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“Yeni 
Türkiye”ye 
Merhaba

Türkiye etrafındaki yangına ve 
içeride mücadele ettiği ihanet 
şebekelerine rağmen yüz yıllık 
prangalarından kurtulacağı 2023’e 
doğru emin adımlarla ilerliyor. 

Kolay değil, Cumhuriyet tarihinin en kritik 
dönemlerini yaşıyoruz. Böylesi zamanlarda 
yapılacak ani hareketlerin bile sonuçları ağır 
olacakken Türkiye, tarihin omuzlarına yükle-
diği ağırlıklardan bir bir kurtuluyor. Ülkemizi 
koalisyonlara mahkum eden, darbelerle sık sık 
yüzleştiren bir sistem, 16 Nisan 2017 itibariyle 
tarihin tozlu raflarına karışmış oldu. Cum-
hurbaşkanlığı sistemini oyladığımız referan-
dumda, basit sistematik bir değişikliği değil, 
ülkemizin aydınlık yarınlarına yön verecek 
önemli bir yol ayrımında tercih hakkımızı 
kullanmış olduk. Şuna eminiz, Türkiye bu 
değişiklikle geleceği inşaa edecek ve en stratejik 
devletlerden biri haline gelecek.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle, 
sarp dağlara tırmanırken sırtımızdaki lüzum-
suz yüklerle uğraşmak durumunda kalmaya-
cağız. Artık seçim barajları, koalisyonlar, kavga 
ve gürültüyle değil; kararlılık, pratiklik ve kesin 
çözümlerle gelecek nesillere daha güzel bir 
Türkiye bırakacağız. 

Böylesi, hayati önemi haiz bir eşiği atlarken 
yalnızca devlete değil, sivil toplum kuruluşla-
rına ve iş dünyasına da hayli iş düşüyor. El ele 
verip, farklılıklarımızı tefrikaya dönüştürmek 
yerine güç unsuru haline getirerek devletimize 
destek olmak için bütün gücümüzle gayret 
etmeliyiz. Türkiye’nin en önemli iş adamları 
derneklerinden biri olan TÜMSİAD da bu 
süreçte kendisine düşen vazifeyi hakkıyla ye-
rine getirebilmek için elinden gelenin fazlasını 
yapmaktan geri durmayacaktır.   

Sevdamız, hayalimiz, idealimiz Güçlü 
Türkiye’dir. Gayret bizden, tevfik Allah’tandır…

TÜMSİAD 
GENEL BAŞKANI 

Yaşar Doğan
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HEDEFİNİ TUTTURDUK

TÜRKİYE 
TARIMSAL BOR
KULLANIMINDA
ÖNCÜ OLABİLİR

HALK EKONOMİNİN
GİDİŞATINDAN 
MEMNUN

TÜRKİYE 
YENİLENEBİLİR 
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NEREYE?
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REKABET, O KADAR 
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13.8 mİlyon 
dolarlık 

dünya turu
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YABANCILARIN 
TÜRKİYE’YE GİRİŞLERİ 
VE ÇALIŞMA ŞARTLARI 
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1-Kimlere verilir: Eğitim düzeyi 
mesleki bilgisi tecrübesi itibari 
ile yüksel nitelikli iş gücü sahip-

lerine yatırım veya ihracat kapasitesi 
büyük olan yatırımcılara teknolojik 
yatırım ve ar-ge yapabilen firma sa-
hip ve ortaklarına, kültürel ve sanat-
sal açıdan uluslararası başarısı olup 
Türk kültürünü tanıtan milli menfa-
at sağlayan yabancılara verilir. Tur-
kuaz kartı alan kişilerin eş ve çocuk-
ları için ikamet izni almak için ken-
disinin belgeleri ile aynı anda kuru-
ma başvurması gerekir ancak yakın-
larının belgelerinin eksik olması ha-
linde en geç 90 gün içinde bakanlığa 
başvuru yapmak zorundadır. 

2-Bakanlığa başvuru sırasın-
da pasaport veya pasaport belge-
si, varsa kamu kurumlarından alı-
nan uygunluk belgelerini, diploma-
larını uluslararası kabul gören ya-
bancı dillerini gösteren evraklarını 
yatırımcı ise yatırıma ve istihdama 
konu olan iş planlarını,bilim adamı 
ise yaptığı çalışmaları kültürel sa-
natsal sportif alanda uzmanlık varsa 
eserlerini başarılarını gösteren her 

türlü belgeyi bakanlığa sunmakla 
sorumludur.

3-Turkuaz kart ilk üç yılı geçiş 
süresi olmak üzere verilir. Bu süre 
içinde kontrol için görev verilen uz-
man on iki aylık dönemlerde rapor 
hazırlar turkuaz kart sahibi isteni-
len belgeleri on beş gün içinde ba-
kanlığa vermek zorundadır. Uzman 
yazdığı rapor içinde eksiklik görür-
se kart sahibine üç süre verir eksik-
lik giderilmezse kart iptal edilir. Ya-
bancı çalışan yetkili aracı kurum-
lar ile çalışabilir on iki ay olarak ha-
zırlanan raporlar takip eden on beş 
gün içinde sisteme yüklenir. Ge-
çiş süresini tamamlayanlara turkuaz 
kart süresiz verilir.

4-Turkuaz karta sahip olan kişi-
ler Türk vatandaşlarına tanınan seç-
me seçilme askerlik haklarından 
muaf tutulurlar. Diğer vatandaşlık 
haklarını kullanmada Türk vatan-
daşları ile eşdeğer haklara sahiptir.

5- Turkuaz karta lisans öğreni-
minin son yılında veya yüksek li-
sans öğrenimi sırasında başvuranla-
ra ilgili kurumlardan dönüş yapılır.

TURKUAZ KART NEDİR?

Makale

Sait ÖZTÜK - MALİ MÜŞAVİR - TÜMSİAD Bursa Şubesi Üyesi
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6-Turkuaz kart başvuru ve değerlendirme işlem-
leri bakanlık tarafından durdurulabilir veya sınır-
landırılabilir.

7-Turkuaz kartın geçerlilik süresinden itibaren 
altı ay içerisinde Türkiye gelinmemesi veya maze-
retsiz iki yıldan fazla yurt dışında kalınması halin-
de kart sahibinin bir yıldan fazla çalışmamış olması 
halinde kart iptal edilir.

8- Çalışma izni için başvuracak kişiler 6458 Sa-
yılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na 
göre ilk başvurudan 6 ay sonra çalışma iznine baş-
vurabilir. İç işleri bakanlığından alınan en az 6 aylık 
ikamet izni olan kişiler için çalışma iznine başvu-
rulabilir. Geçici koruma sağlanan yabancılar sadece 
başvuru yaptıkları ilde çalışabilirler. Geçici koruma 
kimlik belgesinin 99 ile başlayan yabancı TC kim-
lik numarası alınması zorunludur. İşverenler tara-
fından başvurular yapılabilir. Geçici koruma sağla-
na yabancılarda muafiyet sadece tarım ve hayvancı-
lık işlerinde uygulanır. Çalışma izni alınan ilin hari-
cinde başka ilde çalışamaz, muafiyet sona ermeden 
çalışmak isterse tekrar başvuru şartı aranır.

9-Bazı durumlarda geçici koruma sağlanan 
kişileri çalıştırdığımızda iş yerinde çalışan Türk 
vatandaşı sayısının %1 üzerinde işçi çalıştırıl-
ması yasaklanmıştır. Ancak Çalışma Bakanlığı-
na müracaat edip son 1 ay içinde aynı işte çalı-
şacak Türk vatandaşı olmaması durumunda Ça-
lışma Bakanlığı’nca istihdam kotası uygulanmaz 
belgesinin alınması gerekir. Bu belgenin alınma-
sı sonrasında aynı statüye sahip birden fazla kişi 
bir işveren tarafından işe alınabilir.İstihdam Ko-
tası uygulanmaz belgesi verilirken işyerinin sos-
yal güvenlik sicil numarası geçici koruma statü-
sünde çalışacak kişilerin meslek kodları bakanlık 
tarafından kayıt altına alınır.Ayrıca geçici koru-
ma sağlanan yabancılar geçici koruma süresinin 
bitiminden sonra İŞKUR’un mesleki eğitim prog-
ramlarına katılma hakkına sahip olacaklardır.

10-Geçici koruma sağlanan yabancılar 4B statü-
sünde işyeri açılışı yapanlarda şirketler için sicil ga-
zetesi şahıslarda oda kaydı yapıldıktan sonra çalış-
maya başlamadan önce işyeri açma ve çalıştırma 
ruhsatı sırasında çalışma izni almış olmaları gerekir. 
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Sevgili Girişimci Dostlarım; 
Özellikle son çeyrekte, gerek bi-
reysel girişimlerin gerekse or-

taklaşa kurulan tüzel girişimlerin sa-
yısında geçmiş dönemlere nazaran 
artışların olduğunu gözlemlemekte-
yiz. Bu artış beraberinde bazı temel 
sorunları doğurmaktadır. Bu sorun-
ların başındaysa işletmeler açısından 
–vergi yükü- gelmektedir.

Altını kalın çizgilerle çizmek ge-
rekirse vergi kaçırmak ile vergiden 
kaçınmak kesinlikle farklı sonuçları 
doğurmaktadır. Vergi kaçırmak, ka-
nunların tamamına veya bir kısmı-
na uymamak anlamına gelirken ce-
zası ise ağır para cezalarından başla-
yıp hapis cezasına uzanan bir süre-
ci içermektedir. Vergiden kaçınmak 
ise, tamamen hukuk kuralları vergi 
kanunları içerisinde kalıp, kanunun 
uygun maddelerini işletmemiz lehi-
ne çevirmektir. Bu yöntem daha çok 
“verginin planlanması” veya “vergi-
nin ertelenmesi” tabirleriyle anlatı-
labilmektedir. 

Bu yazımız detaya çok girme-
den, işletmelerin kanuni çerçeveler 
içerisinde nasıl daha az vergi öde-
yebileceklerini anlatmak ile alaka-
lı olacaktır.

Kanunlarca uygulanan muafiyet 
ve istisnalardan faydalanmak:

Örnek: Son dönemlerde en çok 
bilinen istisna 29 yaş altı genç giri-
şimci istisnasıdır. Girişimci 75.000- 
TL’na kadar olan kazancını gelir ver-
gisinden istisna tutabilmektedir.

Örnek 2: Türkiye’de faaliyeti ol-
mayan şirketlere yapılacak olan ya-
zılım, tasarım, mimarlık hizmetleri 
kanunda belirtilen şartları taşımak 
kaydıyla %50 kurumlar vergisinden 
istisnasıdır.

İndirilecek giderlerin tespiti-
ni çok iyi yapmak ve kanunen kabul 
edilmeyen giderlerin neler olduğu-
nu belirlemek:

Örnek: Vergiye tabi matrahı bu-
lurken indirilebilecek olan gider-
ler gerek kurumlar vergisi kanunun-
da gerekse gelir vergisi kanununda 
açıkça belirtilmiştir. Kanunlar nis-
petinde işin devam ettirilebilme-
si için yapılacak giderlerin tespiti-
ni doğru yapmak, herhangi bir ince-
leme esnasında defter ve belgelerde 
hatalı indirimlerden kaçınmak işlet-
me için önem arz etmektedir.

Duran varlıkların yani; işletme-
de bir yıldan fazla kullanılan ve yıp-
ranmaya, aşınmaya veya kıymet-
ten düşmeye maruz bulunan gay-
rimenkullerle, alet, edevat, mefru-
şat, demirbaş ve maddi olmayan du-
ran varlıklar şeklindeki vb. iktisadi 

değerlerin amortismanlarını azalan 
bakiyeler (hızlandırılmış amortis-
man) yöntemine göre ayırmak:

Örnek: 10.000 TL’na satın alın-
mış bir elektronik cihazın amortis-
man süresinin 5 yıl olduğunu var-
sayalım. 

Azalan bakiyeler yöntemine 
göre amortisman ayırırsak;

100/5= Yıllık %20 oranına göre
1.Yıl 4.000 TL (%20*2)
2.Yıl 2.400 TL 
3.Yıl 1.440 TL
4.Yıl    864 TL
5.Yıl 1.296 TL (Son kalan bedel)
Normal amortisman yöntemine 

göre amortisman ayırırsak;
100/5= Yıllık %20 oranına göre
1.Yıl 2.000 TL
2.Yıl 2.000 TL
3.Yıl 2.000 TL
4.Yıl 2.000 TL
5.Yıl 2.000 TL
Görüldüğü üzere Azalan bakiye-

ler yönteminde ilk yılda ayırdığımız 
tutarla normal amortisman yönte-
mine göre ayırdığımız tutar arasın-
da iki katı bir fark oluşmaktadır. Bu 
fark ödeyeceğimiz vergiyi doğal ola-
rak azaltacaktır.

Stok maliyeti, fire vb. kalemleri 
doğru tespit etmek:

Fiyatlar genel düzeyi, kar hesap-

GİRİŞİMCİLER İÇİN 
“DOĞRU VERGİ 
ÖDEME” KILAVUZU

HALUK CENK BATUR - Mali Müşavir - TÜMSİAD İstanbul Şubesi Üyesi
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lamaları, yönetim stratejileri vb. po-
litikalara göre işletmeler İlk giren 
ilk çıkar veya ortalama maliyet yön-
temlerini seçebilir, firelerini tam he-
saplayarak doğru maliyeti bulabi-
lirler. Doğru maliyeti bulmaksa faz-
ladan ödenecek vergiyi dengeleye-
cektir.

Serbest bölge, Teknokent gibi 
mecralarda bulunmak:

Türkiye’nin özellikle yazılım, 
kodlama, bilişim, robot ve teknolo-
ji alanlarında ivmelenmesi yeni üre-
tim alanlarının yeni toplanma böl-
gelerinin doğmasına neden olmuş-
tur. Bunların başında Teknokent-
ler gelmektedir. Teknokentlerde (ka-
nuna ve uygulama alanlarına göre) 
gelir vergisi, kurumlar vergisi ve 
KDV’den bir takım istisnalar oldu-
ğunu biliyoruz. Keza serbest bölge-
lerde de aynı istisnalar yine kanun-
ları uyarınca bulunmaktadır.

Kar/Zarar hesaplamalarının ya-
pılacağı dönemlerde hizmetin erte-
lenmesi:

Bu yöntem her ne kadar özellik-
le perakende satış yapanlar, seri top-
tan satış yapanlar veya sürekli hiz-
met veren işletmeler için mümkün 
olmasa da dönemsel olarak uygula-
yabilecek işletmeler için güzel bir er-
teleme yöntemi olabilir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mü-
kellefleri için,celde ettikleri kar üze-
rinden alınan verginin beyanna-
mesi;

Mayıs ayı (Ocak-Şubat-Mart) 
dönemi 

Ağustos ayı (Nisan-Mayıs-
Haziran) dönemi

Kasım ayı (Temmuz-Ağustos-
Eylül) dönemi

Şubat ayı (Ekim-Kasım-Aralık) 
dönemi şeklinde verilmektedir.

Örnek: Mart ayında teslim edi-
lecek mal veya hizmet Nisan ayın-
da teslim edilirse muhtemel edilecek 
karın vergisi bir sonraki döneme in-
tikal edecektir.

Önemli not: Bu maddede “Ver-
giyi doğuran olay” , “tahakkuk” , 
“tahsilat” gibi kanunda özellikle ge-
çen maddeler önem arz etmektedir. 
Mal veya hizmetin teslim edilmesin-
den sonra yasal süresinde fatura ke-
silmelidir.  

Nakit sermaye artırımı yapmak:
İşletmelerin güçlü sermaye yapı-

sına kavuşmaları, borç almak veya 3. 
kişilerden kaynak kullanımı yapmak 
yerine öz kaynak kullanımını hedef-
leyen bu teşvik neticesinde işletme-
ler vergi yüklerini azaltabilirler. 

Örnek: 1 Ocak tarihi itibariyle 
1.000.000 TL (Bir Milyon) nakit ser-

maye artırımı yapan işletme aşağıdaki 
formülü uygulamak suretiyle kurum-
lar vergisinden indirim yapabilir.

Art.Serm. X TCMB Faiz Or. X 
Süre X İndirim Oranı

1.000.000 X 0,16 (yaklaşık) X 1 
X %50 = 80.000

80.000 TL Kurumlar vergisin-
den indirim yapıldığında %20 ku-
rumlar vergisi oranına göre işlet-
meye 16.000 TL gibi hatırı sayılı bir 
katkı yapacaktır.

Demirbaş satış karlarının fona 
aktarılması:

Son olarak bahsedeceğimiz ver-
gi avantajı ise işletmelerin genel ola-
rak büyük sıkıntılar yaşadığı Duran 
Varlıklarının satışından elde ettikleri 
kar ile ilgili olacaktır. İşletmeler kul-
landıkları cihaz, makine, otomobil 
vb. duran varlıklarını amortisman 
süreleri bitişinde yapacakları satış-
larda çok fazla kar ediyor gözük-
mektedirler. Bu yöntemle elde edi-
lecek kar fon hesabında tutulacağın-
dan o yılın kazancına eklenmeyecek 
ve işletmeye nefes aldıracaktır.

Örnek: 250.000 TL bedelle satın 
alınmış bir cihazın 5 yıl sonra satıl-
dığını ve faydalı ömrünü bitirmiş ol-
masına rağmen 2.el satışında bir tu-
tar elde edileceğini bununda yak-
laşık 75.000 TL olacağını düşüne-
lim. Bu tutar normal şartlarda ku-
rum kazancına ilave edilseydi %20 
vergi hesaplamak suretiyle 15.000 
TL vergi ödenmek durumunda ka-
lınacaktı.

Ancak 15.000 TL yeni alınacak 
Demirbaşın amortismanından dü-
şülmesi suretiyle işletme bu vergi 
yükünden de kurtulmuş olacaktır.

Diğer vergi avantajlarının da ne-
ler olduğundan kısaca bahsedecek 
olursak; Aktife kayıtlı gayrimen-
kulun 2 yıl sonraki satışları %75 is-
tisnaya tabi tutulabilir, şüpheli hale 
gelmiş ticari alacaklar için karşılık 
ayrılabilir, Leasing, kiralama vb. an-
laşmalar yapılabilir veya sat-geri ki-
rala yöntemleri kullanılabilir. İma-
latçı şirketlerin birleşmeleriyle or-
taya çıkacak kazançları da %75 ora-
nında 3 yıl boyunca kurumlar vergi-
sinden istisna tutulabilir.
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Röportaj

BEŞİR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
YRD. DOÇ. DR. CEVDET ŞANLI

HİZMET
EN BÜYÜK 
NİMETTİR

Kıymetli okurlarımız, bu 
sayımızda Beşir Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
aynı zamanda Yıldız Teknik 
Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Temel Eğitim Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Cevdet Şanlı ile röportaj 
gerçekleştirdik. Merak etti-
ğimiz ve sizlerin de merak 
edeceğinizi düşündüğümüz 
konular hakkında çeşitli so-
rular sorarak Beşir Derne-
ği’ni tanımaya çalıştık. Siz-
leri, keyifle okuyacağınızı 
umduğumuz röportajımızla 
başbaşa bırakıyoruz.
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Efendim, öncelikle ‘Merha-
ba.’ Derneğinizi biraz yakın-
dan tanımak istiyoruz. Neden 

Beşir? Beşir ne demektir? Derneğin 
kurulma fikri nasıl ortaya çıktı? Ne-
den bu isim verildi?

Sizlere de ‘Merhaba!’ Derginizde 
bize bölüm ayırdığınız için teşekkür 
ederim. Sorularınıza gelecek olursak 
Beşir, ‘müjdeyi getiren, müjdeleyi-
ci’ demektir. Müjdeleyici olmak; sos-
yal adalete ve kardeşliğe destek olur-
ken, yapılan hizmeti nimet bilmeyi 
gerektirir.

Bizler de yapılan hizmeti nimet 
bilerek yola çıktık ve hayırlara vesi-
le olmanın verdiği bahtiyarlığı, ula-
şabileceğimiz her insanla paylaşmak 
istedik. Bu samimi fikriyatla derne-
ğimizi kurduk. Gerek hayırsever ba-
ğışçılarımızla, gerek yardım ulaştır-
dığımız ihtiyaç sahipleriyle bu bah-
tiyarlığı artırarak yaşıyoruz elham-
dülillah. Başta Türkiye olmak üzere 
tüm dünyada insanların beşiri, müj-
decisi olmaya gayret ediyoruz. Be-
şir ismi, bu saiklerden hareketle isti-
şare sonucu uygun görüldü. Kurul-
duğumuz günden beri de her ihtiyaç 
sahibinin yardımına koşmaya çalı-
şan bizler; en hızlı, en güvenilir ol-
mak için gönüller kazanmaya, yeni 
gönüllülerle hizmet halkamızı geniş-
letmeye çalışıyoruz.

Peki, nasıl bir yapılanmanız 
var? Hangi bölgelerde faaliyet yürü-
tüyorsunuz?

Yurt içi ve yurt dışında; eği-
tim, gıda, sağlık, giyim, yakacak, do-
ğal afet ve sosyal-kültürel yardım-
lar yapan derneğimiz,  yurt içinde 
258 temsilcilikle ve yurt dışında ise 
55 ülkede insanlığa hizmet götürme-
ye çalışıyor. Götürdüğümüz hizmet-
lerle, paylaşmanın mutluluğunu tüm 
insanlıkla birlikte yaşamaya ve yaşat-
maya çalışıyoruz.

İnsanlara nasıl ulaşıyorsunuz? 
İhtiyaç sahiplerini yahut ihtiyaç 
olan bölgeleri nasıl tespit ediyorsu-
nuz?

İhtiyaç sahipleri, genel merkezi-
mize yahut temsilciliklerimize mü-
racaat ediyorlar. Gelen müracaatla-
rı değerlendiriyor ve gönüllü ekiple-

rimizi sosyal inceleme için görevlen-
diriyoruz. Sosyal inceleme neticesin-
de ihtiyacın derecesi, niteliği, katego-
risi vesaire belirleniyor. Böylece en 
doğru yardımı en hızlı biçimde ulaş-
tırıyoruz. 

Ayrıca ihtiyacı olduğu halde her-
hangi bir müracaatta bulunmayan 
ailelerin yahut bölgelerin yardımına 
da istişare sonucu aldığımız karar-
la ulaşıyoruz. Afrika ve Orta Asya’da 
açtığımız su kuyuları, Somali’deki 
yetimhane ve okulumuz ile Kilis’teki 
aşevi ve fırınımız buna örnektir.

