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Cebrail Elmas Ajans ve Medya Hizmetleri adına 

 Cebrail Elmas
cebrail.elmas@istanbooltoday.com

Genel Yayın Yönetmeni
Hayreddin Turan 

hayreddin.turan@istanbooltoday.com

Sektörel Yayın Yönetmeni
Vasfi Pakman 

vasfi.pakman@istanbooltoday.com

Grafik Tasarım
Ekstra Medya (Cenk US) 
www.ekstramedya.com

Moda
Faruk Saraç 

faruk.sarac@istanbooltoday.com

Editör
Yavuz Kaynarca 

yavuz.kaynarca@istanbooltoday.com

Reklam Satış Pazarlama
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DEVLET ENFORMASYON SİSTEMİNE KAYITLIDIR.

“İSTANBOOL Today” Türkiye’nin İş Dünyası Dergisi 
CEBRAİL ELMAS Ajans ve Medya Hizmetleri tarafından, 

T.C. Yasalarına göre yayınlanmaktadır. 
Dergimizde yer alan: Yazı, fotoğraf, illüstrasyon, harita ve 
benzeri  malzemeler; İş dünyamızın kuruluşlarına ait olup, 

kaynak belirtilmek kaydı ile basın ve kamuoyunun 
kullanımına açıktır. Basılı Reklamların ve Yazar 

Makalelerinin kanuni sorumluluğu,  sahiplerine aittir.
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Cebrail ELMAS
İstanbul Ticaret Odası

Bilgi İletişim Medya Komite Üyesi

Ülkemizde ve Dünyada 
“Sektörel Fuarlar” başlıyor, 
piyasalar hareketleniyor ! 

Tüm sektörlerde olduğu gibi, Covit-19 tedbirleri 
çerçevesinde; Bu ay (Eylül) itibariyle hemen 
başlayan fuarlarda, yoğunluğun “Gıda ve Gas-
tronomi Sektörlerinde” olduğunu görünce, bu 
sayımızda ağırlığı, Gıda ve Gastronomi fuarları 
ile katılımcılarının tanıtım haberlerine verdik. 
18-21 Ocak 2022 tarihlerinde, Antalya’da 
yapılacak olan, Türkiye’nin, Ortadoğu, Balkan-
lar ve Kafkasya’nın en büyük “Gıda ve Gas-
tronomi” Fuarları: 28. Food Product & 32. Ho-
tel Equipment’i gerçekleştiren ANFAŞ Fuarcılık 
ve çalışmalarını tanıttık.
 
İlk etkinlikler, maalesef dergimiz baskıya gir-
meden başladı.25-27 Ağustos günleri TURAB 
Fuarcılık, odamız iTO’nun da katılarak destekl-
ediği TURAB EXPO’da muhteşem bir başarıya 
imza attı. Türk ve Arap İşadamlarını Pullman 
İstanbul Hotel’de bir araya getirerek bu alanda 
(Gıda, Tarım, Hotel, Restaurant, Cafe, Fırın ürün 
ve teknolojileri) aynı çatı altında buluşturarak, 
bu ülkelere yapılacak ihracatın da fitilini ateşl-
edi. 27-29 Ağustos günleri ise İstanbul’a Pen-
dik’ten kahve kokuları yayıldı. Çok başarılı bir 
etkinliğe imza atan Pendik Belediye Başkanı 
Ahmet Cin, bu örnek girişimi ile İstanbul’da 
“Lezzet Sezonu” başlarken, kahve teknolojiler-
ine yatırım yapan  kuruluşlarla, kahve severleri 
bir araya getirdi. 
1 Eylül’de başlayan CNRFOOD fuarı ise boyut-
ları ufalmış ve daha çok tatlı şekerleme konu-
larına,  yönelmiş göründü, ihracatçıları ve 
Horeka’dan  ziyaretçilerini ağırladı. 
Dergimizin dağıtıma gireceği 8 Eylül günü ise 
yine aynı alanda (CNR’de) başlayan TUSİD/
HOSTECH Endüstriyel Mutfak ve Temizlik San-
ayicilerinin fuarı da, yine ihracatçı ve iç piyasa 
Hotel, Restoran, Cafe, Fastfood yatırımcılarına, 
yani Gastronomi Sektörüne hitap edecek. 

Ertesi gün TÜYAP fuar alanında başlayacak 
olan, HYVE group’un WORLDFOOD Fuarı ise; 
İHBİR İstanbul İhracatçılar Birliği ve ETÜDER 
Ev Dışı Tedarikçiler Derneği tarafından 
desteklenmekte olduğundan, daha yoğun 
bir katılımcı ve ziyaretçi sayısına ulaşması 
bekleniyor. Akabinde, Haliç Kongre Merke-
zi’nde 15-17 Eylül günlerinde FOCUS Fuar ve 
Kongre Yönetiminin, 12.  YEREL ZİNCİRLER 
Buluşması gerçekleşecek. 
Tüm yurdu kapsayan, PERDER Türkiye Per-
akendeciler Federasyonu katkılarıyla yapılan 
bu etkinlik, “Market Zincirlerinde” bulunan ve 
bulunmak isteyen Markaların gövde göster-
isi olacak. İstanbul Ticaret Odamız İTO’nun 
büyük bir milli katılım gerçekleştirdiği, İSTAN-
BOOL Today Dergimizin de katılacağı, dünya 
çapındaki en büyük Gıda Fuarı ANUGA ise 
9-13 Ekimde; Almanya’nın NRW eyaletindeki, 
Köln şehrinde yapılacak. Ülkemizin dev gıda 
kuruluşları ile yurtdışındaki Türklere ait  firma-
larının da katıldığı bu fuar, klasik gıda ürün-
lerimizin yanı sıra, sektördeki Yeni Marka ve 
İnovatif Ürünlerinde dış pazarlara ulaşmasını 
sağlayacak.
 
Bu sayımızın içeriğinde yer alan WORLDFOOD 
ve ANUGA’ya katılan kuruluşlarımıza ait 
tanıtımları, ilerleyen sayfalarımızda bulabilir, 
başarı ve performanslarına ilişkin haberleri 
ise önümüzdeki  İstanbul today sayısında ve 
sosyal medyasında okuyabilirsiniz. Kasım 
ayında devam edecek olan yurt içi fuar ve 
etkinlikler arasında ise maalesef hepsi aynı 
günlerde (18-21 Kasım) yapılacak olan: “Bayim 
olur musun?” Franchise fuarı, “SİRHA İstanbul 
2021”  HORECA Tedarik Fuarı ve Antalya’daki 
“Winetolia 2021” bulunmaktadır. 
Güzel ve bereketli günlerde buluşmak üzere,  
saygılarımla.
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BAUMA CTT Russia Fuarı sonrası mobil iletişim 
konusunda dünyanın en önemli fuarı olan MWC 
Barcelona’ya iştirak ettik. 

Yine bu fuarda sektör temsilcilerinin mobil iletişim 
dünyasında uluslararası profesyonellerle bu-
luşmasını temin ettik.

Kuşkusuz İstanbul Ticaret Odası olarak irili ufaklı 
birçok fuar katılımını organize ediyoruz. Bu organi-
zasyonlar içinde deyim yerindeyse “bir İTO klasiği” 
haline gelen fuarlar da bulunuyor. İşte bunlardan 
biri de Anuga Gıda Fuarı’dır. Az önce belirttiğim 
iki fuardan sonra ilk kez bir gıda fuarının, hem de 
böylesine geniş kapsamlı ve dünyanın en iyisi olma 
vasfına sahip bir fuar olan Anuga Gıda Fuarı’nın 
Türkiye milli katılımını gerçekleştiriyoruz. 

Pandeminin bütün olumsuzluklarına rağmen firma-
larımızın büyük teveccühüyle Anuga 2021’e 8 ayrı 
ihtisas salonunun 9 farklı salonunda yaklaşık 200 
Türk firmasıyla katılıyoruz. Bu son derece yüksek 
bir rakamdır. 

Salgın döneminde gıda sektörünün öneminin 
yenide keşfedilmiş olması, Türkiye’nin bu alanda 
çok önemli bir potansiyelinin ve üretiminin bu-
lunması Anuga’da Türk firmalarının büyük rağbet 
görmesine yol açacaktır. 

Zaten salgın gözetilerek, fuarın bu yılki ana teması 
“dönüşüm” olarak belirlendi. Dolayısıyla fuarda 
“sürdürülebilir gıda, yeni trendler, yeni kongreler 
ve sağlık” öne çıkacak. İnanıyorum ki, yiyecek ve 
içecek endüstrisini bir araya getiren Anuga 2021 
Fuarı, Türk firmaları için çok verimli geçecek ve 
kazançlı kapılar aralayacaktır.

Umuyor ve diliyorum ki, ortaya koyulan bu gayret 
ve çalışmaların karşılığını hem firmalarımız, hem de 
Türk ekonomisi alacaktır.

Sonuç itibariyle ifade etmek isterim ki, 
biz fuarcılığın Türk firmalarının rekabetçiliğini, 
pazarını, işbirliklerini artırdığını yakından görüyor 
ve biliyoruz. Bu nedenle fuar organizasyonlarına 
ilişkin çalışmalarımız aralıksız bir şekilde pandemi 
sürecinde ve sonrasında devam edecektir. Çünkü 
her fuar üretimimize ve ticaretimize hayat veren 
yeni bir soluktur.

Firmalarımızı özledikleri 
fiziki fuarlarla 

yeniden buluşturuyoruz

İstanbul Ticaret Odası olarak 1893 yılından beri 
Türk tüccarların uluslararası fuarlara katılımını or-
ganize ediyoruz. Yaklaşık 130 yıldır savaş dönem-
leri hariç, 19. ve 20. yüzyıllarda bu görevimizi 
hakkıyla yerine getirdik. Ne var ki 21. Yüzyılın ilk 
çeyreğinde maruz kaldığımız Koronavirüs musi-
beti de savaşlar gibi fuarcılık çalışmalarımızı ke-
sintiye uğrattı. 

Tüm dünyada pandemi dönemi, fuarcılık sek-
törünün durmasına, fuar organizasyonlarının ip-
tal ya da tehir edilmesine veya online olarak yapıl-
masına sebep oldu. 

Bizim fuar organizasyonlarımız da bu gelişmel-
erden etkilendi. Pandemi sebebiyle 2020 sene-
sinde Oda’mız fuar programında bulunan yaklaşık 
40 fuarın sadece 4’ü fiziki olarak gerçekleştirildi. 
Diğerleri ise ya iptal edildi ya da ertelendi. Aris-
toteles’in “Tabiat boşluk kabul etmez” dediği gibi 
ticaret de, fuarcılık da boşluk kabul etmez. Bu 
dönemde uluslararası ticaretin devam etmesi, 
insanların ve ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanabil-
mesi için çarkların dönmesi lazımdı. Bu konuda 
fuarlar son derece önemli bir itici güç olduğunda, 
sürdürülmesi gerekiyordu. Alışverişten çalışma 
sistemine kadar online platforma kayan birçok 
faaliyet gibi fuarcılık da online ortamda yapılma-
ya gayret edildi. 

Ulusal ve uluslararası birçok fuar bu şekilde or-
ganize edilerek, firmaların üretim ve yenilikçi an-
layışları diri tutuldu.  

İstanbul Ticaret Odası olarak biz de iptal edilen ya 
da ertelen fuarlar yerine düzenlenen sanal fuar-
lara firma katılımını sağlamaya devam ettik. Bir 
anlamda sanal fuar organizatörlüğü yaptık. 2020 
ve 2021 yıllarında firmalarımızın 6 sanal fuara 
katılımını gerçekleştirdik. 

Çok şükür ki, pandemiye karşı aşı başta olmak 
üzere maske, mesafe ve hijyen gibi tedbirlerle 
dünya çapında normal hayata yeniden dönülmesi-
yle fiziki fuarcılığa da tekrar start verildi. Bu kap-
samda İTO olarak 2021 yılında ilk defa Rusya’nın 
başkenti Moskova’da düzenlenen BAUMA CTT 
Russia Fuarı’na ülkemizin milli katılımını organize 
ettik. Böylece Türk firmaları İTO’nun öncülüğünde 
ve rehberliğinde ilk defa pandemi şartlarında yurt-
dışı fuara iştirak etmiş oldular. 

Şekib AVDAGIÇ
İstanbul Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanı
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Türk halkının azmi 
görülmeye değer

Bir yazı daha bitiriyoruz. Yangın, sel felaketi, 
deprem..ve kayıplarımız.. Birbiri ardına gel-
en doğal afetlere anında müdahale etmem-
iz, yaraların hemen sarılması ve bir yıl içinde 
vatandaşının iskân dahil temel ihtiyaçlarının 
giderilmesi ülkemizin gücünü gösterdi. 

Pandemili bir yaz daha geçirdik. Küresel ısın-
manın hızlı etkilerinin oluşturduğu belirsizlikler 
devam etse de  Türkiye, pandemi şokunun 
olumsuz etkilerini artık üzerinden attı. 

Eylül ayına daha moralle girdik Hepimizi heye-
canlandıran rakamlar var. Ticaret bakanımızın  
açıkladığı verilere göre, Ağustos ayında ihracat 
% 52 artmış, yani 19 milyar dolara ulaşmış. Bu 
demektir ki yıllık ihracat 207 milyar dolar oldu.
Bir diğer heyecan veren rakam da 2021 yılına 
ilişkin büyüme tahmini. Eğer bu rakam yüzde 
8.50’ye ulaşırsa dünyanın en hızlı büyüyen ikinci 
ülkesi olacağız Hedefimiz, 2023 yılında 500 mi-
lyon dolardı. en  azından ihracatta sürdürülebil-
ir artışı yakaladığımızdan dolayı 2 yıl içerisinde 
300 milyar dolara rahatlıkla erişebileceğimizi 
söyleyebiliriz. Bu konuda Birleşik Krallık İhra-
cat Bakanı Graham Stuart, Türkiye hakkında  
yaptığı  açıklamalarda ilginizi çekecektir.
Stuart, “Türkiye’nin ihracatının önemli ölçüde 
arttığını görüyoruz. Türk halkının azmi görülm-
eye değer. Tüm alanlarda zenginleşiyor ve daha 
uluslararası hale geliyor. 

Hayrettin TURAN
Genel Yayın Yönetmeni

Türkiye çok cazip bir pazar. İşte bu yüzden Tür-
kiye’de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz 
oyuncu görüyoruz, gelecekte daha fazlasını 
yapmaları için onları teşvik edeceğim” 

Bu sayımızda  çok özel bir dosyamız var.
Abu Kalam Abdul Momen… Bangladeş Dışişleri 
Bakanı Tecrübesi , söylemleri ve uygulamalarıy-
la ,  dünyanın  en tanınmış  bakanlarından…
“Bangladeş ve Türkiye, tarihsel, kültürel ve dini 
bağlarla örülmüş, derin köklere sahip ve bir-
birine güçlü bir şekilde bağlı ve her geçen gün 
büyüyen ilişkilere sahiptir” diyen  Bangladeş 
Dışişleri Bakanı   Abu Kalam Abdul Momen’in 
, yabancı yatırımcılar için sunulan yatırım im-
kanlarını ve teşvikleri, İstanbul’daki Bangladeş 
Başkonsolosluğu’nda İstanbool Today’e  anlat-
tı.Mulakatında Türk yatırımcılarımıza seslenen 
Bakan Momen, “Türkiye’nin de Bangladeş’teki 
yol ve demiryolu ulaşımı, köprü, elektrik, ener-
ji, sağlık, tarım, limanlar, hava alanları ve bunun 
gibi mega projelerde yer almasını arzu etmek-
teyiz. Halihazırda Bangladeş’te 100 adet özel 
ekonomik bölge geliştirilmesi gayretleri devam 
etmektedir. Yalnızca Türk işletmeleri ve yatırım-
larına özel bir ekonomik bölge sunmaya hazır 
olduğumuzun altını çizmek isterim.
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İÇİNDEKİLER

Prof. Dr. İsmail Yüksek 
Geleceğini Akdeniz Bilim Üniversitesi ile İnşaa Et

İnşaat ve Gıda Sektörlerinin Güçlü 
KuruluşuTUNÇ GROUP

ANFAŞ Türk Fuarcılığına 
Farklı Boyutlar Getiriyor.

İhracatın Lideri SASU, 
Ev ve Ev Dışı Tüketime de giriyor !

Bangladeş Dışişleri Bakanı Dr.A.K. Abdul Momen 
“Türk Yatırımcılara Özel ve Cazip Teklifimiz Var.”

Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu
“İMECE Başarısını İspatladı”

12 18

26 36

55 70

Ahmet KARATAŞ
Devlet Destekleri ve Hibeler

Danışmanı

Zuhal MANSFIELD
TMG Doğal Taş Madencilik 

Sanayi Y.K. Bşk.

Volkan AYDIN
Perakende 

Yönetim Danışmanı

Dr.Ali Osman TAŞLICA
Ayvansaray Üniversitesi
İşletme Bölüm Başkanı

Derya ASLAN
CitiPR Genel Koordinatör 

Beykoz Üniversitesi Öğr. Gör.

Bahadır Yaşık
İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
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ANFAŞ, ANFAŞ, TÜRK FUARCILIĞINA 
FARKLI BOYUTLAR GETİRİYOR

Ev Dışı Tüketim ve Gastronomi Sektörünü;
Turizm, ticaret, tarım ve eğlence kenti 

Antalya'da buluşturuyor.

Türk İş dünyasının seçkin dergisi, İSTANBOOL 
Today Sekörel Yayın Yönetmeni Vasfi Pakman’a; 
Yurtta ve dünyada “Fuarlar Mevsimi” olarak bilin-
en, sonbahar aylarında başlayan çalışmalarıyla il-
gili bilgiler veren ANFAŞ Antalya Fuarcılık İşletme 
ve Yatırım A.Ş. Yön. Kur. Başkanı Ali Bıdı: “Açık 
ve kapalı kullanım alanları, konferans, kongre 
merkezleri, toplantı salonları, restoran ve etkinlik 
bölümleri ile ülkemizin en büyük ve işlevsel Fuar 
Merkezlerinden biri olan ANFAŞ’da, 2021-2022

sezonunda: 4’ü kendimize, 11’i  (Covid-19 düzen-
lemeleri çerçevesinde) diğer fuarcılık kuruluşları-
na ait 15 fuara ev sahipliği yapacağız” dedi.

Edindiğimiz bilgilere göre ANFAŞ Fuar Merkez-
inde; Gıda, gastronomi, turizm, sağlık, güzellik, 
kozmetik, enerji, yöresel ürünler, şehircilik, sera 
ve meyvecilik, iş ve inşaat makinaları, dijital oyun 
teknolojileri, kahvaltılık ürün ve lezzetler gibi 
hem genel, hem de spesifik konularda fuarlar ile 
bağlantılı  festival ve yarışmalar gibi
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Ev Dışı Tüketim ve Gastronomi Sektörünü;
Turizm, ticaret, tarım ve eğlence kenti 

Antalya'da buluşturuyor.
etkinliklerinde düzenlenebileceği; 40.000 m2 
kapalı sergi alanlarına ilave, 20.000 m2 de, 
devasa çadırlarında kurulabileceği açık sergi ve 
teşhir alanları da bulunmaktadır. Aynı zamanda, 
Türkiye ve Avrupa Şampiyonlukları bulunan bir 
MİLLİ TRİATHLON Sporcusu, İRON MAN olan 
Ali Bıdı, sözlerine devamla: ANFAŞ Fuar Merkezi 
olarak, Türkiye’nin “Turizm Çeşitlendirmeleri” 
kapsamında: Kampcılık, karavancılık, bisiklet ve 
doğa sporları, avcılık, at biniciliği, okçuluk gibi ata
sporları, offroad, motorsiklet, spor ve klasik oto-
mobillere yönelik motor sporları gibi konularda; 
Yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve hobi club’ları işbirliği 
çalışmalarını sürdürüyor. 

    ANFAŞ Fuar Merkezi: Öncelikle, Turizm, Gıda ve 
Gastronomi gibi İhtisas konularda ve yarışmalar-
da, ulusal ve uluslararası konferans ve kongreler 
ile bağlantılı sergileme çalışmalarına elverişli, 
modern ve ferah iç alanlara sahip, havayolu, den-
izyolu, karayolu ve toplu taşıma araçları (tranvay, 
otobüs ve taksi) ile ulaşım kolaylığı olan, otopark 
sıkıntısı bulunmayan bir konumda hizmet 
vermektedir.” dedi.
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Antalya’da, Dünyanın beklediği 
Gıda ve Gastronomi Fuarları 

gün sayıyor !
ANFAŞ Fuarlarının, bilindiği gibi ünlü ve dünyada 
“Gıda, Gastronomi ve Turizmde” marka olmuş iki 
önemli fuar çalışması var.
Bu fuarlara sadece Türkiye’nin her yerinden değil, 
Avrupa’dan, Asya’dan, Afrika’dan, Ortadoğu ve 
Uzakdoğu’dan hatta Amerika’dan dahi gelen 
katılımcı ve ziyaretçiler mevcut.
2022 Ocak, 18-22 günleri arasında: 32.si 
yapılacak olan HOTEL EQUIPMENT  Uluslarar-
ası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas 
Fuarı: Türk Endüstriyel Mutfak, Mobilya, Yatak, 
Hotel & Restoran inşaatlarında kullanılan malze-
melerin üretici, tedarikçi, ihracatçıları ile mimari 
kuruluşlara, yurt içinden ve dışından gelen hotel, 
restaurant zincirleri ve grup hotel yöneticileri ile 
yüzyüze görüşme imkanı sağlıyor. Ayrıca, inşaat 
taahhüt kuruluşları ve uluslararası emlakçılara 
da; Konaklama ve Ağırlama Sektörüne hizmet 
veren, özel sektör ile kamu kurum ve kuru-
luşlarının “Satın Alma” yetkililerine ulaşım imkanı 
sağlaması dolayısıyla odak noktası olmakta.

Yine aynı tarihlerde 28.si yapılacak olan 
FOOD PRODUCT Uluslararası Gıda ve İçecek 
İhtisas Fuarı da: Yurt içinden ve dışından 
birçok “Gıda kuruluşu ve Markaya” ev sa-
hipliği yapacak. Tarımsal gıda üretimine ek, 
Gastronomi Turizminde ve ev tüketiminde 
büyük bir paya sahip olan Antalya, 678 
Milyon Dolara eş değer, 3 Milyon ton gıda 
tüketimiyle ve ihracat yoluyla Türkiye’nin 
büyümesine katkıda bulunmakta.
Antalya, hiç şüphesiz en yoğun “Turizm 
Yatırımlarını” alması, 12 milyonun üzerinde 
sadece yabancı turist ağırlaması, karayol-
larıyla Türkiye’nin her tarafına kolay ulaşımı, 
modern ve büyük havaalanı ile hem yerli ve 
yabancı turist akımını kolaylaştırması ile 
deniz yoluyla da dahil dünyaya ihraç nok-
tası olması açısından da önemli bir ticari 
konumuna sahiptir. Antalya ve ANFAŞ, bu 
fuarlarda elli binden fazla  ziyaretçiyi, dört 
bin marka ve bine yakın katılımcıyı ağırlama-
ya hazır.
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Antalya’da, Dünyanın beklediği 
Gıda ve Gastronomi Fuarları 

gün sayıyor !

Türkiye’nin DEMİR ADAM’ı ALİ BIDI

ANFAŞ Fuarcılık ve AQUATHERM Yeşil Boru 
kuruluşlarını yönetiyor, vegan besleniyor ve spor yapıyor.

Dünyanın en zor spor yarışması olan, İRON MAN’ 
da (Ulusalda: 3.5 saatte 1500 m yüzme, 40 km 
bisiklet ve 10 km koşu, uluslararasın-
da ise:  7.5 saatte 1900 m yüzme, 91 
km  bisiklet ve 21 km  koşu) gereki-
yor.70-74 yaş kategorisinde, her yıl 
olduğu gibi iller bazında 2021Türkiye 
şampiyonu, 2’şer defa Avrupa ve 
dünya 2.si olan Ali Bıdı’nın hedefinde; 
Türkiye’yi temsil eden tek katılımcı 
olarak 20 Kasım’da New zelanda’da 
Dünya 1.si olmak var. 
İron Man Triathlon şampiyonlukları 
sahibi ünlü işadamı, 50 yaşından son-
ra vücudundaki rahatsızlıkları vegan 
beslenme yolu ile yenmiş. “Sporun 
hem önemini anladım, hem de tadını 
aldım, tüm enerjimin ve başarımın 
kaynağı %100 vegan 
beslenmemdir” diyen Ali 
Bıdı, Antalya Fuarcılık 
A.Ş. ve Aquatherm Yeşil 
Boru  Yön. Kurulları 
Başkanıdır. 
Bu alanda eğitimler 
veren ve bircok insana 
örnek olan Bıdı, “Bağır-
sak Florası” zenginliği 
ile şahsen, tıp alaninda 
bilimsel araştırmalara 
da kaynak sağlıyor. 
 

Antalya, Korkuteli 1949 doğumlu ( Şu andaki 
biyolojik yaşı 33) olan Ali Bıdı, eğitimini işçi olarak 

gittiği Almanyada tamamlamış. “1986 da, bayiliğini 
aldığım Aquatherm’i Türkiye’ye getirdim. 

Şirketimi, memleketim Antalya’da kurdum. 
O yıllarda Antalya, hem Turizm Yatırımları 

ile hem de nufus artışının getirdiği 
yapılaşma ile dikkat çekiyordu. 

Sizinle de o zamandan beri tanışırız. İnşaat 
Dünyası ve Turizm Dünyası Dergilerin izin, 

bu sektörlere Yeşil Borunun tanıtımında 
büyük katkıları oldu. 

İlk olarak Falez Hotel’in inşaatında kul-
lanıldı ve ürünümüz kısa sürede ünlendi. 

Almanya’dan TV çekimi ve röportajlara  
geldiler, yani Allah “Yürü Kulum” dedi ve 

Türkiye’nin her yerine Yeşil Boru satmaya 
başladım. Merkezimiz, Antalya’da ancak  

İstanbul’da oğlum, Anka-
ra’da ise yeğenim 

işlerimizi takip ediyor. 
Çok mutluyum, çünkü 

artık Türkiye’deki inşaat-
ların %90’ ında Yeşil Boru 

kullanılıyor. Bunun “fikir 
babası” olmakla, ülkemin 

ve Antalya’nın, sanay-
ii, ticaret, tarım,turizm, 
gastronomisine  ve in-

sanımıza hizmet etmekle 
öğünüyorum.” dedi.
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Turizm Sektörü ve Pandemi

Bahadır Yaşık
İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi

Değerli Turizm Profesyonelleri, 

Sizlerin de bildiği gibi, bizlerin önceliği kıymetli İs-
tanbul şehrimizde yer alan kuruluşların ticari ha-
cimlerini büyütmek ve İstanbul’u tüm dünyanın en 
gözde destinasyonu haline getirmektir. Tüm dün-
yanın ekonomik ve ticari anlamda zorlandığı bir 
dönemde, İstanbul’umuzun değer kaybetmediğini 
ve özellikle turizm alanında en çok tercih edilen şe-
hirler arasında olduğunu görmek hepimiz için gu-
rur verici. Aşı sürecinin hızlanması ve alınan doğru 
tedbirler neticesinde ülkemiz ve şehrimizin turizm 
faaliyetlerinin ve turist sayılarının geçtiğimiz yıla 
kıyasla önemli oranda artması, İstanbul’un 8500 
yıllık tarihine yakışır bir şekilde hareket ettiğimizi 
gösteriyor. 

Ülkemiz, 2021 yılının ilk 7 ayında bir önceki yılın 
sayılarına kıyasla %85 oranında artış göstererek 
10 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi ağırladı ve 
son 16 ayın en yüksek ziyaretçi sayısına 4.3 mi-
lyon yabancı ziyaretçiyle Temmuz ayında ulaştı. 
Şehrimiz ise 2021 yılının ilk 7 ayında 3.851.282 ya-
bancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı ve son 16 ayın 
en yüksek ziyaretçi sayısına geçen yılın aynı döne-
mine kıyasla %274.59 oranında artış göstererek 
Temmuz ayında 1.130.999 yabancı ziyaretçiyle 
ulaştı. Küresel turizm istatistiklerine baktığımızda 
ise, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BM-
DTÖ) tarafından yayınlanan en son istatistiklere 
göre, 2021 yılının ilk 5 ayında dünya genelindeki 
uluslararası ziyaretçi sayısında 2020 yılına kıyasla 
%65 oranında düşüş yaşandı ve toplam 147 milyon 
ziyaretçi kaybı görüldü. BMDTÖ uzmanlarına göre, 
aşı sürecinin hızlanması ve seyahat kısıtlamaları 
ile ilgili gerçekleştirilecek doğru koordinasyonla 
birlikte turizm sektörü ayağa kalkabilecek. 

Uzmanların %49’u küresel turizm sektörünün 
pandemi öncesi duruma dönebilmesinin 2024 
yılından önce gerçekleşmeyeceğini düşünürken, 
%36’sı ise en erken 2023 yılında pandemi önces-
ine dönülebileceğini düşünüyor. 

Her ne kadar küresel turizm sektöründe pan-
demi sebebiyle geleceğe dair öngörü yapabil-
mek gittikçe zorlaşsa da seyahate ve turizme 
olan ilginin kaybolmadığını ve özellikle Türkiye 
ve İstanbul’un bu süreçte en çok ilgi gören des-
tinasyonlar arasında olduğunu görmek geleceğe 
dair umutlarımızı tazeliyor. Avrupa Turizm Şehirl-
eri Federasyonu (ECM) tarafından yakın zaman-
da gerçekleştirilen araştırmalara göre, özellikle 
iş etkinliklerinin devam etmesi hususunda en 
önemli faktör insan etkileşimine olan ihtiyaç. Üst 
düzey yöneticilerin %86’sı fuarların satış için şir-
ketlerin internet sitesinden sonra en önemli ikinci 
faktör olduğunu belirtirken, %87’si ise yüz yüze 
iletişimin telefon ve e-mailden çok daha etkili 
olduğunu söylüyor. Benzer bir şekilde, üst düzey 
yöneticilerin %80’i yüz yüze görüşme sonrası in-
sanların ve şirketlerin para harcamaya daha mey-
illi olduğunu düşünüyor. 

Pandeminin başından beri, artık insan etkileşimi 
ve dijital dünyanın harmanlandığı hibrit çağında 
olduğumuzu söylüyorduk. Bu süreçte, İstanbul 
Ticaret Odası ve İstanbul Kongre Ziyaretçi Bürosu 
olarak, attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz 
projelerle dijital dönüşümün öncülüğünü yaptık. 
Bu alandaki dijital çalışmalarımız, tüm sektörl-
erimiz ve İstanbul’umuz için elbette devam edi-
yor fakat ilk günden beri çok önemli bir faktörün 
daha altını çizdik. İnsan doğası ve alışkanlıkları 
gereği, yüz yüze etkileşime ihtiyaç duyuyoruz ve 
bir araya gelme arzumuz gün geçtikçe daha da 
artıyor. Dijital ve sanal dinamiklere ayak uydursak 
bile bizleri bir arada tutan “insan olma” faktörü 
hiçbir zaman değişmeyecek. Tam olarak bu seb-
eplerle, İTO ve ICVB olarak içinde bulunduğumuz 
sürece bir yandan uyum sağlarken bir yandan da 
geleceğe yönelik değişim ve dönüşümlere doğ-
ru hazırlanmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızın 
ülkemiz ve İstanbul’umuz için olumlu sonuçlar 
vermesinin gayretindeyiz. Bir araya gelme ar-
zumuzun doyasıya gerçekleştiği günlere bir an 
önce ulaşmak dileğiyle…  
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Röportaj: Vasfi Pakman
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Antalya Bilim Üni. Rektörü  
Prof. Dr. İsmail Yüksek
ve Sektörel Yayın 
Yönetmenimiz 
Vasfi Pakman



22



23



24

Dijitalleşme ve 
Gıda Sektörü

Zuhal MANSFIELD
TMG Doğal Taş Madencilik 

Sanayi Y.K. Bşk.

Pandemide kapanmanın başlamasıyla birlikte 
iki sektörde kamunun sınırlayıcı etkisi görüldü. 
Sağlık ürünlerinde ithalat ve ihracat konusunda 
kamu denetimi etkisini gösterirken, gıdada da 
benzer sınırlayıcı uygulamalar yaşandı. Bazı ülkel-
er gıda ihracatını tamamen engellerken, pek çok 
ülke de gıda ihracatına kısıtlamalar koydu.  

Barışta ve savaşta, hastalıkta ve iyilikte gıda en 
stratejik ürünlerin başında geliyor. Haliyle kamu 
yönetimi denetim ve sınırlamalar yaparken, 
vatandaşlar da marketlere hücum ederek, bazı 
ürünlerin stok amacıyla alımına koştu.  

