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POTANSİYELİMİZİ VE 
GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYACAĞIZ

BAŞKAN’DAN

ASKON olarak 2019 yılında yaptığımız projelerle ülke 
ekonomimize katkıda bulunmak adına, potansiyelimizi 
ve gücümüzü ortaya koyacağız

A nadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) adına yayına hazırladığımız Çekirdek dergisinin 
yeni döneme ilişkin ilk sayısı ile yeni bir vizyon ve içerikle karşınızdayız. Hamdolsun Yüce 
Rabbimizin teveccühü ve delegelerimizin tercihi ile 11. Olağan Genel Kurul sonrası ekibimizle 
ASKON’umuza hizmet için yetkilendirildik. Bu seçimi ülkemize ve ekonomimize hizmet aşkı 

üzerine kurulu bir vizyona sahip ASKON ruhu ve tüm üyelerimizin ortak ruhi şekillenmesi kazanmıştır. 
Millî ve manevi değerlerimizin verdiği güçle ASKON, bu yeni dönemde Türkiye’nin yarının inşasında 
‘yerli ve millî’ anlayışıyla önemli görevler üstelenecektir. ASKON, Türkiye’nin hedeflerinin, stratejik 
planlarının, politikalarının, mevzuatlarının, uygulamalarının yanı sıra; potansiyel pazarları, sektörleri 
ve konjonktürel gelişmeleri, yerel ve global ekonomik gelişmeleri analiz etmeyi misyon edinmiş bir 
kurum olarak çalışmalarına devam etmektedir. Böylelikle kurum olarak ülke kaynaklarının daha etkin ve 
verimli kullanımına yönelik görüş ve tavsiyeleri yetkili mercilerle paylaşıyor ve karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuyoruz. Üyelerimiz vasıtasıyla Türkiye ekonomisine sınıf atlatmak ve Türkiye’nin dünyanın ilk on 
ekonomisi arasında olmasını sağlamak için topyekûn çalışacağız. 

11. Olağan Genel Kurulumuzda söz verdiğimiz üzere iki aylık bir dönemi geride bırakmamıza rağmen, 
hızlı bir şekilde verdiğimiz sözleri sizlerin de desteği ile bir bir hayata geçirmeye başladık. Bu bağlamda 
haftalık ekonomi raporumuzu oluşturarak sizlerle paylaşıyoruz. Yine her ay bir ilimizde olacak şekilde 
ilkini İzmir’e açıklamış olduğumuz ASKON Aylık Ekonomi Değerlendirme toplantılarımıza başladık. 
Üyelerimizin ticari faaliyetlerini öncelediğimiz, üye tanıtım filmlerini ASKON Genel Merkez olarak çekerek 
yeni dönemin vaatlerinden olan ASKON TV’mizde yayınlamaya başladık. ASKON TV de ayrıca sektörel 
faaliyetlere, etkinliklere yer verileceği gibi siz değerli üyelerimiz dönemsel canlı yayınlarla sektörlerine 
ilişkin görüşlerini muhataplarına aktarabileceklerdir. Evet bu yeni dönemde potansiyelimizi ve gücümüzü 
ortaya koyacağımızdan hiç şüphemiz yok. İlk etapta Rusya, Meksika ve Gine’de oluşturacağımız İhracat 
Üslerimizle ülke ekonomimize ciddi katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. Ve bu görüş doğrultusunda ASKON 
Üyelerinden müteşekkil İzmir şubemiz örneğinde olduğu gibi üretime dayalı şirket yatırımlarımızı 
ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlamaktayız. Ekonomide kümelenme modeliyle belli illerimizde 
toplanmış olan yatırım alanlarını Anadolu’nun çeşitli yerlerine yaymayı da ayrıca hedeflemekteyiz. Tabi 
bu planlamaların yürütüleceği yerde bizler için çok önemliydi. Aslan yattığı yerden belli olur. He keza bu 
Anadolu Aslanı ise yattığı yere daha çok dikkat etmelidir diyerek, ASKON’umuza yakışır bir şekilde Genel 
Merkez binamızı iş akışını daha güçlü bir şekilde yürütebileceği yeni müstakil yerine taşıdık. İnşallah 
ASKON’umuz üreteceğimiz bu projelerle, ülke ekonomimize ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu gücü ve 
iradeyi, Türkiye’de ve dünyadaki ASKON mensuplarımızda ziyadesi ile görmekteyiz.

Ticaret, sanayi, AR-GE, teknoloji, finansman, ihracat ve benzeri konularda müteşebbislere ve kuruluşlara 
gelişim ve büyüme için rehberlik yapmakla birlikte sürekli gelişimi kurum kültürlerinin bir parçası hâline 
getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu gelişimin bir parçası olarak gördüğümüz Çekirdek 
dergisi de ülkemizin ve kuruluşlarımızın yurt içi ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacak ekonomik 
projelere ve çalışmalara destek vermek amacıyla siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Ülkemizin 
geleceği, ekonomisi, eğitimi, itibarı, refahı ve istikrarı için Anadolu Aslanları İşadamları (ASKON) Derneği 
olarak çalışmaya devam ediyor ve dergimizin iş dünyası için katkıda bulunacağına inanıyoruz.

ORHAN AYDIN
ASKON Genel Başkanı
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MANŞET

İHRACAT RAKAMLARIMIZ GÜZEL GİDİYOR
PANELDE BİRBİRİNDEN FARKLI KONULARA YER VERİLDİ
İŞ ADAMLARI İLE DÜNYAYI DOLAŞACAĞIZ
İHRACATTA REKORLAR YAKALAYACAĞIZ
2019 İHRACAT YILI OLACAK
GİDECEĞİMİZ ÇOK YOL VAR
KÜLTEPE, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ YERİ OLDU

ASKON İhracat Üsleri

DÜNYANIN
HER YERİNDE 
OLACAK
ANADOLU ASLANLARI İŞADAMLARI DERNEĞİ (ASKON)  
TARAFINDAN KÜLTEPE EKONOMİ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ
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A nadolu Aslanları İş Adamları 
Derneği (ASKON) tarafından 9 
Şubat 2019 tarihinde Kültepe 
Ekonomi Zirvesi gerçekleşti. Bu 

yıl ikincisi düzenlenen zirveye AK Parti 
Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Eski 
Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı Taner 
Yıldız, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay,  Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, Kayseri Valisi 
Şehmus Günaydın, ASKON Genel Başkanı 
Orhan Aydın, ASKON temsilcileri, belediye 
başkanları, üst düzey yöneticiler ve çeşitli 
sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. 
Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin ardından açılış konuş-

maları öncesi Kültepe Kazı Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu katılımcılara 
Kültepe ile ilgili bir sunum yaptı. Zirvede 
KOBİ’lerde ihracat rotası, yerli savunma 
sanayisi ve yerli uzay sanayisi, göç, beyin 
göçü ve nitelikli eğitim modelleri ele alındı. 
Zirvede ASKON’un ihracat hedeflerine 
dikkat çeken ASKON Genel Başkanı Orhan 
Aydın:”31 Mart’a kadar ‘lakin, ama, fakat’ 
yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın, önderimi-
zin, liderimizin buyurduğu ne ise işareti ne 
ise biz ASKON olarak ona uymak zorunda-
yız. Altı noktada ASKON İhracat Üssü’nü 
hayata geçirmeyi hedef olarak belirledik. 
İlkini mart ayının ilk haftasında Afrika’da 
hayata geçireceğiz. 2’ncisini Meksika’da, 

MANŞET

Zirvede başlıca KOBİ’lerde ihracat rotası, yerli savunma sanayi ve yerli 
uzay sanayi konuları ele alındı

TİM VERİLERİNE 
GÖRE, ÜLKENİN 

İHRACATI GEÇEN YIL

MİLYAR DOLARI AŞTI 

168
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3’üncüsünü Moskova’da kuracağız. Diğer 
üçü için de çalışmalar devam ediyor.” dedi.

Anadolu’da ilk ticari yazılı anlaşmaların 
yapıldığı Kültepe’de bir araya gelen önemli 
isimler Türkiye’nin hedeflerini değerlen-
direrek görüşlerini paylaştı. Zirvenin açılış 
konuşmasını yapan, ASKON Kayseri Şube 
Başkanı Ali Özcan, Kültepe’nin marka de-
ğerine dikkat çekti. Kayseri Şube Başkanı 
Ali Özcan’ın ardından katılımcılara hitap 
eden ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, 
konuşmasına “Anadolu sadece bir toprak 
parçasının ismi değildir. Başlı başına 
bir tarih ve medeniyet kitabıdır.” diyerek 
başladı. Genel Başkan Aydın, “Evet bugün 
bizler, İkinci Kültepe Ekonomi Zirvesi ile 
birlikte tarihe ve medeniyete ışık tutacak, 
günümüz gelişmelerine atıflarda buluna-
cağız. Kayseri şehrimiz bu bağlamda çok 

güçlü bir köke sahiptir. Kayseri pek çok 
uygarlığa beşiklik etmiş, her dönemde 
önemini korumuş şehrimizdir. Külte-
pe’de bu medeniyetlerin en önemlilerinin 
başında yer almaktadır. Kültepe ilklerin 
adıdır. Örneğin, Anadolu’da ilk ticari yazılı 
anlaşmalar Kültepe’de yapılmıştır.  Külte-
pe ayrıca ilk organize ticaret merkezi olma 
özelliğini de taşımaktadır. ASKON olarak 
Anadolu’nun ilk ticaret bölgesi olan bu ka-
dim değere kayıtsız kalamadık ve Kültepe 
Ekonomi Zirvesi’ni ASKON’un bir markası 
hâline getirdik. ASKON olarak önümüzdeki 
yıllarda bu zirveyi akademisyenlerin, iş 
dünyasının ve ekonominin tüm paydaş-
larının katılacağı uluslararası bir zirve 
haline getireceğiz. 2020 yılı için yarından 
tezi yok çalışmalarımıza hızlı bir şekilde 
başlıyoruz. Kültepe bugün bu özellikleri ile 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde 

MANŞET

İhracatımızın 36 milyar dolardan yaklaşık 
5 kat artışla 168,1 milyar dolara çıkması 

işte bu ilginin neticesidir. Tabii bunu 
yeterli bulmuyoruz onu söyleyeyim. Tabii 
Ticaret Bakanım biraz üzülüyor falan ama 
üzülmeyeceksin tabii, üzülmüyorsun değil 
mi? 168,1 milyar dolara ulaştık, tabii biz hedefi 
bu yıl 170 olarak koymuştuk ama bu açığı 
da telafi edeceğiz, şimdi daha fazla olacak 
inşallah herhalde önümüzdeki yıl 200’ü 
aşarız. Benim hedefim bütün bakanlara hedef 
vermektir, yoksa ben gider bakan olurdum. Biz 
hedef vereceğiz, bakanlarımız da dünya kazan 
kendileri de kepçe olacak ve dalıp, dalıp 
çıkacaklar her yere. Çünkü bu işe girdiğimizde 
tüm iş adamlarımızı yanımıza alacağız 
ve onlarla beraber fellik fellik dünyayı 
dolaşacağız demiştik. Bunu yapmaya devam.

İŞ ADAMLARI İLE DÜNYAYI  
DOLAŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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yer almaktadır. Biz yapmış olduğumuz bu 
zirve ile Kültepe’nin UNESCO Dünya Kalıcı 
Listesi’ne girmesini hedefliyoruz.” ifadele-
rini kullandı.

 İHRACAT RAKAMLARIMIZ GÜZEL 
GİDİYOR
Kültepe Zirvesi’nin ardından verimli 
sonuçlar çıkacağını ve ülke ekonomisi-
nin istikbali için önemli icraatlara imza 

atılacağını dile getiren ASKON Genel 
Başkanı Orhan Aydın, “İçinde bulundu-
ğumuz coğrafya ve bölgemizde yaşanan 
sıcak gelişmelerin etkisinin yanı sıra, 
küresel bağlamda ekonomik savaşların 
tesirlerini büyük oranda gördük ve biz iş 
dünyası olarak en derinden hissettik. Ha 
keza ülkemizin bölgesinde yürüttüğü yerli 
ve millî bağımsız politikalar nedeni ile bir 
dizi ekonomik saldırılara da maruz kaldık. 
Döviz üzerinden yapılan saldırılar ve kredi 
derecelendirme kuruluşlarının ekonomi-
mizi hedef alan açıklamaları da bunun net 
işaretidir. Yüksek enflasyon ve küresel öl-
çekli artan faizler, iç piyasada tahvil faizle-
rinde belirgin yükselişlere sebebiyet verdi. 
Bütün bu olumsuzluklara rağmen, gerek 
Hazine ve Maliye Bakanımızın, gerekse 
Ticaret Bakanımızın aldığı tedbirler sonrası 
uygulamaya konulan, teşvik paketleri ve 
destekleriyle atılan olumlu adımların etki-
lerini hızla görmeye başladık. İlerleyen sü-
reçler de bu adımların pozitif yansımalarını 
daha fazla hissedeceğimizden ziyadesiyle 
hiç şüphemiz yoktur. Bu nedenle ekono-
minin paydaşları olarak üzerimize birçok 

TÜRKİYE’NİN 
İHRACATINDA 

ALMANYA, GEÇEN 
YIL 

MİLYAR DOLARLA 
İLK SIRADA YER 

ALDI

16,1

ASKON olarak hedefimiz 
dünyanın altı noktasında ASKON 
İhracat Üslerini hayata geçirmek

MANŞET
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sorumluluklar düşmektedir. Hamdolsun 
ihracat rakamlarımız güzel gidiyor. 2018 
cari açığımızdaki makas hızla kapanmaya 
başladı. TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle 
Bey bu konuya ayrıca değineceklerdir. Ünlü 
yazar Wilder bir sözünde der ki, ‘Bir amaç, 
başarının sonsuz koşuludur.’Evet, biz iş 
insanları olarak başarının peşindeysek 
kuvvetli bir amaca sahip olmalıyız. Artık 
sadece fason üretim yapan değil, kendi 
markalarını oluşturan, dünya standartla-
rında nitelikli ürünler üretebilen, yani en 
önemlisi katma değeri yüksek ürünlere 
sahip iş insanları olmalıyız. Evet, biz bunu 
en güzel ve en iyi şekilde yapabilecek 
potansiyele fazlası ile sahibiz.” dedi.
İş insanları olarak büyük bir sorumluluk 
içinde olduklarını ifade eden Genel Başkan 
Orhan Aydın, “Ve yine iş insanları olarak, 
daha müreffeh bir Türkiye ve daha adil bir 
dünya düzeni için büyük işlere soyunmalı-
yız. Bunu da katma değeri yüksek ürünleri 
üreterek başarabiliriz. Bugün gelinen 
noktada, ticaret bir tuşun ucuna gelmiş 
durumda. Artık yanı başımızdaki rakipleri-
miz Ankara, İzmir, Gaziantep, Trabzon de-
ğil, Çin, Meksika, Almanya, İtalya olmuştur. 
Günümüzün küresel piyasalarında rekabet 
edebilmemiz için Türkiye için ASKON üye-
leri için topu rakip sahada oynama zamanı 
gelmiştir. Artık bizler de katma değeri 

yüksek, teknolojisi yüksek, dijitalleşmesi 
yüksek ürünler üzerine odaklanmalıyız. 
Bunu yaparken bir yandan da dünyanın 
çeşitli noktalarında hedeflediğimiz ASKON 
ihracat üslerimizi oluşturarak üyelerimize 
ve ihracatımıza katkıda bulunacağız. Eğer 
bunu başarabilirsek işte o zaman küresel 
anlamda büyük ekonomiler içinde yer alır 
ve daha güçlü bir ekonomiye sahip oluruz.” 
şeklinde konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ 
ÜLKELERİNE 

YAPILAN İHRACAT

MİLYAR DOLARLA 
TOPLAM İHRACATIN 

YÜZDE 50’SİNİ 
KARŞILADI

84

MANŞET
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Türkiye’de tarihsel olarak 25 yılın üzerine 
çıkan şirket sayısının az olduğuna değinen 
Aydın,  ülkemizde şirketlerin ömrünü orta-
lama 5 ila 10 yıl arasında olduğunu belirtti. 
İkinci veya üçüncü kuşağa aktarılabilmiş 
şirket sayısının son derece yetersiz oldu-
ğunu söyleyen Orhan Aydın, “Artık, günü 
geçirecek ticaret yapmanın, dünyada neler 
olup bittiğine, küresel pazarların hangi 
yöne gittiğine, teknolojinin hangi nokta-
ya vardığına duyarsız kalmak devri sona 
ermiştir. Güçlerimizi birleştireceğiz, AR-GE 
yatırımlarını arttıracağız, katma değeri 
yüksek ürünler üreterek ihracat üslerimiz-
le ürünlerimizi pazarlayacağız. Bu konuda 
hükümetimizin hem AR-GE hem ÜR-GE 
ye verdiği destekler yadsınamaz. Bugün 
dünyada, çok az ülkenin sahip olduğu 
imkânlara sahibiz. Bu sebeple, başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümet 
yetkililerimizin her birine teşekkürü bir 
borç biliyorum. İnşallah ASKON’umuz üre-
teceğimiz bu projelerle, ülke ekonomimize 
ciddi katkılar sağlayacaktır.” 

Bu gücü ve iradeyi, Türkiye’de ve dünya-
daki ASKON mensuplarımızda ziyadesi ile 
görmekteyiz. Bu salonda bulunan sanayi-
cilerimiz ve ihracatçılarımızın gücü, tarihe 
geçecek projelere imza atmaya haizdir. Biz 
ASKON olarak 2019 yılında, önümüze ilk 
ödev olarak dünyada ASKON ihracat üsleri 
projesini aldık. Ve kısmetse mart ayının ilk 
haftasında ilk üssümüzü hayata geçirmek 
için altyapımızı hazırlamak üzere Gine’ye 
gidiyoruz. Hedefimiz, 365 gün içerisinde 
başta Ticaret Bakanlığımızın belirlemiş 
olduğu hedef ülkeler olmak üzere dünya-
nın altı noktasında ASKON İhracat Üslerini 
hayata geçirmek.” dedi. 

 PANELDE BİRBİRİNDEN FARKLI 
KONULARA YER VERİLDİ
Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin açılış konuş-
maları sonrasında panel oturumlarına 
geçildi. Oturumlarda Zirvede Kobilere 
İhracat Rotası, yerli Savunma ve Yerli Uzayı 
Sanayi, Beyin Göçünün Ekonomiye Etkileri 
ve Nitelikli Eğitim Modelleri ele alındı. 
Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın yaptığı 
‘Kobilere İhracat Rotası’ başlıklı oturumda, 

e-ihracat, dijital pazarlama, marka başarı 
hikâyeleri ele alındı. Bu oturumda Ahmet 
Öksüz- İTHİB Başkanı, Tekstil Sektörünün 
Ülke Ekonomisi İçin Önemi ve İhracat Per-
formansı, Cafer Mahiroğlu- Select Yönetim 
Kurulu Başkanı, e-ihracat, başarı hikâyesi, 
Can Tolga Bizel- Mitsubishi Elektrik İş 
Geliştirme Kıdemli Müdürü Kobilerde Diji-
tilasyon, Endüstri 4.0, , Adem Yılmaz- THY 
Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı 
Markalaşma ve Marka Değeri, İbrahim 
Elbaşı- Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi 
Başkanı Bilginin Ticarileştirilmesi üzerine 
değerlendirmelerini aktardı. Moderatörlü-
ğünü TGRT Haber Ekonomi Müdürü, EGD 
Başkanı Celal Toprak’ın yapmış olduğu, 
Yerli Savunma ve Yerli Uzay Sanayi Oturu-
munda, Murat Çizgel – SSB Sanayileşme 
Daire Başkanı, Savunma Sanayiinde eko-
lojik sistem,  Prof. Dr. Mustafa Alkan, Gazi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi – Yeni Dünya 
Düzeninde Siber Savaşlar ve Hedefteki 
Ülke Türkiye, Murat Kaan- ASPİLSAN İş 
Geliştirme Müdürü, Uçak Mühendisi Pil 
Teknolojileri ve Havacılıkta Kullanılan Akü 
Sistemleri hakkında katılımcılarla bilgile-
rini paylaştı. 
Moderatörlüğünü   İstanbul Üniversitesi 
Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Sefer Şener’in 
yaptığı Göç, Beyin Göçü ve  Nitelikli Eğitim 
Modelleri oturumunda Prof. Dr. Ahmet 
Cansız- İstanbul Teknik Üniversitesi, Beyin 
Göçü, Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel-  İstanbul 
Üniversitesi, Göç Sosyolojisi, Ekonomik 
Değişimde Göç ve Göçmenlik Etkisi, 
Dr. Kazım Uğur Kızılaslan- Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi ve Milli Savunma Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi, Beyin Göçünün Doğu 
Medeniyetlerine Etkisi ve Ercan Altuğ 
Yılmaz-Eğitim Bilimci,  Nitelikli Eğitim 
Modelleri üzerine katılımcılara önemli 
bilgiler aktardı.

