira garantisi veriyoruz.

+

+
Sadece MÜSİAD Üyelerine Özel İndirim ve Ödeme Planları
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sonunda ortaya çıkan sonuçtan memnunuz." 
ifadesini kullandı. Kalyon Holding Enerji Grup 
Başkanı Murtaza Ata ise Rüzgâr Enerjisi YEKA 
projesinin stratejik bir ihale olduğunu belirterek 
"Bin megavat daha Türkiye'nin dışa olan 
bağımlılığını azaltmayı gerçekleştiren bir ihale 
oldu. Sonuçtan memnunuz." dedi. 
Siemens Gamesa Türkiye Üst Yöneticisi Hakan 
Yıldırım da “YEKA kapsamında belirlenen 
sınırların üzerinde hedef koyduk. Elektrik birim 
maliyetini daha düşürmek için elimizden geleni 
yapacağız.” şeklinde konuştu.

300 ila 450 Yerli Rüzgâr Türbini Üretilecek
Kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik 
oranını tutturmak kaydıyla 100 milyon doların 
üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgâr türbin 
fabrikası kuracak. Fabrikada her biri en az 2,3 
megavat gücünde olmak üzere, 300 ila 450 
yerli rüzgâr türbini üretilecek. Konsorsiyum, 
kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri 
ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli 
kutusu alanlarından en az üçünde toplam beş 
alanda 10 yıl boyunca AR-GE çalışması yapacak. 
Söz konusu AR-GE çalışmaları için her yıl 5 
milyon dolarlık bütçe ayrılırken, yüzde 80'i yerli 
mühendislerden oluşan 50 teknik personel 
ile AR-GE faaliyetleri yürütülecek. Fabrikanın 
kurulum süresi, sözleşme imzalama 
tarihinden itibaren 21 ay olarak belirlenirken 

projenin lisans süresi 30 yıl olacak. Kazanan 
konsorsiyum, Kayseri-Niğde, Sivas, Edirne-
Kırklareli-Tekirdağ, Ankara-Çankırı-Kırıkkale, 
Bilecik-Kütahya, Eskişehir olarak belirlenen beş 
ayrı bölgede bin megavatlık kapasiteyi devreye 
alacak. Rüzgâr YEKA ihalesini kazananı, 1 milyar 
doların üzerinde rüzgâr tesisi yatırımı yapacak. 
Bu projeyle kurulacak santrallerin işletmeye 
girmesiyle her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat 
elektrik enerjisi üretilecek ve yaklaşık 1,1 
milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgârdan 
karşılanacak. Aynı zamanda, kurulacak rüzgâr 
tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1,5 milyon ton 
karbon emisyon azaltımı sağlanacak.
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G üneşte olduğu gibi rüzgâr ihalesinde de yüzde 65 yerlilik oranıyla 
çok büyük bir teknoloji üssü olma noktasında adım atıldı. 12 
şehirde yapılacak rüzgâr türbin fabrikaları ile 1 milyar doların 

üzerinde yatırım yapılacak. İhale, Alman şirketi Siemens'in kazanmasıyla 
neticelendi ve bu resmin bölge ve dünyaya önemli bir mesaj olduğunu 
söyleyebiliriz. Türkiye ve Almanya'nın 200 yıllık tarihsel iş birliği açısından 
da baktığımızda, bu sonucun Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli bir katkı 
sağlayacağını düşünüyorum.

Enerji Bakanı  
Berat Albayrak

İHALE SONUCU, TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİNE 
KATKI SAĞLAYACAK

Türbin Kurulacak Bölgeler:
• Kayseri–Niğde • Sivas • Edirne-Kırklareli-Tekirdağ
• Ankara-Çankırı-Kırıkkale • Bilecik-Kütahya
• Eskişehir
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Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de 17 milyon 661 bin 690 konutun sadece yüzde 45,50'si 
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunuyor

Uzmanlar, sigortalılık oranının hâlen istenilen 
düzeyde olmadığına dikkati çekiyor

TÜRKİYE’DE KONUTLARIN %45,50’Sİ 

ZDS Kapsamında

Büyük can ve mal kaybına neden 
olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara 
Depremi'nin ardından zararların en 
aza indirilmesi amacıyla getirilen 

Zorunlu Deprem Sigortası'nda (ZDS) hedeflere 
hâlâ ulaşılamadı. Depremin 18'inci yılında, 
Türkiye'deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan 
sadece yüzde 45,50'sinin Zorunlu Deprem 
Sigortası bulunuyor.

Türkiye’de En Sık Rastlanan Afet: Deprem
Derlenen bilgilere göre sadece bulunduğu 
bölgeyi değil, ülkeyi de ekonomik olarak 

kampanya düzenledi. Uzmanlar, buna karşın 
sigortalılık oranının hâlen istenilen düzeyde 
olmadığına dikkati çekiyor.

Sigortaya En Az İlgi Güneydoğu 
Anadolu’dan
Türkiye'de 17 milyon 661 bin 690 konutun 
sadece yüzde 45,50'si Zorunlu Deprem 
Sigortası kapsamında bulunuyor. Marmara 
yüzde 55,50 ile en fazla sigorta yaptıran bölge 
olarak öne çıkarken, Güneydoğu Anadolu yüzde 
32,40 ile sigortaya en az ilgi gösteren bölge 
oldu. Sigortalılık oranının en düşük olduğu 
illerin arasında ise Şırnak, Hakkâri ve Siirt gibi 
birinci derece deprem bölgelerinde olan iller 
bulunuyor. Depremin acı gerçeği ile yüzleşmiş 
olan illerde Zorunlu Deprem Sigortalılık 
oranlarının daha yüksek olması dikkat çekiyor. 
ZDS oranı en yüksek olan illerde ilk üç sırayı 
alan Düzce, Bolu ve Yalova bu durumu açıkça 
gözler önüne seriyor. Son aylarda deprem 
yaşanan illerdeki ZDS oranları incelendiğinde 
ise en yüksek sigortalılık oranına sahip olan 

ilin yüzde 60 ile Çanakkale olduğu görülüyor. 
Çanakkale’yi yüzde 56 ile Muğla (Bodrum), 
yüzde 39 ile Manisa ve yüzde 32 ile Adıyaman 
takip ediyor. 17 yılda meydana gelen 550 hasar 
yapıcı deprem sonrasında hasar sahiplerine 
175 milyon liralık ödeme yapıldı.

sarsabilecek şiddette bir afet türü olan 
deprem, Türkiye'de en sık rastlanan afettir. 
Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet 
Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme 
ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, 
infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere 
karşı güvence altına alıyor.

Sigortalılık Oranı İstenilen Düzeyde Değil
Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının 
başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek 
kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda 
sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda 
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1 999 yılında Türkiye’de depreme karşı teminatı bulunan 500 bin 
konut vardı. 17 Ağustos 1999 depreminin ardından 2000 yılında 
uygulanmaya başlayan Zorunlu Deprem Sigortası ile birlikte ise 

bugün Türkiye’de 8 milyon sigortalı konut bulunuyor. Özellikle 18 Ağustos 
2012 tarihinde yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu ile konut kredisi 
ve tapu işlemlerine ek olarak elektrik ve su aboneliği gibi işlemlerde de 
sigortanın zorunlu olarak aranmaya başlanmasıyla Zorunlu Deprem 
Sigortası ivme kazandı. Son beş sene içerisinde sigortalı konut sayısında 
yüzde 102 artış gerçekleşirken, 2012 yılında yüzde 23 olan sigortalılık oranı 
ise bugün itibarıyla yüzde 46’ya yaklaştı. Kanunla birlikte sisteme gelen 
poliçelerin yenilenmesi bizim açımızdan önem taşıdığı için yenilemelerin 
takibinde ciddi bir takip mekanizması yürütüyoruz. DASK olarak zorunlu 
deprem sigortası sahiplerine poliçe yenilemelerini hatırlatmak için poliçe 
vadesi sona ermeden ve poliçe vadesi sona erdikten sonra bir ay içinde 
hatırlatma SMS’leri gönderiyoruz. Aynı zamanda süresi dolan poliçelerin 
sahiplerini arıyor ve yenileme yapmalarını hatırlatıyoruz. İlgili acenteleri de 
gerekli işlemleri tamamlamaları için sigortalılara yönlendiriyoruz. 

DASK YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
MURAT KAYACI



• ABD - Washington DC
              - New York
• Almanya - Münih
                        - Hannover
                        - Mannheim
                        - Köln
                        - Berlin
                        - Frankfurt
                        - Nünberg
                        - Oberhausen
                        - Sttutgart
                        - Karlsruhe
• Avustralya

• Avusturya
• Azerbaycan
• Belçika
• Çin
• Danimarka
• Fransa - Paris
                    - Lyon
• Fildişi Sahili
• Güney Afrika
• Gürcistan - Batum
                          - Tiflis
• Hollanda - Amsterdam
• Irak

• İngiltere - Londra
• İran
• İsviçre - Zürih
• Katar
• Kıbrıs
• Kırgızistan
• Kuveyt
• Macaristan
• Makedonya
• Nijer
• Nijerya
• Pakistan
• Romanya

• Rusya
• Senegal
• Singapur
• Sudan
• Suudi Arabistan
• Ukrayna
• Tacikistan
• Tayvan
• Türkmenistan
• Japonya

MÜSİAD ŞUBELER ve TEMSİLCİLİKLERİ

Kaynak: MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu, Yurtiçi Teşkilatlanma Komisyonu

• Adana
• Adıyaman
• Aksaray
• Ankara
• Antalya
• Aydın
• Bandırma
• Batman
• Bolu
• Bursa
• Çanakkale
• Çorum
• Denizli

• Diyarbakır
• Düzce
• Elazığ
• Erzincan
• Erzurum
• Eskişehir
• Gaziantep
• Gebze
• Hatay
• Isparta
• İnegöl
• İzmir
• K.Maraş

• Kdz. Ereğli
• Karabük
• Karaman
• Kastamonu
• Kayseri
• Kırıkkale
• Kocaeli
• Konya
• Kütahya
• Malatya
• Manisa
• Mardin
• Mersin

• Muğla
• Rize
• Sakarya
• Samsun
• Sivas
• Şanlıurfa
• Tekirdağ
• Trabzon
• Uşak
• Van

ŞUBELER

• Afyonkarahisar
• Ağrı
• Amasya
• Ardahan
• Artvin
• Balıkesir
• Bartın
• Bayburt
• Bingöl
• Bilecik
• Bitlis
• Burdur
• Çankırı

• Edirne
• Giresun
• Gümüşhane
• Hakkari
• Iğdır
• Kars
• Kırklareli
• Kırşehir
• Kilis
• Muş
• Nevşehir
• Niğde
• Ordu

• Osmaniye
• Seydişehir
• Siirt
• Sinop
• Şırnak
• Tokat
• Tunceli
• Yalova
• Yozgat
• Zonguldak

TEMSİLCİLER VE TEMSİLCİLİKLER

MÜSİAD AİLESİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR...

Genel Merkez
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ANKARA GÜNDEM

SİYASİ İSTİKRARLA
GELEN YATIRIMLAR

ONUR ALP BAŞAYAR
Parlamento Temsilcisi

MİLLETİN BÜYÜK DESTEĞİ, DAYANIŞMASI; ÖTE YANDA SİYASİ İKTİDAR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 
ARASINDAKİ KUVVETLİ BAĞ, ÜLKEMİZİ GELECEKTEKİ HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAKTIR

M illetimiz uzun yıllardan beri çe-
şitli dert ve belaları, birlik ve 
beraberlik içerisinde ferasetiyle 
defetti. Milletimiz bu birlik ve 

beraberliği, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 
yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerde dosta 
ve düşmana bir kez daha gösterdi. Geçen bir yıl-
lık süreçte Türkiye olarak yaşadığımız kayıpları 
telafi ettik. Aynı zamanda ülkemiz bu ivmeyle 
hedeflerine doğru, sağlam ve emin adımlarla 
ilerleyeceğinin işaretlerini de ortaya koydu.

Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ve bir-
çok alanda yapılan stratejik yatırımlarla da ül-
kemiz; her sektörünün dünya sınıfında yeri ve 
geleceği olduğunu da ispatladı. Son günlerde 
düzenlenen enerji ihaleleri, bu anlamda dikkat 
çekmekte ve yapılan bu yatırımların önemini bir 
kez daha ortaya koymaktadır. 

Türkiye Yenilenebilir Enerjiye Yöneldi
Ülke ekonomisi ve ulusal güvenliğinde önemli 
bir yer edinen aynı zamanda toplumun da her 
geçen gün bağlılığının ve ihtiyacının arttığı enerji 
sektöründe, Türkiye’nin dışa bağımlılığının yük-
sek olması ve bütçe açığının nedenlerinin en 
başında gelen kalem olması hasebiyle ülkemiz, 
uzun yıllardır ciddi bir yatırım ve planlamaya ge-
reksinim duymaktaydı. Bu doğrultuda Türkiye, 

seçimini çağın gereklerine uygun bir şekilde 
güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları yatırımı üzerine yaptı. Böylelikle de 
ülkemiz, her geçen gün artan bu yüksek enerji 
ihtiyacı ve bütçe açılığını kapatma yolunda da 
önemli bir hamle yapmış oldu. Bu durumla 
birlikte artan güven ortamında yatırımcıların 
yatırımlarını Türkiye’de değerlendirmesi aynı 
zamanda ülkemizde katma değerli ürünlerin 
niceliğinin-niteliğinin artması ve birçok istih-
dam olanağının oluşması sağlanacaktır. 

Ülkemiz Hak Ettiği Yere Gelecektir 
Tabii ki birçok alanda hayata geçirilen bu yatı-
rımların ve projelerin hayat bulması, uzun yıllar-
dır sağlanan siyasi istikrarın bariz bir meyvesi-
dir. Öte yanda bu projelerin oluşmasında, siyasi 
iktidar ve güçlü bir sivil toplum iş birliğinin de 
payını vurgulamak gerekmektedir. Son 15 yıldır, 
yukarıda bahsettiğim uyumlu iş birliği projelerin 
hayata geçmesinde hayati rol oynamıştır. Türki-
ye’nin 2023, 2053 ve 2071 gibi gelecek vizyonu 
olan ve bu hedeflerine ulaşması için gerekli iş 
birliği, sağlam temellere oturtulmuştur. Milletin 
büyük desteği, dayanışması; öte yanda siyasi 
iktidar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 
kuvvetli bağ, ülkemizi gelecekteki hak ettiği 
yere taşıyacaktır.

Merkez :

İstanbul Şube :

Bornova Şube :

Gebze Şube :

Murat Çay Lojistik Garajı :

Murat Çay Lojistik Çorlu :

Egemenlik Mah. 6108 Sk. No:51/45 Işıkkent / İZMİR
Tel: (232) 436 44 35 PBX Fax:436 43 22
Yalı Köşkü Cd. Mühürzade Han K:3 No:317 Sirkeci / İSTANBUL
Tel: (212) 514 00 36 - 514 00 37 Fax:212 514 00 38
Kazım Karabekir Cd. No:5/1 K:3 D:302 Bornova / İZMİR
Tel: (232) 388 55 05 - 388 55 06 Fax:(232) 388 10 50 
Barış Mah. Koşuyolu Cad. Marmara Nakliyeciler Garajı G Blok GEBZE
Tel: (262) 642 01 19 Fax:(0262) 642 07 19
7004 Sk. Pınarbaşı / Bornova - İZMİR
Tel: (232) 436 48 22
Hıdırağa Mh. Çerkezköy yolu Üzeri Küme Evler A Blok No:4
Taş.Koop. Kamyon Garajı Çorlu / TEKİRDAĞ
Tel: (282) 676 43 00 Fax:(282) 676 40 46

www.muratcaylojstk.com.tr

Her mevsimde,
Her koşulda

Sağlıklı bir taşıma 
için gerekli olan 

her şey
Murat Çay 
Lojistik’te

Her 
geçen gün
biraz daha 
büyüyoruz



MÜSİAD HABERLER

G enel Başkanımız Abdurrah-
man Kaan ve beraberindeki 
heyet; Aile ve Sosyal Politika-

lar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji Ba-
kanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı 
Ahmet Demircan, Ekonomi Bakanı 

Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkçi, Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa 
Birliği Bakanı Ömer Çelik, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ ve 
Adalet Bakanı Abdülhamid Gül’ü 
makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerde Fikir Teatisinde 
Bulunuldu
Ziyaretler sırasında kabin üyeleri-
ne “hayırlı olsun” dileklerini ileten 
Abdurrahman Kaan ve beraberin-
deki heyet, MÜSİAD’ın yeni dönem 
hedeflerini ve projelerini bakanlarla 
paylaştı. Ziyaretlerde ayrıca ihracat, 
yatırım ve imalatı artırmaya yönelik 
konular, Türkiye ve dünya ekono-

Genel Başkanımız Abdurrahman 
Kaan ve Yönetim Kurulu 
üyelerinden oluşan heyet, 
Ankara’da üst düzey ziyaretlerde 
bulundu

MÜSİAD'DAN
ANKARA ÇIKARMASI

musiad çevre dergisi TR 20x26,5cm okc.indd   1 11/01/2017   15:55
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misindeki gelişmeler ve MÜSİAD’ın 
revizyon sonrası Hükümet üyelerin-
den beklentileri ile ilgili fikir teati-
sinde bulunuldu.
Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fat-
ma Betül Sayan; çocukların sağlıklı 
gelişebilmeleri için kendilerini ko-
ruyacak, sevecek, destekleyecek, 
güven sağlayacak, sosyal ve maddi 
gereksinimlerini karşılayabilecek 
sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları-
nın temin edildiği “Koruyucu Aile” 
projesine MÜSİAD üyelerinin destek 
vermesini istedi.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hükü-
metin geliştirdiği yeni yatırım ham-
lesi kapsamındaki Cazibe Merkezleri 
Programı’na yapılan başvuruların 
ivedilikle açıklanması gerektiğini be-
lirtip, bunun işsizliğin asgariye düşü-
rülmesinde ve yatırımların önünün 
açılmasında etkili olacağına dikkat 
çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu; geleceğin 
meslekleri, trendleri tespit edilip ona 
göre yatırım yapılması gerektiğini 
hatırlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı ve Hükümet olarak he-
saplarının 7,5 milyon yapının elden 
geçirilmesi ve büyük bölümünün 
yıkılması gerektiğine değindi. Genel 
Başkanımız Abdurrahman Kaan ise 
MÜSİAD’ın Türkiye’nin büyümesine 
katkıda bulunmaya devam edeceğini 
ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aş-
kın Bak’a hayırlı olsun dileklerini 
ileten Kaan, millî-manevi değerle-
rin ihyasını esas alan projeler üretip 
bunların desteklenmesi gerektiğini 
hatırlattı. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, MÜSİAD’ın 27 yıldır sanayi 
alanında öncülük etmiş bir sivil top-
lum kuruluşu ve en yakın çalıştıkları 
millî kuruluşlardan biri olduğunu 
ifade edip, MÜSİAD’ı bir yol arkadaşı 
olarak gördüğünü söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkçi ile gerçekleştirilen görüşmede 
Genel Başkanımız Kaan, içinde 200 
tane, 500 ila 2 bin metrekare ara-

sında, büyüyebilen bir sanayi sitesi 
olan ve aynı zamanda meslek lisesi 
de bulunan Toplu Sanayi İdaresi 
(TOSİ) modeli hakkında bilgi verdi 
ve TOSİ’lerin özellikle limanlara ya-
kın bölgelerde daha fazla yapılması-
nı önerdiklerini vurguladı.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
MÜSİAD’ın ülke meselelerinde her 
daim yerli ve millî bir duruş sergile-
diğini dile getirdi.
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, 
MÜSİAD’ın demokrasinin omurgası-
nı temsil eden bir siyasi temsiliyete 
sahip olduğunu ifade etti. Aynı za-
manda MÜSİAD’ın sesinin bilhassa 
Avrupa’da daha çok duymak istedik-
lerine ve bunun için her türlü katkıyı 
sunacaklarına dikkat çekti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
MÜSİAD’ın Anadolu sanayici ve işa-
damlarının gür sesli temsilcisi ve 
örnek bir sivil toplum kuruluşu oldu-
ğunu dile getirdi. 
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep 
Akdağ, kamu ve özel sektör iş birli-
ğinde yatırımcıların önündeki idari 
engelleri azaltmak ve iş yapma sü-
reçlerini kolaylaştırmak üzere çalış-
malarını sürdüren Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordinasyon Kurulunda 
(YOİKK)  MÜSİAD’ın şu ana kadar 
olan katkısının kayda değer olduğu-
nu, yeni dönemde de eylem planı 
önerileriyle kurumsal tecrübesinden 

Ziyaretler sırasında ihracat, 
yatırım ve imalatı artırmaya 
yönelik konular masaya 
yatırıldı
istifa etmek istediklerini ifa-
de etti.  
Şans oyunları ile yasal dü-
zenlemeler üzerinde çalışma 
hâlinde oldukları ifade eden 
Adalet Bakanı Gül; ekono-
miyi, piyasayı ilgilendiren 
konular olduğunda MÜSİAD 
tecrübesinden istifade etmek 
istediklerini, bu tür konular 
için MÜSİAD Genel Merkez 
üzerinden irtibat hâlinde ola-
caklarını açıkladı.

MÜSİAD HABERLER
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MÜSİAD HABERLER

BAKANLIKLARA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma 
Betül Sayan Kaya

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  
Berat Albayrak

Sağlık Bakanı  
Dr. Ahmet Demircan

Başbakan Yardımcısı  
Recep Akdağ

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu

Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak

Avrupa Birliği Bakanı  
Ömer Çelik

Gümrük ve Ticaret Bakanı  
Bülent Tüfenkci

Çevre ve Şehircilik Bakanı  
Mehmet Özhaseki

Kalkınma Bakanı  
Lütfi Elvan

Adalet Bakanı  
Abdulhamit Gül

Hükümet Sözcüsü  
Bekir Bozdağ
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MÜSİAD HABERLER

“BU YAZ CAMİDEYİM” PROJESİ ÖDÜLLERİ, SAHİPLERİNİ BULDU

MALEZYA'DA İŞ FIRSATLARI

T ürkiye ve Orta Doğu temsilci-
liği Dubai’de bulunan Malay-
sian Investment Development 

Agency (MIDA) Direktörü Sukri Abu 
Bakar, 17 Temmuz’da Genel Merke-
zimizde Uluslararası İlişkiler ve Dış 
Ticaret Komisyonu Üyelerimiz Yaşar 
Kaymakçıoğulları ve Murat Karadayı 
tarafından kabul edildi.
Sukri Abu Bakar, Türkiye’den Malez-
ya’ya bakıldığında uzak bir ülkeymiş 
gibi algılandığını; ancak Malezya’dan 
Türkiye’ye bakıldığında mesafeden 
çok ortak yönlerimizin anıldığını ve 
bu minvalde Türkiye ile ilişkilere 
ayrı bir konsantrasyon ile yaklaşıl-
dığını belirtti. Bakar ayrıca Malez-
ya’nın özellikle petrokimya ürünleri, 
seramik, solar sistem ve ham madde 
pazarında Türkiye için ciddi bir ürün 
sağlama kapasitesi bulunduğunu ve 
MIDA olarak Türk üreticilerine üc-
retsiz hizmet desteği sağlayabilecek-

G enç MÜSİAD, 2009 yılından 
bu yana “Bu Yaz Camideyim” 
projesi ödül töreni düzenliyor. 

Bu yıl da “Bu Yaz Camideyim” projesi 
ödülleri, sahiplerini buldu. Beyoğlu 
Büyük Piyale Paşa Camii’nde düzen-
lenen törene; Genel Başkanımız Ab-
durrahman Kaan, Genç MÜSİAD Ge-
nel Başkanımız Engin Akdağ ve Genç 
MÜSİAD üyelerimiz katıldı. Kur’an’a 
geçen ve proje kapsamında başarılı 
olan 225 çocuğa çeşitli hediyeler ve-
rildi. Programda açılış konuşması ya-
pan Genel Başkanımız Kaan, “Proje, 
gelecek nesillerin camiyi sadece bir 
ibadethane olarak görmemesini, aynı 
zamanda bir buluşma, tanışma ve 
kaynaşma yeri olarak görmesini sağ-
lamak amacıyla Fatih’te bir camide 
başladı. Projenin amacı çocuklarımı-
za camiyi sevdirmek, hafızaları henüz 

lerini söyledi. Malezya olarak helal 
turizm ve helal hizmet süreçleri ala-
nında güçlü bir altyapı oluşturdukla-
rının altını çizen Bakar, Türk yatırım-
cılarını Singapur’un hemen yanında 
yer alan Iskandar-Malaysia isimli 
bölge dâhilinde üst düzey hizmet an-
layışı ile kalıcı olarak misafir etmek 
istediklerini belirtti.
Görüşme karşılıklı hediyeleşme ile 
sona erdi.

tazeyken camiyi, cami dostluklarını, 
caminin onlara kattıklarının hafızala-
rında yer etmesini sağlamak. Allah’ın 
rızasını kazanmak ve çocuklarımızın 
Kur’an ahlakıyla ahlaklanmalarına 
vesile olmak. Kur’an taliplisi genç 
kardeşlerime ve çocuklarının dinî bil-
gilerinin gelişmesi için bu sıcak gün-
lerde yazlıklara gitmek yerine çocuk-
larını camiye gönderen ailelerimize 
teşekkür ediyor, Kur’an ile beraberlik-
lerinin bir ömür devam etmesini dili-
yorum.” ifadelerini kullandı.

BASIM, YAYIN VE 
MEDYA SEKTÖR 
KURULU TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Basım, Yayın ve Medya 
Sektör Kurulumuz tara-
fından UTESAV Başkanı 

Mehmet Develioğlu ev sahipli-
ğinde Burak Ambalaj’da tecrü-
be paylaşımı programı gerçek-
leştirildi. Etkinlik kapsamında 
İstanbul Medipol Üniversitesi 
İşletme ve Yönetim Bilimleri 
Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. 
Nihat Alayoğlu’nu konuk edildi.
Programa Genel Başkan Yar-
dımcımız İsrafil Kuralay, Yöne-
tim Kurulu Üyemiz Fatih Meh-
met Keçebir, Yedek Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Fatih Uysan 
ve Bilal Arıoğlu, Basım Yayın ve 
Medya Sektör Kurulu Başkanı-
mız Ömer Karatemiz ve Basım, 
Yayın ve Medya Sektörü üyele-
rimiz olmak üzere yaklaşık 50 
üye katılım sağladı. Ömer Ka-
ratemiz konuşmasında bu sene 
ilkini gerçekleştirdikleri tecrübe 
paylaşımı etkinliğinin iki aylık 
periyotlarla devam edeceğini 
belirtti. Doç. Dr. Nihat Alayoğlu 
ise yaptığı konuşmada “aile”nin 
ve “şirket”in iki ayrı sistem ve 
kavram olduğunu belirtti. Ala-
yoğlu, aile şirketlerinin ekono-
miye katkısının yüksek olduğu-
nu aktardı.
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M üstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği Genel Başkanı-
mız Abdurrahman Kaan ve 

beraberindeki heyet, Filistinli Müslü-
manlara destek olmak amacıyla Filis-
tin’e gitti. Mescid-i Aksa’da cuma na-
mazı sonrası basına açıklama yapan 
Kaan, “MÜSİAD olarak ilk kıblemize 
sahip çıkıyoruz. İstanbul’da, Beyazıt 
Meydanı’nda nasıl toplandıysak, Mes-
cid-i Aksa’da da toplanalım demiştik. 
Mescid-i Aksa’yı karanlıktan aydınlığa 
çıkaracak kandilin bir damla yağı ol-
malıyız.” diyerek tüm dünyaya çağrı 

yaptı. Genel Başkan Yardımcılarımız, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Yurti-
çi ve Yurtdışı Şube Başkanlarımız, 
Sektör Kurulu Başkanlarımız, 100’ü 
aşkın işadamından oluşan MÜSİAD 
heyeti, cuma namazı sonrası Burak 
Mescidi, Mervan Mescidi ve Kadim 
Mescidi’ni de ziyaret etti.