Türkiye, gıda tedarikinde en başarılı ülkelerden 
biriydi. Bunun coğrafi konumumuz, güçlü üretim 
yapımız ve verimli topraklara sahip olmamız ile 
yakın ilgisi vardır.  

Kapanma sürecinde ikinci dalga tüketici alışkan-
lıklarında göründü. Yani markete, pazara gitmek 
yerine, internet üzerinden, telefonla sipariş vermek 
ve bu siparişleri kargo ve kurye ile evlere taşımak 
hem kolay, hem zorunluluktu. Gıda sektörünün, 
dijitalleşme sürecini en iyi hissettiren gelişme ise 
e-ticaret ile yaşandı.  

Gıdanın dijitalleşmesinde, birinci adım, e-ticaret 
yoluyla ürün tedariği oldu. Ancak asıl rekabet yeni 
başlıyor ve gıda izlenirliğine doğru derinleşme söz 
konusudur.  

Öncelikle tüketici,  ürün kıyaslamasına gidiyor, 
ürün hakkında detaylı bilgi ediniyor ve tohumdan 
tabağa bütün üretim ve hizmet süreçlerini in-
celeme imkanı buluyor. 

Hayvan refahı, atalık tohumu, organik üretim, yerel 
ürünler, vegan beslenme, helal sertifikası ve / veya 
aklımızdaki her sorunu çözümlenmesinin yegane 
yolu “gıda izlenirliği”dir. İster teknolojinin sonucu 
deyin, ister dijitalleşme; gıda sektörünün vizyonu 
ve misyonu gıda izlenirliği sürecini tamamlamak-
tır. Sürdürülebilir gıda da ancak böyle bir yapı ile 
mümkündür.

Bununla birlikte, dijitalleşme ile hem gıdada 
tağşiş ve hilenin tespiti sağlanacak, hem de gıda 
okuryazarlığı ile yanlış gıda algısı konusunda doğ-
ru bir iletişim kurulmuş olacaktır. 

Pandeminin bize sunduğu bu olumlu yönü var 
ama bir de başka yönü de yaşanmaya devam edi-
yor. Küresel iklim değişikliği, ekonomik buhranlar, 
siyasi istikrarsızlık, salgın hastalıklar ve çatışma-
ların dünya çapında beklenen gıda krizini erkene 
aldı. Şu anda 821 milyon kişi gıdaya ulaşmakta 
güçlük çekiyor, 35 milyon kişi de açlıktan ölüyor, 
ölmek üzere. Pandeminin de bunda olumsuz et-
kisi oldu. ,Eğer tarım ve gıdada dijitalleşme süre-
ci küresel olarak yapılandırılırsa, gıda erişimi  
sağlıklı yapıya kavuşacağı gibi, ihtiyaç sahipler-
ine ulaşmada da büyük imkanlar ortaya çıkacak-
tır. Gıdada adil paylaşım da ancak dijitalleşme ile 
mümkündür. Haliyle bu paylaşım süreci için gıda 
bankaları, yeni vergi düzenlemesi ve gıda izle-
nirliği için gerekli teknolojik yazılımların entegra-
syonu için BM, FAO ve Dünya Bankası’nın imkan-
larını yönlendirmesi gerekiyor. 

Dünyada en fazla reklam harcaması yapan sek-
törün gıda olduğunu ve şirketlerin de bu yaklaşı-
ma uzak kalacağını sanmıyorum. Sürdürülebilirlik 
kavramının öncü sahipleri gıda şirketleri olduğu 
gibi, gıda izlenirliğinin de sahiplenmeleri beklen-
ebilir. Uluslararası kuruluşlar, gıda izlenirliği 
konusunda küçük işletmelere ulaşabilirlerse; kır-
sal kalkınma alanların, az gelişmiş bölgelerin ve 
yoksulluk çeken ülkelerin kendilerini ve ürünler-
ini tanıtmada da önemli bir misyon sağlamış ol-
acaktır.Herkesin güvenilir ve sürdürülebilir gıdaya 
erişme hakkı vardır. Huzurun da birinci güvencesi 
gıdadır….



25



26

TUNÇ GROUP, Antalyada muhteşem villa ve apartman siteleri 
inşa ederken, EGEYA Markası ile de nefis Zeytinyağı çeşitleri üretiyor.

Antalya’nın en güzel konutlarını TUNÇ YAPI Ku-
ruluşuyla yapan, ANT Zeytinyağı Kuruluşuyla da 
ülkemizin en kaliteli, lezzetli, ödüllü ve inovatif am-
balajlarıyla “Albeni” yaratan EGEYA Zeytinyağlarını 
üreten TUNÇ GROUP’un “Damak Tadı” sahibi bir 
“Lezzethan” olan kurucusu Hasan Tunç ile görüştüm.
Tunç, inşaat ve gıda sektörlerinde, yön verici yapısıy-
la; İSTANBOOL Today Dergisine, 
faaliyet ve hedeflerini açıkladı.

Aynı zamanda: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 
İnşaat Faaliyetleri Komite Başkanı da olan Tunç 
Group Y.K. Başkanı Hasan Tunç, Mardin’den küçük 
yaşta geldiği Antalyada İnşaat işleriyle iştigal etmiş 
ve başarılı projelere imza atarak ünlenmiş. Şehrin elit 
kesimine hitab eden, lüks villa ve apartman siteleri 
inşa eden TUNÇ YAPI’nın yönetiminde: Kardeşi 
Hüseyin ve oğlu Yusuf Tunç’da bulunmakta.

Sözlerine; “1998 yılında İnşaat sektöründe 
orta ve büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi, 
ülkemize yeni inşaat teknolojilerinin getirilmesi 
ve teknolojideki son yenilikleri takip ederek in-
şaat sektörümüzün çağdaş düzeye ulaşmasına 
katkı sunmak amacıyla Antalya’da kurduğumuz 
TUNÇ YAPI, profesyonellik, yaratıcılık, dürüstlük ve 
pazar geliştirme özellikleriyle istikrarlı bir büyüme 
göstererek sektörde saygın bir yer edinmiştir. 
TUNÇ YAPI, bugüne kadar imza attığı yüzlerce 
özgün proje tasarımı ile; konut, işyeri inşaatlarının 
hayata geçirilmesinde başarılı olmuş; ticari ilişkil-
erindeki iş ahlakı, ticari etik değerlere bağlılığı te-
melinde kazandığı müşteri memnuniyeti ile takdir 
toplamıştır.
TUNÇ GROUP olarak hedefimiz, sektörün güncel 
yapı teknolojilerini ve malzemelerini profesyonel 
bir tarzda kullanarak, basit yapılar değil kalıcı eser-
ler üretmektir.” diyerek başlayan Tunç, devamında 
ise:

 

İNŞAAT ve GIDA SEKTÖRLERİNİN GÜÇLÜ KURULUŞU:
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Sözlerine; “1998 yılında İnşaat sektöründe 
orta ve büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi, 
ülkemize yeni inşaat teknolojilerinin getirilmesi 
ve teknolojideki son yenilikleri takip ederek in-
şaat sektörümüzün çağdaş düzeye ulaşmasına 
katkı sunmak amacıyla Antalya’da kurduğumuz 
TUNÇ YAPI, profesyonellik, yaratıcılık, dürüstlük ve 
pazar geliştirme özellikleriyle istikrarlı bir büyüme 
göstererek sektörde saygın bir yer edinmiştir. 
TUNÇ YAPI, bugüne kadar imza attığı yüzlerce 
özgün proje tasarımı ile; konut, işyeri inşaatlarının 
hayata geçirilmesinde başarılı olmuş; ticari ilişkil-
erindeki iş ahlakı, ticari etik değerlere bağlılığı te-
melinde kazandığı müşteri memnuniyeti ile takdir 
toplamıştır.
TUNÇ GROUP olarak hedefimiz, sektörün güncel 
yapı teknolojilerini ve malzemelerini profesyonel 
bir tarzda kullanarak, basit yapılar değil kalıcı eser-
ler üretmektir.” diyerek başlayan Tunç, devamında 
ise:

 

“TUNÇ GROUP, girişim-
cilik örneği ile yepyeni 
ve farklı bir sektör olan 
gıda konusuna da girmiş, 
değişik lezzetlerde çeşitli 
zeytinyağlar üreterek, 
katılmış olduğu yurt içi 
ve yurt dışı fuarlarda 
pazarın ve sektörün yeni 
ismi olarak ilgi odağı 
olmayı başarmış, bunu da 
aldığı ödüllerle  kanıtlamıştır. 
Görüşmemizin içinde, bu 
konuya da açıklık getiren Tunç;  
ANT Zeytinyağı Üretimi A.Ş.’nin 
EGEYA Markası ile yüksek kalit-
edeki zeytin ve zeytinyağları 
üç farklı bölgede elle toplanıp, 
4 saat içerisinde, 27 derecenin 
altındaki ısılarda işlendikten 
sonra, “Naturel Sızma Zeytin-
yağımızı” Antalya’daki pake-
tleme ve dolum tesisimizde, 
aylık 200 ton üretimle, Cam 
Şişe ve Teneke kutularda ambalajlanan, 
50 yi aşkın ürün çeşidini iç pazar ve 
dünya pazarlarına sunuyoruz. 

İnşaatlarımızda nasıl çağımız 
insanının, rahatlık ve konfor 

beklentilerine cevap verebili-
yorsak, lezzet konusunda da 

beklentilerin ötesine geçmeye, 
zeytinyağı gibi, ülkemize has ve 
zengin aromalar içeren bu şifalı 
ve kutsal ürünü; Organik Soğuk 

Sıkım Tekniği ile 15 kg’dan 
1 Litre elde ederek, içindeki vita-
min ve antioksidan değerleri ko-
runarak üretiyor, hak ettiği şekil-

de tanıtıyor ve pazarlıyoruz. 

İhracat ve free shop ürünler-
imizdeki özelliğimiz ise; Lez-

zetlerimizi, milli, tarihi, doğal ve 
turistik değerlerimizi ön plana 

çıkaran, inovatif, sağlıklı 
ambalajlarımızda renkli fotoğraflar ve 

farklı lisanlardaki bilgilerle sunuyor 
olmamızdır” dedi.
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Avrupa Etnik Pazarında: 10.000 Market, 50.000 İmbis/Büfe, 
10.000 Restaurant ile Toptancı ve ithalatçılarla güçlenen; 
TÜRK MUTFAĞI İÇİN FARKINDALIK ZAMANI

Dünyanın gelişmiş, zengin ülkelerinde yeme içme 
alışkanlıkları ve yemek kültürü son yıllarda çok hızlı 
bir değişim içerisinde gelişiyor. Farklı ülkelerin gıda 
ürünlerine ve yemeklerine ilgi çoğalıyor. 
Yeni nesiller farklı lezzetler arıyor Horeca sektörü ve 
hazır yemek sektöründe ciddi büyüme sözkonusu.
Türk mutfağının zenginliğini düşündüğümüz zaman 
Avrupa ülkelerinde Türk mutfağının çeşitlerinin ve 
orjinal lezzetlerinin olmadığını görüyoruz. Döner ve 
Izgara çeşitleri dışında zengin mutfak kültürümüzden 
pek bir şey yok.
Zamanın değişim, gelişiminden pay almamız için tüm 
gıda sektörlerinin Amaç birliği oluşturması ve he-
defe birlikte yürüyecek tanıtım çalışmaları yapılması 
gerekli.
Avrupa coğrafyasında olan yemek kültürü değişimin-
den Türk mutfağı çok daha fazla pay alabilmeli.Türk 
mutfağının tanıtım faaliyetlerinin yeniden Avrupa 
ülkeleri için düzenlenmeli  ve tanıtım yapılan ülkelerin 
sayısı da arttırılması gerekmektedir.
Tüm bu çalışmaları yaparken Avrupa’da olan Türk 
gıdacıları,Türk markaları, Türk Marketleri, Gıda üreticil-
eri, Restaurant ve Döner sektörlerini de işin içine kat-
arak ortak bir oluşum üzerinden planlanması çok hızlı 
yol alınmasına vesile olacaktır. Türkiye ile Avrupa’daki 
Gıda sektörü ortak çalıştaylar oluşturması ortak iş 
geliştirmesi ve sürdürülebilir ilişkiler kurulması Türk 
mutfağını başarıya taşıyacaktır.
Türkiye Aşcılık okulları tanıtım çalışmalarını destekle-
meli ve Avrupa’daki aşcıların eğitimi konusunda çalış-
ma yapmalı. Ünlü şefleri de mutlaka desteği sağlan-
malı doğru sürdürülebilir stratejiler geliştirilmeli.

Avrupa ülkelerinde 10 bine yakın market 50 bine 
yakın döner dükkanı 10 bin civarında Türk restraunt 
bulunmaktadır. Mevcut olanları iyileştirmek ve onlarla 
beraber birlik içinde hareket etmek en doğru stratejik 
adım olacaktır.Türk mutfağına Avrupa’nın tüm ülkeler-
inde ilgi var doğru yapıldığında ilginin daha da 
coğalacağı kesin.

Volkan AYDIN
Perakende 

Yönetim Danışmanı

Avrupa ülkelerinde ki en büyük sorun olan uzman 
tecrübeli eğitimli aşcı sorunun artık kalmadı daha 
önce aşcılar Avrupa ülkelerine gelmeleri mümkün 
olmuyordu şu an eğitimini almış tecrübe sabibi 
uzman aşcılar Avrupa ülkelerinin çoğunda çalışa-
biliyor.

Avrupa ülkelerinde 5,5 milyon Türk yaşatığını 
düşündüğümüzde doğru adımlarla Avrupa ülkeler-
inde Türk mutfağının büyük bir güç olarak diğer ülke 
mutfaklarının önüne geçebilir. Ayrıca Avrupa ülkeler-
inden ülkemize gelen turistleri de dikkate aldığımız-
da ciddi bir hazır müşteri potansiyeli zaten var.

Avrupa’lı tüketicilere tanıtım önemli olduğu kadar 
Avrupa’lı gıda sektörüne ve şeflere de tanıtım çok 
önemli. Sadece son tüketiciye değil tüm gıda ile 
alakalı kesime tanıtım yapılmalı özellikle gıda uz-
manlarına, gıda dergileri gazete yazarlarına ve ünlü 
şeflere özel çalışmalar yapılmalı. 

Tanıtım faaliyetleri konusunda diğer ülkelerin başka 
ülkelerde ne gibi çalışmalar yaptığının da izlenmesi 
çok doğru olacaktır özellikle İtalyan mutfağı, Tay-
land mutfağının çalışmaları dikkate alınmalı.

Tanıtım çalışmalarını Türkiye gıda markaları, 
sektörel birlikler ve aşcı dernekleri desteklemeli 
özellikle Türk mutfağı ile alakalı sektörel birliklerin 
çok ciddi şekilde hem maddi hemde manevi olarak 
destek olması çok önemli. Sektörel birliklerin asıl 
görevi içinde bulundukları sektörün gelişmesini 
sağlamak geleceğini garanti altına alacak çalışma-
ların yapılması ve uluslararası arenaya açılmasını 
sağlamaktır.Mevcut olanlar kesinlikle yeterli ol-
madığını da buradan belirtelim yeni yollar yeni 
fikirler yeni şeyler söylemenin zamanı. Birlik içinde 
ve beraber hareket ettikten  sonra çözülemeyecek 
sorun yoktur. Hepimizin amacı Türk mutfağını hak 
ettiği yere taşımak olmalı.
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Sayın Ülgen, Hyve Group’un dunyadaki gücü 
ve konumu nedir?
Hyve Group; 14 ülkede 17 global ofisi ve 
1.000’in üzerinde deneyimli personeliyle dün-
ya genelinde 120’yi aşkın etkinlik düzenleyen, 
Türkiye’de 1999 yılından beri aktif olarak 
çalışan; amacı dünyanın her köşesinden 
gelen katılımcılar, satın almacılar ile ziyaretçil-
erin buluştuğu ve sektör inovasyonunu 
şekillendirdiği etkinlikler organize etmek olan 
uluslararası ve yeni nesil bir fuar şirketidir. 
Vizyonumuz, dünyanın en önde gelen içerik 
odaklı ve mutlaka gidilmesi gereken etkinlik 
portföyünü oluşturarak müşterilerimize muaz-
zam bir deneyim ve yatırım getirisi sağlamak.