Mart ayında millî gelirimiz açıklandığında 
ülkemiz ihracatının millî gelire 

oranında rekorlar yakaladığımızı göreceğiz. 
Önümüzdeki 10 yılda temel hedefimiz, 
orta gelirli bir ülke olmaktan çıkıp yüksek 
gelirli ülkeler seviyesine ulaşmak. Bu 
hedefimize yönelik ilerlerken, dünyanın 
durmadığına, devamlı bir teknolojik ve 
ekonomik bir değişimden geçtiğine hepimiz 
şahit oluyoruz. Bu yolda 3 temel hedefimiz 
var. Rekabetçi olduğumuz konularda 
markalaşma ve tasarımla daha rekabetçi 
hale gelmek... İç ticarette, dış ticarette ve 
gümrüklerde dijitalleşmeyi ve e-ticareti 
ön plana çıkarmak... Üretimde ve ihracatta 
ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak… 
Tüm bu hedefleri ihracatçılarımızla beraber 
başaracağız. 2019 yılı hedeflerimize yönelik 
çok önemli bir yıl olacak. Bu nedenle özel 
sektörümüzü dinlemeye geldik.

İHRACATTA REKORLAR 
YAKALAYACAĞIZ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

ASKON İhracat Üssü’nün ilkini 
Afrika’da, ikincisini Meksika’da, 
üçüncüsünü Moskova’da hayata 
geçireceğiz

MANŞET
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ZİRVEDEN DETAYLAR

 2019 İHRACAT YILI OLACAK

	 Zirvede	önemli	açıklamalarda	bulunan	Türkiye	İhracatçılar	Meclisi	(TİM)	Başkanı	İsmail	Gülle,	
“Artık	dünya	ile	büyüyen	bir	Türkiye	değil,	ürünleriyle	pazarlarda	farklılaşan,	beşeri	sermayesiyle	
sanayi	4.0’a	entegre	olmuş	üretimiyle	stratejik	ürünler	ihraç	eden	bir	ülke	olma	yolunda	
ilerlemeliyiz.”	dedi.	2018	yılında	Türkiye	Cumhuriyet	tarihinin	en	yüksek	rakamına	ulaşıldığını	
vurgulayan	Gülle,	ihracatta	168	milyar	doların	aşıldığını	hatırlattı.	2019	yılında	ise	bu	başarının	
sürdürülebilmesi	için	bu	yılın	ihracatta	sürdürülebilirlik	ve	yenilik	yılı	ilan	edildiğini	ifade	etti.

 GİDECEĞİMİZ ÇOK YOL VAR

	 Ticaret	Bakan	Yardımcısı	Rıza	Tuna	Turagay	Kayseri’yi	ileriye	taşımak	için	çalışmalarını	
sürdüreceklerini	ve	dünyanın	önde	gelen	ülkeleri	olma	konumunda	hızla	ilerlediklerini	dile	getirdi.	
Turagay,	“Dünya	ekonomisi	zor	bir	dönemden	geçiyor.2017	yılında	3,7	şeklinde	büyüyen	dünya	
ekonomisi	2019	yılında	3,5	hızına	düşecek.	Türkiye	ekonomisine	baktığımız	zaman	faiz	oranları	
yükseldi.	İç	taleplerinde	sıkıntı	var.	Önümüzde	ne	olursa	olsun,	hala	koskoca	bir	dış	talep	var.	Bizim	
dış	dünyadan	aldığımız	pay	0,8’dir.	Gideceğimiz	çok	yol	var.”	dedi.

 KÜLTEPE, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ YERİ OLDU

	 ASKON	Kayseri	Şube	Başkanı	Ali	Özcan,	Zirve’nin	açılış	konuşmasında,	Kültepe’nin	sadece	
Kayseri’nin	değil,	dünyanın	en	önemli	yeri	olduğuna	dikkat	çekti.	Özcan,	“Ekonomide	söz	sahibi	
olabilmek	için	birliktelik	sağlamak	gerekir.	Bu	anlamda	ekonomi	başkenti	Kültepe,	hak	ettiği	
yeri	zaman	içinde	tekrar	alacaktır.	Bizler,	bu	öngörü	ile	hareket	ediyoruz.	Programın	ülkemiz	için	
önemini	her	platformda	anlatıyoruz.	İkincisi	olması	hasebiyle,	birincinin	daha	ötesinde	bir	program	
planladık.	İkinci	Yerli	ve	Milli	Kültepe	Ekonomi	Zirvesi	ile	Kayseri’ye	ve	Türkiye’ye	değer	katıyor,	
ekonominin	bu	tarihi	başkentinden,	geleceğin	ekonomisine	ışık	tutuyoruz.”	ifadelerini	kullandı.

MANŞET
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A nadolu Aslanları İşadamları 
Derneği’nin (ASKON) 11. Olağan 
Genel Kurulu’nun gerçekleşme-
sinin ardından Genel Başkanlığa 

Orhan Aydın seçildi. Biz de değişen yöne-
timle birlikte ASKON’un geleceğe yönelik 
hedeflerini konuşmak üzere ASKON Genel 
Başkanı Orhan Aydın ile bir röportaj ger-
çekleştirdik. Aydın, ülkemiz ekonomisi ile 
alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

 ASKON 2019’A YENİ BİR YÖNETİMLE 
BAŞLADI. YÖNETİMİN ÖNCELİKLİ 
OLARAK HEDEFLERİ NELERDİR?
Hamdolsun Yüce Rabbimizin teveccühü ve 
delegelerimizin tercihi ile 11. Olağan Genel 
Kurul sonrası ekibimizle ASKON’umuza 
hizmet için yetkilendirildik. Bu seçimi 
ülkemize ve ekonomimize hizmet aşkı üze-
rine kurulu bir vizyona sahip ASKON ruhu 
ve tüm üyelerimizin ortak ruhi şekillenme-
si kazanmıştır. Millî ve manevi değerle-
rimizin verdiği güçle ASKON Türkiye’nin, 
yarının inşasında ‘yerli ve millî’ anlayışıyla 
önemli görevler üstelenecektir. Dünya 
devleti Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 2019 yılında ASKON olarak 
bizi yoğun bir tempo bekliyor. Mevcut iş 
akışımız ve programlarımızın dışında 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın belirlemiş olduğu 2023, 2053, 
2071 hedeflerine kitlendik. Bu bağlamda 

MANŞET  RÖPORTAJ MERVE KANTARCI ÇULHA

bu vizyonun idraki ile çalışmalarımızı yürü-
teceğiz. “Dünya Devleti Türkiye” hedefiyle, 
yüksek teknolojili üretim, istihdama katkı, 
ihracatta artışa öncelik vereceğiz. Üyele-
rimiz vasıtasıyla Türkiye ekonomisine sınıf 
atlatmak, ekonomiyi orta gelir tuzağından 
çıkartmak ve Türkiye’nin dünyanın ilk on 
ekonomisi arasında olmasını sağlamak 
için topyekûn çalışacağız. Bu bağlamda 
ilk 180 günlük ve ikinci 180 günlük eylem 
planlarımızı hazırladık. İlk 180 günlük ey-
lem planımız içerisinde İstanbul ve Ankara 
olmak üzere ASKON Bürokrasi üslerini 

hayata geçireceğiz. Dünyanın önemli 
ticaret merkezlerinden olan üç noktada 
ASKON İhracat üslerini hayata geçireceğiz. 
İkinci 180 günde diğer üç noktada olmak 
üzere bu ticaret üslerinin sayısını altıya 
çıkartacağız. ASKON olarak önemsediği-
miz konulardan biri de akademisyenler ile 
birlikte ortaya koyacağımız Türkiye’deki 
ve dünyadaki ekonomik gelişmelere yer 
vereceğimiz günlük, haftalık, aylık ve yıllık 
raporlarımız olacak. Her ay bir ilimizde 
bu raporumuzu ASKON Aylık Ekonomi 
Değerlendirme Toplantıları adı altında 

İLERLİYOR

Türkiye Dünya Devleti  
Olma Yolunda

“DÜNYA DEVLETİ TÜRKİYE” 
HEDEFİYLE, YÜKSEK 
TEKNOLOJİLİ ÜRETİM, 
İSTİHDAMA KATKI, İHRACATTA 
ARTIŞA ÖNCELİK VERECEĞİZ
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açıklayacağız. Hamdolsun bunun ilkini 
İzmir’de güzel bir program ile gerçekleş-
tirdik. Nasip olursa ikincisini Diyarbakır’da 
düzenleyeceğiz.  Bu raporlar sayesinde ya-
tırımcıları doğru noktalara yönlendirmeyi 
planlamaktayız. Türkiye son on yılda hem 
genelde hem kadınlar özelinde eğitim dü-
zeyinde bir yükselme trendinde. Genç bir 
nüfusa sahibiz. Bu artımızı güçlü bir şe-
kilde kullanarak uzun vadede planlamalar 
yapmak istiyoruz. Yine bu bağlamda Beyin 
Göçü konusuna ayrı bir önem vereceğiz. 
Ülke olarak potansiyelimizin farkındayız ve 
bu potansiyeli ortaya çıkartabilecek ener-
jiye de sahibiz. İnsanlarımıza gönüllülük 
bilincinin önemini anlatacağız. Nüfusu-
muzun yaklaşık yüzde 13’lük kısmı bir 
derneğe üye gözükmektedir. Gönüllülükte 
dünya genelinde 132. sırada yer alıyoruz. 
Bu çok düşük bir rakam. Biz insanlarımıza 
gönüllük bilincinin önemini anlatacağız. 
Bunu da her ilde bir ASKON mottosuyla 
ortaya koyacağız. Ülkemiz için ben de 
varım diyebilen herkese kapımız açık. Evet 
2018 yılında bir durağanlık yaşadık doğru-
dur. Ne var ki biz potansiyeli çok yüksek, 
enerjisi son derece güçlü bir ülkeyiz. 2019 
yılında bu potansiyelimizi ve gücümüzü 
ortaya koyacağımızdan hiç şüphemiz yok. 
2019 yılından başlayarak ev ödevimiz belli 
olmuştur. Daha çok üreterek, enflasyo-
nu tek hanelere çekerek, çalışanlarımızı 
enflasyon karşısında ezdirmememiz 
gerekmektedir. Gayemiz çalışanlarımızın 
daha müreffeh bir seviyelerde yaşantı 
sürmesini sağlamak olmalıdır. Bu görüş 
doğrultusunda ASKON Üyelerinden müte-
şekkil İzmir şubemiz örneğinde olduğu gibi 
üretime dayalı şirket yatırımlarımızı ülke 
genelinde yaygınlaştırmayı planlamaktayız. 
Ve yine ekonomide kümelenme modeliyle 
belli illerimizde toplanmış olan yatırım 
alanlarını Anadolu’nun çeşitli yerlerine 
yaymayı hedeflemekteyiz. Bunların yanı 
sıra Genel Merkezi’mizi iş akışının daha 
güçlü bir şekilde yürütebileceği müstakil 
bir binaya taşıyacağız. Her ilde bir ASKON 
şubesi ve yurt dışı temsilcilik sayısı tüm 
kıtalara yayılmış bir teşkilatlanma çalış-
ması içerisinde yer alarak, yeni dönemde 
ihracatçımızın yurt dışında gözü kulağı 
olmayı hedefliyoruz. 

  KÜLTEPE EKONOMİ ZİRVESİ’NDE 
İHRACATIN ÖNEMİNİ VURGULADINIZ. 
ASKON’UN İHRACAT KONUSUNDA 
HEDEFLERİ NELER?
Artık, günü geçirecek ticaret yapmanın, 
dünyada neler olup bittiğine, küresel 

pazarların hangi yöne gittiğine, teknolojinin 
hangi noktaya vardığına duyarsız kalma 
devri sona ermiştir. Güçlerimizi birleştire-
ceğiz, AR-GE yatırımlarını arttıracağız, kat-
ma değeri yüksek ürünler üreterek ihracat 
üslerimizle ürünlerimizi pazarlayacağız. 
Bu konuda hükümetimizin hem AR-GE 
hem ÜR-GE’ye verdiği destekler yadsına-
maz. Bugün dünyada, çok az ülkenin sahip 
olduğu imkânlara sahibiz. Bu sebeple, 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak 
üzere, hükümet yetkililerimizin her birine 
teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah AS-
KON’umuz üreteceğimiz bu projelerle, ülke 
ekonomimize ciddi katkılar sağlayacaktır. 
Bu gücü ve iradeyi, Türkiye’de ve dünya-
daki ASKON mensuplarımızda ziyadesi ile 
görmekteyiz. Ülkemiz sanayicilerimizin 
ve ihracatçılarımızın gücü, tarihe geçecek 
projelere imza atmaya haizdir. Bu bağlam-
da kısmetse 2019 Mart ayının ilk haftasın-
da ilk ihracat üssümüzü hayata geçirmek 
için altyapımızı hazırlamak üzere Gine’ye 
gidiyoruz. Hedefimiz, 365 gün içerisinde 
başta Ticaret Bakanlığımızın belirlemiş 
olduğu hedef ülkeler olmak üzere dünya-
nın altı noktasında ASKON İhracat Üslerini 
hayata geçirmek ve ülke ekonomimizi 
dünyanın ilk on büyük ekonomisi arasında 
yer almasını sağlamaktır. 

 ÜLKE KAYNAKLARININ DAHA ETKİN 
VE VERİMLİ KULLANIMINA YÖNELİK 
GÖRÜŞ VE TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?
İnsan ihtiyaçları sınırsız bir şekilde sürek-
lilik arz etmektedir. Dünyamızda da gelişen 

2019 yılında daha çok üreterek, enflasyonu tek hanelere çekerek, 
çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmememiz gerekmektedir

2018’DE  
DÜNYANIN EN 

BÜYÜK EKONOMİLERİ 
ARASINDA  

(GDP NOMİNAL) 
TÜRKİYE

SIRADA YER ALIYOR

17.
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her şeye insan ihtiyaçları neden olmuştur. 
Bu da beraberinde endüstri devrimini 
getirmiştir. Artık insanoğlu bu kaynakların 
kıt olduğu bu ortamda insan ihtiyaçlarını 
karşılayacak kaynağın peşine düşmüştür. 
Bu da günümüzde birçok kavgaları da 
beraberinde getirmiştir. Enerji, su, gıda ve 
toprak temel kavgaların nedeni olmuştur. 
Hamdolsun ülkemiz verimli kullanıldığı 
sürece kendi kendine yeten ülkeler seviye-
sindedir. Enerji konusunda bağımlılığımız 
harici diğer konularda bu görüş yerine 
oturmaktadır. Mevcut kaynakları bir anda 
arttıramayacağımıza göre burada verim-
liliği devreye sokmamız gerekmektedir. 
Sınırlı ve tükenebilir olan kaynakların daha 
verimli kullanılması ile daha fazla ürün 
meydana getirebilir. Bu şekilde verimlilik 
sağlanır ise hem maliyet hem de israfı 
önlemede etkili olabiliriz. Bugün tasarruf 
ve endüstri, yapay zekâ, hibrit enerjisi gibi 
konuları ele almamız temelinde de bu yatı-
yor. Şayet öz kaynaklarımızı adil bir şekilde 
kullanır gerekli tasarrufu ve verimliliği 
arttırabilir isek bu konuda ciddi bir şekilde 
yol alabiliriz. Aslında insanoğlu geleceğini 
düşünüyorsa bunu da yapmak zorundadır. 

  ÜYELERİNİZİN BÜYÜK BİR KISMI 
KOBİ’LERDEN OLUŞUYOR. KOBİ’LERE 
YÖNELİK FAALİYETLERİNİZ NELER? 
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ONLARA YÖNE-
LİK YENİ PROJELERİNİZ VAR MI?
KOBİ’lerimizin en başta gelen sorunu 
finansa erişim ve yeni pazarlar noktasın-
daki eksikliktir. ASKON İhracat üslerimiz 
ve ekonomide kümelenme modelimiz ile 

üretim ve pazar konusunda üyelerimize 
ciddi anlamda rehberlik yapacağız. Yine bu 
bağlamda KOBİ’lerimizin pazar olanakları-
nı çeşitlendirebileceğiz. Turkish Businnes 
Platform ve ASIA gibi üyelerimizin bir 
biri arasında ve dış dünya ile ticaretleri 
noktasında çalışmalarımıza başlamış 
bulunmaktayız.  Finansa erişim nokta-
sında ise gerekli mercilere gerekli görüş 
ve önerilerimizi sunduğumuz gibi ASKON 
üyeleri arasındaki dayanışmayı güçlen-
direrek bu alanda yaşanılan sıkıntılara 
bir nebze olsun rahatlama getireceğimizi 
düşünmekteyiz. Hamdolsun dönemsel ola-
rak bu noktada devletimizden iş insanları 
olarak gerekli destekleri istişarelerimiz 
sonrasında alabiliyoruz. Cansuyu, KOBİ 
teşvik paketleri, kredi destek paketle-
ri hükümetimizin bu konuda sağlamış 
olduğu kolaylıklar… Ticaret Bakanlığımız 
üzerinden yurt dışında reklam giderleriniz-
den tutun da kira yardımına bir çok konuda 
destek de alıyoruz. Bize düşen bu fırsatları 
iyi değerlendirip ticaretimizi arzulanan 
seviyeye getirmektir. 

 HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI,  
TİCARET BAKANLIĞI’NIN ALDIĞI 
TEDBİRLER SONRASI UYGULAMAYA 
KONULAN, TEŞVİK PAKETLERİ VE 
DESTEKLERİNİN ETKİLERİ SİZDE NASIL 
KARŞILIK BULDU?
Türkiye dünya ölçeğine bakıldığında 17. 
büyük ekonomisiyle büyük bir potansiyeli 
içerisinde barındırıyor ve yine satın alma 
gücü itibarıyla da dünya genelinde 13. 
sırada yer alıyor. Hâliyle ekonomik hayatın 
gelişmesiyle de toplumsal ihtiyaçlarda 
paralel bir şekilde artıyor. Bu ihtiyaçla-
rın giderilmesi noktasında kamuya da 

ASKON İhracat Üslerimiz ile 
üretim ve pazar konusunda 
üyelerimize ciddi anlamda 
rehberlik yapacağız

TÜRKİYE 
GÖNÜLLÜLÜKTE 

DÜNYA GENELİNDE

SIRADA YER 
ALIYOR

132.