Mescid-i Aksa’da Cuma  
Namazı Kılındı
MÜSİAD Başkanımız Abdurrahman 
Kaan, İsrail’in Filistinlilere yönelik 
haksız yasak ve sınırlamalarına tepki 

Mescid-i Aksa’da kılınan 
cuma namazının ardından 

Genel Başkanımız 
Kaan tarafından basın 

açıklaması yapıldı

göstermek ve Filistinlilere destek ver-
mek amacıyla işadamlarından olu-
şan bir heyetle Kudüs’e gitti. Heyet, 
ilk gün El Halil şehrinde Hz. İbrahim, 
Hz. İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf 
peygamberlerin kabirlerini ziyaret 
etti. İkinci gün ise Hz. Ömer Camii, 
El-Halil Kapısı ve Burak (Ağlama) Du-
varı ziyaretlerinin ardından Mescid-i 
Aksa’da cuma namazı kıldı. 

Mescid-i Aksa’da İbadet 
Özgürlüğünü Kısıtlamasını Kabul 
Etmiyoruz
Namaz sonrası açıklama yapan Ab-
durrahman Kaan şunları kaydetti:
“İsrail’in, tüm Müslümanlar için kut-
sal mekân olan Mescid-i Aksa’da iba-
det özgürlüğünü kısıtlamasını kabul 

kandillerinde yakılmak üzere oraya 
zeytinyağı gönderin.’ buyurmuş. Biz 
de Mescid-i Aksa’yı karanlıktan ay-
dınlığa çıkaracak kandilin bir damla 
yağı olmalıyız.

Mescid-i Aksa’ya Hep Birlikte 
Sahip Çıkalım
Tüm dünya, yapılan bu haksızlığa, 
zulme ses çıkarmalı, tepkisini gös-
termelidir. Biz bunun için de var 
gücümüzle çabalayacağız. Filistinli 
kardeşlerimizden, İsrail’in zorbalı-
ğına gösterdikleri direnişte deste-
ğimizi eksik etmeyeceğiz. Buradan, 
Türkiye’deki tüm kardeşlerime, iş 
dünyası ve STK’ların temsilcilerine 
çağrıda bulunuyorum; gelin, Mescid-i 
Aksa’ya hep birlikte sahip çıkalım.”

etmiyoruz. MÜSİAD olarak ilk kıb-
lemize sahip çıkıyoruz. İstanbul’da, 
Beyazıt Meydanı’nda nasıl toplandıy-
sak, Mescid-i Aksa’da da böyle top-
lanalım demiştik; bugün buradayız. 
Filistinli Müslüman kardeşlerimizle 
cuma namazımızı kıldık.

“Aksa’yı Karanlıktan Aydınlığa Çı-
karacak Kandilin Bir Damla Yağı 
Olmalıyız”
Kudüs, ilk kıblemiz, ikinci mescidi-
miz ve üçüncü haremimiz Mescid-i 
Aksa’yı bağrında barındırıyor. Pey-
gamber Efendimiz (SAV) burada bü-
tün peygamberlere namaz kıldırmış 
ve Allah’ın (C.C.) huzuruna buradan 
çıkmıştır. Aksa dolayısıyla sadece Fi-
listinlilerin değil, bizatihi tüm Müslü-
manlarındır ve en az Mekke ve Medi-
ne kadar kutsaldır. Yalnız İsrail değil, 
tüm dünya bilmelidir ki bu değeri-
mize, bu emanetimize, Müslümanlar 
olarak her zaman sahip çıkacağız. Be-
denlerimiz her gün burada olmayabi-
lir; fakat biz bütün kalbimizle, bütün 
varlığımızla burada, bu topraklarda-
yız. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir 
hadisinde: ‘Eğer Mescid-i Aksa’ya gi-
demez ve içinde namaz kılamazsanız 

MÜSİAD Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan, “Mescid-i 
Aksa’yı karanlıktan aydınlığa 
çıkaracak kandilin bir damla 

yağı olmalıyız.”

MÜSİAD Heyeti, Mescid-i 
Aksa’da Cuma Namazı Sonrası

ÇAĞRI YAPTI
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HELAL GIDA SERTİFİKALI ÜRÜNLERE MÜSİAD’DAN TAM DESTEK

MÜSİAD, İRAN’A İŞ GEZİSİ DÜZENLEDİ

M ÜSİAD, İran’a iş gezisi dü-
zenleyerek 12-14 Ağustos 
tarihleri arasında Tahran 

17. Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fu-
arı’na katıldı. Uluslararası İlişkiler 
Komisyon Başkanımız Zeki Güvercin 
başkanlığında düzenlenen gezideki 
heyette, inşaat ve ilgili sektörlerden 
Hatay, Antalya, Bartın ve Aksaray gibi 
farklı illerdeki şubelerimizin yanı sıra 
yurtdışı şubelerimizdeki üyelerimiz-
den de katılım sağlandı. 
MÜSİAD’ın İran’daki MoU Partner 
Kuruluşu olan İran Taavun Odasının 
ev sahipliğinde, DEİK’in de katkıları 
ile organize edilen gezi, İran-Türkiye 
iş birliğinin somut göstergesi olarak 
hem yurtiçi hem yurtdışı medyada 
geniş yer buldu.
Fuar ziyareti ve ikili görüşmeler ya-
nında, İran Müteahhitler Odası gibi 

G enel Başkanımız Abdurrah-
man Kaan, “Helal Gıda Serti-
fikalı” ürünler kullanılması 

zorunluluğuna ilişkin şartın uygula-
maya geçirilmesi gerektiğini söyledi. 
Kaan’ın açıklamasında özetle şu ifa-
deler yer aldı: “Helal kavramı bir 
Müslüman’ın hayat standartlarını 
ve ölçülerini belirleyen en önemli 
unsurdur. Bir Müslüman dünyanın 
neresinde olursa olsun, inancı ge-
reği helal yemek ve içmek ister. Bu 
doğrultuda MEMUR-SEN 4. Dönem 
Toplu Sözleşme Tekliflerinde; ‘Hiz-
met alımı yoluyla gerçekleştirilenler 
dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının 
yemek hizmetlerinde, helal gıda ser-
tifikası bulunan ürünler kullanılır. 
Yemek hizmetine ilişkin ihalelerin 
şartnamesinde yemek için kullanıla-
cak malzemelerin helal gıda sertifika-
sına sahip ürünler olması şartına yer 
verilir.’ maddesini Çalışma ve Sosyal 

kurum ve kuruluşları da ziyaret 
edildi. Görüşmelerde, gümrük ve lo-
jistik ile ilgili kısıtlamalar sebebi ile 
yaşanan zorlukların çözümlenmesi 
gerektiği görüşüldü. Türkiye olarak 
piyasaların daraldığı bu dönemde, 
ambargodan çıkmak üzere olan ve 
çok ciddi ihtiyaçlara sahip bir ülke 
olarak İran’ın, işadamlarımız için cid-
di bir kapı olacağının altı çizildi.

Güvenlik Bakanlığına sunarak önem-
li bir görev üstlendi. ‘Helal kazanç ve 
helal lokma’ konusundaki bu hassa-
siyetin kamu yönetimi, kurum ve ku-
ruluşları tarafından dikkate alınması 
ve hayata geçirilmesi için kamu per-
sonel sistemi üzerinden bir başlangıç 
yapılması isabetlidir. Hayatımızın 
helalleşmesi yolunda ‘helal ve temiz’ 
ürünlerle ilgili atılan adımın, maddi 
ve manevi olarak kaliteli bir hayatın 
başlangıcı olacağını ümit ediyorum. 
MÜSİAD olarak MEMUR-SEN’e sun-
duğu bu teklifte desteğimiz tamdır.”

ABD TİCARET 
ATEŞELERİ, GENEL 
MERKEZİMİZDE 
MİSAFİR EDİLDİ

A BD Ankara Büyükelçili-
ği Ticaret Ateşesi Erika 
Olson, ABD İstanbul 

Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi 
Neil Pickett, Politika ve Ekono-
mi Bölüm Şefi J. Andrew Abell 
ve Ekonomi Uzmanı İbrahim 
Öztürk’ten oluşan ABD Heyeti, 4 
Ağustos’ta Genel Merkezimizde 
misafir edildi. ABD Heyeti, Ulus-
lararası İlişkiler ve Dış Ticaret 
Komisyonu Başkanımız Zeki Gü-
vercin, Başkan Yardımcılarımız 
Mütteki Sezen, Mutlu Bozkurt, 
Şevket Can Tülümen, Komisyon 
Üyemiz Naci Akyüzü, Yurtdışı 
Teşkilatlanma Komisyonu Üye-
lerimiz Gökhan Aydoğdu ve Ari-
fe Gök ile Genç MÜSİAD Yurtdışı 
Teşkilatlanma Komisyonu Üye-
miz Sefanur Güvercin’den olu-
şan MÜSİAD Heyeti tarafından 
konuk edildi. ABD Ticaret Ateşe-
si Erika Olson, MÜSİAD USA’in, 
USA’de yerel ticaret odaları ile 
temas sağlamasının çok önem-
li olduğunu ve bunun MÜSİAD 
üyeleri için ciddi fırsatlar içeren 
ticari sonuçlar getirebileceğini 
beyan etti. Güvercin ise MÜSİAD 
EXPO, MÜSİAD Global Finance 
Summit, MÜSİAD Satellite EXPO 
gibi MÜSİAD sponsorluğunda-
ki özel programlar içinde ABD 
ticaret temsilcileri ile teması ar-
tırmak istediklerini beyan etti. 
Görüşme karşılıklı iyi dilek ve 
temenniler ile son buldu.

MÜSİAD HABERLER

M üstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği ile 
Türkiye Katılım Bankaları 

Birliği (TKBB) organizatörlüğünde 17-
18 Kasım tarihlerinde Global Katılım 
Finans Zirvesi (GPAS) düzenlenecek. 
İstanbul Haliç Kongre Merkezinde 
gerçekleştirilecek GPAS’a sayılı 
günler kala çalışmalar özenle devam 
ediyor. Bu bağlamda etkinliğin 
öncesinde iki kez danışma kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi. Danışma 
kurulu toplantılarında MÜSİAD ve 
TKBB yöneticileri zirve hakkında 
görüşlerini paylaştı. 
Türkiye'de ve dünyada katılım ban-
kası algısının nasıl daha güçlü hâle 
getirilebileceğinin konuşulduğu top-
lantıda, GPAS Zirvesi'nde yer alacak 
konu başlıkları dile getirildi. İletişim 
uzmanlarının fikirlerini belirttiği da-
nışma kurulunda, GPAS'ın Türkiye'de 
katılım finans çalışmalarını olumlu 
yönde etkileyeceği ve uluslararası 
platformda da ülkemizin finans siste-
mine katkısı olacağı ifade edildi. 

GPAS’ı hem İstanbul’u hem de ka-
tılım bankacılığını anlatmak adına 
fırsat olarak gördüklerini belirten yö-
neticiler, bu toplantıların doğru hedef 
kitle ile doğru içeriği birleştirme ama-
cında olduğunu ifade etti. Toplantı-
da GPAS’ın İstanbul’un uluslararası 
finans merkezi hâline gelmesi husu-
sunda önemli bir kazanım olacağı da 
vurgulandı.

Faizsiz bankacılık, dijital gelişim, ku-
rumsal iletişim ve finans pazarına ka-
dar birçok konu ve çeşitli önerilerin 
sunulduğu toplantıda en çok konu-
şulan konulardan biri de sigortacılık 
sektörü oldu. Yöneticiler tarafından 
sigortanın temel finans araçlarından 
biri olduğu belirtilirken, ülkemizde 
bu yönde bir önyargı ve doğru anlatı-
ma ihtiyaç olduğuna değinildi. Hayat, 
sağlık ve birçok kalem için sigorta 
üretilebildiği söylenerek, bu sektö-
re yeterince önem verildiği takdirde 
bankalardan daha hızlı büyüyebile-
ceğine vurgu yapıldı. 

MÜSİAD ve TKBB 
tarafından 17-18 Kasım 

tarihlerinde İstanbul 
Haliç Kongre Merkezinde 

Global Katılım Zirvesi 
düzenlenecek

MÜSİAD GPAS’A HAZIRLANIYOR



MÜSİAD HABERLER

M ÜSİAD’ın Londra Şubesinin 
açılış gerçekleştirildi. 
MÜSİAD Londra Şubesinin 

açılışına; MÜSIAD Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, İTO Meclis Başkanı 
Şekip Avdagiç, AK Parti İstanbul 
Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Abdurrahman Bilgiç, KKTC Londra 
Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, 
TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, 
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcıları 
Adnan Bostan, Ali Gür, İsrafil Kuralay, 
Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı 
İbrahim Uyar’ın yanı sıra Cevahir 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Cevahir ve Yıldız Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 
katıldı.MÜSİAD UK Başkanı Uğur 
Yılmaz açılışta yaptığı konuşmada, 
MÜSİAD’ın İngiltere faaliyetlerine 
değindi ve özellikle Brexit sürecinden 
Türkiye’nin kârlı çıkması için yoğun 
çalışma içinde olacaklarının sözünü 
verdi. 

Dünyanın altıncı büyük ekonomisi 
olan İngiltere’nin bugün Türkiye’nin 
en önemli ticaret ortaklarından biri 
olduğunu belirten Genel Başkanımız 
Abdurrahman Kaan,  MÜSİAD 
İngiltere'nin, Türkiye ve İngiltere 
arasında politik, sosyokültürel ve 
ekonomik ilişkileri geliştirmeyi 
amaçladığını ifade etti. 

İngiltere, gelişmiş sanayisine, 
teknolojideki en ufak gelişmeyi 
entegre ederken insan gücüne de 
yatırımdan geri durmuyor diyen 
Kaan, “Bildiğiniz gibi, tamamen 
teknolojiye, otomasyona yönelmek, 
hiçbir gelişmiş ülkenin tercihi 
olmuyor. Bizim de insan gücüne her 
türlü yatırımı yaparak, teknoloji ve 
bilimi de arkamıza alıp sanayimizi bu 
yönde daha da güçlendirmemiz lazım. 
Bu noktada, İngiltere iyi bir örnek 
teşkil ediyor.” şeklinde konuştu. 
Kaan ayrıca, Brexit sürecinin iki ülke 
iş insanları için yeni fırsatlara işaret 
edebileceğini açıkladı.

Yurtiçinde ve yurtdışında 
açtığı şube ve iletişim 

noktalarıyla Türkiye’nin 
en yaygın teşkilatlanan 

sivil toplum kuruluşu 
MÜSİAD, yeni dönemin 
ilk açılışını Londra'da 

gerçekleştirdi

MÜSİAD LONDRA ŞUBESİ AÇILDI

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİYİ  
GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

 
Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan: “Ocak 

2016’dan itibaren kuruluş sürecini başlattığımız 
MÜSİAD İngiltere, Türkiye ve İngiltere arasında 
politik, sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkileri 
geliştirmeyi amaçlıyor. İki ülke arası ilişkileri 

geliştirmenin yanında tabii karşılıklı iş gezileri, 
eğitim programları, konferans ve seminerler 
düzenlemek de İngiltere şubemizin kuruluş 

amaçlarında bulunuyor.” dedi.
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M irasımız Kudüs 1. 
Uluslararası Karikatür 
Yarışması ile ilgili olarak 

yapılan açıklamada; yarışmanın 
amacının, 1967’den bu yana İsrail’in 
işgali altında bulunan Kudüs 
konusunda farkındalık oluşturmak, 
işgalci devletin Kudüs’te yaşayan 
yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde 
sistematik olarak uyguladığı ayrımcı 
politikalar ve Mescid-i Aksa özelinde 
gerçekleştirdiği ibadet özgürlüğü 
kısıtlamalarına dikkati çekerek, 
uluslararası kamuoyunu harekete 
geçirmek olduğu belirtildi. Ayrıca, 
Kudüs bağlamında kültürel miras 
ve bu çerçevede sosyal sorumluluk 
bilincini, bunun önemini, Kudüs 
şehrinin kültürel mirasa olan 
katkısını ve kültürel hayatımızdaki 
önemini kavramlar ve konular 
üzerinden gündeme getirmenin 
hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, 
“Mirasımız Kudüs ana başlığı altında 
karikatüristler tarafından Kudüs 
şehri ile alakalı, insan hakları, 

adalet, özgürlük, sevgi, kültür, 
sosyal hayat, sosyal sorumluluk, 
barış, şehir hayatı gibi kavramlar 
ve konuların zenginleştirici bir 
perspektifle karikatürlerle işlenmesi 
beklenmektedir.” denildi. Son 
katılım tarihi 17 Kasım olan yarışma 
için seçici kurul ve jüri üyelerinin 
Kasım 2017’de toplanacağı aktarılan 
açıklamada, “Yarışma ödül töreni 
7-17 Aralık 2017 tarihleri arasında 
İstanbul’da yapılacak. 
Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel 
ve amatör karikatüristlerine açıktır, 
yaş sınırı yoktur. Yarışmaya konu 
ile alakalı birden fazla karikatür 
gönderilebilir. Yarışmaya gönderilen 
eserin daha önce herhangi bir 
yarışmadan ödül almamış olması 
gerekmektedir. Çizim tekniği 
serbesttir.” ifadelerine yer verildi. 
Açıklamada, jüri üyelerinin ise Hasan 
Aycın, Şafak Tavkul, Turan Dertli, 
Naser Jaferi, Ahmet Altay, Murat 
Yılmaz ve Asım Gültekin olduğu 
kaydedildi.

Kudüs ve Civarındaki 
Osmanlı Mirasını Koruma 

ve Yaşatma Derneği 
tarafından düzenlenen 

Mirasımız Kudüs 1. 
Uluslararası Karikatür 

Yarışması’nın başvuruları 
devam ediyor

MÜSİAD HABERLER

T ürkiye’nin en büyük işadamları 
örgütü olan MÜSİAD ve 
gerçekleştirdiği insani yardımlarla 

bilinen Deniz Feneri Derneği, büyük 
bir insanlık dramının yaşandığı 
Arakan’daki Müslümanlar için el ele 
verdi. 10 maddelik "İyi niyet ve iş 
birliği" protokolü imzalayan iki kurum 
Arakan başta olmak üzere iyi niyet 
ve gönüllülük ilkeleri kapsamında 
karşılıklı olarak yardımlaşacaklar. 
Yapılan iyi niyet protokolünün 
detayları arasında; “Yurtiçinde ve 
yurtdışında yeni proje üretecekler, 
mevcut projelerin tamamlanmasında 
ve devam ettirilmesinde birbirlerine 
imkânları ölçüsünde maddi ve manevi 
destek olacaklar. Her iki dernek, 
kendisine yapılan müracaatı veya 
uygulamasını düşündüğü ulusal veya 
uluslararası projeyi; diğer derneğin 
faaliyet alanı ile ilgili olduğuna kanaat 
getirmesi ve bunun diğer dernek 
yetkililerince de kabul edilmesi şartıyla, 
ilgili derneğe yönlendirecek.” ifadeleri 
bulunuyor. Deniz Feneri Derneği 

Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz 
“Türkiye’nin en önemli işadamları 
derneği MÜSİAD’ın ‘ARAKAN'A ACİL 
YARDIM’a yönelik projesinde Deniz 
Fenerini çözüm ortağı olarak tercih 
etmesi bizi çok mutlu etti.” dedi. Genel 
Başkanımız Abdurrahman Kaan ise 
Arakan'da Müslüman kardeşlerimize 
yönelik yapılan zulmü şiddetle 
kınadığını belirterek, “Deniz Feneri 
ile elimizi, Arakanlı kardeşlerimiz 
için taşın altına koyuyoruz.” şeklinde 
konuştu.Bölgeye yönelik yardımlarına 
11 yıldır hız kesmeden devam eden 
Deniz Feneri Derneğine “ARAKAN” 
yazarak, 5560'a mesaj gönderip, 
10 lira bağışta bulunabilirsiniz. 
Ayrıca Deniz Feneri Derneğinin 
banka hesaplarından yapacağınız 
yardımların açıklama bölümüne 
“Arakan Halkına Yardım” yazıp bağışta 
bulunarak destek olabilirsiniz. www.
denizfeneri.org.tr internet adresinden 
veya 0212 414 60 60 numaralı çağrı 
merkezimizi arayarak da bağışlarınızı 
ulaştırabilirsiniz.

Türkiye'nin en büyük 
işadamları örgütü olan 

MÜSİAD ve insani yardımda 
marka kurumların başında 
olan Deniz Feneri Derneği, 

insanlık dramının yaşandığı 
Arakan için kolları sıvadı

DENİZ FENERİ DERNEĞİ VE MÜSİAD, ARAKAN'DA İYİLİKTE BULUŞUYORKARİKATÜR YARIŞMASI'NIN, BAŞVURULARI SÜRÜYOR

ÖDÜLLER 
Birinciye  15 bin lira, 

İkinciye  10 bin lira, 

Üçüncüye 7 bin 500 lira
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M üstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneğinin Aksaray 
Şube Başkanı Eyup Dağdaş 

ile söyleşi gerçekleştirdik. Eyup Dağ-
daş ile sohbetimizde hem MÜSİAD’ı 
hem de Aksaray Şubesini konuştuk. 

MÜSİAD’ın Vizyonuyla Yolumuza 
Devam Ediyoruz
2015 yılının Ocak ayından bu yana 
MÜSİAD Aksaray Şube Başkanlığı 
görevini yürüttüğünü söyleyen Eyup 
Dağdaş, “Başkanlık görevini üstlen-
diğim günden bu yana Aksaray Sivil 
Toplum Kuruluşları Platformunu 
oluşturdum. Böylelikle de 74 tane 
dernek ve vakıf aynı çatı altında top-
lanmış oldu. Yaklaşık üç yıldır bu plat-
formda da başkanlık görevini sürdür-
mekteyim. Ayrıca şu zamana kadar 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neğinin bir şubesi olarak Aksaray’ın 
yararına olan sosyal, kültürel ve eko-
nomik anlamdaki projelerin içinde 
birebir yer aldık. Böylelikle de şehri-

mize en iyi şekilde hizmet etmeye ça-
lıştık. Şu zamana kadar pek çok eğitim 
faaliyeti gerçekleştirdik. Bu bağlamda 
da MÜSİAD’ın Aksaray Şubesi olarak 
çeşitli meslek kursları açtık. Buralar-
da katılımcılara eğitimler verdik. Hal-
kımıza kendi iş yerlerini açabilmeleri 
ve sigortalı işe girebilmelerini destek-
leyecek nitelikte sertifika programları 
düzenledik. Hayata geçirdiğimiz tüm 
projelerimizde ya da katıldığımız et-
kinliklerde MÜSİAD’ın misyon ve 
vizyonunu kendimize örnek alarak 
yolumuza devam ettik.” dedi.

15 Temmuz Zaferi, Dünyaya Örnek 
Olmalıdır
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl 
dönümünde de meydanlarda yerleri-
ni aldıklarını ifade eden Başkan Dağ-
daş, Aksaray’da düzenlenen şehitleri 
anma programlarına katıldıklarını be-
lirtti. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle 
gazileri ise minnetle andığını ifade 
eden Dağdaş, “Türkiye’nin en yaygın 

MÜSİAD Aksaray Şube 
Başkanı Eyup Dağdaş, 

yaptığı açıklamada 
“MÜSİAD’ın misyon ve 

vizyonunu kendimize örnek 
alarak yolumuza devam 

ediyoruz.” dedi

MÜSİAD, Aksaray’da 
şubeleşmesiyle birlikte 
bölgede pek çok etkinlik 
ve projeye imza attı

AKSARAY ŞUBESİ,  MÜSİAD’IN ÇİZGİSİNDE İLERLİYOR 
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iş örgütü ve ülkesini seven işadamları 
olarak milletimizin tarafındayız; de-
mokrasimizi savunmaya devam ede-
ceğiz. Demokrasimiz için hain terör 
örgütlerinin karşısında hayatını kay-
beden hiçbir canımızı unutmayaca-
ğız. Sadece 15 Temmuz’da değil nefes 
aldığımız süre boyunca şehitlerimizi 
anmaya, onların önünde saygıyla 
eğilmeye devam edeceğiz. Dünya bil-
melidir ki 15 Temmuz; yaşlı, genç, 
çocuk demeden bir milletin kazandığı 
demokrasi zaferidir. Bu zafer dünyaya 
örnek olmalıdır.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Lojistik Platformu Kurmak İstiyoruz
MÜSİAD’ın Aksaray Şubesi olarak ha-
yata geçirmeyi planladıkları projelerle 
ilgili olarak da konuşan Başkan Dağ-
daş, “Nasip olursa Lojistik Platformu 
kurmak istiyoruz. Çünkü siyasi, bürok-
rasi ve sivil toplum örgütlerinin katı-
lımlarıyla bu platformu kurabilirsek 
eğer, Aksaray için önemli bir gelişme-
ye imza atmış olacağız. Ayrıca Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde şu an aktif ola-
rak faaliyet gösteren Organize Sanayi 
İşadamları Derneği (OSİAD) ile de bir-
likte hareket etmek istiyoruz. OSİAD’la 
iş birliği yaparak üretici firmalara lojis-
tik hizmetlerin sağlanması için gerekli 
projelerin takip edilmesi ile ilgili istişa-
re toplantıları yapmayı planlıyoruz.” 
açıklamalarında bulundu.

MÜSİAD’a Yakışır Bir Hizmet 
Binasına Sahibiz
MÜSİAD’ın Aksaray Şubesinin üye 

sayısı ve hizmet binası ile ilgili de 
bilgilendirme yapan Dağdaş, MÜSİ-
AD’ın Aksaray’da yapılanmasının 
2009 yılında gerçekleştiğini ifade 
etti. MÜSİAD’ın Aksaray’da şubele-
şerek faaliyete geçmesiyle birlikte 
bölgede pek çok etkinlik ve projeye 
imza attığını belirten Dağdaş, “Şu 
anda   MÜSİAD’ın Aksaray Şubesi 
olarak 64’ü asil MÜSİAD üyemiz ve 
24’ü de Genç MÜSİAD üyemiz olmak 
üzere toplamda 88 kişiden oluşan 
bir aileyiz.” ifadelerini kullandı.