Fuarları dünya ticaretinin can damarı olarak 
konumlandırıyoruz. İş yapmanın kişisel bir 
boyut kazandığı, gerçekleştirilen toplantıların 
piyasaları hareketlendirdiği ve bugünün 
liderlerinin, geleceğin liderlerine ilham verdiği, 
içerik yönünden güçlü fuarlar düzenliyoruz. 
Türkiye’nin taşıyıcı sektörleri olan turizm, in-
şaat, gıda, kozmetik ve demiryolu taşımacılığı 
alanlarında EMITT, Yapı Fuarı – Turkeybuild 
Istanbul, WorldFood Istanbul, Beauty Eura-
sia ve Eurasia Rail fuarlarını gerçekleştiren 
Hyve Group olarak çevik yönetim modellerini 
uygulamaya başladık. Pandeminin yarattığı 
belirsizliğin etkilerini kısa bir süre içerisinde 
yeni duruma adapte olarak geride bıraktık. 
Hibrit fuarcılık bu dönemde öne çıktı. Hyve 
Connect platformumuz ile yıl boyunca fuar-
larımızın yarattığı sinerjinin dijital ortamda da 
devamlılığını sağladık.

Hyve Group’un 2021-2022 sezonundaki, 
sektörel beklentileri nelerdir?
Uzun yıllardır fuar gerçekleştiren uluslararası 
bir kurum olarak geçtiğimiz senenin bir ben-
zerini daha önce yaşamadığımızı söyleyebil-
irim. Geçtiğimiz sene pandeminin gölgesinde 
bir fuar deneyimi yaşadık, bu hepimiz için bir 
ilkti. Fakat pandemiye rağmen gerçekleştird-
iğimiz fuarlarımıza ilgi yoğundu, hem yurt 
içinden katılımcı ve ziyaretçilerimiz hem 
de uluslararası satın almacılarımızı misafir 
etmiştik. 

WORLDFOOD Gıda Sektörü ile 
“Horeca” ve “İhracat” 

kuruluşlarını buluşturuyor.
“Hibrit Fuarcılığın” 

Ülkemizdeki uygulayıcısı ;
HYVE GROUP Bölge Direktörü  

Kemal Ülgen ile görüştük. 
Bu sene itibariyle pandeminin etkisini kaybet-
mesiyle birlikte, fuarların öncülüğüne ve yarat-
acağı hareketliliğe her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç olacağını düşünüyoruz. Salgın sonrası 
dünya ekonomisinin yeniden toparlanması ve 
küresel ticarette taşların yerine oturması süre-
cinin nasıl yönetileceği çok önemli bir gündem 
maddesi olacak. Dünya ticaretinin tekrar sağlıklı 
işlemesi, dönemin gereklerine uygun ticari 
ilişkilerin ve etkileşimin tekrar oluşması ve aynı 
zamanda yeni düzenin temel yaklaşımlarının 
paydaşlar tarafından tartışılmasında fuarlar 
oldukça önemli bir rol oynayacak. Tüm sektörl-
er ve ekonomiler süreçten olumsuz etkileniyor 
ama ekonominin yeniden işlerlik kazanmasında 
fuarcılık sektörünün oldukça etkin bir rol oynay-
acağını düşünüyorum. 

Fuarlarımızı  “Güvenli Ticaret, 365 Gün Fuarcılık” 
yaklaşımıyla düzenliyoruz. Teknolojiyi ticaret 
için en üst düzeyde kullanan şirketlerden biri 
olduğumuzu söyleyebiliriz. Geliştirdiğimiz Hyve 
Connect teknolojisiyle akıllı telefon aracılığı ile 
fuarlarımızda katılımcı olan firmalar ile uluslar-
arası satın almacıları zaman -mekan olmaksızın 
buluşturuyoruz. Böylelikle ticaretin sürdürülebil-
ir olmasını destekliyoruz.

Sizce Covit-19, kuresel fuarcılık sektörünün 
ekonomisini nasıl etkiledi?
Pandeminin, tüm sektörleri olduğu gibi fuarcılığı 
da derinden etkilediğini söyleyebiliriz. Küresel 
olarak sektör gelirlerinin 2020’de, 2019 yılına 
kıyasla %68 oranında azaldığını görüyoruz. Sergi 
ve fuarcılık faaliyetlerinin kapsamına dahil olan 
organizatörler, hizmet sağlayıcılar, fuar alan-
larıyla birlikte oteller, restoranlar ve ulaşım gibi 
bağlantılı sektörler de olumsuz gelişmelerden 
etkilendi. Tüm bu paydaşlar dahil edildiğinde, 
2020 yılı için oluşan gelir kaybı 224 milyar USD 
olarak tahmin ediliyor. Beraberinde 2.4 milyon 
tam zamanlı iş bu olumsuzlukların tesirinde 
kaldı. Ayrıca; 2020 yılında fuarlara katılım yapan 
şirketlerin bu alanda yarattıkları ve 370 milyar 
USD olarak tahmin edilen iş hacmi de bu du-
rumdan olumsuz anlamda etkilendi. Durum, 
dijitalleşme çözümleri ile bir miktar telafi edil-
meye çalışılsa da, oluşan yüksek kaybın önüne 
geçilemedi.
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“Hibrit Fuarcılığın” 
Ülkemizdeki uygulayıcısı ;

HYVE GROUP Bölge Direktörü  
Kemal Ülgen ile görüştük. 

2021 yılının ilk beş ayında Türkiye’deki tarım ve 
gıda ürünleri ihracatı %16 artarak 7,97 milyar dol-
arlık bir hacme ulaştı. Yılın geneline yayıldığında 
bu rakamın %12 gibi yüksek bir artışla tamamlan-
masını bekliyoruz. 

Türkiye, tarım ve gıda ürünlerinde ihracatın 
bölgedeki yükselen değeri olarak görülüyor, 
ihracat odağı ile çalışan Türk markaları, satın 
almacılar ile WorldFood Fuarında buluşuyor.  Hyve 
Fuarcılığın uyguladığı Alım Heyeti Programı ile 40 
ülkeden 200’den fazla uluslararası satın almacı ile 
1.000’den fazla markayı buluşturacak.  

Fuarcılık sektöründe, yeni stratejiler 
neler olacaktır?

Küresel araştırmalarda, fuarcılık sektöründe diji-
tal transformasyon stratejilerinin oluşturulması 
yönünde veriler gözlemliyoruz. İç süreçler ve iş 
akışlarının dijitalleşmesi yönündeki çalışmalar 
bu dönemde artmış görünüyor. Pandemi son-
rasında dijital dünyada ve pazarda gerçekleşen 
büyük gelişim, fiziksel ve dijital organizasyon-
ların birlikte yer aldığı hibrit bir formatın ortaya 
çıkacağını işaret ediyor. Her ne kadar fiziksel 
organizasyonların etkinliğinin yüksekliği tüm 
paydaşlar tarafından kabul edilse de, ilerleyen 
dönemde dijital teknolojilerin getirdiği fırsatlar 
ile yeni formatlara yönelişte de kuşkusuz bir 
yükseliş göreceğiz.

Gıda ve Gastronomi alanındaki 
etkinliğiniz WORLDFOOD İstanbul’u 
kisaca tanıtabilirmisiniz?

Türk gıda sektörünün uluslararası buluş-
ma noktası olan ve bu yıl 29’uncusunu 
düzenleyeceğimiz Uluslararası Gıda Ürün-
leri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood 
İstanbul, 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, gıda 
sektörünü birçok yeni ürünle tanıştırmaya 
hazırlanıyor. Perakende zincirleri, içecek, 
süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş 
sebze, meyve, deniz ürünleri, dondurulmuş 
ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli 
mamuller, unlu mamuller, hububat ve ku-
ruyemiş gibi başlıklarda uzmanlaşmış pek 
çok marka ve üretici WorldFood İstanbul 
Fuarı’nda yer alacak.

Sunduğu ticari fırsatların yanı sıra WorldFood 
İstanbul; sektöre dair tüm değişim ve gelişimleri irdeleyen konferans programı, tekno girişim-
cileri ağırlayacak olan Food Tech Garage; Show Mutfağı ve Tarif Atölyeleri kapsamında Türkiye 
Şefin En İyi Yarışması All Star Buluşması ile Coğrafi İşaretli Ürünlerle Yıldızlaşan Şefin Tabağı 
etkinlikleri; Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Jale Balcı, Murat Bozok, 
Somer Sivrioğlu eşliğinde düzenlenecek Food Master’s Class Özel Fuar Turu ve dikkat çekici bir 
tanıtım yapmak amacıyla tasarlanıp katılımcılara tahsis edilen Food Corner Product Showcase 
alanıyla hem ziyaretçilerin hem de katılımcıların oldukça keyifli ve öğretici bir fuar yaşamalarını 
sağlayacak.
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Dünyada en çok işyerinin açılıp kapandığı sektör, 
yiyecek içecek sektörüdür. Büyük maliyetlerle 
kurulan işletmelerde, sağlıklı bir fizibilitenin yapıl-
maması, yapılsa dahi işletmelerin yetkinliği yüksek 
yöneticilerin yönetimine verilmemesi, kapanma 
nedenlerinin başında yer almaktadır.  Sektör anali-
zlerine bakıldığında işletmelerin %25-30’u ilk yılda 
kapanmaktadır. Yatırım hesaplarında yapılan hatalar, 
işletme sermayesi yoksunluğuna yol açmakta ve ilk 
yıl ortaya çıkan parasızlık işletmelerin kapanmasına 
yol açmaktadır. Bazı restoranların kapanmasının en 
önemli nedenlerinden bir diğeri de kuruluş yerleri 
yani konumlarıdır. Dünyanın en güzel restoranına 
sahip olabilirsiniz ve en iyi şefleri çalıştırabilirsin-
iz, fakat restoran doğru yerde konumlanmamışsa 
kapanma ihtimali yüksektir. Özetle çağdaş işletme-
cilik kurallarına uymayan ve kuraları uygulayacak 
yöneticilere, kuruluş aşamasından itibaren görev 
vermeyen tüm yatırımcıların, yukarıda tanımlamaya 
çalıştığımız kapanma sorunlarından en az birisini 
yaşamasına neden olacaktır. Yiyecek içecek sek-
törüne üniversitelerimiz yaklaşık 18 yıldır eğitimli 
yöneticiler yetiştirerek destek vermektedir. 

Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde gastronomi 
eğitimi, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 
programlarını kapsayacak şekilde verilmektedir. 
Gastronomi alanında nitelikli personel, yönetici ve 
akademisyenlerin yetiştirilmesinin amaçlandığı bu 
programların sayısı her geçen gün artmakla ve ülk-
enin farklı üniversitelerinde 50 ye yakın bölümde bu 
eğitimler verilmektedir.

Türkiye’de ilk olarak ön lisans düzeyinde 1990’lı 
yılların sonunda verilmeye başlayan bu eğitimler 
17 yıllık bir süreç içerisinde doktora düzeyine kadar 
ulaşmıştır. Türkiye’de ön lisans düzeyinde aşçılık 
programı bulunan 28 devlet üniversitesi bulunmak-
tadır. Bu programlar 38 farklı meslek yüksekokulu ve 
bir açık öğretim programı olarak 59 program şek-
linde yer almaktadır. Türkiye’de ön lisans gastronomi 
eğitimi veren vakıf üniversiteleri 15 farklı üniversit-
enin bünyesinde, KKTC’nde ise 3 üniversitede aşçılık 
programı bulunmaktadır. Türkiye’de lisans düzeyinde 
gastronomi eğitimi veren 18 devlet  ve 12 tane vakıf 
üniversitesi, bulunmaktadır.

Yüzlerce öğrencinin yetiştirildiği üniversitelerimiz 
gastronomi bölümlerine büyük yatırım yapmakta 
ve eğitim kalitelerini yükseltmeye çalışmaktadır. 
2021 yılında en büyük yatırımlardan bir tanesini 
gerçekleştiren Ayvansaray Üniversitesi, 7800 metre 
karelik yeni Gastronomi Kampüsünü hizmete alarak 
tamamen uygulamaya dayalı bir programla sektöre 
yetkin uzmanlar kazandırmayı hedeflemektedir.

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNE, 
GASTRONOMİ MEZUNU YÖNETİCİLERDr.Ali Osman TAŞLICA

Ayvansaray Üniversitesi
İşletme Bölüm Başkanı
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Keskin Keskinoğlu,DÜNYA FOOD ile
GENETİĞİNDEKİ MİRASI, 
BAŞARIYLA TAÇLANDIRDI !

Başarılı iş adamı 
Keskin Keskinoğlu, 
TAVUK, YUMURTA ve 
ZEYTİNYAĞI konularında; 
Atalarından aldığı 
“Yetiştiricilik ve Üreticilik” 
yeteneklerini, “Pazarlama 
ve Yöneticilik” vasıflarıyla 
bütünleştirerek kurduğu  
DÜNYA FOOD kuruluşu ile 
zirveye taşıdı.

2016 yılında Keskinoğlu grubunun eski CEO su ve 
pazarlama direktörü, tavuk ve yumurta bazlı ürünler-
in satışında “Pazar Lideri” olan Keskin Keskinoğlu 
tarafından kurulan, DÜNYA FOOD alanında uzman 
olan, profesyonellerden oluşan bir ekiple, iç ve dış 
pazarlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hem Türkiye hem de dünyada gıda üretimi 
pazarlamasına yeni açılımlar getirmeyi amaçlayan 
kuruluş, kanatlı, şarküteri ürünleri, yumurta, zeytin ve 
zeytinyağı üretim alanlarında pazarlama ve ihracat 
yapmaktadır. 

Merkezi İzmir’de olan DÜNYA FOOD’un, 
Türkiye’nin çeşitli stratejik öneme sahip
noktalarında üretim tesisleri de bulunmaktadır. Ürün-
ler byKeskin (Kanatlı, şarküteri ve yumurta),
Assos Gurme(Zeytin ve zeytinyağı ürünleri) 
markası altında satışa sunulmaktadır.

Dünyanın bir çok noktasına gerçekleştirdiği 
ihracatlarla, ülke ekonomisine katkı payı sağlayan 
DÜNYA FOOD ürünlerini, 55 ülkeye gururla gönder-
mektedir. Bu ülkeler arasında Bahreyn, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Bosna Hersek, Çin, Irak, Gana, Japonya, 
Katar, Kuveyt, Kosova, Kongo, Makedonya, Sychells, 
Maldivler, Malezya, Mauritius, Mozambik, Özbekistan, 
Singapur, Tayland, Tayvan, Yemen gibi bir çok ülke 
yer almaktadır. Şirketin bünyesinde bulunan “ASSOS 
Gurme Zeytinyağı” markası; Uluslararası Zeytinyağı 
Yarışmalarında ödüle doymuyor.
Bu yıl altıncısı düzenlenen EVO IOOC Uluslararası 
Zeytinyağı yarışmasında 2021 yılında altın madalya, 
Yunanistan’nın Taste Olymp Awards Yarışmasında 
Altın Madalya, İsrail’de düzenlenen Terra Olivo IOOC 
Akdeniz Uluslararası Zeytinyağı Yarışmasında 2021 
yılında Altın Madalya, Kanada IOOC ve London IOOC
Yarışmalarından Gümüş Madalya ödüllerini almaya 
hak kazanmıştır.

63 yaşında bile sıfırdan başlayacak güce sahip 
bir dedenin genlerinden gelen güçle, 40 yaşımda 
DÜNYA FOOD kuruluş adıyla ve yeni bir bireysel 
girişimle yoluma devam ediyorum.DÜNYA FOOD, 
“Assos” ve “ByKeskin” markaları ile Türk tüketicisine 
sağlıklı gıda sunarken, Türkiye’yi de global pazarlar-
da layıkıyla temsil etmeyi hedeflemektedir. Bu bakış 
açısıyla, doğru beslenmenin vazgeçilmezi, protein ve 
vitamin zengini, doğal koşullarda yetiştirilmiş kanatlı 
ürünlerini “Avrupa Birliği Standartlarındaki” modern 
tesislerimizde, uluslararası hijyen standartlarında el 
değmeden üreterek tüketicilere ulaştırmaya devam 
edeceğiz. Diğer yandan ASSOS markamızla, Ege’nin 
en kaliteli zeytinlerinden üretilen zeytin ve zeytin-
yağı ürünlerimizde uyguladığımız yenilikçi bakış 
açılarıyla Türkiye’de dinamikleri değiştireceğiz. Yeni 
ürünler geliştirmeye büyük önem veren, pazarını 
genişletme ve geliştirme doğrultusunda çalışan 
DÜNYA FOOD’un kısa zamanda kat ettiği yolu sizler-
le paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Keskin Keskinoğlu; 
“Gıda alanında bildiğim tüm doğruları, daha çocuk 
yaşlarımda dedem merhum İsmail Keskinoğlu’ndan 
öğrenmeye başladım. Bize bıraktığı en büyük miras 
dürüst ticaret yapma ilkesiydi. Her koşul altında, 
kendi çocuklarımıza yedirebileceğimiz kalitede üre-
tim yapmamız gerektiğini her fırsatta dile getirirdi. 
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DÜNYA FOOD ihracat müdürü Ebru Arık; 
“Zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdiğimiz 
ülkelerde ödüllü bir yağ olmanın sayesinde, 
tüketiciler için öncelikli tercih sebebi olduğumuzdan 
son aylarda taleplerin arttığını ve zeytinyağımızın 
tadının tüketicilerin beklentilerini fazlasıyla 
karşıladığını” dile getirdi.