MANŞET  RÖPORTAJ



MART - NİSAN 2019 19

zorunluluklar doğuyor. Devlet ekonomik 
hayatın temel omurgalarından biridir. 
Ekonomik hayata müdahale etmesi kaçı-
nılmazdır. Büyük ölçekli tüm devletlerde 
de bu müdahaleyi görmekteyiz. Toplumun 
belirli bir refah seviyesine erişebilmesi için 
teşvik politikaları da maliye politikasının 
bir argümanı olarak ekonomik kalkınmayı 
hedeflemektedir. Gerek Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı olsun ve gerek KOSGEB, TÜBİ-
TAK, Kalkınma Ajanları, Bölge Kalkınma 
İdareleri 2019 yılı içerisinde verecekleri bu 
teşvikler ile refah seviyesi daha yüksek bir 
Türkiye’yi hedeflemektedir. Düne dönüp 
baktığımızda bölgesel teşvik yöntemi ile 
Anadolu’da birçok yerli markanın ulusal 
marka değerine ulaştığını görebildik. Bu-
gün dış menşeli birçok firmanın ürünlerini 
Anadolu’nun ücra köşelerinde ürettiğine 
de şahit olduk. Bu nedenle bu teşvikleri 
önemsiyoruz. Uçtan uca yerlilik politika-
sına da katkısının olacağına inanıyoruz. 
Bu teşvikler belirlenirken ülkemizde cari 
açığa neden olan ürünlerin yerlileştirilmesi 
politikası da yerinde bir karardır. Amacı, 
türleri, gerekçeleri ve etkin işleyişi doğru 
belirlenmiş, stratejik öncelikli, sektörel 
yönlü teşvik uygulamalarının şeffaf ve 
etkin bir şekilde yönetilmesiyle ülkemiz 
ekonomisine sağlayacağı katkı yadsınamaz 
bir gerçekliktir. Bu teşvikler ile cari açık 
azalacak, istihdam artacak, bölgesel geliş-
meler yaşanacak, stratejik ürünlerin sayısı 
artacak ve ülke ekonomimizde canlanma 
yaşanacaktır. Ha keza devlet destekli ala-
cak sigortası ile prim ödeyip sisteme giren 
KOBİ’lerin alacaklarına Hazine garantisi 
sağlanması da çok yerinde bir uygulama. 
Bu karar ile birlikte malı satan firma müş-
terisinden doğan zarar nedeniyle güvence 

altına alınıyor. Temelinde güvence var. 
Hâliyle vadeli mal ve hizmet satışlarının 
sigortalanmasıyla ticaretin büyümesine 
katkıda bulunulmuş oluyor. Özellikle 
KOBİ’ler ölçeğinde şirketlerin tahsil ede-
medikleri alacaklar nedeniyle iflasa kadar 
gidiyordu. Hazine garantisi ile alacakların 
tahsilatında yaşanan problemler ortadan 
kalkmış olacak ve iflasların önüne de 
geçilmiş olacak. Ayrıca alternatif bir ticaret 
finansman yöntemi olarak gördüğümüz 
alacak sigortası sayesinde KOBİ’lerimiz 
ticaretini büyütebilecek gerekli finansmana 
da erişim sağlamış olacak. Alacak sigor-
tası sayesinde aynı zamanda alacaklarının 
tahsilat riskine karşı da teminat sağlan-
mış oluyor ve firmalarımız tahsilat ve risk 
yönetimlerini bu alan uzman şirketlerine 
devretmiş oluyor. Neresinden bakarsanız 
bakın büyük bir güvence ve iş yaşamımıza 
soluk aldıracak bir uygulama. 

 TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA BİRÇOK 
YERE GİDİYORSUNUZ. BU ANLAMDA 
YURT DIŞINDA VE TÜRKİYE’NİN FARKLI 
İLLERİNDE ÜLKEMİZE BAKIŞ AÇISI HAK-
KINDA NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
Yeni Türkiye’den bahsetmek sayfalarca 
sürer. Bugün bölgesinde birçok kalıpları 
yıkmış, kendi bağımsız politikalarını üreten 
bir Türkiye’den bahsediyoruz. Bu gücü 
yurtdışına çıktığımızda da görüyoruz. Çok 
saygın bir şekilde ağırlanıyor ve misafir 
ediliyoruz. Ha keza ülkemizde de yurt 
dışından gelen birçok misafiri ağırlıyoruz. 
2018’de dünyanın en büyük ekonomileri 
arasında (GDP nominal) Türkiye 17. sırada-

Hedefimiz dünyanın altı 
noktasında ASKON İhracat 
Üslerini hayata geçirmek 

TÜRKİYE’DE 2018 
YILI İÇERİSİNDE 

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN 
GELİRİN

DOLAR CİVARINDA 
ÇIKMASI 

BEKLENİYOR

10.600
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dır.  GSYİH satın alma gücü paritesine göre 
ise 2018 yılında dünyanın 13. büyük eko-
nomisi olmuştur. Avrupa’nın ise 5. büyük 
ekonomisi olmuştur. 2018 içerisinde kişi 
başına gelirin ise 10.600 dolar civarında 
çıkması beklenmektedir. 

2018 yılı içerisindeki büyük sıkıntılara 
rağmen Türkiye’ye 12 milyar dolara yakın 
doğrudan yabancı sermaye girişi olmuş-
tur. Bu rakam şunu ifade etmektedir; 
Türkiye tekrardan yabancı sermaye için 
cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu da 
yabancı sermaye gözünde Türkiye’nin 
cazip bir liman olduğunu göstermektedir. 
Öte yandan içeriye döndüğümüzde her 
yönüyle çağımızın gerekliliği ölçüsünde 
şekillenmiş şehirlerimizi görmekteyiz. Oto 
yollarımız, köprülerimiz, havalimanlarımız, 
üniversitelerimiz, şehir hastanelerimiz, 
küresel ölçekli fabrikalarımız ile Türkiye 
her kulvarda yarışacak, rekabet edebilecek 
bir konumda. Bugün hangi ilimize gider-
seniz gidin muhakkak ihracatçı bir firmaya 
rastlarsınız. Bu bağlamda ihracat rakam-
larımıza baktığımızda Cumhuriyet tarihinin 
ihracat rekoru kırılmış ve 168 milyar 23 
milyon dolara ulaşılmıştır. İthalat ise 223 
milyar 39 milyon dolar olarak gerçekleş-
miştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 
ise yüzde 75,33 olmuştur. 2018 yılında 
ihracatın yüzde 93,9’unu imalat sanayinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu veriler yeterli mi 
elbette ki hayır. Potansiyelimizi yansıtan 
rakamlar değil lakin Yeni Türkiye yolunda 
arzuladığımız rakamlara ulaşmamız da 
hayal değil.  

 ULUSLARARASI PAZARLARDA 
REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAK İÇİN İŞ 
ADAMLARINA DÜŞEN GÖREVLER 
NELERDİR? TÜRKİYE’NİN KÜRESEL 
ANLAMDA DAHA GÜÇLÜ BİR
EKONOMİYE SAHİP OLMASI İÇİN NELER 
YAPILMALI?
Ünlü yazar Wilder bir sözünde der ki, “Bir 
amaç, başarının sonsuz koşuludur. ”Evet, 
biz iş insanları olarak başarının peşin-
deysek kuvvetli bir amaca sahip olmalıyız. 
Artık sadece fason üretim yapan değil, 
kendi markalarını oluşturan, dünya stan-
dartlarında nitelikli ürünler üretebilen, yani 
en önemlisi katma değeri yüksek ürünlere 
sahip iş insanları olmalıyız. Evet, biz bunu 
en güzel ve en iyi şekilde yapabilecek 
potansiyele fazlası ile sahibiz. İş insanları 
olarak, daha müreffeh bir Türkiye ve daha 
adil bir dünya düzeni için büyük işlere so-
yunmalıyız. Bunu da katma değeri yüksek 
ürünleri üreterek başarabiliriz. Bugün 
gelinen noktada, ticaret bir tuşun ucuna 
gelmiş durumda. Artık yanı başımızdaki 
rakiplerimiz Ankara, İzmir, Gaziantep, 
Trabzon değil, Çin, Meksika, Almanya, 
İtalya olmuştur. 
Günümüzün küresel piyasalarında rekabet 
edebilmemiz için Türkiye için ASKON üye-
leri için topu rakip sahada oynama zamanı 
gelmiştir. Artık bizler de katma değeri 
yüksek, teknolojisi yüksek, dijitalleşmesi 
yüksek ürünler üzerine odaklanmalıyız. 
Bunu yaparken bir yandan da dünyanın 
çeşitli noktalarında hedeflediğimiz ASKON 
ihracat üslerimizi oluşturarak üyelerimize 
ve ihracatımıza katkıda bulunacağız. Eğer 
bunu başarabilirsek işte o zaman küresel 
anlamda büyük ekonomiler içinde yer alır 
ve daha güçlü bir ekonomiye sahip oluruz.

İş insanları olarak, daha 
müreffeh bir Türkiye ve daha adil 
bir dünya düzeni için büyük işlere 
soyunmalıyız
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Tasarruf dediğimiz kavram 
ekonomik ve sosyal hayatın pek 
çok problemine çözüm olacak 
tedbirlerin başında geliyor. Her yıl 

binlerce insan bu amaçla Bireysel Emekli-
lik Sistemi’ne dâhil oluyor. Bu hem bireyler 
hem de şirketler için önemli bir konu. Biz 
de bunun bir parçası ve doğrudan ilişkili 
olan Bireysel Emeklilik Sistemi’ni mercek 
altına aldık ve Katılım Emeklilik Genel 
Müdürü Ayhan Sincek ile bir röportaj ger-
çekleştirdik. Sağlık sigortasından BES’e 
tasarruftan katılım sigortacılığına kadar 

HER DÖNEMDE HATTA ÖZELLİKLE REFAH 
DÖNEMLERİNDE TASARRUF VE BİRİKİM 
YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

birçok konuya değinen Sincek, şirketin 
2019 yılındaki hedeflerini anlattı ve Türki-
ye’de BES’i değerlendirdi.

 FAİZSİZ BES VE KATILIM 
SİGORTACILIĞI İÇİN 2018 YILI NASIL 
GEÇTİ? 2019 YILI İÇİN BEKLENTİLERİNİZ 
NELERDİR?
Bireysel Emeklilik Sistemi ‘ne Türkiye 
halkı zorunluluk olmamasına rağmen 
15.yılında 7 milyon katılımcı ve 86 milyar 
TL fon tutarına ulaşarak benimsediğini 
gösterdi. Her yıl ortalama 300 – 350 bin 

Gelecek İçin

BİRİKİM 
ŞART

MİKROFON AYHAN SİNCEK MERVE KANTARCI ÇULHA
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kişi sisteme dâhil oluyor. OKS sebebiyle 
geçen yıl buradaki gönüllü BES’te katılım 
düştü ancak OKS sayıları eklendiğinde top-
lam rakam, beklentileri yakaladı diyebiliriz. 
OKS’nin tam olarak oturması sayesinde 
2019 yılıyla birlikte daha önceki yıllardaki 
rakamlara yakın bir katılım olacağını dü-
şünüyoruz. 2018 yılında Katılım Emeklilik 
olarak da verimli bir yıl geçirdik. 500 bin 
sözleşmeyi ve 1,5 milyar TL fon büyüklü-
ğünü aştık. 2019 yılının da bu doğrultuda 
hedeflerimize ulaştığımız etkin bir yıl 
olacağını öngörüyoruz. 2019 yılı için yeni 

100 bin gönüllü BES sözleşmesi ve takribi 
150 bin yeni otomatik katılım sözleşmesi 
hedefimiz var.

 SAĞLIK SİGORTASININ SİZCE 
TÜRKİYE’DEKİ ÖNEMİ NEDİR? KATILIM 
EMEKLİLİK OLARAK BU ANLAMDA YENİ 
YATIRIMLARINIZ VAR MI? 
Milyonlarca SGK’lı için yeni çıkan Tamam-
layıcı Sağlık Sigortası ürünü çok önemli 
bir fırsattır. Bu ürün ile tüm SGK’lılar 
anlaşmalı özel hastanelere giderek 
muayene olabiliyor ve hiçbir ilave ücret 
ödemiyor. Çünkü tamamlayıcı sağlık 
sigortası olmayan SGK’lılar, özel hastane-
lere gittikleri zaman fark ücreti ödemek 
zorunda kalıyor. Alınan sağlık hizmetine 
göre bu fark ücreti kimi zaman insanların 
ödemekte zorlanacağı miktarda olabiliyor. 
Bu da geniş bir kesim için ciddi bir mali 
yük oluyor. Bu nedenle Katılım Emekli-
lik olarak sağlık sigortası branşında ilk 
ürünümüzü tamamlayıcı sağlık alanında 
çıkardık. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortası ürünümüz ile Türkiye’nin dört bir 
yanında 500’ün üzerinde özel hastanede 

2019 YILI İÇİN YENİ

BİN GÖNÜLLÜ BES 
SÖZLEŞMESİ VE 

TAKRİBİ 

BİN OTOMATİK 
KATILIM 

SÖZLEŞMESİ 
HEDEFİMİZ VAR

100

150

Katılım Emeklilik olarak faizsiz 
temelli ürün ve hizmetlerle 
hayatın her alanına hitap 
ediyoruz
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fark ücreti ödemeden hizmet alabiliyorsu-
nuz. Bu ürünümüzle acil sağlık giderleri, 
küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili 
yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyotera-
pi, diyaliz, koroner anjiyografi, doktor mua-
yene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme 
ve ileri tanı yöntemleri yüzde yüz ücretsiz 
karşılanıyor. Ayrıca tek kişilik oda, yemek 
ve bir adet refakatçi giderleri de yatarak 
tedavi teminatından karşılanıyor. Bununla 
birlikte ürünümüzü alan sigortalılarımız 
ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ben-
zeri durumlarda ambulans hizmetimizden 
ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. 

Sağlık sigortası alanında ikinci ürünümüz 
Yurtdışı Seyahat Sağlık Katılım Sigortası 
oldu. Bu ürünümüzle sağlık kategorisin-
deki hizmet kapsamımızı genişletmiş ve 
çeşitlendirmiş olduk. Yurt dışı seyahatleri-
nizde karşılaşabileceğiniz sağlık sorun-
larına karşı sizi güvence alan bir sigorta. 
Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası bunun 
yanı sıra tıbbi tedavilerden sonra transfer 
masraflarını da ödemektedir. Yaralanma 
veya hastalığa bağlı konaklama süresinin 
uzatılması durumunda 7 güne kadar otel 
konaklamalarını karşılıyor. Zorunlu neden-
lerle gerçekleşen tur iptallerinde katılımcı-
ya 1.000 Euro tutara kadar ödeme yapılıyor. 
Bagaj kaybı ve zarar görmesi durumların-
da 500 Euro’ya kadar tazminat ödenirken, 
12 saat ve üstü bagaj gecikmelerinde ve 
çifte rezervasyon nedeniyle gecikmeler-
de 200 Euro veriliyor. Aktarmalı uçuşun 
kaçırılması nedeniyle gecikme durumunda 

100 Euro ödenirken, vize reddi durumunda 
vize bedeli kadar tazminat sunuluyor. Bu 
ürünümüzde katılımcılarımızı seyahatleri 
esnasında karşılaşabilecekleri risklere 
karşı geniş kapsamlı olarak koruyoruz. 
Tıbbi tedavilerin yanı sıra tur iptali, vize 
reddi ya da bagaj kaybı gibi talihsiz durum-
ları da koruma kapsamına aldık. Böylece 
katılımcılarımıza maksimum koruma sağ-
lamaya çalıştık. Ayrıca bu alanda Misafirim 
Güvende Sağlık Sigortası ile Türkiye’ye 
gelen yabancı uyruklu kişilerin oturma ya 
da çalışma izni için ihtiyaç duydukları sağ-
lık sigortasını da sunuyoruz. Sağlıkta 2019 
yılında yeni ürünler de sunacağız. 

 TASARRUF AÇISINDAN AVANTAJLI 
ALTERNATİFLERDEN BİRİ BİREYSEL 
EMEKLİLİKTİR. TÜRKİYE AÇISINDAN 
TASARRUF GİRİŞİMLERİNİ NASIL DE-
ĞERLENDİRİYORSUNUZ?
Toplum olarak tasarruf alışkanlığımız 
düşüktür. Geleceğimizi güvence altına 
alabilmek için herkesin her yaşta birikim 
yapması şarttır. Ama daha önemli bir nokta 
var. İnsanlar için de şirketler için de geçerli 
bir konu; her zaman tasarruf ve birikim 
konuları kriz zamanlarında gündeme gelir. 
Bu hatalı ve eksik bir bakış açısıdır. Her 
dönemde hatta özellikle refah dönemlerin-
de tasarruf ve birikim yapılması gerek-
mektedir. Tam da bu doğrultuda Bireysel 
Emeklilik Sistemi bundan 15 yıl önce 
mevcut sosyal güvenlik sistemini tamam-
layıcı olmak amacıyla kuruldu. Geleceğe 
yatırım yapan bu köprüden bugüne kadar 

 YILINDA

BİN SÖZLEŞMEYİ VE

MİLYAR TL FON 
BÜYÜKLÜĞÜNÜ 

AŞTIK

2018

1,5
500

Geleceğimizi güvence altına alabilmek için herkesin her yaşta birikim 
yapması şarttır
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milyonlarca insan geçti. Emekli olanlar bu 
tasarrufun keyfini sürmeye başladı. Yak-
laşık 7 milyon kişi de 56 yaşında ikinci kez 
emekli olacak. Her katılımcı ödediği katkı 
payının aylık asgari brüt ücret kadarını 
olan kısmı için devletten yüzde 25 katkı 
almaktadır. Bu da tasarruf etmek isteyen 
vatandaşlarımıza birçok ülkede olmayan 
bir teşvik sağlamaktadır. Ama en önemli 
konu ise; burada sisteme en erken yaşta 
girmek ve mümkün olduğunca uzun yıllar 
kalabilmektir. İşte esas birikim farkını 
yaratan anahtar nokta budur.

 KATILIM SİGORTACILIĞININ TÜRKİYE 
EKONOMİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 
NEDİR? BU ANLAMDA KATILIM 
EMEKLİLİK HEDEFLERİNE ULAŞTI MI?
Katılım Emeklilik olarak hem BES tarafın-
da hem de katılım sigortacılığı tarafında 
verdiğimiz faizsiz temelli ürün ve hizmet-
lerle hayatın her alanına hitap ediyoruz. 
Son olarak Tam Katılım Tamamlayıcı 
Sağlık ve Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası 
ürünlerimizle, sağlıkta da faizsiz alternatif 
olabileceğini göstermiş olduk. 2017 yılı 
sonunda yürürlüğe giren Katılım Sigor-
tacılığı mevzuatı ve ek düzenlemeleri ile 
sigortacılık sektöründe bu alanda sunulan 
ürünler için belirli bir standart geldi. Yeni 
yönetmeliğinin çıkmasının ardından sağlık 
sigortası ürünlerinde de bu standartlara ve 
düzenlemelere uygun bir şekilde hareket 
etmekteyiz. Tüm bunların yanı sıra dijital-
leşmeyi merkezine almış bir şirket olarak 
sağlıkta da son teknolojik imkânlardan 
yararlanıyoruz. 