Çizgimiz Doğrultusunda Çalışma-
larımıza Devam Edeceğiz
Aksaray Şubesinin MÜSİAD’a yakı-
şır bir binasının olduğunun da altını 
çizen Dağdaş, “Önceden küçük bir 
apartman dairesinde bulunan şube 
hizmet binamızdan 2015 yılında 
500 metrekarelik yeni yerimize taşı-
dık. Böylelikle görsel olarak mekânı-
mıza renk kattığımızı düşünüyoruz. 
Ayrıca MÜSİAD adına yakışır bir hiz-
met binasının da sahibi olduğumu-
zun kanaatindeyim. Aynı zamanda 
da yeni binamızda 50 kişi kapasiteli 
bir toplantı salonu bulunuyor. Bu 
toplantı salonu gelen misafirlerimizi 
ağırlamamız konusunda ve düzenle-
diğimiz eğitimler için de bize son de-
rece kolaylık sağlayacak.” şeklinde 
konuştu. Dağdaş sözlerine “MÜSİAD 
çatısı altında belirlemiş olduğumuz 
çizgimiz doğrultusunda faaliyetle-
rimize ve çalışmalarımıza devam 
edeceğiz inşallah.” ifadeleriyle son 
verdi.

Eyup Dağdaş Kimdir?
1970 yılında Aksaray’da doğdu. Eğitim 
hayatına Cumhuriyet İlkokulunda başladı. 
Daha sonra da Kılıçarslan Ortaokulu ve 
Aksaray Lisesini bitirdi. 1992 yılında Emin 
Ticaret unvanı ile inşaat malzemeleri 
ticaretine başladı. Aile şirketi ile sürdürdüğü 
bu iş yaşamı yedi yıl devam etti ve 1999 
yılında Emin Ticaret ile yollarını ayırdı. 
Sonrasında Eyup Dağdaş İnşaat Turizm Katı 
Yakıt San. ve Tic. Ltd. Şti adı altında kendi 
şirketini kurdu. Yaklaşık 25 yıldır kendi 
şirketinde hizmet vermeye devam ediyor. 
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MÜSİAD Aksaray Şubesi tara-
fından her yıl düzenlenen 
“Eğitim Başarı Ödülleri” tö-

reninin 6’ncısı yapıldı. MÜSİAD Ak-
saray Şube Başkanı Eyup Dağdaş’ın 
ev sahipliğinde Kültür Merkezinde 
düzenlenen “MÜSİAD 6. Eğitim Ba-
şarı Ödül Töreni”ne Aksaray Valisi 
Aykut Pekmez, Aksaray Belediye 
Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Akın, Aksaray Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Jandarma Ko-
mutanı Kıdemli Albay Gazi Demir, İl 
Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve çok 
sayıda davetli katıldı. 
Aksaray’da 2016-2017 Eğitim Öğre-
tim Yılı’nda okullarında ilk üçe giren 
öğrencilere ödülleri takdim edildi. 
Ödül takdimi öncesi öğrencilere ve 
katılımcılara hitaben konuşma ya-
pan Aksaray Valisi Aykut Pekmez , 

Müstakil Sanayici ve 
İşadamlarıDerneği Ak-
saray Şubesi 15 Tem-

muz hain darbe girişiminin yıl 
dönümünde meydanlardaki 
yerini aldı. MÜSİAD Aksaray 
Şube Başkanı Eyup Dağdaş ön-
cülüğünde çeşitli sivil toplum 
kuruluşları, MÜSİAD üyeleri ve 
vatandaşların katılımıyla Kent 
Meydanı’nda bir araya geldi. 15 
Temmuz şehitlerini anma prog-
ramlarına ve demokrasi nöbet-
lerine katılan MÜSİAD Aksaray, 
şehitleri dualar eşliğinde andı. 
MÜSİAD Aksaray Şube Başkanı 
Eyup Dağdaş da 15 Temmuz’un 
yıl dönümü nedeniyle bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi.

İktidarın Asıl Sahibi Millettir
Demokrasinin tüm insanlık için 
gerekli olduğunu belirten Eyup 
Dağdaş, iktidarın asıl sahibin 
millet olduğunu vurguladı. 
Dünyanın da 15 Temmuz 2016 
gecesinde gerçekleştirilen hain 
darbe girişimini yargılamadan 
anlamaya çalışması gerektiğini 
söyleyen Dağdaş, “Demokrasi is-
teyen herkesin, tarihinde birçok 
darbe yaşamış bir ülkenin vatan-
daşlarının kendi iradesini ortaya 
koyarak kazandığı zaferi alkışla-
ması ve saygı duyması gerekiyor. 
Dünya bilmelidir ki 15 Temmuz; 
yaşlı, genç, çocuk demeden bir 
milletin kazandığı demokrasi za-
feridir. Bu zafer dünyaya örnek 
olmalıdır.” şeklinde konuştu. 

“Eğitimin insan hayatı için önemi 
bir hayli büyüktür. Gelişmiş ülkelere 
baktığımızda, bu gelişimin en önemli 
kaynağı eğitimdir.” şeklinde konuş-
tu. Eğitim-öğretime her daim destek 
olacaklarını ifade eden MÜSİAD Ak-
saray Şube Başkanı Eyup Dağdaş ise 
öğrencilere hitaben “İnancımız gere-
ği iki günü eşit olan ziyandadır. Bu 
düstur ile hareket edip başarının; çok 
çalışıp, sınırsızca öğrenip ve kendini-
zi sürekli geliştirmekten geçtiğinin 
farkında olmanızı diliyoruz. "dedi. 

AKSARAY’IN EN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ DEMOKRASİ 
HERKESE LAZIM!

M ÜSİAD Aksaray Şubesi, Ak-
saray İŞKUR ve KOSGEB iş 
birliğiyle yapılan girişim-

cilik kursu tamamlandı. Sertifika 
almaya hak kazanan kursiyerler ser-
tifikalarını, Aksaray Milletvekili Mus-
tafa Serdengeçti, MÜSİAD Aksaray 
Şube Başkanı Eyup Dağdaş, Aksaray 
İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş 
ve Aksaray SGK İl Müdürü Bilal Ak-
gün’ün katılımlarıyla gerçekleştiri-
len törenle aldı. Milletvekili Mustafa 
Serdengeçti, “Girişimcilik kursu, 
eğitim gören vatandaşlarımız için ve 
Aksaray için hayırlı olsun. Girişimci 
arkadaşlarımıza verilen hibelerle fi-
kirler birleşince inşallah güzel şeyler 
ortaya çıkar. Girişimci arkadaşların 
güzel yatırımlar yapıp başarılı olma-
larını temenni ediyorum. Ülkenin 
gelişmesi için üretmek gerekiyor.” 
diye konuştu. MÜSİAD Aksaray Baş-

kanı Eyup Dağdaş, “2016-2017 yılları 
arasında sekiz kez girişimcilik kur-
su ve birçok bilgilendirme kursları 
düzenledik. Belgelerin duvarda süs 
olarak bulunmasını istemiyoruz. 
Bu nedenle iş yapabilecek insanları 
araştırarak sertifikalarını veriyoruz.” 
dedi. İŞKUR Müdürü Mahmut Ak-
kuş da şubat ayında tüm Türkiye’de 
“Çalışma Hayatında Millî Seferberlik 
Projesi” başladığını bu bağlamda da 
Aksaraylı vatandaşların istihdamı 
için uğraştıklarını belirtti.

YENİ GİRİŞİMCİLER SERTİFİKALARINI ALDI

MÜSİAD ŞUBELER
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MÜSİAD’ın Avustralya Şubesi, 
2016 yılında faaliyete geçti. 
Açılışını dönemin MÜSİAD 

Başkanı Nail Olpak ve beraberindeki 
heyetin gerçekleştirdiği şubenin baş-
kanlık görevini Dr. Ali Gür yürütüyor. 
MÜSİAD’ın Avustralya Şube Başkanı 
Dr. Ali Gür, şubenin amaçlarından 
faaliyetlerine kadar pek çok konu ile 
ilgili açıklamalarda bulundu. 

Avusturalya’daki İşadamlarımıza 
Fırsatlar Sunmayı Hedefliyoruz
MÜSİAD Avustralya olarak bölge-
mizdeki işadamlarımızın sesi olmayı 
ve onların sorunlarını her platforma 
taşıyarak çözümler üretmeyi amaç-
lıyoruz diyen MÜSİAD Avustralya 
Şube Başkanı Dr. Ali Gür, “27 yıllık 
MÜSİAD tecrübesini ve dünya çapın-
daki bağlantılarını arkamıza alarak, 
onların desteğiyle bu imkânlardan 
Avustralya’daki işadamlarımıza fırsat-
lar sunmayı hedefliyoruz. Henüz çok 
genç olan şubemiz, yöneticilerimizin 

ve üyelerimizin imkân ve kabiliyet-
leri doğrultusunda hedeflerine kısa 
sürede ulaşacağına inancımız tamdır. 
Avustralya’da hâlihazırda kurulu bir-
çok dernek ve iş örgütü bulunmakta-
dır. MÜSİAD Avustralya olarak biz asla 
bunlara karşı kurulmuş rakip bir ku-
ruluş değiliz. Bilakis mevcut kuruluş-
larla dirsek temasında bulunup bir-
likte projeler üretme ve iş dünyamıza 
faydalı olma hususunda çalışmalar 
yürütmeyi planlamaktayız.” açıkla-
malarında bulundu. 

Üyelerimizin “Ortak Aklı” Olarak 
Hareket Etmeliyiz
Gür, “Batıdan doğuya doğru yönelişe 
geçen ekonomi Asya-Pasifik bölgesi-
nin önemini arttırmaktadır ki bu da 
Avustralya ile ticari ilişkilerin hız ka-
zanmasına zemin hazırlar. Yatırım ve 
ticaret ortamının hukuki altyapısını 
oluşturan temel anlaşmaların imza-
lanması, Avustralya ve diğer ülke işa-
damlarını yeni yatırım ve ortaklıklar 

Dr. Ali Gür ile başkanlığını 
yürüttüğü MÜSİAD 

Avustralya Şubesini 
konuştuk

MÜSİAD Avustralya olarak bölgemizdeki işadamlarımızın sesi olmayı 
ve onların sorunlarını her platforma taşıyarak çözümler üretmeyi 
amaçlıyoruz

GİRİŞİMLERİ DESTEKLEYİCİ BİR MİSYON YÜKLENMEKTEYİZ
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konusunda cesaretlendirmektedir. Bu 
noktada MÜSİAD Avustralya olarak 
bölgemizdeki girişimci işadamlarımı-
zı yenilikçi ortamlarla buluşturarak 
küresel ekonominin etkin oyuncula-
rı yapmak için çaba göstermekteyiz. 
İşadamlarımızın sorunlarını, beklenti 
ve kanaatlerini gündemimize taşıya-
rak üyelerimizin ‘ortak aklı’ olarak 
hareket etmekteyiz. Bu ortak akıl, öz 
değerlerini gözeten, kültürüne sahip 
çıkan bir anlayış üzerine yükselir. Her 
sektörde ekonomik sorunlara çözüm-
ler üretip, yatırım alanları oluşturup 
ortaklıklar geliştireceğimiz ve yeni 
girişimleri destekleyici bir misyon 
yüklenmekteyiz.” değerlendirmesin-
de bulundu.

Sektör Temsilcileri Şubemizde Bir 
Araya Geliyor
Avustralya Şubesinin yeni kurulmuş 
olmasına karşın kısa sürede pek çok 
faaliyete imza attığına değinen Gür, 
şube olarak düzenledikleri geziler-
den etkinliklere kadar pek çok konu 
hakkında da bilgi verdi. Gür, “İlk 
yurtdışı iş gezimizi 13 Nisan 2017 
tarihinde Endonezya’nın Kuzey Ma-
luku eyaletine gerçekleştirdik. Do-
kuz kişilik işadamı heyetiyle yapılan 
gezide, eyaletteki yatırım fırsatları 
yerinde görülüp inceleme fırsatımız 
oldu. Müslüman-Türk işadamları 
olarak bizleri yanlarında görmekten 
memnun olan Endonezyalı yetkililer 
bizlere yardımcı olmaktan fevkalade 
mutluluk duyduklarını gözlemledik. 
Bu gezilimiz esnasında yerel hükümet 
yetkilileri ve işadamları dernekleriyle 

çeşitli imtiyaz sözleşmeleri imzalan-
dı. Madencilik, inşaat, sağlık, tarım, 
orman ürünleri, süt ürünleri ve helal 
gıda sektör temsilcileriyle B2B toplan-
tıları gerçekleştirildi. Maluku Eyalet 
Başkanı Abdulgani Kasuba 2016’nın 
Aralık ayında MÜSİAD Merkezine zi-
yarette bulunup işadamlarımızı davet 
etmişti. İadeiziyaretimiz bu sebeple 
ayrıca manevi bir önem de taşımak-
tadır. Yakın gelecekte uluslararası 
iş gezileri planlamakla birlikte diğer 
ülkelerden ticaret amaçlı ziyaretlerde 
bulunan heyetlere de MÜSİAD Avust-
ralya olarak kapılarımızı açmaktayız. 
Özellikle Türkiye’den gelen işadam-
ları ve STK temsilcileri Avustralya 
ziyaretleri kapsamında şubemizde 
sektör temsilcilerimizle de bir araya 
gelerek fikir alışverişlerinde bulunu-
yorlar.” şeklinde konuştu. Avustralya 
Hükümet birimlerinin, STK’larının 
veya Avustralya’daki diğer ülke tem-
silcilerinin düzenlediği ticari, kültürel 
etkinliklere MÜSİAD Avustralya ola-
rak üst düzeyde temsilde bulunmaya 
özen göstermeye dikkat ettiklerinin 
altını çizen Gür, “Bu kapsamda Eya-
let Başkanı’ndan Ticaret Bakanı’na, 
Büyükelçilerden Senatörlere kadar 
birçok kurum ve kişilerle dayanışma 
ve iş birliğimizi geliştirerek devam 
ettirmekteyiz.” ifadeleriyle sözlerine 
son verdi.

Dr. Ali Gür kimdir?
1969 yılında Bafra’da doğdu. 1993 yılında 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu 
ve çeşitli sağlık kurumlarında görev aldı. 
1996 senesinde Avustralya’ya gitti. 2003 
yılına kadar aile hekimliği yaptı. Sonrasında 
ise uzmanlık eğitimini tamamladı. Şu 
an Avustralya’nın önde gelen sağlık 
kuruluşlarında anestezi uzmanı olarak görev 
yapıyor. Çeşitli meslek odaları ve yardım 
kuruluşlarında da aktif olarak görev alan 
Gür, DTİK (Dünya Türk İş Konseyi) Avustralya 
Başkanlığı görevini de yürütüyor. 
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konut edindirme sistemi ile faiz ya da 
vade farkı ödemeden ihtiyaç duyulan 
büyüklükte ve istenilen yerde ev sa-
hibi olma imkânı sağlıyor. Ev sahibi 
olmak isteyenler için ödeme güçleri-
ne göre oluşturulan gruplar ile esnek 
bir konut edindirme sistemi uygula-
nıyor. Tapulu olması şartı ile sisteme 
dâhil olanlar Türkiye’nin herhangi 
bir şehrinde kolayca konut sahibi ola-
biliyor. FuzulEv, her bütçeye uygun 
dört farklı ödeme alternatifi sunuyor: 
“Çekilişli Kira Destekli Sistem”, “Vade 
Ortası Sistem”, “Peşinatlı Erken Tes-
lim Sistemi”, “Ara Ödemeli Sistem”. 
FuzulEvi ön plana çıkaran bir diğer 
özelliği ise kişileri belli bir projeye 
hapsetmeyerek Türkiye’nin her ye-
rinden ev sahibi yapması. Böylece, is-
teyenler kısa sürede uygun taksitlerle 
hayal ettiği eve kavuşmuş oluyor. 

rsanın İstanbul Altuniza-
de binasında faaliyete ge-
çirdiği Tasarım Merkezi; 
Bilim, Sanayi ve Teknolo-

ji Bakanlığı tarafından tescil edildi. 
Türkiye’de ofis mobilyası kategori-
sinde ilk Tasarım Merkezini kuran 
Ersa, aynı zamanda bu kategoride 
AR-GE ve Tasarım Merkezi olan ilk 
firma oldu. Ersa Mobilya Genel Mü-
dürü Hasan Tici, “Mobilya sektörün-
de yenilikçi ve teknolojik tasarımları 
destekleyecek ham madde ve yarı 
mamul malzemenin geliştirilmesi ve 
üretilmesi ihtiyacına yönelik yapa-
cağımız çalışmalarla sektöre ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamayı amaç-
lıyoruz. Bu doğrultuda faaliyet göste-
recek AR-GE ve Tasarım Merkezleri-
mizde, malzemeden son ürüne kadar 

tüm süreçlerde katma değeri yüksek 
yeniliklere öncülük ederek sektörde-
ki asıl ihtiyaca doğrudan yanıt vere-
cek gelişmeleri hedefliyoruz.” dedi.
Kurulduğu 1958 yılından bu yana 
teknolojik, yenilikçi ve çevreci bir 
üretim anlayışını benimseyen Ersa, 
bugün dünyanın 41 ülkesine ihraç 
ettiği ürünleriyle Türkiye ve dün-
yadan çok sayıda kullanıcısının 
mobilya, tasarım, üretim ve mimari 
ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalite-
de çözümler sunuyor. Ulusal ve ulus-
lararası tasarımcılarla iş birliğinde 
geliştirdiği ürünleri dünya çapında 
prestijli ödüllere layık görülürken, 
uluslararası pazarda sektörün öncü-
leriyle yaptığı iş birlikleri sayesinde 
küresel standartlarda ilerleme ve ge-
lişmeleri hedefliyor. 

ŞİRKET HABERLERİ
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5 yıllık tecrübesi ile Fu-
zulEv, yeni şubeleriyle 
ülke ekonomisine katma 
değer sağlamaya devam 

ediyor. Fuzul Grup bünyesinde faa-
liyetini sürdüren FuzulEv; Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Çorlu ve İstanbul Sefa-
köy’de yeni şubeler açtı. 1992 yılın-
dan bu yana şubelerine yenilerini ek-
leyerek büyüyen FuzulEv, yeni açılan 
şubelerle Türkiye genelindeki şube 
sayısını 38 çıkardı. Ülke ve bölge eko-
nomisine katma değer sağlayan pro-
jelerle adından söz ettiren FuzulEv, 
yeni şubeleriyle 310 kişiye istihdam 
sağladı.

Kira Desteği ile Ödemeler Artık 
Çok Kolay 
FuzulEv, müşterilerine sabit ve dar 
gelirlilere yönelik geliştirdiği kolay 

2

FUZULEV, İSTİHDAMA

KATKI SAĞLIYOR!

ERSA, AR-GE VE TASARIMDA 

İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ DÜNYANIN

ÜLKESİNE ÜRÜN 
İHRACI YAPILIYOR

41

KİŞİYE İSTİHDAM 
SAĞLADI

YENİ ŞUBELERİYLE

310 olan eğitim 10 Ekim 2017 tarihine 
kadar sürecek. Kişi başı ücreti 1.550 
TL olan eğitim programında mutfak-
ta bilinmesi gereken tüm bilgiler yer 
alıyor.

9 Adımda Temel Pastacılık Eğitimi 
Dokuz Adımda Temel Pastacılık Eği-
timi hamura dair mutfakta bilmeniz 
gereken tüm bilgiler ile donatılmış ve 
ekim ayı itibari ile satışa açılacaktır.
Soffa Mutfak Atölyesinde farklı mut-
fakların yemeklerini öğrenmek iste-
yenler için de seçenekler sunuluyor. 
”Avrupa ve Yeni Dünya Mutfakları“ 
adı altında dört ders olarak sunulan 
eğitimlerde birçok ülkenin lezzetleri 
öğretiliyor. Ayrıca Türk yemekleri, 
İtalyan usulü pizzalar, BBQ, Orta Do-
ğu’dan mezeler, sushi yapımı, deniz 
mahsulleri ve daha birçok konuda bi-
reysel workshop’larda düzenleniyor.

iğılı’nın online satış mağa-
zası, 2016 yılında e-ticaret 
hizmet hacmini yüzde 62 
arttırarak tüm Kiğılı ma-

ğazaları arasında ikinci sıraya yük-
seldi. 2016’daki bu başarısını 2017’de 
devam ettirmeyi planlayan Kiğılı, 
ciroda yüzde 35 büyüme hedefliyor. 
Takım elbiseden gömleğe, ceketten 
tişörte, ayakkabıdan aksesuara erke-
ğin ihtiyacı olan tüm ürünlere her an 
her yerde satın alma imkânı sunan 
Kiğılı’nın online mağazası kigili.com, 
2016 yılını cirosunda yüzde 57 artış 
ile kapattı. Ciro içindeki en büyük payı 
ise yüzde 60 satış oranıyla takım elbi-
se ve gömlek satışları elde etti. En çok 
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bur-

sa ve Adana’dan ziyaretçi alan Kiğılı, 
site trafiğini ise yüzde 76 arttırarak 
mevcut kullanıcılarına yüzde 55 ora-
nında yeni kullanıcı ekledi. 2017’nin 
ilk yarısında mobilden elde ettiği ciro 
payını yüzde 50 oranında yükselten 
Kiğılı, yeni teknolojilerden faydala-
narak online alışverişlerde kullanı-
cılarına daha iyi hizmet vermek için 
çalışıyor. Kiğılı, 2017 yılının ikinci 
yarısında mevcut teknolojisini daha 
da ileriye taşıyarak kullanıcı dostu 
yeni bir tasarım ve yazılımla müşteri-
lerinin karşına çıkmaya hazırlanıyor. 
Yeni altyapısı ile mobildeki ciro payı-
nı da iki katına çıkarmayı hedefleyen 
Kiğılı, müşterilerine en iyi deneyimi 
sunmaya devam ediyor. 

ŞİRKET HABERLERİ
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OW İstanbul Hotels & 
Convention Center bün-
yesinde kapılarını açan 
Soffa Mutfak Atölyesi, 

mutfak sanatına dair temel bilgileri ve 
dünya mutfaklarından farklı lezzetleri 
merak edip deneyimlemek isteyenle-
re ideal bir ortam sunuyor. Eğitmen 
Şef Emrah Fandaklı yönetimindeki 
mutfak atölyesinde her talebe uygun 
eğitimler mevcut. Mutfakta bilinme-
si gereken tüm temel bilgileri içeren 
kapsamlı bir eğitim programı olan 9 
Adımda Temel Aşçılık Programı ile Sof-
fa, geleceğini mutfakta gören herkesi 
yepyeni bir kariyere hazırlıyor.

9 Adımda Temel Aşçılık Eğitimi 
Soffa Mutfak Atölyesinde 12. dönem 
Dokuz Adımda Temel Aşçılık Eğitimi 
12 Eylül 2017 tarihinde başlıyor. Salı 
ve perşembe günleri gerçekleşecek 

W

İSTANBUL’UN EN LEZZETLİ MUTFAK ATÖLYESİ

WOW ISTANBUL’DA…

KİĞILI, E-TİCARETTE  %35

BÜYÜME HEDEFLİYOR

EĞİTİM

2017 TARİHİNE 
KADAR SÜRECEK

10 EKİM

SİTE TRAFİĞİ 

% 76
ARTTI
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zün üçte birini geçirdiğimiz yatağın 
ne kadar büyük bir önem arz ettiğinin 
bilincinde, her türlü vücut yapısına 
uygun çok çeşitli ürün seçenekleri ile 
de hayatımıza eşlik ediyor.
2017 yılını da yine evini yenilemek 
isteyenlerin, evlenenlerin en çok ter-
cih ettiği marka olmanın gururunu 
yaşıyor, 2018 yılına bu enerji ile yeni 
koleksiyonlar hazırlıyor.
Türkiye genelinde yaygın satış ve hiz-
met ağı ile hizmet veren Kilim, sadece 
ülkemizin değil, dünyanın dört bir ya-
nına ulaşarak yaygınlığını her geçen 
yıl artırmayı hedefliyor.
Bu başarı hikâyesinin yaşanmasın-
da ve sürdürülmesinde Kilimi tercih 
edip, hayatında yer verenlere, tüm 
sadakati ile çalışan profesyonel çalı-
şanları ve tüm iş ortaklarına şükranla 
Kilim 41. yaşının coşkusunu yaşıyor.

ntalya Alanya'da "Helal 
Turizm" konseptiyle hiz-
met veren Adenya Hotel, 
ismiyle özel bir tatil mer-

kezi olarak dikkat çekiyor. Adenya, 
“Helal UAI” konseptiyle hizmet veren 
huzurlu bir tatil mekânı...
Alanya'nın Türkerler beldesinde deni-
ze sıfır konumuyla misafirlerini ağır-
layan, 11 farklı tipte 290 odaya sahip 
580 yatak kapasitesi bulunan Aden-
ya, bay ve bayanlara ayrı ayrı hizmet 
verdiği havuz, SPA ve özel Mısır ku-
muyla kaplı plajlarla misafirlerine 
keyifli bir tatil sunuyor.

Adenya'da plaj, havuz, hamam, sauna 
gibi alanlar erkek ve kadınlar için ayrı 
olarak tasarlandığı gibi; müşterilerine 
sunulan yiyecek, içecek, kişisel bakım 

ürünlerinde de “helal şartı” titizlikle 
aranıyor. Genel Koordinatör İlknur 
Tataroğlu Sarıdağ, bu konudaki has-
sasiyetlerini şöyle vurguluyor: "İşlet-
memizde gıdaların ham madde alımı, 
depolanması, hazırlanması ve sunum 
aşamalarında gıda güvenliği yasaları-
na, hijyen standartları ve helal üretim 
kurallarına uygun olarak sağlıklı, he-
lal, hijyenik gıdalar üretir ve sunarız. 
Kırmızı ve beyaz etimiz, deniz ürün-
leri, pastane ürünleri, içecekler, sebze 
ve meyveler hepsini en ince detayına 
kadar inceler ve uygunluk ararız. İsti-
ridye, midye, kalamar ve yengeç gibi 
deniz ürünlerine menümüzde yer ver-
meyiz. Aynı şekilde temizlik ve koz-
metik ürünlerimizi de aynı anlayışla 
seçeriz helal belgesiz ürün satın alımı 
asla yapılmaz." dedi.

ŞİRKET HABERLERİ
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ilim, Kayseri’de küçük bir 
marangoz atölyesinde, 
1976 yılında atılan sağ-
lam temel sayesinde ve 

tamamen yerli kaynaklardan aldığı 
güçle büyük bir entegre tesise dönü-
şerek Türkiye’de 41 yıldır mobilya 
üretiyor ve hizmet sunuyor.
Evrensel standartlara uygun, dünya 
genelinde, her yaşam alanına sev-
giyle “Bir Kilim” üretme vizyonuyla 
istikrarlı bir şekilde büyüyerek, ülke-
nin lider mobilya üreticileri arasında 
bulunuyor.
Her geçen yıl, müşterilerine daha 
yeni ve geniş yelpazede ürün sunma 
kapasitesini artırmaya devam ederek, 
yatak odasından genç odasına, yemek 
odasından koltuk takımlarına kadar 
kaliteli ve yenilikçi üretime devam 
ediyor. Günümüzün, hatta ömrümü-

K

41 YILDIR

KİLİM’LE!