Peki, tam da yeri gelmişken de-
ğinelim. Sözünü ettiğiniz su kuyula-
rı ve yetimhane hakkında biraz daha 
detaylı bilgi verebilir misiniz?

Somali’de 22.000 metrekarelik 
alanda kurduğumuz Yetimhane ve 
Okul projesi; Somalili yetim çocuk-
ların barınma, eğitim ve sosyal akti-
vite ihtiyaçlarını karşılamak için ha-
yata geçirildi. İçerisinde yatakhane, 
okul, medrese, spor salonu ve cami 
gibi yapıların bulunduğu komplek-
simiz, burada kalan çocukların yanı 
sıra bölge halkının sıcak yemek ih-
tiyacını karşılayan bir aşevini de ba-
rındırıyor. Bu suretle Türkiye ve So-
mali arasında kardeşlik ve dostluk 
bağlarını pekiştirmeyi, geleceğe ya-
tırım yapmayı ve iki ülke arasındaki 
dostane ilişkilerin güçlenerek devam 
etmesini amaçlıyoruz.

Su kuyuları…
Her on saniyede bir çocuğun ön-

lenebilir hastalıklar sebebiyle haya-
tını kaybettiği ya da her bir dakika-
da bir çocuğun kör olduğu Afrika’da; 
hayatları boyunca doktor yüzü gör-
meyen, yalnız bırakılan yahut açlık-
tan ve susuzluktan ölen bebekler bu-
lunuyor. Doğan her çocuktan biri 5 
yaşını göremeden ölüyor. Bu hasta-
lıkların çoğu içilebilir temiz suyun 
olmaması ve kirli sulardan geçen vi-
rüslerden kaynaklanıyor.

Beşir Derneği olarak bizler, bu 
acı gerçeğe kayıtsız kalamazdık. Do-
layısıyla su kuyusu projesini hayata 
geçirdik. Açılan içme suyu kuyula-
rıyla Kara Kıta’nın ak yürekli masum 
çocuklarını suya kavuşturuyoruz. 
Ayrıca Afganistan gibi kurak, Bang-

ladeş gibi yoksul Asya ülkelerinde de 
su kuyuları açıyoruz.

Yapmış olduğumuz saha çalış-
maları ve alan araştırmaları sonucu, 
suya en çok ihtiyaç duyulan bölgeleri 
tespit ediyor, uzman ekiplerin öncü-
lüğünde yoğun gayretler neticesinde 
sondaj çalışmaları yürüterek mah-
zun ve mahcup gönüllerin derdine 
derman olmaya çalışıyoruz. 

Bahsetmek istediğiniz başka 
projeniz yahut kampanyanız var 
mı?

Tabii hepsini burada anlatmak 
pek mümkün olmasa da belli başlı 
birkaçından söz edeyim.

Mesela ‘Bir Damla Bin Umut’ 
projesi… Kızılay’la birlikte yürüttü-
ğümüz bu projede kan bağışında bu-
lunuyoruz. 258 noktadaki temsilci-
liklerimiz, Türkiye’nin her yerinde 
bulunan gönüllülerimiz ve tüm kad-
rolarımızla hem kan bağışında bu-
lunuyor hem de kan bağışını teşvik 
ediyoruz.

Düzenlediğimiz kurban bağış 
organizasyonuyla dünyada 55 ülke-
de senede neredeyse yalnızca bir kez 
et yiyebilen özellikle yetim ailele-
re ulaşıyor, hem bayramlarını tebrik 
ediyor hem de kurban etlerini teslim 
ediyoruz.

Arakan, Cezayir, Açe, Çad, Haiti 
gibi bölgelere düzenli olarak ayni ve 
nakdi yardımlarda bulunuyor. Sağ-
lık, gıda, eğitim ihtiyaçlarını karşılı-
yor, İslami değerlerden taviz verme-
den, kimseyi tahkir ve tahfif etme-
den tebessüm ve samimiyetle yakla-
şıyoruz.

Şu an Türkiye’de 32 ilimizde bu-
lunan fakat ileriye dönük sayısını ar-
tırmayı hedeflediğimiz ‘Paylaşım 
Noktası’ projemiz mevcut. Sosyal 
market olarak niteleyebileceğimiz bu 
Paylaşım Noktaları’nda para geçmi-
yor. Yardıma muhtaç her aile, yaptı-
ğımız incelemeler sonucu belirledi-
ğimiz kota nispetinde bu sosyal mar-
ketlere gelip dilediğini alıyor ve para 
vermeden gidiyor. Gıdadan giyime, 
kozmetikten kuru gıdaya pek çok re-
yonun bulunduğu marketimiz, ba-
ğışçılarımızın desteği ve ihtiyaç sa-
hiplerinin dualarıyla hizmet verme-
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ye devam ediyor.
Projelerin hepsi çok güzel, say-

makla bitmeyecek sanırım… Peki 
hocam, tüm bu faaliyetleri gerçek-
leştirirken Beşir Derneği olarak ne 
tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? 

İnsani yardım derneklerinin en 
büyük problemi güvendir. Hem ba-
ğışçının güvenini kazanmak hem 
de ihtiyaç sahibinin güvenini ka-
zanmak gerekir. Bağışçı, yaptığı ba-
ğışın emin ellere teslim edildiğin-
den şüphe duymamak ister. İhtiyaç 
sahibi de aldığı bağışın altında ezil-
memek, sırf bağış alıyor diye bir ta-
kım uygulamalara mecbur bırakıl-
mamak ister. 

Bizim Beşir Derneği olarak –
çok şükür- böyle bir problemimiz 
yok. Çünkü biz, Yesi’den Mostar’a, 
Semerkand’tan Gırnata’ya uzanan 
bu geniş coğrafyada İslami değerler-
le kurulan ve Allah dostlarının him-
meti ve feyziyle yoğrulan vakıf me-
deniyetimizden tevarüs ederek bu-
gün yeniden yaşatmaya çalıştığımız 
kadim geleneklerin temsilcisiyiz. 
Kimsesiz hayvanlar için bile bel-
li noktalara yiyecekler bırakan me-
deniyetin çocukları olarak, yaptıkla-
rımız ortadadır. Hitap ettiğimiz in-
sanlar, bu yaptıklarımızın yapacak-
larımıza teminat oluşturduğunu bi-
lir. Dolayısıyla Elhamdülillah, bizim 
güven problemimiz yoktur.

Bir keresinde ‘Biz zenginden 
alıp fakire veren bir dernek değil, 
fakirden alıp zengine veren bir der-
neğiz’ demişsiniz. Bu sizce de biraz 
ters değil mi? Bu ifadeyle neyi kas-
tettiniz?

Burada hakikate vurgu yapmak 
istedim. Sizin de dediğiniz gibi bu 
ifadeler ilk bakışta biraz farklı du-
ruyor. Şöyle izah edeyim:  Biz fa-
kirden para, mal, mülk almıyoruz, 
dua alıyoruz. Çünkü dua bizim hem 
dünyamızı hem ahiretimizi ma’mur 
eden en önemli vesiledir. İnsanlığın 
birbirini vahşi hayvanlardan beter 
bir şekilde yediği bir dönemde, biz-
ler buna dur demek için dualarda 
buluşmak, dualara vesile olmak için 
7/24 çalışıyoruz.

Ve diyoruz ki “Gelin bir olalım; 

iri olalım; diri olalım.” Bu niyette 
olan herkesi bu hizmetimize davet 
ediyoruz. Karanlığa sövmek yerine; 
bir mum yakmayı tercih ediyoruz. 

Peki, Başka hangi STK’larla 
çalışmalar yürütmektesiniz? 

Yurt içi paydaşlarımız Semer-
kand Vakfı, TÜMSİAD, GENÇ-
KON, MOSTAR GENÇLİK  gibi 
kuruluşların yanı sıra başta UK-
BA-Der olmak üzere yurt dışı pay-
daşlarımız da bulunmaktadır. Ayrı-
ca ulusal ve uluslararası faaliyetle-
rimizde özellikle TÜRK KIZILAY’ı 
başta olmak üzere AFAD, TİKA ve 
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ gibi 
devlet kurumlarıyla da çalışmalar 
yürütüyor, hepsine ayrı ayrı şükran-
larımızı sunuyoruz. 

Kimi parasıyla, kimi insan gü-
cüyle, kimi duasıyla bu havuzda, bu 
iyilik kervanında yer edindikçe biz 
mutlu oluyoruz.

Efendim, yanı başımızda yıl-
lardır kan ağlayan, nüfusunun ya-
rısından fazlasının başka yerle-
re göç etmeye mecbur kaldığı ve bir 
türlü çözülemeyen kaos ortamının 
hakim olduğu Suriye ile ilgili Beşir 
Derneği neler yapıyor?

Son bir yıl içerisinde özellik-
le devlet kurumlarımız başta olmak 
üzere, valiliklerimiz, kaymakam-
lıklarımız, belediyelerimiz ile yap-
tığımız işbirliği çerçevesinde sade-
ce memleketimizin değil, yakın ve 
uzak coğrafyalardaki muhtaç, maz-
lum ve mağdur insanlara milleti-
mizin şefkat elini ulaştırmaya çalı-
şıyoruz. Gaziosmanpaşa, Ümrani-
ye, Sancaktepe, Silivri, Tuzla, Ada-
pazarı Merkez belediyeleri ile yaptı-
ğımız organizasyonlarla, Suruç kay-
makamlığı gibi diğer kaymakamlık-
larımızla yaptığımız organizasyon-
larla ülkemizde misafir olan muha-
cir kardeşlerimizin yaralarına der-
man olmaya çalıştık, çalışmaya de-
vam ediyoruz.

Kilis’te aşevi ve fırın kurduk;  
kamplarda kalan 10 bin kişiye gün-
lük sıcak yemek dağıtımı gerçek-
leştiriyoruz. Ayrıca her gün Suriye 
usulü pişirdiğimiz 100 bin ekmeği 
de kardeşlerimize dağıtıyoruz. 
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Bunların yanı sıra Türkiye’nin 
hemen her şehrinde yaşamakta olan 
yardıma muhtaç Suriyeli aileleri tes-
pit ediyor ve gıdadan giyime, ku-
manyadan ilaca aylık periyodik yar-
dımlarda bulunuyoruz.

Beşir Derneği olarak “hayrihi ve 
şerrihi minallahü teala” inancımız-
dan hareketle, yüzyılı aşkın zamandan 
beri akrabalığımızı, komşuluğumuzu 
unuttuğumuz Suriyeli kardeşlerimizle 
tekrar buluşmamızın, onlarla yeniden 
kardeşliğimizi tesis etmemizin önemi-
ni biliyor bu uğurda çalışıyoruz. Sul-
tanbeyli Belediyesi ile ilkini gerçekleş-
tirdiğimiz ‘Çocuk Şenliği’ önemli bir 
faaliyet olarak kayıtlara geçti. Bu şen-
liğin içerisinde çocuklarımız beledi-
yemizin katkıları ile doyasıya eğlenir-
ken, yanı başlarında yaşayan yetim ço-
cuklarımız da BİLTEK Kolejli çocuk-
larımızın katkıları ile güzel hediyele-
re kavuştular. Aralarındaki manevi bağ 
güçlenerek arttı. Emeği geçenlere başta 
Belediye Başkanımız Sn. Hüseyin Kes-
kin olmak üzere herkese teşekkürü bir 
borç biliyorum.

Son olarak okurlarımıza ve in-
sanımıza neler söylemek istersiniz?

Bizler Beşir Derneği olarak gece 
gündüz demeden dünyanın her ye-
rinde insanlığa hizmet etme gayre-
tindeyiz. Her ihtiyaç sahibinin yar-
dımına koşmak gibi büyük iddiamız 
yok; bu mümkün de değil; ancak 
ulaştığımız ve bize ulaşanlara yardım 
elimizi uzatmaya çalışan bizler; en 
hızlı, en güvenilir olmak için gönül-
ler kazanmaya, yeni gönüllülerle hiz-
met halkamızı genişletmeye çalışıyo-
ruz. Bu halkanın genişlemesi için va-
tandaşlarımızın desteğine her zaman 
ihtiyacımız olacak.

Temennimiz bütün dünyada iyi-
lik hareketimize katılmak isteyen, 
maddi ve manevi destek vermek is-
teyenlere elle tutulur, gözle görülür 
bir şeyler ulaştırmaktır. Yapabildik-
lerimiz, yapacaklarımızın teminatı 
olabilmelidir. Bütün herkesi bu güzel 
hizmetlerden haberdar etmek; aynı 
zamanda bu iyilik kervanına yeni 
yeni insanları katmak için çalışmak 
gerekmektedir.

Zira gündemimiz yoğun… Maa-

lesef İslam Coğrafyası kan ve gözya-
şıyla boğulmaktadır. Gazze, insanlık 
tarihinin en şedid zulmüne maruz 
kalmakta, bu zulme dur diyebilecek 
mecali kendimizde bulamasak da 
hiç olmazsa oradaki yaralara mer-
hem olmaya çalışmalıyız. Arakan, 
Doğu Türkistan gibi bölgeler Gaz-
ze’den çok daha şiddetli zulümlerle 
sarsılırken insanlığın her gün zalim-
lerce öldürüldüğüne şahit oluyoruz.

Arakan’a nispeten ulaşıyoruz; 
ama maalesef Doğu Türkistan’a sa-
dece dualarımızı ulaştırabiliyoruz. 
Bütün bu hengâmede yardımlarımı-
zı yaralı gönüllere ulaştırmaya çalı-
şıyoruz. Özellikle sahada yoğun bir 
şekilde hizmet üreten, hizmetleri çe-
şitlendiren temsilcilerimiz bize zen-

ginlik katarak hem ülkemize hem de 
ülke dışına katkılar sunuyorlar. Allah 
hepsinden razı olsun.  Hepsine te-
şekkürü bir borç biliyoruz. 

En önemlisi de içerisinde bulun-
duğumuz üç ayların sonuncusu Ra-
mazan’a çok az kaldı. Rabbimiz, o 
aya erişebilmeyi, nebevî bir anlayış 
ve idrakle o ayı ihya edebilmeyi biz-
lere nasip etsin. Her Ramazan oldu-
ğu gibi derneğimiz, gönül coğrafya-
mızda yer alan bütün ümmet-i Mu-
hammed’e hizmet etme çalışmala-
rını çeşitlendirerek ve arttırarak de-
vam ettiriyor. Bin aydan daha hayır-
lı “Kadir Gecesi”ni içinde barındıran 
bu ayda yapacağımız iyilikler bizim 
kurtuluşumuza, birilerinin hidayeti-
ne vesile olur inşallah.
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GELECEĞİN 
TEKNOLOJİSİ: 
GİYİLEBİLİR 
NESNELER Havva Yılmaz
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Giyilebilir teknolojilerin gitgide hayatımızı kolaylaştırdığı ve hayatımıza birçok kolaylık 
getirdiği ortada. Bu teknolojiler adımlarımız sayıyor, yolumuzu buluyor, birçok hesaba, 
birçok bilgiye kısa yoldan ulaşmamızı sağlıyor. Adeta bizim asistanımız gibi çalışan bu 

teknolojiler ile zaman ve güç tasarrufu yapıldığı için verimlilik sağlanıyor. 

Önceleri sadece akıllı saatler ve akıllı bi-
leklikler ile adını sıkça duyduğumuz gi-
yilebilir teknolojiler akıllı ceket, akıllı ti-

şört, akıllı gözlük, artırılmış gerçeklik gözlükle-
ri, giyilebilir robotlar ve giyilebilir drone’ler ile 
hayatımızda yer almaya devam ediyor. Apple ve 
Microsoft gibi büyük firmalar bu alanda büyük 
bir rekabet sürdürüyor.  Şu an için akıllı saatler, 
akıllı bileklikler ile günlük hayatta çokça kulla-
nılan giyilebilir teknolojilerin giderek hayatımız-
daki kullanım alanlarını artıracağını öngörmek 
çok zor olmasa gerek. Geleceğin önemli tekno-
lojilerinden biri olan bu teknolojilerin insan ha-
yatını kolaylaştıran birçok özelliği bulunuyor. Bu 
ürünler, ürünün akıllı sensörleri tarafından top-
ladığı bilgileri kablosuz veya bluetooth ile tele-
fonlarımıza göndermesi ile çalışıyor.

Bu ürünler ile  
neler yapılabiliyor?

Özellikle ön plana çıkan akıllı saatler ile akıl-
lı telefonların yapabildiği birçok aktiviteyi yap-
mak mümkün oluyor. Tıpkı akıllı telefon, bilgi-
sayar ve tabletler gibi akıllı saatler ile müzik din-
leyip fotoğraf çekilebiliyor, sesli veya görüntü-
lü arama yapılıp sosyal medya hesapları kontrol 

edilebiliyor. Son dönemde özellikle metropol in-
sanın hayatını kolaylaştıran navigasyon uygu-
lamalarını akıllı saatler üzerinden yapmanız da 
mümkün. Ayrıca yine birçok güncel oyun da bu 
akıllı saatler üzerinden oynanabiliyor. Bu saatle-
rin öne çıkan en önemli özelliklerinden biri de 
ödeme işlemlerini bu cihazların yardımıyla ya-
pabiliyor olmak.

Nesnelerin interneti ( IoT) 
Giyilebilir teknolojiler ile nesnelerin interne-

ti( Iot) birbirine çok yakın kavramlar olarak gö-
rünüyor. Şu an için kullanılmaya başlamasalar 
da ilerde evimizi uzaktan kontrol ve takip ettiği-
miz sistemleri gözlüğümüzden, saatimizden bel-
ki de akıllı tişörtlerimizden takip edebileceğiz. 
Örneğin henüz üzerinde araştırmaların sürdüğü 
buzdolaplarına takılan takip kameraları ile akıllı 
gözlüklerimizden eksiklerimizi görüp yine bu ci-
hazların yardımı ile başka bir teknolojik ürünle 
evimizi kumanda edebileceğiz.

Sağlık alanında katkısı büyük
Adımları ve nabzı sayan,  tansiyonu ölçen gi-

yilebilir teknolojilerin sağlığımız için faydala-
rı sadece bunlar değil. Giyilebilir teknolojiler ile 
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hastalara ait bilgiler üründe sak-
lanabiliyor, bu bilgiler her an ula-
şılabilir oluyor. Hasta için sağ-
ladığı yararların yanında has-
ta ile ilgili bilgilere kolayca ula-
şabilmeyi sağalması ile hem sağ-
lık personelinin hem de hasta 
yakınlarının hayatını kolaylaş-
tırıyor. Bu alanda en dikkat çe-
ken ürünler ise giyilebilir robot-
lar. Son zamanlarda Hyundai fir-
masının geliştirdiği giyilebilir ro-
bot teknolojisi özellikle felçli has-
talar için umut oldu. Yürüme ye-
teneğini kaybeden insanlar için 
büyük bir devrim niteliğinde ola-
cak olan giyilebilir robotlar, bu 

insanların yardım almadan yü-
rümesini, ayakta durabilmesini 
sağlayacak. Hyundai’nin geliştir-
diği ilk prototiplerde tek şarj ile 4 
saatlik yürüme süresi sağlanırken 
saatte 2.5 km hıza ulaşılabiliyor.

İyisiyle kötüsüyle  
giyilebilir teknolojiler

Günlük yaşamdan iş yaşamı-
na, sağlıktan ekonomiye birçok 
alanda faydaları bulunan bu tek-
nolojilerin elbette ki zararları da 
mevcut. İnternetin olduğu yerde 
karşılaşılan sorunlar ne yazık ki 
giyilebilir teknolojiler için de ge-
çerli.Özellikle takip imkanı sağ-

ladığı için burada güvenlik en 
önemli sorunlardan biri olarak 
karşımıza çıkıyor.Kişinin hem ki-
şisel güvenliği tehlikeye girerken 
kişinin toplanan verileri de teh-
dit edilebiliyor.  Bu teknolojiler 
ile elde edilen her türlü verinin 
kaybolması veya kötüye kullanı-
mı, tüketiciler için büyük bir teh-
dit yaratıyor. Ayrıca sürekli ula-
şılabilir olmak bir fayda gibi gö-
rünse de bu durum kişiyi güven-
lik açısından hem de psikolo-
jik açıdan olumsuz etkileyecektir. 
Ayrıca sürekli bu cihazlarla bir 
arada yaşamak sağlık açısından 
da kişileri etkileyecektir.
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7.OLAĞAN GENEL KURULUMUZ 
CUMHURBAŞKANIMIZIN 
KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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TÜMSİAD’ın 7.si düzenlenen Olağan Genel Ku-
rul Toplantısı sayın Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın katılımları ile gerçekleşti. 3 bin 
kişinin katılımları ile yapılan Genel Kurul’da 
Yaşar Doğan 2. kez Genel Başkan seçildi. 
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Haliç Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen kurulda açı-
lış konuşmasını yapan ve 

sayın Cumhurbaşkanı'na katılım-
larından dolayı teşekkürlerini bil-
diren Doğan; “İş adamlarımızın 
ve özellikle KOBİ’lerin girişimci 
ruhlarını geliştirmek ve aynı za-
manda büyük Türkiye idealimiz-
de bize düşen sorumluluğu yerine 
getirmek amacıyla 12 yıldır çalışı-
yoruz. 2 yıl önce aldığım başkan-
lık görevini 2 yıl daha sürdürecek 
olmaktan da büyük bir gurur ve 
memnuniyet duyuyorum” dedi. 
Genel Kural’a Başbakan Yardım-
cısı Nurettin Canikli’nin yanı sıra 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş da katıldı. 

Yüksek ahlak sahibi genç işa-
damları kuşağı olarak ileri saf-
larda görev alabilme heyecanı 
ile TÜMSİAD’ı kurduklarını be-
lirten Doğan, “Bizler iddia sahi-
bi değil gayret sahibi olabilmek, 
gün olur Ensar görevi düşerse 
geri kalmamak; Âhilik geleneğini 
yaşatabilmek ve irfan sahibi işa-
damları kuşağı yetişmesinde pay 
sahibi olabilmek ve en önemlisi 
alan el değil veren el olmak için 
bu derneği kurduk” diye konuştu. 

Gayri milli değil  
‘yerli ve milli’

 17 Nisan sabahının Türki-
ye için yeni bir dönem başlattı-
ğını ve 2023 vizyonu doğrultu-
sunda faaliyetlerini sürdürdük-
lerini vurgulayan Doğan sözleri-
ni şöyle sürdürdü: ‘’Ülkemiz için 
üreten çalışan ve ekonomiye kat-
ma değer sağlayan ama her sefe-
rinde belli sermaye odakları ta-
rafından oyunun dışında tutul-
maya çalışılan ahlaklı ve dürüst 
işadamlarının sesi olmaya çalı-
şıyoruz. En büyük gayelerimiz-
den biri de gayri milli unsurların 
üretim ve ekonomimiz üzerinde-
ki tüm vesayetçi politikalarının 
aksine ‘yerli ve milli’ kavramının 
peşinde koşmaya çalışan bireyler 
olabilmektir.’’