 DİJİTAL ALANDA KATILIM 
SİGORTACILIĞINA YÖNELİK NELER 
YAPIYORSUNUZ?
Katılım Emeklilik olarak büyümenin kilit 
noktasının dijitalleşme olduğunu düşünü-
yoruz. Tüm işlemlerimizin merkezinde bu 
nedenle dijitalleşme bulunuyor. Teknolo-
jiyi, hem kurum içi tüm işlemlerde hem 
de müşteri beklentilerini karşılamada 
kullanıyoruz. Dijitalleşme sayesinde OKS 
gibi kapsamlı, zor bir süreci kolayca ve 
yüksek başarıyla tamamladık. Müşterile-
rimizin işlemlerini online internet şubesi, 
cep uygulamasından ya da telefon ile arayı 
yalnızca birkaç tuşlama ile yapabilmesini 
sağladık. Bu dijital alt yapı tüm işlemlerde 
verimlilik sağlıyor. Her işlem kayıt altında 
ve hızlı şekilde gerçekleşiyor, müşteri 
memnuniyeti artıyor. Marka olarak da 
genç bir şirket olduğumuz için süreçleri-
mizi akıllı dijital teknolojilerle kurguluyor, 
son teknolojiyi iyi kullanmanın pek çok 

avantajından yararlanıyoruz. Operasyonel 
süreçlerimizde yapay zekâ teknolojilerine 
geçiyoruz. Operasyonel işlemlerimizde ro-
bot çözümlerin yanısıra müşteri hizmetle-
rinde de önümüzdeki dönemde yapay zekâ 
uygulamaları kullanmaya başlayacağız. 
Dijitalleşme ile dağıtım kanalımızı 
oluşturan Kuveyt Türk ve AlbarakaTürk 
bankalarının sistemleriyle uyum içinde iş-
lemler gerçekleştirebiliyoruz. Aynı şekilde 
acentelerimiz için de bir arayüz hazırla-
yarak işlemlerimizin online, yüksek hızda 
bizimle iletişim kurmalarını sağlayacağız. 
Tüm paydaşlarımızla da dijital sistemler 
üzerinden çalışabiliyoruz.

 SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN 
ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR İÇİNDE 
NASIL BİR GELECEĞİ OLACAĞINI 
ÖNGÖRÜYORSUNUZ?
Katılım Sigortacılığı yönetmeliğinin 2017 
sonunda yürürlüğe girmesiyle faizsiz 
sigorta ürünleri için alternatif bir kulvar 
oluştu. Bu gelişme genel anlamda sigorta 
sektörü için de olumlu bir gelişme oldu. 
Hassasiyetleri nedeniyle konvansiyonel şir-
ketlerle çalışmak istemeyen geniş kitleler 
de sigortacılık ürünlerinden faydalanmaya 
başladı. Yönetmelikle standartları ve uygu-
lama esasları belirlenen katılım sigor-
tacılığı, hem tüketiciler hem de şirketler 
açısından daha sağlıklı bir altyapıya kavuş-
tuğunu düşünüyoruz. Buradan sonra daha 
yapılacak çalışmalar da var ama başlangıç 
için güzel adımlar atıldı. Ayrıca ülkemizde 
önemli bir eksiklik olan sigorta penetras-
yon oranının düşüklüğünü çözmek için de 
çok iyi bir fırsat yakalandı.

KATILIM EMEKLİLİK 
HAKKINDA

Katılım	Emeklilik	ve	Hayat	A.Ş.		
27.11.2013	tarihinde	18631	sayılı	yazıyla	
Hazine	Müsteşarlığı	Sigortacılık	Genel	
Müdürlüğü’nden	gelen	izin	doğrultusunda	
ve	13.12.2013	tarihinde	8659	sayılı	
yazıyla	Gümrük	ve	Ticaret	Bakanlığı’ndan	
gelen	izin	doğrultusunda	17.12.2013	
tarihinde	kurularak	ticaret	siciline	tescilini	
gerçekleştirdi.	23.12.2013	tarihli	8470	
sayılı	Ticaret	Sicil	Gazetesi	ile	de	ilan	oldu.	
Albaraka	Türk	Katılım	Bankası	A.Ş.	ve	
Kuveyt	Türk	Katılım	Bankası	A.Ş.	güç	
birliğinden	doğmuş	olan	Katılım	Emeklilik	
ve	Hayat	A.Ş.	bu	vasfıyla	alanında	bir	ilktir.	
Faizsiz	sigortacılıkta	yenilikçi	anlayışı,	
modern	ve	teknolojik	yatırımları,	müşteri	
odaklı	hizmeti	anlayışı	ile	sektörün	seçkin	
firması	olarak	dikkat	çekiyor.	

Tasarruf ve birikim konularının 
sadece kriz zamanlarında 
gündeme gelmesi hatalı ve eksik 
bir bakış açısıdır

MİKROFON AYHAN SİNCEK
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Kurumlarda

DİJİTAL
DÖNÜŞÜM

Teknoloji insanoğlunun dünyasını 
uzun yıllardır şekillendiriyor ve 
değiştiriyor. Fakat son 10 yılda 
teknolojinin dünyamızı değiştirme 

hızına artık yetişemez durumdayız. Bugün 
hepimiz için olmazsa olmaz dediğimiz 
akıllı telefonlarımız, tabletlerimiz, bağımlı-
sı olduğumuz sosyal medya uygulamaları-
nın neredeyse tamamına yakını 10 yıl önce 
yoktu. Bu büyük değişimle beraber hayatı-
mızda pek çok yenilik ve kolaylık da geldi. 
İş dünyası ise bu değişimi sürdürülebilir 
kılmak ve kendisini bu değişime adapte 
etmek için yoğun bir dönüşüm çabası 
içerisinde yer almaya başladı. Bu nedenle 
hemen hemen her büyük kurumun şu 
sıralar en önemli gündem maddesi dijital 
dönüşüm.
Dijital dönüşümü sadece kurumlardaki 
manuel işlemleri dijital ve otonom hâle ge-
tirmek olarak sınırlandırmamak gerekiyor. 
Dijital dönüşüm iş yapış şeklinde istihdam 
edilen personelin niteliğine ve çalışma 

TEKNOLOJİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞERAFETTIN ÖZSOY

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, HER BÜYÜK KURUMUN EN 
ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ HÂLİNE GELDİ

kültürüne kadar birçok alt sistemin 
dönüşümünü de içeren geniş kapsamlı bir 
değişim çabası olarak görülmelidir.
Kurumlardaki dijital dönüşümü beş ana 
yapıtaşı hâlinde incelemek mümkün:

 1.DİJİTAL TEKNOLOJİLER
Günlük hayatımızda ve iş yerlerimizde 
işimiz için kullandığımız pek çok yeni 
teknolojik yazılım ve cihaz var. Birçoğumuz 
bunların altında ne tür bir teknoloji yattığı-
nı bilemiyoruz. Fakat dünyanın en yenilikçi 
firmaları bu yeni nesil teknolojilerin sağla-
dığı imkânlarla çok çeşitli yenilikçi ürün ve 
hizmetleri bizlerin hizmetine sunuyor. Bu 
teknolojiler kurumların da dönüşümünü 
sağlayacak pek çok fırsatı beraberinde 
getiriyor.

a. Yapay Zekâ: Yapay zekânın iş dünya-
sında en fazla katkı sağladığı konu, karar 
verme mekanizmalarının dijitale dönüştü-
rülmesiyle ilgilidir. Örneğin, sosyal medya 

DİJİTAL İŞ GELİŞTİRME
YÖNETİCİSİ
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TEKNOLOJİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM

uygulamanıza bir fotoğraf yüklediğinizde 
içindeki kişileri tanımlayıp onların sizin 
arkadaşlarınızdan hangisi olduğunu anla-
yan şey yapay zekâdır. Mesela elinizde bir 
miktar sermayeniz var ve en kârlı finansal 
yatırımı yapmak istiyorsunuz. Finansal 
araçlardan hangisine yatırım yaptığınızda 
sizin beklentilerinize en uygun finansal 
getiriyi sağlayacak portföyü size sunan bir 
yapay zekâ uygulaması gerekiyor?

b. Nesnelerin İnterneti: Eskiden sadece 
telefonlar ve bilgisayarlar gibi iletişim 
araçları birbirine bağlanırdı. Günümüz-
de çamaşır makinesinden kol saatine, 
buzdolabından bahçedeki musluğa kadar 
bütün nesneler ve cihazlar birbirine 
çevrimiçi bağlı durumda ve bu nesneleri 
uzaktan istediğiniz gibi yönetme imkânına 
sahipsiniz. Örneğin, akıllı buzdolabınızın 
içindeki meyvelerin ve sebzelerin miktarı 
belirli bir seviyenin altına düştüğünde en 
yakın süpermarketle iletişime geçecek ve 
siparişleri sizin evde olacağınız zamana 
göre ayarlayıp verebilecek. Dünya Ekonomi 
Forumu (WEF) tahminlerine göre 2020 yı-
lında birbirine bağlı olacak cihaz sayısı 50 
milyar adete ulaşacak. Böylelikle sipariş 
vericilerin değişimiyle ticaretin kuralları da 
önemli ölçüde değişecek.

c. Blok Zinciri: Blok zincirini güvenli bir 
şifreleme biçimi olarak düşünebiliriz. Böy-

lelikle blok zinciri metoduyla hazırlanmış 
dijital veri grupları geriye döndürülemez ve 
güvenilir bir biçimde dijital ortamda iletile-
bilir. Blok zincirinin en somut uygulaması 
dijital para birimleri ile ilgilidir. Bitcoin 
vb. birçok dijital para birimi blok zinciri 
metoduyla çalışmaktadır. Blok zincirinin 
kurumlarda dijital dönüşümde getirebile-
ceği en bariz yenilik ise basılı evrak ihtiya-
cını ortadan kaldırabilmesidir. Böylelikle 
bankalarda imzalanan onlarca dokümanı, 

noterlerde imzalanmak zorunda kalmaya-
cağız, birçok belge ve çeşitli alışverişlerde 
gerekli birçok fiziksel evrakın karşılıklı 
alınıp verilmesine de gerek kalmayacaktır.

d. 3 Boyutlu Basım Teknolojileri: 3 boyut-
lu basım ile özellikle imalat sanayinde çok 
ciddi bir dönüşüm bekleniyor. 3 boyutlu 
yazıcılar sayesinden herhangi bir fiziksel 
ürünü seri üretim olmaksızın az sayıda ve 
istenilen çeşitli özelliklere göre üretmek 
mümkün oluyor. Bu da müşteriler için 
sınırsız ürün seçeneği demek oluyor. 
Böylelikle imalatçı firmalar her müşteriye 
göre özel düzenleme ve tasarım değişikli-
ğini kolayca yapabilecekler.

e. Artırılmış ve Sanal Gerçeklik (AR/VAR): 
Bu teknolojini en güncel uygulamasının 
futbol maçlarından görebiliyoruz. Artık 
normal hakemlerin yanında bir de VAR 
hakemi var. VAR teknolojisi kameraların 
çektiği görüntü işlenip ilgili görüntünün 
360 derece açıdan tekrar canlandırılma-
sına imkân sağlıyor. Özellikle de görüntü 
üzerine ürün ve hizmet sunan firmaların 
veya işlerinin bir kısmında görüntü işleme-
den yararlanan firmaların bu teknolojiden 
yararlanabileceği çok fazla fırsat var. Ör-
neğin, birçok mobilya firmasının artırılmış 
gerçeklik uygulamaları sayesinde alaca-
ğınız mobilyanın evinizde nasıl duracağını 
evinizin oda fotoğraflarını uygulamaya 
yükleyerek görebiliyorsunuz.

DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMÜN 

ORTAYA 
ÇIKARACAĞI KATMA 
DEĞERİN BOYUTU 

YAKLAŞIK

TRİLYON DOLAR
100
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f. Büyük Veri Analitiği: Kullandığımız her 
uygulama veya cihaz üzerinde birçok dijital 
iz bırakıyoruz. Kullandığımız siteler, sosyal 
medya uygulamaları, geçirdiğimiz süreler 
ve kullanma alışkanlıklarımız aslında 
bizim bir kullanıcı ve müşteri olarak dijital 
karakterimizi ortaya koyuyor. Kurum-
ların müşterilerine daha uygun ürün ve 
hizmetler sunabilmeleri için onları daha iyi 
tanımalarına ihtiyaçları var. Eğer kurumlar 
sanal ortamda bıraktığımız dijital verileri 
daha iyi anlamlandırabilirlerse bizleri daha 
iyi tanıyabilirler ve bizlere daha uygun çö-
zümleri sunabilirler. Örneğin, nabız ölçen 
bir kol bilekliği ürünü sayesinde, kişinin 
nabız ölçümü takip altında tutulabilir ve 
normalin dışında bir nabız ölçüldüğü za-
man hızlı bir şekilde ilgili kişiye bir ambu-
lans yönlendirilip en yakın sağlık merke-
zine götürülüp, sağlık kontörlü yapılabilir 
veya derslerini ve ödevlerini dijital eğitim 
uygulamaları üzerinde yapan bir öğren-
cinin oluşan izleriyle hangi konularda 
eksik olduğunu ve eksik konularını en hızlı 
şekilde nasıl telafi edebileceğini planlaya-
bilen ders koçu uygulaması öğrencilerin 
başarılarına büyük katkı sunabilir.

 2.DİJİTAL YETENEKLER 
Endüstri 4.0 ve yeni nesil teknolojilerin dö-
nüşüme uğratacağı alanlardan biri de in-
san kaynakları alanıdır. Yeni nesil teknolo-
jiler rutin işlerin otonom hâle getirilmesini 
sağladığı için standartlaşmış rutin işleri 
yapan çalışanlara ihtiyacı önemli ölçüde 

kaldırıyor olacak. Bu da maalesef ciddi bir 
istihdam sorunu olarak yakın gelecekte iş 
dünyasında yerini alacak. Dijital dönüşümü 
gerçekleştirmek için yeni dijital becerilere 
ve bu becerilere sahip daha nitelikli, yeni-
likçi ve yetenekli personellere ihtiyaç var. 
Dünya Ekonomi Forumu’na göre önümüz-
deki dönemde karmaşık problem çözme, 
eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri 
en önemli üç beceri hâline gelecek. Bu 
nedenle yeni becerilerin elde edilmesi 
ve öğrenme süreçleri insan kaynakları 
departmanlarının en önemli gündem mad-
deleri hâline gelecek.

 3.DİJİTAL KÜLTÜR
Dijital becerilere sahip yetenekli insanları 
işe almak dijital dönüşüm sürecinde yeter-
li değil. Bu insanların en verimli şekilde 
çalışabilecekleri, işlerini motivasyonla 
yapabilecekleri bir iş ortamı da oluştur-
mak gerekiyor. Katı hiyerarşinin ve yoğun 
bürokratik aşamaların yer aldığı bir kurum 
kültüründe bu tip yetenekleri barındıra-
bilmeniz ve onlardan verim almanız pek 
mümkün değil. Bu insanların yeteneklerini 
ortaya çıkarabilmeleri için gerekli özgür-
lükleri verebilmeniz ve onların kendilerini 
ispatlamalarına imkân vermeniz gerekli. 
Google, Facebook gibi bu tip yeteneklerin 
girmek için can attıkları firmaların iş or-
tamları tüm kurumlar için ders niteliği ta-
şıyor. Bu tip firmalarda insanlar, istedikleri 
zamanlarda çalışıyor, istedikleri zaman-

TEKNOLOJİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM

BİZİ NELER BEKLİYOR?

•	 Nesnelerin	interneti	hayatımızda	daha	
yoğun	yer	alacak.	Örneğin,	akıllı	
buzdolabınızın	içindeki	meyvelerin	ve	
sebzelerin	miktarı	belirli	bir	seviyenin	
altına	düştüğünde	en	yakın	süpermarketle	
iletişime	geçecek	ve	siparişleri	sizin	
evde	olacağınız	zamana	göre	ayarlayıp	
verebilecek

•	 Ticaretin	kuralları	değişecek
•	 Dijital	dönüşüm	“istihdam	sorunu”	

olarak	yakın	gelecekte	iş	dünyasında	
yerini	alacak

•	 Basılı	evrak	ihtiyacı	ortadan	kalkacak

Yapay zekânın iş dünyasında en 
fazla katkı sağladığı konu, karar 
verme mekanizmalarının dijitale 
dönüştürülmesiyle ilgilidir
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larda uyku odalarında dinleniyor veya spor 
yapıyor. Aynı zamanda üst yönetimdeki 
yöneticilerle istedikleri zaman görüşebili-
yor ve eleştirilerini iletebiliyor. 

 4.ORTAKLIKLAR VE İŞ BİRLİKLERİ 
Dijital dönüşümde tüm yükü firmanın 
kendisinin üstüne almasına gerek yok. 
Uygun iş ortaklıları ve iş birlikleri kurarak 
bu dönüşümü başka zihinlerden destek 
alarak pek ala gerçekleştirebilirler. Bunun 
dijital olarak en kolay yolu API marketler 
oluşturmaktır. Dijital iş yapan çoğu lider 
şirketin API Market’i mevcuttur. Sosyal 
medya uygulamalarının, bankaların vb. 
kurumların API marketlerinde onlarla 
iş ortaklığı kurmak isteyen birçok firma 
için yol gösterici ve hazır dijital çözümler 
bulunmaktadır.  

Bu firmalarla entegre ürün ve hizmetler 
sunmak isteyen yenilikçi startup’lar, iş 
ortaklığı yapmak istedikleri firmanın API 
Market’ine gelir ve ihtiyaçları olan çö-
zümleri buradan kolaylıkla kullanabilirler. 
Örneğin, müşterilerinin kargo paketleri-
nin nerede olduğu göstermek isteyen bir 
kargo firması Google API Market’inden 
haritalar API’sini alıp kendi uygulamasına 
eklemleyebilir. Böylelikle müşteri, kargo 
firmasının uygulamasını çalıştırdığında 
aslında alt planda çalışan Google harita 
uygulaması sayesinde ürünün nerede 
olduğunu görüntüleyebilir. Böylelikle müş-

teri için bir kolaylık olmuş olur, hem kargo 
firmasını hizmetini daha dijital ve yenilikçi 
bir formata sokmuş olur hem de Google 
hizmetini satarak gelir elde etmiş olur. Bu 
tip iş ortaklıları ve iş birlikleri sayesinde 
hızlı bir şekilde yenilikçi çözümler geliş-
tirilebilir, mevcut ürün ve hizmetler hızla 
dijitale dönüştürülebilir.

 5.YENİ VE DİJİTAL İŞ MODELLERİ
Dijital dönüşümün altında yatan temel 
motivasyon şu an ortada olmayan ama 
bir yerlerde saklı duran potansiyel katma 
değeri ortaya çıkarmaktır. Dünya Ekonomi 
Forumu’na (WEF) göre küresel ölçekte 
gerçekleşmekte olan dijital dönüşümün 
ortaya çıkaracağı katma değerin boyu-
tu yaklaşık100 trilyon dolar civarında 
gerçekleşecektir. Fakat bu değerin ortaya 
çıkabilmesi için yeni nesil teknolojile-
rin, yeni becerikli yeteneklerin ve diğer 
kaynakların etkin bir şekilde yeniden 
organize edilmesi gerekiyor. Bu yeniden 
organizasyonu sağlayan şey ise yeni ve 
dijital iş modelleridir. Örneğin, taksiler ve 
taksi müşterileri onlarca yıldır karşılıklı bir 
alışverişin içerisinde. Fakat Uber ortaya 
çıkarak ulaşımın mantığını farklı bir iş 
modeliyle yeniden yorumladı ve küresel 
boyutta ulaşımın gidişatını değiştirmeyi 
başardı ve ortaya büyük bir büyük katma 
değer çıkardı. Bunun gibi birçok yenilikçi 
firmanın ortaya çıkarabileceği birçok gizli 
katma değer ekonominin içerisinde bir 
yerlerde yatmaktadır.

TEKNOLOJİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital dönüşüm için yeni dijital 
becerilere ve bu becerilere sahip 
nitelikli ve yetenekli personellere 
ihtiyaç var

YILINDA BİRBİRİNE 
BAĞLI OLACAK 
CİHAZ SAYISI

MİLYAR ADETE 
ULAŞACAK

2020

50
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Y erli üretimde hızla ilerleyen Tür-
kiye, bazı firmalarla adını dünyaya 
duyuruyor. Bunlardan biri olan 
Altınay Teknoloji Grubu, otomo-

tivden genel sanayiye, havacılıktan cam 
oymacılığına ve transferine kadar geniş bir 
yelpazede hizmet veriyor. Geliştirdiği proje-
lerle dünyanın önde gelen sanayi şirket-

ÜRETEN TÜRKİYE

ALTINAY GRUBU, AVRUPA 
BİRLİĞİ İÇİNDE ROBOTLU 

OTOMOTİV GÖVDE ÜRETİM 
TEKNOLOJİLERİ ALANINDA İLK 

28 ŞİRKETTEN BİRİDİR

leriyle çalışıyor. Altınay, 1990 yılından beri 
Türkiye’de endüstriyel robotiklere öncülük 
eden bir mühendislik firmasıdır. Bugün, 
robot tabanlı esnek fabrika otomasyon 
sistemleri için çözüm üreten bir kuruluş. 
Tasarım ve üretim yetenekleri standart 
tek hücreli uygulamalardan çok robotlu 
üretim hatlarına, özel makine üretiminden 

Teknoloji Grubu

Teknolojide Dev İsim

ALTINAY



MART - NİSAN 2019 33

ÜRETEN TÜRKİYE

karmaşık sistem entegrasyonuna kadar 
uzanıyor. Müşterilere maliyet etkin, verimli 
çözümler sunmak için önde gelen küresel 
robot üreticileri ve teknoloji şirketleriyle 
yakın iş birliği içerisinde olan Altınay Gru-
bu, AB, Rusya ve Türkiye’de sayısız sistem 
entegrasyonu ve endüstriyel otomasyon 
projesini başarıyla tamamladı. Firmanın 

başlıca müşterileri ise otomotiv (OEM & 
Tier one), global FMCG’nin yanı sıra cam 
işleme şirketlerini de içeriyor. İstanbul 
Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’ndeki 
merkezi ile 2017 yılında 60 Milyon avroya 
aşan bir sipariş alımına sahip olan Altınay 
Grubu, mühendis ve doktora yapan 380’den 
fazla personeli istihdam ediyor.

FAALİYET ALANLARI NELERDİR?
• Otomotiv Üretim Teknolojileri
• Cam İşleme
• İntralojistik & Otomotik Depolama
• Endüstriyel Otomasyon ve Montaj
• Fek Fesih Sistemleri
• Enerji Sistemleri
• Hareket Sistemleri
• İnsansız Sistemler
• Üretim Sistemleri
• Özel Makineler

 OTOMOTİV ÜRETİM 
TEKNOLOJİLERİNDE NELER YAPIYOR?
Otomotiv endüstrisi için robot tabanlı esnek 
fabrika otomasyon sistemleri sağlayan 
Altınay Grubu’nun robotik sistem enteg-
rasyonu alanında 20 yılı aşkın deneyimi 
bulunuyor. Firma, standart tek hücreli uy-
gulamalardan anahtar teslimi çoklu robot 
üretim hatlarına,  özel makine üretiminden 
karmaşık sistem entegrasyon projelerine 
kadar tasarım ve üretim yetenekleri geliş-
tirmeye devam ediyor. Altınay Grubu dünya 
çapında tanınan araç üreticileri ve yan 
sanayi şirketleri ile çok sayıda projeye imza 
attı. Bu alanlar şu şekilde sıralanıyor;

• Pres atölye otomasyonu
• BIW (Gövde)
• Boyahane
• Son montaj
• Mekanik motor
• Kaynak teknolojiler

 CAM İŞLEME
OLBRICHT, robotik sistem entegrasyonu ve 
cam işleme hatlarında 50 yılı aşkın deneyi-
me sahip olan Altınay Grup, ister tek hücre 
entegrasyonu, ister anahtar teslim cam 
işleme hatları olsun projelerde yüksek has-

Altınay Teknoloji Grubu, 
otomotivden genel sanayiye, 
havacılıktan cam oymacılığına 
kadar birçok alanda hizmet 
veriyor

ALTINAY HAKKINDA

•	 Kaç	Yılında	Üretime	Başladı?	
	 1990
•	 Hangi	Bölgelerde	Hizmet	Veriyor?
	 Tuzla	endüstri	bölgelerinde,	İstanbul	

Teknopark,	ve	Gölcük‘te	hizmet	veriyor
•	 Altınay’ın	Mühendislik	Becerileri	

Nelerdir?
	 Kaynak,	birleştirme,	montaj,	taşıma,	

transfer,	boyama,	kesme	&	parlatma,	
yüzey	işleme,	görüşe	dayalı	robot	
yönetimi	ve	kontrol,	paketleme	ve	
paletleme	alanlarının	tamamını	kapsar.
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sasiyetli mekanik ve elektronik komponent-
ler kullanmaktadır. Uzun ömürlü, sağlam 
ve dayanıklı tasarımlar üretmek için yüksek 
hassasiyette ve kontrol edilebilir servo 
motor mimarisi kullanılmaktadır. Kurumun 
cam işleme tecrübesi müşterilerin mali-
yetlerini düşürürken kalite ve kapasitelerini 
artırmalarına olanak sağlıyor.

 ENERJİ SİSTEMLERİ
Altın, kentsel nüfus artışı ve çevre bilinci 
artışındaki küresel eğilimler elektrikli 
arabalar, otobüsler ve kamyonlar için 
önemli bir ihtiyaç oluşturdu. Vergi indirimi 
şeklindeki hükümet sübvansiyonları ve pil 
hücresi kimyasındaki önemli araştırmalar 
sayesinde E-mobilite dünya genelinde 
daha uygun fiyatlı ve popüler hâle geldi. 
Altınay yüksek enerji yoğunluğu, Li-ion 
enerji depolama çözümleri ve elektrikli 
araç dönüşümleri ve Araç Kontrol Ünitesi 
ve Akü Yönetim Sistemi yazılım çözümleri 
sunmak için dünyanın önde gelen pil hücre 
üreticileri ile çalışıyor.

 İNSANSIZ SİSTEMLER
İnsansız sistemler askeri ve sivil uygulama-
larda sıkıcı ya da tehlikeli görevlerde yaygın 
olarak kullanılıyor. Gözetleme, keşif, patla-
yıcı madde imha (EOD), yangın söndürme, 
paket taşıma hatta hassas tarım işlemleri 
uzaktan kumandalı veya otonom insansız 
sistemler tarafından yapılıyor. Elektro-me-

kanik sistem tasarımı, yazılım geliştirme ve 
kontrolü alanlarında çok disiplinli mühen-
dislik know-how’ını birleştiren Altınay mü-
hendisleri müşteri ihtiyaçlarını karşılamak 
için insansız sistemler geliştiriyor. Altınay 
insansız sistemler “İnsansız Kara Araçları” 
ve  “İnsansız Hava Araçları” olmak üzere iki 
gruba ayrılıyor.

 HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ (FMCG)
Rekabet gücü kazanmak veya korumak 
amacı ile FMCG şirketleri için verimli, 
kaliteli üretim ve intralojistik önemlidir. 
OLBRICHT’in esnek fabrika otomas-
yon yatırımları müşterileri pazarlarında 
rekabet edebilmesine imkân sağlıyor. 
Firma, otomasyon projelerinde üretim ve 
depolamanın tüm yönleriyle 50 yılı aşkın 
süredir FCMG firmalarıyla iş birliği yapıyor. 
Altınay Grubu, elektro-mekanik mühen-
disliğinden robotik işlemlere, proses 
mühendisliğinden olbricht.de depolama 
otomasyonuna intralogistics.olbricht.de 
deneyimli ekiplerin Endüstriyel Otomasyon 
projelerini sorunsuz bir şekilde Dayanık-
lı Tüketim Sektörüne entegre etmesini 
sağlıyor. İster tek bir özel montaj makinesi, 
ister anahtar teslimi otomatik fabrika pro-
jesi olsun müşterilere katkıda bulunmaya 
devam ediyor.

 ÖZEL MAKİNELER
Tek makine veya hücreden montaj 

ÜRETEN TÜRKİYE

KURUMDA 
ÇALIŞANLARIN 
YARISINDAN 

FAZLASI MÜHENDİS 
VE DOKTORA 

MEZUNU OLMAK 
ÜZERE YAKLAŞIK

ÇALIŞAN VARDIR

380

Endüstriyel robotiklere öncülük eden mühendislik firması olan Grup, 
robot tabanlı esnek fabrika otomasyon sistemleri için çözüm üretiyor
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hatlarına geniş bir yelpazede otomasyon 
ekipmanları KSM tarafından tasarlanmak-
ta, kurulmakta ve monte edilmektedir. 
Otomotiv, transfer teknolojisi, elektrik ve 
elektroniğin yanı sıra dayanıklı tüketici 
ürünleri sanayilerindeki müşterilerimiz 
ekipmanlarımızı aşağıdaki alanlarda kul-
lanmaktadır:

• Özel montaj makineleri ve hatları
• İşleme ve Taşıma Uygulamaları
• Otomatik Kaynak Uygulamaları
• Otomatik Test Hücreleri
• Otomatik Ölçüm Üniteleri
• Otomatik Sızdırmazlık ve Yapıştırma

 ÜRETİM SİSTEMLERİ
En ileri teknolojilere ayak uydurma üretim 
tekniklerinde kendi sorunlarıyla birlik-
te gelir. Modern sistemler hassas CNC 
imalatının yanı sıra 3D yazıcılar gibi hızlı 
prototipleme teknikleri kullanmaktadır. 
Kurum içi hassas üretim yetenekleri-
nin yanında ALTINAY NATO Destek ve 
Tedarik Ajansı gereklilikleri doğrultusunda 
proje yönetim ekibinin bir parçası olarak 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi – 3D Katı 

Modelleme Merkezi’nin devreye alınması 
üzerinde çalışmıştır. 

Altınay Üretim Sistemleri:
• Hassas Üretim
• Hızlı Prototipleme

 İNTRALOJİSTİK & OTOMATİK 
DEPOLAMA
Kurum, robotik sistem entegrasyonu ve 
intralojistik uygulamalarında 50 yılı aşkın 
deneyim ile intralojistik ve depo otomasyon 
projelerini sorunsuz bir şekilde entegre 
ediyor. Mini yükten tam palet depolamaya 
kadar.OLBRICHT tüm AS / RS (Otomatik 
Depolama / Alma Sistemi) projelerini yürüt-
mektedir.

 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON VE MONTAJ
OLBRICHT kaynak ve birleştirme uygu-
lamaları, montaj ve taşıma, paketleme 
ve paletleme gibi endüstriyel otomasyon 
projelerinde geniş bir deneyime sahiptir.
Tek makine veya hücreden montaj hatlarına 
geniş bir yelpazede otomasyon ekipmanları 
KSM tarafından tasarlanmakta, kurulmakta 
ve monte edilmektedir.

ÜRETEN TÜRKİYE

Heyecan duyan, teknoloji üretmek isteyen 
onun peşinde koşan onun için bütün 

sahip olduğu imkânları bir şekilde ülkenin 
geleceği için harcayan insanların önünü 
açmalıyız, onlara her türlü desteği vermeliyiz. 
Türkiye’nin teknolojik geleceğini de bu ülkenin 
çocukları kurup var edecekler. O yüzden 
bizim bundan sonraki ana noktamız, kendi 
insanımızın üzerinden milletçe yükselmeyi 
başarabilmektir. Kendi insanımızın bilgisine 
ve görgüsüne değer vermeliyiz, onu 
desteklemeliyiz. Tasarlamalıyız, üretmeliyiz 
ve yılmadan teknoloji geliştirmeye daha 
büyük arzu ile devam etmeliyiz. Daha büyük 
hedefler koymalıyız. Hedefe ulaşmak için 
seferberlik ilan etmeliyiz. 

KENDİ İNSANIMIZA 
DEĞER VERMELİYİZ

Altınay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Altınay

Kurum, Türkiye, Almanya, Rusya, Fransa, İspanya ve  Hollanda başta 
olmak üzere birçok ülkede firmalara projeler yapıyor

ALTINAY 
GRUBU’NUN ROBOT 

TEKNOLOJİLERİ 
VE SİSTEM 

ENTEGRASYONU 
KONULARINDA

YILI AŞKIN 
DENEYİMİ 

BULUNUYOR

20
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30 SORUDA ÜNLÜLER

30 SORUDA
MELİHAT 
GÜLSES

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

Müzik dinlemek mi şarkı söylemek mi?
Şarkı söylemek

Sessizlik mi kalabalık mı?
Sessizlik

Soru sormak mı cevap vermek mi daha kolay?
Cevap vermek

Yaz mı kış mı?
Yaz

Hayatınızda olmazsa olmaz dediğiniz iki şey nedir?
Ailem ve şarkı söylemek

Dram mı komedi mi?
Komedi

Sinema mı tiyatro mu?
Tiyatro

Basketbol mu voleybol mu?
Voleybol

Sunuculuk mu oyunculuk mu daha çekici?
Oyunculuk

Fotoğraf çekmeyi mi fotoğraf çektirmeyi mi daha çok 
seviyorsunuz? 
Fotoğraf çekmek

Roman yazmak mı senaryo yazmak mı daha kolay?
Bilemiyorum

Türkiye’de en sevdiğiniz şehir?
İstanbul

Bazı güzide seslerin şarkıları yıllar geçse de dinlenir ve gönüllerdeki yerini korur. 
İşte o sanatçılardan bir tanesi de Melihat Gülses. En çok bildiğimiz, “Çok Aşığın 
Var Diyorlar” şarkısı sadece kulağımıza yer edinenlerden biri diyebiliriz. Biz de  
Türk sanat müziğini gençlere sevdiren TRT Sanatçısı Melihat Hanım’ın bilinmeyen 
tercihlerini kendisine sorduk ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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13

15

17

19

21

23

25

27

29

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Yurt dışında en sevdiğiniz şehir?
Paris

İnstagram mı Twitter mı?
İnstagram

Pop mu Türk sanat müziği mi?
Türk sanat müziği

Sanatçı olmasaydınız hangi mesleği tercih ederdiniz?
Avukat

En sevdiğiniz kelime?
Sevgi

En sevdiğiniz aksesuar?
Yüzük

Heyecan mı azim mi?
Azim

Şiir yazmak mı roman yazmak mı?
Şiir yazmak

Bir adada yaşamak mı kalabalıkta yaşamak mı?
Bir adada yaşamak

Çay mı kahve mi?
Çay

Yağmur mu kar mı?
Kar

Gazete mi dergi mi?
Gazete

Televizyon mu bilgisayar mı?
Televizyon

Siyah mı beyaz mı?
Siyah

Deniz kenarı mı orman mı?
Deniz kenarı

Anlık yaşamak mı planlı yaşamak mı?
Yerine göre değişir

Televizyon mu radyo mu?
Radyo

Sevgi mi saygı mı?
Her ikisi de
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Türkiye Tasarrufa

ÖNEM  
VERİYOR

Finansal okuryazarlığın geliştiril-
mesi, tasarruf ve yatırım bilincinin 
artırılması, finansal istikrar açısın-
dan büyük önem taşıyor. Türkiye’de 

2017 sonunda 11 bin 512 lira olan kişi başı 
tasarruf miktarı, 2018’de 14 bin 70 liraya 
ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgi-
lere göre, Türkiye’de tasarruf mevduatları, 
2018’de bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 
24 arttı ve 1 trilyon 153 milyar 768 milyon 
94 bin lira düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye, teknoloji, enerji, savunma sana-
yisi, eğitim ve turizm gibi birçok alanda 

TASARRUF

TASARRUF VE YATIRIM 
BİLİNCİNİN ARTIRILMASI, 
FİNANSAL İSTİKRAR AÇISINDAN 
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 
Her kurum kendine göre eğitimler veriyor 
ve tasarrufa katkı sağlıyor. Bir evin veya 
kurumların en önemli fatura giderlerinin 
başında ise televizyon yayınları için kullanı-
lan platformlar geliyor. Bunlar için ödenen 
faturalar, temel ihtiyaçların başında yer 
alan elektrik, su ve doğal gaz faturalarını 
bile geçiyor. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, 
tabletler, televizyonlar ve hatta buzdolabı 
gibi beyaz eşyalar da evlerdeki modemlerle 
internete bağlanıyor. Bu da doğal olarak 
faturalarımızı yükseltiyor. Söz konusu 
kalemlerde yapılacak küçük değişiklikler 
bile tasarruf etmeyi kolaylaştırıyor. 

FATURALARI DÜŞÜRMENİN YOLLARI 
NELERDİR?

1.	 Televizyon	platformlarını	ve	internet	
hizmetini	paket	olarak	almak,	faturada	
önemli	avantaj	sağlıyor.	İkisini	ayrı	
aldığınızda	ise	internete	farklı,	televizyon	
paketlerine	ayrı	ücret	ödeminiz	gerekiyor.	

2.	 Abonelerin	24	aya	kadar	vereceği	
taahhütler,	televizyon	platformlarının	
aylık	ücretlerini	ciddi	oranda	düşürüyor.	

3.	 Tüketicilerin	en	sık	düştüğü	hatalardan	
biri	de	televizyon	platformlarından	
ihtiyacı	olmadığı	hâlde	alınan	kanal	
paketleri.		Bu	paketler,	faturaların	
gereksiz	yere	şişmesini	sağlıyor.	İzlenen	
kanallar	belirlenmeli.

TÜRKİYE’DE 2017 
SONUNDA

LİRAYA ULAŞTI.

LİRA OLAN KİŞİ BAŞI 
TASARRUF MİKTARI, 
2018’DE

11.512

14.070
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Üniversitelerde  
Kariyer Gelişimi

NASIL  
OLMALI

B ireyin seçtiği meslek ömür boyu 
yapması gereken işleri kapsa-
maktadır. Mesleğimiz bir anlamda 
kişiliğimizi de tanımlayan bir 

unsurdur. Bu nedenle bize hitap eden, 
kendimizi bulduğumuz bir mesleği seç-
memiz önemlidir.  Lise öğrencileri büyük 
fedakârlıklar yaparak üniversite sınavlarına 
hazırlanmakta ve üniversitelere girmekte-
dir. Fakat bütün öğrenciler yine de kariyer 
danışmanlığına ihtiyaç duymaktadır. Meslek 
kısaca yapılan iştir. Kariyer ise mesleğin 
yaşam boyu geliştirilmesi ve devam ettiril-
mesidir. Her üniversite öğrencilerine farklı 
şekillerde kariyer gelişim fırsatları sunmak-
tadır. Üniversiteler bünyesinde bağımsız 
hareket eden kariyer gelişim ve danışma 
merkezleri vardır. Bu tür merkezler aslında 
üniversitelerin iş ve sanayi dünyasına açılan 
kapılarıdır. İş yaşamının gerekliliklerini 
takip ederek, iş piyasasının ihtiyaç duyduğu 
kaliteli ve nitelikli bireyleri yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu nedenle de bu merkez-
ler öğrencilerine kendilerini geliştirmeleri 
için farklı fırsatlar sunmaktadır. 

EĞİTİM KARİYER PROF. DR. SEFA BULUT

MESLEKLER KİŞİLİĞİ TANIMLAYAN BİR UNSURDUR. 
ÜNİVERSİTELER İSE BU SÜREÇTE YOL HARİTASIDIR

 Kariyer ve Gelişim Merkezleri Hangi 
Fırsatları Sunuyor?

• Öğrenciler, üniversiteye devam ederken 
onlara kişisel ve profesyonel konularda 
seminerler vermek ve onların hem ken-
dilerini hem de iş piyasasını tanımalarına 
yardım etmek.

• Öğrencilerin okula devam ederken öz-
geçmiş oluşturmalarına fırsat vermek ve 
etkileyici bir CV yazabilmelerini sağla-
mak. 

• Gönüllülük ofisleri kurarak öğrencilerin 
sosyal sorumluluk projeleri geliştir-
melerini ve bu projelerde çalışmalarını 
sağlamak.

• Kamu kuruluşlarıyla ve özel kuruluşlarla 
anlaşma yaparak öğrencilerin belli gün-
lerde ya da yaz tatillerinde buralarda staj 
yapmalarını sağlamak.