ADENYA

KİLİM

YAŞININ 
COŞKUSUNU 

YAŞIYOR

41.

HELAL TURİZMİN ADRESİ:

580
YATAK KAPASİTESİNE 

SAHİP

ADENYA
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M evsim ve takvim et-
kisinden arındırılmış 
SAMEKS Bileşik En-
deksi, 2017 yılı Ağus-

tos ayında, bir önceki aya göre 2,6 
puan azalarak 56,7 değerine gerile-
miştir. Bu azalışta temmuz ayında 
gözlenen yüksek oranlı artışın se-
bep olduğu baz etkisi dikkat çeker-
ken; Sanayi Endeksi 3,8 puan aza-
larak 59,8 puana, Hizmet Endeksi 
de 3,0 puan azalarak 55,4 puana 
gerilemiştir. 

SAMEKS Bileşik Endeksi’nin 56,7 
puanlık değeri 2017 yılı Ağustos 
ayına ilişkin ekonomik aktivitenin 
canlılığına işaret ederken; alt en-
dekslerde genel anlamda gözlenen 
olumlu görünüm, yılın üçüncü çey-
reğine ilişkin büyüme oranları için 
olumlu bir tablo sunmaktadır.
Mevsim ve takvim etkisinden arın-
dırılmış SAMEKS Sanayi Endek-
si’nin bir önceki aya göre 3,8 puan 
azalarak 59,8 seviyesine gerile-
mesinde firmaların yeni siparişle-
rinde meydana gelen 5,6 puanlık 
hız kaybı belirleyici olurken, buna 
bağlı olarak sektöre ilişkin üretim 
7,1 puan azalarak 61,8 seviyesine 
gerilemiştir.

Önceki döneme göre hız kaybetse 
de girdi alımlarındaki artışın ağus-
tos ayında da sürmesi, sanayi sek-
töründeki canlılığın önümüzdeki 
dönemlerde de devam edeceğine 
işaret etmektedir. Temmuz dönemi 
ile kıyaslandığında 0,7 puan geri-
lediği gözlenen istihdam alt endek-
sinin 56,5 puanlık değeri sektöre 
ilişkin istihdamın artmaya devam 
ettiğini göstermektedir.
Böylece mevsim ve takvim etkisin-
den arındırılmış SAMEKS Sanayi 
Endeksi, Ocak 2017 döneminde baş-
layan olumlu görünümünü ağustos 
ayında da sürdürmüş ve 59,8 pu-
anlık değeriyle sektördeki canlılığa 
işaret etmiştir.

Mevsim ve takvim etkisinden arın-
dırılmış SAMEKS Hizmet Endeksi 
ise, bir önceki aya göre 3,0 puan 
azalarak 55,4 değerine gerilemiştir. 
İş Hacmi (4,9 puan), Satın Alım (2,1 
puan), ve İstihdam (1,5 puan) alt 
endekslerinde gerçekleşen azalış-
lar, hizmet sektöründe gözlenen hız 
kaybının en önemli belirleyicileri 
olmuştur. 
Girdi alımlarının önceki aya göre 
2,1 puan azalış kaydetmesiyle hiz-

SAMEKS’in 
önümüzdeki 

dönemde de olumlu 
görünümünü 
sürdüreceği 
öngörülüyor

metler sektörüne yönelik iş hacmi 
54,8 seviyesine gerilemiştir. Bu 
dönemde nihai mal stoku önceki 
aya göre 2,1 puan gerilerken, 1,5 
puan azalmış olmasına karşın 54,9 
seviyesinde gerçekleşen istihdam-
daki artışın ağustos ayında da sür-
düğü görülmektedir. 55,4 puana 
gerilemiş olmasına karşın mevsim 
ve takvim etkisinden arındırılmış 
SAMEKS Hizmet Endeksi’nin 50 
referans değeri üzerindeki seyrini 
sürdürmesi, sektöre yönelik olumlu 
görünümün ağustos ayında da de-
vam ettiğine işaret etmiştir.
Sonuç olarak; temmuz ayında tarihi 
zirvesini görerek yılın üçüncü çey-
reğine yönelik büyüme rakamları 
için oldukça olumlu bir sinyal ve-
ren SAMEKS Bileşik Endeksi, 56,7 
puana gerilemiş olmasına karşın 
pozitif görünümünü Ağustos 2017 
döneminde de sürdürmüştür. Hem 
hizmet hem de sanayi sektörüne 
ilişkin girdi alımlarının 50 referans 
değerinin çok üzerinde seyretmesi, 
reel sektörün Türkiye ekonomisine 
olan güveninin sürdüğüne ve en-
deksteki pozitif görünümün önü-
müzdeki dönemde de süreceğine 
işaret etmektedir. Nitekim Türkiye 
ekonomisine ilişkin açıklanan son 
makroekonomik veriler de ekono-
mideki olumlu görünümün sürdü-
ğünü göstermektedir.

Haziran ayına ait verilere göre ih-
racat yıllık bazda yüzde 2,3 artarak 
yılın ilk yarısında 5. kez artış kay-
detmeyi başarmıştır. Bu dönemde 
ithalatın da gerilemesiyle dış ticaret 
açığı yüzde 9,1 oranında daralmış-
tır.
Yine haziran ayına ilişkin verilere 
göre cari işlemler açığı 3,8 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Yılın 
ilk 6 ayında önceki yılın aynı döne-
mine göre 2,1 milyar dolar genişle-
yen dış ticaret açığının bu dönem 
ait cari işlemler dengesine olumsuz 
tesir ettiği görülmektedir.
Büyümenin öncü göstergelerinden 
sanayi üretimi, haziran ayında yıllık 
bazda yüzde 3,4 oranında artış kay-
detmiş; böylece sanayi üretiminde-
ki artış trendi 9 aya yükselmiştir. 
Ayrıca sanayi üretiminin bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,5 
artması, yılın ikinci çeyreğine yöne-
lik büyüme rakamları için oldukça 
olumlu bir gösterge olmuştur.
Mayıs 2017 dönemi işsizlik rakam-
ları ise yüzde 10,2 seviyesinde ger-
çekleşmiş, böylece işsizlik üst üste 
dördüncü ayında da gerilemiştir. 
Yüzde 10,2’lik bu oran, son 11 ayın 
en düşük işsizlik oranı olarak kayıt-
lara geçmiştir.

2017 yılı Temmuz ayına ilişkin tü-
ketici fiyatları artışı ise, yıllık baz-
da piyasa beklentilerinin gerisinde 
kalarak yüzde 9,79 seviyesinde 
gerçekleşmiş; böylece yıllık enflas-
yonda mayıs ayında başlayan ve 
haziran ayında devam eden düşüş 
eğilimi temmuz ayında da sürmüş, 
6 aylık aradan sonra tek haneli ra-
kamlara dönülmüştür.

Yılın üçüncü çeyreğinin ikinci dö-
nemi olan ağustos ayında açıklanan 
makroekonomik veriler, Türkiye 
ekonomisine pozitif büyüme süreci-
nin ara vermeden sürdüğüne işaret 
etmektedir.
Bu gelişmeler ışığında, SAMEKS’in 
önümüzdeki dönemde de olumlu 
görünümünü sürdüreceğini öngö-
rebiliriz.

MÜSİAD  Ekonomik Araştırmalar Birimi

SAMEKS Ağustos  2017 Verileri

Genel anlamda 
gözlenen olumlu 
görünüm, yılın 
üçüncü çeyreğine 
ilişkin büyüme 
oranları için 
olumlu bir tablo 
sunmaktadır

| Ağustos |
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “İstihdam Seferberliği” meyvelerini vermeye 
başladı. Türkiye’de ocak ayında yüzde 13 olan işsizlik oranı, mayısta yüzde 10.2’ye düştü

TÜRKİYE EKONOMİSİ

BÜYÜYOR
İSTİHDAMLA

ürkiye’nin olduğu kadar dünyanın da 
pek çok yerinde en temel ekonomik 
sorunlardan biri olan işsizlik, zaman-
la ekonomik boyutun ötesine geçe-

rek toplumsal bir mesele hâline geliyor. Bunun 
önüne geçebilmek adına da çeşitli politikaların 
belirlenmesi ve uygulamaya geçilmesi gerekiyor. 
Ülkemizde de bu konuyla ilgili olarak istihdamın 
artırılması dolayısıyla da işsizliğin azaltılması-
na yönelik teşvik programları ve muhtelif çalış-
malar gerçekleştiriliyor. Öyle ki 65. Hükümet’in 
Programı’nda da bu konuyla ilgili “Reform ve 
icraatlarımız, insan odaklı bir anlayışla; yatırım, 

istihdam ve üretimi önceleyen; refahın daha adil 
paylaşımını öngören bir Türkiye hedefine hizmet 
edecektir.” ve “Yüksek ve istikrarlı büyümeye yö-
nelik temel stratejimiz, özel sektör öncülüğünde, 
dışa açık ve rekabetçi üretim yapımızın geliştiril-
mesidir. Verimlilik artışı ve sanayileşme süreci-
nin güçlendirilmesi, bu stratejimizin temel yapı 
taşlarını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, bir yan-
dan yüksek teknolojiyi geliştirirken, diğer yandan 
mevcut demografik yapımızı dikkate alarak istih-
dam imkânlarını artırıcı emek yoğun geleneksel 
sektörleri geliştirmeye devam edeceğiz.” gibi ifa-
deler yer almaktadır. 

T

  Merve Ay
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rarlanabileceği bu teşvikten, işe alındığı tarihten 
önce İŞKUR kaydı bulunan ve son üç ay içerisinde 
işsiz olanlar faydalanabiliyor. Destekten yararla-
nabilmek için işverenlerin e-Bildirge kanalıyla 
başvuruda bulunması gerekiyor.

■ Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki
İstihdam Seferberliği’nin öncesinde başlayan 
teşviklerde var. Bunlardan biri “Kadın, Genç ve 
Mesleki Yeterlilik Teşviki”. Söz konusu teşvik 1 
Mart 2011 tarihinde başlamış, 31 Aralık 2020 yı-
lında da son bulacak. Burada teşvik süresi, mes-
leki yeterlilik belgesine sahip olanlar, mesleki ve 
teknik eğitimi tamamlayanlar, iş gücü yetiştirme 
kurslarını bitirenler ya da hiçbir belge ve niteliği 
olmayan kişilerle bu kişilerin yaşları göz önünde 
bulundurularak belirleniyor. 

■ İşbaşı Eğitim Programı Teşviki
İstihdam Seferberliği öncesine uzanan bir diğer 
teşvik ise “İşbaşı Eğitim Programı Teşviki”. 18 ya-
şından büyük ve 29 yaşından küçük olma kriteri 
aranan bu teşvik, 1 Temmuz 2015 yılı ile 31 Ara-
lık 2017 tarihleri arasında geçerli. Çalışanların 31 
Aralık’a kadar işbaşı eğitim programını tamamla-
ması ve üç ay içerisinde tamamladıkları meslek 
alanında istihdam edilmesi söz konusu. Bu teş-
vikte de belirli bir süre boyunca sigorta primleri-
nin işveren hisselerine ait tutarı, İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan karşılanıyor. 30 yaşın üzerindeki kişi-
lerde ise katılımcının cinsiyetine göre belirlenen 
süre zarfında işveren sigorta primi İŞKUR tarafın-
dan ödeniyor.

■ İş Dünyasına Yönelik Fırsatlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği de iş dünyasına fırsatlar 
sunuyor. İstihdam Seferberliği kapsamında işbaşı 
eğitimine katılanların; net asgari ücret tutarında-

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, şubat ayında Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şû-
rası’nda yaptığı konuşma “İstihdam 

Seferberliği” başlattığını söylemiş ve iş dünyasını 
bu seferberliğe katılmaya davet etmişti. 

■ “İstihdam Seferberliği’ne Şehir-
lerin Tamamı Katılacaktır”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından 7 Şubat’ta gerçek-
leştirilen Türkiye Ekonomi Şûrası’na 
katılan Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, “İstihdam Seferberliği” 
başlattığını açıkladığı konuşmasın-
da, “Ülkemizde işsizlik rakamlarının 
artmasının sebebi nüfustaki genç 
oranın yüksekliği ve kadınların iş gü-
cüne katılımının artmasıdır. Madem 
fevkalade bir durumla karşı karşıya-
yız, yeniden kolları sıvama zamanı-
dır. TOBB’un bütün üyeleri nezdinde 
yeni bir İstihdam Seferberliği baş-
latıyoruz. İnşallah yıl sonunda her ilin istihdam 
şampiyonlarını birlikte ödüllendireceğiz. Bugün 
başlatılan İstihdam Seferberliği’ne birliğinizin 
tüm üyelerini etkin şekilde katılmaya davet edi-
yorum. Valilerimize talimat veriyorum, İstihdam 
Seferberliği’ne şehirlerin tamamı katılacaktır. İs-

tihdam Seferberliği’nin koordinasyonunu Hükü-
metimiz yapacaktır.” ifadelerine yer vermişti.

■ “İstihdam Sizden, Sigorta ve Vergi Bizden”
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın “İstihdam Seferberliği” çağrısının ardın-
dan işverenlere yönelik “İlave İstihdam Teşviki” 

başlattı. 31 Aralık’a kadar devam ede-
cek bu teşvikle özel sektör işverenle-
rinin mevcut çalışanlarına ek olarak 
istihdam sağladıkları her bir kişinin 
sigorta ve vergi yükleri, İŞKUR tara-
fından üstleniliyor. Böylelikle devlet, 
işverenin istihdam ettiği her yeni 
çalışanı için 773 TL tutarındaki prim 
ve vergi yükümlülüklerini karşılıyor. 
Dolayısıyla işverenler, 2016 yılı Ara-
lık ayından önceki sigortalı çalışan-
ları için bu teşvikten faydalanamı-
yor. Aynı zamanda işverenler, “İlave 
İstihdam Teşviki”nden yararlandığı 
çalışanı için diğer sigorta primi teş-
vik, destek ve indirimlerinden yarar-

lanamıyor. İş yerleri, diğer sigorta primi teşvik, 
destek ve indirimleri için ancak  “İlave İstihdam 
Teşviki”nden yararlanmayan çalışanları için fay-
dalanabiliyor.

Özel sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinin ya-

C

HÜKÜMET TARAFINDAN 
İSTİHDAMA KATKI 

SAĞLAMAK AMACIYLA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 

ÇALIŞMALAR 
DOĞRULTUSUNDA İŞE 

YERLEŞTİRMELERDE ARTIŞ 
YAŞANDI

Türkiye’de İstihdam 
Seferberliği ile
İŞSİZLİK
AZALDI 
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ki maaşı ile iş kazası, meslek hastalıkları ve genel 
sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu’n-
dan karşılanıyor.
http://www.iskur.gov.tr adresinden söz konusu 
teşviklerle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

■ İşsizlik Düşüşte
Şubat ayında başlayan İstihdam Seferberliği ile iş-
sizlik oranlarında azalma meydana geldi. Türkiye 
İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Tür-
kiye’de ocak ayında yüzde 13 olan işsizlik oranı, 
mayısta yüzde 10.2’ye düştü. Böylelikle işsizlik 
oranlarında ocaktan mayısa 2.8 puanlık bir iyi-
leşme yaşandı. Bir önceki aya göre kıyaslandığın-
da da işsizlik oranlarında 0.3 oranında gerileme 
oldu. Nisan ayında yüzde 10.5 olan işsizlik, ma-
yısta 10.2’ye indi.

■ İstihdam Oranı Yükseldi
TÜİK tarafından en son açıklanan iş gücü istatis-
tiklerine göre, istihdam edilenlerin sayısı, mayıs-
ta geçen yılın aynı dönemine göre 621 bin kişi ar-
tarak 28 milyon 488 bin kişi oldu, istihdam oranı 
0,2 puanlık artışla yüzde 47,7’ye yükseldi.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 37 
bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 584 bin 
kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,6’sı ta-
rım, yüzde 18,9’u sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 
54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.
Mayısta geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıl-
dığında tarım sektörünün istihdam edilenler için-
deki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün 0,4 puan, 
inşaat sektörünün 0,2 puan azalırken, hizmet 
sektörünün payı 0,9 puan arttı.

■ İş Gücüne Katılma Oranı Arttı
İş gücü, 2017 yılı Mayıs döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 950 bin kişi artarak 31 
milyon 713 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 
0,5 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı 
dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkek-

lerde iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla 
yüzde 72,6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 
33,9 olarak gerçekleşti.

■ İŞKUR, Temmuz Ayında 96,698 İşe 
     Yerleştirme Gerçekleştirdi
Hükümet tarafından istihdama katkı sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar doğrultu-
sunda işe yerleştirmelerde artış yaşandı. Öyle ki 
temmuz ayı içerisinde 96 bin 698 kişi İŞKUR tara-
fından işe yerleştirildi. Bu rakamın yüzde 64,1’ini 
erkek, yüzde 35,9’u da kadınlar oluşturuyor. Bu 
yılın ilk yedi ayında ise yüzde 68,2’si erkek, yüz-
de 31,8’i kadın olmak üzere 643 bin 093 kişi işe 
yerleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 35,3 oranında artış gösterdi. 

■ Elvan: “İşsizlik Oranlarında Gerileme 
     Sürüyor”
TÜİK tarafından açıklanan İş Gücü İstatistikleri-
nin ardından Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan yazılı 
bir açıklama yaptı. Elvan açıklamasında, 2017 yılı 
için hedeflenen yüzde 4,4’lük büyüme rakamının 
üzerine rahatlıkla çıkılacağını ve bunun da istih-
dama olumlu yansımaları olacağına dikkat çekti.
Açıklamada, Hükümet olarak ekonomiye yönelik 
alınan önlemler ve atılan adımlar ile 2017 yılında 
uygulamaya konulan ve hâlen devam eden istih-
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dam teşviklerinin önümüzdeki dönemde istih-
dama olumlu yansıyacağını beklediklerini ifade 
eden Bakan Lütfi Elvan, “Türkiye ekonomisinde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 621 bin ki-
şilik ilave istihdam oluşturulmuştur. Son veriler 
incelendiğinde özellikle hizmetler sektöründe 
gözlenen nispeten güçlü iyileşmede ekonomik 
canlanmanın ve teşvik programlarının etkisi 
görülmektedir. İlgili dönemde 2016 yılının aynı 
dönemine göre istihdam, tarım dışı sektörlerde 
584 bin artış kaydetmiştir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

■ Kadınlardaki İş Gücüne Katılım Oranı Arttı
İş gücüne katılım oranlarındaki artış eğiliminin 
sürdüğünü belirten Bakan Elvan, “Bir önceki yılın 
aynı dönemine göre iş gücüne katılım oranı 0,5 
puan (950 bin kişi) artarak yüzde 53’e yükselmiş-
tir. Özellikle kadınlardaki iş gücüne katılım ora-
nındaki (1 puan) artış dikkat çekicidir.” ifadesini 
kullandı.

■ Ekonomi Beklenenden İyiye Gidiyor
Elvan yazılı açıklamasını, “İş gücüne katılım 

oranlarındaki güçlü artışlarla birlikte işsizlik 
oranlarında gerilemenin sürmekte olması ekono-
minin istihdam oluşturma kapasitesinin devam 
ettiğini göstermektedir. 2017 yılının ilk yarısı 
itibarıyla gerçekleşen veriler ekonominin bekle-
nenden iyiye gittiğini göstermektedir. Özellikle 
yılın ilk çeyreğinde yakalanan yüksek büyüme 
performansının yıl boyunca artarak devam etme-
sini, 2017 yılı için hedefimiz olan yüzde 4,4’lük 
büyüme rakamının üzerine rahatlıkla çıkacağımı-
zı ve bunun da istihdama olumlu yansıyacağını 
bekliyoruz.” ifadeleriyle sonlandırdı.

■ Gedikli, “İşsizliğin Tek Haneye Düşmesini 
Umut Ediyorum”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli 
de açıklanan işsizlik oranlarının ardından değer-
lendirmede bulunan isimler arasında yer aldı. 
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Gedikli, 
2017 yılı sonunda ve 2018 yılı ilk çeyrekte verilen 
teşvik ve desteklerin yatırıma dönüşüyle işsizli-
ğin tek haneye düşmesini umut ettiğini belirtti. 

■ Ekonomi Olmadan İstihdam Nasıl Artacak?
Gedikli açıklamasında, “İşsizlik oranı 10,2. An-
cak iş gücüne katılma oranının 0,5 puan artarak 
yüzde 53 olarak gerçekleşmesini göz önüne ala-
rak değerlendirelim. Ayrıca istihdam edilenlerin 
sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 621 bin kişi artarak 28 mil-
yon 488 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık 
artış ile yüzde 47,7 oldu. Teşviklerin servete değil 
yatırıma dönüşmesi, sıcak paracı zihniyet değil 
üretim odaklı ekonomi dediğimizde küreselci 
köşelerinden bağıranlar, üretim-ihracat-yatırım 
odaklı ekonomi olmadan istihdam nasıl artacak? 
Biz yıllardır sanayicimiz bizim için çok önemli 
diye bu yüzden söyledik. 2017 yılı sonunda ve 
2018 yılı ilk çeyrekte verilen teşvik ve desteklerin 
yatırıma dönüşüyle işsizliğin tek haneye düşme-
sini umut ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

İlave İstihdam Teşvikinden Yaralanma Koşulları

• Teşvikten yararlanacak işverenin 01.02.2017 tarihinden sonra işe aldığı kişinin, İŞKUR kaydının olması ve 2016 yılı Aralık
    ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
• Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmiş olması,
• İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi,
• İş yerinin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin 
   gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir
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S ayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın öngörüleri ve tavsiyeleri üzerine 
iş dünyasında istihdamla ilgili çalışmalar 

yapılmaya başlandı. Bunun akabinde de pek çok 
firma, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Biz 
de o dönemde Fuzul Grup olarak yaptığımız bir 
açıklama ile istihdama katkı sağlayacağımızın 
sözünü vermiştik. Yıl sonu itibarıyla yaklaşık 350-
400 civarında bir istihdam oluşturacağımızı du-
yurmuştuk. Şu an itibarıyla bu rakamlara ulaşmak 
üzereyiz. Yıl sonuna kadar bunun çok üzerine çık-
mış olacağız. Böylelikle de verdiğimiz sözü tutmuş 
oluyoruz.    

Verdiğimiz Sözü  
Tutuyoruz

Cumhurbaşkanımızın  
Gösterdiği Yolda İlerliyoruz

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal

Ortadoğu Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kadir Gür

A lbaraka Türk olarak geliştirdiğimiz sürdü-
rülebilir büyüme hedefi doğrultusunda 
2001 yılında istihdam ettiğimiz kişi sayı-

sını 400’lerden 2017 yılında 3 bin 800’lere yük-
selttik. 2001 yılında şube sayımız sadece 22’ydi ve 
bu da daha az istihdam demekti. 2017 yılına gel-
diğimizde artık Türkiye’de 212 şubemizle birçok 
noktada hizmet veriyor ve insanımıza istihdam 
sağlıyoruz. 
Önümüzdeki süreçte de sürdürülebilir büyüme 
çerçevesinde büyümeye devam edecek ve şube 
sayımızı arttıracağız. Böylelikle istihdama katkı da 
daha ileriye taşınmış olacak.

B iz şu anda enerji ve hizmet sektörlerinde hizmet veriyoruz. Bu sektörler insan kayna-
ğının çok yoğun olarak kullanıldığı sektörler. Firma olarak kendi bünyemizde çalışan 
bin kişinin üzerinde personelimiz bulunuyor. Bu minvalde Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği doğrultuda yürümeye devam ediyoruz. 2023 Vizyonu ya-
kın gelecekle ilgili bir hedef. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği bir de 2071 vizyonu bulu-
nuyor. Cumhurbaşkanımız ufku çok açık bir insan. Dolayısıyla bize de bir istikbal gösteriyor. 
Biz de o hedefler doğrultusunda Allah’ın izniyle ilerlemeye devam ediyoruz.

Şube Sayımızı Artırma-
ya Devam Edeceğiz

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku

Fuzul Grup olarak yaptığımız açıklama ile 
istihdama katkı sağlayacağımızın

sözünü verdik

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği  
doğrultuda yürümeyi sürdüreceğiz

Önümüzdeki süreçte şube sayımızı
arttırarak istihdama katkı sunmaya devam 

edeceğiz

TOPLAM İŞE YERLEŞTİRME

643.093 KİŞİ

475.472 KİŞİ

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE

(2016 OCAK-TEMMUZ)

%35 ARTIŞ

OCAK
TEMMUZ

D Ö N E M İ  İ S T A T İ S T İ K L E R İ

2017 YILI

ERKEKLERDE
İŞE YERLEŞTİRME

%32 
ARTIŞ

KADINLARDA
İŞE YERLEŞTİRME

%42
ARTIŞ

(2017 OCAK-TEMMUZ)
643.093 KİŞİ

TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME YAPILAN İLK 15 MESLEK

SATIŞ DANIŞMANI
GARSON (SERVİS ELEMANI)

TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

REYON GÖREVLİSİ

BÜRO MÜDÜRÜ (GENEL)

ÇAĞRI MERKEZİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

MAKİNECİ (DİKİŞ)
KONFEKSİYON İŞÇİSİ

ŞOFÖR-YÜK TAŞIMA

ÖN MUHASEBECİ

AŞÇI YARDIMCISI

MEYVE SEBZE AYIKLAMA İŞÇİSİ

HEMŞİRE

KASİYER
Çerçeve 

İnfografik
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umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından 2017 Şubatı’nda başlatılan 
İstihdam Seferberliği’nin hemen aka-
binde Müstakil Sanayici ve İşadamları 

Derneği yaptığı yazılı açıklama ile “İstihdam Se-
ferberliği’nde biz de varız.” dedi.

MÜSİAD’dan 250 Bin “Evet”
27 yıllık geçmişi, bilgisi, deneyimi 
ve ülke ekonomisine katkı sunmak 
adına gerçekleştirdiği projelerle Tür-
kiye’nin en önemli sivil toplum ku-
ruluşları arasında yer alan MÜSİAD, 
11 bini aşkın üyesiyle 60 bine yakın 
işletmeyi temsil ediyor. Yaklaşık 1 
milyon 600 bin kişiye istihdam sağ-
layan MÜSİAD, yurt içinde 86 bölge-
de, yurt dışında ise 68 ülkede toplam 
181 noktada hizmet veriyor. Üye sa-
yısı ve farklı lokasyonlardaki teşkilat-
larıyla her geçen gün gücüne güç katan MÜSİAD, 
“İstihdam Seferberliği”ne de destek veriyor.

Biz de Varız
Daha güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine dü-
şeni yapması gerektiğinden yola çıkarak MÜSİAD, 
“Devletimizin hem işbaşı eğitimlerini hem de as-
gari ücret üzerindeki SGK ve vergiyi karşılayarak 
önemli katkı sağladığı İstihdam Seferberliği kap-

samında elimizi taşın altına koyuyor ve bu sefer-
berlikte “Biz de varız.” diyor.
İşsizliğin önüne geçmek ve insan kıymetinin is-
rafını önlemek için istihdamın artırılması gerek-
tiğini savunan MÜSİAD, bölgeler bazında en fazla 
istihdam oluşturan şube ve üyelerini ödüllendir-
meyi planlıyor. 
MÜSİAD, “Ülkemiz ekonomisinin, sürdürülebilir 

bir kalkınma ve küresel rekabet gücü 
için el ele veriyor, ne olursa olsun 
üretmeye ve büyümeye devam di-
yoruz. Daha yapacak çok işimiz var. 
Güçlü bir Türkiye için daima ‘Biz de 
varız.” diyor.