Pazarlama ve satış müdürü Alper Peştemalcıoğlu; 
“Pandeminin etkileri tüm dünyada yavaş yavaş,
aşılamanın da etkisiyle azalmaya başladığı şu gün-
lerde tüketimin eski seviyesine gelmeye başladığını,
insanların tekrar eski alışkanlıklarına devam edip, arz 
talep dengesinin arttırdığını, DÜNYA FOOD olarak
değerli büyüğümüz merhum İsmail Keskinoğlu’ndan 
her koşul altında kendi çocuklarımıza yedirebi-
leceğimiz kalitede üretim yapmamız gerektiğini, 
kendimizin yiyemeyeceği bir şeyi kimseye yedirmeye-
ceğimizi prensip haline getirdiklerini” belirtti.

2016 yılında her şeye yeniden sıfırdan başladığım-
da, bu kadar kısa sürede bu kadar ülkeye ulaşa-
cağımızı hayal dahi edemezken, şu anda ByKeskin 
ve Assos markaları ile 55 ülkeye ihracat yapar 
durumdayız. Her zaman en iyisini, en kalitelisini 
ve en sağlıklısını hak eden değerli tüketicilerim-
ize; doğallığı korunmuş lezzetli ürünler sunmanın 
gönül rahatlığını taşımaktayım.”
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Röportaj: Hayrettin Turan
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 Bangladeş Dışişleri Bakanı  A.K Abdul 
Momen yabancı yatırımcılar için sunulan 
yatırım imkanlarını ve teşvikleri  İstanbool 
Today Genel Yayın Yönetmeni  Hayrettin 
Turan’a anlattı.

Türkiye ve Bangladeş iki yakın dost ülkedir. Bangla-
deş,son yıllarda uluslararası yatırımcılardan büyük 
ilgi görüyor.Türk şirketler de ekonomik olarak canlı 
ve hızlı büyüyen bu ülkeyi keşfetmeye ve yatırım 
yapmaya başladılar. Bangladeş, özellikle karayolu 
ve demiryolu iletişimi,elektrik, enerji, sağlık, tarım, 
turizm, limanlar, havaalanları ve diğer altyapı ile 
ilgili sektörlerdeki mega projelerde Türk yatırım-
larını memnuniyetle karşılamaya hazır. Türkiye 
ve Bangladeş, sağlam bir dostluk bağı oluşturan 
tarihi, kültürel ve dini bağlarla birbirine bağlıdır. 
Türkiye’nin Kurtuluş Savaşına büyük destek ver-
en Bangladeş ile Türkiye arasındaki ilişkiler, son 
dönemde ikili angajmanların seviyesini artırarak 
zaman içinde derinleşmiş ve büyümüştür. Bangla-
deş, demografik kar payı (genç, yetenekli, dinamik 
nüfus), coğrafi avantajı ve vergi avantajları dahil 
olmak üzere birçok yönden yabancı yatırımcılara 
önemli fırsatlar ve teşvikler sunmaktadır. Bang-
ladeş Dışişleri Bakanı Dr. A. K. Abul Momen, M.P 
Bangladeş’in yatırım ortamını detaylı bir şekilde 
izah ederek Türk yatırımcılarını Istanbool Today 
aracılığıyla ülkesine davet etti.

The Minister of Foreign Affairs of 
Bangladesh Dr. A. K. Abdul Momen, M.P
explained  to  İstanbool Today investment 
opportunities and incentives for foreign 
investors.

Turkey and Bangladesh are two close friends. Bang-
ladesh has drawn great deal of  interests from interna-
tional investors in recent years. Turkish companiens 
have also started to explore and invest in this econom-
ically vibrant and fast growing country. Bangladesh 
is ready to welcome Turkish investments in mega 
projects, especially in road and rail communications, 
power, energy, health, agriculture, tourism, ports, 
airports and other infrastructure related sectors.  
Turkey and Bangladesh are linked by historical, 
cultural and religious ties,  stitching a solid bond of 
friendship. Extending a great support to the War of In-
dependence of Turkey, relations between Bangladesh 
and Turkey, have deepened and expanded over time, 
with enhancing the level of bilateral engagements in 
the recent time. Bangladesh offers significant oppor-
tunities and incentives to foreign investors in many 
ways, including demographic dividend (young, talent-
ed, dynamic population), geographical advantage and 
tax benefits. Bangladesh Minister of Foreign Affairs 
Dr. A. K. Abul Momen, M.P talked in detail about the 
investment climate  of Bangladesh and invited Turk-
ish investors to his country through Istanbool Today.
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TURAN-Bangladeş, bağımsızlığının 
50. Yıl dönümü ve ülkenin kurucusu 
 “Ulusun Babasının” 100. Doğum Gününü 
kutluyor. Bangladeş’in gelişim yolculuğundaki 
başarılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

MOMEN- Bangladeş 26 Mart 2021’de, mükafat ve başarılarla 
dolu pek çok kilometre taşını geride bırakarak, bağımsızlığının 
Altın Jubile’sini kutladı. Ülke bağımsızlığını, 1971 yılında Pa-
kistan’a karşı verilen kanlı bir savaş sonucunda kazandı. Ul-
usun tarihindeki en önemli kilometre taşlarından biri bağımsı-
zlığın altın jübilesidir. Ülke ve ülke halkı, Güney Asya’nın etkin 
gücü konumuna ulaştığı yolculuk boyunca birbiri ardına gelen 
birçok engelin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Ülkenin ekono-
mik performansı bugün “Bangladeş Sürprizi” olarak tanıml-
anmaktadır. Birleşmiş Milletlerin Bangladeş’i “en az gelişmiş 
ülke” statüsünden “gelişmekte olan ülke” statüsüne yükselt-
tiğini açıklaması tam da uygun zamanda gelmiş ve kilometre 
taşı niteliğindeki bu kutlamaya ayrı bir anlam kazandırmıştır. 
Bangladeş halkını tebrik ediyoruz!
Bangladeş, çeşitli kısıtlamalara rağmen son elli yılda kayda 
değer bir sosyo-ekonomik ilerleme kaydetmiştir. Gayri safi 
Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’nın büyüme oranı son derece etkileyi-
cidir. Bangladeş’in GSYİH’sı 1970’lerde ortalama yüzde 3 iken 
2010’lu yıllarda yüzde 7’ye yükselmiş ve Covid-19 pandemis-
inin başlamasından hemen önce yüzde 8’in üzerine çıkmıştır. 
Pandemi nedeniyle Bangladeş’te büyümenin yavaşlamasına 
karşın yine de GSYİH oranının diğer ülkelere kıyasla daha hı-
zlı bir artış göstereceği öngörülmektedir. Yüksek büyümenin 
etkisiyle 2020 yılında kişi başı gelir, 1973 yılındaki seviyenin 
23 katına ulaşmıştır. 2008-09 Mali Yılında GSYİH 103.5 milyar 
Amerikan Doları olarak kaydedilirken 2018 - 2019 Mali Yılında 
330.2 milyar Amerikan Dolarına ulaşmıştır. Bangladeş, kalkın-
ma amaçlarına sorunsuz bir şekilde ulaşmak için birçok hedef 
belirleyerek bunları istikrarlı bir şekilde uygulamaya koydu. 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2030, orta gelir seviyesine 
ulaşan ülkeler arasına girebilmek için uygulamaya konan 2031 
Vizyonu, gelişmiş ülke statüsüne erişmek için uygulamaya 
konan 2041 Vizyonu ve 2071 yılında bağımsızlığın 100.yılını 
müreffeh ve gelişmiş bir ülke olarak kutlamak için hazırlanan 
son derece iddialı Delta Planı 2100 bu hedeflerden bazılarıdır. 
Hükumet tarafından hazırlanmış olan sekiz farklı “5-yıllık plan” 
da bu amaca hizmet eden uygulamalardandır.
Ülke, şu anda iktidarda bulunan hükümetin 2009 yılında yöne-
time gelmesinden bu yana Başbakan Sheikh Hasina’nın prag-
matik liderliğinde, kalkınmaya yönelik muazzam adımlar at-
maktadır. Bangladeş’in en uzun köprüsü olan Padma Köprüsü, 
ülkenin en büyük limanı olacak Payra Limanı, viyadüklü ek-
spres kara yolu, ilk uydu Bangabandhu Uydusu-1, düzinelerce 
Teknopark, Rooppur Atom Enerjisi Santrali, Chattogram’daki 
Karnaphuli nehrindeki Karnaphuli Tüneli  ve bunun gibi birçok 
mega projesinin tamamlanma aşmasına gelinmiştir.
Söz konusu ilerleme bir çok kuruluş tarafından gözlemlen-
ip, onaylanmıştır. Şubat 2021’de Bangladeş, 2018 yılından 
bu yana ikinci kez, en az gelişmiş ülke (LDC) statüsünden 
gelişmekte olan ülke (DC) statüsüne yükselmek için gereken 
üç kriteri de yerine getirdi. Birleşmiş Milletler Bangladeş’in 
statüsünün 2026 yılına kadar  yükseltilmesine yönelik tavsiye 
kararı almıştır. 

TURAN-Bangladesh is celebrating the  
100the Birth Anniversary of its Father 
of the Nation and 50th Anniversary of 
its Independence. How do you evaluate 
the achievements of Bangladesh in its 
development journey?

MOMEN-Bangladesh marked the Golden Jubilee 
of her Independence on 26th March 2021 crossing 
many milestones of accolades and achievements. 
Independence was earned through a hard-fought 
bloody war against Pakistan in 1971. The golden 
jubilee of independence is the biggest milestone for 
the nation to celebrate. The country and its people 
have repeatedly overcome hurdles after hurdles 
to become a South Asian powerhouse. Today, the 
country’s economic performance is often defined as 
the “Bangladesh Surprise.” The United Nations’ an-
nouncement of graduating Bangladesh to a “devel-
oping country” from a “least-developed country” has 
added a time-befitting dimension to the milestone 
celebration. Kudos to the people of Bangladesh!
Despite various constraints, Bangladesh has made 
remarkable socio-economic advancement over the 
last five decades. The growth rate of its Gross Do-
mestic Production (GDP) has been impressive. On 
average, the GDP of Bangladesh has augmented 
from about 3 percent in the 1970s to 7 percent in the 
2010s, and had crossed 8 percent just before the 
Covid-19 pandemic set in. Though the pandemic has 
slowed Bangladesh’s growth, its GDP growth is pro-
jected to rise faster than that of other countries. High 
growth has pushed per capita income upwards by 
23 times in 2020, from where it was in 1973. During 
FY 2008-09 the GDP was at USD 103.5 billion which 
reached USD 330.2 billion in FY2008-2009.

To achieve its development goals smoothly, Bang-
ladesh has set several targets and implementing 
steadily including the Sustainable Development 
Goals 2030, the Vision to 2031 to achieve middle 
income country status, the Vision 2041 to become 
developed country and and the ambitious Delta Plan 
2100 to celebrate the 100 years of Independence in 
2071 as a prosperous and developed country. Eight 
5-year plan of the Government are also being ex-
ecuted to this end.  Since its assumption to power 
in 2009, the ruling government led pragmatically by 
Prime Minister Sheikh Hasina the Country is achiev-
ing tremendous strides towards development. The 
country is on the verge of completing some mega 
projects namely Padma Bridge-the longest bridge in 
Bangladesh, the Payra Port- the biggest seaport, the 
Elevated Expressway, the Bangabandhu satellite-1, 
the first Satellite, dozens of High-tech Parks, the 
Rooppur Atomic Plant, the Karnaphuli Tunnel under 
the Karnaphuli river in Chottogram, etc. 
The recognition of such progress has come from 
several organisations. In February 2021, Bang-
ladesh fulfilled all three criteria to graduate from 
a least developed country (LDC) to a developing 
country, for the second time since 2018. 
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Ayrıca, 2015 yılında, Bangladeş, Dünya Bankasının 
ülke sınıflandırmasında, düşük gelirli ülke statüsünden 
düşük-orta gelirli ülke statüsüne yükseltilmiştir. 2020 
yılında ülkede kişi başına düşen gelir 2000-ABD doların 
üzerine çıkmıştır. Covid-19’a rağmen, döviz rezervler-
inin 2020 yılı sonunda 43 milyar ABD dolarının üzerine 
çıkmasıyla yeni bir rekora imza atılmıştır. Bangladeş,  
başarılı sonuçlar veren ihracat odaklı gelişime modeliyle 
Güney Asya’da önemli bir konuma ulaşmıştır. İhracat ge-
lirleri 1980’lerden bu yana Bangladeş ekonomisine büyük 
katkı sağlamaktadır. Son derece büyük bir hızla gelişen 
hazır giyim endüstrisinin etkisi ile, Bangladeş’in ihracatı 
geçtiğimiz on yıl içerisinde  %80 civarında artış göster-
miştir. 2018-19 Mali yılında ülkenin toplam ihracat geliri 
40.5 milyar ABD doları olarak kaydedilmiştir. Bangladeş 
şu anda dünyanın en büyük ikinci giysi üreticisi duru-
mundadır. Farklı alanlara yönelen ekonomide, ilaç, temel 
çelik, çimento, seramik ve diğer çeşitli sektörler gelişme 
potansiyeline sahiptir. Bangladeş’in döviz rezervleri, 2020 
yılı sonunda 43 milyar ABD dolarının üzerine çıkarak yeni 
bir rekor seviyeye ulaşmıştır. Başka bir şekilde açıklamak 
gerekirse bu, ithalat faturalarının 10 aydan uzun bir süre 
ödenmesine yetecek bir tutardır. Yurtdışında çalışanların 
ülkeye gönderdikleri meblağlar, döviz rezervlerinin art-
tırılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Merkez Bankası 
ve hükumet de yurt dışından para gönderme işlemlerini 
kolaylaştırarak, ülkeye para aktaranlara teşvikler sun-
maktadır. Genel bilançoda bakiye fazlasının olması da 
döviz rezervlerinin yüksek seviyede tutulmasına yardım-
cı olmuştur. Bangladeş’in, hem kamu hem de özel sektör 
yatırımları ekonomik büyümeyi canlandırmada önemli bir 
role sahiptir. Özel sektörden %23.4, kamu sektöründen ise 
sadece %8.13 olarak gerçekleşen yatırımların GSYİH’ya 
oranı 2018-19 Finansal Yılında %31.6 olmuştur. Ayrıca 
ülke, Kamu Özel Ortaklığı (PPP) programlarının geliştirilm-
esi ve “Ekonomik Bölgeler” olarak adlandırılan 100 büyük  
organize sanayi bölgesinin inşa edilmesi konularına da 
ağırlık vermektedir. Diğer etkili yatırım alanları ise enerji 
sektörü, iletişim altyapısı ve dijitalleşme olarak sıralana-
bilir. Bangladeş telekomünikasyon, İnternet bağlantısı ve 
hızı, dijitalleşme ve medya gibi birçok sektörde teknolojik 
açıdan önemli gelişmelere imza atmıştır.

The United Nations has recommended 
Bangladesh’s graduation by 2026. Be-
sides, in 2015, Bangladesh became a 
lower-middle income country from being a 
low-income country, according to the World 
Bank’s classification of countries. The per 
capita income has cross USD 2000-dol-
lar mark in 2020. Despite covid-19, the 
foreign exchange reserves reached a new 
record of over $43 billion at the end of the 
year 2020. Bangladesh became notable 
in South Asia for its successful export-led 
development model. Export earnings have 
heavily contributed to Bangladesh’s econo-
my since the 1980s. Bangladesh’s exports 
have risen by around 80% in the past 
decade, driven by the booming garments 
industry. The total export earnings for 
FY2018-19 stood at $40.5 billion. Cur-
rently, Bangladesh is the second largest 
global apparel producer. The economy is 
diversifying. Pharmaceuticals, basic steel, 
cement, ceramic and various other indus-
tries have potential to flourish.
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Bangladesh’s foreign exchange reserves reached a 
new record of over $43 billion at the end of the year 
2020. To put it in context, the amount is sufficient 
to pay import bills for over 10 months. Remittance 
inflow plays a vital role in boosting the foreign ex-
change reserves. The central bank and the govern-
ment have also relaxed the process of sending money 
from abroad and given incentives to the remittance 
senders. Surplus in the overall balance also helped 
to maintain the foreign exchange reserve up.