25Mayıs - Haziran 2017

Dosya



26 Mayıs - Haziran 2017

Haberler

ERDOĞAN: HER 
BİRİNİZE ŞÜKRANLARIMI 

SUNUYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 

TÜMSİAD 7. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, TÜMSİAD’ın bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeye hizmet etmenin yanında, hakkın ve hakika-

tın yanındaki güçlü duruşunu sürdüreceğine yürekten inandığını dile getirdi.

Erdoğan, "Türkiye'nin de-
mokrasisine ve ekonomi-
sine verdiğiniz destek için 

her birinize şükranlarımı sunu-
yorum. Ülkemizde artık kimle-
rin başka güçlerin emrinde birer 
ihanet çetesi olarak faaliyet gös-
terdiği, kimlerin de Allah'ın rıza-
sı yolunda gayret sarf ettiği tüm 
açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Müs-
lümanın aynı delikten tekrar tek-
rar ısırılmayacağı tavsiyesini aklı-
mızdan hiç çıkarmadan tüm iha-
net çetelerinin kökünü kazımakta 
kararlıyız. Ülkesine ve milletine 
sadakatle bağlı, İslam aleminin 
birliği ve beraberliği, tüm insanlı-
ğın hayrı için çalışan herkese ka-
pımız da kalbimiz de sonuna ka-
dar açıktır." diye konuştu.

“İNLERİNE  
GİRDİK AMA  
BİTMEDİ, İN ÇOK”

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, terör örgütlerine 
karşı tarihin en büyük başarıları-
nı elde ettiklerini dile getirerek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“FETÖ’nün devletten, iş dün-

yasından, sivil toplum hayatı-
mızdan ve ülkemizin her köşe-
sinden sökülüp atılması yolun-
da çok önemli uygulamalar ger-
çekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. 
Bu bitmedi, bu vücudumuzdaki 
öyle bir virüs ki metastaz yaptı. 
Bunun tamamen temizlenmesi 
gerekiyor. Silahlı kuvvetlerimiz, 
polis teşkilatımız, devletin tüm 
kurumları, her yerden temizlen-
mesi gerekiyor ve ne demiştim? 
‘İnlerine gireceğiz’ demiştim. İn-
lerine girdik ama bitmedi, in çok. 
Aynı şekilde PKK’nın da inlerine 
girdik, giriyoruz. Bakın şu anda 
askerimiz, polisimiz dağlarda, 
Tendürek’te, Gabar’da, Cudi’de, 
Bestler Deresinde. İki yüz met-
re yerin dibine kuyu açmak sure-
tiyle, şehrin altında yeni şehirler 
kurmak suretiyle, oralarda lojis-
tik malzemelerini ve kendilerini 
barındıracak imkanları kurmuş-
lar ve şimdi bizim askerimiz, jan-
darmamız, polisimiz, güvenlik 
korucularımız hep birlikte, yerin 
altında da bunlarla adeta savaşı-
yorlar. Burada durmadık, sınırın 
ötesinde de PYD ile YPG... Gö-

rüyorsunuz kimlerin desteğinde 
onlar bize oralardan nasıl saldırı-
yorlar? Havan toplarıyla vesaire. 
Ama oraları da onlara mezar edi-
yoruz, yine durmak yok. ‘Bun-
dan sonra birilerinden gelecek 
destekle değil, kendi göbeğimi-
zi kendimiz kesiyoruz’ demiştik 
ve kendimiz kesiyoruz. Biz hep 
şuna inandık, dedik ki fetih ya-
kındır. İnşallah buna inanarak da 
yola devam ediyoruz. Fethin ya-
kın olduğuna inananlar önce bir 
şeye daha inanırlar. Nedir o? Yar-
dım sadece Allah’tandır.”

‘BİR GECE ANSIZIN 
GELEBİLİRİZ’

“Şimdi hedef dedik ki Mün-
biç ve diyoruz ki Amerika’nın ba-
şını çektiği koalisyon güçleriyle 
beraber biz Rakka operasyonu-
nu yaparız. Ama Amerikalı dost-
lara da diyoruz ki gelin, yanınıza 
terör örgütü almayın.” diyen Er-
doğan, “Çünkü bir terör örgütü-
nü bir başka terör örgütüyle te-
mizlemek olmaz. Böyle bir yanlış 
saplantı içinde olmayın. Çünkü 
terör örgütlerinin iyisi kötüsü ol-
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Erdoğan, “Türkiye’nin 
demokrasisine ve ekonomisine 

verdiğiniz destek için her birinize 
şükranlarımı sunuyorum.
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maz. Bunların hepsi kötüdür.” ifadesini kullandı.
“16’sında Amerika’da Sayın Trump ile görüştü-

ğümüzde hep belgeleri de önlerine koyacağım.” di-
yen Erdoğan, şöyle konuştu:

“’Bakın durum bu’. Yani biz koskoca Amerika, 
bu kadar koalisyon güçleri ve Türkiye, biz el ele ve-
relim, Rakka’yı DEAŞ’a mezar ederiz. Bunlar ken-
dilerine kaçacak delik ararlar. Aynı şekilde Musul, 
aynı şekilde El Ambar, buralarda da bu mücadeleyi 
sürdürelim. Eğer bunu Irak’ta kendi hallerine bıra-
kacak olursak sürekli kurban vermeye devam ede-
riz. İşte Telafer, işte Sincar, ne oldu, baktık ki olmu-
yor Sincar’a bir operasyon, öbür tarafa bir operas-
yon, yaklaşık 210, 220 tane teröristi orada hallettik 
ve en önemli merkezlerini oralarda vurduk. Niye? 

Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. 
Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı 
biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz.”

‘NEREYE KADAR SABIR’
Cumhurbaşkanı Erdoğan,”Biz de şu anda Ba-

tı’dan ne istiyoruz? Yapacaksan yap, varsa sende bir 
adalet anlayışı, adaletini göster, ortaya bunu koy. 
Türkiye işte taa sene 64, sene 2017. 54 yıldır kalkıp 
da şu Avrupa Birliği kapısında Türkiye’yle dalganı 
geçme. Çözecekseniz bu işi çözün. Bu milletin de bir 
sabrı var. Bir yere kadar. Ondan sonra da Erdoğan 
böyle konuşunca, ‘Niye Erdoğan böyle konuşuyor?’ 
Diktatör dersiniz sabır, her türlü hakareti yaparsınız 
sabır. Nereye kadar sabır? Bir yere kadar.” dedi.

“İnşallah sizlerle ülkemizi 
hem sıkıntılarından kurtara-
cak, hem de geleceğe hazır-

layacağız. ‘Önce yol arkadaşı, 
sonra yol’ anlayışı ile bu yolda 
kimlerle yürüdüğümüze önem 
veriyoruz. Bu bakımdan TÜM-
SİAD’ın yol arkadaşlığını kıy-

metli görüyorum.”
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13.8 mİlyon 
dolarlık 

dünya turu
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Teksaslı Gregory Patri-
ck’in kurduğu Dream-
Maker, ultra-lüks seya-

hat hizmetleri veren bir şirket. 
Ve bu şirketin son projesi mil-
yon dolarlık bir dünya turu. 
Bu kadar büyük bir meblağ 
ödediğiniz bir seyahatte tabii 
ki sizinle özel olarak ilgilenil-
mesini ve her şeyin çok dakik 
olmasını istemeniz normal. 
Bu nedenle şirket tura katılan 
grup için 50 kişilik bir ekip 
ayarlıyor. Bu ekibin bir kısmı 
grubun indiği yerlerde onları 
karşılıyor ve çevirmenliklerini 
üstleniyor. Bir kısmı ise jette 
ve tüm seyahat boyunca yan-
larında bulunuyor. 50 kişiy-
le 20 günde 20 şehri gezebile-
ceğiniz bu turun hedef kitle-
si 850 milyon dolar ya da üze-
ri servete sahip olanlar...

Eğlenceli aktiviteler
Tabii ki bu seyahatte sade-

ce farklı ülke ve şehirler gör-
mekle kalmayacaksınız. Bir-
birinden eğlenceli aktivitele-
re de katılacaksınız. Dünya-
nın en ünlü yoga eğitmenle-
riyle yoga yapacak, bir moda 
haftasına katılacak, dünya-
nın en ünlü gurme ve şefle-
riyle yemek yapıp yiyecek hat-
ta eğer merakınız varsa bir 
şans oyununu da o oyunun en 
ünlü temsilcisiyle oynayabile-
ceksiniz.

Dünyanın en lüks  
tatil beldeleri

20 gün boyunca nereleri 
ziyaret edeceğinizi de sırala-
yalım: Koh Samui (Tayland), 
Siem Reap (Kamboçya), Kat-

mandu (Nepal), Agra (Hin-
distan), Floransa (İtalya), Sie-
na (İtalya), Cannes (Fransa), 
Moulinet (Fransa), Londra 
(İngiltere), Barcelona (İspan-
ya), Ibiza (İspanya), Marbel-
la (İspanya), Marrakeş (Fas), 
Havana (Küba), Knoxvil-
le (Amerika), Kona (Hawaii), 
El Nido (Filipinler) ve Manila 
(Filipinler).

1 milyon dolarlık  
kokteyl çubuğu

Bu seyahatin sonunda anı 
olarak misafirlere üzerin-
de bir dünya bulunan, gidilen 
20 noktayı sembolize eden 20 
küçük pırlantayla süslenmiş 
altın bir konteyl çubuğu he-
diye ediliyor. Böylece yolcu-
luğunuzun anısını ömür boyu 
taşımanız mümkün oluyor.

Özel bir jet ve dünyanın en lüks 
otel ve restoranları... 13.8 milyon doları 

gözden çıkaran süper zenginler ba-
vullarını bu kez hayatlarının 

seyahati için hazırlıyor. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, TÜMSİAD tarafından düzenlenen 

“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’’ 
konulu konferansa katıldı.

MÜEZZİNOĞLU: 
1 AYDA 5 BİN İSTİHDAM 
HEDEFİNİ TUTTURDUK
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İstihdam seferberliği ile ilgi-
li planlanan teşvikler hak-
kında konuşan Müezzinoğlu, 

‘’Alın terini akıl teriyle birleştiren 
milyonlarca gencimiz var. Türki-
ye’nin potansiyeli çok büyük. Mil-
li İstihdam Seferberliği’nde önce-
likli hedef 1 milyon 500 bin gen-
cimizi istihdam etmektir’’ dedi. 
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar 
Doğan ise ‘Bir ay önce belirlemiş 
olduğumuz 5 bin istihdam hedefi-
ni şu anda tutturduk. Aynı inanç-
la çalışmalarımızı arttırarak de-
vam ediyoruz ” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın milli istihdam se-
ferberliği çağrısı üzerine çalış-
malarını bu yönde yoğunlaştıran 

TÜMSİAD,  Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Müez-
zinoğlu’nun katılımıyla gerçek-
leşen bir önemli konferans dü-
zenledi. ‘Çalışma Hayatında Mil-
li Seferberlik’ konulu konferansta 
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar 
Doğan, Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri, İstanbul Şube 
Başkanı ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyeleri hazır bulundu.

‘’İstihdam ekonominin 
en önemli yapı taşların-
dandır’’

TÜMSİAD Genel Başkanı Ya-
şar Doğan, konferansın açılış ko-
nuşmasında tarihi referanduma 

sayılı günler kaldığını hatırlattı 
ve ‘’İstihdam konusu, tüm dün-
yada olduğu gibi ülkemizde de 
ekonominin en önemli yapı taş-
larından biridir’’ dedi. Doğan 
sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’ Ülke-
miz, artan genç ve dinamik nü-
fusa sahiptir. Bu, ülkemizin geliş-
mesi anlamında bizlere bir fırsat 
sunmaktadır. Ancak bu dinamik 
nüfus potansiyelimizi üreten bir 
ekonomik yapı içerisinde değer-
lendiremezsek bu fırsat maalesef 
işsizlik ve hedeflerden sapmayı 
da beraberinde getirir. Hüküme-
timiz potansiyeli fırsata dönüş-
türmek için çeşitli projeler üze-
rinde çalışmakta ve hayata geçir-
mektedir.’’
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“2017 ihracat hedefi  
156 milyar dolar”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu ise yaptığı konuşmada sanayici, iş ada-
mı ve girişimcilerin Türk ekonomisinin ana kolon-
ları olduğunu söyledi. Müezzinoğlu, ‘’AK Parti ku-
rulduğu günden bugüne daha çok üreten, daha çok 
büyüyen ve dünyayla yarışıp rekabet edebilen üre-
tim merkezlerini referans aldı. 2002 yılında 36 mil-
yar dolar ihracat rakamını 2016 yılında birçok en-
gelleme çabalarına rağmen 144 milyar dolara çıkar-
dı. 2017’deki hedef ise 156 milyar dolar. Bu potansi-
yel için sizlere teşekkür borçluyuz’’ dedi.

“Siyasi istikrar  
ekonomik istikrarı getirdi’’

2002 yılından beri milletin siyasi istikrarı boz-
madığını belirten Müezzinoğlu sözlerini şöyle sür-
dürdü: ”Siyasi istikrar ekonomik istikrarı de bera-
berinde getirdi. Bu yolculuk olağanüstü şartlarla en-
gellenmek istendi. 2008’de dünya ekonomisi krize 
girdi. Siyasi istikrar ile bu kriz ülkemizi teğet geçti. 
Ama bu ülkenin büyük hedeflerinden rahatsız olan-
lar, bu ülkenin kaderiyle oynamaya kalktılar. Cum-

hurun başı olan cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesini engellemek için 27 Nisan bildirileri ya-
yınlandı; hukuk ayaklar altına alındı. Milletin ümü-
ğünü sıkanlar, biz ne dersek o olur diyenlere AK 
Parti’yi kapatmak için harekete geçti. Ama ne oldu? 
AK Parti milletiyle el ele vererek bu odaklara teslim 
olmadı. ’’

“Çalışmak istiyorum  
diyenin yanındayız’’

15 Temmuz’a da vurgu yapan Müezzinoğlu, 
‘’Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olanlar mille-
te bedel ödetmeye kalktı. Çanakkale’deki o ruh 15 
Temmuz’da da milli iradeye sahip çıktı. 2016 zor bir 
yıldı. İşsizlik, istihdam ve ihracat… Bu amaçla milli 
istihdam seferberliğini başlattık. Hedef 1 milyon de-
dik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ‘geçen yılki is-
tihdam kaybı nedir?’ diye sordu.  500 bin olduğu-
nu ifade ettik. ‘O zaman hedef 1 milyon beş yüz bin 
istihdam’ dedi. Bu amaçla çalışmalarımızı başlat-
tık. Türkiye’nin potansiyeli Hollanda’dan da Alman-
ya’dan çok. Bu milletin azmine, gücüne güvenerek 
vizyonlarımızı belirlememiz şart. Daha çok üret-
memiz şart. Bu millete güvenen inanan asla kaybet-
mez. Çalışmak istiyorum diyenin yanındayız.’’
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TÜMSİAD KAHRAMANMARAŞ

BAŞBAKAN YARDIMICISI  Kaynak, 
Kahramanmaraş'ta TÜMSİAD'ın 
Toplantısına Katıldı
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Kahramanmaraş’ta düzen-
lenen toplantıda Kaynak, 
iş adamlarına, 16 Ni-

san'da yapılacak halk oylama-
sında neden "Evet" oyu verilme-
si gerektiğini anlattı. Toplantıda 
herkesin yerini bilmesi gerek-
tiğini belirten Kaynak, "Bu ül-
kenin ana muhalefet partisinin 
başındaki Kılıçdaroğlu ve ülke-
mize İçişleri Bakanı olarak hiz-
met etmiş olan saygıdeğer Me-
ral Akşener hanımefendi ve 
onu destekleyenler; Recep Tay-
yip Erdoğan'ın şakağına taban-
ca dayayıp 'hayır' mitingi ya-
panlarla aynı noktada olamaz.” 
açıklamasında bulundu.

İnşaat firmalarının katıldı-
ğı Programda, Kültür ve Turizm 
eski Bakanı Mahir Ünal, TÜM-
SİAD Genel Başkanı Yaşar Do-
ğan, TÜMSİAD Kahramanma-
raş Şube Başkanı Adnan Top-
rak ile Kahramanmaraş Ticaret 
ve Sanayi Odası (KMTSO) Baş-
kanı Serdar Zabun’un konuş-
masının ardından anayasa deği-
şikliği ve kalıcı istikrara ilişik-
lin açıklamalarda bulunan Baş-
bakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 
STK’ların önemine de değindi.

Halk oylaması için 18 mad-
delik çalışmanın yapıldığı dö-
nemde, "rejim değişikliği ve 
diktatör" diye yola çıkanların 
gelinen üç ayın sonunda hadi-
seyi tek adamlığa indirgediğini 
dile getiren Kaynak, bu hafta-
nın modasının "Tek adam mec-
lisi feshedecek" sözü olduğunu 
ifade etti.

“Millete hesap verecek 
bir sistem diktatör üre-
tir mi?”

Veysi Kaynak, "Cumhurbaş-
kanımız açıkça iddialı bir laf 
söyledi, 'Meclis'i fesih yetkisini 
ispat edersen ben Cumhurbaş-
kanlığından istifa edeceğim. Si-
yaset sahnesinden de çekilece-
ğim' dedi. Meclisi kim feshede-
bilir. Meclisi, Yunan ordusu Po-
latlı'ya kadar geldiği halde fes-

hedememiş. Meclisi alçak FE-
TÖ'nün hain pilotları alçak-
ça uçarak bombaladıkları halde 
kapatamamışlar. Bu Meclisi fes-
hetmek demek, milleti feshet-
mek demektir. Buna da zaten 
Allah'tan başta kimsenin gücü 
yetmez." diye konuştu.

Dünyadaki Müslüman ve 
gayrimüslim bütün mazlumlar 
için her renkten her ırktan her 
cinsten insan için Türkiye'nin, 
hükümetin ve Meclisin çok güç-
lü olması gerektiğini söyleyen 
Kaynak, yargının da tarafsız ol-
ması gerektiğini belirtti. CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu'nun milletvekili seçilme 
yaşının 18'e düşürülmesiyle il-
gili açıklamalarını da eleştiren 
Başbakan Yardımcısı Kaynak, 
"Çanakkale'de bize zaferi geti-
ren, 'Hey on beşli' türküsüyle 
adını tarihe yazan o lise çağın-
daki yavrulardır." ifadesini kul-
landı.

“16 Nisan sürecini en 
iyi şekilde geçirmek 
istiyoruz”

Programda konuşan TÜM-
SİAD Genel Başkanı Yaşar Do-
ğan ise şunları söyledi: “Başba-
kanımızın başlatmış olduğu 2 
milyon istihdam seferberliği ile 
beraber vermiş olduğu deste-
ği 16 Nisan ve öncesinde de pi-
yasalardaki durgunluğu ve bu 
durgunluğa rağmen de özveriy-
le cesaretle ilerlemeye devam 
eden arkadaşlarımızı tebrik edi-
yorum.” dedi.

İstikrarın ve bürokrasi-
nin devam etmesini istedikle-
rini belirten Doğan, “İnşallah 
iş adamlarının önünün açılaca-
ğı üretimin birliğin beraberliğin 
yeniden tahsis edileceği, güzel 
bir ortamın olacağı bir referan-
dum olur.” ifadesini kullandı.

 “Kalıcı istikrar için 
‘Evet’ diyeceğiz”

16 Nisan’daki referandumda 

Tüm Sanayici ve 
İş Adamları Der-
neği (TÜMSİAD) 

Kahramanma-
raş Şubesi, Baş-

bakan Yardımcı-
sı Veysi Kaynak 

ile “neden EVET” 
toplantısında bir 

araya geldi.
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kalıcı istikrar için, daha güçlü 
bir Türkiye için evet diyecekle-
rini ifade eden TÜMSİAD Şube 
Başkanı Adnan Toprak, “Biz in-
şaat sektörünü 2 sebepten do-
layı çok önemsiyoruz. Birinci-
si yaklaşık 250 sektörü hareket 
ettiren lokomotif bir sektör ol-
masından dolayı, 2’ncisi ise is-
tihdama çok ciddi katkı sağla-
dığı içindir. Son 2 yıldır yükse-
len arsa fiyatları var olan piya-
salarla beraber zor bir süreçten 
geçtiğini görüyoruz. Bunun-
la beraber sektöre sonradan gi-
ren ve sektöre kısa vadede yatı-
rım gözüyle bakan yatırımcılar-

la beraber sektörün hormonu-
nun da büyüdüğünü söyleyebi-
liriz.” dedi.

“Hükümetimizin açıkladığı 
SSK pirim desteği, damga vergi-
si, KDV indirimi ve konut kredi 
faizlerinin düşmesiyle beraber 
sektör yeniden ivme kazanıp, 
hak ettiği yere gelecektir.” di-
yen Toprak, “Bu süreçte sektöre 
sonradan dâhil olan kısa vade-
li yatırım gözüyle bakan firma-
ları da sektör tasfiye edecektir. 
Zor bir 2016 yılını geride bırak-
tık. 15 Temmuz hain darbe gi-
rişiminden TÜMSİAD tavır ge-
liştirip, pozisyonunu belirlemiş, 

milletimizin ve devletimizin ya-
nında yer almış, Türkiye’nin ih-
tiyaç duyduğu omurgalı bir STK 
örneğini de göstermiştir. Yaşa-
dığımız tüm bu olumsuzluklara 
rağmen bizler 2023 yılı hedef-
lerimizden vazgeçmedik. Önü-
müzde ki dönemde daha ak-
tif olacağız. Ülkede siyasi istik-
rar sağlandığında Türkiye eko-
nomisinin sıçrama yaptığını ve 
daha neler yapabileceğini bize 
göstermektedir. Bu sebeplerden 
dolayı 16 Nisan’daki referan-
dumda kalıcı istikrar için, daha 
güçlü Türkiye için evet diyece-
ğiz” ifadelerine yer verdi.
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Dünya bor pazarının hâkimi duru-
mundaki ülkemiz, tarım alanında da 
gerekli çalışmalar ile verimliliği arttı-
rabileceği gibi, bor ihracatından 1 mil-
yar dolar hedefini de gerçekleştirebilir.