• Kariyer festivalleri düzenleyerek kampüs-
lerine özel ve kamu kuruluşlarını davet 
etmek, stant açmalarına izin vermek. 
Böylece öğrenciler ve şirket temsilcilerini 
bir araya getirerek, öğrencilerin soru 

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM 
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ REHBERLİK VE 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ 
ÖĞRETİM ÜYESİ



MART - NİSAN 2019 41

EĞİTİM KARİYER

• Öğrencileri, eğitimlerine devam ederken 
daha ileri bir eğitim derecesi için maddi 
imkânlar ve burs olanakları konularında 
bilgilendirmeli.

Üniversiteye girişte öğrencilere atanan 
akademik danışmanlar, öğrencilerin alması 
gereken dersleri planlamaya yardımcı olur, 
onların yetenek, ilgi ve değer yargılarına 
göre ders seçmesine ve uzmanlaşma alanı 
belirlemesine yardımcı olur. Öğrencinin bö-
lüme başladığı ilk yılda, bölüme ait öğrenci 
kulüplerine katılması ve bu kulüp vasıtasıy-
la büyük sınıflardaki öğrencilerle arkadaş 
olup onlara; bölüme, ders çalışmaya, 
kaynaklara ulaşım yollarına ve bölümle ilgili 
aktivitelere (konferans, workshop, seminer, 
eğitim vs.) dair sorularını yöneltmesi ve 
bilgiler alması sağlanır. 

sormalarını, bilgi edinmelerini sağlamak 
ve şirketlere CV bırakmalarına fırsat 
vermek. 

• Şirket CEO’larını konferans ve seminerler 
vermek için kampüse ya da derslere da-
vet etmek. Böylece öğrencilerin düzenli, 
planlı, çalışkan ve başarılı insanların 
hikâyelerini dinlemelerini sağlayarak 
onları motive etmek.

 Üniversiteler Neler Yapmalı?
 Üniversiteler özel şirketler ve kamu ku-

rulumlarıyla iş anlaşması ya da protokol 
yaparak onlara; insan kaynağı sağlama, 
ihtiyaç duyulan nitelikli personeli eğitme 
yoluna gidilebilir. Bir anlamda anlaşmalı 
olduğu şirketin insan kaynakları birimi 
gibi işlev görebilir. Amerika’daki üniversi-
telerde bir ya da iki kredilik zorunlu giriş 
dersi olarak; oryantasyon ya da kariyer 
gelişimi dersleri verilmekte. Bizim ülke-
mizde de benzer uygulamalar vardır. Bazı 
üniversiteler “Yaşam Becerileri” dersleri 
ya da grupları açmakta burada sosyal 
beceri, networking (iş ağları oluşturma) 
ve ders çalışma stratejileri öğretilmekte-
dir. Maddelendirecek olursak şu şekilde 
anlatabiliriz;

• Üniversite kariyer merkezleri, öğren-

cilerini iş görüşmelerine (“interview”) 
hazırlama, burada neler konuşulabilece-
ği, ne tür sorularla karşılaşılabileceği ve 
kendilerini nasıl ifade edecekleri ile ilgili 
konularda eğitebilir.

• İş tanımlamaları (job discription) konu-
larında bilgi verebilir ve farkındalık oluş-
turabilir. Burada öğrencinin iş tanımına 
uygunluğu belirlenmeli ve bu konuda 
bilgi sahibi olmalarına yardım edilmeli.

• İş başvurusunun nasıl yapılacağı ve 
etkili bir niyet mektubunun (statement of 
purpose) nasıl yazılabileceği konusunda 
bilgi verilmeli. 

• Gelişen, değişen ve yeni ortaya çıkan 
meslekler hakkında öğrenciye bilgi veril-
meli ve bu mesleklere dikkat çekilmeli.

• Öğrencilerin üniversite derslerine ek ola-
rak, kendini geliştirmesi gereken, bilgisa-
yar programları, istatistik programları ve 
yabancı dil programları gibi kendilerini 
daha iyi temsil edecekleri ve sunabile-
cekleri alanları belirlemeli ve bu konuda 
fırsatlar oluşturmalı.

•  Öğrencilerini yüksek lisans ve doktora 
programları hakkında bilgilendirmeli 
ve onları daha üst düzeyde eğitimlerine 
devam etmeleri konusunda özendirmeli. 
Yurt içi ve yurt dışındaki master ve dokto-
ra programlarını tanıtmalı.

YÖK TARAFINDAN 
AÇIKLANAN 

İSTATİSTİKLERE 
GÖRE TÜRKİYE’DE 

2017-2018 
ÖĞRETİM YILINDA 

ÜNİVERSİTELİ 
SAYISI

BİNİ AŞTI

MİLYON

7
560

Üniversiteler bünyesinde bağımsız hareket eden kariyer gelişim ve 
danışma merkezleri vardır. Bu tür merkezler aslında üniversitelerin iş ve 
sanayi dünyasına açılan kapılarıdır. 

Kaynaklar:
*The Complete Job-Search Handbook, Howard Figler, 
1999, Henry Hold and Company, LLC, New York, New 
York. 
*Good Works: A Guide to Careers in Social Change. 
Donna Colvin, 1994,  Barricade Books, New York
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PASAPORT VE VİZE İŞLEMLERİ

Hindistan’a gidecek Türk vatandaşlarının, 
ülkeye giriş yaparken geçerli bir pasaport 

taşımaları ve ikamet ettikleri ülkedeki 
Hindistan temsilciliklerinden vize almış 
olmaları gerekiyor. Vizeler; turist, iş, öğ-

renci, transit vizesi olarak alınıyor. Turizm 
amaçlı ziyaretler için genellikle 3 ya da 
6 ay süreli vize veriliyor. Ticari amaçla 

ziyaret etmek isteyenler, Hindistan diplo-
matik temsilciliklerinden bir yıl geçerliliği 

olan ve birden çok giriş yapabilecekleri 
toplam 120 günlük ticari vize alabiliyor. 

NASIL GİDİLİR?

Hindistan, Güney Asya’da yer alan bir
ülkedir. Hindistan’a direkt yapılan uçuşlar-
la Bombay ve Yeni Delhi’ye gidebilirsiniz. 

Direkt uçuşların yanı sıra Dubai, Abu 
Dabi ve Doha aktarmalı uçuşları da tercih 

edebilirsiniz. Hindistan’ın en büyük 
şehirlerinden Delhi’ye İstanbul Atatürk 

Havalimanı’ndan direkt uçak seferi 
bulunuyor. 

PARA BİRİMİ

Hindistan resmi para birimi olarak 
Hindistan Rupisi kullanır. 

Hindistan Rupisi Kısaltması INR şeklinde 
yazılır. Hindistan ülkesinde kullanılan en 
küçük Hindistan Rupisi alt para birimine 

Paisa denir. 

MERVE KANTARCI ÇULHA
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Dünyanın En Hızlı Büyüyen Ekonomisi

Hindistan
EN KALABALIK İKİNCİ ÜLKE UNVANINA SAHİP HİNDİSTAN, SON YILLARDA DÜNYANIN  
EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİLERİNDEN BİRİ OLMASI DOLAYISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
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K ültürü, ekonomisi, yemekleri, 
baharatları ve tapınaklarıyla 
renkli bir ülke olan Hindistan, son 
yıllarda gezmek için tercih edilen 

ülkelerin başında geliyor. Bir yanda küresel 
rekabet gücüne sahip hizmetler sektörü, 
diğer yanda yağışlara bağlı tarım sektörü 
ile ön plana çıkan Hindistan, nükleer güç 
sayılan ülkeler arasında yer alıyor. Nüfusu 
1,3 milyar olan Hindistan, dünyanın en 
kalabalık ikinci ülkesi unvanına sahip. 2025 
yılında Hindistan nüfusunun 1,4 milyara 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Endonezya’dan 
sonra dünyada en fazla Müslüman’ın yaşa-
dığı ülke olarak biliniyor.

Hintçe ve İngilizce ülkede hâkim dil olarak 
göze çarpıyor. Asya’nın güneyinde yer alan 
Hindistan’ın komşuları arasında Pakistan’ın 
yanı sıra Çin, Bangladeş, Myanmar, Nepal 
ve Butan bulunuyor. Çöllerden sık ormanla-
ra ve dağlara kadar çeşitli coğrafi özellikler 
gösteren Hindistan’ın kuzeyinde karasal, 
güneyinde tropik muson iklimi hâkim. 
Ülkenin uzun süre İngiliz sömürgesinde 
kalması, İngilizcenin hâkim dillerden ol-
masının temel sebebi. Yüzyıllar boyu birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan Hindistan, 
17. yüzyıldan itibaren İngilizlerin doğrudan 
hâkimiyetine girdi. Mahatma Gandi’nin 

20. yüzyılın başında başlattığı bağımsızlık 
mücadelesi sonucu 1947’de Hindistan ve 
Pakistan doğdu. 

 HİNDİSTAN EKONOMİSİ 
HIZLA BÜYÜYOR
Dünyanın yedinci büyük ekonomisi Hin-
distan’ın gayrisafi yurt içi hasılası 2016 
tahminlerine göre 2,2 trilyon dolar. Hindis-
tan, son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen 
ve en dikkat çeken ekonomilerinden biri 
olması dolayısıyla Çin’e rakip gösterilen bir 
ülke. Hindistan’ın 2018 tahminlerine göre 
ise gayrisafi yurt içi hasılası büyüme oranı 
yüzde 7,7. 2013’ten itibaren yeniden ivmele-
nen Hindistan ekonomisi 2015’te ve 2016’da 
yüzde 7,6 oranında büyümüştür. (Mali yıl 30 
Mart’ta sona erdiğinden 2015 Nisan - 2016 
Mart aylarını kapsayan 12 aylık dönem-
deki büyüme oranı, resmi olarak 2016 yılı 
büyüme oranıdır) 2016 yılı verilerine göre 
Hindistan’ın ihracatı 262, ithalatı 381 milyar 
dolar seviyesinde. Ülkedeki işsizlik oranı 
yüzde 8,4 civarında. 
Hindistan’da yatırım yapılabilecek sektörler 
şu şekilde sıralanıyor;
• Tarımsal ürün ve gıda işleme
• Mobilya
• Tekstil ve konfeksiyon
• Deri işleme ve ayakkabı

HİNDİSTAN 
NÜFUSUNUN

MİLYARA 
ULAŞACAĞI TAHMİN 

EDİLİYOR

2025’TE

1,4

Şah Cihan tarafından yaptırılan Tac Mahal, Hindistan’da ziyaret 
edilmesi gereken yerlerin başında geliyor

AKTÜEL HİNDİSTAN
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• Halı
• İnşaat malzemeleri
• Tekstil kimyasalları
• Otomotiv yan sanayisi
• Cam eşya
• Kuyumculuk
• Turizm
• Otelcilik

 HİNDİSTAN’DA NELER YAPILIR?
Şah Cihan tarafından yaptırılan Tac Mahal, 
Hindistan’da ziyaret edilmesi gereken 
yerlerin başında geliyor. Hindistan’ın Agra 
kentinde yer alan yapı, dünyanın yedi hari-
kasından biri. Bunun yanında birçok turist 
başkent Delhi’yi de ziyaret ediyor. Asya’nın 
en büyük baharat pazarı olan Delhi’deki 
Khari Baoli ile Kerala’nın Kochi kentinin 
baharat pazarı, gurmelerin dikkatini çekiyor. 

Yerel içecekler ve cilt bakım ürünleri konu-
sunda da binlerce çeşidin yer aldığı ülkede, 
yeşil çaydan kınaya, yosundan safrana 
kadar birçok doğal malzemeyle üretilen 
ürünler pazarlarda satılıyor. Ayrıca ipek ve 
pamuklu karışımı pashminalar da hemen 
hemen her yerde satılıyor. Hindistan cevizi 
liflerinden yapılan kumaşlar da turistlerin 
ilgisini çekiyor.

HİNDİSTAN’IN 2018 TAHMİNLERİNE 
GÖRE GYSH’Sİ BÜYÜME ORANI

% 7,7

İŞ ADAMLARINA HİNDİSTAN 
HAKKINDA 3 İPUCU

•	 Hintliler	doğrudan	“hayır”	demekten	
hoşlanmamaktadır.	“Hayır”	kelimesi	
Hindistan’da	yanlış	anlamlara	
çekilebileceği	için	kaçamak	cevaplar,	
nezaket	kuralları	içinde	olağan	
karşılanmaktadır.	

•	 Şirkette	patron	konumunda	iseniz,	
varlığınıza	çok	önem	verilir.	
Hindistan’daki	katı	iş	kültüründen	dolayı	
ast	olan	bir	kişi	ancak	ast	olan	personelle	
görüşebilir.	

•	 İş	görüşmelerinde,	ilk	tanışmada	kartvizit	
mutlaka	bulunmalı.	Kartvizitin	herhangi	
bir	Hint	diline	tercüme	edilmesine	gerek	
yok,	İngilizce	olması	yeterli.

•	 Yeme	içme	konusuna	dikkat	edilmeli.	
Özellikle	baharatlara	alerjisi	olanlar	otel	
dışında	gittiği	restoranları	iyi	seçmeli.	

•	 Gidenler	su	konusunda	uyarıyor.	Su	
şişelerini	açarken	ilk	sizin	açtığınıza	
emin	olmakta	fayda	var.

•	 Uzmanlar	Hepatit	A	aşısı	konusunda	
uyarıyor.	Gitmeden	aşı	yaptıranların	
sayısı	fazla.

•	 Hindistan’da	kredi	ve	banka	kartları	
birçok	yerde	kullanılabiliyor.	Kartlar	
gitmeden	önce	yurt	dışında	kullanıma	
açık	olmalı.

•	 Kültürü,	yemekleri,	baharatları,	
festivalleri	ve	tapınaklarıyla	oldukça	
renkli	bir	ülke.	Bu	nedenle	mutlaka	bir	
fotoğraf	makinesi	olmalı.

Kültürü, yemekleri, baharatları ve tapınaklarıyla meşhur Hindistan, 
dünyada en fazla Müslümanın yaşadığı ülkelerden biri PRATİK

BİLGİ

5

AKTÜEL HİNDİSTAN
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SİNEMA RÖPORTAJ MERVE KANTARCI ÇULHA

TÜRK HALKININ GÖNLÜNE HİTAP EDEN FİLMLER ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ. 
KALİTELİ VE DÜNYA STANDARTLARINDA FİLMLER YAPIYORUZ

Türk Halkı Film Konusunda

SEÇİCİDİR
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SİNEMA RÖPORTAJ

YAPIMCI

MUSTAFA USLU
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İ nsanların yüreğine dokunan, hüzün 
ve sevgiyi filmlerinde harmanlayan 
Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı 
Mustafa Uslu ile bir söyleşi gerçekleş-

tirdik. Filmlerini gerçek bir yaşam hikâyesi 
üzerine hazırlayan Uslu, önce Kore Sava-
şı’nda bir Türk astsubayı ile savaşta ailesini 
kaybetmiş küçük bir kız çocuğunun yaşadığı 
hüzünlü hikâyesini anlatan Ayla filmi ile dik-
katleri çekti. Sonrasında milyonların sevdiği 
Müslüm Gürses’in hayat hikâyesinin yer 
aldığı Müslüm filmi ile izleyicilerin sevgisini 
kazandı. Uslu ile izlenme rekorları kıran 
Müslüm filminin detaylarını ve gelecek 
projeleri ele aldık. 

 Önce “Ayla” sonra “Müslüm” iki film 
de gerçek hikâyeleri yansıtan filmler. 
Sizce Türk halkının çok izlemesinin 
sebebi bu mu?

 18 Ocak’ta Çiçero filmimiz vizyona girdi. 
Bu yılın mart ayında yani iki ay sonra da 

Turkish’i Dondurma isimli yeni filmimiz 
vizyona girecek. Ayla ve Müslüm’ün 
yönetmeni Can Ulkay. O da yaşanmış bir 
hikâyeden uyarlandı. Bir filmin izlenebil-
mesi için elbette tek şart gerçek hayat 
hikâyesi olması değil ama etkisi yok da 
diyemem. Halkımız sadece gerçek hikâye 
olduğu için sevmiyor filme tüm hisleri 
aktarabiliyoruz. Türk halkının beğeni-
si seçicidir, onlara hitap eden filmler 
çekmeye çalışıyoruz. Kaliteli, dünya 
standartlarında filmler yapıyoruz.

 Müslüm filmi izlenme sayısı ile rekor 
kırdı. Filmi yaparken bu rakamları 
tahmin etmiş miydiniz?

 Müslüm Gürses; sadece müziğiyle, güçlü 
sesiyle değil kişiliğiyle de milyonları pe-
şinden sürükleyen, ölümünden sonra da 
efsane olmaya devam eden çok değerli 
bir isim, bu topraklarda doğmuş bir der-
viş. Hayatında hem sonsuz acılar hem de 

SİNEMA RÖPORTAJ

Çiçero filmimiz vizyona girdi. Bu yılın mart ayında Turkish’i Dondurma 
isimli yeni filmimiz vizyona girecek

ÇİÇERO VİZYONDA

Hikâyenin	içine	girdiğinizde,	bir	
Türk	hakikaten	bunu	yapmış	mı,	

İkinci	Dünya	Savaşı’nın	kaderini	bir	Türk	
değiştirmiş	mi,	bunu	görüyorsunuz	ve	bu	
çok	garip	geliyor.	Bulunmayan,	az	olan	şey	
kıymetlidir.	Bence	Çiçero,	Kaşıkçı	Elması	
kadar	kıymetli	bir	proje.	Çünkü	dünyada	
bir	örneği	daha	yok.	Dünyada	böyle	bir	
kahramanlık	yok.	Aslında	bir	casusluk	değil,	
kahramanlık	hikâyesi.	Filmi	izleyince	bunu	
hepimiz	göreceğiz.

Yap
ımcı Mustafa Uslu
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çok büyük mutluluklar ve başarılar var. 
Yediden yetmişe herkes hâlâ kendisini 
dinliyor, şarkıları dilden dile dolaşıyor. 
Yaşadığı hayat hikâyesinden bir değil on 
film çıkar ve hatta dizi olur. Filmi yapar-
ken esas düşüncem, Müslüm Babamıza 
yakışır bir iş yapmaktı. Hepimiz çok emek 
verdik ve Türk halkının da bu filme ka-
yıtsız kalmayacağını, Müslüm Babamızı 
sinemada da yalnız bırakmayacağına 
inanıyordum ve nitekim öyle de oldu. Tüm 
izleyicilere çok teşekkür ederiz.

 Müslüm filmi ne kadar sürede çekildi? 
Çekimlerde en çok nelere özen göste-
rildi?

 Film yapılmak üzere proje önüme geldiği 
andan itibaren vizyona çıkana kadar top-
lamda yaklaşık bir buçuk yıllık bir süreçti. 
Geçen sene 26 Ekim’de vizyona girdik. 
Vizyona girmeden 10 gün öncesinde biz 
ek sahneler çekiyorduk, içimize sinmeyen 
sahneleri yeniden çektik. Filmin çekim 
öncesinde, çekimler sırasında ve sonra-
sında her şeyine çok çok özen gösterdik. 
Dediğim gibi Müslüm Gürses bir efsane, 
milyonların, hepimizin babasıydı söz 
konusu olan… Ona yakışan bir film yap-
malıydık. 

 Filmde sizi en çok etkileyen sahne 
hangi kısım?

 Filmi o kadar çok seviyorum ki… Her sah-
nenin anlamı büyük. Ama çocukluğunda 
Adana’da, babasının evlerinin çatısında 
beslediği güvercinlere zarar vermemesi 

için kafesin kapısını açık bırakması, 
kedinin geldiği o sahneyi, çocukluğumda 
başımdan geçen olaydan esinlenerek 
çektik. O kısım çok özel benim için…

 Filmde Müslüm Gürses’in şarkılarını 
Timuçin Esen seslendirdi. Neden Müs-
lüm Gürses’in kendi sesinden şarkılar 
kullanılmadı?