Bangladesh, both public and private investments 
have been instrumental to stimulate economic 
growth. Investment to GDP ratio was 31.6% in FY 
2018-19, out of which 23.4% came from the private 
sector and only 8.13% from the public sector. It is 
also focusing on enhancing Public Private Partner-
ship (PPP) programs and building 100 large industri-
al parks which are being popularized as “Economic 
Zones.” Other functional areas of investment have 
been power sector, communication infrastructure 
and digitization.Bangladesh has made immense 
strides in technology in a number of sectors such as 
telecommunication, internet connectivity and speed, 
digitization, and media. The government’s promise 
of Digital Bangladesh, since 2009, has translated 
into huge ICT progress.Bangladesh was an active 
participant in formulating the 2030 Global Develop-
ment Agenda (SDGs). Since the declaration of SDGs, 
Bangladesh has embraced the SDGs through inclu-
sion of the 17 Global Goals into its National Develop-
ment Plan. The SDGs have been included in the na-
tional plans – such as the 8th Five Year Plan (8FYP), 
the Delta Plan 2100 and the Perspective Plan 2041.

Fifty-years into its independence, Bangladesh has 
yet many milestones to celebrate. The country is 
now well placed to strive for a poverty free and ad-
vanced economy by 2041. The challenges are steep 
but not insurmountable. 

Bangladesh already has a strong track record that 
shows how strong leadership, sound policymaking 
and determined efforts can take the country for-
ward. The ethos of equity and justice, the underly-
ing principles of the Liberation War, ought to be the 
guiding principles for crossing the milestones of its 
upcoming journey.

Hükümetin 2009 yılından bu yana dile getird-
iği Dijital Bangladeş vaadi, Bilişim ve İletişim 
Teknolojileri (ICT) alanında önemli bir gelişme 
kaydedilmesine katkıda bulunmuştur.

Bangladeş, 2030 Küresel Kalkınma Gündemi-
nin (SDG) hazırlanması sürecinde aktif rol alan 
katılımcılardan biri olmuştur. 

SDG’lerin açıklanmasından bu yana Bangladeş, 
17 Küresel Amacı, Ulusal Kalkınma Planına da-
hil ederek Küresel Kalkınma Gündemini sahip-
lendiğini ortaya koymuştur. SDG konuları; 8. Beş 
Yıllık Plan (8FYP), Delta Plan 2100 ve Perspektif 
Plan 2041 gibi ulusal planlara da dahil edilmiştir.

Bağımsızlığının 50. yılını geride bırakan Bangla-
deş’in önünde hala ulaşılması gereken pek çok 
kilometre taşı bulunmaktadır. Ülke artık, 2041 
yılına kadar yoksulluğun ortadan kaldırılması ve 
ekonominin geliştirilmesi hedefi için çalışacak 
konuma ulaşmıştır.

Yolculuk boyunca karşılaşılacak zorluklar çetin 
olsa da aşılması imkansız değildir. Bangladeş 
hali hazırda güçlü liderlik, sağlam politikalar ve 
kararlı çabaların bir ülkeyi ne kadar ileriye götüre-
bileceğini kanıtlayan başarılarla dolu köklü bir 
geçmişe sahiptir. 

Özgürlük Savaşının temel ilkeleri olan eşitlik ve 
adalet anlayışı, ülkenin bundan sonraki yolcu-
luğunda hedeflediği kilometre taşlarına nasıl ul-
aşılacağını gösteren kılavuz ilkeler olarak kabul 
edilmelidir.
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MOMEN-Bangladesh and Turkey enjoy ever-ex-
panding relations that are deeply rooted and 
strongly linked by historical, cultural and reli-
gious connections. The sentiment and support 
demonstrated by the people of Bangladesh to-
wards the people of Turkey during their Inde-
pendence war created a solid foundation of 
friendship between the peoples of our two coun-
tries. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh 
Mujibur Rahman, the architect of independent 
and sovereign Bangladesh, was greatly in-
spired by the bravery and chivalry of Mustafa 
Kemal Ataturk. Since the independence of Bang-
ladesh, the two peoples have been cultivating 
and promoting their brotherly relations, based 
on mutual love, respect and trust. Bangladesh 
and Turkey have recently taken their relations 
to a new height as sufficiently reflected in our 
mutual efforts and understanding in bringing 
a sustainable solution to the Rohingya crisis. 
Bangladesh acknowledges and values the sin-
cerity and commitment the people and govern-
ment of Turkey has been demonstrating in this 
regard. We also appreciate the moral and ma-
terial support being provided by Turkey to the 
cause of Rohingyas. During my visit to Ankara 
and a reciprocal visit of H.E Mevlut Çavuşoğ-
lu, Hon’ble Foreign Minister of Turkey to Dhaka 
last year, we had the opportunity of reviewing 
and evaluating the entire gamut of our bilateral 
equations. In addition to cementing the political 
understanding at the highest level, there are 
visible progress in other areas of our coopera-
tion, especially in trade and investment.

TURAN-İki ülkenin güçlü tarihsel ve kültürel
bağlarını göz önüne aldığınızda aralarındaki 
mevcut ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz? 
Sizce iki ülke arasındaki ilişki hangi 
açılardan geliştirilmelidir?

MOMEN-Bangladeş ve Türkiye, tarihsel, kültürel ve 
dini bağlarla örülmüş, derin köklere sahip ve birbirine 
güçlü bir şekilde bağlı ve her geçen gün büyüyen il-
işkilere sahiptir. Bangladeş halkının bağımsızlık savaşı 
sırasında Türkiye halkına karşı sergilediği duyarlılık, 
verdiği destek, iki ülkenin halkları arasında sağlam bir 
dostluğun temelini atmıştır. Bağımsız ve egemenliğini 
kazanmış Bangladeş’in babası ve mimarı, Bangaband-
hu Sheikh Mujibur Rahman, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
cesareti ve nezaketinden ilham almıştır. Bangladeş’in 
bağımsızlığını kazandığı günden bu yana, iki ülke halkı 
karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı olarak kardeşlik 
ilişkilerini büyütmeye ve geliştirmeye devam etmekte-
dirler. Yakın tarihte Rohingya krizine yönelik sürdürüle-
bilir bir çözüm getirme konusundaki karşılıklı çaba ve 
anlayışımıza da yansıdığı üzere, Bangladeş ve Türkiye 
ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımışlardır. Bangladeş, 
Türkiye halkı ve hükumetinin bu konuda sergilediği 
samimiyet ve bağlılığa her zaman şükran duymakta ve 
değer vermektedir. Ayrıca, Türkiye’nin Rohingya mese-
lesi çerçevesinde sunduğu manevi ve maddi desteği 
de takdir ettiğimizi belirtmek isterim. Ankara’ya 
yaptığım ziyaret ve akabinde geçen yıl Türkiye Dış İşleri 
Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun  Dakka’ya ziyareti 
sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin tümünü gözden 
geçirme ve değerlendirme fırsatı yakaladık. Siyasi an-
layışı pekiştirmenin yanı sıra, ülkeler arası işbirliği, baş-
ta ticaret ve yatırım alanlarında olmak üzere diğer alan-
larda gözle görülür bir ilerleme kaydetmiştir. Arçelik ve 
Aygaz gibi Türk firmalarının Bangladeş’e yaptığı önemli 
yatırımlar ülkelerin ekonomik işbirliğinde yeni bir sayfa 
açmıştır. Her iki taraf da ticaret hacmini mümkün olan 
en kısa sürede 2 milyar Amerikan dolarına yükseltece-
klerini taahhüt etmişlerdir.

TURAN-How do you see current 
relations between two countries 
when compared to their strong basis 
of historical and cultural ties? 
In which aspect do you think the 
relations should be improved?
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With substantial investments to Bangladesh by 
Turkish companies, Arçelik and Aygaz turned 
a new page of our economic collaboration. Both 
sides have also agreed to raise the trade volume 
to USD 2 billion at the earliest possible.
The celebration of the Birth Centenary of Father 
of the Nation and Golden Jubilee of independence 
have provided us with landmark opportunities, 
not only to promote Bangladesh’s image and pro-
file to Turkey but also to deepen friendship be-
tween our two peoples through consolidating their 
understanding, engagements and connectivity.

MOMEN-Türkiye’de şu anda burslu ve kendi imkan-
larıyla farklı üniversitelerde okuyan yaklaşık 600 Bang-
ladeşli öğrenci var. Öğrenciler, İslami çalışmalar, İslam 
Finansmanı, Teoloji, Sosyal Bilimler, Doğa Bilimleri ve 
Mühendislik dahil olmak üzere çeşitli dallarda yüksek 
öğrenim görmektedirler. 2013 yılında Bangladeş ve 
Türkiye arasında imzalanan, eğitim, bilim, kültür, san-
at, medya, gençlik ve spor alanlarına yönelik işbirliği 
anlaşmasına ek olarak, UGC, Bangladeş ve Türkiye 
Yüksek Öğrenim Konseyi (YÖK) arasında 2017 yılında 
bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde, 
Bangladeş devlet Üniversitelerinden başvuran genç 
akademisyenlerin her yıl Türkiye’de 15 doktora pro-
gramına kabul edilmesi öngörülmektedir. İki ülkenin 
Üniversiteleri arasında yakın zamanda imzalanan mu-
tabakat anlaşmaları (MOU), akademisyenler, araştır-
macılar ve öğrenciler arasındaki bilgi alışverişi kadar 
araştırma yayınlarının ve araçlarının paylaşımının 
artmasına da kesinlikle katkıda bulunacaktır. Dakka 
Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında, iki ülke 
halkının birbirlerinin dil, edebiyat ve kültürlerini daha 
iyi anlamalarına yönelik planlanan Bengalce dil kur-
sunun açılması konusunda bir mutabakat anlaşması  
imzalanması hususu aktif olarak değerlendirilmekte-
dir. Tüm bu girişimler, son derece önem verdiğimiz ve 
gerekli olduğuna inandığımız üzere genç nesillerimizin 
yakınlaşmasının sağlayarak ülkeler arasındaki bağı ve 
fırsatları arttıracak yeni mecralar açacaktır.

Eğitim, araştırma, inovasyon ve teknoloji alanlarındaki 
işbirliğini daha da genişletmek için Türkiye’ye aşağıda-
ki hususları dikkate almasını önermek isterim:

i. Lisans ve lisansüstü eğitimlerde devlet tarafından 
verilen burs sayısı arttırılabilir (Bangladeş’e her yıl or-
talama  50’nin üzerinde burs verilmektedir, bunu ikiye 
katlayarak burs sayısı 100’e çıkartılabilir) 

ii.  Türkiye’de konaklayan Bangladeş öğrencilerine özel 
burs paketlerinin hazırlanması (finansal avantajlar da-
hil sağlanacak olanaklar) 

iii.  Bangladeşli öğrencilere proje bazlı, yarı zamanlı iş 
fırsatlarının yaratılması

iv. mühendislik (tekstil, kimyasal, sivil, havacılık), tıp 
(moleküler biyoloji, radyoloji, organ nakli) arkeolojinin 
yanı sıra, Türkiye’nin uzmanlık alanına giren ve üstün 
başarılar sergilediği turizm ve konaklama dallarında 
daha fazla burs verilmesi.

TURAN-Türkiye’deki üniversitelerde çok sayıda 
Bangladeşli öğrenci eğitim almaktadır. 
Türkiye, Bangladeş gençliğinin ilgi gösterdiği 
ülkelerden biri. Ülkeler arasında eğitim 
alanındaki işbirliği, bu iki unsur göz önüne 
alınarak nasıl genişletilebilir?

TURAN-There are quite a good number 
of Bangladeshi students studying in
universities in Turkey. 
Turkey is one of the countries where 
Bangladeshi youth have shown interest. 
How the educational collaboration 
between these two conditions could be 
further expanded?

MOMEN-There are about 600 Bangladeshi stu-
dents currently studying in different universities 
in Turkey on scholarships and self-finance. The 
students are pursuing higher studies in a range 
of disciplines that includes, among others, Islamic 
Studies, Islamic Finance, Theology, Social Scienc-
es, Natural Sciences and Engineering.
In addition to the cooperation agreement between 
Bangladesh and Turkey in the fields of education, 
science, culture, arts, media, youth and sports 
signed in 2013, there is an agreement signed be-
tween the UGC, Bangladesh and Higher Educa-
tion Council of Turkey (YOK) in 2017 that articu-
lates an offer of 15 Ph.D programmes from Turkish 
side to the young academics of public-sector Uni-
versities of Bangladesh every year.  A number of 
MOUs between the Universities of two countries 
have also been concluded in the recent time that 
would certainly contribute towards further in-
tensifying exchanges between academicians, re-
searchers and students as well as research ma-
terials and publications. An MoU between Dhaka 
University and Istanbul University for launching 
Bangla language course in Istanbul University are 
now being actively considered, that would help 
facilitate the understanding of our two peoples on 
our language, literature and culture. All these in-
itiatives would eventually open up new vistas of 
connectivity and opportunities for our young gen-
erations in the way of bringing them closer, which 
is a matter of great significance and necessity.

In order to further expand the collaboration in 
the fields of education, research, innovation and 
technology, I would propose the Turkish side to 
consider:

Ulusun Babasının 100. Doğum Yılının kutlaması ve 
aynı zamanda bağımsızlığın Altın Jübilesi, sadece 
Bangladeş’in imajını ve profilini Türkiye’ye tanıtmak 
için değil, aynı zamanda ülke hakları arasındaki an-
layışı, etkileşimi ve bağlantıları pekiştirerek dost-
luğumuzu derinleştirmek için de önemli fırsatlar 
sağlamıştır.
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MOMEN-Başbakanımızın sağduyulu liderliği altında Bang-
ladeş, pandemiden hemen önce GSYİH yüzde 8.15 oranın-
da bir büyüme kaydetmiştir. Bangladeş, pandemi sırasın-
da bile yaşam ve geçim şartlarına aynı şekilde önem 
vermeye devam ederek, 2020 yılında yüzde 5.2’lik bir 
büyüme performansı sergilemiştir. Bildiğiniz gibi, Bangla-
deş ve Türkiye’nin en önemli siyasi liderleri, uzun zaman-
dır iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da 
güçlendirmeye ve ticaret hacmini ikiye katlamaya ağırlık 
vermiştir. Savunma sektöründe mükemmel bir işbirliği 
sağlanmıştır. 2021 yılında üç anlaşma imzalanmıştır. 
Bangladeş şu anda Türkiye’den  en çok silah ve mühim-
mat satın alan dördüncü ülkedir. Bangladeş’in tanınmış 
ilaç şirketlerinden biri olan Incepta, Türkiye’den İyi Üretim 
Pratiği (GMP) satın almıştır ve Pantonix enjeksiyonluk 
çözelti  ihraç etmektedir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ku-
rumundan GMP sertifikası bekleyen birkaç başka patent 
dışı ilaç da var. Bilgi Teknolojileri (IT) sektörü de muaz-
zam bir potansiyel taşımaktadır. ‘Dijital Bangladeş’ inşa 
etme yolunda  yıllar boyunca birçok kayda değer başarı 
elde edilmiştir ve daha birçok yeni girişim yoldadır.  Bang-
ladeş yakın gelecekte yazılım ve bilgisayar hizmetlerinden 
yüksek bir ihracat geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Da-
kka ile İstanbul arasında her gün direkt uçuş olduğu için 
turizm sektörü de yeni fırsatlar sunmaktadır. Ülkelerin 
karşılıklı menfaati için turizm sektörünün desteklenmesi 
gerekmektedir. Tüm bunlara ek olarak, şu anda iki ülke ar-
asında jüt iplik, raylı gezer vinç (RMG), seramik, kimyasal-
lar ve bazı elektrikli makineler gibi birçok ürün ithal-ihraç 
edilmektedir. Pandemi sonrasında her iki ülke de ticaret 
hacmini artırmak için ihracat ürünlerini çeşitlendirme 
gayretine girebilir. Bu listeye kauçuk ve kauçuk ürünler, 
plastikler, elektronik parçalar, işlenmiş gıdalar, dondurul-
muş gıdalar, gübreler, inşaat ve inşa malzemeleri ve diğer 
ürünler de eklenebilir. Her iki ülkenin de gündeminde yer 
alan Pakistan Telekomünikasyon İdaresi (PTA) hususu 
bu yıl Dakka’da yapılması beklenen 6. Ortak Ekonomi To-
plantısında (JEC) ayrıntılı olarak görüşülecek.

i. to increase the number of government scholar-
ships at the under-graduate and postgraduate 
levels could be increased (on an average Bang-
ladesh is given 50 plus scholarship every year, 
which could be doubled meaning 100 plus)

ii. to design special scholarship package (facili-
ties including financial benefits) for Bangladeshi 
students during their stay in Turkey

iii. to create project-based part-time job opportu-
nities for Bangladeshi students

iv. to provide more scholarships in the fields of 
engineering (textile, chemical, civil, aviation), 
medical (molecular biology, radiology, organ 
transplantation) archaeology as well as tourism 
and hospitality, given Turkish expertise and ex-
cellence in these sectors

v. to explore joint project-based study/work 
between the academic institutions of the two 
countries.

v. iki ülkenin akademik kurumları arasında yürütülen 
proje bazlı ortak çalışmaların/işlerin araştırılması.