Türkiye dünya bor rezervlerinin yüzde 72’sine tek başına 
hâkim durumda. Hal böyle olunca bor ile ilgili sektörle-
rin çeşitlendirilmesinin büyük önemi bulunuyor. Dünyada 

1920’lerden bu yana tarım alanlarında değişen oranlarda bor mi-
nerali; bitki örtüsünün geliştirilmesi, yabani bitkilerin kontrolü, 
zararlı böceklerin engellenmesi ve gübre amaçları için kullanılıyor. 
Tarım alanlarında vitamin görevi görmesi ile bor, çilekte yüzde 70, 
domateste ve fındıkta yüzde 18 verim artışı sağlıyor.  

Dünyanın yedinci ve Avrupa’nın en büyük tarım üreticisi Tür-
kiye ise yeterli çalışmalar tamamlanmadığı için boru tarım alanın-
da yeterince kullanamıyor.  Özellikle sistematik bor kullanım alış-
kanlığı henüz oluşmadığından çiftçilerin tarımsal verim ve ürün 
kalitesini artırmak için bu konuda çalışmaların arttırılması gereki-
yor. Bor kullanımının yaygınlaştırılması için özellikle çiftçilere yö-
nelik eğitim faaliyetlerinin arttırılmasının büyük önemi var. 

Zirai bor kullanımı verimliliği arttırıyor
Türkiye yaklaşık 10 yıl önce Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 

öncülüğünde zirai bor konusunda çabalarını yoğunlaştırdı. Buna 
göre 9000 toprak üzerinde süren çalışmalar ve mikro besleyici bor 

TÜRKİYE 
TARIMSAL BOR
KULLANIMINDA
ÖNCÜ OLABİLİR
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Dünyada bor rezervleri konusunda ilk sırada olan Türkiye’de 
yataklar Bursa-M. Kemalpaşa-Kestelek köyü, Balıkesir Bigadiç, Kü-
tahya-Emet, Eskişehir-Kırka'da bulunuyor. 3 milyar 43 milyon ton 
civarında hesaplanan rezervler, Eti Maden İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü tarafından işletiliyor. 2002’de yüzde 65 rafine bor ürünü 
satılırken, 2016’da bu sayı 96’ya çıkarıldı. Çıkarılan bor, her sene 
Türkiye’ye yaklaşık 900 milyon dolar ihracat geliri de sağlıyor.

Türkiye bor zengini
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gübresi (Etidot-67) tesisinin ku-
ruluşu ardından, Türkiye top-
rakları bor haritası da yayın-
landı. Bor uygulaması gübre-
ye karıştırılarak ya da spreyleme 
yöntemleri ile yapraklar üzerin-
de de yapılıyor. 

Tarımsal bor kullanımı ile il-
gili uzmanlar, özellikle sık yağış 
alan Karadeniz bölgesinde fın-
dık ve çay üretiminde bor kul-
lanımı ile verimliliğin arttırıl-
ması gerektiğine dikkat çekiyor. 
Bununla beraber Türkiye tarım 
alanlarının yüzde 46’sının bor 
yönünden zenginleştirilmesi ge-
rekiyor. Geliştirilen Tarım Prog-
ramı ile belirlenen 14 üründeki 
çalışmalarda da yüzde 5 ila 30 
verimlilik artışı ortaya konul-
du.  Ayrıca geniş alanlarda bile 
az miktarda kullanıldığı için bo-
run maliyeti sanılandan çok 
daha düşük. 

Dünya için de  
potansiyel çok büyük 

Dünyada borun tarımsal 
amaçlı kullanımı, tüm kullanı-
mının yüzde 18’ine yaklaşmış 
durumda. Türkiye’de ise tarım-
da bor kullanımı yüzde 12-14 
aralığında değişiyor. Bu nedenle 
tarımsal üretim ve çeşitlilik açı-
sından Türkiye’nin bor kullanım 
oranını arttırması, hatta 1 mil-
yar dolar ihracat hedefi için bu 
yönde çalışmalarını arttırması 
gerekiyor. 

Türkiye bor ihracatının yar-
sından fazlasını Uzakdoğu’ya 
yapıyor. Özellikle mineralin 
tarımsal kullanım açısından 
Çin’in büyük potansiyeli bulu-
nuyor. TMMOB 2016 Bor Ra-
poru’na göre de dünyada tarım 
alanlarında bor eksikliği en faz-
la olan ülkenin Çin olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Bor eksik-
liğinin ülkede en çok üretilen/
tüketilen bitkilere etkisi ve bor 
mikro besleyici uygulaması ile 
bu eksikliğin giderilmesi konu-
sunda uzun yıllardır çalışmalar 
sürdürülüyor.
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BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İşletme Müdürlüğü, Bigadiç ilçesinin 12 km kuzeydoğusunda Osmanca köyü hudutla-

rı içinde kurulmuştur. İlçenin Balıkesir’e uzaklığı 36 km, İzmir ve Bursa’ya uzaklığı ise 180 
km dir.1976’ya dek özel sektör tarafından işletilmekte olan maden ocakları (bugünkü 
Tülü Açık İşletmesinin bulunduğu saha), işletmeci Fransız şirketinin saha sınır anlaşmaz-
lığının büyümesinden dolayı Bakanlar Kurulu Kararı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığının 13.02.1976 tarihli yazılarıyla Etibank’a verilmiş ve Etibank bölgedeki madencilik 
faaliyetlerine başlamıştır. 31.01.2004 tarihi itibariyle  Eti Maden İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü’ne bağlı Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) öncülü-
ğünde gerçekleşen fuar bu yıl 5. kez düzenlendi. Şanlıurfa 
Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Şanlıurfa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, TÜMSİAD Genel Başkanı Ya-
şar Doğan ve TÜMSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Sadık 
Sade’nin açılışını gerçekleştirdiği fuarda 120 firma yer aldı.

Garaj sistemlerinden, mutfak sistemlerine; izolasyondan, 
nalburiye sektörüne kadar geniş katılımcı profiliyle düzenlenen 
fuarı 30 bin kişi ziyaret etti. Fuarın, 6. bölgede yer alması sebe-
biyle, bölgesel teşviklerin hemen hepsinden yararlanan ve dış ti-
caret hacmi 200 milyon dolara ulaşan Şanlıurfa’da düzenlenme-
si büyük önem taşıyor.

Fuar açılış konuşmasında terör saldırılarıyla, ekonomik ve 
diplomatik oyunlara dikkat çeken TÜMSİAD Genel Başkanı Ya-
şar Doğan, “Terör olayları ve darbe girişimi ile 13 yıllık kaza-
nımlar silinmeye, ekonomik spekülasyonlarla yabancı yatırım-
cılar ülkemizden uzak tutulmaya çalışıldı. Ancak biz daha faz-
la çalışıp, yatırımcılara dirençli ekonomimizi ve güvenli yatırım 

Güneydoğu'nun kalbi, kentsel 
dönüşüm ve yeni kent yapılan-
masının önemli merkezlerinden 
Şanlıurfa, yapı ve inşaat sektörü-
ne kucak açtı. Planlı kentleşme-
nin başkenti Şanlıurfa’nın günden 
güne değişen çehresi, TÜMSİAD 
Şanlıurfa Yapı İnşaat ve Dekoras-
yon Fuarı’yla ivme kazandı.

ŞANLIURFA 5. YAPI İNŞAAT 
VE DEKORASYON FUARI 
30 BİN ZİYARETÇİYE 
KAPILARINI AÇTI
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ortamımızı daha çok anlatmalı-
yız. Çünkü uzun zamandır mü-
cadele ettiğimiz terör; kargaşa-
dan, gözyaşından, sosyal refah 
düzeyinin düşüklüğünden güç 
alıyor ve yatırımların da önünü 
kesmeye çalışıyor” dedi.

Şanlıurfa Türkiye’nin 
geleceğidir

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgemizin üreten ve ekonomiye 
katkı sağlayan bir güce ulaşması-

nın büyük önem arz ettiğini be-
lirten Doğan sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bütün problemlerin or-
tadan kaldırılmasında yatırım-
cılarımıza büyük görev düşüyor. 
Özellikle Şanlıurfa, Türkiye'nin 
geleceğidir. Başbakanımızın 
açıkladığı cazibe merkezi teşvik 
paketleriyle ve bugün yapılacak 
çalışmalarla 2023 yılı geldiğin-
de; başta Şanlıurfa olmak üzere 
bölge şehirlerimiz ekonomimi-
zin lokomotifi kuruluşlara sahip 
olacaktır. 5. Şanlıurfa Yapı, İnşaat 

ve Dekorasyon Fuarı’nın, Hz. İb-
rahim (AS)’ın diyarı Şanlıurfa’da 
gerçekleştirilmesi de bu söyledik-
lerimin realiteye dökülmüş hali-
dir. Bizler iş dünyası temsilcile-
ri olarak, Türkiye’nin her nokta-
sında yatırımların ve istihdamın 
artması, gelir dağılımının denge-
lenmesi, ekonomimizin lokomo-
tifi KOBİ’lerin desteklenmesi, fa-
izsiz bankacılık sisteminin sürat-
le hayata geçirilmesi için; durma-
dan çalışacağız.’’ dedi.
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Firmamız 1996 dan beri yemek sektöründe hizmet vermektedir. Toplu yemek üretim hizmeti vermek amacıyla kurulan 
DOĞUŞ YEMEK & CATERİNG verdiği kaliteli hizmetle sektörün ve liderler arasındadır. Kurulduğu günden bu yana sağlıklı ve 
hijyenik yemek üretimi sunan DOĞUŞ YEMEK alt yapısını sürekli yenilemekte ve personelini eğitmektedir. DOĞUŞ YEMEK 

kamu kuruluşları ,özel kurumlar,sanayi kuruluşlarına günlük yemek üretiminin yanında organizasyon ve davetlerinizde 
toplu yemek hizmetide vermektedir.

Doğuş yemek sağlık beslenmenin insan hayatındaki önemini bilen uzman ekibiyle insan 
sağlığını ön planda tutarak yemek üretimini yapmak çalışan personele verilen düzenli 

eğitimler sayesinde mükemmel hizmete ulaşarak kalitenin sürekliliğini sağlamak mesleki 
bilgi birikimin sürekli geliştirmek ve paylaşmak rekabeti etik kurallar dahilinde yapmak 

tecrübesini teknoloji ile birleştirerek hizmet vermek müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını 
takip ederek çözüm odaklı çalışmaktadır. 

Battalgazi Mh. Yıldırım caddesi No: 75 Sultanbeyliinfo@dogusyemek.com.tr0 (216) 509 10 85 - 0 (530) 877 56 95

Uzm. Diyetisyen 
HARUN DÖNMEZ

Uzm. Diyetisyen 
HARUN DÖNMEZ
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TRUMP İLE 
KÜRESEL 
TİCARET 

NEREYE?
Hatice Saraç

Bugünlerde dünyanın tek gündemi var o da 
Trump desek yeridir. Küresel ticarette içe ka-
panmacı mesajlar gönderen, NAFTA’dan çık-

mayı tartışan, Çin’e duvar örülmesini savunan 
Trump özellikle piyasaları tedirgin ediyor.

Donald Trump’ın başkan-
lık koltuğuna oturmasıy-
la olan oldu. Küresel tica-

rette içe kapanmacı mesajlar gön-
deren, NAFTA’dan çıkmayı tartı-
şan, Çin’e duvar örülmesini savu-
nan Trump özellikle küresel tica-
rete ilişkin beklentileri olumsuz 
etkiliyor.  Trump açık seçik, sis-
temin böyle devam edemeyece-
ğini ve ABD’ye zarar vermekten 
başka bir işe yaramadığını açık-
ça haykırıyor.  Öncelikle Trump, 
ezber bozan seçim zaferinde ku-
rulu düzene karşı biriken kitle-
sel tepkiyi ve başkaldırıyı hareke-
te geçirdi. Amerika yeniden bü-
yük olmak istiyorsa, kendi ülke-
sini korumalı, kendi sorunlarına 
yönelmeliydi. Bu tavır, 70 yıldır 

dünyanın yükünü üzerinde taşı-
yan ABD seçmeninden hemen 
karşılığını buldu. Günlük hayat-
taki karşılığı ise yeni gümrük du-
varları, görünmez ticaret engel-
leri ve çok boyutlu işbirliklerinin 
sekteye uğraması. Amerikan ka-
muoyunda oluşan bu beklenti ise  
yeni başkanın seçim dönemin-
deki söyleminde ısrarcı olmasını 
gerekli kılabilir. Aşırı sağ çevreler, 
korumacı politika yanlıları ve aşı-
rı sağ siyasetçiler için yerkürede 
artık ortam daha müsait ortam 
var. Nedeni yine açık ve seçik or-
tada, küreselleşmenin ağa baba-
sı bizzat onun karşısında.  1990’lı 
yıllardan bugüne hız kazanan hi-
per-küreselleşme ile oluşan ve 
kurgulanan dünyadaki sınırların 

önemsizleştiği, ülkeler arası ser-
best ticaret ve işbirliği, global köy 
söylemleri yerini korumacı, içe 
dönük, anti-küresel, yerel, yer yer 
popülist bir ekonomi politikası-
na bırakıyor.   Başkanlığa seçilen 
Trump ABD’yi Transpasifik Tica-
ret Anlaşması’ndan çekme niye-
tini kampanyası sırasında açıkla-
mıştı. Bu arada başkanlığının ilk 
100 günü içinde yapacakları ara-
sında da söz konusu anlaşmadan 
çekileceğini açıkladı. Beyaz Sa-
ray’a taşındığında bunu gerçek-
leştirmesi küresel ilişkiler çerçe-
vesinde akılsızlık olmayacak mı-
dır? Öte yandan Lima’da toplanan 
zirvede 21 ülkenin baş yöneticisi 
ABD’yi korumacılığa sapmaması 
yönünde uyardı. Ancak Trump’ın 
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ülkesini gerçekten de bu anlaş-
ma kapsamından çıkarması du-
rumunda  Transpasifik Ticaret İş-
birliği’nin ne olacağı belirsiz.

Avro Bölgesi’ndeki  
politik riskler ön  
planda olacak

Uluslararası kredi derecelen-
dirme kuruluşu Moody’s gelecek 
dönemde küresel ekonomin bü-
yümesini sürdürmesinin beklen-
diğini, öte yandan Avrupa’da po-
litik risklerin devam edebileceği-
ni açıkladı. Uluslararası kredi de-
recelendirme kuruluşu Moody’s, 
gelecek dönemde küresel ekono-
mideki ivmenin korunmasının 
beklendiğini, Avrupa’da ise poli-

tik risklerin devam edebileceği-
ni açıkladı. Kuruluştan yapılan 
açıklamada gelişen piyasa eko-
nomilerindeki ılımlı ivmenin ve 
gelişen ülkelerde ise potansiye-
le yakın aktivitenin bu yıl küre-
sel ekonominin büyümesine yar-
dımcı olmasının beklendiği kay-
dedildi. Öte yandan açıklama-
da küresel ekonomideki görünü-
mün, ABD’de ticaret ve göç gibi 
bazı konularda olası politika de-
ğişikliklerinden olumsuz etkile-
nebileceği belirtildi. Açıklamada 
G20 ülkelerinin ortalama büyü-
mesinin 2016 yılındaki yüzde 2,6 
seviyesinden 2017 ve 2018 yılla-
rında yüzde 3 seviyesine yüksel-
mesinin beklendiği kaydedildi. 
Gelişen ekonomilerin bu yıl eko-

nomik büyümesinin yüzde 4,8, 
gelişmiş ekonomilerin ise yüz-
de 1,9 seviyesinde gerçekleşmesi-
nin beklendiği belirtildi. Moody’s 
açıklamasında ayrıca Almanya 
ekonomisine ilişkin bu yılki bü-
yüme tahmininin yüzde 1,5’ten 
1,6’ya, gelecek yıl için ise 1,4’ten 
1,6’ya yükseltildiği kaydedildi. 
Açıklamada bu yıl Avro Bölge-
si’ndeki politik risklerin ön plan-
da olacağı, “Kurulu düzen kar-
şıtı (anti-establishment) partile-
rin Fransa, Almanya ve Hollan-
da’daki seçimler öncesinde des-
teklerini artırması riski söz ko-
nusu. İtalya ise erken federal se-
çimlere gidebilir.” ifadelerine yer 
verildi. Moody’s’in Kıdemli Ana-
listi ve Başkan Yardımcısı Mad-
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havi Bokil, “Seçim sonuçlarının bu 
yönde gerçekleşmesi, ülkelerin Avro 
Bölgesi’nden ayrılmasına neden ola-
bilir. Bu da Avrupa’da yenide krizin 
oluşmasına neden olabilir.” ifadele-
rini korkuttu.

2008 krizi  
herşeyi değiştirdi

2008 krizinin kara bulutları da 
küresel ticaretin üzerinde dolanı-
yor. DTÖ, bu yıla ait küresel tica-
ret hacmi büyüme tahminini yüz-
de 1.7’ye düşürerek, hacmin 15 yıl-
dan bu yana ilk defa dünya ekono-
misinden daha yavaş büyüyeceğini 
açıkladı. Öte yandan IMF verilerine 
göre, küresel kamu borcunun bu yıl 
10,7 trilyon dolarlık artışla 2016 so-
nunda 62,7 trilyon dolara ulaşma-
sı bekleniyor. Hal böyle olunca ül-
kelerin kendi çıkarlarını öne çıkar-
dığı korumacı sistem ön plana çı-
kıyor. Brexit, AB gibi ticari blokla-
rın önemini ve bloklar arası ‘Tica-
ret Savaşı’ kavramını daha güçlü şe-
kilde gündeme getirdi. Çin ve ABD 
arasındaki ticarete görünmez engel 
getirme yarışı ve kur savaşları zaten 
serbest ticaretin uzun zamandır ba-
şını fazlasıyla ağrıtıyor. Buna bir de 
ABD’nin çelik üzerinde uyguladığı 
gümrük tarifeleri 2005 yılında DTÖ 
tarafından yasa dışı ilan edilmesi, 
ABD ve AB arasındaki et yasağı uy-
gulaması gibi güncel sorunlar ek-
lenince  küreselleşmenin teknolo-
ji ayağı dışında küreselleşmede kaos 
olduğunu söyleyebiliriz. Dünya eko-
nomisi, küresel kriz sonrası 2010 ve 
2011 yıllarında yüzde 4.1 ve yüzde 
3 büyüdükten sonra, küresel krize 
yola açan yapısal sorunların çözüle-
memesi nedeniyle giderek daha ya-
vaş büyüme sergiliyor. Dünya eko-
nomisinde 2011-2015 yılları ara-
sında ortalama büyüme yüzde 2.5 
oldu. 2016 yılında da yine yüzde 2.5 
büyüme bekleniyor. Küresel gelir ise 
2011 yılında 72.7 trilyon dolar olur-
ken, dört yıl sonra 2015 yılında 73.2 
trilyon dolar olarak gerçekleşti. Yani 
dünya geliri de son beş yıldır dura-
ğanlaştı. Mal ticareti miktar bazında 
2003-2007 yılları arasında yüzde 7.4 

genişlemişti. Kriz ile birlikte 2009 
yılında yüzde 12 küçüldükten sonra 
dünya mal ticareti miktar bazında 
2010 yılında tepki olarak yüzde 14.9 
büyüdü. 2012-2015 yılları arasın-
da ise dünya mal ticaretinde büyü-
me hızla yavaşladı ve ortalama yüz-
de 2.5’e indi. 2015 yılında yüzde 2.8 
büyüyen mal ticaretinin 2016 yılın-
da da miktar bazında yine yüzde 2.8 
büyümesi bekleniyor.

Nafta’nın geleceği belirsiz
ABD dünyanın, 2,3 Trilyon ABD 

Doları ile bir numaralı en büyük it-
halatçı, 1,5 Trilyon dolar ile iki nu-
maralı ihracatçı ülkesi. Trump’ın 
önlem almayı önerdiği Çin, Kanada 
ve Meksika ABD’nin en önemli tica-
ret ortağı. Bu ülkelerin ABD ihraca-
tındaki paylarının toplamı yüzde 42 
diğer taraftan ithalatındaki payları-
nın toplamı ise yüzde 47,7. Böyle-
ce Trump ithalatın yüzde 47,7 ile il-
gili önlem alırken, ABD ihracatının 
yüzde 42’sini de bu ülkelerin alabi-
lecekleri karşı önleme açık hale geti-
riyor. Bu tabiatıyla ABD dış ticareti-
nin önümüzdeki dönemde Trump’ın 
alacağını ilan ettiği önlemlere kar-
şı ABD’li ihracatçıların maruz kala-
cağı tehdidi de gösteriyor. Meksika 
ve Kanada ekonomilerinin dış tica-
ret oranları yüzde 30’un üstünde bir 
yükseklik ifade ediyor. Bu oran Çin 
için ise yüzde 20 üzerinde bir değe-
ri buluyor. Bu oranın önemli bölü-
mü ABD’ye ihraç olarak değerlendi-
rebilir. Başka bir ifade ile Meksika, 
Kanada ve Çin’in dış ticaret ile ilgili 
muhtemel değişikliklerin ülke eko-
nomilerine büyük oranda yansıya-
cağı ve dolayısıyla değişiklikler ko-
nusunda “duyarlı” oldukları söyle-
nebilir. Belki de Trump dış ticaretin 
ABD ekonomisine oranının yüzde 
14,5 olmasının sağladığı nisbi rahat-
lıkla Meksika ve Kanada ile NAFTA 
anlaşmasının hükümlerini müzake-
reye açacağını ve Çin’e yüksek güm-
rük uygulayacağını ısrarla ilan edi-
yor. Ancak ABD’nin iç pazarı büyük 
olmakla beraber bu anlayışı ne ka-
dar devam ettirebileceği ayrı bir tar-
tışma konusu.
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Bugün Türkiye’de İletişim Fakülteleri-
ne bağlı yaklaşık 70 Gazetecilik bölümü 
var. Doğru haber ve bilginin üretilme-

si, dağıtılması, insanların doğru bilgiye doğ-
ru zamanda ulaşmasında bu fakültelerin var-
lığı çok önemli. Ancak teknolojinin hızlı deği-
şimi, dünyada giderek şekil değiştiren Medya 
ve İletişim alanını acaba yeteri kadar takip edi-
yor muyduk? Eksikliklerimiz, yapmamız ge-
reken neler vardı acaba… Tüm bu sorularımı-
zı son dönem başarılı çalışmalarıyla dikkat çe-
ken Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Zakir Avşar’a sorduk. Sağ olsun 
hocamız bizi kırmadı ve keyifli sohbetiyle tüm 
sorularımızı tek tek cevaplandırdı.