C

MÜSTAKİL SANAYİCİ 
VE İŞADAMLARI 

DERNEĞİ, “İSTİHDAM 
SEFERBERLİĞİ’NE DESTEK 
VERMEYE DEVAM EDİYOR

MÜSİAD’dan  
İstihdam Seferberliği’ne

TAM
DESTEK

G elişmekte olan ülkelerin en önemli 
sorunlarından biri işsizlik. Türki-
ye’de özellikle son yıllarda değerli 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da yönlendirmeleri ve 

Hükümetimizin hassasiyetiyle istihdamın artı-
rılmasına yönelik çalışmalara ağırlık veriliyor. 
Biz de hem gönüllü teşekkül kimliğimizle hem 
de işadamları olarak istihdam konusuna özel bir 
önem veriyoruz. Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği olarak istihdam gibi toplumun tamamı-
nı etkileyen konularda hükümetler birinci dere-
cede rol sahibi olsa da gönüllü teşekküllerin kat-
kılarının ve işadamlarının fedakârlığının da öne 
çıktığı kanaatindeyiz.

Yılın ilk beş ayına baktığımız zaman Türkiye’de, 
yaklaşık 1 milyon 816 bin kişiye yeni istihdam 
alanı oluşturulduğunu görüyoruz. İstihdamda 
şubat ayında 284 bin kişi, martta 553 bin kişi, 
nisanda 668 bin kişi, mayısta ise 331 bin kişi ci-
varında bir artış var. Bu ciddi bir artış. Bu artışı 
göz önünde bulunduracak olursak Türkiye eko-
nomisinin bu konuda büyüdüğünü ve geliştiğini 
söyleyebiliriz. 
Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın İstihdam Seferberliği ile ilgili olarak 
kamuoyuna yapmış olduğu pozitif etkiyle birlik-
te iş dünyası istihdam konusu sahiplendi. Şubat 
ayından itibaren istihdam konusunda ciddi bir 
artış yaşandı. Türkiye’nin şu anki konjonktürüne 
ekonomide verilerimiz iyi geliyor. İlk çeyrekte-
ki büyümemiz yüzde 5 çıktı. İkinci çeyrekte biz   
MÜSİAD olarak yüzde 5’in üzerinde bir büyüme 
olacağını düşünüyoruz. Bizim her ay açıkladığı-
mız SAMEKS verileri var. 56 aydır açıkladığımız 
bu veriler, akademik ve yüzde 80 doğruluğu olan 
bir çalışma. SAMEKS verilerine de baktığımızda 
görüyoruz ki Türkiye üçüncü çeyrekte de büyü-
me sürecini devam ettirecek. Ekonomik aktivite-
deki hareketlilik devam ediyor. Dolayısıyla istih-
dama da bu bakımdan ihtiyaç oluyor.

Biz Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ola-
rak Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısında 250 
bin istihdam sağlayacağımızı belirtmiştik. Biz 
Türkiye’nin 86 noktasında faaliyet gösteren 27 
yıllık güçlü bir sivil toplum kuruluşuyuz. İş dün-
yası olarak da dinamik yapıya sahip yaklaşık 50 
bin firmayı temsil ediyoruz. Buradan yola çıka-
rak açıkladığımız rakamın üzerinde bir istihdam 
sağladığımızı söyleyebilirim. 

  MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

İstihdama Özel Bir

ÖNEM VERİYORUZ

GÖRÜŞ

Biz hem gönüllü teşekkül kimliğimizle hem de işadamları olarak istihdam 
konusuna özel bir önem veriyoruz

KAPAK KONUSU
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TÜRKİYE’NİN İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA, 
GELENEĞİMİZİ KORUYABİLECEĞİMİZ VE 
GELECEĞE YATIRIM YAPABİLECEĞİMİZ 

ALANLARA YÖNELİYORUZ

stanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Fa-
ruk Yelkenci, Tematik Meslek Lisesi 
Projesi’ni, Çerçeve okurları için detay-
landırdı. Tematik meslek liselerinin 

hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine önemli 
katkı sağlayacağını ifade eden Yelkenci, “İşsizlik 
ve istihdam konularında tematik meslek lisele-
rinin büyük katkılarının olacağına inanıyorum.” 
dedi.

■ Millî Eğitim Bakanlığının politikaların-
dan biri hâline gelen Tematik Meslek Liseleri 
Projesi, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından projelendirildi. Bu konuyu projelen-
dirirken tematik meslek liselerinin nasıl bir 
misyon üstlenmesi arzu edildi?
65. Hükümet’in Eylem Planı’nda yer alan şekliyle 
söyleyecek olursam “meslek lisesi, memleket me-
selesi” diyebilirim. Son dönemde Hükümetimiz 
tarafından öğrencilerin staj ücretinin üçte ikisi-
nin karşılanmasından tutun da organize sanayi 
bölgelerinin içinde ve dışında yer alan özel mes-
lek liselerine giden öğrencilere teşvik verilmesine 
kadar pek çok düzenleme yapıldı. Bu bütüncül 
yaklaşımla “mesleki teknik eğitim”deki niteliğin 
artırılması hedeflendi. Tematik Meslek Liseleri 
Projesi’nin ortaya çıkışı ise şöyle oldu. Hükü-

met’in Eylem Planı’nda ve Bakanlığımızın hem 
bir önceki dönem de hem de 2015-2019 Stratejik 
Planı’nda, mesleki ve teknik eğitimin güçlendiril-
mesi ve niteliğinin artırılması ile ilgili bölümler 
yer aldı. Biz de Türkiye ekonomisinin kalbi olarak 
nitelendirebileceğimiz ve mesleki eğitime ihtiyaç 
duyan İstanbul’da birçok kez sektör temsilcileriy-
le bir araya geldik. Çeşitli sivil toplum kuruluş-
ları ve birliklerle görüşüp onların taleplerini göz 
önünde bulundurduk. Bu görüşmelerin ardın-
dan tematik meslek liselerinin bir ihtiyaç olduğu 
kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Sektör temsil-
cileri, “Bir meslek lisesinde, bizim dışımızdaki 
alanlarda da eğitim verildiğinde konsantrasyon 
problemleri ortaya çıkıyor. Çünkü okulun ener-
jisi farklı alanlara yöneliyor. Bu da ister istemez 
performansı etkiliyor. Ayrıca bazı meslekler ka-
biliyet gerektirdiğinden bizler, öğrenciyi seçerek 
alabilmeliyiz.” dediler. Aslında böylece projenin 
çerçevesi kendiliğinden oluştu. Bakanlığımız 
da bu projeyi, “Proje Okulları Yönetmenliği”ne 
alarak süreci başlatmış oldu. Bunun sonunca da 
tek bir alana yoğunlaşan tematik meslek lisesi 
açabilme imkânı doğdu.  Tabii ki sektörle yaptığı-
mız görüşmelerin yanı sıra bu projenin çerçevesi 
belirlenirken bizim 2015 yılında başlayan Okul 
Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli çalışmamız da et-
kili oldu. Tematik Liseler Projesi’ni, Okul Sanayi 
İşbirliği İstanbul Modeli’nin üzerine bina ettik. 
Biz bu modeli de okullarımıza bilgi ve teknoloji-
nin sağlanması, sektörlerle deneyim paylaşımı ve 
en nihayetinde istihdam odaklı iş birliği şeklinde 
özetleyebiliriz. Bu model için de şu an yapılmış 
246 protokolümüz var. Bu protokollerin yanı sıra 
da sektörle iş birliği sonucu yapılmış yaklaşık 80 
adet atölyemiz mevcut. Bu teknolojinin okulları-
mıza taşınması noktasında önemli bir adım oldu. 

İ

Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması

  Merve Ay

HEDEFLENİYOR
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Tematik Meslek Liseleri Projesi’nin ilgili 

sektörlere ve Türkiye ekonomisine katkılarını değerlendirdi



84 | ÇERÇEVE | EYLÜL - EKİM 2017 EYLÜL - EKİM 2017 | ÇERÇEVE | 85 

Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli’nin sonu-
cunda da bin 500’ün üzerinde öğrencimize direkt 
istihdam sağlandı. Tematik liseler projemizde de 
istediğimiz en önemli şey, öğrencilerimizin me-
zun olduktan sonra istihdamlarının sağlanması 
oldu. Nasıl ki futbol takımlarının altyapıları var-
dır ve takımlar, bunları doğru biçimde işletebi-
lirlerse oradan futbolcu kaynağı sağlayabilirler 
akabinde de başarı gelir. Ben tematik liseleri de 
bu örneğe benzetiyorum. Tematik liselerle birlik-
te sektörün insan kaynağı açısından bir altyapısı 
oluşmuş oluyor. Bu anlamda çok güzel bir yola 
girmiş olduğumuzu düşünüyorum. 

■ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başlattığı “İstihdam Seferberliği”nden yola 
çıkacak olursak uzun vadede istihdamın art-
masında tematik meslek liselerinin konumu 
ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Ayrıca bu pro-
je ile birçok sektörde olan ara eleman eksikli-
ğinin de önüne geçebilir miyiz?
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Hükümetimi-
zin, istihdam ve işsizlik sorunu ile ilgili önemli 
ve etkili çalışmaları var. Bizim bu projemiz de bu 
sorunların çözüme kavuşması için atılan adımlar-
dan biri olarak nitelendirilebilir. Ancak unutma-
mak gerekir ki bir projenin bütün sorunları çöz-
mesi beklenemez. Ayrıca ara eleman sorununu 
tamamen çözecek bir iddiayla yola çıkmak müm-
kün değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da işaret ettiği gibi işsizlik ve 
istihdam konularında tematik meslek liselerinin 
büyük katkılarının olacağına inanıyorum. Bu yıl 
Türkiye’de 18 tane tematik meslek lisesi açıldı. 
Bunların da yedi tanesi İstanbul’da bulunuyor. 
Söz konusu yedi okuldan mezun olan öğrencileri-

miz için şimdiye kadar istihdama yönelik bir an-
gajman yoktu; ama şimdi var. Bu okulların sayısı 
arttıkça talep de artacaktır. Böylece önemli bir çö-
züm yolu olarak bu tematik meslek liseleri daha 
da gelişecektir. Aynı zamanda da istihdam oran-
larının artmasında ve ara eleman yetiştirilmesi 
hususunda önemli katkıları olacaktır. Ama söz 
konusu sıkıntıların aşılabilmesi için farkı çalış-
malarında yapılmasının gerektiği muhakkaktır.

■ Tematik Meslek Liseleri Projesi ile özelde 
sektörlerde genelde ise Türkiye ekonomisinde 
ne gibi gelişmeler olması hedefleniyor? 
Siz nitelikli istihdam sağlarsanız, nitelikli iş üre-
tirsiniz. Biz Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Mo-
deli’nde bunu şöyle ifade etmiştik: Yetişmiş ara 
eleman istihdam edilirse insan kaynağı maliyeti 
düşecek; ama niteliği artacak. “İnsan kaynağı ma-
liyeti düşecek” ifadesini yanlış yansıtabiliyorlar. 
Bizim ise burada anlatmak istediğimiz şu: İnsan 
kaynağının maliyeti sadece insan kaynağına ver-
diğiniz maaş değildir. Maaş yüksek olabilir ki za-
ten iş gücünün niteliği arttığı için maaş da yüksek 
olacaktır; ama insan kaynağını edinme maliyeti 

insan kaynağına verdiğiniz maaştan daha yüksek 
bir maliyettir. Burada insan kaynağı maliyetini 
düşüreceksiniz; ama daha nitelikli hâle getire-
ceksiniz. Bu da üretiminize yansıyacak daha ni-
telikli üretim yapacaksınız. Daha nitelikli üretim 
yaptığınız için de hem piyasayla hem de dünyayla 
rekabet gücünüz artacak. Rekabet gücünüz arttığı 
için de ekonomiye daha çok katkı sağlama imkâ-
nı bulacaksınız. Özetle istihdam ve nitelikli insan 
kaynağı artacak. Ayrıca tematik meslek liseleri 
hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine önem-
li katkı sağlayacaktır. Geleceğin Türkiye’sini inşa 
ederken ülkemize yatırımlar yapılıyor ve burada 
ihtiyaç duyulan bazı sektörler ön plana çıkıyor. O 
alanlara yönelik insan kaynağını –aranan elema-
nı- eğitebilirseniz, bunun ekonomiye katkısı çok 
daha büyük boyutlarda olacaktır.

■ İstanbul’daki tematik liseler; plastik, ku-
yumculuk, ayakkabı, metal, tekstil, cam, pa-
zarlama ve perakende sektörlerinde eğitim 
verecek. Bu sektörlerin belirlenmesinde her-
hangi bir kriteriniz oldu mu? 
İstanbul, Türkiye’nin bir prototipi. Dolayısıyla 

buradaki sektörler belirlenirken yerel ihtiyaçtan 
kaynaklanan bir yaklaşımımız olmadı. Türki-
ye’nin neye ihtiyacı var onu göz önünde bulun-
durduk. Tematik meslek liselerini açarken tabii 
ki birkaç nokta üzerinde durduk. İlk olarak bizim 
için Türkiye ekonomisin ihtiyaç duyduğu alanlar 
önemli oldu. İkinci olarak öteden beri çözülmesi 
gereken sorunları olan sektörleri gözden geçirdik. 
Üçüncü olarak da geleceğe yönelik olarak önem-
sediğimiz alanlar oldu. Bunu biraz detaylandır-
mak gerekirse plastik örneğini verebilirim. Geç-
tiğimiz zamanlarda plastik denildiğinde bulaşık 
yıkanan kaplar akla gelirdi; ancak bu günümüzde 
böyle değil. Artık gelişen teknolojiyle birlikte 3D 
yazılarla beraber plastik ya da plastiğe yakın ham 
maddeyle organ bile üretebiliyor. Dolayısıyla bu 
alan Türkiye’nin ekonomisi ve geleceği açısından 
çok önemli. Ayrıca kuyumculuk ve ayakkabılık da 
üzerine yoğunlaşılması gereken alanlardan. 

■ İtalya’yı geçmek üzere bir ayakkabı ekono-
misi kurmak durumunda olduğumuzu düşü-
nüyorum. Farklı sektörlerin de bu uygulama-
ya girmesi planlanıyor mu?
Hem Türkiye şartlarında ihtiyaç olan hem de ül-
kenin geleceğini ilgilendiren alanlara yönelme 
planlarımız var. Örneğin; asansörcülerle görü-
şüyoruz. Ayrıca malum Türkiye’de inşaat sektö-
rü çok canlı. Dolayısıyla metal, cam, dış cephe 
sistemleri ve asansör yapım, bakım ve onarım 
alanları da ülke ekonomisi için önemli. Bir di-
ğer üzerinde çalıştığımız alan da raylı sistemler. 
Türkiye’nin geleceğinde ulaşım alanında raylı 
sistemlerle ilgili yapılacak çok fazla iş var. Daha 
geniş perspektiften bakacak olursak metro, hafif 
raylı sistemler, banliyö trenler ve hızlı tren hatla-

 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ, 
SEKTÖRDEN TEMSİLCİLER VE İHTİYAÇ 

DUYULDUĞU TAKDİRDE ÜNİVERSİTELERİN 
İLGİLİ BÖLÜMLERİNDEN HOCALARLA BİR 

ARAYA GELİNİP MÜFREDAT OLUŞTURULUYOR

KAPALI ÇARŞI’DA KUYUMCULUK YAPAN VE 
YILLARDIR ZANAATINDA EMEK HARCAMIŞ 

BİR İSİM, TEMATİK LİSELERDE USTA ÖĞRETİCİ 
OLARAK GÖREV ALABİLMELİ

RÖPORTAJ RÖPORTAJ
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rı, ulaşımın önemli sacayaklarından. Dolayısıyla 
bu alanda çalışacak insan kaynağının birkaç ay-
lık eğitimle değil de meslek lisesinden yetişmiş 
olmasını istiyoruz. Burada MÜSİAD örneğini ver-
mek doğru olacak. İstanbul’da çok fazla alışveriş 
merkezi var; buraların içinde de on binlerce dük-
kân bulunuyor. Bu dükkânlara işini doğru yapa-
cak insanlar gerekiyor. Ayrıca buralar, üniversite 
mezunu insanlar için geçici iş olarak görülüyor. 
Bu alana yönelmek ve nitelikli eleman yetiştiril-
mesini sağlamak şart. MÜSİAD’ın Bağlarbaşı Pa-
zarlama Perakende Tematik Lisesinde bu ihtiyacı 
karşılayacak insan kaynağı yetiştirilmesi planla-
nıyor. Özetle Türkiye’nin ihtiyacı doğrultusunda, 
geleneğimizi koruyabileceğimiz ve geleceğe yatı-
rım yapabileceğimiz alanlara yöneliyoruz.

■ Tematik meslek liselerinin müfredatının 
belirlenmesinde öğrencilerin günceli yakala-
yabilmeleri ve sektörü derinlemesine algıla-
yabilmeleri için özel bir çalışma gerçekleşti-
rildi mi?
Tematik meslek liseleri, Proje Okulları Yönetmeli-
ği’ne ardından da Orta Öğretim Kurumları Yönet-
meliği’ne girdi. Ayrıca süreçlerin nasıl işleyeceği-
ne yönelik yönerge ve kılavuzlar oluşturuldu. 
Örneğin; Türkiye’nin uluslararası arenada ekono-
mik anlamda iddialı olduğu alanlardan bir tanesi 
de tekstil. Bu nedenle bizim tekstille ilgili güncel 
müfredata ihtiyacımız var. Tabii ki bu tüm sektör-
ler için geçerli bir durum. Millî Eğitim Bakanlığı 
olarak müfredat nasıl yapılır sorusunun yanıtını 
ve teknik süreçleri biz biliyoruz. Fakat pratik bilgi-
ye, dünyadaki gelişmelere ve yaşanan teknolojik 
gelişimlere hâkim olanlar da sektör temsilcileri. 
Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri, sektörden tem-
silciler ve ihtiyaç duyulduğu takdirde üniversite-
lerin ilgili bölümlerinden hocalarla bir araya geli-
nip müfredat oluşturuluyor. Normalde müfredat 
değişiklikleri bakanlık tarafından gerçekleştirilir. 
Görüşler açılır ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 

hummalı bir şekilde çalışır. Burada ise Bakanlık 
temsilcileri, sektör ve üniversite bir araya gele-
cek müfredatı hazırlayıp Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığının onayına sunacak. Bu müfredatın 
da güncel bilgi ve teknolojik gelişmelere uygun 
olması sağlanacak. Bu sistemle de yaşanan geliş-
melere paralel olarak müfredatın güncellenmesi 
konusunda bir esneklik söz konusu oldu.

■ Bir de öğrencilerin okula yetenekleri doğ-
rultusunda kayıt olması söz konusu. Bunu da 
detaylandırabilir misiniz?
Öğrencinin söz konusu liselere kayıt olabilmesi 
için sadece TEOG puanı yeterli değil. Öğrenci-
nin TEOG sınavından aldığı puanın yüzde 70’i 
ile yetenek sınavından aldığı puanın yüzde 30’u 
birlikte değerlendiriliyor. Burada da öğrencinin 
yeteneği ön plana çıkıyor. Böylece sadece müf-
redatı değil, bütün sistemi sektörün ihtiyaçlarına 
göre esnek hale getirmiş oluyoruz. Örnek vermek 
gerekirse bir mücevheratçı için sınavdan 500 
puan alan öğrenciden ziyade altın işleyebilecek 
beceriye sahip çocuk daha önemli bir hâl alıyor. 
Ayrıca bu sistemde öğretmen ve idareci noktasın-
da da bazı esneklikler sağlanmış durumda. Kapalı 
Çarşı’da kuyumculuk yapan ve yıllardır zanaatın-
da emek harcamış bir isim, söz konusu okullarda 
usta öğretici olarak görev alabilecek.

RÖPORTAJ İŞ DÜNYASI

MÜSİAD’dan Tecrübe Paylaşımı Bekliyoruz
Bilginin ve teknolojinin okullara getirilmesi, deneyim paylaşımı ve istihdam odaklılık; tematik meslek liselerinin 
üç temel prensibidir. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin de ülke genelinde perakende ve pazarlama 
öğrencileri ile bir araya gelmesi, seminerler düzenlemesi bizim için çok önemli. Bizler zaten sektör temsilcilerinin 
deneyimlerini, okullarımızda öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle paylaşmasını arzu ediyoruz. Yaptığımız 
protokol çerçevesinde MÜSİAD’dan da istediğimiz şeylerden biri, bu tecrübe paylaşımlarıydı. Ayrıca tıpkı 
tematik meslek lisesi protokolü imzaladığımız diğer kurumlardan da beklediğimiz gibi MÜSİAD’dan da istihdam 
hususunda destek talep ediyoruz. Hem Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli’nde hem de Tematik Meslek Lisesi 
Projemizin merkezinde istihdam odaklı iş birliği yer alıyor. Bizler MÜSİAD’dan hem deneyim paylaşımının hem 
de istihdamın sağlanması süreçlerini organize etmesini bekliyoruz.
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İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN “TEMATİK MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSELERİ” PROJESİ İLE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI ARTACAK

Türkiye’de Tematik Liseler 
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DÖNEMİ BAŞLIYOR

ÖZEL DOSYA

G ünümüzde gelişen teknoloji ile birlik-
te çeşitli mesleklerde de gelişmeler ve 
yenilikler meydana geliyor. Teknolojik 
gelişmelerle entegre eğitim sisteminin 

gerekliliğinin yanı sıra kaliteli iş gücüne duyulan 
ihtiyaçta da artış yaşanması, günümüzde mesleki 
ve teknik eğitimi zorunlu kıldı. İstanbul İl Millî Eği-
tim Müdürlüğü de bu konu ile ilgili bir proje hayata 
geçirdi.
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ÖZEL DOSYA

müfredat hazırlanırken Millî Eğitim Bakanlığının 
yanı sıra dünyadaki gelişmeleri yakından takip 
eden sektör temsilcileri ve üniversitelerin ilgili 
bölümlerinde görev alan akademisyenler de yer 
almaya başladı. Hazırlanan müfredatın Talim 
Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylan-
masının ardından da müfredat güncel hâle geti-
rilmiş oluyor. Ayrıca yaşanan her türlü yenilik ve 
gelişme, yapılacak değişiklikle müfredata enteg-
re edilebilecek.

Kayıt için TEOG Puanı Yeterli Değil
“Marka okul” olması hedeflenen bu liselerde, öğ-
rencileri okul seçiyor. Söz konusu okullarda öğ-
renciler, yeteneklerine göre kayıt yaptırabiliyor. 
Tematik liselerin dışında kalan okullarda kayıt 
sırasında öğrencilerin TEOG sınavından aldıkları 
puanlar göz önünde tutuluyor. Ancak tematik li-
selere kayıt olmak isteyen öğrenciler için sadece 
TEOG puanı yeterli olmuyor. Öğrencilerin bir de 
yetenek sınavına girmeleri gerekiyor. Kayıt işle-
mi, TEOG puanının yüzde 70’i ile yetenek sınavı-
nın yüzde 30’u göz önüne alınarak gerçekleştiri-
liyor. Yeteneklerine göre okula kayıt olmaya hak 
kazanan öğrencilerin iş hayatına atıldıklarında 

nitelikli insan kaynağı olarak istihdam edilmele-
ri planlanıyor.

İstihdam ve Nitelikli İnsan Kaynağı Artacak
Nitelikli insan kaynağı yetiştirdiğinizde nitelikli 
istihdam sağlamış oluyorsunuz nitelikli istih-
dam da nitelikli iş üretimini beraberinde getirir. 
Bu da rekabeti artırır dolayısıyla da ülke ekono-
misine katkı sağlanmış olur. Türkiye’nin gün-
deminde son dönemde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında başlattığı ve tüm 
iş dünyasını davet ettiği “İstihdam Seferberliği” 
yer alıyor. Uzun vadede bakıldığında tematik 
liselerin, işsizlik sorunun önüne geçilmesi do-
layısıyla da istihdamda artış yaşanması yolunda 
önemli bir adım olduğu söylenebilir. Çünkü söz 
konusu okullardan mezun olan öğrenciler, nite-
likli iş gücü olarak sektörlerinin aranan eleman 
ihtiyacını karşılamış olacak. Özetle tematik li-
seler projesiyle hem istihdam da hem de insan 
kaynağında artış yaşanması dolayısıyla Türkiye 
ekonomisine katkı sunması planlanıyor.

ÖZEL DOSYA

Yaşanan her türlü yenilik ve gelişme, 
yapılacak değişiklikle müfredata entegre 
edilebilecek
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oluşturmasına da zemin hazırlayacak. 
Sektörleri Türkiye Ekonomisinin İhtiyacı 
Belirliyor
Açılan tematik liselerde, sektörlerin belirlenmesi 
sırasında özelde okulun açıldığı bölgenin ihtiyacı 
göz önünde bulunduruluyor. Genel çerçeveden 
bakıldığında ise belirlenen sektörlerin Türkiye’nin 
gereksinimlerini karşılayacak alanlar olması ve 
aynı zamanda da dünyada gelişim gösteren dola-
yısıyla da ülkenin geleceğini ilgilendiren alanlar 
olmasına dikkat ediliyor. Türkiye ekonomisinin 
ihtiyacı olduğu ve küresel anlamda da gelişim gös-
teren alanların yanı sıra kronik sorunları bulunan 
sektörlere de yönelme oldu. Dolayısıyla problem-
leri çözülen sektörlerin başarılı olması akabinde 
de Türkiye ekonomisine katkı sunması bekleniyor. 

Müfredatın Güncelliği Ön Plana Çıkıyor
Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel 
olarak iş dünyasında, günceli yakalayabilmek ve 
meydana gelen gelişimleri yakından takip ederek 
uygulamayabilmek de önemli bir hâl aldı. Durum 
böyle olunca da tematik meslek liselerinde, öğ-
rencilerin alanlarıyla ilgili en güncel bilgiye ula-
şabilmesi için de müfredatın günün koşullarına 
uygun hâle getirilmesi ihtiyacı doğdu. Buradan 
yola çıkılarak tematik meslek liselerinin müfreda-
tının günceli yakalayabilmesi için esnek bir hâle 
getirilmesi sağlandı. Tematik meslek liselerinde 

Proje İstihdam Odaklı 
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından haya-
ta geçirilen “Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liseleri” projesi çerçevesinde İstanbul Sanayi Oda-
sı, İstanbul Ticaret Odası ve Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği gibi çeşitli kurum ve kuruluş-
larla görüşmeler gerçekleştirildi.  Bu görüşmelerin 
akabinde tek alanda ihtisaslaşmış marka okullara 
ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Sektör temsilcileri 
ile yapılan görüşmelerin akabinde de projenin çer-
çevesi belirlendi ve tek bir sektöre yönelik tematik 
meslek lisesi açabilme imkânı doğdu. 