TURAN-Bangladeş ve Türkiye, özellikle ilaç 
ve savunma sanayi gibi son derece gelişmiş 
ve teknik alanlarda kurulmuş olan güçlü ticari 
ilişkilerden memnuniyet duymaktadır. 
Bangladeş ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri 
geliştirmek için her iki ülke uhdesinde atılan 
adımlar nelerdir? TURAN -Bangladesh and Turkey enjoy 

strong trade relations, especially in 
some  highly advanced and technical 
fields, such as pharmaceuticals and 
defence. What are the steps taken by 
both countries to enhance trade rela-
tions between Bangladesh and Turkey?

Under the prudent leadership of Hon’ble Prime 
Minister, Bangladesh achieved the remarkable 
GDP growth rate of 8.15 per cent just before the 
pandemic situation. By putting equal emphasis 
on lives and livelihood, even during the pandem-
ic, Bangladesh achieved a significant growth 
rate of 5.2 per cent in 2020.As you are aware, 
the highest political leadership of Bangladesh 
and Turkey have been putting emphasis on 
further strengthening trade and economic rela-
tions between the two countries and double the 
volume of trade. We have an excellent coopera-
tion in defence sector. In 2021, three agreements 
have been signed.  At present, Bangladesh is the 
fourth-largest arms and ammunitions buyer from 
Turkey.Incepta, one of Bangladesh’s well known 
pharmaceutical company obtained GMP from 
Turkey and is exporting pantonix powder for 
injection. There are few other generic medicines 
waiting for GMP certificate from Turkish Med-
icines and Medical Devices Agency. There are 
also ample opportunities in IT sector. Consider-
able achievements in the IT sector have already 
been made in Bangladesh over the years to-
wards building a ‘Digital Bangladesh’ and more 
initiatives are coming. Bangladesh is expecting 
to receive big export earnings from computer 
services and software in the near future.There 
are opportunities in the field of tourism sector 
since there are direct flights, between Dhaka 
and Istanbul every day. Tourism sector needs to 
be promoted more for mutual interest. Besides 
these, at present import-export products between 
our two countries include jute yarn, RMG, ceram-
ics, chemicals and some electrical machineries. 
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TURAN-Bangladeş ile Türkiye  arasındaki
yatırımlarda mevcut pozisyon nedir ?
Bangladeş’te yatırım yapılabilecek potansiyel 
sektörler nelerdir?

TURAN-What is the current investment 
status between Bangladesh and Turkey? 
What are the potential sectors for 
investment in Bangladesh?

After the pandemic both countries may try to diver-
sify their export products to increase the volume 
of trade. Rubber and rubber products, plastics, 
electronics, processed food, frozen food, fertiliz-
ers, construction and building materials and other 
products may be included in the new basket.
PTA is in the agenda of the two countries and will 
be discussed in detail during the 6th JEC meeting, 
expected to be held in Dhaka in this year.

MOMEN-Türkiye’nin en büyük global holdinglerinden 
Koç Grubundan Arçelik ve Aygaz’ın  Bangladeş’te yaptığı  
büyük yatırımlar sayesinde iki ülke arasındaki ekono-
mik işbirliği önemli bir ivme kazanmıştır. Bu gelişmeler, 
şüphesiz diğer Türk firmalarının  Bangladeş’teki fırsat-
lara daha ciddi bir şekilde yönelmesini sağlayacaktır. 
Ekonomisi hızlı gelişen Bangladeş, diğer tüm büyük iki-
li ve çoklu kalkınma ortakları gibi Türkiye’nin de Bangla-
deş’teki yol ve demir yolu ulaşımı, köprü, elektrik, enerji, 
sağlık, tarım, limanlar, hava alanları ve bunun gibi mega 
projelerde yer almasını arzu etmektedir. Eylül 2020’de 
Ankara’ya yaptığım ziyarette Cumhurbaşkanı Ekse-
lansları Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme ayrıcalığı-
na sahip oldum ve kendisi hükümetinin Bangladeş’te 
büyük bir hastane inşa edilmesi konusunda istekli 
olduğunu belirtmişti. Ayrıca Aralık 2020’de Dakka’ya 
ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı, kardeşim 
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da bu isteklerini teyit etti ve 
kendisiyle bu konuyu daha detaylı görüşme fırsatımız 
oldu. Bangladeş, jeostratejik ve jeoekonomik avanta-
jlar, demografik yapı, rekabetçi ücret, vergi avantajları, 
tamamen yabancı sermayeli mülkiyet ve en önemlisi 
de yatırım dostu hükümet politikaları ve programları 
gibi pek çok nedenden dolayı Güney Asya’daki en lib-
eral ve dostane Doğrudan Yabancı Yatırımları (FDI) teş-
vik eden bir iklime sahiptir. Halihazırda Bangladeş’te 
100 adet  özel ekonomik bölge geliştirilmesi gayretleri 
devam etmektedir. Yalnızca Türk işletmeleri ve yatırım-
larına özel bir ekonomik bölge sunmaya hazır olduğu-
muzun altını çizmek isterim

With the big investments in Bangladesh from Arce-
lik and Aygaz from KOC group, one of the largest 
conglomerates in Turkey, the economic cooperation 
between the two countries have witnessed signif-
icant momentum. This would certainly encourage 
other Turkish companies to explore the opportuni-
ties in Bangladesh in a more serious manner. 

As a fast-developing economy, Bangladesh would 
like to welcome Turkey like other large bilateral 
and multilateral development partners to invest in 
the mega projects in Bangladesh in road and rail 
communication, bridge, power, energy, health, ag-
riculture, ports, airports, etc. 

During my visit to Ankara in September 2020, I 
had the privilege to call on the Hon’ble President 
H.E. Recep Tayyip Erdoğan who at the time 
expressed his government’s willingness to build 
a big hospital in Bangladesh. This was further 
discussed and substantiated at a meeting with 
brother H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Hon’ble Foreign 
Minister of Turkey during his visit to Dhaka in De-
cember 2020. 

Bangladesh offers one of the most liberal and 
friendly Foreign Direct Investment (FDI) climate in 
South Asia for quite a good number of reasons, 
such as geo-strategic and geo-economic advantag-
es, demographic dividend, competitive wage, tax 
benefits, complete foreign equity ownership, and 
most importantly, investment friendly government 
policies and programmes. Bangladesh is in the 
process of developing 100 special economic zones. 
We are ready to offer an exclusive economic zone 
dedicated only for Turkish business and invest-
ments

TURAN-Türkiye ve Bangladeş, Rohingyalar
sorununa çözüm getirmek için uluslararası camia 
ile çalışmaya devam etmektedir.              
Bangladeş ile Türkiye arasına özellikle bölgede ve 
genelde dünyada barışı sağlamak amacıyla kurulan 
işbirliğini güçlendirmek için hangi adımlar 
atılmalıdır?

MOMEN-Bangladeş uzun zamandır uluslararası 
camiayı, Rohingya sorununun siyasi dinamiklerinin 
çözümünde, sorunun altında yatan temel nedenlerinin 
ele alınmasında ve en önemlisi de halkın temel hakkı 
olan güvenli, korkusuz ve onurlu bir şekilde evlerine 
dönme isteğinin yerine getirilmesinde aktif rol almaya 
davet etmektedir.
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MOMEN-Bu minvalde, Sayın Bangladeş Başbakanı 
Sheikh Hasina’nın, Myanmar’daki zulümlerden kaçan 
bir milyondan fazla Rohingya Müslümanına sığınma 
hakkı verilmesi yönündeki cesur kararını ve insani 
yardımını ve hükumetin, ciddi kaynak ve alan kısıt-
lamalarına rağmen Rohingyaların refahını sağlama ça-
balarını hatırlamak isterim. Güvenlik Konseyinin gay-
retleri her zaman somut yaptırımlar uygulamakta aciz 
kalsa bile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve 
Genel Kurulunun da aralarında yer aldığı uluslararası 
camianın Rohingya meselesini gündemde tutmaya 
yönelik çabaları devam etmektedir. Yine de, Konseyin 
Tüzüğündeki yükümlülüklerini yerine getirmesini ve 
Rohingya halkının güvenli, korkusuzca ve onurlu bir 
şekilde evlerine dönebilmesi için Myanmar’daki krizi 
çözmek adına acil tedbirler almasını umut ediyoruz. 
Bölge ülkelerini ve diğer paydaşları da bu konuda 
sorumluluk üstlenmeye davet ettik.Bangladeş, ye-
rlerinden edilmiş yaklaşık 1.1 milyon Rohingyaya 
mümkün olan en iyi insani yardımı sağlamak amacıy-
la, uluslararası camianın da yardımıyla azami gayret 
göstermektedir. Bangladeş hükumeti, geniş çaplı in-
sani yardım operasyonlarının koordinasyonu, güvenlik 
ve asayişin sağlanması, yerlerinden edilen insanların 
yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve ülkeye kitlesel 
akının yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması konu-
larında kendi kaynaklarından her yıl milyonlarca dolar 
harcamaktadır.Sayın Cumhurbaşkanı Ekselansları 
Erdoğan’ın önderliğindeki Türkiye Hükümetine, Bang-
ladeş’in yanında durarak Rohingya krizinin çözümüne 
verdiği destek ve taktire şayan insani yardımlarından 
dolayı derin saygılarımızı sunuyoruz.  Her iki ülke de 
Rohingya krizinin  Myanmar’dan kaynaklanan temel 
nedenlerinin ele alınması ve Myanmar’daki insan 
hakları ihlallerinin kurbanlarına adaletin sağlanması 
için devam eden hak ihlali sorumluluğu süreçlerinin 
desteklenmesi gerektiğinin farkındadır.  

Türkiye Cumhurbaşkanının eşi Sayın Emine Erdoğan, 
25 Ağustos 2017’de Bangladeş’e mülteci akını 
başladığında, Türk siyasetçilerinden oluşan büyük 
bir grup ve ekibindeki diğer kişilerle birlikte ülkemize 
geldi. O zamandan bu yana Türkiye, yerlerinden edilen 
insanlara cömert insani yardımlar sağlamaya devam 
etmektedir ve kamp alanında bir sahra hastanesi gön-
dermiştir. Bu yıl çıkan ağır yangın sonrası zarar gören 
sahra hastanesinin tekrar hizmete girmesi için Türk 
Hükümeti gecikmeden hastanenin yeniden inşasına 
başlamıştır.

Türk Hükumetinin çeşitli uluslararası platformlarda 
Rohingyalar meselesinde verdiği tam siyasi destek, 
2017 yılındaki toplu göçe kadar devam etmiştir. Türki-
ye, uluslararası hesap verilebilirlik inisiyatiflerinde de 
aktif rol oynamaktadır. 

MOMEN-Bangladesh has been calling always for 
the international community’s active role in resolv-
ing the political aspects of the Rohingya problem; 
address the root causes and most importantly fulfil 
their fundamental right to return to their homes in 
safety, security and dignity. I would like to recall 
here the bold decision and humanitarian gesture of 
Hon’ble Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasi-
na to provide shelter to the over a million Rohingya, 
as they fled atrocities in Myanmar, and the efforts 
of the government to ensure the wellbeing of Rohing-
ya despite severe resources and space constraints. 
The efforts of the international community includ-
ing the General Assembly and the Human Rights 
Council in keeping the issue of Rohingya are alive; 
while the efforts of Security Council have always 
fallen short of concrete actions. Still, we hope that 
the Council would fulfil its Charter obligations and 
take urgent measures to resolve the crisis in My-
anmar so that the Rohingya people can return to 
their homes in safety, security and dignity. We also 
urged the regional countries and other stakeholders 
in playing their due role. Bangladesh makes high-
est effort to ensure best possible humanitarian as-
sistance for about 1.1 million displaced Rohingya 
with the help of international community. Bangla-
desh government has been spending millions of dol-
lars every year from its own resources on coordina-
tion of massive humanitarian operation, ensuring 
safety and security, improvement of living condition 
of the displaced people, and mitigation of negative 
impacts of the influx.

TURAN-Turkey and Bangladesh have been
consistently working with the  interna-
tional community for bringing a suitable 
solution to the Rohingya issue. 
What needs to be done to strengthen col-
laborative relations between Bangladesh 
and Turkey to ensure peace in the region 
in particular and world at large?
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TURAN-Bangladeş, coğrafi lokasyonları ve 
arazi yapısı nedeniyle iklim değişikliğine karşı 
bilhassa savunmasız durumdadır.
Bangladeş hükumetinin bu konuyla ilgili,
ulusal ve uluslararası mecralarda
girişimleri ve aldığı önlemler nelerdir?

We commend the government of Turkey led 
by H.E. Hon’ble President Erdogan profound-
ly for its remarkable humanitarian gesture 
and support in resolving the Rohingya crisis 
in a sustainable manner standing by Bang-
ladesh. Both countries recognize the need to 
address the root causes of Rohingya crisis 
which lie in Myanmar, and support the ongo-
ing accountability processes to ensure justice 
to the victims of human rights violations in 
Myanmar. 

Turkish First Lady Emine Erdogan rushed to 
Bangladesh along with a large contingent of 
Turkish politicians, among others, arrived in 
Bangladesh of the start of influx on 25 Au-
gust 2017. 

Since then, Turkey has been providing gener-
ous humanitarian assistance to the displaced 
people and operating a field hospital in the 
camp area. In a deadly fire this year, the field 
hospital was destroyed, which was rebuilt by 
the Turkish Government without delay Till the 
mass exodus in 2017, Turkish Government 
has been extending full political support to 
Rohingya cause at various international fora. 

Turkey also plays an active role in interna-
tional accountability initiatives. Turkey is a 
key member of The Gambia-led OIC Ad hoc 
Ministerial Committee on Accountability for 
Human Rights Violations Against the Ro-
hingya. Turkey extends valuable support to 
the Genocide case at ICJ. We are confident 
that the Government of Turkey will continue 
its all-out support to Rohingya cause in the 
coming days. The Government of Turkey may 
consider further stepping up her efforts for an 
early return of the displaced people to their 
homeland in safety and dignity.

Türkiye, Gambiya liderliğindeki  Rohingyalara karşı 
İnsan Hakları İhlallerine Karşı kurulan Bakanlar Kom-
itesi’nin de en önemli üyelerinden biridir. Türkiye,  Ul-
uslararası Ceza Mahkemesinde (ICJ) Soykırım davası-
na büyük destek vermektedir. 

Türkiye Hükumetinin Rohingyalara verdiği tam desteği 
önümüzdeki günlerde de sürdüreceğinden eminiz. 
Türkiye Hükumeti, yerlerinden edilen insanların ana 
vatanlarına güvenli ve onurlu bir şekilde erken dön-
mesi için sarf ettiği çabaları ileride daha da arttırmayı 
düşünebilir.

MOMEN-Bangladeş, İklim Değişikliğinin olumsuz etkil-
erine karşı en savunmasız konumda olan ülkelerden 
biridir. Ülke, hidrolojik ve jeo-morfolojik yapısı nedeni-
yle afete meyilli konumdadır. Alçak seviyede konuml-
anmış bir ülke olarak 42 milyon nüfuslu 19 kıyı bölgesi, 
iklim değişikliği ve sonrasında deniz seviyesinin yük-
selmesi nedeniyle hala savunmasız durumdadır.