Söyleşi: Fatih Gazioğlu
Son yıllarda çok sayıda üniversite ve bir o 

kadar da fakülte açıldı. Gazi Üniversitesi İletişim 
Fakültesi olarak sizin diğerlerinden farklı fark-
lı kılan ne?

Ülkemizde her şehirde en az bir üniversi-
te olacak şekilde pek çok üniversite kuruldu. 
Şu anda 174 üniversitemiz var. Bunların top-
lam kontenjanları bu yıl 907 bin olarak ilan edil-
di ki bu rakama açıköğretim dahil değil. Liseler-
den mezun olan öğrencilerimizin sayısı ise 400 
binin altında. Demografik veriler bu düşüşün 
devam edeceğini gösteriyor. Hal böyle olunca 
mevcut, üniversite kapısında bekleyen stok çok 

Medya ve İletişim bir meslek alanı olmasının 
yanı sıra yarım yüzyılı aşkın süredir üniversi-
telerde akademik eğitimin de bir parçası.  Son 
yüzyılın en önemli buluşu olarak adlandırabile-
ceğimiz internet, iletişim dünyasının dinamik-
lerini ve gerçeklerini farklı bir boyuta taşıdı.

“NE KADAR ÇOK 
REKABET, O KADAR 
ÇOK KALİTE”

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ZAKİR AVŞAR:
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ZAKİR AVŞAR:
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çabuk eriyecek ve üniversitelerimiz öğ-
renci bulmak için kıyasıya bir rekabete 
girecek. Mühim olan rekabet ortamın-
da var olabilmek. Burada önemli olan 
nitelikli öğrenciyi cezbetmek ve başarılı 
bir akademik kurum olarak başarılı ol-
mak. Gazi Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi topyekûn olarak bu hedefe kilitlen-
miştir. Bizim başarı arzumuz ile takdir 
toplayan çalışmalarımızın gerisinde de 
bu misyon ve vizyon bulunuyor.

İletişim fakültelerinde kaliteyi ar-
tırmak için ne yapmak gerekiyor?

Kontenjanlar da buna bağlı olarak 
artıyor. Dolayısıyla her okulla ve artan 
kontenjanla birlikte, bizlere okullarımızı 
daha fazla yarışmacı ve rekabetçi bir ka-
raktere büründürmek gibi bir zorunlu-
luk doğuyor. Her yıl alınan öğrenci sa-
yısı 10 binden fazla. Mezun sayısı da 5 
binin üzerine çıktı. Haliyle, mezunları-
mızın öğrenim alanlarıyla ilgili meslek-
lere intisabı ve istihdamı için bizim artık 
çok farklı ve iddialı bir profil içinde ol-
mamız lazım. Tüm dünyada geçerli bir 
meslek elemanı yetiştirebilmenin yolu 
da, dünyadaki gelişmeleri görmekten, 
okumaktan ve kendimizi ona uygun 
olarak yeniden oluşturmaktan geçiyor. 
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, ül-
kemizin en eski ve köklü iletişim fakül-
telerinin başında yer alıyor. Bu zaten bi-
zim için önemli bir avantaj. Benden 
önce de bu görevde bulunan tüm arka-
daşlarım birbirinden iddialı ve saygın 
iletişimcilerdi. Bundan ötürüdür ki bu-
rada bir kurumsallaşma bir akademik 
gelenek var. Bunun üzerinden hareket 
etmek, çalışmak, üretmek aslında zor 
değil. Kamusal istihdamda fakültemiz 
genel olarak birinci durumda. Hangi 
kuruma giderseniz gidin mutlaka bir-
çok mezunumuz ile karşılaşırsınız. On-
lar arasında da bir saygınlık ve seviye-
li dayanışma var. Bu bizi çok mutlu edi-
yor. Şimdi hedefimiz bu dayanışmanın 
okul ve yeni öğrencilerimizin gelişmesi 
noktasında tesis edilmesidir.

NE KADAR ÇOK 
REKABET O KADAR ÇOK 
KALİTE 

Üniversiteler arası rekabetin kali-
teli bireyler yetiştirmede ciddi bir etkisi 
olduğunu düşünüyor musunuz?

Bu gerçekten zor ama bu yarış tüm 
üniversitelerimizi olumlu etkileyecek ve 
ülkemize yansıması çok müspet olacak 
bir yarış. Hepimiz bu bakımdan çok ça-
lışmalıyız. Öğrencilerimizi en nitelikli 
insanlar olarak yetiştirmek için rekabe-
ti teşvik etmeliyiz. Ne kadar çok rekabet 
olursa o kadar kaliteli üretim olur. So-
nuçta eğitim kurumları toplumsal kat-
ma değer üreten kurumlardır. Bu ülke-
nin çocuklarının hem milli, hem kü-
resel ölçekte değer olarak tescillenmesi 
bizlerin çabasına bağlıdır. Öteden beri 
“önce eğitim” denilmesi boşuna değil-
dir. Eğitime, öğretime ne kadar önem 
ve özen gösterirsek hasılası o kadar gü-
zel ve çok olacaktır. Dekan olduğum ilk 
günden beri, ben de bu gerçekleri fark 
eden bir bilim insanı olarak, hem oku-
lumun fiziki sorunlarını, teknoloji ve 
altyapı ihtiyaçlarını gidermeye, hem de 
öğrencilerimin moral ve motivasyon-
larını artırarak daha başarılı bir süre-
ci gerçekleştirmeye uğraşıyorum. Ek-
tiğimiz tohumların yeşerdiğini görü-
yor ve mutlu oluyoruz. Şurasını övünç-
le söyleyebilirim ki çocuklarımız yarış-
ma ve rekabete hazırdır. Üretkendir, ça-
lışkandır ve yarının Türkiye’sini devral-
maya hazırdır.

Geleneksel medyaya alternatif ola-
rak “Yeni Medya” diye bir alan doğdu. 
“İnternet Gazeteciliği” diye bir kavram 
var artık. Öğrencilerinize nasıl bir viz-

yon aşılamayı düşünüyorsunuz. Üni-
versite olarak bu konuda bir çalışma-
nız var mı? Örneğin yeni bölümler açı-
lır mı ya da böyle bir ihtiyaç mı var?

“Yeni medyada yeni olan nedir?” 
sorusunu kendimize sürekli olarak sor-
mamız gerekiyor. Eski ya da geleneksel 
medyanın kapsamı, kültürü ve teknik-
leriyle yeni medyanın özellikleri arasın-
daki farkları keşfederek hem birey ola-
rak hem de toplumsal bir vizyon olarak 
yeni medyayı kavramak mümkün ola-
bilir. Bunun için öncelikle yeni medya-
ya ilişkin bir tanım gerekli. Yeni med-
ya en genel hatlarıyla yeni iletişim tek-
nolojilerinin hem teknik hem de kültü-
rel olarak başat konuma geldiği bir ileti-
şim ortamını çağrıştırır. Bu iletişim or-
tamının temel itici gücünün iletişim 
alanında yaşanan gelişmeler ve inter-
net olduğu şüphe götürmez bir gerçek-
tir. Sanayi devriminin temel sürükle-
yici gücü olan buhar enerjisinin yerini 
günümüzde iletişim teknolojileri ve bu 
teknolojiler eşiğinde gelişen “bilgi” al-
mıştır. Değişim ve gelişim öylesine hız-
lıdır ki bazen birey olarak bu hızlı akı-
şın gerisinde kaldığımızı düşünür, ha-
yıflanırız. Kuşkusuz kuşak farklılıkları-
nın, teknolojik imkânlara erişim imkâ-
nının ve içerisinde yaşanılan çevrenin 
bu teknolojilere ayak uydurma konu-
sunda önümüze bir takım engeller çı-
karması mümkündür. Tüm bu güçlük-
lere rağmen çağa ayak uydurmak, ge-
lişmeleri yakından takip etmek ve deği-
şim ile birlikte yol almak bir zorunluluk 
haline gelmiştir.

Peki süreç nereye doğru evriliyor?
İnternet gazeteciliği iletişim tekno-

lojilerinde yaşanan bu baş döndürü-
cü değişimin içerisinde yer alan bir kav-
ram olarak değerlendirilebilir. Küresel 
trendlere göz attığımızda gidişatın her 
geçen gün internet gazeteciliği lehine 
olduğunu saptayabiliriz. Günümüzde 
gazetelerin sayısı internet sitelerinin çok 
gerisinde. Televizyonda da dijital yayına 
öncelik veren kuruluşların sayısı her ge-
çen gün artıyor. Reklam pastası artık in-
ternet odaklı. 

Bu değişimler her ne kadar gelişen 
teknolojiler ile mümkün hale gelmiş-
se de değişimi zorunlu kılan bir takım 
unsurları da gözden kaçırmamak gere-

“Mühim olan reka-
bet ortamında var ola-
bilmek. Burada önem-
li olan nitelikli öğrenci-
yi cezbetmek ve başarı-
lı bir akademik kurum 
olarak başarılı olmak. 
Gazi Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi topyekün 
olarak bu hedefe kilit-
lenmiştir. Bizim başarı 
arzumuz ile takdir top-
layan çalışmalarımızın 
gerisinde de bu misyon 
ve vizyon bulunuyor.”
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kir. Örneğin basılı gazetelerin basım ve dağıtım 
maliyetleri günümüzde önemli sabit maliyetleri 
olan, ciddi enerji ve zaman gerektiren bir uğraş 
görünümü çizerken internet üzerinden yürütü-
len gazetecilik faaliyetleri hem zamandan hem 
de maliyetlerden ciddi oranda tasarruf imkâ-
nı sunuyor. Dolayısıyla hem gazetecilik mesleği-
ni profesyonel olarak yapan bireyler hem de bir 
gazete yapılanmasını kuracak ve işletecek kişi-
ler için internet son derece önemli avantajlar söz 
konusu oluyor. Gazetecilik mesleğinin görünü-
mü her geçen gün daha dijital, daha fazla inter-
net temelli bir tabloya doğru dönüşmekte ve de-
ğişmektedir. Bu tabloyu biraz daha net görebil-
mek adına bir kaç örnek verilebilir.

Bazı internet sitelerinin milyonlarca dolara 
satın alındığı haberleri geliyor…

Evet, son dönemde küresel ölçekteki haber 
portallarının medya devleri tarafından milyon-
larca dolara satın alındığını görüyoruz. Bu satın 
almalar internet gazeteciliğinin ulaştığı boyuta 
dair önemli bir ipucu. Örneğin Arianna Huffin-
gton isimli bir gazetecinin  kurduğu Huffington 
Post haber sitesi 2011 yılında American Online 
şirketi tarafından 315 milyon dolara satın alın-
dı. Tüm bu göstergeler çok değil birkaç yıl içeri-
sinde gazeteciliğin büyük ölçüde internet ve yeni 
iletişim teknolojileri üzerinden yürüyen bir mes-
lek haline geleceğinin işaretidir. İnternetin gaze-
tecilik mesleğiyle ilgili etkileri bu örneklerle sı-
nırlı değil elbette. Bugün muhabirler artık hem 
görüntü hem de ses kaydedebilen 3G teknolo-
jisi ile çalışıyor. Hatta bağlantı üzerinden yayın 
merkezine aktarabilen akıllı telefonlarla haberci-
lik yapabiliyorlar. Benzer biçimde haber ajansla-
rı haber akışlarını ve paylaşımlarını internet üze-
rinde anlık etkileşime imkân tanıyan sistemler 
ile yapmakta. Bu da haberciliğin önemli ilkele-
rinden birisi olan “hızlı” olma yarışında tempo-
yu artırmakta.

Öyleyse bu şartlarda gazetecilerin de ken-
dilerini güncellemeleri gerekiyor değil mi?

Elbette, böylesine önemli değişimler yaşa-
nırken, bizler de geleceğin gazetecilerini, muha-
birlerini, habercilerini, televizyon isimlerini bu 

“Günümüzde gazetelerin sayısı in-
ternet sitelerinin çok gerisinde. Te-
levizyonda da  dijital yayına ön-

celik veren kuruluşların sayısı her 
geçen gün artıyor. Reklam pastası 

artık internet odaklı.”

1967 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, 
orta ve lise öğrenimini Kayseri’de ta-
mamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi ile yine aynı üniversite-
nin Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan (Ga-
zetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü) me-
zun oldu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bi-
limler Fakültesi’nde yüksek lisans ve dok-
torasını tamamladı.

1989’dan beri Başbakanlık’ta çeşitli 
görevlerde bulundu. Bir süre Başbakan-
lık Müşaviri olarak görev yaptı. Araştır-
maları, Yeni Forum, Türkiye Günlüğü, 
Silahlı Kuvvetler, Türk Yurdu, Türk Dip-
lomatik, Avrasya Dosyası gibi yayın or-
ganlarında yayımlandı. Çok sayıda eseri 
bulunan Prof. Dr. Zakir Avşar hâlâ Gazi 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı.

PROF.DR. ZAKİR 
AVŞAR KİMDİR?
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hızlı değişime ayak uydurabilecek bil-
gi, beceri ve teknik ekipmanla donat-
ma gerekliliğini sürekli hissediyoruz. 
Bu doğrultuda, gerek ders programla-
rımızı gerekse de uygulama atölyele-
rimizi sürekli yeniliyoruz.  Oluşturdu-
ğumuz ders içeriklerinde sosyal med-
ya, iletişim teknolojileri, görsel kültür, 
dijital tasarım, bilgisayar destekli içerik 
üretimi gibi başlıkları da dahil ediyo-
ruz. Bu konuda alanında uzman ve ge-
lişmelere öncülük eden isimleri müm-
kün olduğunca fakültelerimizde ağır-
lamaya çalışıyor, böylelikle öğrencileri-
mizin okurken aynı zamanda hızla dö-
nüşen mesleki atmosferle sürekli temas 
halinde kalmalarını sağlıyoruz. Bu ko-
nuda yeni bölümler açmak bir katkı su-
nabileceği gibi iletişim fakülteleri içeri-
sinde hali hazırda bulunan bölümleri-
mizin içeriğini zenginleştirmenin daha 
faydalı olacağını düşünüyoruz. Şu anda 
ikinci yolu izliyoruz. Yani müfredatımı-
zı zenginleştiriyor ve gelişmeleri yakın-
dan takip ediyoruz.

Türkiye'nin önde gelen akademis-
yenlerinden biri olarak sizce dünyada 
"Medya ve İletişim" nereye doğru gidi-
yor? Neler olur, sizin tahminleriniz ne-
dir? Türkiye bu hızlı gelişimi takip edi-
yor mu sizce, ya da nasıl takip etme-
li? Bunun için altyapımız var mı? Yoksa 
sizce neler yapılmalı?

Medya ve iletişimin günümüzde al-
dığı biçimi tanımlamak istersek, içe-

rik çeşitliliği ve zenginliği nitelemeleri-
nin ön planda olduğu görülür. Geçmiş-
te önemli iki sorunu teşkil eden bu iki 
başlık, yeni teknolojiler ve gelişmeler ile 
birlikte artık bir sorun olmaktan çıkmış, 
önce bir yadsınamaz bir realiteye, son-
rasında da birer avantaja dönüştü. Es-
kiden bir medya içeriğinin üretilme-
si, yayınlanacağı mecraya ulaştırılması 
bu mecrada yayına girmesi, izleyicilere 
ulaşması ve bu içerik ile ilgili geri bildi-
rimlerin alınması son derece zahmetli, 
uzun mesafeler kat etmeyi gerektiren ve 
maliyet bakımından yüksek meblağlar-
la sağlanabilen bir süreci kapsardı. Oysa 
günümüzde farklı teknolojileri örne-
ğin resim çekme, ses kaydetme ve inter-
net üzerinden paylaşım yapabilme özel-
liği gibi barındıran melez cihazlar saye-
sinde hız anlamında çağ atlandı. İnter-

net üzerinden verilerin iletilmesi benzer 
bir sıçramayı mesafelerin kat edilme-
si bakımından da sağladı. Yine maliyet-
ler açısından da geçmişin yüksek meb-
lağlarının yerini internet üzerinden ger-
çekleştirilen cüzi fiyatlı yazılımlar aldı. 
Kısacası medya ve iletişim altın çağını 
yaşıyor diyebiliriz.

Gerek ülkemizde gerekse küresel 
coğrafyada yeni teknolojilerin hâki-
miyetiyle birlikte gazeteciliği özgün kı-
lan, medya sektörüne zenginlik katan 
köklü mesleki ilkelerin ihlal edildiği-
ne üzülerek şahit oluyoruz. Kuşkusuz 
bunda eğitimcilerin de payı var fakat 
teknolojik gelişmeler başlı başına söz-
lü kültürümüzün güzel yanlarını silen 
yıkıcı etkilere sahip. Bu etkiler med-
ya ve iletişim alanına her geçen gün 
daha fazla yön vermeye başlıyor. Bu 
durumda da bizler kültürel birikim-
lerimizi, ahlaki değerlerimizi haberle-
re, televizyon içeriklerine katmak ye-
rine teknolojinin kendi kültürüne tes-
lim olmak zorunda kalabiliyoruz. Mil-
li, manevi ve insani değerlerimizden 
kopmadan, insan olarak var olmak 
kaydıyla ve mesleki etik ve buna bağ-
lı saygınlığı en üstte görerek bir gazete-
cilik mesleğinin icrası önemlidir. Böy-
lelikle her alanda rekabet edebilme gü-
cümüz olduğu gibi aynı zamanda kü-
resel coğrafyada geleneksel meslek il-
keleri ve etik bakımından da adımız-
dan söz ettirebileceğimize eminim.

“Geçmişte bir haberi üret-
mek demek, o haberle ilgili 
kaynakları adeta bir nakış 
işler gibi haberin tüm de-
taylarına vakıf olmak de-
mekti. Bugün ise parçalı, 
dağınık dijital veriler ara-
sından derme çatma yapı-
lan taramalarla haberle-

rin üretildiğini görüyoruz.”



59Mayıs - Haziran 2017

Dosya



60 Mayıs - Haziran 2017

TÜMSİAD Bursa

TÜMSİAD 
BURSA METE 
YARAR'I KONUK ETTİ
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TÜMSİAD Bursa şubesi tarafından düzenlenen 
‘Çırağan Söyleşileri’nin nisan ayı konuğu Güvenlik 

Politikaları Uzmanı Mete Yarar oldu.
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Tüm Sanayici ve İş Adamla-
rı Derneği Bursa Şubesi tarafın-
dan her ayın ilk haftası gelenek-
sel hale getirilen söyleşilerin Nisan 
ayı programı Çırağan Sosyal Tesis-
leri’nde yoğun bir katılımla gerçek-
leştirildi. 

TÜMSİAD Bursa Şubesi Baş-
kan Yardımcısı R. Hakan Ziya mo-
deratörlüğünde gerçekleşen ve 
“Yeni Türkiye’de Güvenlik Politika-
ları ve Ekonomik Kazanımlar” ko-
nusunda konuşan Yarar, “Devletleri 
güçlü yapan ve ayakta tutan tanklar, 
toplar tüfekler değildir; milletlerdir. 
Millet olarak ne kadar güçlü olursa-
nız devletiniz de o kadar güçlü olur. 
Milleti güçlü olmayan her ülke dar-
madağın olacaktır” dedi.

“Tek bir kırmızı  
çizgimiz var”

Programa Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkan Vekili Atilla 
Ödünç ve BTSO Meclis Üyesi Zü-
beyde Demir’in yanı sıra TÜM-
SİAD üyeleri ve birçok sivil top-
lum kuruluşunun temsilcisi de ka-
tıldı. Programın açılışında konuşan 
TÜMSİAD Bursa Şubesi Başkanı 
Osman Arslan, “Bursa fethinin 691. 
Yıl dönümündeyiz. Bu vesile ile o 

günden bu güne vatan uğruna şe-
hadet şerbetini içmiş tüm şehitle-
rimizi rahmetle anıyoruz. TÜMSİ-
AD ailesi olarak en başından beri 
tek önceliğimizin vatan olduğu-
nu söylüyoruz. Devletimizin bö-
lünmez bütünlüğü ve bayrağımızın 
tekliği bizim için her şeyin önünde-
dir. Şu an gündem 16 Nisan’da yapı-
lacak referandum. TÜMSİAD aile-
si olarak bizler referandumdan evet 
çıkmasının ülkemiz için hayırlı ola-
cağını düşünüyoruz. Çünkü yurt 
içindeki ve yurt dışındaki bir takım 
olumsuz gelişmeleri herkes net bir 
şekilde yorumlayabiliyor” diye ko-
nuştu.

“Amaç Türkiye'nin fay 
hatlarını derinleştirmek"

15 Temmuz'dan sonraki ey-
lem tarzında farklılık oluştuğunu 
da ifade eden Yarar şunları söyledi, 
“Önce bir zemin hazırlanıyor, sos-
yal medyada bir ortam hazırlanı-
yor ve o konu üzerinden nokta atı-
şı yapılıyor. Hatırlayın; Reina sal-
dırısı zamanı yılbaşı kutlanır kut-
lanmaz konusu tartışılıyordu. Ga-
ziantep saldırısında yine önemli 
bir grubu saldırı için seçtiler. Kılıç-
daroğlu’na yapılan suikast girişimi 

de çok önemliydi. Kılıçdaroğlu’na 
o dönem darbe konusunda devle-
tinin yanında olup oyunu bozdu-
ğu için saldırı tertiplendi. Elazığ ve 
Kayseri gibi milliyetçilik konusun-
da hassas şehirlere özellikler saldı-
rıldı. İzmir’de neden olay olmuyor 
dendi ardından orada oldu. Bunlar 
bitti daha sonra bizi siyasi ve eko-
nomik olarak zorlamaya başladı-
lar. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi 
Andrey Karlov’un öldürülmesi gibi 
Uluslararası ilişkilerimize zarar ve-
recek gelişmeler de yaşandı. Yani 
amaç hep Türkiye’nin fay hatları-
nı derinleştirmekti. Eylemler hep 
buna özgü planlandı.” 

Yarar sözlerini şöyle sonlandır-
dı: “15 Temmuz’un dedikodusunu 
yapmayın. Yapanlar ya kanıt gös-
tersin, gösteremiyorsa da sonuna 
kadar sussun. Bu dedikodusu ya-
pılacak bir konu değil 249 şehide 
ve birçok gazimize ayıp oluyor. 15 
Temmuz bu ülkenin direnişiydi. İn-
şallah bu ülke dirilişi de yaşayacak.”