 Film vizyona girdiği günden beri en çok 
sorulan soruların başında geliyor soru-
nuz.  Müslüm Gürses belgeseli çekseydik 
sesi kullanabilirdik. Ama biz sıfırdan, 
orijinal bir film yaptık. Müslüm Ba-
ba’nın sesini kullanmak kolaya kaçmak 
olurdu. Başrol oyuncumuz Timuçin Esen, 
muhteşem bir performans çıkardı.  Bunu 
sadece ben değil, filmi izleyen herkes 
söylüyor. Filmde toplamda 17 şarkı var. 
Playback yapsak taklit olurdu.

 Bu filmin ardından “ben ölmeden 
benim hikâyemi de çekin” veya “ben 
öldükten sonra benim filmimi de çekin” 
diyen sanatçı oldu mu? Size bu yönde 
bir talep geldi mi?

 Sanatçı dostlarımızla arada böyle sohbet-
ler ediyoruz ama netleştirdiğimiz bir isim 
yok.

 
 Sırada Naim Süleymanoğlu’nun hayat 

hikâyesinin filmi var. Kimin oynayacağı 
belli oldu mu? Bu filmde izleyicileri 
neler bekliyor?

Genç ve yetenekli kardeşimiz Hayat Van 
Eck’e emanet ettik bu çok değerli rolü. 
Hayat, 24. Adana Altın Koza Film Festi-
vali’nde ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu 
Ödülü’nü de kazanmıştı.  Türk Herkül’ü 
filmimizde izleyiciler hiçbir başarının kolay 
kazanılmadığını görecek öncelikle… Naim 
Süleymanoğlu olimpiyatlarda kilosunun üç 
katı ağırlığında halterleri kaldırıp adını dün-
ya spor tarihine yazdırırken biz de onunla 
birlikte ekran başında nefesimizi tuttuk, tek 
yürek olduk, dua ettik. Ama oralara gelene 
kadar bu insan neler yaşadı? Ne badireler 
atlattı? Bunları anlatmaya çalışacağız. 
Kasım ayında, kendisinin ölüm gününde 
vizyona girecek şekilde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Değerli yönetmen Hilal Saral 
yönetecek.

SİNEMA RÖPORTAJ

Müslüm Gürses herkesin sevdiği bir sanatçı. Yaşadığı hayat 
hikâyesinden bir değil on film çıkar ve hatta dizi olur
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Sosyal Sorumluluk Projeleri Geleceğe

DESTEK OLUYOR

HAYATA DAİR

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE VAKİT AYIRAN ŞİRKETLER, TOPLUMA 
VEYA EKONOMİYE ÇIKAR TALEP ETMEDEN YARDIM EDER
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HAYATA DAİR

T ürkiye’de çokuluslu ve kurumsal 
şirketler sosyal sorumluluk pro-
jelerine bütçe ve zaman ayırıyor. 
Gönüllü bir şekilde çalışma yapan 

bu şirketler içinde bulunduğu topluma, 
çevreye veya ekonomiye herhangi bir çıkar 
talep etmeden yardım eder. Bu yardım kendi 
üretim alanına paralel bir alanda olabilece-
ği gibi hiç alakası olmayan, çalışanlarının 
veya hissedarlarının ilgi duyduğu farklı bir 
alanda da olabilir. Ayrıca sosyal sorumluluk 
projelerinde elde edilen başarı tüm şirketin 
üretimine, motivasyonuna ve kârlılığına 
direkt etki edebiliyor. Bu şekilde faydalı 
olan şirketlerden biri de İstanbul’da İnşaat 
sektöründe faaliyet gösteren Akyapı İnşaat.  
Ortakları ile yıllardır inşaat sektöründeki 
çalışmalarını sürdüren ve imkânları ebedi 
bir kazanca dönüştürmek düsturuyla ha-
reket eden Akyapı, 2015 yılı başında Akyuva 
Vakfı’nı kurdu. Akyapı uzun bir süre vakfın 
çalışma alanı konusunda istişareler yaptık-
tan sonra çalışmaların gidişatını şu şekilde 
ifade ediyor, “Sonunda Allah’ın lütfu ve 
çevremizde gördüğümüz benzer çalışmaları 
örnek alarak; salih bir amel ortaya koymak 
ve Sadaka-i Cariye oluşturmak düşüncesi 
ile Akyuva Vakfımızın ana faaliyet konusunu 
yetimlere hizmet etmek olarak belirledik. 
Aradan geçen 2,5 yıl sonunda, yetimlerle 
ilgilenen bir vakfın içinde olmanın ne kadar 
isabetli bir karar olduğunu gördük. Çünkü 
birer Müslüman olarak her birimizin; 

yoksullara karşı, yetimlere karşı, miskinlere 
karşı, insani, İslami ve sosyal sorumlu-
luklarımız var. Hele ki bunlar içerisinde 
yetimler çok daha özel bir konumda. Bize 
namaz kılmayı, oruç tutmayı emreden Allah 
(CC), yetimlerle ilgilenmemizi emretmiştir. 
Allah’ın bir hikmeti olarak, bilmediğimiz 
bir sebepten annesini, babasını ya da 
ikisini birden alarak imtihan ettiği, onu da 
insanlığa emanet olarak bırakarak bizleri 
de onlarla imtihan ettiği bir gerçektir.  

İnşaat sektöründeki 
çalışmalarını sürdüren Akyapı 

İnşaat, kurduğu Akyuva Vakfı ile 
binlerce çocuğun umudu oluyor

AKYUVA VAKFI 2017 
YILINDA

ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİSİNE BURS 

İMKÂNI SAĞLADI

18
19

2018’DE İSE
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Bu nedenle bizler yetimleri sadece annesiz, 
babasız çocuklar olarak düşünemeyiz. Her 
karşılaştığımız yetimi, Rabbimizin karşımıza 
çıkarttığı birer imtihanlar olarak düşünme-
liyiz. Yetimlere yapılan yatırımı Allah özel 
teşvikler listesine koyuyor. Yetimlerle ilgili 
yapılan çalışmalarda emeği geçen herkesi 
Rabbimiz; özel bir kat sayı ile çarparak 
mükâfatlandıracak diye inanıyoruz.”

Projelerle Binlerce Çocuğa Ulaşılacak
Akyuva Vakfı, hiçbir grup, cemiyet ve ce-
maatle bağlantılı olmadan, sadece Allah’ın 
(CC) rızasını kazanmak üzere şirket ortakla-
rı tarafından kurulan bir vakıf. Akyuva Vakfı 
faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 
“Çocuk evleri açma” çalışması ile devam 
ettirmektedir. Vakıf, aynı zamanda çocuk 
evlerinin yanı sıra İstanbul Başakşehir’de 
vakıf adına alınan 9000 m2 arsa üzerine 
“Yetim Çocuklardan” oluşacak ve 180-200 
çocuk kapasiteli ‘’Akyuva Çocuk Köyü’’ 
projesini gerçekleştirmek üzere hazırlıklara 
devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı yetkilileri ile koordineli bir şekilde, 
bu projenin hayata geçirilmesi konusunda 
hızlı bir şekilde çalışan vakfın kısa vadedeki 
hedefi, bu çocuk köyünü hayata geçirmek ve 
güzel bir model oluşturmaktır.

Akyuva Vakfı ile Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü Arasında yapılan protokol 
kapsamında destek verilen 3 çocuk evi 
bulunmaktadır.
Vakıf tarafından çocuk evleri için verilen 
hizmetler;
• Ev açılması ve tüm ihtiyaçların (iaşe 

desteği, eşya vb.) karşılanması
• Tadilat vb. ihtiyaçların giderilmesi

• Ulaşım desteği sağlanması (etkinlikler, 
rehabilitasyon ve aile görüşü)

• Çocukların kıyafet, okul malzemesi vb. 
ihtiyaçlarının karşılanması

• Çocukların psikolojik gelişim raporlarının 
tutulması ve psikolojik destek sağlanması

•  Sosyokültürel etkinlikler düzenlenmesi 
(Yaz okulu, yarıyıl tatili programı, sinema 
günleri, kaynaşma buluşmaları)

• Bakım elemanları ile düzenli görüşme, 
eğitim ve danışmanlık yapılması

• Kurum ile düzenli toplantı yapılarak 
çocuk evlerinin sağlıklı yürütülmesinin 
sağlanması

• Çocuk evlerine rol model olabilecek 
vasıfta gönüllü sağlanarak takiplerinin 
yapılması

• Çocuk evlerinden ayrılma yaşı gelen ço-
cuklara destek hizmeti verilmesi (Düğün 
çeyiz, ev kurma, iş bulma süreci)

Çocuk evinden ayrılan çocuklara da birçok 
hizmet veriliyor. Evlilik yoluyla ayrılan 
çocuklar için çeyiz vd. ihtiyaçlarında, yaşının 
dolmasıyla birlikte kendi talebiyle evden 
ayrılan çocuklar için eşya vd. ihtiyaçlarında 
destek sağlanmaktadır. Ayrıca vakfın çocuk 
evlerinden çıkan çocuklarla hayat boyu ileti-
şim sağlanmaya devam ediliyor. Psikososyal 
ve ekonomik ihtiyaçları değerlendirilerek 
destek sağlanmaktadır.

HAYATA DAİR

Akyuva Vakfı olarak 2017 yılı içinde 18, 
2018’de ise 19 üniversite öğrencisine 

burs imkânı sağladık ve “Yetimler Raporu” 
hazırladık. Vakıf çalışmaları kapsamında, 
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar 
Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol 
aracılığıyla çocuk evleri açmaya başladık. 
Vakıf bünyesinde şu an beş ayrı çocuk 
evimiz bulunuyor. Çocuk evlerinden çeşitli 
nedenlerle ayrılmak durumunda olan 
yavrularımıza, sonraki yaşamlarında da 
destek oluyoruz. Örneğin, evlilik yaşına 
gelmiş ve kurumumuzdan evlilik nedeniyle 
ayrılan veya yaşı dolup kendi isteğiyle 
ayrılmak isteyen bireylere maddi ve manevi 
destekler vermeye devam ediyoruz. İhtiyaç 
sahibi ailelere ve çocuklara yardımcı 
olunabilmesi için öncelikle tedbire yönelik 
çalışmalar yapılmalı, yani önleyici sosyal 
hizmet mantığıyla hareket edilmelidir. Aileler 
parçalanmadan gerekli yardımlar yapılmalı ve 
çocuklar, ailelerin yanında desteklenmelidir. 
Ailelere standart bir sosyoekonomik destek 
vermek yerine, her ailenin ihtiyacına yönelik 
farklı hizmet modelleri belirlenmeli ve 
uygulanmalıdır. Biz de vakfımızın Mahalle 
Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere bu yaklaşım 
doğrultusunda yardımcı olmayı hedefliyoruz.

MADDİ VE MANEVİ 
DESTEK VERMEYE DEVAM 

EDECEĞİZ

Akyuva ve Akyapı Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Asmalı

Akyuva Vakfı’nın ana faaliyet 
konusunu yetimlere hizmet 
oluşturuyor. Eğitimden 
danışmanlığa ve okul 
ihtiyaçlarının sağlanmasına 
kadar birçok destek veriliyor
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Heyeti, Genel 
Başkan Orhan Aydın başkanlığında Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendiyi ve T.C. 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yerleşkesinde gerçekleşen 
görüşmede ASKON Heyeti’nde Genel Başkanın yanı sıra Genel 
Başkan Vekili Muhammet Ali Öz, Genel Başkan Yardımcıları Meh-
met Bilici, Mustafa Mertcan, İcra Kurulu Üyesi Mutlu Armağan, 
Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, Teşkilatlanma Komisyonu 
Koordinatörü Serhat Zeybek yer aldı. ASKON Genel Merkez Anka-
ra Kurumsal Ziyaretler kapsamında gerçekleştirilen görüşmede 
ASKON’un ve bakanlığın çalışmaları, çalışma hayatı, AB projeleri 
ve iş hayatına yönelik sosyal sorumluluk projeleri üzerine görüş 
alışverişlerinde bulunuldu. Bakan Pakdemirli ile görüşme sonrası 
Genel Başkan Orhan Aydın tarafından T.C. Tarım ve Orman Baka-
nı Dr. Bekir Pakdemirli’ye plaket takdimi yapıldı.

ASKON’DAN Ticaret Bakanına Ziyaret
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Heyeti, Genel 
Başkan Orhan Aydın başkanlığında Ticaret Bakanımız Ruhsar 
Pekcan Hanımefendiyi ziyaret etti. Ticaret Bakanlığı’nın yerleşke-
sinde gerçekleşen görüşmede ASKON Heyetinde Genel Başkanın 
yanı sıra Genel Başkan Vekili Muhammet Ali Öz, Genel Başkan 
Yardımcıları Mehmet Bilici, Mustafa Mertcan, Mersin Şube 
Başkanı Hasan Arslan, üyemiz Aydın Erbay ve Teşkilatlanma 
Komisyonu Koordinatörü Serhat Zeybek yer aldı. ASKON Genel 
Merkez Ankara Kurumsal Ziyaretler kapsamında gerçekleştirilen 
görüşmede ASKON’un ve bakanlığın çalışmaları, ASKON ihracat 
üsleri, ASKON Bürokrasi üsleri, Kültepe Ekonomi Zirvesi, Ticaret 
Bakanlığı Destekleri, Serbest Bölgelerde teknoloji seraları ve 
ihracat konuları ele alındı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Heyeti, Genel 
Başkanı Orhan Aydın başkanlığında Gençlik ve Spor Bakan 

Yardımcımız, asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya’yı ziyaret etti. Genç-
lik ve Spor Bakanlığı’nın yerleşkesinde gerçekleşen görüşmede 
ASKON Heyeti’nde Genel Başkanın yanı sıra Genel Başkan Vekili 
Muhammet Ali Öz, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bilici, İcra 
Kurulu Üyesi Mutlu Armağan, Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan, 
Teşkilatlanma Komisyonu Koordinatörü Serhat Zeybek yer aldı. 
ASKON Genel Merkez Ankara Kurumsal Ziyaretler kapsamında 
gerçekleştirilen görüşmede ASKON’un ve bakanlığın çalışmaları 
hakkında görüş alışverişlerinde bulunuldu.

ASKON Heyeti’nin Ankara ziyaretleri kapsamında diğer adresi 
PTT Genel Müdürlüğü oldu. Burada PTT Yönetim Kurulu 

Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik Bey tarafından çok 
sıcak ağırlanan ASKON Heyeti birlikte yenen öğle yemeği sonrası 
ikili iş geliştirme konusunda karşılıklı görüş alışverişlerinde bu-
lundular. PTT’nin hizmet verdiği e-ihracat, kargo, araç kiralama 
vb. hizmetler üzerinde iş birliklerinin geliştirilmesi hususunda 
prensip anlaşmasını varıldı. Görüşme karşılıklı hediyeleşme ve 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

■ ASKON HEYETİ BAKANLARLA GÖRÜŞ 
      ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

■ PTT İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

■  ASKON’DAN HAMZA YERLİKAYA’YA 
       ZİYARET



Anka Mobil
Araç Takip Sistemleri
Gps Tracking Systems

‘‘HER AN KAZANDIRAN ÇÖZÜMLER’’

ARAÇ TAKİP

KİŞİ TAKİP YÜK/KONTEYNER TAKİP MOTO TAKİP DENİZ ARACI TAKİP

FİLO TAKİP CANBUS TAKİPSERVİS/DURAK TAKİP



MART - NİSAN 201956

KISA KISA

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği 
(ASKON) İzmir Şubesi 4. Olağan 

Genel Kurulu gerçekleşti. Kentin ta-
nınmış birçok iş adamının üyesi olduğu 
ASKON İzmir Şubesi Genel  Kuruluna, 
ASKON İzmir Şubesi Kurucu Başkanı 
Zekeriya Hazırbulan, ASKON Akdeniz Bölge Başkanı Abdurrah-
man Ateş, ASKON İzmir Şubesi üyeleri  STK temsilcileri ve çok 
sayıda misafir yer aldı. Divan Başkanlığını ASKON İzmir Şubesi 
Kurucu Başkanı Zekeriya Hazırbulan’ın yaptığı genel kurula tek 
listeden giren Şerafettin Gücü üyelerinin tamamının oyunu olarak 
güven tazeledi ve 4.Dönem ASKON İzmir Şubesi Başkanlığına 
seçildi. Genel Kurulda Konuşan ASKON Akdeniz Bölge Başkanı 
Abdurrahman Ateş, “Ülkemize ve insanımıza faydalı olmak için 
elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz ve edeceğiz. ASKON bu 
ülkeyi seven, bu ülke için katma değer üretmek adına her şeyini 
ortaya koyanların adresidir. Türkiye’nin çok zor zamanlardan 
geçtiği bugünlerde ülkemizin demokratik, ekonomik ve siyasi 
bağlamda dünyada hak ettiği yeri alması için elimizi taşın altına 
sokmaktan asla çekinmeyeceğiz. ASKON Teşkilatlanma komis-
yonu olarak birçok ilde teşkilatlanma sürecimiz devam ediyor 
hedefimiz 2019 yılı sonunda 65 şubeye ulaşmak.” dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Heyeti, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’yi ziyaret etti. 

Heyette ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Genel Başkan Vekili 
Bekir Aydın, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Yavuzer, Ercan 
Vergili, Ali Küçük, Mustafa Mertcan, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Engin Gülamoğlu, Mehmet Özkartal, Hakan Bükim, Galip Tiryaki 
ve Onur Günal yer aldı. Ziyarette iki kurum arasındaki ortak 
çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu. 
Ziyaret sonrası Genel Başkan Orhan Aydın, günün anlamına 
binaen nazik kabulleri dolayısıyla TİM Başkanı Gülle’ye bir tak-
dimde bulundu.

A nadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), İl Başkanları 
İstişare Toplantısı İstanbul’da geniş bir katılım ile düzen-

lendi. ASKON Genel Merkezi’nin organizasyonunda gerçekle-
şen toplantı ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın riyasetinde 
gerçekleştirildi. Geniş bir katılımın olduğu toplantıya ASKON 
Genel Merkezinden,  Başkan Vekilleri Bekir Aydın, Muhammet 
Ali Öz, Genel Başkan Yardımcıları ve İcra Kurulu Üyeleri, Gökhan 
Yavuzer, Ali Küçük, Ercan Vergili, Mehmet Bilici, M.Nejat Güneri, 
Mutlu Armağan, Teşkilatlanma Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Volkan Kahraman, İsmail Purtuloğlu, Abdülkadir Kurt, Halit Tem-
tek, Teşkilat Komisyon Üyesi Nihat Özyurt, YK Üyesi İnşaat, Yapı 
Malzemeleri ve Mobilya Sektörü Başkanı Gökhan Özyurt,  Genç 
ASKON Başkanı Yunus Atmaca katıldı. Toplantıya Türkiye’nin dört 
bir yanından katılım sağlandı.

Yeni Dönemde İletişim Daha Canlı Olacak
Toplantının açılış konuşmasını yapan Teşkilatlardan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Yavuzer, teşkilat ve teşkilat-
çılığın önemine değinerek, bu yeni dönemde ASKON’da kardeşlik 
hukukunu ön plana çıkararak birlik ve dirliğin üst seviyelere ta-
şınacağını belirtti. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın toplantıda 
ASKON’un yeni dönemine ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Türkiye’nin 81 ilinde teşkilat yapısının tamamlayacağını belirten 
Aydın, yeni dönemde şubelerle iletişimin çok daha canlı olaca-
ğını, birlikte ortak çalışmaların daha sık yapılacağını söyledi. 
Başkanlar toplantısında karşılıklı istişareler sonucu ihracata ve 
istihdama yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi konusunda görüş 
birliğine bağlandı. Bu bağlamda, özellikle ihracata yönelik, cari 
açığı önceleyen alanlarda ASKON üyelerinden oluşturulan şirket-
ler oluşturulacağını belirten Başkan Aydın, 81 şubede 81 şirket 
ile hayat bulacak proje ile 2022 yıl sonu itibarıyla 15 bin istihdam 
ve 2,5 milyar TL’lik iş hacmi ön görüldüğünü ifade etti.