Türkiye genelinde bu şekilde eğitim verecek 7’si 
İstanbul’da bulunan 18 tematik lise açıldı. Bu pro-
je ile hem okulların bilgi ve teknolojiye ulaşması 
hem de sektör temsillerinin söz konusu liselerde 
deneyim paylaşımında bulunması sağlanacak. Ay-
rıca sektörlerle yakın ilişki içerisinde bulunan bu 
liselerden mezun olan öğrencilere istihdam imkâ-
nı tanınacak. İstihdam odaklı bir çalışma olan bu 
proje, sektörlerin insan kaynağı açısından altyapı 

Tematik liselerde eğitim görmek için 
öğrencilerin yetenek sınavına da girmesi 

gerekiyor

PROJENİN AMAÇLARI

• Mesleki eğitimin güçlendirilmesine katkı 
    sunmak.
• Yeni bir yönetim ve işleyiş modeli geliştirmek.
• Eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimleri
    karşılamak.
• Sektörün rekabet kabiliyetini artırmak.
• Teknolojik iş birliği.
• Deneyim paylaşımı.
• İstihdam odaklılık.
• Üretime yönelik çalışmalar.
• Etkili ve verimli mesleki eğitim.
• Sektörün de dâhil olduğu ortak bir yönetim ve
    işleyiş modeli.

İSTANBUL TEMATİK LİSELERİ

1.   Bağlarbaşı MÜSİAD Perakende Pazarlama
   MTAL.
2. Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi MTAL.
    21 yıldır hizmet veriyor.
3. Pendik Nuh Kuşçulu Cam ve Seramik 
    Teknolojisi MTAL. 12 yıldır hizmet veriyor.
4. Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi
     MTAL. Mezun olan öğrencileri Gedik ünv.de
     %50 burs hakkı kazanacak.
5. Küçükçekmece PAGEV Plastik Teknolojisi
     MTAL.
6. Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye
     MTAL.
7.    Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi
     MTAL. MİB. 
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M ÜSİAD ile İstanbul İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü arasında tematik lisele-
re yönelik ortak bir çalışma başlatıl-
dı. Söz konusu çalışmayla meslek li-

selerinin müfredatının günümüz şartlarına uygun 
ve sektör ile bir bütün oluşturması amaçlanıyor.

Öğrencilere Seminerler Verildi 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, 2014 yı-
lından bu yana İstanbul genelindeki yaklaşık 100 
perakende pazarlama bölümü öğretmenini dü-
zenlediği panellerle MÜSİAD Genel Merkezde bir 
araya getiriyor. Bu zaman kadar Genel Merkezde 
düzenlenen panellerin yanı sıra İstanbul genelin-

deki okullara gidilerek tüm Perakende ve Pazar-
lama Bölümü öğrencilerine seminerler de verildi. 
Düzenlenen 20’yi aşkın seminerde “perakende-
nin önemi”, “personel ihtiyacı” ve “günümüz ve 
gelecekteki perakende” konularına değinildi. 
Seminerlere sektörde yer alan önemli isimler de 
konuşmacı olarak katıldı. Seminerlerin ardından 
öğretmenlere sektörle alakalı minimum üç kitap 
hediye edildi.

İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ile Protokol 
İmzalandı
MÜSİAD, Perakende ve Pazarlama Bölümü öğren-
cilerine yönelik çalışmalarının yanı sıra İstanbul 

MÜSİAD ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, 
Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tematik lise oldu

MÜSİAD, Kaliteli Eğitimde
ÖNCÜ OLMAYI HEDEFLİYOR
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Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür’ün, 
Okul Sanayi İş Birliği Modeli projesine de destek 
verdi. Sonrasında ise İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk Yelkenci’nin meslek liselerinin Türki-
ye’nin gelişimindeki önemini göz önünde bulun-
durarak Okul Sanayi İş Birliği Modeli’ni, Tematik 
Lise Projesi ile geliştirmesiyle MÜSİAD da bu çalış-
mada yer almaya karar verdi. 
Böylece MÜSİAD, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 
ile bir protokol imzaladı. Bu protokolle de Bağlar-
başı Perakende Pazarlama Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi, MÜSİAD’a devredildi.

MÜSİAD, Tematik Liseler Konusunda STK’lara 
Öncülük Ediyor
Bağlarbaşı Perakende Pazarlama Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesinin MÜSİAD’a devredilmesiyle 
birlikte MÜSİAD Perakende Sektör Kurulu, oku-
lun müfredat sisteminin geleceğin şartlarına göre 
revize edilmesi için proje okul olmasına yönelik 
çalışmalara başladı. Ayrıca MÜSİAD, mesleki lise-
lerle ilgili olan muhtelif konularda İstanbul Millî 
Eğitim Müdürlüğü ile iş birliklerine devam etmeyi 
ve mümkün olduğunca her hafta sektörün ileri ge-
lenleriyle öğrencileri bir araya getiren toplantılar 
düzenlemeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra MÜSİAD, 
kurum bünyesinde faaliyet gösteren diğer sektör 
kurullarının ve diğer sivil toplum kuruluşlarının 

da benzer okullar açılması için öncülük yapmayı 
misyon ediniyor. Ayrıca MÜSİAD, İl Millî Eğitim 
Müdürlüğünün yanı sıra Birleşmiş Markalar Der-
neği (BMD) ve Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya 
Perakendecileri Derneği (BEYPER) gibi sektörün 
önde gelen sivil toplum kuruluşları ile de çalış-
malar yürütüyor. Bu sivil toplum kuruluşlarının 
yöneticileri ile zaman zaman bir araya gelinerek 
fikir alışverişinde de bulunuluyor. 

Proje Uygulama Sınıfları Yapılıyor
Okulun açılışı, 18 Eyül'de MÜSİAD Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Ayrıca 2017-2018 Eğitim yılı için okula, Armine, 
Gencallar, Karaca Porselen gibi firmalar tarafın-
dan AVM konseptinde proje uygulama sınıfları 
hazırlandı.

Bağlarbaşı Perakende Pazarlama MTAL 
Hakkında
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Bağlarbaşı 
Perakende Pazarlama MTAL, toplamda yaklaşık 
700 öğrenci kapasitesine sahip üç binadan oluşu-
yor. Birinci bina 16 derslikten, iki bilgisayar atöl-
yesinden bir de üç uygulama mağazasından mey-
dana geliyor. Söz konusu uygulama mağazasının 
önümüzdeki yıl beş tane olması hedefleniyor. İkin-
ci binada 14 derslik, üçüncü binada ise 150 kişilik 
seyirci kapasitesine sahip spor salonu bulunuyor.

MİSYON

•  MÜSİAD olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli eğitimde öncü olmak
•  İş dünyası için gerekli olan ve aranan değerle yetiştirmek
•  Üniversiteye alternatif olabilecek kalitede eğitim vermek
•  Eğitim şartlarının daima muasır seviyede olmasını sağlamak
•  MÜSİAD’ın diğer sivil toplum kuruluşlarına ve çeşitli kurumlara örnek olmasını sağlamak, ilham vermek
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M üstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği olarak geçtiğimiz mart 
ayında İstanbul Millî Eğitim 
Müdürlüğü ile bir protokol im-
zalayarak Bağlarbaşı Peraken-

de Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 
ilgili çalışmalara başladık. İmzaladığımız protoko-
lün ardından da mayıs ayı içerisinde sektör temsil-
cileri, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün çeşit-
li yetkilileri, liselerin müdür ve öğretmenleri ile bir 
araya gelerek istişareler gerçekleştirdik.
Önümüzdeki süreçte de perakendenin sadece sa-
tıştan ibaret olmadığından yola çıkarak lojistik, 
görsel düzenleme, dijital pazarlama ve mağaza 
yönetimi gibi derslerin de müfredata alınması için 
çalışmalarımız olacak. Öğrencilerin lise eğitim-
lerinin son iki yılında daha çok sahada olmasına 
sağlamak istiyoruz. Çünkü eğitimin en iyisinin sa-
hada yapıldığına inanıyoruz.

Öğretmenlerin eğitimlerini ayrıca önemsiyoruz. 
Eğitimcilere yönelik hizmet içi eğitimleri sıklıkla 
gerçekleştiriyor olacağız. Hemen hemen her hafta 
sektördeki önemli isimleri, öğretmen ve öğren-
cilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle de 
öğrencilerimize, meslek liselerinden mezun olup 

da sektörün önemli isimleri arasına adlarını yaz-
dıran kişileri rol model olarak gösterme şansımız 
olacak. Düzenlenecek Shopping Fest ve Peraken-
de Günleri gibi etkinliklere eğitimcilerimizin de 
katılmasını, bilgi ve tecrübe kazanmasını ayrıca 
da sektördeki gelişmeleri yakından takip etmesini 
sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda da 2017-2018 
Eğitim ve Öğretim Yılı başlamadan hemen önce 
okulumuzun öğretmenleri ile velileriyle toplantı 
gerçekleştirdik. Öte yandan da mezunlarımızın işe 
girme oranları ve hangi sektörde istihdam edildik-
leri gibi konuların istatistiki takibini de yapacağız. 
Mevcut ek binamızın da öğrencilerin uygulama 
yapabilecekleri aynı zamanda da okulun döner 
sermayesine katkı sağlaması adına AVM’ye dönüş-
türülmesine yönelik aksiyon alacağız.
Bir de şunu vurgulamak istiyorum: Genel Başka-
nımız Abdurrahman Kaan’ın talimatıyla bu yıl 
MÜSİAD çatısı altında Perakende Sektörler Mec-
lisi kuruldu. Bu meclisin Perakende Sektör Kuru-
lumuzun çalışmalarını daha da güçlü kılacağına 
inanıyorum. Perakende Sektörler Meclisi, MÜSİAD 
bünyesinde yer alan diğer sektör kurullarının içe-
risinde bulunan perakende unsurlarına da doku-
nacak ve kapsam alanını genişletecektir. Böylelik-
le Türk perakendesi daha da güçlenecektir.

  MÜSİAD Perakende Sektör Kurulu Başkanı Adil Temizerler

Türk Perakendesi 

GÜÇLENECEK

GÖRÜŞ

Perakende Sektörler Meclisinin, Perakende Sektör Kurulumuzun çalışmalarını 
daha da güçlü kılacağına inanıyorum

İ l Millî Eğitim Müdürlüğümüz 
tarafından geliştirilen ve 9 
Ekim 2015 tarihinde Millî 
Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

ile İstanbul Sanayi Odası arasında 
imzalanan protokolle hayata geçen 
Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli 
projesi çalışmaları esnasında yakla-
şık 300 işletme, sivil toplum kuru-
luşu ve meslek örgütleri ile bir araya 
gelme ve projemizi paylaşma ortamı 
yakaladık. Bu görüşmeler esnasında 
sektörün ihtiyaçlarını, taleplerini ya-
kından öğrenme şansımız oldu. Yap-
tığımız değerlendirmeler sonucunda 
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın 
Ömer Faruk Yelkenci liderliğinde Te-
matik Meslek Liseleri projesi doğdu. 
Bakanlığımız da bu projeyi benimse-
yerek Türkiye’ye mal etti. Bugün tüm 
Türkiye’de 18 tematik meslek lisesi 
hayata geçti. Bunlardan yedisi İstan-
bul’da eğitim-öğretime başlıyor.
Bakanlığımızın yayınladığı Esas ve 
Usullere göre tematik meslek liseleri-
ni destekleyecek sektörün öncelikle İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü ile  “Yönetim 
ve İşleyiş Modeli Protokolü” imzala-
ması gerekiyor. Bu protokol ile sektör 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mü-
dürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve 
okul müdürlüğünde kurulacak kurul 
ve komisyonlara birer temsilci ile 
katılabiliyor. Sektör, temsilcilerinin 
bulunduğu komisyon ve kurullarda, 
okul müdürü, öğretmen ve müdür 
yardımcısı belirleme, teklif etme ve 
atama işlemlerinde rol alabiliyor. 
Sektör, Okul Yönetim Kurulundaki 
temsilcisi kanalıyla öğretmen ve öğ-
renci eğitimleri, ders notu desteği, 
öğrencilerin kişisel gelişimleri için 
meslek kursları, sektörle öğrencilerin 
buluşacağı kariyer günleri vb. etkin-
likler düzenleyerek; okula öğrenci se-
çiminde oluşturulacak komisyonda 
yer alarak sektörün ihtiyaç duyduğu 
beceri ve yeteneklere sahip öğrenci-
leri tespit ederek; atölye ve laboratu-
varlarda teknolojik altyapının güncel 
tutulması için düzenli olarak izleme 
gerçekleştirerek sektör ile okulun 
eşgüdüm içerisinde olmasını, öğren-

cinin istediği niteliklere sahip, kurum 
kültürüyle yetişmesini sağlıyor.  

İstanbul’daki yedi tematik meslek li-
semizden birisi de MÜSİAD’ın destek-
lediği Üsküdar Bağlarbaşı Pazarlama 
ve Perakende Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi. 
MÜSİAD Perakende Sektör Kurulu, 
müdürlüğümüz ile iş birliği içinde 
yaklaşık dört yıldır okullarımızı tek 
tek ziyaret edip; yönetici, öğretmen 
ve öğrencilerimizle perakende sektö-
rünün önemini, istihdam olanakları-
nı, kariyer fırsatlarını paylaşıyordu. 
Bu yıl 3.cüsünü düzenledikleri Pera-
kende Sektörü ve Eğitimcileri Buluş-
ması ile öğretmenlerimizi, sektörün 
önde gelen isimleri ile bir araya geti-
rerek karşılıklı deneyim paylaşımları-
nı,  gerçekleştirdi. Sektörün ve öğret-
menlerimizin etkileşimleri ile hayırlı 
gelişmelere vesile oldular. 
Biz bu iş birliğinin diğer sektör kurul-
larıyla da sağlanarak MÜSİAD’ın des-
teğini farklı okullarımızda da görmek 
istiyoruz. 

  Serkan Gür İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Türkiye’de 18 Tematik Meslek Lisesi 

HAYATA GEÇTİ

GÖRÜŞ

Bugün tüm Türkiye’de 18 tematik meslek lisesi hayata geçti. Bunlardan yedisi 
İstanbul’da eğitim-öğretime başlıyor
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çok ön plana çıkıyor. Çünkü bu alanlar, insanların 
ihtiyaçlarının birincil derecede karşılanmasına 
yönelik faaliyetlerde bulunuyorlar. Hâlbuki kültür 
ekonomisi hem tüketicisi hem de üreticisi için bil-
gi ve birikim gerektiriyor. Ayrıca bu alanı sadece 
ekonomik büyüklükle açıklamakta yeterli olmaz. 
Çünkü kültür ekonomisi ürünlerinin, sadece alıcı 
ya da satıcı arasındaki ilişkiyle bağlantısı yok. Kül-
tür ekonomisi ürünleri, kitlelere hitap ediyor. Öyle 
ki bir televizyon dizisi, sinema filmi ya da bir ki-
tap milyonlarca insana hitap edebilen bir güçtür. 
Dolayısıyla ben kültür değerlerinin uzun soluklu, 
etkileyici ve kalıcı olduğunu düşünüyorum. MÜ-
SİAD da kültür ekonomisine bu çerçeveden bakı-
yor. MÜSİAD olarak önümüzdeki süreçte, Türkiye 
ekonomisinin göstergelerinin yanı sıra ülkemizin 
kültür ekonomisindeki göstergelerinin de ivme 
yakalaması için gayret edeceğiz. 

■ Ülkemizdeki kültür ekonomisi ile ilgili ne-
ler söyleyeceksiniz?
Sektör çalışanları olarak sektörün kendisini dön-
dürecek bir hale gelmesi için mücadele etmemiz 
gerekiyor. En önemlisi yaptığımız işi sevmek. Çün-
kü kreatif bir iş yapıyoruz, insanların hayatına do-
kunuyoruz ve onları dönüştürüyoruz. Dolayısıyla 
bu sektör müthiş bir alan. Sektörün hak ettiği ko-
numa gelebilmesi için elimizden geleni fazlasıyla 
yapmamız gerekiyor. 
Toplumumuzda “Türkler kitap okumaz” algısı var. 
Bir kere bu doğru bir ifade değil. Rakamsal olarak 
baktığımızda Türkiye’de bir insana yedi kitap dü-
şüyor. Kitap yayıncılığında da dünyada 11. sırada-
yız. Türkiye’nin büyüklüğü ve nüfusu göz önünde 
bulundurulduğunda dünyada 11. olmak iyi bir 
durum. Burada yayın başlıklarına bakmamız ge-
rekiyor. Türkiye’deki kitapların yüzde 60’ı eğitim 
yayıncılığının ürünleri. Bizim öncelikle kültür-sa-
nat ve araştırma alanındaki yayınların sayısını 
artırmamız lazım. Türkiye’de hem televizyon hem 
sinema hem de kitap yayıncılığında artan bir ivme 
var. Çok az ülkede yerli seyirci, yabancı filmden 
çok kendi filmini tercih ediyor ve Türkiye’de bu 
ülkelerden biri. Türkiye’nin bu yolda yürümeye 
devam etmesi lazım. Bunun için de özel sektö-
rün, sivil toplum kuruluşlarının, ticaret ve sanayi 
odalarının, bakanlıkların desteği çok önemli. Bu 
konuda Teknoloji Bakanlığının ve TÜBİTAK’ın da 
desteğine ihtiyacımız var. Çünkü bu sektör, as-
lında inovatif yönü de olan bir alan. Örneğin, bir 
animasyon filmi de aynı zamanda bir yazılım. Bir 
de artık sektörler de iç içe geçiyor. Örneğin; video 
teknolojisi diyoruz film teknolojisi diyoruz ya da 
kimi zaman sinema sektörü kimi zaman da film 

ÜSİAD’ın Eğitim, Kültür, Yayın, Araş-
tırma ve STK’lardan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, kül-
tür ekonomisi ile ilgili düşüncelerini 

Çerçeve okurlarıyla paylaştı. Kuralay, “Dijitalleş-
menin yeni bir dünyanın kapısını açtığını düşü-
nüyorum.” dedi.

■ Türkiye ekonomisinin kalkınması adına 
çalışmalar yürütmesi ile bilinen MÜSİAD’ın 
kültür alanındaki faaliyetlere bakış açısını 
değerlendirir misiniz? 
1990 yılında bir avuç genç işadamının oluşturdu-
ğu ve “Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji” sloganıy-
la yola çıkmış güçlü bir kurum olan MÜSİAD, 27 

yıldır yoluna devam ediyor. Belirlediği istikamette 
istikrarlı bir şekilde ilerliyor olması da MÜSİAD’ın 
ne kadar başarılı bir yapı olduğunu gösteriyor. 
Türkiye’de uzun soluklu ve nitelikli sivil toplum 
kuruluşlarının sayısı oldukça az; ama MÜSİAD 
elhamdülillah çeyrek asrı aşkın bir süredir bay-
rağı daha da yükseklere taşıyor. Kurumumuzun 
ekonomik anlamda sürdürdüğü faaliyetlerinin 
yanı sıra kültür alanında da imza attığı pek çok 
çalışması bulunuyor. Özellikle “kültür ekonomi-
si” olarak tanımlanabilecek alanlarda MÜSİAD 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Yayın, sinema, 
televizyon ve reklam gibi pek çok sektörde faali-
yet gösteren işadamlarımız, MÜSİAD bünyesinde 
yer alıyor. Ancak Türkiye’de klasik sektörler daha 

Mustafa Özkan

BEN MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZÜN DEĞERLERİNE 
DAYANARAK İŞLER ÜRETTİĞİMİZDE BUNUN 

DA ALICISI OLACAĞINA İNANIYORUM

KAPISINI 
ARALIYOR

Dijitalleşme Yeni 
Bir Dünyanın endüstrisi diyoruz. Bu da bir kavram kargaşası ol-

duğunu gösteriyor. Bu kavramlar için yeni Türkçe 
kelimelere ihtiyacımız var. Ayrıca teknolojinin de 
gelişmesiyle ses, görüntü ve yazı birleşerek diji-
talleşme gerçekleşti. Böylece de ayrı ayrı sektör 
olarak algıladığımız hem yapım süreçleri olarak 
hem de teknolojik anlamda ayrı ayrı değerlendir-
diğimiz sektörler bir araya gelerek yeni bir alan 
oluşturdu. 

■ Bu ekosistemin içerisinde dijitalleşme nere-
de duruyor ve Türkiye bu alanda neler yapıyor?
Dijitalleşmeyle aslında bütün sektörü, ekonomi-
yi, tüm hayatı etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. 
Ünlü bir yazarın şöyle bir sözü var: “Dijitalleşecek, 
her şey dijitalleşecek.” Bundan kaçış yok. Özellikle 
de kültür alanında dijitalleşme çok hızlı. Dijital-
leşmeyle birlikte küreselleşme kavramı daha da 
anlam kazanıyor. Aslında bu bir bakıma büyük bir 
nimet. Tabii öte yandan da kontrol edemediğiniz 
bir dünyanın içine de giriyorsunuz. Bu dünyanın 
içinde kaybolmanız ya da sömürülmeniz de müm-
kün. Bu nedenle de küresel dünyanın içinde yer 
edinebilmek için bizim insanımızın kendi değerle-

RÖPORTAJ AKTÜEL RÖPORTAJ AKTÜEL

MÜSİAD’ın Eğitim, Kültür, Yayın, Araştırma ve STK’lardan 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ile 
kültür ekonomisi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik

M
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riyle var olması gerekiyor. Biz bu derinliğe sahip 
olan bir toplumuz. Bizim dünyaya hitap edebi-
lecek, tabir-i caizse dünyayı kurtaracak değerle-
rimiz var. Elhamdülillah yeryüzündeki küresel 
parçalanmışlıklara ve sömürülere ilaç olabilecek 
manevi değerlerimiz bulunuyor. Bunu medyanın 
aracılığıyla Türk kültürünü anlatan ürünlerle ifa-
de edebiliriz. Ayrıca dijital platformlarda yapılan 
işlerde bu ürünlerin dünyaya hitap edebilecek şe-
kilde olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Teknik 
anlamda kalite standardı ve estetik algısı yüksek 
ürünlerin üretilmesi lazım. Yoksa emeğimiz boşa 
gider. Özetle dijitalleşmenin yeni bir dünyanın 
kapısını açtığını düşünüyorum. Ben milli kültürü-
müzün değerlerine dayanarak işler ürettiğimizde 
bunun da alıcısı olacağına inanıyorum. Mesele-
lere Batılı perspektiften baktığımız da ya da Batı 
tarzı üretim yaptığımızda daha çok tüketileceğini 
düşünen bir algı var; ama ben buna katılmıyorum. 

■ Türkiye’nin kültür ekonomisi alanında 
dünyada rekabet edebilir hale gelmesi için ne-
ler yapılabilir?
Öncelikle şunu söylemeliyim ki kültür ekonomisi, 
desteğe ihtiyaç duyan bir sektör. Bu alanda haceti 
asliye olmadığından kültür ekonomisine kamu-
nun ve büyük şirketlerin desteği önemli. Bu du-
rum sadece bizim ülkemiz için geçerli değil, tüm 
dünyada teşvikler ve destekler sektörün gelişimi 
açısından ciddi rol oynuyor. Örnek vermek gere-
kirse Hollywood, dünyaya egemenliği altına almış 
bir marka durumunda. Hollywood, bir dönem 
yüzü aşkın ülkeye sinema gösterim cihazlarını 
ücretsiz veriyordu. Burada arka planındaki devle-
ti görmemiz gerekiyor. Bizim ülkemizde ise diğer 
sektörlere olan ilginin kültür ekonomisine göste-
rildiğini düşünmüyorum. Kültür ekonomisine hak 
ettiği değerin verilebilmesi için hem kamu otorite-
sinin hem sivil toplum kuruluşlarının hem de özel 

şirketlerin desteğine ihtiyaç var. Örneğin; kamu 
destekleri kesinlikle arttırılmalı, televizyon prog-
ramları ve belgesellere daha yüksek katkılar veril-
meli. Günümüzde can suyu misali Kültür Bakanlı-
ğı tarafından destek veriliyor. Ekonomi Bakanlığı 
da bu konuyla ilgili son dönemde büyük bir atılım 
yaptı. Özellikle fuar ve dış satım desteklerine cid-
di imkânlar ve katkılar sunuyor. Türkiye’de kültür 
ekonomisinin daha ileri gidebilmesi için mutlaka 
devletin bu sektörlerin arkasında olduğunu gös-
termesi gerekiyor.

AYRI AYRI SEKTÖR OLARAK 
ALGILADIĞIMIZ HEM YAPIM SÜREÇLERİ 

OLARAK HEM DE TEKNOLOJİK ANLAMDA 
AYRI AYRI DEĞERLENDİRDİĞİMİZ 

SEKTÖRLER BİR ARAYA GELEREK YENİ 
BİR ALAN OLUŞTURDU. BU NEDENLE YENİ 

TANIMLARA İHTİYAÇ VAR

RÖPORTAJ AKTÜEL

İsrafil Kuralay Kimdir?

E rzurum’da doğdu. Ankara 
Üniversitesi İletişim 
Fakültesinden mezun oldu. 

İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesinde yüksek lisans 
yaptı. Şu an İstanbul Ticaret 
Üniversitesi İletişim Fakültesinde 
“medya çalışmaları” alanında 
doktora yapıyor. 13 yıl İstanbul 
Üniversitesinde,  2 yıl İstanbul 
Ticaret Üniversitesinde, 5 yıl 
arkadaşlarıyla  kurmuş olduğu 

Bilim, Sanat, Felsefe Akademisinde iletişim dersleri verdi. 
Çok sayıda televizyon programı, belgesel, siyasi kampanya 
ve organizasyona imza attı. Medya alanında çalışmalar 
yürütüyor ve Yedi Renk İletişim firmasının da ortakları 
arasında yer alıyor. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
Ajansı Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 10 yıl UTESAV (Uluslar 
arası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırmalar Vakfı) 
Başkanlığını sürdürdü. Bir dönem Yönetim Kurulu Üyesi 
olduğu İstanbul Ticaret Odasında şu an meclis üyesi. 
MÜSİAD’da uzun bir süre Basın Komisyonu Başkanlığı ve 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Başkan yardımcılığı yaptı. 
Şu an ise MÜSİAD’da Eğitim, Kültür, Yayın, Araştırma ve 
STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev 
alıyor. 
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nsanoğlu tarihî süreç 
içerisinde birçok ev-
reden geçerek günü-
müzdeki konumuna 
yükseldi. İnsanlık, ta-

rımın hayatına girmesiyle ilk büyük 
sıçramasını gerçekleştirirken; başla-
yan bu yeni süreç, “yerleşik yaşam” 
kültürünü de beraberinde getirdi. Bu 
durum, yeni toplumsal ve ekonomik 
yapıların ortaya çıkmasını sağlarken; 
artan nüfus ve üretim hacmi, yeni iş 
kollarının, yönetim biçimlerinin ve 
toplumsal sınıfların ortaya çıkması-
na neden oldu. Bütün bu gelişmeler, 
her geçen dönem kullanılan aletlerin 
ilerlemesi ve gündelik yaşamın daha 
kolay hâle gelmesi sonucunu ortaya 
çıkardı.İnsanlığın ikinci büyük sıçra-
masının temelini oluşturan Sanayi 

Devrimi; siyasi, içtimai, iktisadi, ida-
ri ve teknoloji alanlarında büyük bir 
dönüşümün önünü açtı. 18. yüzyılda 
buharlı makinenin icadıyla başlayan 
bu süreç, kısa sürede domino etkisi 
yaparak tüm dünyayı kontrol altına 
aldı. Üretimde kas gücünün yerini 
makineler alırken; fabrikalar ekono-
min en önemli sacayağı hâline geldi. 
Sanayi Devrimi ile birlikte teknolojik 
gelişmeler tarihte eşi benzeri görül-
memiş bir şekilde gelişti ve modern 
yaşamın temelleri atıldı.