Etkinlik sonrası Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Vekili, TÜM-
SİAD Bursa Şube Başkanı Osman 
Arslan ve Başkan Yardımcısı R. Ha-
kan Ziya tarafından Mete Yarar’a 
teşekkür plaketi verildi.
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TÜMSİAD Kocaeli

TÜMSİAD KOCAELİ  VE 
BEŞİR DERNEĞİ’NDEN 
"BİR YUDUM SU ÇARE SENSİN" 
PROJESİ
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TÜMSİAD Kocaeli Şube 
Başkanı Erdoğan Yılmaz, 
Beşir Derneği iş birliğiy-

le başlattıkları Türkiye'nin en bü-
yük projesi olan "Bir Yudum Su 
Çare Sensin" projesi kapsamında, 
susuzluk çeken ülkelerde bin su 
kuyusu açılması için çalışmaların 
devam ettiğini bildirdi.

Kartepe Arslanbey Tır Kam-
yon Motorlu Taşıtlar Kooperati-

fi'nde (ARSTAŞ), tırların dorse-
lerine projenin tanıtım afişleri-
nin giydirilmesi için düzenlenen 
törende konuşan Erdoğan, Afri-
ka'da birçok ülkede susuzluktan 
ölmek üzere olan insanların bu-
lunduğunu belirtti.

Afrika'da susuzluk çeken va-
tandaşlara yönelik su kuyula-
rı açılması için çalışmaların de-
vam ettiğini vurgulayan Yılmaz, 

şunları söyledi: "Tırlar tüm Tür-
kiye'de gezmeye başladı. Destek-
lerinden ötürü kooperatif başka-
nı Şükrü Arslan ve yönetimine 
teşekkür ediyorum. Bir su kuyu-
su 130-150 bin kişinin ihtiyacını 
karşılıyor. Beşir Derneği şu ana 
kadar 130 su kuyusu açtı. Bizim 
çalışmalarımızla 20 kuyu açıldı. 
Türkiye genelinde çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam ediyor."



66 Mayıs - Haziran 2017

Makale

YÜKSELEN 
GÜÇ TÜRKİYE’NİN 

KOBİ’LERİ

Güç kelimesi birçok tanıma sahip 
bir kavramdır. Günlük konuşma-
larımızda sıkça kullandığımız an-

cak mahiyeti üzerine belki de hiç düşün-
mediğimiz bir kavram. Güncel sözlükte;  

(1) Fiziksel, düşünsel ya da ahlaksal 
bir etki yapabilme; bir etkiye direnebil-
me yeteneği, kuvvet: Kas gücü. 

(2) Bir olaya yol açan her türlü de-
vinim, kuvvet, takat  

(3) Sınırsız, mutlak nitelik: Yaratıcı-
nın gücü. 

(4) Büyük etkinliği ve önemi olan 
nitelik: Paranın gücü. Sivil toplum ör-
gütlerinin gücü. 

(5) Bir aygıtın, bir düzeneğin iş ya-
pabilme niteliği: Motorun gücü. 

(6) Siyasal, ekonomik, askeri vb. ba-
kımlardan etki ve önemi büyük olan 
her şey: Güçler dengesi.  

(7) Bir ulusun, bir ordunun vb.nin 
ekonomik, endüstriyel ve askeri potan-
siyeli: İnsan gücü.  

Gibi anlamları güç kavramının ge-
niş anlam yelpazesinden konumuzla il-
gili olan kısmı olarak sayılabilir. Biz bu 
yazıda özellikle güç kavramının iş yapa-
bilme niteliği, ekonomik bakımdan etki 
ve önem derecesi ve ekonomik ve en-
düstriyel potansiyel anlamlarını değer-
lendirmeye çalışacağız. 

Yeni Dünya  
Düzeninde Güç Kavramı

Yeni dünya düzeni son zamanlar-
da herkesin diline yerleşmiş bir hal aldı. 
Gelişen her olay başında veya sonun-
da yeni dünya düzeni kavramına bağ-
lanıyor. Aslında devlet kavramının or-
taya çıkması ile birlikte tarih boyunca 
güce dayalı rekabet hep var olmuştur. 
Tarihin her aşamasında güce atıfta bu-
lunulan faktörler farklı farklı da olsa, ni-
hayetinde gücü oluşturan faktörü elde 
etmek ve buna dayalı olarak hükmet-
mek devletlerin temel politikası olarak 
ön plana çıkmıştır. Yeni dünya düzeni 
ise kadim güç faktörünün yeniden ko-
numlandırılmasını ifade etmektedir. 21. 
yüzyılın güç faktörü yeni dünya düze-
ninde küresel ekonomi olarak tanım-
lanmaktadır. 

“Dünya ekonomisinin küreselleş-
mesi etkilerini iki temel alanda göster-
mektedir: 

(1) Sermaye akımlarının serbest-
leşmesinin sonucunda sermaye, en çok 
para kazanabileceği alanlara ve yerlere 
gitmeye başladı. 

(2) Üretimin yer değiştirebilmesi-
nin sonucu olarak da üretim en ucuza 
gerçekleştirilebileceği yerlere kaydırıldı. 

Üretimin en ucuza yapılabileceği yer-
ler, ucuz emek ve sağlanan vergi kolay-
lıkları nedeniyle başta Çin olmak üzere 
Uzakdoğu ülkeleriydi. 1980’lerden baş-
layarak ABD ve Avrupa sermayesi üre-
tim merkezlerini bu ülkelere kaydırdı-
lar. Çin ve diğer Uzakdoğu ülkeleri bir 
süre Amerikalı ve Avrupalı firmaların 
üretim üssü olarak çalıştı.

Endüstri 4.0; asıl olarak imalat sa-
nayiinde bilgisayarlaşmanın en üst dü-
zeye çıkarılması ve dolayısıyla üretimin 
yüksek teknolojiyle donatılmasını he-
defleyen bir yaklaşım. Burada üç temel 
amaç güdülüyor: 

(1) Üretimde insan emeğinin en 
aza indirilmesi ve bu yolla üretimdeki 
hataların ortadan kaldırılması. 

(2) Üretimin en üst düzeyde esnek-
liğe kavuşturulması ve bu yolla tüketici-
ye özel ürün yapabilme imkânının elde 
edilmesi. 

(3) Üretimin hızlandırılması.
Bu amaçlara ulaşıldığında Çin 

ve diğer Uzakdoğu ülkelerinin ucuz 
emekle elde ettikleri rekabet üstünlü-
ğü ortadan kalkacak. Üreticiyle tüketi-
cinin anlaşması çok daha kolay olacak. 
Örneğin beyaz boya üzerine siyah pu-
anlı desenleri olan bir otomobil isteyen 
tüketiciye, aşağı yukarı aynı fiyat kalıp-

‘’KOBİ’ler (Küçük ve Orta Boy İşletmeler) tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de ekonomik faaliyetlerin ana aktörleri ko-

numundadırlar. Yine değişen piyasa koşullarına hızlı uyum 
yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasında dengeli 

büyüme, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasında-
ki katkıları gibi bir dizi olumlu özellikleri nedeniyle, ülkelerin 

ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır.’’
Recep SEZER  

TÜMSİAD Genel Başkan Danışmanı
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ları içinde kalınarak, özel üretim yapıl-
ması mümkün olacak. Üretim hızlana-
cak ve bu yolla siparişin beklenme süre-
si son derecede azalacak.” (Mahfi Eğil-
mez, Kendime Yazılar, Endüstri 4.0)

Güç Faktörü  
olarak KOBİ’ler

KOBİ’ler (Küçük ve Orta Boy İş-
letmeler) tüm dünyada olduğu gibi ül-
kemizde de ekonomik faaliyetlerin ana 
aktörleri konumundadırlar. Yine deği-
şen piyasa koşullarına hızlı uyum ye-
tenekleri, esnek üretim yapıları, bölge-
ler arasında dengeli büyüme, işsizliğin 
azaltılması ve yeni iş alanları açılmasın-
daki katkıları gibi bir dizi olumlu özel-
likleri nedeniyle, ülkelerin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır.

Gelişmiş ülkelerin ulaştıkları eko-
nomik gelişmişlik seviyesini yakalama-
da KOBİ’lerin doğması, büyümesi, ge-
lişmesi ve korunması için uygun orta-
mı hazırlayacak politikalar geliştirmek-
te ve uygulamakta olduğu dikkat çek-
mektedir. 

Ülkemizdeki KOBİ’lerin ekono-
mik faaliyetlerdeki payı incelendiğinde, 
TÜİK verilerine göre işletmelerin yüz-
de 99,77’sini oluşturan KOBİ’ler, toplam 
istihdamın yüzde 78’ini, toplam kat-
ma değerin yüzde 55’ini, toplam satışla-
rın yüzde 65,5’ini, toplam yatırımların 
yüzde 50’sini, toplam ihracatın yüzde 
60,1’ini, toplam kredilerin yüzde 24’ünü 
gerçekleştirmektedir. Bu rakamlar, KO-
Bİ’lerin Türkiye ekonomisindeki önem-
li rolünü açıkça göstermektedir.

KOBİ’lerin Sorunları
KOBİ’ler Türk iş dünyasının en di-

namik bölümünü teşkil etmektedir-
ler ve hizmet ve imalat sektörlerinin he-
men hemen tüm alanlarında faaliyet 
göstermektedirler. Bu önemli özellikle-
rinin yanı sıra, KOBİ’lerin karşı karşıya 
kaldıkları sorunları bulunmaktadır. Bu 
sorunlar ekonominin itici gücü olma-
sı istenen KOBİ’leri ekonomi üzerinde 
yük haline getirebilmektedir. 

KOBİ’lerin sağlıklı ve sürdürüle-
bilir büyümeyi gerçekleştirebilmesi-
nin önünde iki ana problem bulun-
maktadır.

• Finansman Sorunları: Gerek öz 
kaynaklarının yetersizliği gerekse ihti-
yaçları olduğu noktada finansa ulaşa-
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bilme gerekse de ulaştıkları noktada fi-
nansman maliyetinin yüksekliği KO-
Bİ’lerin hareket kabiliyetini sınırlamak-
tadır. Bu sorunların üzerine bir de teda-
rik zinciri yönetimi konusundaki zafi-
yetlerin düşük kapasite ile çalışmaya se-
bep olması ve kaynakların stoklara ya-
tırılıp hareketsiz kalması durumu ek-
lenince KOBİ’ler ciddi anlamda likidi-
te problemleriyle karşı karşıya kalmak-
tadır. 

KOBİ’ler finansal sorunların sonu-
cu olarak yeni teknolojilere uyum sağ-
layamama ve yeni yatırım yapamama 
durumuna düşerek rekabetçi olama-
maktadırlar.

• Vizyonel Sorunlar:  KOBİ’ler ya-
pısal anlamda stratejik yönetim süreç-
lerini gerçekleştiremedikleri ve pazarla-
ma konusunda gerekli çalışmaları ger-
çekleştiremedikleri için rekabette geriye 
düşmektedirler. Ürünlerin pazarda ko-
numlandırılması, stratejik fiyatlama, re-
kabet analizi, ürün ve pazar çeşitlendir-
mesi, dış pazarlara açılma ve inovasyon 
konusundaki yetersizlikler KOBİ’lerin 
büyümesinde karşılaştıkları muhtemel 
diğer problemleri oluşturmaktadır. 

KOBİ’lerin ihracat kapasitelerine 
bakıldığında, KOSGEB’in ülke gene-

linde 50.000 firmayı kapsayacak şekil-
de yaptığı saha çalışmasına göre; firma-
ların ancak %35’i ihracat yapabilmekte-
dir. Kaynakların yetersizliği ve bilgi ek-
sikliği ihracatın önündeki en önem-
li engellerdir. 

Güçlü Türkiye’nin  
Güçlü KOBİ’leri

Türkiye’nin bölgesinde lider ve 
dünyada söz sahibi bir ülke olma yo-
lunda verdiği mücadelede iktisadi ba-
ğımsızlık büyük önem taşımaktadır. 
Güçlü Türkiye ancak güçlü ve bağım-
sız bir ekonomi ile var olacaktır. Güçlü 
ekonominin anahtarı ise üretken yapı-
da ihracat odaklı faaliyetler ve bu faali-
yetleri icra edecek güçlü KOBİ’lerdir. 

Yukarıda iki ana kategoride sınıf-
landırdığımız sorunların çözümünde 
aşamalar kaydedildiğinde ülke ekono-
misi üzerinde oluşturacağı pozitif etki 
gözle görülür hale gelecektir. Mevcut 
sorunların çözümünde devletin yap-
ması gereken ve hali hazırda yaptığı 
hamleler bulunduğu bilinmektedir. An-
cak makro hamlelerin yanında işletme-
ler tarafından mikro hamlelerin de ha-
yata geçirilmesi gerekmektedir. 

Çözümü kolaylaştıracak mikro 
hamleleri, takip eden yazılarda daha de-
taylı ele almak üzere, şimdilik kısaca sı-
ralayarak bitirelim. 

• KOBİ’lerin hem finansmana da-
yalı hem de nitelikli işgücüne ulaşma 
sorunlarını çözebilmek için genel ola-
rak çok başarılı olamadığımız ortaklık 
ve beraber iş yapma kültürünün oluş-
ması ve uzun vadeli sağlıklı ortaklıkla-
rın yaygınlaşması önem arz etmektedir.

• Satış ve pazarlama arasındaki 
fonksiyonel ve stratejik farkın anlaşılıp 
pazarlama faaliyetlerine yönelmek ge-
rekmektedir.

• Kurumsallaşma kavramının ar-
kasındaki felsefenin anlaşılması ve iş-
letmeyi kurumsallaştıracak hamlele-
rin kademeli olarak hayata geçirilme-
si önemlidir. 

• İşletmelerin kuruluş amaçlarına 
(vizyon ve misyon) ve en iyi yaptıkla-
rı işe odaklanarak o iş üzerinde uzman-
laşması yaralı olacaktır.  

• Aile işletmeleri olarak KOBİ’ler, 
“Aile Anayasaları”nı oluşturup hayata 
geçirmeli ve gelecek kuşakların işletme-
lerinin devamlılığını sağlayacak şekilde 
eğitim almalarını sağlamalıdır.  
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Yazımızın başlığında bulunan 
“köksüzleşme” kavramının sü-
reci ifade eden ekinden mül-

hem, “mukaddemde unutulma psiko-
lojisi varsa, 500 yıllık gibi kısa bir zaman 
diliminde ortaya çıkıp serpilmiş ‘kapita-
lizm’i de köksüzleşmenin bir sebebi gibi 
gösteren bu başlık neyin nesi?” diye so-
rulabilir.    

“Aslında bu soru bir yönüyle doğ-
ru bir yönüyle yanlış…” derim ben de! 
Doğru olan yönü, “batının köksüzlü-
ğünü bu tarihsel sürecin sonucu” öner-
mesini, yazının ana konusu yapıyormu-
şuz gibi görünmesindendir. Çünkü kapi-
talizm ilk evvel batıda ortaya çıkmış bir 

kavramdır. Bu yönüyle köksüzleşmeyi 
sebep gösterip, kapitalizmi ise onun so-
nucu göstermemiz gerekirdi. Fakat bu-
rada ciddi bir problem var:

Bugün dünya sistemi üzerine yapı-
lan analizlerin (ki muhalif olanların ana-
lizleri de buna dahil) örtük olarak, “batı 
merkezci tarih anlayışı”nı meşrulaştırdı-
ğını görürüz. Yani; her analiz, batının ta-
rihsel tecrübesini önceleyerek başlamak-
tadır. Bu da bilinçaltına hitap eden bir 
düşüncedir. Bu yüzden bizim yazımı-
zın ana tezini oluşturacak önerme “batı 
dışı toplumların (özellikle İslam dünya-
sı) ‘köksüz’leşmeleri, işte tam da yukarı-
da söylediğimiz örtük söylemin de da-

hil olduğu bir propaganda ile gerçekleş-
ti” üzerine oturacaktır. 

Fakat “unutulmuşluk ve köksüzlük” 
konusunun tarihsel serüveninin de, tam 
da bu topraklardan, yani vahdet iklimi-
nin yoğrulduğu ve bin yıllık bu iklimin 
esintilerinin dünyayı sardığı vatan parça-
sının irfanıyla açılması gerekiyor. 

“Buradan bakış” ve yukarıdaki aç-
mazın gidermek adına yazının yöntemi-
ni şu şekilde belirlenmeli:

İlk önce, batının unutulmuşluktan 
kaynaklanan köksüzlüğünün sonucu 
olarak ortaya çıkmış, felsefe diliyle söy-
leyecek olursak görüntüye çıkmış kapi-
talizm ele alınmalı, daha sonra da, kapi-

Hasan Hüseyin Öz

KAPİTALİZM VE 
KÖKSÜZLEŞME

Bugünün dünyasında 
hâkim olan kapitalist sis-
tem, batıda köksüzlüğün 
bir sonucu iken, batı dışı 

toplumlarda köksüzleş-
menin bir sebebidir.
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talizmin evrenselliği (!) çerçevesinde yol 
açtığı köksüzleşme fenomeni irdelenme-
li. Bütün bunları yapmak içinden “bura-
dan bakış” kavramı açılmalı…

“BURADAN BAKIŞ”
 “Rabbin seni terk etmedi…” 

(Duha;3) hikmeti mucibince, insa-
nın her dem taze ümitle beslenme-
si ve gayb’a imanla da “insanın mutlak-
lığı” hastalığından kurtulması, düşün-
ce ve eylemlerinin bir irfan çerçevesin-
de şekillenmesini sağlar. Bu yüzden ku-
şatıcı bir muhayyileye ulaşır insan. Yani 
hem bir iç birliğini sağlar hem de rabbi-
mizin yarattığı bu alemi bir vahdet ayna-
sından seyrederek “yabancılaşma” ille-
tinden kurtulur. 

Küçük alem olan insandan, büyük 
aleme geçtiğimizde ise, mülk suresinde 
belirtildiği gibi “hiçbir boşluğun olma-
dığı, her şeyin yerli yerinde bulunduğu” 
hikmetinden hareketle, yine küçük alem 
olan insanın bu hikmeti “tekrar tekrak 
bakarak, duyarak, dinleyerek” kavraması 
ve gayb hakikatine iman etmesi, bütün-
cül bir bakışla donanmasını sağlar.

Buradaki gayb hakikati kavramı 
üzerinde biraz durmamız gerekir. Alem 
beş duyu hassasını aşan bir oluş bütünü-
dür. Geçmiş ve gelecek hep bu alemin 
içinde tecelli etmiştir. Zuhurun ve tecel-
linin tasarrufu Rabbin elindedir. Bütün 
bu hikmeti, beş duyu hassasının belir-
lediği sınırlı ve şekilsel akılla kavramak 
mümkün değildir. Onu kavramak, daha 
doğrusu künhüne varmak, ancak kalb 
ve imam maturidinin ifadesiyle “kalbin 
içinde yer alan gönülle” mümkündür. 
Yusuf Has Hacib’in dediği gibi “gönülsüz 
akıl kör ve topaldır” çünkü. 

Gönül ve akıl ahengi ise “buradan 
bakış”ı şu şekilde dile getirir: 

Çalabım bir şâr yaratmış
İki cihan aresinde
Bakıcak didar görünür
Ol şârın kenaresinde
Nagihan ol şare vardım
 Anı ben yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım
 Taş û toprak aresinde
(Hacı Bayrım-ı Veli hz.)
Şar gönül demektir. Rabbim iki ci-

han arasında bir gönül yaratmış. Göz, 
bu gönül kenarından bakar. Gönüle var-
dım, onun dahi yapılır gördüm. Bu yapı-

lışla birlikte ben de taş ve toprak arasın-
da yapıldı. 

Oluşu fark etmiş bir idrakin, vah-
det aynasında seyrettiği alem, ne eksik, 
ne nakıs, ne de pörsümüştür. Pörsüyen, 
harab olan insanın kendisidir. Orada ne 
unutan vardır ne de unutulan. Unutul-
muşluk vehmine kapılan insandır. 

İnsan vahyi hikmetten uzaklaştığın-
da, unutulmuşluk hissi kendini en acı-
masız şekilde gösterir; gelecek ütopya ve 
trajedi arasındaki gerilimde müthiş bir 
korkuya sebep olur ve nihayet umutsuz-
luğun yıkıcılığına esir olunur; İşte size 
“var”lığın üzerinin örtülmesi ve hiçlik 
çukuru…

KÖKSÜZLÜK VE  
KAPİTALİZM   

Birçok tarihçiye göre, kapitalizm Av-
rupa’da neşet etmiş(!) “Piyasa” kavramıy-
la açıklanabilen tarihsel bir sürecin ifa-
desi! İlk önce birkaç yüzyıl süren ticaret 
devrimi, sonra İngilterede başlayıp bü-
tün dünyayı saran sanayi devrimi kapi-
talizmin tarihsel olarak ortaya çıkarıp 
kökleştirmiştir. 

Bu süreç, Avrupa tarihi ve dolayısıy-
la bugün dünya için yeni ve biricik(!) bir 
süreçtir. İnsanoğlu piyasaları keşfetmiştir 
ve Adam Simith’te ifadesini bulacak olan 
bir doktrinle(!) de “bu piyasalar kendi 
kendilerini” işlemektedir.

Karl Polanyi bu sureci şöyle ana-
liz eder:

“Piyasa ekonomisi, kendi kurallarına 
göre işleyen bir piyasalar sistemi demek-
tir; daha teknik terimler kullanırsak, pi-
yasa fiyatları ve yalnızca piyasa fiyatlarıy-
la yönetilen bir ekonomidir bu. Ekono-
mik yaşamın tümünü dışarıdan yardım 
ve müdahale gelmeden örgütleyebilen 
bu tür bir sisteme, kesinlikle kendi ku-
rallarına göre işleyen bir sistem denile-
bilir. bu kaba göstergeler, söz konusu se-

rüvenin insan soyunun tarihinde eşi gö-
rülmemiş bir nitelik taşıdığını açıklamak 
için yeterli olmalı.” (Karl Polanyi, Büyük 
Dönüşüm shf: 85)

Homoeconomicus’un doğumu. Her 
şeyden yalıtılmış piyasalar kuramı, ister 
istemez, ekonomik çıkarların başat belir-
leyiciliği altındaki hayatın, yalıtılmış in-
san, yalıtılmış mal kavramlarını da bera-
berinde getirir. 

Halbuki tarihin ilk çağlarından beri 
insanların ekonomik faaliyetlerde bu-
lunduğu bilinmektedir. Bu ekonomik fa-
aliyetler de piyasalarda gerçekleşiyordu. 
Fakat tarihin hiçbir döneminde, piyasa-
lar yalıtılmış ve hayatın bütününü kuşa-
tan bir anlama sahip değildi. Aslında bu-
gün de öyle değil. Sadece ve sadece in-
sanlara yukarıdaki ilke esoterik bir bilinç 
olarak yüklendi iktisatçılar ve kapitalist-
ler tarafından. 