■  ASKON HEYETİ ÇALIŞMALARINA 
       DEVAM EDİYOR

■  HEDEFİMİZ 65 ŞUBEYE ULAŞMAK

■ ASKON İL BAŞKANLARI İSTANBUL’DA 
     TOPLANDI
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DOF Robotics Türkiye’yi

TANITIYOR
ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las 

Vegas’ta, düzenlenen, dünyanın 
en büyük tüketici elektroniği fuarı 
CES 2019’da Türk markası DOF 

Robotics’e yoğun ilgi gösterildi. 8-11 Ocak 
2019 tarihleri arasında gerçekleşen fuarda 
yerli ve yabancı basının yoğun ilgisi ile 
karşılaşan DOF Robotics, Amerika’nın NBC 
kanalında yaklaşık iki buçuk dakika canlı 
yayında kaldı. Anadolu İşadamları Derne-
ği(ASKON) Genel Başkan Yardımcısı ve DOF 
Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Mertcan, fuarda Türk yazılımı olan ödüllü 
ürünü Hurricane 360 başta olmak üzere 
yeni teknoloji ürünlerini görücüye çıkardı. 

Robotik teknoloji sektörüne büyük yenilik 
getiren DOF Robotics, 7’inci eksen olarak 
kendi etrafında 360 derece dönen Hurricane 

DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ FUARI CES 2019’DA 
TÜRK MARKASI DOF ROBOTİCS’E YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

ile Arttırılmış Sanal Gerçeklik kategorisinde 
bir kez daha İnovasyon Ödülü’nün sahibi 
oldu. Disneyland, Universal Studio, Wanda 
Group gibi dünyaca ünlü firmalar ile çalışan 
DOF Robotics, ülkemizi yurt dışında yüzde 
100 yerli yazılım kullanarak temsil ediyor.
CES 2019’da geliştirdikleri yerli teknolojiyle 
ülkemizi temsil etmekten dolayı oldukça 
gururlu ve mutlu olduklarını söyleyen 
DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı ve 
ASKON Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Mertcan, “DOF Robotics olarak dünyanın 
50 ülkesinde 300’den fazla lokasyonda 
bulunan proje ortaklarımız ile büyümeye ve 
Türkiye’yi dünyada temsil etmeye devam 
ediyoruz. NBC TV yaklaşık 2 buçuk dakika 
canlı yayın yaparak ürünümüzü dünyaya 
tanıttı. Özellikle ‘Hurricane 360’ ürünümüze 
yoğun ilgi gösterdiler.” dedi.

DOF ROBOTİCS, 
ÜLKEMİZİ 
DÜNYANIN 

ÜLKESİNDE 
300’DEN FAZLA 
LOKASYONDA 
TEMSİL EDİYOR

50
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N adolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından ilki 
İzmir Swiss Otel Büyük Efes’te düzenlenen ‘Aylık Ekonomi 

Değerlendirme Toplantısı’na önceki dönem Ekonomi Baka-
nı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat 
Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, ASKON 
Genel Başkan Vekilleri Muhammet Ali Öz, Bekir Aydın, ASKON 
Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Yavuzer, Ercan Vergili, İzmir 
Şube Başkanı Şerafettin Gücü, Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. 
Sefer Şener ve iş insanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını 
yapan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, her ay bir şubelerinde 
ASKON aylık ekonomi raporunu aktaracaklarını ifade ederek, 
2018 ve 2019 yılı ekonomik görünüm ışığında ekonomik raporunu 
paylaştı. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel 
Başkanı Orhan Aydın, “2019’da enflasyonla daha etkin bir şekilde 
mücadele sadece hükümetin değil sivil toplum kuruluşlarının ve 
iş dünyasının da birlikte gayreti ile gerçekleşecektir. Ocak ayında 
gıda fiyatlarındaki spekülatif artışlar bu durumun ne denli önemli 
olduğunu, bu mücadelenin topyekun olmasının gerekliliğini 
açık olarak ortaya koymuştur. Tüm üyelerimizle topyekûn bir 
şekilde enflasyonla mücadeleye devam edeceğiz. Yeni ekonomi 
programında da ön görüldüğü gibi 2019’da enflasyonun yüzde 15 
seviyelerine kadar gerileyeceğine olan inancımız tamdır. Türkiye 
ve biz iş insanları, daha önce de olduğu gibi bunu yapacak irade 
ve güce sahibiz.” dedi. İş insanları olarak hedeflerinin günümüz 
küresel piyasalarında rekabet edebilen, katma değeri yüksek, 
teknolojisi yüksek, dijitalleşmesi yüksek ürünlere odaklanan 
girişimcileri ile dünyanın ilk on ekonomisi içerisinde yer almak 
olduğunu ifade eden Aydın, bu yönde ilerlediklerini belirtti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Heyeti, Genel 
Başkanı Orhan Aydın başkanlığında Ankara’da temaslarda 

bulundu. Ankara ziyaret heyetinde Genel Başkanın yanı sıra Genel 
Başkan Vekili Bekir Aydın, Genel Başkan Yardımcılarım Gökhan 
Yavuzer, Ercan Vergili, İcra Kurulu Üyesi Mutlu Armağan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Emre Tonkuş ve Kurumsal İletişim Danışmanı 
Seçkin Çakır yer aldı. Heyetin ilk görüşmesi Kültür ve Turizm 
Bakanı M.Nuri Ersoy’a oldu. Görüşmede ASKON’un yeni dönem 
planlamaları ve 9 Şubat 2019 tarihinde Kayseri Kültepe’de gerçek-
leştirilen Kültepe Ekonomi Zirvesi ele alındı. Bakan, Kültepe’nin 
UNESCO kalıcı listesine alınabilmesi için yapılması gerekenler ve 
bakanlık destekleri hakkında heyete bilgilendirmelerde bulundu. 
Görüşme sonrası toplu fotoğraf çekimi ve Genel Başkan Orhan 
Aydın’ın Kültepe’ye özgü kil tableti hediye takdimleri ile ziyaret son 
buldu. Heyetin bir durağı da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na oldu. 
Ziyarette ASKON’un yeni döneme ilişkin planlaması ve bakanlığın 
çalışma alanlarına ilişkin fikir alışverişlerinde bulunuldu.

İ slam coğrafyasındaki beyin göçü konusuna ayrı bir parantez 
açtıklarını belirten ASKON’un Yeni Genel Başkanı Orhan Aydın, 

tersine beyin göçünü hızlandırmak için başlattıkları çalışmaları 
Haber7.com’a anlattı. Hükümet tersine beyin göçünü hızlan-
dırmak için “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı”nı 
başlatırken Nadolu Aslanları İşadamları Derneği de (ASKON) 
yeni dönemde tersine beyin göçünü ana gündemine aldı ve 
çalışmalara başladı. Haber7.com’a özel açıklamalarda bulunan 
ASKON’un Yeni Genel Başkanı Orhan Aydın, beyin göçü veren 
ülkeler arasında Müslüman ülkelerin ilk sıralarda yer aldığına 
dikkat çekerek, Türkiye’nin yaptığı çalışmalarda bu konunun ha-
misi de olabileceğini vurguladı. Aydın, ASKON olarak beyin göçü 
konusuna önem verdiklerini belirtti.

■  2019 YILINI ENFLASYONLA MÜCADELE
       YILI İLAN ETTİK

■ ASKON BEYİN GÖÇÜ İÇİN HAREKETE 
     GEÇİYOR

■  ASKON ANKARA’DA TEMASLARDA 
      BULUNDU
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KÜLTÜR SANAT

ŞEREFİYE SARNICI
Geçmişe Yolculuk: 

BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ŞEREFİYE SARNICI,  
İSTANBUL’DA ÇOK ZİYARET EDİLEN YERLER ARASINDA

EN GÖZE ÇARPAN ÖZELLİĞİ 
Yerebatan Sarnıcı gibi bu sarnıcın da 
Binbirdirek Sarnıcı’na bağlanıyor ol-

ması. Yapıyı incelediğinizde ise aklını-
za gelen ilk şeylerden biri, İstanbul’da 
ne denli köklü ve ne kadar büyük bir 
medeniyetin yaşam sürdüğü oluyor. 

ZİYARET SAATİ 
NE ZAMAN ?

Şerefiye Sarnıcı’nı ziyaret et-
mek isteyenler sabah 09.00 ile 
akşam 18.30 saatleri arasında 

herhangi bir zaman dilimini 
tercih edebilir. 

BİLET FİYATI 
NE KADAR?

Şerefiye Sarnıcı’nı ziyaret eden 
misafirlerin giriş ücretleri ise 

yerli ziyaretçiler için 10 TL iken 
yabancı ziyaretçiler için ise 20 

TL şeklindedir. 
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Birçok farklı medeniyete ve kültüre 
ev sahipliği yapan İstanbul, gez-
mekle bitiremeyeceğimiz kadar ta-
rihi ile dolu dolu bir şehir. Kuzeyde 

Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde 
Marmara Denizi ile çevrili olması itibarıyla 
“Tarihi Yarımada” deyimiyle kendinden 
olarak söz ettirmektedir. Avrupa ve Asya’yı 
birbirine bağlayan stratejik konumu nede-
niyle tarihi boyunca kentte hüküm süren 
uygarlıklar için de daima çok önemli oldu. 
Peki, bu görkemli geçmişi ile farklı dinleri, 
kültürleri, toplulukları ve bunların ürünü 
olan yapıtları benzersiz bir coğrafyada bir 
araya getiren İstanbul’u bizler ne kadar 
tanıyoruz, biliyoruz? 

Bu değerlerden sadece bir tanesi İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından res-
tore edilip ziyarete açılan tarihi Şerefiye 
Sarnıcı’dır. Bizans İmparatoru 2. Theodo-
sius emriyle, Bozdoğan Kemeri’nden su 
depolayabilme amacı ile yapımına başlanan 
sarnıç, 15 yıllık bir çalışma sonrasında yani 
443 yılında tamamlanabilmiştir. Fatih ilçe 
sınırlarında yer alan sarnıcın modern girişi 
Piyer Loti Caddesi üzerinde, eskiden Emi-
nönü Belediyesi olarak kullanılan binanın 

altında bulunuyordu. 2010 yılında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından, Eminönü 
eski belediye binası yıkıldı ve bölgede, Şere-
fiye Sarnıcı’nı da içine alan bir restorasyon 
çalışması başladı. Son yılları aralıksız ola-
rak restorasyon ile geçen sarnıca ziyaretçi 
kabul edilemiyordu. Yaklaşık 8 yıl kadar 
süren bu restorasyon çalışmaları sona erdi 
ve Şerefiye Sarnıcı yakın bir tarihte ziyaret-
çilere tekrar açıldı.  Tarihi sarnıç, açıldığı 
günden bugüne yurt içi ve yurt dışından çok 
sayıda ziyaretçi çekiyor. İnsanların yoğun 
ilgisi üzerine İBB iştiraki Kültür AŞ. Şerefiye 
Sarnıcı’na ziyaret saatlerini uzatma kararı 
aldı.
Yaklaşık olarak 45 m x 25 m alan ebatlarına 
sahip olan bu sarnıç, 9 m yüksekliğe ulaşan 
tam 32 tane mermer sütun içeriden destek-
lenmiştir. Yerebatan Sarnıcı ile Binbirdirek 

Sarnıcı’ndan hem sütun hem de alan olarak 
daha küçük olan bu yapı yaklaşık 1600 ya-
şında ve bu iki meşhur sarnıçtan daha eski. 
Geçmiş dönemlerde Constantinus veya 
Theodosius Sarnıcı olarak da biliniyormuş 
fakat 19’uncu yüzyıldan bu yana genellikle 
Şerefiye Sarnıcı olarak anılmakta. 

 KÜLTÜREL VE SANATSAL 
AKTİVİTELERİN GÖZDE MEKÂNI OLDU
Şerefiye Sarnıcı, tarihi ve kültürel değeriyle 
sanatseverlerin ilgisini çektiği gibi kültürel 
etkinliklerin ve sanatsal aktivitelerin de 
gözde mekânlarından biri oldu. Sarnıcın 
etkileyici atmosferi önce Ahmet Nejat’ın 
“Hiç Hali” başlıklı sergisini sanatseverlerle 
buluşturdu. Ardından da 24 Ekim 2018 tari-
hinde kapılarını İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür AŞ’nin projelendirdiği, Süleyman 
Saim Tekcan’ın 30 yıllık heykel ve gravürle-
rinden oluşan “Atlar, Hatlar ve Süleyman-
nâme” isimli sergisine açtı.  Küratörlüğünü 
Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği sergide, 
sarnıcın duvarlarıyla bütünleşen gravürler, 
suya yansıyan üç boyutlu çalışmalar ve bu 
çalışmaların duvarlarla örtüşen gölgeleriyle 
oluşan görüntüler ziyaretçilere benzersiz 
bir sergi deneyimi yaşatıyor.

KÜLTÜR SANAT

Yerebatan Sarnıcı’ndan daha 
yaşlı olan ve Binbirdirek 

Sarnıcı’na bağlanan  
Şerefiye Sarnıcı,  

1600 yaşında

İstanbul’umuzun 2019’un sanatsal ve 
kültürel değerlerimizden güç alacağımız, 

mirasımızı en etkin şekilde tanıyacağımız ve 
tanıtacağımız bir yıl olmasını hedefliyoruz. 

2019 KÜLTÜREL AÇIDAN GÜÇLÜ 
BİR YIL OLACAK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı  
Prof. Dr. Haluk Dursun 
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SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ MERVE KANTARCI ÇULHA

Sosyal Medyanın 

FENOMEN
Ev Hanımları

SOSYAL MEDYA FENOMENİ EV HANIMLARI YAPTIKLARI DOĞAL 
PAYLAŞIMLARLA BİNLERCE KİŞİNİN GÖNLÜNÜ KAZANIYOR

Son yıllarda ünlenmek üzerine düzen 
değişti. Ne bir televizyon progra-
mında konuk olmak ne de bir dizide 
oyuncu olmak… Herkes fenomen ol-

manın peşinde. Ünlüler bile kendi arasında 
bunun için yarışırken bir de hiç uğraşmadan 
yaptıkları doğal paylaşımlarla binlerce kişi-
nin gönlünü kazanan sosyal medya fenome-
ni ev kadınları var. Onlar pahalı marka çanta 
ya da ayakkabıları ile fotoğraf paylaşmak 
yerine akşam yemeğine ne hazırladıklarını, 
gün içinde nasıl temizlik yaptıklarını, çocuk-
ları için hazırladığı kurabiyeleri paylaşarak 
içimizden biri olduklarını gösteriyor. Hem 
sosyal medyanın hem de ev hanımı olmanın 
hakkını veren ablalar, anneler, teyzeler 
ekstra bir efor harcamadan para kazanıyor. 

Kazandıklarıyla kendilerini mutlu eden de 
var gelirini bir yere bağışlayan da var. Misa-
firlerine özenen, çeşitli sunumlar hazırlayan 
ve pratik bilgiler paylaşan bu hanımlar, 
tamamen toplum içinde sevilen kişiler. 
Paylaştıkları fotoğraflarla milyonlarca ev 
hanımının ekranlarında yer alıyor. 

Instagram, YouTube gibi sosyal paylaşım 
alanlarında muhakkak siz de görmüşsü-
nüzdür. İçlerinden takip ettikleriniz de ola-
bilir. Süslü kurabiyeler, yaş pastalar, pembe 
halılar, meyve tabakları, sarmalar, mutfak 
gereçleri, örgüler ve daha milyonlarca 
paylaşım hanımlar tarafından çok izleniyor. 
Peki, bunları temsil eden içimizden biri 
olan bu fenomenler kim? 
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BESLENME ÇANTASINA SUNUMLAR 
HAZIRLIYOR
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Önerler kö-
yünde yaşayan 5 çocuk annesi Gülüşen Kök, 
sosyal medya fenomeni olan 37 yaşında bir 
ev hanımı. Takip ettiği hesapları gördükçe 
paylaşım yapmaya karar veren Kök, doğal 
bir şekilde paylaşım yapmaya başladı. Za-
manla sevenlerinin ve arkadaşlarının sayısı-
nın arttığını belirten Kök, “Tanınmak benim 
hayalimdi. Ama birgün bu şekilde olacağını 
hiç düşünmemiştim. Ben anneler için ço-
cuklarına beslenme sunumları yapıyorum. 
Aynı zamanda kışlık hazırlıklarımı ve kolay 
yemek tariflerimi paylaşıyorum. Bu şekilde 
diğer hanımlara faydalı olmaya çalışıyo-
rum.” ifadelerini kullandı. Gülüşan Kök’ün 
Güldeniz, Fatma Nazar, Sümeyra, Sevilay 
ve Mustafa adında beş çocuğu ve bir köpeği 
var. Instagram’da 305 bin takipçisi var. 

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ

GELENEKSEL YEMEKLERI TANITIYOR
Yaptığı geleneksel yemeklerle gönüllerde yer edinen 77 yaşındaki Saniye Karataş, Ege 
şivesi ile içimizden bir fenomen. “Saniye Anne Yemekleri” adlı YouTube kanalında yaklaşık 
300 bin abonesi bulunan Karataş, İzmir Buca’da yaşıyor. Bu fikrin oğlunun aklına geldiği-
ni belirten Saniye Karataş, “Yemek yapmayı zaten çok seviyordum. İlk başlarda eski tele-
fonla çekmeye başladık. Sonrasında aboneler artınca bir kamera aldık. Birçok televizyon 
programına da davet ediyorlar. Birçok insan beni tanıyor bu da beni mutlu ediyor. Çünkü 
geleneksel yemekleri insanlara tanıtıyorum. Herkes , “Allah Razı olsun” diyor bu da bana 
yetiyor.” ifadelerini kullanıyor.

TARİFLERİNİ PROGRAMLARDA 
TANITIYOR
İki çocuk annesi olan Gamzeli Nursen de 
Gülüşan Kök gibi bir ev hanımı. Evinde, 
kendi mutfağında yaptığı tarifleri sosyal 
medya hesabından paylaşıyor. Gayet 
sıradan paylaşımlar yaparken samimi ve 
içten hâlleriyle sevilip zamanla Instag-
ram’da 450 bin takipçiyi yakalayan Gamzeli 
Nursen de YouTube kanalında aktif. Pınar 
Altuğ, Pelin Karahan ve Ezgi Sertel’in 
hazırlayıp sunduğu programlara katılıp 
yemek tariflerini Türk televizyonlarından 
paylaşıyor.

Instagram’da 365 bin takipçisi olan Kübra 
Koşar, diğer ev kadınları gibi oldukça 
doğal. Her paylaşımlarında içimizden biri 
gibi hissettiğimiz bu kadınlardan biri olan 
Koşar, özel sunumlarını da paylaşıyor, 
yer sofrasındaki hâllerini de. Bu şekilde 
doğal olması nedeniyle binlerce seveni 
var. Yaptıkları reklam iş birlikleriyle ise ev 
bütçesine katkı sağlamaktan da geriye 
durmuyor. Yaptığı çekilişler ile takipçileri 
farklı markalara teşvik ediyor.

 SOSYAL MEDYA 
İLE FENOMEN OLAN 
EV HANIMLARININ 
TAKİPÇİ SAYILARI

BİNLERİ AŞIYOR

450
Fenomen hanımlar pahalı 
markaların fotoğraflarını 
paylaşmak yerine sayfalarında 
yaptıkları yemeği, çocukları için 
beslenme önerilerine yer veriyor
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