Dijitalleşme Süreci Hayatın Her 
Anında 
Endüstri Devrimi'nin ardından mey-
dana gelen gelişmeler, 20. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren bilişim 
sektöründe önemli buluşların ger-

İ
Bilgisayar ve yazılım 

teknolojisinin çok kısa 
bir sürede ileri boyutlara 

ulaşması, geçtiğimiz 
yüzyıldan bu yana tartışma 

konusu olan “yapay 
zekâ” kavramının artık bir 
realite olarak hayatımıza 

girmesine neden oldu

AKTÜEL | TEKNOLOJİ

Yarının Dünyası ve Düşünen

CİHAZLAR

çekleşmesine neden oldu. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında İngiliz Bilim 
Adamı Alan Turing tarafından geliş-
tirilen ve Almanlar tarafından gizli 
mesajların şifrelenmesi ve çözüm-
lenmesi için yapılan “Enigma” maki-
nesine karşı kullanılan “Bombe” adlı 
cihaz, bilgisayar devriminin meyda-
na gelmesinde büyük bir dönüm 
noktası oldu. Takip eden yıllarda 
Amerika’da geliştirilen ENİAC adlı 
makine ise “tarihteki ilk bilgisayar” 
olarak kayıtlara geçti. Bilişim ala-
nında gerçekleştirilen bu devrimler 
insanlık tarihindeki üçüncü büyük 
sıçramayı oluştururken; internetin 
icat edilmesi ve teknolojinin her 
geçen gün ileri boyutlara ulaşması 
gündelik yaşamda köklü değişim-
ler meydana getirdi. Ekonomiden 
siyasete, sağlıktan uzay teknoloji-
sine kadar birçok alanda büyük bir 
dönüşüm yaşanırken; dijitalleşme 
süreci hayatımızın önemli bir par-
çası hâline geldi. Bilişim sektörün-
deki gelişmeler “akıllı” telefonlar, 
evler ve şehirler gibi kavramların 
ortaya çıkmasını sağladı. Bilgisayar 
ve yazılım teknolojisinin çok kısa 
bir sürede ileri boyutlara ulaşması, 
geçtiğimiz yüzyıldan bu yana tar-
tışma konusu olan “yapay zekâ” 
kavramının artık bir realite olarak 
hayatımıza girmesine neden oldu. 
Günümüzde hayatımızın her anında 
etkin rol oynamaya başlayan yapay 
zekâ uygulamalarının, çok yakın 
bir gelecekte askerî uygulamalarda, 
sanal gerçeklikle oluşturulmuş bil-
gisayar oyunlarında, iş dünyasında 

ve eğlence sektöründe “insanların” 
yerini alması öngörülüyor.

Yapay Zekâ Çalışmalarında İlk 
Adım Tek Kollu Robotlar
Yapay zekâ hakkındaki düşünceler, 
tarihin en eski dönemlerinden bu 
yana tartışılagelse de modern an-
lamda ilk yapay zekâ çalışmaları, 
İkinci Dünya Savaşı esnasında ger-
çekleştirildi. Bilgisayar devriminin 
temelini oluşturan şifre algoritmala-
rı ve veri çalışmaları ile gün yüzüne 
çıkan “Makine Zekâsı” kavramı, iler-
leyen dönemlerde “insan zekâsı” baz 
alınarak geliştirildi. Yapay zekâ ala-
nındaki çalışmalarıyla haklı bir üne 
kavuşan bilim adamları McCulloch 
ve Pitts’in, yapay sinir hücreleri ve 
farklı bilim dallarından yararlanarak 
fabrikalarda kullanılmak üzere geliş-
tirdiği tek kollu robotlar, bu alandaki 
“ilk büyük adım” olarak tarihe geçti. 

Makineler Düşünebilir Mi?
Yapay zekâ çalışmaları, dört temel 
yaklaşım çerçevesinde gerçekleşti-
rilmektedir. Matematiksel yaklaşım, 
yapay zekâ çalışmalarının en önemli 
sacayağını oluştururken tüme varım 
yöntemi ve kaos teorisi bu yakla-
şımda en çok başvurulan uygula-
malardır. İnsanın beyin yapısı temel 
alınarak gerçekleştirilen yapay zekâ 
çalışmalarında en önemli yaklaşım-
lardan biri de “fiziksel yaklaşımdır.” 
İnsan beynindeki nöronlarda topla-
nan verilerin aktif hâle getirilmesi 
için gerçekleştirilen bu yaklaşım, 
beyindeki sırların tam olarak açık-

Günümüzde hayatımızın 
her anında etkin rol 
oynamaya başlayan yapay 
zekâ uygulamalarının yakın 
gelecekte “insanların” 
yerini alması öngörülüyor

M. Efe Işık



102 | ÇERÇEVE | EYLÜL - EKİM 2017 EYLÜL - EKİM 2017 | ÇERÇEVE | 103 

lanamamasından dolayı yavaş iler-
lemektedir. 
Yapay zekâ çalışmalarında gerçek-
leştirilen yaklaşımlardan bir diğeri 
ise psikolojik yaklaşımdır. İnsanla-
rın çevre ile girdiği etkileşim, öğre-
nim süreci, bilgi edinme ve tecrübe 
kazanma durumlarından yola çı-
kılarak gerçekleştirilen çalışmalar, 
bu yaklaşımın gerekçesini oluştur-
maktadır. Yapay zekâ çalışmalarının 
düşünce planında özünü oluşturan 
yaklaşım ise “felsefi yaklaşımdır.” 
"Makineler düşünebilir mi?" sorusu 
üzerinden gerçekleştirilen bu yak-
laşımda yapay zekâ çalışmalarının 
geliştirilmesine yönelik faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir. 

Sese Duyarlı Uygulamalar 
Gelişiyor
Yapay zekâ uygulamalarında dil ve 
konuşma çok önemli bir yere sahip. 
İnsanların dil ve sözcükler üzerin-
den düşünebilmesi ve davranışlarını 
bu minvalde şekillendirmesi, insan 
bazlı yapay zekâ çalışmalarında da 
bu duruma önem verilmesini elzem 
kılıyor. 
Günümüzde bilgisayarlar tarafından 
ses tanıma ve anlama faaliyetleri 
son derece iyi bir şekilde yapılabili-
yor. Konuşulan mikrofondan iletilen 
seslerin dijital ortama aktarılması ve 
kodlanarak tanımlanması şeklinde 
gerçekleştirilen bu uygulamalarla 
yapay zekâ çalışmalarında büyük bir 
ivme yakalandı. Son yıllarda Apple 
tarafından üretilen Siri, Microsoft ta-
rafından üretilen Cortana, Google ta-
rafından hayata geçirilen Now, IBM 
tarafından yapılan Watson ve IPSoft 
tarafından gerçekleştirilen Amelia 
uygulamaları, bu alanda öne çıkan 
çalışmalar. Kurumsal yaşantımızda 
da çok önemli bir yere sahip olan ses 
tanıma ve anlama uygulamalarıyla, 
sesli yanıtlama sistemi, müşteri hiz-
metleri ve sesli imza gibi işlemler 
yapılabiliyor. 

Sürücüsüz Araçlar Yolda
Yapay zekâ çalışmalarındaki uygula-
ma alanlarından bir diğeri ise görün-
tü işleme çalışmaları. Bu uygulama-
larda kamera vasıtasıyla görüntüler 
alındıktan sonra her bir piksel dijital 
bir koda çevriliyor. Günümüzde gü-
venlik alanında önemli bir yere sa-
hip olan görüntü uygulamalarının 
ilerleyen dönemlerde daha önemli 
bir noktaya yükselmesi öngörülüyor.  
Sağlık sektöründe hastalığın tanısın-
da kullanılması planlanan bu uygu-
lamaların sürücüsüz araç kullanımı 
gibi faaliyetlerde de kullanılması 
hedefleniyor. 

Çeviri Çalışmalarında Büyük 
Yenilik
Yapay zekâ çalışmalarında son yıl-
larda ilerleme kaydedilen hususlar-
dan biri de doğal dil işleme yetene-
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ği. Yazılı bir metni okuyabilme ve 
anlam çıkarma kabiliyeti olarak da 
öne çıkan bu uygulama ile kurum-
lar, sosyal medya üzerinden gerçek-
leştirilen yazıları ve yorumları bir 
fırsata dönüştürerek pazarlamada 
kullanıyor. Doğal dil işleme çalışma-
larında katedilen bir diğer önemli 
mesafe ise bir cümlenin anlamının 
çözülerek farklı bir dile aktarılması. 
Günümüzde bu alandaki çalışmalar 
çok ileri boyutlara ulaşmış vaziyette. 
Hukuki veri tabanlarının araştırarak 
emsal dava bulan ve konu ile ilgili 
dava dosyası hazırlayan uygulama-
lar yavaş yavaş hayatımıza girmeye 
başlıyor. Sağlık sektöründe de ben-
zer şekilde, hastalıkları araştıran 
ve tedavi yöntemlerini tavsiye eden 
uygulamalar geliştirilmeye devam 
ediyor.

En Önemli Hedef Muhakeme 
Yeteneği
Yapay zekâ uygulamalarının en 
önemli bölümü “karar alma” süre-
ci… Bilgisayarların kendi yazılım-
larını otomatik gerçekleştirerek ve 
önceki durumlardan ders çıkararak 
karar vermesi ve faaliyete geçmesi, 
yapay zekâ çalışmalarının en önemli 
hedefini oluşturuyor. Son dönemler-
de gerçekleştirilen derin öğrenme 
algoritmaları ile bu alanda da önem-
li atılımlar yapıldı. Muhakeme ala-
nında yapılan çalışmalarla ilerleyen 
dönemlerde hastalıklara karşı mü-
dahale, savaş durumunda stratejik 
kararlar alma ve doğruyu yanlıştan 
ayırt edebilme kabiliyetlerinin geliş-
tirilmesi öngörülüyor. 

İnsan Irkının Sonu mu Geliyor?
İnsan ırkının sonunun geleceği ve 
dünyanın makineler tarafından 
yönetileceği konusu, bilim-kurgu 
filmlerinin vazgeçilmezlerinden. 
Yapay zekâ çalışmalarının gelecekte 
nasıl bir sürece evirileceğinin tam 
olarak öngörülememesi, bu alanda 
farklı yaklaşımların ortaya çıkması-
na neden oluyor. Teknoloji ve bilim 
dünyasının önde gelen isimlerinden 
Bill Gates, Elon Musk ve Stephen 

Hawking gibi isimler, yapay zekâ ça-
lışmalarının kontrol altına alınma-
ması durumunda insan medeniye-
tinin sonunun geleceği görüşünde. 
Dünyanın en zeki insanları arasında 
yer alan ünlü Bilim Adamı Stephen 
Hawking, geçtiğimiz günlerde yaptı-
ğı açıklamada, yaklaşık 100 yıl son-
ra yapay zekânın insan zekâsını ge-
çeceğini ve bu durumun insan nesli 
için büyük bir soru işareti olacağını 
belirtti. Yapay zekâ konusunda en-
dişelerini dile getiren bir diğer ünlü 
isim ise teknoloji dünyasının parla-
yan yıldızlarından Elon Musk. Uzay 
aracı üreten Space X ve elektrikli 
araç geliştiren Tesla şirketlerinin ku-
rucusu olan Elon Musk, kontrolsüz 
yapay zekâ çalışmalarının büyük bir 
tehdit olabileceği görüşünde. Yapay 
zekânın olumsuz etkisini engelle-
mek için insan beyninin de benzer 
bir yapıya sahip olması gerektiğini 
düşünen Musk, Neuralink isimli 
bir şirket kurarak bu alandaki ça-
lışmalarına start verdi. Elon Musk, 
insan beynindeki yapay sinir ağla-
rı ile bilgisayarı doğrudan kontrol 
ederek “yapay zekâ” çalışmalarının 
olumsuz etkilerinin önüne geçmeyi 
hedefliyor. Yapay zekâ çalışmaların-
da merak edilen bir diğer husus ise 
gelecekte iş dünyasını nasıl etkile-
yeceği… Yapay zeka karşıtları, bu 
durumun büyük bir işsizlik sorunu-
na yol açacağı ve gelecekte insan ırkı 
arasında kaos ve çatışmaya neden 
olacağı görüşünde.  

Yapay zekâ çalışmalarını destekle-
yen bilim adamları ise bu düşünce-
leri gereksiz ve ön yargılı buluyor. 
Bu çalışmalar sonucunda insan ha-
yatının kolaylaşacağını savunan bi-
lim adamları, böylece daha konfor-
lu bir geleceğin olabileceğini ifade 
ediyor. Bu çalışmalarla birlikte yeni 
iş imkânlarının doğacağını belir-
ten uzmanlar, üretimin artmasıyla 
birlikte yaşamın çok daha ucuz bir 
hâl alacağını belirtiyor.  Yapay zekâ 
çalışmalarının gelecekte nelere yol 
açabileceği ise şimdilik merak ko-
nusu…

Günümüzde güvenlik 
alanında önemli bir yere 
sahip olan görüntü 
uygulamalarının ilerleyen 
dönemlerde daha önemli 
bir noktaya yükseleceği 
düşünülüyor 

Y apay zekâ; herhangi bir canlı 
varlıktan yararlanılmadan, tamamı 
insanlar tarafından üretilmiş yapay 

araçlar ile meydana getirilen, insan gibi 
düşünen, davranan ve hareket eden 
makinelere verilen genel bir isimdir. Yapay 
zekâ ile oluşturulan cihazlar genelde 
“robot” olarak adlandırılmaktadır. İlk olarak 
Çek oyun yazarı Karl Chopek tarafından 
söylenen bu terim, ilerleyen yıllarda tüm 
dünyada yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.

YAPAY ZEKÂ NEDİR?

Y apay zekâ çalışmalarında üretilen cihazların başarılı olduğunu kanıtlamak için 
Alan Turing testi uygulanmaktadır. Bu testte, birbirleriyle daha önce tanışmayan 
birkaç kişilik bir denek grubu, birbirlerini görmeden kendi aralarında ve yapay 

zekâ diyalog sistemiyle yazılı bir şekilde iletişim kurmaktadır. Deney esnasında 
deneklere soru sorularak hangisinin insan, hangisinin makine tarafından cevaplandığının 
belirlenmesi istenir. Eğer denekler makineleri, insanlardan ayırt edemiyorsa yapay zekâ 
çalışmaları başarılı olarak kabul edilmektedir.

ALAN TURİNG TESTİ 

Bilgisayarların yazılımları 
otomatik gerçekleştirerek 

ve önceki durumlardan ders 
çıkararak karar vermesi ve 
faaliyete geçmesi, yapay 

zekâ çalışmalarının en 
önemli hedefini oluşturuyor 
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er şey, 31 Aralık 1913 
Çarşamba’yı 1 Ocak 
1914 Perşembe’ye bağ-
layan yılbaşı gecesini 
Kudüs’te geçirmek için 

Paris’ten tayyare ile gelmeyi başaran 
Fransız pilotların şehirde görünme-
siyle başladı. Fransızların tehlikeli 
bir yolculuktan sonra Kudüs’e gelme-
lerinin simgesel bir anlamı vardı. Fi-
listin ve Kudüs’ün karışıklıklar içinde 
olduğu, Birinci Dünya Savaşı’nın ari-
fesindeki o günlerde, Fransız pilotlar, 
bölgede yaşayan ekalliyetin şevk ve 
gayretini artırmışlardı. Bunun üze-

rine Kudüslü Müslümanların önde 
gelenleri buluşup bir karara vardılar 
ve uygulamak için hemen postaneye 
koştular. 
Kudüslüler o gün, başkent İstanbul’a 
bir telgraf gönderip, Osmanlı tayya-
relerini Kudüs semalarında görmek 
istediklerini bildirdiler. Hem yöne-
ticilerin hem de tayyarecilerin kışın 
zorlu hava şartlarını mazeret olarak 
öne sürmelerini önlemek için bir de 
ödül koydular. Kudüs halkı, havadan 
ilk defa Kudüs’e vasıl olacak Osmanlı 
pilotlarına 200 lira ödül vadediyor, 
Osmanlı ordusuna da bir uçak hedi-

H

Yine uçar mı Kudüs semalarında

TÜRK TAYYARELERİ?

Dr. Şefik Memiş

                   Kudüslüler, 
1914'ün ilk günlerinde 
İstanbul'a bir telgraf 

gönderip Osmanlı 
uçaklarını Kudüs 

semalarında görmek 
istediklerini bildirdiler

İngiliz idaresindeki Müslüman halkın nezdinde Osmanlı etkisinin 
ve sevgisinin teşvik edilmesi ve siyasi açıdan etkinlik kazanılması 
önemliydi

ye etmeyi taahhüt ediyordu. Yeter ki 
Osmanlı tayyareleri, Kudüs semala-
rında arz-ı endam edip Osmanlı bay-
rağını, ay yıldızlı sancağı dalgalan-
dırsındı. “Hem” diyordu Kudüslüler, 
“Fransız tayyareciler, bu muvaffakı-
yeti gösteriyorsa, bizim tayyarecile-
rimiz niçin böyle kudret, maharet ve 
harikalar göstermesindi ki…” 
Harbiye Nezaretine gelen telgraf, 
heyecanla Nazır Enver Paşa’ya ulaş-
tırıldı. Enver Paşa ve arkadaşları, bu 
daveti, Balkan Savaşları sebebiyle 
prestij kaybına uğrayan ordu için 
önemli bir itibar kazanma fırsatı ola-
rak gördüler. Hem Osmanlı’nın gücü 
ve azmi Batı’ya gösterilmiş olacak 
hem de Osmanlı pilotları tayyarecilik 
âleminde büyük bir şeref kazana-
caktı. Daha da önemlisi pilotların bu 
yolda gösterecekleri azim ve cesaret 
ümmetin kalbinde büyük bir iftihar 
hissi uyandıracaktı. 
Teklif, kabul edildi ve derhal ha-
zırlıklara başlandı. Rota, önce İs-
tanbul-Kudüs şeklinde düşünüldü. 
Ancak, daha sonra Kahire ve İsken-
deriye kadar uzatılması uygun bulu-
nuldu. Çünkü bu bölgede yaşayan İn-
giliz idaresindeki Müslüman halkın 
nezdinde Osmanlı etkisinin ve sevgi-
sinin teşvik edilmesi ve siyasi açıdan 
etkinlik kazanılması önemliydi.

“Kudüslüler, Tayyarecilerimizi 
Kolay Kolay Bırakmayacak”
Harbiye Nezareti, İstanbul-İskende-
riye Hava Seyahati için “Muavenet-i 
Millîye” ve “Prens Celâleddin” isim-
li tayyareler ile Yüzbaşı Fethi Bey 
ve Mülazımıevvel Nuri Bey’i seçti. 
Konaklama noktaları ise Eskişehir, 
Afyonkarahisar, Konya, Ulukışla, 
Adana, Halep, Humus, Beyrut, Şam, 
el-Ariş, Port Said, Kahire ve İskende-
riye olarak belirlendi. Bu noktalarda 
öngörülen süreden fazla kalınacağı 
tahmin edildiğinden seyahatin 25 
gün süreceği düşünülüyordu. 
“Ancak” diye yazıyordu gazeteler, 
“Yirmi, yirmi beş günde bu seyahatin 
tamamlanması tahmin ediliyor, bel-
ki birkaç gün fazla olabilir. Bilhassa 
Kudüslülerin tayyarecilerimizi kolay 

kolay bırakmayacakları, birkaç gün 
misafir edecekleri, şüphesizdir ve bu 
da haklarıdır.”

Hareket Günü: 8 Şubat 1914
Nihayet hareket için beklenen gün 
geldi. 8 Şubat 1914 Pazar günü, 
bugünkü Yeşilköy Havalimanının 
Sefaköy tarafı olan Safra Köyü’nde 
resmî zevatın katıldığı bir törenle 
iki Osmanlı uçağı harekete hazırdı. 
Muavenet-i Millîye uçağında Fethi 
Bey ile Harbiye Nezareti Yaveri Sadık 
Bey, Prens Celâleddin tayyaresinde 
ise Nuri Bey ile Yüzbaşı İsmail Hakkı 
Bey bulunuyordu. Gösteri uçuşların-
dan sonra Harbiye Nazırı Enver Paşa, 
Osmanlı tayyarecilerini cesaretlen-
diren, bir konuşma yaptı. “Osmanlı 
zabitlerinin” diyordu Enver Paşa, 
“havacılıkta da maharet ve cesaret 
sahibi olduğunu ispat edeceksiniz. 
Sizlerin, bütün maharetinizi sarf 
ederek Osmanlı sancağını muvaffa-
kıyetle seyahatin gayesine ulaştıra-
cağınızdan eminim. Haydi, şimdi 
yola çıkınız. Allah hepinize selamet 
versin.” Enver Paşa’nın işareti üze-
rine sabah saat 09.10’da önce Nuri 

İstanbul'dan 10 
dakika arayla 
havalanan Fethi 
ve Nuri Beyler, 
düzenlenen 
törende 
yardımcılarıyla 
birlikte foto-
muhabir Ferid 
İbrahim'e böyle 
poz vermişlerdi.

İkinci uçak kazasında şehit olan Nuri Bey, kazadan 
sağ olarak kurtulan İsmail Hakkı Bey ile birlikte 
Şam'dan Kudüs'e hareket etmeden önce son 
fotoğraflarını çektirmişlerdi.
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ve İsmail Beylerin içinde bulunduğu 
Prens Celâleddin havalandı. On daki-
ka sonra ise Fethi ve Sadık Beylerin 
bindiği Muavenet-i Millîye pistten 
kalktı. Henüz radarın olmadığı o 
dönemlerde uçaklar, pilotun çıplak 
gözle gördüğü rota üzerinden gidi-
yordu.  Hava kapalı, bulutlu ve sis-
liydi, az da olsa yağmur vardı. Ancak 
sisin pilotları şaşırtmasından endişe 
ediliyordu. Endişelenenlerin kaygısı 
doğru çıktı, Adalar üzerinde yoğun 
sise giren Nuri Bey, güç anlar yaşadı; 
sisle birlikte şiddetli yağmura yaka-
lanınca Yeşilköy’e geri döndü, hava 
şartları müsait olunca tekrar halkın 
alkış ve dualarıyla havalandı. 

Hava Şartları, Uçakları Zorluyor
Fethi Bey’in uçağı da kötü hava şart-
ları sebebiyle düşme tehlikesiyle 
karşı karşıya geldi, ancak usta pilot 
bu kaza tehlikesini bertaraf edip 
Adapazarı’na başarılı bir iniş gerçek-
leştirdi. Nuri ve Hakkı Beyler ise ikin-
ci kalkışlarında Marmara Denizi’ni 
geçip Karamürsel üzerinde yoğun 
sise girdiler ve yollarını kaybettiler. 
Yolculuğu tehlikeye düşürecek bu 
durum karşısında, Nuri Bey, önemli 
bir karar vererek, tayyareyi öğleden 

sonra saat 14.30’da İznik’e indirdi. 
İki uçağın bundan sonraki uçuşları 
da maceralı oldu. Fethi Bey Adapa-
zarı’ndan hareket ettikten sonra sis-
ten Eskişehir’e göremeyip civardaki 
Ağapınar’a inmişti. Nuri Bey ise İz-
nik’e inmek zorunda kaldıktan sonra 
Lefke’ye uçmuş, Bileciklilerin yoğun 
isteği üzerine oraya da uğramıştı. Fet-
hi Bey Eskişehir’den pazartesi Afyon-
karahisar’a ve buradan da salı günü 
hareketle akşam Konya’ya varmış, 
gittiği her yerde fevkalade alkışlarla 
karşılanmıştı.

Torosların Tepesinde Karlara 
Değdiler
Fethi Bey ve Sadık Beyler, yolcu-
luğun en tehlikeli aşaması olan ve 
Konya-Adana güzergâhı üzerinde bu-
lunan Toroslara gelmişlerdi. Tayyare, 
burada sürekli daha yükseğe çıkmak 
zorunda kalmış, şiddetli rüzgâr akım-
larına dayanmış, neredeyse dağın 
tepesindeki karlara değerek zirveyi 
aşmayı başarmıştı. Ancak benzini 
bittiği için Adana’ya yetişememiş 
ve 11 Şubat 1914 tarihinde Tarsus’a 
mecburi iniş yapmıştı. Fethi Bey, se-
yahatin bu tehlikeli aşamasını, gaze-
teciler şu şekilde anlatacaktı: “Haki-
katen biz büyük tehlikeler geçirdik. 
Gülek Boğazı’na kadar demir yolunu 
takip ederek geliyorduk. Gülek Boğa-
zı’nda pek şiddetli bir hava akımı bizi 
karşıladı. Uçak şiddetli bir sarsıntıya 
uğrayarak batıya çevrildi. Toros’un 
Bulgar (Bolkar) Dağı’nı uçağın teker-
lekleri karlara sürünüyor denecek 
derecede bir irtifada aştık. Bu yüksek 
dağ aşıldıktan sonra gelen ikinci bir 
zirveyi atladıktan sonra Tarsus Ovası 
göründü. Oysa şiddetli hava akım-
larına karşı koymak, yüksek dağları 
aşmak için fazla benzin tüketilmişti. 
Bundan dolayı önümüze gelen Tar-
sus’a inmekten başka çare yoktu…”

Artık Ciddi Bir Engel Kalmamıştı
Fransız pilotların bile geçemediği To-
ros Dağlarını Türk pilotları daha ilk 
denemelerinde hiçbir kazaya uğra-
madan geçmeyi başarmışlardı. Artık 
Türk pilotlarının Kudüs’e ulaşmaları 

Fransız pilotların bile 
geçemediği Toros 

Dağlarını Türk pilotları 
daha ilk denemelerinde 

hiçbir kazaya uğramadan 
geçmeyi başarmışlardı

Şam'dan sabah 
saatinde hareket 
eden Fethi Bey, 
öğleden sonra 
olmasına rağmen 
Kudüs'e ulaşmayınca, 
büyük bir telaş 
başladı. Tayyarenin 
aranması için her 
yere jandarma ve 
müfrezeler çıkarıldı

için ciddi hiçbir engel kalmamıştı. Pi-
lotlar rotalarına devam ederek Şam’a 
başarıyla indiler. Burada görkemli 
bir törenle karşılanan Osmanlı tay-
yarecileri onuruna, ziyafet üzerine 
ziyafet düzenleniyor, halk sevgisini 
bu şekilde gösteriyordu.
Ancak Fethi Bey ve rasat (co-pilot) 
Sadık Bey, Şam’da daha fazla oya-
lanmak istemediklerinden 27 Şubat 
1914 tarihinde, saat sabah sekiz ci-
varında Kudüs’e doğru havalandılar. 
Tanin muhabirinin ifade ettiğine 
göre, Fethi ve Sadık Bey gitmişlerdi 
ama beraberinde bütün Şamlıların 
kalplerini de götürmüşlerdi. Onları 
teselli edecek tek şey, Kudüs’e sela-
metle ulaştıklarını bildiren bir telg-
raftı. O yüzden herkesin gözü telgraf-
hanedeydi. 