Bu esoterik yüklemenin temelinde 
ise, yine bir o kadar esoterik olan bir ta-
nım vardı. 

İktisat, sınırsız ihtiyaçların sınır-
lı kaynaklarla karşılanma çabasıdır. Bu 
esoterik tanım birkaç anlam dayatması-
nı beraberinde getirdi. 

İnsan, sınırsız ihtiyaca sahiptir; yani 
insan müthiş bir iştihaya sahip olmalıdır. 
İhtiyaç kavramı, arzu ve iştiha kavram-
larıyla yer değiştirmiştir. Bugünkü tüke-
tim toplumunun oluşumu…

Tanımın ikinci önermesi kaynakla-
rın sınırsız olmasıdır. 

Bu önermenin üzerinde biraz dur-
mak gerekir. 

Kapitalizmin oluşum evresinde, 
Adam Smith’in doktrine ettiği modern 
ekonomi ilmi(!), kaynaklarının sınırlılı-
ğı çerçevesinde bir kısıt oluştururken, as-
lında batıda varolagelen kosmos tasav-
vurunun ve ahlak anlayışının sadece ve 
sadece nicelik açısından yeni bir tanımı-
nı yapmıştır. 
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Şöyle ki;
Göksel tanrının (bu tabir hristiyan 

teolojisinin argümanıdır), yedinci gün 
göğe çekilmesi ilkesi, örtük olarak bu 
alemin yersel zeminde yetersiz kalışını 
ortaya koyar. 

İkincisi ise ta baştan beri söylediği-
miz “unutulmuşluğu” doğuran, çarmıh-
ta unutulmuş oğul(!) metaforu, ilahın(!) 
antropomorfik (insanlaşmış ilah) niteli-
ğini ortaya koyar. Zaten hristiyan teolo-
jisi, antropomorfik bir tanrıyı öngörür. 
Yani zaman zaman tashih edilen, hatalar 
yapan bir tanrı…

Bu iki ilkeden mülhem, alemin ve 
dünyanın kamil bir şekilde yaratıldığı il-
kesini ortadan kaldırılır. 

Tanımın birinci önermesiyle iştiha-
sı ve arzuları peşinde koşan insan oluş-
turulurken, bu insanın trajik yazgısına(!) 
sebep olan hristiyan tanrı anlayışının ya-
ratma konusundaki “eksiklik”ten mül-
hem kaynak sınırlılığı ilkesi ortaya ko-
nulur ki, bugünkü iktisadi düşünce, bu 
önvarsayımı mutlak doğru kabul ede-
rek üzerine yükselmiştir.  Bugünkü ikti-
sat politikaları da bu “mutlak doğru”(!)
nun değişik şekillerde uygulanmasın-
dan ibarettir. 

VE KÖKSÜZLEŞME
Batı düşüncesinin köksüzlüğüne se-

bep olan unutulmuşluk psikolojisi bu se-
fer, insanın sorumluluğunu bireyin çı-
karlarıyla sınırlayan bir psikolojiyi orta-
ya çıkarır. Bu birey, “mış gibi davranır”. 
Kendisi de “unutanı unutmak” tama-
men bu dünyaya odaklanıp, kendi arzu 
ve iştahlarının peşinde koşarak, cen-
net ve cehennemin bu dünyada olduğu-
nu söylemeye başlar. Artık her yol mü-

bahtır!
Batının köksüzlüğünün sonucu ola-

rak ortaya çıkan bu birey, maşeri vicdan-
dan da azadedir. Onun tek gayesi kazan-
mak ve ilerlemektir. Kendi topraklarının 
dışındaki insanlar, bu ilerlemenin birer 
aracı veya düşmanıdır. 

Bu psikoloji, batının sömürge top-
raklarına yayılır. Arkaik dönemden kal-
ma kutsal kitap(!) dahi bunun bir aracı 
olarak kullanılabilir. Eklasya (yani kilise) 
tashih edilen tanrı fikrini kendi içinde 
yaşarken, başka dünyalara, başka mede-
niyetlere kurtarıcı ışık, mutlak düşünce 
olarak empoze edilir. Mutlak ışığın var-
dığı topraklar beyaz adamın, sömürgesi-
ne açıktır artık. 

İkinci aşama, batının aydınlanma ile 
oluşturduğu düşüncenin dünyaya servis 
edilmesi aşamasıdır. Bunun adı bilimsel-
lik ve ilerlemedir. Bugün bütün dünya-
da idealize edilen “piyasa toplumu” söy-
lemi de işte, ekonominin bilimselliği ve 
mutlak doğruluğu çerçevesinde, sekü-
ler(!) misyonerler tarafından yayılması-
nın bir argümadır. 

“Batı düşüncesi” aslında ilk çağdan 
itibaren köksüz ve anokraniktir. Pagan 
dünya, hristiyan teolojisi ve aydınlan-
ma sonrası düşünceler, özde aynı ilke ta-
rafından yönlendirilmiş bir düşüncenin 
yansımalarıdır. Bu konuyu başka bir ya-
zıya bırakarak belirtelim ki, pagan dün-
yada baba ve oğul çatışması, hristiyan te-
olojisinde babanın oğlunu unutması ola-
rak tezahür ederken, aydınlanma dü-
şüncesinde bu sefer oğlun babayı unut-
ma gayreti olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu çerçevede, köksüzleşme, batı dü-
şüncesine müptela olmuş dünyanın baş-
ka yerlerine ilişkin yeni bir tarihsel sü-

reçtir; aşağı yukarı iki yüzyıllık bir süreç. 
Bugünün dünyasında hakim olan kapi-
talist sistem, batıda köksüzlüğün bir so-
nucu iken, batı dışı toplumlarda köksüz-
leşmenin bir sebebidir.

Kapitalizmin ortaya çıkışı maddi 
faktörlerin yanı sıra manevi (dini 
ve fikri) faktörlerle de açıklanmaya 
çalışılmıştır. 

Karl Marx burjuva toplumunun 
Yahudileşmiş bir toplum olduğunu 
söyler. Teoman Durali de modern 
küresel sistemin İngiliz-Yahudi terki-
binin bir sonucu olduğunu savunur. 

Werner Sombart ise, kapitalizmi 
“kültürün bütününe kendi özel kimlik 
ve gayesine aşılayan niceleştirici 
rasyonalite ruhu tarafından yönlen-
dirilen, birbirine bağımlı bir kültürel 
kompleksin ifadesi” olarak görür. 
Ve Sonbart da kapitalizmin manevi 
kökeninde Püritanizm ve Yahudiliği 
bulur. 

Ve yine Sonbart’a göre Kapita-
lizm:

“insanlar tarafından meydana 
getirilen, fakat yaratıcısının(!) faali-
yetlerini, onun iradesine başvurma-
dan etkilen bir sistemdir… Sistem, 
kapitalist işletmeye bir hayalet gibi 
nüfuz eder. Girişimcinin bizzat ken-
disine hakim olur… Onu, kendisi için 
gerekli olan şeyleri yapmayı zorlar… 
Sistem bizzat kendinin olan bir hayat 
yaşar.”

Ünlü sosyal bilinci Weber ise kapi-
talizmin köklerini Luther’e ve Protes-
tan ahlakına dayar. İşin ilginç tarafı 
yine batılı bir bilim adamı olan R. H. 
Tawney tarafından ortaya konulduğu 
gibi Protestanlığın kapitalizmden 
nasıl etkilendiği konusu. 

Tawney’e göre:
Çok çalışma, tutumluluk, vb. 

özellikler üzerindeki ısrarıyla Protes-
tan ahlakı, kapitalizmin doğuşuna 
katkıda bulunmuştu muhakkak, fakat 
aynı zamanda Protestanlığın kendisi 
giderek kapitalistleşmekte olan bir 
toplumdan etkilenmekteydi. 

Bizim antropomorfik (insanlaş-
mış) tanrı anlayışı dediğimiz husus 
burada tam ifadesini buluyor…

KAPİTALİZMİN 
KÖKENİ VE DOĞASI
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“ÜRETEN TÜRKİYE 
KONUŞUYOR” 
TOPLANTILARININ İLKİ 
ANKARA’DA YAPILDI



75Mayıs - Haziran 2017

İş Dünyası

Toplantıya Gümrük ve Tica-
ret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 
TÜMSİAD Genel Başkanı Ya-

şar Doğan,  TOBB, Hak-iş, TESK, 
Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, Türkiye 
Kamu-Sen, TZOB ile iş dünyası sivil 
toplum kuruluşları ASKON, MÜSİ-
AD, TİM, TÜGİAD ve TÜGİK Baş-
kan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Do-
ğan ülke ekonomisinin dörtte üçünü 
oluşturan KOBİ’lerin kendi bölge is-
tihdam ve üretim ortamı için haya-
ti önem arz attığını belirterek ‘’ Üre-
ten Türkiye için gerçekleştireceğimiz 
toplantıların ilkini bu gün Ankara’da 
yaptık. İki aylık dönemde her bölge-
den 12 ilde bölgenin problemlerini 
dinleyip o bölgeye çözümler üretece-
ğimiz istişare toplantıları düzenleye-

ceğiz. Bölgeler arasındaki ekonomik 
dengesizliğin ortadan kaldırılması ve 
KOBİ’lerimizin ekonomiye daha faz-
la katma değer üretmeleri için yerin-
de teşhisler yapıp, yerinde çözüm-
ler üreteceğimiz bu toplantılar büyük 
önem arz etmektedir.’’dedi.

İlki Ankara, Türkiye Odalar ve 
Borsalar BirliğiSosyal Tesisleri’n-
de, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkçi’nin başkanlığında ger-
çekleştirilen toplantılar Van, Eskişe-
hir, Diyarbakır, Adana, İzmir, Sam-
sun, Edirne, Antalya, Malatya, Bur-
sa, Konya ve Gaziantep’te de yapıla-
cak. Her bölgenin sahip olduğu eko-
nomik değerlerin, o bölgeye sağlanan 
destek ve teşviklerin, bölgedeki yatı-
rım imkânlarının ve gelecek beklenti-
lerinin değerlendirileceği toplantılara 

İş dünyasının ülke ekonomi-
sine katma değer sağlamak 

üzere geleceğe yönelik ticaret 
ve yatırım planlamalarına 

ön ayak olmak, üretim, istih-
dam, yatırım ve teşviklerle il-
gili sorunları ortaya koymak 

ve çözüm önerileri geliştir-
mek, üretimin önemi konu-

sunda farkındalığı artırmak 
amacıyla,  tüm Türkiye gene-
linde ‘’Üreten Türkiye Konu-

şuyor’’ temalı toplantıların 
ilki Ankara TOBB Sosyal Te-

sislerinde gerçekleştirildi.
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TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Do-
ğan ve söz konusu illerin şube başkan-
ları da katılacak.

Üreten Türkiye Van’da 
Konuştu 

Ülkemizin ekonomik değer üre-
ten kesimlerinin geleceğe olan güve-
nini artırmak, üretimle ilgili sorunla-
rı ortaya koymak ve çözüm önerile-
ri geliştirmek, üretimin önemi konu-
sunda farkındalığı artırmak amacıy-
la,  tüm Türkiye genelinde Üreten Tür-
kiye Konuşuyor temalı toplantılar dü-
zenlenecek. 12 ilde gerçekleşecek olan 
toplantılardan ilki Van’da yapıldı. Eli-
te World Hotel’de gerçekleşen toplan-
tıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkçi, TÜMSİAD Genel Başkanı Ya-
şar Doğan,  TOBB, Hak-iş, TESK, Me-
mur-Sen, TİSK, Türk-İş, Türkiye Ka-
mu-Sen, TZOB ile iş dünyası sivil top-
lum kuruluşları ASKON, MÜSİAD, 
TİM, TÜGİAD ve TÜGİK Başkan ve 
450 temsilci yer aldı.

‘’Üreten Türkiye Konuşuyor’’ top-
lantılarının önemine değinen TÜMSİ-
AD Genel Başkanı Yaşar Doğan, teşvik 
paketleri, istihdam seferberliği ve eko-
nomi ile ilgili istişarelerde farkındalık 
oluşturmak için bu toplantıların haya-

ti önem taşıdığını söyledi. Doğan, ‘’Üre-
ten Türkiye için gerçekleştireceğimiz 
toplantıların ilkini Van’da gerçekleştir-
dik. Van ve Doğu Anadolu’nun ekono-
mik sorunları, alınan tedbirleri ve alı-
nabilecek önlemleri istişare ettik. En 
önemlisi Van uluslararası ekonomiye 
nasıl adapte edilebilir, bu konular üzeri-
ne eğilmek için bir araya geldik” dedi.

Çiftçiden işçiye, memurdan işve-
rene kadar üreten herkesi temsil etti-
ğimiz bu çalıştaylarda çok başarılı so-
nuçlar alınacağını belirten Başkan Do-
ğan, “İki aylık dönemde her bölgeden 
12 ilde, bölgenin problemlerini dinle-
yip o bölgeye çözümler üreteceğimiz 
istişare toplantılarını Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığımız öncülüğünde düzen-
leyeceğiz. Bölgeler arasındaki ekono-
mik dengesizliğin ortadan kaldırılma-
sı ve KOBİ’lerimizin ekonomiye daha 
fazla katma değer üretmeleri için ye-
rinde teşhisler yapıp, yerinde çözüm-
ler üreteceğimiz bu toplantılar büyük 
önem arz etmektedir’’ diye konuştu.

“Sözden çok iş üretme 
zamanı’’

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkla-
dığı Doğu ve Güneydoğu Yatırım Teş-
vik Paketi’nin ardından bölgeye yöne-
lik proje ve yatırım çalışmalarını artı-

ran TÜMSİAD, tekstil, gıda, kültür tu-
rizmi, sağlık, ulaşım, konut, makine 
teçhizat ve fuarcılık alanlarındaki faa-
liyetlerine hız verdi. Bölgedeki teşvik 
paketlerinin hayata geçirileceği mer-
kezlerden birinin de Van olacağını 
açıklayan Doğan, “Artık sahada olup 
sözden çok iş üretme zamanı” dedi.

“2023 yılında Doğu ve 
Güneydoğu ekonomimizin 
devlerinden birisi olacak’’

Doğu ve Güneydoğu’daki yatırım-
ların, bölge kalkınma farklarını bü-
yük oranda ortadan kaldıracağını be-
lirten Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: 
‘’Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin 
üreten ve ekonomiye katkı sağlayan 
bir güce ulaşması, ülkemiz için büyük 
önem arz ediyor. Çünkü uzun zaman-
dır mücadele ettiğimiz terör; kargaşa-
dan, gözyaşından, sosyal refah düzeyi-
nin düşüklüğünden güç alıyor ve yatı-
rımların da önünü kesmeye çalışıyor. 
Bütün bu problemlerin ortadan kal-
dırılmasında yatırımcılarımıza büyük 
görev düşmektedir. Doğu ve Güney-
doğu Türkiye’nin geleceğidir. Bugün 
yapılacak çalışmalarla 2023 yılı gel-
diğinde Doğu ve Güneydoğu bölgesi 
ekonomimizin devleri olan kuruluşla-
ra sahip olacaktır.’’
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Haber

‘Bu Ramazan Garip Kalmasın’ slo-
ganıyla yola çıkan Beşir Derne-
ği’ne; içerisinde nohut, pirinç, 

bulgur, salça, reçel, şeker, yağ, çay, tuz, 
un gibi temel gıda ürünlerinin olduğu 
kumanya bağışlarınızla destek olup, bir 
ailenin mutfak ihtiyacını karşılamak için 
yardımda bulunabilirsiniz. (80 TL)

Zekât ve fitrelerinizle Türkiye’de 
ve tüm dünyada kimsesizlerin, muh-
taçların ve yetimlerin yüzlerini gül-
dürebilir; ailenizle yaşadığınız iftar 
sevincini bir başka ailenin de yaşa-
ması için kişi başı 15 TL olarak nakdi 
iftar bağışı gerçekleştirebilirsiniz. 

Arife günü bayramlık bağışları-
nızla bir yetimin, bir ihtiyaç sahibinin 
bayramlığını tedarik edebilir; onların 
da bayram coşkusunu doyasıya yaşa-
masına vesile olabilirsiniz. (80 TL)

Ayrıca bu yıl ‘Bir Kap Bir Kalp’ 
kampanyasını da hayata geçirerek Ra-
mazan’da yardımda bulunmak isteyen 
vatandaşların hayrına vesile oluyoruz.

Bu Ramazan, ihtiyaç sahibi aileler 
‘Bir Kap Bir Kalp’ kampanyasıyla sı-
cak yemeğe kavuşacak. Fabrikada ya-
hut herhangi yemek şirketinde üretil-
miş yemekleri değil, bağışçıların ken-
di emekleriyle bizzat pişirmiş oldu-
ğu yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tıracak olan Beşir Derneği, toplum-
da unutulmaya yüz tutmuş güzellik-
leri yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a Türkiye’nin 81 ilinde 
tam 258 noktada bulunan temsilcilikleri ve binlerce gönül-
lüsüyle insani yardım çalışmaları yürüten Beşir Derneği, 
mübarek Ramazan ayı için hazırda bekliyor.

BU RAMAZAN 
GARİP KALMASIN
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Tüm Türkiye genelinde her gün; 
içerisinde yetim bulunan, savaş mağ-
duru olan, mazlum ve kimsesiz kalan, 
iftar yemeği dahi pişiremeyecek ka-
dar ihtiyaç sahibi olan ortalama 1000 
aileye çorba, ana yemek, pilav/ma-
karna çeşitleri başta olmak üzere tat-
lı, salata, meyve, içecek gibi malzeme-
lerle de zenginleştirilmiş mönüler ha-
linde ve bağışçının bizzat kendi evin-
de severek pişirdiği iftarlıklar dağıtı-
lacak.

Beşir Derneği temsilcisiyle ile-
tişime geçen bağışçı, iftardan 3 saat 
önce kendi pişirdiği yemekleri hazır-
layıp Beşir gönüllülerinin sefer tasla-
rına doldurarak teslim edecek. Beşir 
ekipleri de teslim aldıkları iftarlıkları 
daha önceden tespit edilen ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştıracak.

Böylece Ramazan sonuna kadar 
30.000 aileye ulaşmayı hedefleyen Be-
şir Derneği, ‘Bir Kap Bir Kalp’ kam-
panyasıyla kendi yediğinden yedirme, 
birileri için bir şeyler yapma, iftar se-
vincini paylaşma gibi toplumu ayak-
ta tutan ve kardeşlik bağlarını pekiş-
tiren güzellikleri tekrardan yaşatma-
yı hedefliyor.

Haydi! Bu Ramazan garip kalma-
sın! Hep birlikte kimsesizlerin, yetim-
lerin ve muhtaçların Beşir’i olalım…
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Ekonomi

Global insan kaynakları şirketi Randstad’ın ‘Work-
monitor/İnsan Kaynakları İstihdam Araştırma-
sı Raporu’na göre; Türkiye’de dijital bilinç artıyor, 
ekonominin gidişatından memnuniyet duyanlar da 
çoğunlukta. Araştırmada görüşlerine başvurulan 
katılımcıların yüzde 60’ı 2017 yılında Türkiye’deki 
ekonomik durumun iyileşeceğini düşünüyor.

İçinde bulunduğumuz dijital 
çağda teknolojiye uyum sağ-
lamak, ayak uydurmak birey-

lerin olduğu kadar şirketlerin de 
önem vermesi gereken bir konu. 
Dijital bir strateji belirleyeme-
yen şirketler, genellikle rakiple-
rinden birkaç adım geriye düşü-
yor. Global insan kaynakları şir-
keti Randstad, yılın 4 çeyreğin-
de paylaştığı ‘Workmonitor/İn-
san Kaynakları İstihdam Araş-
tırması Raporu’na göre Türki-
ye’deki şirketlerin büyük çoğun-
luğu dijital bilince sahip, ancak 
daha gidecek çok yolumuz var. 
Workmonitor raporu araştırma-
sı, 2003 yılında Hollanda’da baş-
lamış, Almanya ile devam et-
miş ve şu anda 34 ülkeyi kapsı-
yor. Araştırma Avrupa, Asya Pa-
sifik ve Amerika’da yürütülüyor. 
Yılda 4 kere yayınlanan araştır-
ma raporu, yerel ve global istih-

dam piyasalarına dair hareketli-
lik (mobility) trendlerini sunu-
yor. 18-65 yaş aralığındaki, haf-
tada en az 24 saat çalışan kişiler-
le yapılan araştırmaya, her ülke-
den genel temsiliyete sahip mi-
nimum 400 kişi katılıyor. 

Dijital bilinç artıyor
Araştırmaya göre global ola-

rak, katılımcıların yüzde 84’ü 
şirketlerinin dijital stratejisinin 
olmasının önemini doğrularken, 
yüzde 59’u da şirketlerinin elle 
tutulur bir dijital stratejisinin ol-
duğunu söylüyor. Hindistan yüz-
de 84 ve Çin yüzde 81 oranla-
rı ile değerlendirmede en üst sı-
ralarda yer alırken, Japonya yüz-
de 42 ve Macaristan yüzde 41 ile 
en düşük seviyede kalan ülke-
ler oldu. Türkiye’de ise katılımcı-
ların yüzde 66’sı şirketlerinin di-
jital stratejisi olduğunu belirtti. 

Eda Ertürk

HALK EKONOMİNİN
GİDİŞATINDAN 
MEMNUN
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Bu sonuca göre ülkemizde diji-
tal bilincin oldukça arttığını, an-
cak henüz yeterli seviyede olma-
dığını söyleyebiliriz. Konuya pa-
ralel olarak katılımcıların yüz-
de 83’ü mevcut şirketlerinde diji-
talleşme için gereken bilgi ve be-
cerilerin bulunması gerektiğini 
aktarırken,  yüzde 86’sı gelecek-
te iş devamlılığını sağlayabilmek 
için bu alanda kendi yetkinlik-
lerini de geliştirmesi gerektiğini 
düşünüyor. Ayrıca, katılımcıla-
rın yüzde 76’sı yaptıkları müker-
rer işlerin otomatize edilmesi du-
rumunda, şirketlerine daha fazla 
değer katacaklarını aktarıyorlar 
ve yine yüzde 76’sı pek çok kat-
ma değeri düşük, rutin iş üzerine 
uğraştıklarını iletiyorlar.