Kudüs’ten Haber Gelmiyor
Fethi ve Sadık Beyler ayrıldıktan 
birkaç saat sonra ikinci tayyare Şam 
semalarında göründü ve Nuri ve İs-
mail Beyler binlerce insanın elleri 
üstünde çadırlarına kadar taşındılar.  
Ne var ki, Fethi Bey’in uçağından he-
nüz haber alınamamıştı.“Şimdi” diye 
yazıyordu Tanin muhabiri, “yalnız 
Fethi ve Sadık Beylerin selametle 
Kudüs’e ulaştıkları haberini almak 
kalıyordu. Fakat hâlâ Kudüs’ten bir 
haber gelmiyordu. Akşam oldu, yine 
bir şey yoktu. Şam ile Kudüs arasın-
daki mesafe bu kadar uzak değildi. 
Tahmine göre pilotlar öğle vakti Ku-
düs’te bulunacaklardı. Fakat vakit 
geç olup haber gelmeyince merak ve 
endişe artmıştı. 
Acaba tayyare Kudüs’e giderken bir 
yere mi indi? İndiği yerde telgraf yok 
da onun için mi haber gecikti? Aca-
ba benzini mi bitti? Yoksa bir kazaya 
mı uğramıştı? Bu sorular birbirini 
izliyor, heyecan ve galeyan anbean 
artıyordu. Şam, Beyrut, Kudüs mer-
kezleri arasında haberleşme cereyan 
ediyor, haberleşmeler uzun müddet 
sürüyor, yine rahatlatıcı bir haber 
gelmiyordu. Halkın evlerine gitme-
leri zamanı geliyor, fakat herkes so-
kakta merakını teskin etmeden evine 
gitmek istemiyordu.”

Endişe Had Safhada,  
Müfrezeler Sahada
Aynı endişe Kudüslüleri de sarmış-
tı. Muavenet-i Millîye tayyaresinin 
Şam’dan hareketini telgrafla öğrenen 
Kudüs Mutasarrıfı, 3-4 saatlik bekle-
yişten sonra telaşa düşmüştü. Önce 
civardaki bütün yerleşim yerlerine 
telgraflar çekerek, tayyare ve pilotlar 
hakkında bilgi istedi, sonra Vilayet 
merkezi olan Şam’a durumu bildirdi. 
Haber gelmeyince uçağın aranması 
için her yere jandarma müfrezeleri 
çıkardı. Şam ile Kudüs arasındaki 
bütün yerleşim yerlerinde sürdürü-
len araştırma bir süre sonra sonuç 
verdi ve tayyarenin en son iki şehrin 
orta bir noktasında bulunan Semre 
Köyü’nde görüldüğü tespit edildi. 
Biraz sonra da uçağın enkazıyla iki 
şehit pilota ulaşılmıştı. Şam Valiliği, 
durumu, başkent İstanbul’a şu telg-
rafla bildiriyordu: “Bugün Kudüs’e 
doğru alafranga saat sekizde bura-
dan (Şam’dan) hareket etmiş olan 
Muavenet-i Millîye uçağının ezanî 
saat üç buçukta Kefr-i Harib kasa-
bası yakınında Taberiye kasabasına 
bağlı Semre Karyesi (Köyü) civarında 
düşerek fedakâr ve muhterem süva-
rileri Fethi ve Sadık Beylerin şehit 
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Türk pilotlarının uğurlama törenine bakanlardan 
Cemal Paşa, İbrahim Bey, Talat Bey, Enver Paşa, 
Şehremaneti adına Ahmed İhsan ile diğer protokol 
üyeleri katılmıştı.
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oldukları ve uçağın parça parça kırıl-
dığı, şimdi Zevriye Nahiyesi Müdüri-
yetinden alınan telgrafta üzüntüyle 
bildirilmiştir…”

Kudüs, Şehitlerine Ağlıyor
Hâlbuki Kudüs halkı, Fethi ve Sa-
dık Beyleri karşılamak için nasıl bir 
heyecan içinde bekliyorlardı, ne 
büyük hazırlıklar yapmışlardı. Türk 
tayyaresi gelecek diye daha gün 
ağarır ağarmaz halk, meydana akın 
etmişti. Uçağın inmesi için Kudüs’ün 
Yaka Bölgesi’nde geniş bir alan ha-
zırlanmıştı. Meydan, Kudüslüler 
tarafından bayraklarla süslenmiş, 
bir bayram yerine çevrilmişti. Ayrı-
ca pilotların dinlenmesi için büyük 
süslü çadırlar da kurulmuştu. Tüm 
Kudüslüler, genciyle yaşlısıyla, kadı-
nıyla çocuğuyla meydanı doldurmuş, 
gözleri Şam istikametinde, semada 
görünecek ay yıldızlı tayyareyi bek-

liyorlardı. Ne var ki bu bekleyiş çok 
uzun sürdü. Coşku ve heyecan yerini, 
önce meraka, sonra endişeye bıraktı. 
Neredeyse her dakika telgrafhaneye 
bir kişi gönderiliyor, onların getire-
cekleri haber dört gözle bekleniyor-
du. Ama nafile… Nihayet acı dolu 
haber, şehrin sokaklarında, çocuk-
ların kulaklarında yankılandı. Şehri 
bir hüzün bulutu kapladı, Kudüslü-
ler mateme boğuldu. Bu elim olayın 
Kudüslülerde yarattığı hissi, en iyi 
Tasvir-i Efkâr gazetesinin Kudüs mu-
habiri Ahmed Bey anlatıyordu: “Şe-
hadet olayı duyulunca bütün şehir 
sakinleri mateme boğuldu. Milletin 
bu fedakâr fakat bedbaht evlatlarına 
‘Fatihalar’ ithaf ederek ağlıyoruz.”  

Şehitlerimiz, Vatan Toprağı 
Şam’da
Fethi ve Sadık Beyler, İmparatorlu-
ğun Şam vilayetinde bulunan Sela-
haddin Eyyübi Mezarlığında kendile-
ri için hazırlanan türbeye defnedildi.  
Bu arada Osmanlı ordusunun tüm 
tabur imamlarına talimat verilerek, 
Cuma ve pazartesi geceleri Yasin-i 
Şerif okunması, ertesi Cuma’da mev-
lid-i şerif okutturularak şehitlerin 
ruhlarına bağışlanması istendi. Os-
manlı tayyarecileri Fethi ve Sadık 
Beyler, Kudüs’e kilometreler kala 
geçirdikleri kazayla şehit olunca, 
Kudüs’e ulaşma, Kudüs semalarında 
Türk uçaklarının uçurulması hedefi 
yarım kalmadı. İkinci tayyare olarak 
peşlerinden gelen Prens Celâleddin, 
vazifeyi tamamlayacaktı. Şehit pi-
lotların bıraktığı noktadan Nuri ve 
İsmail (Hakkı) Beyler görevi devral-
mıştı. 

Üçüncü Uçak Yolda
Bu arada “Nuri ve İsmail Beyleri yal-
nız bırakmamak” ve onlara yardımcı 
olmak üzere İstanbul’dan Ertuğrul 
isminde bir tayyarenin yola çıkarıl-
ma hazırlıklarına da başlandı. Bu 
yolculuk içinse Topçu Yüzbaşısı Sa-
lim Bey ile Erkan-ı Harp Yüzbaşısı 
Kemal Beyler seçilmişti. Tayyarenin 
İstanbul’dan Çanakkale’ye, oradan 
Ayvalık’a, oradan da İzmir’e gitme-

Acı dolu haber, şehrin 
sokaklarında, çocukların 
kulaklarında yankılandı. 
Şehri bir hüzün bulutu 
kapladı, Kudüslüler 
mateme boğuldu

si, burada parçalara ayrılıp gemiye 
yüklenerek Beyrut’a götürülmesi 
ve yolculuğa oradan devam etmesi 
planlanmıştı. Tayyare,  6 Mart 1914 
sabahı Safra Köyü’nden hareket et-
meden önce şehitlerin ruhuna bir 
mevlid-i şerif okunmuştu. 

Kudüs Yolunda, Bir Kaza Daha…
Salim ve Kemal Beyler yolculukla-
rına çıkmış, Çanakkale’ye ulaşmış 
iken Nuri ve İsmail Beyler de Yafa’ya 
varmıştı. Yafa, Kudüs’ten önceki son 
duraktı. Yafa halkının ısrarı üzerine, 
pilotlar burada bir gece geçirmeyi ka-
bul ettiler ve onurlarına düzenlenen 
ziyafete katıldılar. Ertesi gün, yani 11 
Mart 1914 Çarşamba günü öğleden 
sonra Prens Celâleddin adlı tayyare, 
Kudüs’e doğru yola çıkacaktı. An-
cak Nuri Bey, tayyarenin Beyrut’tan 
Yafa’ya gelişi sırasında indiği alanı, 
kalkış için uygun bulmadı ve deniz 
kıyısında bir kumsalı kalkış pisti 
olarak seçti. Tayyare oraya getirildi, 
pilotları uğurlamak isteyen halk da 
oraya geldi. Binlerce kişinin alkış ve 
dua sesleri arasında havalanan tay-
yarenin rotası Kudüs’tü. Bu sırada 
beklenmedik bir olay oldu, tayyare 
sahilden henüz 100 metre mesafede 
iken, bilinmeyen bir sebeple irtifa 
kazanamadı. Şahitlere göre alçak bir 
irtifada uçarken birden bire sahile 
doğru dönmek istedi. İşte bu dönüş 
esnasında uçak eğik olarak ve bü-
yük bir süratle denize düştü. İsmail 
Bey yardım sandalları gelinceye ka-
dar kendini suyun üzerinde tutmayı 
başardı. Ancak Nuri Bey, yaralı ve 
baygın bir hâlde denizden çıkarılır, 
3 saat sonra da şehit oldu. Nuri Bey, 
Selahaddin Eyyübî Mezarlığında, iki 
şehit arkadaşının yanına defnedildi.

Kötü Haber, Kötü Haber Üzerine
İstanbul, iki şehidinin acısını hafiflet-
meden, Kudüs yolunda gelen üçüncü 
şehit haberiyle sarsıldı. Ama hepsi 
bu kadar değildi. Kötü haber, kötü 
haber üzerine geliyordu. Salim ve 
Kemal Beylerin bindiği Ertuğrul adlı 
tayyare de bir felaketle karşılaşmıştı. 
13 Mart 1914 Cuma günü Çanakkale 

Kemerdere’den Edremit’e doğru ha-
reket eden Ertuğrul, bin 700 metre 
yüksekliğe çıkmış ve bu yükseklikte 
yoğun sisin içine girmişti. Kara ve 
denizin görünmediği bu sis tabakası-
na ilaveten bir de tayyarenin motoru 
bozulmuştu. Ancak Salim Bey, büyük 
bir başarıyla uçağı indirmeyi başardı. 
Ama inerken gerçekleşen ani çarpma 
sebebiyle uçak parçalara ayrılmış, 
Salim ve Kemal Beyler ise yaralı ola-
rak kurtulmuşlardı. 

Edremitliler, Yeni Bir Uçak Satın 
Alır
Harbiye Nezareti, Salim ve Kemal 
Beylerin yolculuklarına devam etme-
leri için yeni bir uçak satın alınması-
na karar verdi. Ancak Edremitliler, 
tayyare meselesine büyük hassasiyet 
gösterdiler ve uçağın kendileri tara-
fından satın alınmasına izin verilme-
si için Nezarete ricada bulundular. 
Gerekli bedeli de hemen toplayıp 
hazır ettiler. Böylece Edremitlilerin 
sipariş ettiği tayyare, 25 gün gibi 
rekor bir sürede Marsilya’dan İstan-
bul’a geldi. Tayyarenin İstanbul’dan 
gemiyle Beyrut’a gitmesi ve Bey-
rut’tan uçuşuna devam etmesine 
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 Türk pilotlarının Kudüs’e 
ulaşmaları için ciddi hiçbir 
engel kalmamıştı. Pilotlar 
rotalarına devam ederek 

Şam’a başarıyla indiler

Kudüs'e başarıyla inen Salim ve Kemal Beyler, Kudüs şehri belediye başkanı Hüseyni 
tarafından karşılandı.

Kudüs halkının bağrına bastığı Türk pilotları 
Salim ve Kemal Beyler, başarılı inişten sonra 
objektiflere poz veriyorlar.

Fethi Bey'in 
şehadeti üzerine 
İstanbul'dan Salim 
Bey'in komutasında 
Ertuğrul isimli 
üçüncü bir uçak 
yola çıkarıldı.
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karar verilmişti. Uçuş denemeleri ba-
şarıyla tamamlanan tayyare, pilotlar-
la birlikte 11 Nisan 1914’te gemiyle 
yola çıktı. Pilotları uğurlamaya gelen 
Edremit Belediye Başkanı Yazıcızade 
Hakkı Bey ile Karesi Mebusu Ferhad 
Bey, tayyarecilere Edremitliler adına 
önemli bir hediye takdim ettiler. Al-
tın muhafaza içinde korunan ve altın 
kordonlara bağlı küçük boyutta iki 
Kur’an-ı Kerim…

Pilotlar: Hava Müsait Olunca 
Kudüs’e Gideceğiz
Hidiviyye Şirketin ait Saidiye vapu-
ru, 19 Nisan 1914 tarihinde Beyrut 
Limanına ulaştı. Beyrutluların bü-
yük bir coşkuyla bağrına bastığı Türk 
tayyareciler Salim ve Kemal Beyler, 
bir gün içinde Edremit tayyaresinin 
parçalarını sandıklardan çıkartıp 
kurarak, uçuşa hazır hâle getirdiler.  
Tayyareciler, “Uçağın kurulmasının 
ardından ne gün hava uçuşa uygun 
bir hâl alırsa o vakit buradan Kudüs’e 
gideceğiz. Kudüs’e gitmek için iki bu-
çuk saat kadar bir zaman ister ki bu 
müddeti nihayet iki bin metre yük-
seklikten kat edeceğiz.” diyorlardı. 
Artık, bekledikleri tek şey, uygun 
hava şartlarıydı. Kötü hava koşulları 
sebebiyle “tecrübe cevelanını-dene-

me uçuşunu” ancak 24 Nisan 1914 
Cuma günü yapabildiler. O gün 10 
dakika süreyle Beyrut semalarında 
uçtular. Hava durumu kritikliğini 
sürdürüyordu, Yafa ve Kudüs ne-
redeyse tamamen karla kaplıydı. 
Tasvfir-i Efkâr muhabiri Namık’ın 
bildirdiğine göre “havaların bozuk ve 
yağmurlu gitmesi tecrübe uçuşları-
na mani” oluyordu. Bekleyiş tam bir 
hafta sürdü. Bu süre içinde tayyare-
ciler, Beyrutluların sevgi gösterileri 
ve tezahüratları arasında, yaptıkları 
deneme uçuşları, “binlerce halk tara-
fından seyr ve temaşa edilmişti.”

Kudüs İçin Hareket Saati: 
1 Mayıs 1914, Saat 05.30
Nihayet beklenen gün geldi, bu 
yolculuğun başlamasını sağlayan, 
semalarında ay yıldızlı tayyareleri 
görmek için her türlü fedakârlığa 
katlanan Kudüslülerin yüzünün gü-
leceği tarih, 1 Mayıs 1914’tü. Sadece 
Kudüslüler mi heyecan içindeydi? 
Hayır… Osmanlının genç zabitleri de 
heyecanlıydılar. Sabahı zor ettiler. 1 
Mayıs sabahı, güneş doğar doğmaz, 
saat 05.30’da Edremit uçağı Bey-
rut’tan hareket etti. Üç saat içinde 
Kudüs semalarına ulaşmayı planlı-
yorlardı. Sabahın o vakti, binlerce 
Beyrutlu, tayyarenin kalkacağı alanı 
doldurmuş, Osmanlı tayyaresini Ku-
düs’e uğurlamaya gelmişlerdi.
Bu kez, hiçbir olumsuzluk yaşanma-
dı. Salim ve Kemal Beyler nezaretin-
deki Edremit uçağı kalkıştan üç saat 
sonra, yani saat 08.30 raddelerinde 
Kudüs şehrine başarıyla indi. Binler-
ce Kudüslünün izlediği inişte şehrin 
önde gelenleri de hazır bulundu. 
Türk tayyarecileri bağrına basan Ku-
düslüler, onları hiç bırakmadılar. 3 
Mayıs olarak planlanan ayrılış tarihi, 
onların ısrarları üzerine ertelendi. 
Bu ısrarı, gazeteci Nihad şöyle anla-
tıyordu: “Kudüslülerin nihayetsiz te-
zahüratı, arzu ve ısrarları karşısında, 
beldemizde (Kudüs’te) bir gün daha 
temdid-i ikamete mecbur kalmışlar 
ve Kudüslülerin kalbinde müebbed 
(ebedî) hatıralarla yaşayacak olan 
bugünkü son misafirlik gününü de 

Tasvir-i Efkâr gazetesi 
Kudüs muhabiri Ahmed: 

“Şehadet olayı duyulunca 
bütün şehir sakinleri 

mateme boğuldu. Milletin 
bu fedakâr fakat bedbaht 
evlatlarına ‘Fatihalar’ ithaf 

ederek ağlıyoruz”

Bundan 103 yıl önce Kudüs 
halkı istedi, Osmanlı 
tayyareleri havalandı. 
Bu uğurda üç hava 
şehidi verildi ve Kudüs 
semalarında ay yıldızlı 
tayyareler uçuruldu

umumi bir heyecan ve samimiyet 
içinde geçirmişlerdir.” Bu süre için-
de Türk pilotları, Kudüs semalarında 
binlerce Müslümanın göğüslerini 
kabartan, gururla izledikleri gösteri 
uçuşları da gerçekleştirdiler, onurla-
rına verilen yemeklere katıldılar. 

Yıllarca Beklenen Sevgili Gibiydiler
Salim ve Kemal Beyler şerefine veri-
len yemeklere her seferinde yüzlerce 
kişi katılıyordu. Pilotlar, sadece eş-
rafın ve mülki erkânın yemek teklif-
lerini kabul etmiyor, halktan gelen 
davetlere de katılıyordu. Kalış sürele-
rini uzatmalarına yol açan işte böyle-
sine bir davetti. Çünkü 3 Mayıs günü 
Bab-ı Hıtta Mahallesi sakinleri onları 
davet etmişlerdi. Ne zaman pilotlar, 
Kudüs sokaklarına çıksa, bir coşku 
dalgası ve insan seli her tarafı kaplı-
yordu. Bu kez de öyle oldu. Önde latif 
marşlar çalan bir askerî bando, ar-
dında binlerce Kudüslü, tezahürat ve 
sevinç gösterileri içinde yürüyordu. 
Tam ortalarında, Salim ve Kemal Bey 
vardı. Kudüslüler, âdeta el üzerinde 
taşıdıkları pilotları davete taşıyorlar-
dı. Bu şekilde önce Kudüs Mutasarrı-
fının evine gelen kalabalık, buradan 
mutasarrıfı da alarak öğle ziyafetinin 
hazırlandığı mahalle gitmiş, sonra 
da coşkuyla yemek yemişlerdi. Evet, 
coşku had safhadaydı. Pilotların her 
anı doluydu, kendilerine ait bir vakit-
leri yoktu. Kudüslüler, onları bir an 
olsun yalnız bırakmıyorlardı. Yıllarca 
hasretle beklenen sevgili gibiydiler… 
O yüzden Kudüslüler, Türk tayyareci-
lere doyamamıştı. Gazeteci Nihad’a 
göre “Kendilerine (pilotlara) selamet 
ve muvaffakıyet temenni eden Ku-
düslüler, Salim ve Kemal Beylerin bu 
kısa misafirliklerine bir türlü kanaat 
edememekte”, “(onları) ellerinden 
kaçırmaktan korkarak ayrılmalarına 
rıza göstermemektedirler.” 

“Tayyarelerimiz Kudüs 
Semalarında”
Kudüslülerin yürekleri, Halife-i 
Ruy-i Zemin Hazretleri’nden, Hilafe-
tin ve Ümmetin merkezi İstanbul’dan 
gelen tayyarenin taşıdığı “yalnız de-

ğilsiniz” özgüveniyle dolmuştu.  Aynı 
etkiyi Osmanlı basınında da görmek 
mümkündü. Tasvir-i Efkâr, 3 Mayıs 
1914 tarihli nüshasına “Tayyarecile-
rimiz Kudüs semalarında” başlığını 
atarken, tayyarecilerimizi Kudüs üze-
rinde uçarken gösteren fotoğraflar ile 
Kudüs manzaraları yayınlıyordu.
“Dün” diye yazıyordu Tasvir-i Efkâr, 
“okuyucularımıza muhtelif muha-
birlerimizden aldığımız telgrafna-
melerle müjdelediğimiz veçhile Tay-
yareci Salim Bey ile refiki Erkan-ı 
Harbiye Yüzbaşısı Kemal Beyler, ev-
velki sabah havanın müsaitliğinden 
bilistifade saat beş buçuk raddele-
rinde Beyrut’tan hareket ve üç saat 
kadar uçuştan sonra Yafa üzerinden 
geçerek, Kudüs’e ulaşmışlardır. Bey-
rut ile Kudüs arasındaki mesafe, 
sahili takip etmek şartıyla takriben 
275 ile 300 kilometre olduğuna 
göre tayyarecilerimiz saatte yüz ki-
lometre bir süratle hareket etmişler 
demektir. Salim ve Kemal Beylerin, 
talihsiz arkadaşları Fethi, Sadık ve 
Nuri beylerin üzücü kötü tesadüfler 
neticesinde bir türlü ulaşamadıkları 
Kudüs-i Şerif’e Beyrut’tan itibaren 
bir hamlede ve hiçbir arazı olmak-
sızın vasıl olmaları hiç şüphesiz bir 
muvaffakıyettir…” 
Bundan 103 yıl önce Kudüs halkı is-
tedi, Osmanlı tayyareleri havalandı. 
Bu uğurda üç hava şehidi verildi ve 
Kudüs semalarında ay yıldızlı tayya-
reler uçuruldu. Tam bir asır sonra, 
insan ister istemez soruyor kendi-
ne: Yine uçar mı Kudüs semalarında 
Türk tayyareleri?
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Aziz şehitlerimiz 
Nuri ve 

Sadık Beyler, 
Kudüs'ten 

önce Beyrut'a 
inmişler, orada 
tam iki bin kişi 

tarafından 
karşılanmışlardı.

Kudüs topraklarına inmeyi başaran Salim ve 
Kemal Beyler, gururla poz veriyorlar...
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SERMAYEYİ BES’LEMEK

OSMANLI SİGORTA ŞİRKETİ

Serap Sarıtaş Oran

Nota Bene Yayınları, 207

Kitapta, 2017 itibarıyla tüm 45 yaş 

altı özel ve kamu sektörü çalışanları 

için katılımın zorunlu hâle getirildiği 

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin detaylı 

bir incelemesini sunulmaktır. Kitap 

BES’in tarihsel gelişimi, emeklilik 

fonlarının işleyiş mantığı, risk ve getiri 

düzeyleri, kesinti oranları, faizli/faizsiz 

seçeneklerinin anlamı, sistemden emekli 

olma ve devlet katkısına hak kazanma 

koşullarının yanı sıra BES’ten neden ve 

nasıl cayılabileceğini anlaşılır bir dille 

okuyucunun hizmetine sunmaktadır. 

Kitap bu yönüyle ve her bölümde giriş ile 

sonuç kısımlarında yaptığı geniş özetlerle 

konunun teknik detaylarına boğulmak 

istemeyen okuyucuları gözetmektedir. 

Ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2001 

sonrası finansallaşma yönündeki 

dönüşümüne ve bu bağlamda emekliliğin 

kavramsallaştırılmasına akademik ilgi 

duyan okuyucuları sağlam bir teorik 

çerçeve, derin bir tartışma ve zengin bir 

referans listesi beklemektedir.

Yunus Özger

İdeal Kültür Yayıncılık, 296

Osmanlı Devleti sigortacılık sistemiyle 

oldukça geç dönemde tanıştı. Sultan 

İkinci Abdülhamid zamanına kadar 

sigorta işlemleri, Batılı sigorta 

şirketleri tarafından yapılmaktaydı. 

Ülke kaynaklarının yurtdışına akışını 

engellemek için bu dönemde yerli ve 

millî arayışlar başladı.

Nihayetinde 1892’de Osmanlı Sigorta 

Şirketi adıyla ilk yerli sigorta şirketi 

kuruldu. Osmanlı kanunlarına bağlı ve 

hükümet denetimine açık işlem yapmayı 

taahhüt eden şirketin genel merkezi 

İstanbul’du. Sağladığı devlet desteğiyle 

kısa sürede piyasaya egemen oldu. 

Birinci Dünya Savaşı sonlarına kadar 

varlığını sorunsuz sürdürdü. 1918’de 

işlemlerine son vererek tasfiye sürecine 

girdi. Aynı yıl Osmanlı Millî Umum 

Sigorta Şirketine katıldı. İki yıl sonra 

tüzük değişikliğiyle İstanbul Umum 

Sigorta Şirketine dönüştü. Kitapta, söz 

konusu şirketin kuruluş serüvenini, 

teşkilat yapısını ve sigortacılık 

işlemlerini incelemektedir.

SU ÜSTÜNE YAZI YAZMAK

Muhyiddin Şekûr

Sufi Kitap,336

"İnsanların taş üzerine yazdıkları 

yüzyıllık yazılar, Allah için su üstüne 

yazılmış yazı gibidir."

Amerika'da doğan, orada İslam'la 

tanışan ve halen orada yaşayan, çeşitli 

Amerikan ve Avrupa üniversitelerinde 

psikolojik danışmanlık dalında 

akademisyenlik yapan Muhyiddin Şekûr 

Su Üstüne Yazı Yazmak'ta tasavvufa giriş 

öyküsünü anlatıyor. Şekûr, bu serüveni 

tasavvufla karşılamasından başlatıp 

şeyhinin rehberliğinde eriştiği dervişliğe 

ve ötesine kadar götürüyor. Şeyhinden 

aldığı "ders"lerle hayatın her anına dalga 

dalga yayılan ve hepsi birer hikmete 

işaret eden, kendisine sunulan lütufları 

ve bu yolda geçirdiği dönüşümü dile 

getiriyor. Bölümler arasında ilerledikçe, 

okur da günlük hayatın içinde insana 

yapılan ilahi çağrıya tanık oluyor.

KİTAP
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