Ekonomik durum  
2017’de iyileşecek

Katılımcıların yüzde 60’ı 2017 

yılında ülkedeki ekonomik du-
rumun iyileşeceğini düşünürken, 
yine aynı oranda katılımcı Türki-
ye’deki ekonomik durumun 2016 
yılında 2015 yılına göre daha iyi 
olduğunu düşünüyor.  Türki-
ye’den katılımcıların yüzde 76’sı 
maaşlarında artış beklerken, 2 
katılımcıdan biri tek seferlik prim 
ya da bonus almayı bekliyor.

İş değiştirme  
beklentileri düştü

Türkiye de dahil olmak üze-
re, dünya çapında pek çok ülkede 
çalışanlar önümüzdeki 6 ayda iş 
değiştirmeyi beklemiyorlar. Ay-
rıca, bir önceki döneme kıyasla 
katılımcıların iş değiştirme bek-
lentilerinde önemli ölçüde dü-
şüş gözlemleniyor. Katılımcıların 
yüzde 72’si son 6 ayda iş değiştir-
mediklerini eklerken, halihazır-
da sadece yüzde 7’si aktif olarak 

iş aradıklarını aktarıyor. İş arama 
istekliliğindeki düşüşle birlikte, 
katılımcıların yüzde 74’ü işinden 
memnun olduğunu belirtiyor. 

En hareketli sektör  
teknoloji

Randstad yetkililerinden 
edindiğim bilgiye göre şu anda en 
hareketli sektör teknoloji sektö-
rü. Talep de arz da büyümeye de-
vam ediyor. Teknoloji şirketleri-
nin sayısı inanılmaz bir hızla artı-
yor. Hala nitelikli eleman ihtiyacı 
mevcut ve sektör büyüme trendi-
ni koruyacağa benziyor. Konusu 
doğrudan teknoloji üretmek ol-
mayan şirketler bile, içeride tek-
nolojik değişime ayak uydurmak 
ve gerekli önlemleri almak için 
yetkin profesyonelleri çalıştırma-
ya başlıyor. Teknolojinin ardın-
dan ikinci en hareketli sektör ise 
sanayi sektörü olarak belirtiliyor.
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Günümüzde artan internet 
kullanımı ve bilgi teknolojile-
rinin gelişmesi siber saldırı-

larda da artışı beraberinde getiriyor. 
Şahsi bilgiler, kurum bilgileri ve dev-
let sistemleri bu alanları ustaca kulla-
nan hacker diye tabir edebileceğimiz 
art niyetli kişilerin hedefi olmaya de-
vam ediyor. Siber saldırılar 2016 yı-
lında da kişi ve kurumları hedef al-
maya devam etti. Geçtiğimiz yıl-
da büyük ve orta işletmeler ile kişisel 
hesapların yanı sıra Yahoo, Amozon 
ve Spotify gibi global firmalar da si-
ber saldırılara uğradı. Siber saldırılar 
ülkeleri de hedef almaktan geri dur-
madı. 2016’nın son günlerinde siber 
saldırıların ülke ilişkilerini ne den-
lietkileyebileceğini gösteren bir olaya 
şahit olduk. Rusya ile ABD arasında 
patlakveren diplomatik krizde, Was-
hington Moskova’yı, ‘ABD seçimle-
rini manipüle edebilecek ölçüde’ bir 
siber saldırı düzenlemekle suçladı.

Dünyada bunlar olurken Tür-
kiye’de de durum pek farksız değil-
di. Türkiye 2016 yılında birçok siber 
saldırıya maruz kaldı. Bilgi Tekno-
lojileri ve İletişim KurumuUlusal Si-
ber Olaylara Müdahale Merkezin-
de (USOM) görevlendirilmek üzere 
personel alacağını ve düzenlenecek 

yarışmayla alınacak personelde, me-
zuniyet ve tecrübe şartı aranmayaca-
ğını duyurdu. Öte yandan STM’nin 
2016’nın son çeyreğinde yayınladı-
ğı Siber Tehdit Durum Raporu’nda 
Türkiye’ye karşı yapılan siber saldırı-
ların 2017 yılında da Türkiye ekono-
misine yönelik siber saldırıların ar-
tacağına en çok saldırının bankacılık 
ve finans kuruluşlarına olacağının 
öngörüldüğüne değinildi.

2016’NIN EN ÖNEMLİ 
SİBER SALDIRILARI

2016 yılı özellikle Türkiye’de si-
ber saldırıların arttığı bir yıl oldu. 
2016’da siber saldırılar kişileri ve ku-
rumları büyük oranda tehdit etti. İşte 
2016 yılında kişi, kurum ve hükü-
metleri hedef alan dikkat çeken sal-
dırılar.

YAHOO
Yahoo 2016 yılında iki tane siber 

saldırıya hedef olduğunu kamuoyu-
na duyurdu. Yahoo 2016’nın Ara-
lık ayında ortaya çıkan veri sızıntı-
sında 2013 yılındaki bir güvenlik ih-
laliyle bir milyar kadar Yahoo! hesap 
bilgisinin korsanlar tarafından çalın-
dığı belirtti. Eylül 2016’da Yahoo! ta-
rafından yapılan duyuru sonucunda 

Siber Tehdit Durum Raporu’nda Türkiye’ye kar-
şı yapılan siber saldırıların 2017 yılında da ar-
tacağı vurgulandı. En çok saldırının bankacılık 
ve finans kuruluşlarına olacağı öngörüldü. Uz-
manlar özellikle “son teslim tarihli” gönderile-
rin paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

SİBER SALDIRILARDA 
ARTIŞ BEKLENTİSİ
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n İnternet ve veri güvenliği hizmeti veren 
Trend Micro siber saldırılardan korunmak için gerekli 
tedbirleri sıraladı. İşte dikkat edilmesi gerekenler;

n Kapsamlı ve sürekli güncellenen bir veri gü-
venliği yazılımı kullanın.

n E-postaların ekinde bulunan e-faturalar, 
fotoğraflar, metin belgeleri, videolar ve diğer dos-
yaları bilgisayarınıza indirmeden önce güvenlik ta-
ramasından geçirin. Kaynağından emin olmadığınız 
e-postalardaki dosyaları açmayın.

n Aldığınız e-postaların kim tarafından gön-
derildiğini her zaman kontrol edin ve e-postalarla 
gelen bağlantı adreslerine doğrudan tıklamayın. 
Bunun yerine bu adresi web tarayıcısına yazarak 
siteye giriş yapın.

n Mobil uygulamaların güvenli olduğundan ve 
herhangi bir zararlı yazılım içermediğinden emin ol-
duktan sonra cihazınıza indirip kullanmaya başlayın.

n Facebook, Twitter, Linked-in gibi sosyal 
medya hesaplarınızı herkese açık tutmayın. Tanıma-
dığınız kişilerin erişimini kısıtlayın.

n E-devlet gibi uygulamaları kullanırken 
bağlantı adreslerinde bulunan güvenlik simgelerini 
kontrol edin. Doğru siteye bağlandığınızdan emin 
olun.

n Önemli verilerinizi her zaman yedekleyin.

Kendinizi nasıl 
koruyabilirsiniz?
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2014’ün sonlarında en az 500 milyon 
Yahoo! kullanıcısının hesap bilgileri-
nin bir bilgisayar korsanı tarafından 
çaldığı ortaya çıktı. 

Swıft saldırıları
2016 yılında dünya çapındaki 

banklara SWIFT saldırısı gerçekleş-
tirildi. Türkiye’de faaliyet gösteren üç 
banka da bu saldırıya maruz kaldı. 
SocietyforWorldwideInterbank Fi-
nancial Telecommunication” ifade-
sinin baş harfleriyle anılan SWIFT, 
uluslararası bir ödeme ağı üzerinden 
para transfer etmeye yönelik mesaj-
laşma sistemine verilen addır ve sis-
tem bugün itibarıyla ülkeler arasın-
daki para transferinde en önemli 
araç durumundadır. Saldırganlar bu 
sistem üzerinden ülkemizdeki ban-
kaları hedef aldılar. Bu sistemi he-
def alan siber saldırganlar Bangladeş 
Merkez Bankası’ndan 81 milyon do-
ları kendi hesaplarına aktardılar.

ABD ve Rusya  
arasında siber  
saldırı krizi

2016’nın son günlerinde, Rusya 
ile ABD arasında patlak veren diplo-
matik krizi tetikleyen, Washington’ın 
Moskova’yı, ‘ABD seçimlerini mani-
püle edebilecek ölçüde’ bir siber sal-
dırıyla suçlaması oldu.

ABD yönetimi, Rusya’nın, baş-
kan adaylarından Hillary Clinton’ın 
seçim kampanyası ekibine ait elekt-

ronik postaları sızdıran siber korsan-
ların arkasında olduğu öne sürdü.

ABD istihbaratına göre, bu saldı-
rı nedeniyle seçim Donald Trump’ın 
lehine değişti. Rusya ise bu iddia-
yı yalanladı. İddianın doğru olup ol-
madığı kesin olarak bilinmiyor fakat 
bu tarz saldırıların ülkelerin güven-
liğine zarar verebileceği bir kez daha 
ortaya çıkmış oldu.

Elektrik kesintilerinin 
sebebi de siber  
saldırılar

Türkiye, özellikle İstanbul baş-
ta olmak üzere 2017 yılının ilk haf-
tasını elektrik kesintileri ile karşıladı. 
Daha sonra kesintilerin altından da 
Türkiye’nin enerji sistemlerini hedef 
alan siber saldırıların olduğu ortaya 
çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Berat Albayrak’ın  konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada ‘’ Yeraltı kablola-
rını kestiler. Ayrıca tarihte ilk defa 7 
ana hat aynı anda koptu” dedi. Ener-
ji Bakanlığı’nın farklı merkezlerine 
yapılan saldırıların başarılı bir şekil-
de püskürtüldüğünü ve tedbirlerin 
alındığını belirten Albayrak, en son 
ABD merkezli bir saldırı ile karşıla-
şıldığını sözlerine ekledi.

Siber saldırılara  
karşı işbirliği şart

Global antivirüs yazılım kuru-
luşu Bitdefender’ın araştırmaları-
na göre, 2017’de SCADA sistemleri-

ne yönelik tehditler daha da yaygın-
laşacak. Ulus devletlerden endüst-
riyel casusluk kıyafetlerine, aktivist 
STK’lara kadar değişen tehditler ak-
törlerin örgütlerdeki güvenlik zayıf-
lıklarını istismar etmeye çalışaca-
ğı için muhtemelen şirketlerin genel 
bulut varlığını hedef alan saldırılar 
2017’de de artacak. Hükümetler, gü-
venlik endüstrisi ve etkilenen kuru-
luşlar (şirketler ve bireyler) arasında 
siber suçları ortadan kaldırmak için 
artan işbirliği siber saldırıların sevi-
yesini düşürecek.

Son teslim tarihli  
gönderiler ile siber 
saldırılara davetiye çıkıyor

Uzmanlar özellikle sosyal med-
yada paylaşılan ‘’son teslim tarihli’’ 
gönderilerin paylaşılmamasına dik-
kat çekiyor. Bu tür paylaşımların hu-
kuki bir boyutu olmadığını savu-
nan uzmanlar bu tür mesajların bile-
rek oluşturulduğunun altını çiziyor. 
Öyle ki bu tür paylaşımları yapan ki-
şiler hiçbir dayanağa sahip olmadan 
araştırmadan karşılarına çıkan uya-
rıları büyük bir tehdit olarak algıla-
yan kişiler oluyor. Bu kişiler saldırı-
larda öncelikli seçilecek kişiler olu-
yor. Saldırganlar hiçbir gerçekliği ol-
mayan suni bir tehdit oluşturup bu 
kişileri kolaylıkla kandırabiliyor. Ki-
şisel bilgilerinin çalınmasından bu 
bilgilere ulaşmalarını kısmi veya ta-
mamen engelleyebiliyor.

$

$

$
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Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji kurulu güç kapasi-
tesi 10 yıl öncesine göre 

neredeyse iki kat artış göster-
di. TEİAŞ verilerine göre, 2016 
sonu itibariyle Türkiye’de elekt-
rik enerjisi kurulu gücü 78.497,4 
MW. Bunun yüzde 9.1’i hidrolik 
akarsulardan, yüzde 24.9’u hid-
rolik barajlı kaynaklardan, yüz-
de 7.3’ü rüzgardan yüzde 1’i li-
sanssız güneşten, yüzde 1’i jeo-
termal kaynaklardan ve yüzde 
0.6’sı diğer yenilenebilir kaynak-
lar ve atıklardan oluşuyor. 

2016 yılında Türkiye’de 
elektrik enerjisi kurulu gücü 
5.350,70 MW artış kaydetti. Bu-
nun yüzde 44’ü (2.360.70 MW) 
yenilenebilir enerji kaynakla-
rından sağlandı. Rüzgar enerjisi 
1.240 MW lisanslı ve 8.10 MW 
lisanssız olmak üzere 1.248.1 
MW artarak 2016 yılında yüz-
de 23 paya sahip oldu. Rüzgar 
santrallerinin sayısı 35 adet ar-

tışla 148’e, lisanssız rüzgar sant-
rallerinin sayısı da 14 adet artış-
la 23’e yükseldi.

2015 yılı sonunda 248.8 MW 
olan Türkiye güneş enerjisi ku-
rulu gücü ise geçen yıl 583.7 
MW artarak 832.5 MW’a yük-
seldi. Geçen yıl toplam 12.9 
MW kapasiteli iki adet güneş 
santralleri kurulurken, lisanssız 
güneş santrali sayısı 681 adet ar-
tarak 1.043’e ulaştı.

Jeotermal santral sayısı ge-
çen yıl bir önceki yıla göre 10 
adet artarak 31 olurken, kuru-
lu güç de 197 MW artarak 820.9 
MW oldu. 

Yenilenebilir enerji kaynak-
ları arasında en büyük paya sa-
hip olan hidroelektrik santral-
lerinin sayısı da geçen yıl ar-
tış kaydetti. Hidrolik baraj-
lı HES’lerin sayısı 7 adet artışla 
116’ya, hidrolik akarsu HES’le-
rin sayısı da 30 adet artışla 481’e 
yükseldi. 

TÜRKİYE 
YENİLENEBİLİR 
ENERJİ VERİLERİ

Depolama kapasitesi 250 kat artacak
Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin sisteme entegrasyonunu kolaylaştıracak olan elektrik depolama 

imkanları, her geçen gün kendini daha da hissettiren bir ihtiyaç haline geldi. Elektriğin depolanmasında kullanılan 
yeni yöntemler de kesinlikle bir dönüm noktasına işaret ediyor. IRENA, bugün 1 GW olan depolama kapasitesinin 2030 
yılına kadar 250 GW’a yükseleceğini öngörüyor. Yine batarya depolama piyasa değerinin de 2020 yılına kadar 2015 yı-

lında ulaştığı 2.2 milyar dolardan 14 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyor. Tek başına bu bile enerji sektöründe bir 
çok dengeyi alt üst edecek bir gelişme.
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Yenilenebilir enerjinin uzun 
vadede istikrarlı getiriler sun-
ması, pek beklenmedik aktörle-
rin de bu işe soyunmasını bera-
berinde getirdi. 

Uluslararası petrol ve gaz 
şirketleri BP, Eni, Repsol, Sau-
di Aramco, Royal Dutch Shell ve 
Total ortak yenilenebilir enerji 
yatırım fonu oluşturdular ve bu 
fonla yeni düşük emisyonlu tek-
noloji ve motorlar ile yakıt ve-
rimliliği önlemlerine yatırım ya-
pacaklar. Ortak fon ayrıca kar-
bon yakalama ve depolama tek-
nolojilerinde maliyetleri azalt-
ma üzerinde de yoğunlaşacak.

Kullanılan enerjinin sadece 
yüzde 6’sının yenilenebilir ener-
jiden oluştuğu Arap ülkelerin-
de ve MENA (Orta Doğu ve Ku-
zey Afrika) bölgesinde yenilene-
bilir enerji yatırımları hızla artı-
yor. Fas 2023 yılına kadar yeni-
lenebilir enerjinin payını yüzde 
52’ye çıkarmayı hedefliyor. Mı-
sır ise 2022 yılına kadar yüzde 
20’lik taahhüdünü gerçekleştire-
ceğini açıkladı. 2030’a kadar ye-
nilenebilir payını Kuveyt yüzde 

15’e, Katar yüzde 20’ye, Dubai 
ise yüzde 25’e çıkaracak. Dün-
yanın en büyük petrol üreten 
ve satan ülkesi Suudi Arabistan 
ise önümüzdeki haftalarda bü-
yük ölçekli yenilenebilir ener-
ji ihaleleri açacak. Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin dev yenilenebilir 
enerji şirketi Masdar ile de bilgi 
alışverişi başta olmak üzere bir 
çok yenilenebilir enerji proje-
sinde ortaklık edecek. 

Yine dünya elektriğinin yüz-
de 7’sini tüketen bilişim tek-
nolojileri sektörü de bu konu-
da hayli iddialı hedeflere sa-
hip. Apple, Google, Facebook 
ve Switch’in öncülük ettiği 20’ye 
yakın internet şirketi yüzde 100 
yenilenebilir enerjiye geçme he-
deflerini hayata geçiriyorlar. 
Hatta Google bu yıl enerji ih-
tiyacının tümünü yenilenebi-
lir enerji kaynaklarından karşı-
layacağını açıkladı. ABDli elekt-
rikli otomobil üreticisi Tesla ise  
elektrik depolamada sınır tanı-
mıyor ve  güneş pili ve modülle-
ri üretimini her geçen gün art-
tırıyor.

Yeni oyuncular
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Kalbe Düşen Sızı

İlim Kapısı

“Hüccetü’l Islâm” olarak anılan Imam Gazâlî, Ihyâü 
Ulûmi’d-Dîn adlı eserinin “Ilim Kitabı”nda, ilim ögren-

menin ibadet, müzakere etmenin tespih, ondan 
bahsetmenin cihad, bilmeyenlere ögretmenin sada-
ka, ehli olana bolca vermenin Allah’a yakınlık, dinde 

delil, sıkıntı ve darlık halinde sabır sebebi oldugunu 
anlatıyor. Doç. Dr. Dilaver Selvi’nin tercümesiyle “Ilim 

Kapısı”, dikkatle okunması gereken bir eser.
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Muharrem Cezbe Efendi, “Üstat” nâmını hak etmis bir 
Istanbul beyefendisi… O, 1800’lü yıllardan günümüze, 
Sark’ın irfanını, medeniyet besigi toprakların belâgatini 
ve nüktesini, bir çınar gölgesi misali yüzyılımıza düsüren 
bilge bir ruh… Mehmet Rasit Küçü kürtül’ün, Üstad’ın 

yazılarından derleyerek hazırladıgı “Osmanlı Tokadı 
Nasıl Atılır?”, Mostar Yayınları’ndan çıktı.

Bir çınarın ömrü verilseydi insanogluna ya da narin bir 
kelebegin, ne degisirdi? Degil mi ki arzular ve emeller 

var, sonunda mutlak bir ölüm var… Mesele, ölmeden 
önce bulmak, düsmeden evvel olmakta degilse 

neydedir? “Kalbe Düsen Sızı”, Zülâl adındaki genç kızın 
nezdinde salt insanın hikâyesi… Bir “arayıs” ve “bulus” 

romanı olan eser, aramakla bulunmayacagının, fakat 
bulanların, ancak arayanlar oldugunun latif bir misali.

Muharrem Cezbe

Elif Veske Çetintaş

İmam Gazâlî

Osmanlı Tokadı Nasıl Atılır?
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Fıkıh ve Anlambilim

Yazarı eserin içeriğini şöyle anlatıyor: “Dinin iki temel kaynağı olan 
Kitap ve Sünnet’in lafızlardan oluşması ve hükümlerin bu kaynak-

lardan elde edilmesi, usûl-i fıkıh eserlerinde lafız ve mana ile ilgili 
konuların geniş yer tutmasına sebep olmuştur. Hanefî fakihler, lafızlar-

dan elde edilen anlam ve hükümleri, konuşanın onu söylemekteki 
kasdını göz önünde bulundurarak, ibarenin delâleti, işaretin delâleti, 

nassın delâleti ve iktizanın delâleti şeklinde, sistematik ve belirgin 
olan bir yapıya oturtmuşlardır. Bu çalışmada amacımız, nazmın 

delâlet yönlerinin, günümüzde hermeneutik ve semantik gibi an-
lambilimsel faaliyetlerin karşısındaki yerini tesbit etmeye çalışmak.”

Dr. Hüseyin Okur,

Yürü Huzura

Beş vakit çağrıldığımız huzuru ve şuuru anlatmak için kaleme alınmış 
veciz bir eser. Her gün duyduğumuz ezanla başlıyor kitap. Nereye 

ve niçin çağrıldığımızı, bizleri kimin çağırdığını ezanın lafızlarından 
yola çıkarak anlatıyor. Ezandaki davete icabet edince, niyetimizi ve 
yönelişimizi hatırlatıyor. Bu yönelişin niçin abdestle başladığını, abdes-
tin hikmetlerini, sonra namazın her bir rüknünü ve söylediğimiz zikirleri, 

okuduğumuz duaları açıklıyor. Üstelik her birini hayatın içinden mis-
allerle... Ardından vakit namazlarından sonraki tesbihat ile devam 
ediyor eser. İlahî çağrıya icabetin, abdest ile arınmanın, namaz ile 

huzura varmanın güzel bir mühürle bitirilmesini, hitamının misk olması 
sırrını; zikir, teslimiyet ve duayı anlatıyor yazar Siraceddin Önlüer. “Yürü 

Huzura” ile huzura varmanın hikmetini ve edebini öğretiyor. 

Siraceddin Önlüer

Dünyanın Dönüş Hızı

Kanallar arasında dolasırken televizyon yayını bir anda gitti 
ve ekranı milyonlarca karınca istila etti. Ara ara duyulan 

cızırtılar ve ekrana tek tük gelen çizgiler yayın gelecekmis 
hissi verirken, bir anda tekrar kayboluyor, ekran, aynı sessiz 
karınca istilasını yayınlamaya devam ediyordu. Adam hiç 

umursamadan ve tuslara basmaya devam ederek yayının 
tekrar gelmesini bekledi. Bir aksilik olmadıgına o kadar em-

indi ki, ekrandakiler onu rahatsız etmiyordu…” Edebifikir’de-
ki öykülerinden tanıdıgımız Ömer Can Coskun’un, ilk öykü 

kitabı “Dünyanın Dönüs Hızı” Esik Yayınları’nda.

Ömer Can Coşkun
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