Bangladeş, uluslararası toplumun geniş ölçüde ka-
bul etmiş olduğu, iklim değişikliğine direnci artırmak 
için tasarlanmış bir dizi uyum ve etkilerin hafifletilm-
esine yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir.  Bang-
ladeş İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planının 
formülasyonuna ve kendi kaynaklarından İklim 
Değişikliği Tröst Fonunun oluşturulmasına ek olarak, 
Bangladeş yakın zamanda aralarında 2030’a dek Mu-
jib İklim Refah Planının da bulunduğu Ulusal Güneş 
Enerjisi Yol Haritası, 2021-2041, Temiz Pişirme Ulu-
sal Eylem Planı, 2020-2030, 2030’e kadar Enerji Ver-
imliliği ve Tasarrufu Ana Planı, Yenilenebilir Enerji 
Girişimleri, Yeşil Teknolojisi teşvik Etme vb. iklim 
değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilere yönelik çok 
sayıda önemli girişim başlatmıştır. Bangladeş, İklim 
Değişikliğinin yalnızca ulusal düzeyde değil, aynı za-
manda yerel ve bölgesel düzeyde de kolektif çabalar 
ve yenilikçi çözümler yoluyla ele alınması gereken bir 
sorun olduğuna inanmaktadır. Bangladeş, Paris An-
laşmasının hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasının 
önemini vurgulayarak, bunun, önemli iklim eylemlerin-
in sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 
ulusal, bölgesel ve küresel olmak üzere tüm seviyel-
erde koordinasyon ve gayretlerle başarılabileceğinin 
altını çizmektedir. Bu bağlamda iklim finansmanı kilit 
role sahiptir. Paris’teki görüşmede kararlaştırıldığı 
şekilde gelişmiş ülkelerin, öne çıkarak gelişmekte olan 
ülkelere erişilebilir, yeterli ve öngörülebilir iklim finans-
man sağlaması gerekmektedir.  Bangladeş Başbakanı 
Sayın Sheikh Hasina, ABD’nin Nisan 2021’de ev sahip-
liği yaptığı İklim Liderleri Zirvesinde yaptığı açıklam-
ada da bu konuyu gündeme getirmiştir. Bangladeş 
şu anda 48 ülkeden oluşan İklime Karşı Savunmasız 
Ülkeler Forumuna (CVF) ve Savunmasız 20 Ülke (V20) 
Maliye Bakanları Grubuna liderlik  etmekte ve iklime 
karşı savunmasız ülkelerin endişe ve görüşlerini glob-
al platformda ortaya koymaktadır.
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MOMEN-Bangladeş Başbakanı, Sayın Sheikh Hasi-
na D-8’in kurucu üyeleri arasında yer alır. D-8 1997 
yılında kurulduğunda kendisi Hükümet Başkanı olarak 
İstanbul’daki ilk zirveye katılmıştır. Sheikh Hasina aynı 
zamanda 1999 yılında Dakka’da düzenlenen ikinci D-8 
Zirvesine de başkanlık etmiştir. Yakın zamanda ise 8 
Nisan 2021’de sanal olarak düzenlenen onuncu D-8 
Zirvesine başkanlık etmiştir. 

D-8 Teşkilatına Başkanlık eden Sheik Hasina, D-8 
Üye Devletlerinin halklarının yaşam standartlarının 
iyileştirilmesi gayesiyle D-8’in diğer üyeleriyle özellikle 
ticaret, halk sağlığı, verimlilik ve iklim değişikliği gibi 
alanlarda işbirliğini geliştirmeye yönelik çabaları arttır-
mayı hedeflemektedir.  Onuncu D-8 Zirvesinde Sheikh 
Hasina, D-8 Üye Devletlerinden ticari işbirliğine daha 
fazla odaklanmalarını istemiştir. D-8 Sekreterliğine ise 
ticaret ve yatırım konularındaki diyalogu geliştirmek 
adına Grup içindeki potansiyeller hakkında bilgi ver-
mesi ve “Ticaret ve Yatırım İşbirlikleri Anlaşmalarının” 
kapsamını araştırması yönünde tavsiyelerde bulun-
muştur. Başbakanımız ayrıca ticaretin lokomotifi özel 
sektör olduğu için D-8 Üye Devletlerindeki iş adamları-
na seyahat kolaylığı tanınmasının önemine de dikkat 
çekmiştir. 
Başbakan aynı zamanda toplantıda, D-8 işbirliği 
noktasında aşağıdaki dört hususun önemine dikkat 
çekmiştir: 

i. Becerilerin geliştirilmesi yoluyla gençliğin gücünden 
yararlanılması

ii.    Bilişim ve İletişim Teknolojileri’nin tam potansi-
yelinin kullanılması

iii.   Gerekli yasal, kurumsal ve altyapı çerçevesinin 
oluşturulması ve

iv.    Ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak için 
bağlantıların geliştirilmesi 

Sayın Sheikh Hasina aynı zamanda D-8 Üye Devletler-
ini, iklim değişikliğine uyum ve etkilerin hafifletilm-
esi konusunda acil ve anlamlı bir iş birliği zeminini 
oluşturmaya davet etmiş ve Paris Anlaşması’nın 
uygulamaya konulması noktasında D-8 Üye Devletleri-
yle çalışmaya hazır olduklarını ifade etmiştir.
 İklim Değişikliğine Karşı Savunmasız Ülkeler Forumu-
na (CVF) şu anda başkanlık eden Sheikh Hasina’nın 
da gelişmekte olan ülkelerin haklarının kırılganlığını 
azaltmak için dile getirdiği gibi, D-8 Liderleri de “Dakka 
Deklarasyonu-2021” ile iklim değişikliğinin çağımızın 
en büyük zorluklarından biri olduğunun vurgulayarak 
iklim değişikliğine direncin arttırılarak etkili bir şekilde 
uyum sağlamaya yönelik çabaları birleştirilecekleri 
taahhüdünü vermişlerdir. 

TURAN-Bangladesh is particularly 
vulnerable to climate change due to its 
geographical locations and the nature 
of its landscape. 
What are the measures and efforts 
undertaken by the government of 
Bangladesh in national and 
international fronts in this regard?

MOMEN-Bangladesh is one of the most vulnera-
ble countries to the adverse impacts of Climate 
Change. The country is disaster-prone owing 
to its hydrological and geo-morphological real-
ities. Being a low-lying country, its 19 coastal 
districts with a 42 million population are remain 
vulnerable due to climate change and subse-
quent sea level rise.Bangladesh has been car-
rying out a number of adaptation and mitigation 
activities in order to enhance its climate resil-
ience that are widely acclaimed by the interna-
tional community.  In addition to the formulation 
of Bangladesh Climate Change Strategy and Ac-
tion Plan and establishment of Climate Change 
Trust Fund from its own resources, Bangladesh 
has recently launched several landmark initia-
tives to address climate change adversities that 
include, among others, Mujib Climate Prosperity 
Plan up to 2030, National Solar Energy Road-
man, 2021-2041, National Action Plan for Clean 
Cooking, 2020-2030, Energy Efficiency and 
Conservation Master Plan up to 2030, Renewa-
ble Energy Initiatives, Promoting Green Technol-
ogy etc.Bangladesh firmly believes that Climate 
Change is an issue that needs to be addressed 
through collective efforts and innovative solu-
tions, not only at the national level but also in 
the local and regional plane. 

TURAN-Bangladeş şu anda D-8’e Başkanlık
etmektedir. Bu önemli örgütün başkanı
olarak Bangladeş’in hedefleri ve vizyonu
nedir?
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Bangladeş aynı zamanda D-8 Üye Devletlerinin ilgili 
paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek, gelişme-
kte olan ülkelerin haklarının kırılganlığının azaltıl-
masında İklim Değişikliğine Uyum ve Etkilerin Hafi-
fletilmesinin rolüne odaklanan bir seminer/workshop 
planlamaktadır.Ayrıca Bangladeş, ticaret ve yatırım 
alanında süregelen zorlukların tanımlanması ve bu 
zorlukların üstesinden gelmeye yönelik önerilerde 
bulunulması ve pandemi sırasında ve sonrasında 
karşılaşılan zorlukların ele alınmasına yönelik tavsi-
yelerin ortaya koyulması yoluyla COVID-19 pandemis-
inin yarattığı ekonomik olumsuzlukların üstesinden 
gelinmesi gayesiyle çalışmalar yapılması için bir D-8 
Çalışma grubu oluşturulmasını önermiştir. Bangladeş 
yakın zamanda bir toplantı düzenlemeyi planlamak-
tadır, bu toplantının konusu ise D-8 Üye Devletlerinin 
COVID-19 pandemisinin yarattığı ekonomik zorlukları 
minimuma indirmek hedefiyle yapacağı etkin işbirliği 
için yol haritasının çizilmesi olacaktır. Bu yıl düzen-
lenen onuncu D-8 zirvesinde, D-8 Ticaret ve Sanayi 
Odaları Başkanlığını da Bangladeş üstlenmiştir. D-8 
Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlık görevini alarak 
Bangladeş D-8 Üye Devletlerinden ticaret ve yatırım 
çekebilmek için muazzam bir fırsat yakalamıştır. 
Bu etkinliklerin yanı sıra Bangladeş, Başbakanımızın, 
D-8 Başkanlığı görevi süresince  aşağıdaki toplantıları 
düzenlemeyi planlamaktadır; D-8 Başbakanlar Kon-
seyinin 20. Oturumu, D-Komisyonunun 44. Oturumu, 
D-8 Konsolosluklar 4. Toplantısı, D-8 Ziraat ve 

Bangladesh underlines the importance of effective 
and speedy implementation of the Paris Agree-
ment that calls for coordinated and combined 
endeavours at all levels-national, regional and 
global- to ensure meaningful climate actions in a 
sustainable manner. Climate finance is a key to 
this effect. Developed countries need to come for-
ward to provide accessible, adequate and predict-
able climate finance to the developing countries 
as agreed upon by them in Paris.  This was also 
reinforced by the Hon’ble Prime Minister of Bang-
ladesh, H. E. Sheikh Hasina during her statement 
in the Leaders’ Summit on Climate hosted by the 
US in April 2021.Bangladesh is now leading the 
48-nation Climate Vulnerable Forum (CVF) and 
the Vulnerable Twenty (V20) Group of Finance 
Ministers and advancing the concerns and inter-
ests of the climate vulnerable countries to the glob-
al platform.
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TURAN-Bangladesh is currently the 
chair of D-8.
What are Bangladesh’s targets and 
vision as Chair of this important 
regional organisation?

MOMEN-The Prime Minister of Bangladesh, H.E. 
Sheikh Hasina is one of the founding members 
of D-8. When D-8 was established in 1997, she 
attended the first Summit in Istanbul as Head 
of Government. H.E. Sheikh Hasina had also 
assumed the Chairmanship of D-8 when Bang-
ladesh hosted the 2nd D-8 Summit in Dhaka in 
1999. Recently, H.E. Sheikh Hasina assumed the 
Chairmanship of D-8 at the 10th D-8 Summit held 
virtually on 8 April 2021.As a Chair of the D-8, 
Bangladesh envisions to intensify her efforts to 
enhance D-8 cooperation, particularly in the areas 
of trade, public health, productivity, and climate 
change, etc, together with other D-8 partners in 
order to raise living standards of the citizens of 
the D-8 Member States.
At the 10th D-8 Summit, H.E. Sheikh Hasina urged 
the D-8 Member States to put more focus on trade 
cooperation. She recommended D-8 Secretariat to 
provide information of potentials within the Group 
and explore scope for “Trade and Investment Co-
operation Agreements”, in order to increase trade 
and investment dialogue. Hon’ble Prime Minister 
further flagged the importance of facilitating the 
travel of businessmen of the D-8 Member States 
as trade is ultimately driven by the private sector. 
At the Summit, the Prime Minister of Bangladesh 
highlighted following four points for D-8 
cooperation:

a.“Harnessing the power of our youth through 
skill development, 

b.Utilizing the full potential of ICT,

c.Creating necessary legal, institutional and 
infrastructural framework, and

d.Improving connectivity to facilitate trade and 
investment.”
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Gıda Güvenliği Bakanlık Toplantısının yedincisi.
Bangladeş, Bangladeş tarihinde kritik bir anda D-8 
Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 

Bangladeş bu sene hem Ulusun Babası Sheikh 
Mujibur Rahman’ın 100. Doğum yılını hem de 
bağımsızlığın Altın Jübilesini aynı anda kutlama 
şansına erişmiştir. 

Ayrıca bu yıl CDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Politikası Komitesi), Birleşmiş Milletler’e Bangla-
deş’in “en az gelişmiş ülke” statüsünden “gelişme-
kte olan ülke” statüsüne yükseltilmesi yönünde 
nihai bir tavsiyede bulunmuştur. 

Böylesine tarihi bir yılda Bangladeş’in D-8 Başkan-
lığını üstlenmesi bizi daha da çok sevindirdi. D-8’in 
başkanı olarak Bangladeş, D-8 Üye Devletlerinin 
ortak gayesi olan müreffeh bir geleceğe ulaşma 
hedefi yolunda devletlerin potansiyellerinden en 
iyi şekilde faydalanacağı bu yeni dönemi dört gö-
zle beklemektedir.
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H.E. Sheikh Hasina also called for urgent and 
meaningful cooperation among D-8 Member 
States for adaptation and mitigation measures, 
and expressed willingness to work with the D-8 
Member States on the issue of implementation of 
the Paris Agreement. The D-8 Leaders also reaf-
firmed in the “Dhaka Declaration-2021” that cli-
mate change is one of the greatest challenges of 
our time, and expressed commitment to combined 
efforts in achieving effective adaptation to climate 
change through building resilience as enunciat-
ed by H.E. Sheikh Hasina, the current Chair of 
the Climate Vulnerable Forum (CVF) in order to 
reduce the vulnerability of the people of the devel-
oping countries.

In this regard, Bangladesh is planning to host 
a workshop/seminar on the role of Mitigation 
of and Adaptation to Climate Change in reduc-
ing the vulnerability of the people of developing 
countries in presence of the relevant stakeholders 
of the D-8 Member States. Furthermore, Bangla-
desh proposed the formation of the D-8 Working 
Group in order to tackle the economic adversities 
of the COVID-19 pandemic by identifying ongoing 
challenges in areas of trade and investment and 
coming up with proposals on addressing these 
challenges and charting out recommendations to 
address these challenges during and post pan-
demic scenario. Bangladesh will soon convene 
a meeting to chart out the pathway for effective 
collaboration among the D-8 Member States to 
minimize the economic challenges posed by COV-
ID-19 pandemic. Bangladesh also assumed the 
Chairmanship of the D-8 CCI at the 10th D-8 Sum-
mit. As the Chair of the D-8 CCI, Bangladesh has 
immense opportunity to attract trade and invest-
ment from the D-8 Member States.Besides these 
events, Bangladesh will organize the following 
meetings during her tenure as a D-8 Chair- 20th 
Session of the D-8 Council of Ministers, 44th Ses-
sion of the D-8 Commission, 4th Meeting of the D-8 
Consular Authorities, 7th D-8 Ministerial Meeting 
on Agriculture and Food Security.Bangladesh as-
sumed the D-8 Chairmanship at a unique juncture 
of Bangladesh’s history. 
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Bangladesh is celebrating the Birth Cente-
nary of the Father of the Nation Bangabandhu 
Sheikh Mujibur Rahman, as well as her Golden 
Jubilee of independence, simultaneously. Fur-
thermore, this year Bangladesh got final rec-
ommendation from CDP of the United Nations 
to graduate from Least Developed Country to 
a Developing nation. Assumption of the D-8 
Chairmanship by Bangladesh on this historic 
year has intensified our joy. As a Chair of the 
D-8, Bangladesh is looking forward to harness 
D-8 Member States’ combined potentials in or-
der to realize the shared goal of a prosperous 
future
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Kariyer hayatım boyunca sayısız girişimci, başkan, lider, 
CEO, kurum yöneticisi üst düzey yönetici kimliğine sa-
hip, aynı zamanda hem kurucu hem de şirketinin genel 
müdürü olan çoğunu başarılı bulduğum, takdir ettiğim 
isimlerle çalışma şansım oldu. Aralarında başarısız olan-
lar da vardı. 

Başkalarının başarılı bulup benim kendimce başarısız 
bulduklarım da oldu. Sevilenler olduğu kadar ekibi 
tarafından pek takdir edilmeyen, iletişim gücü zayıf 
yöneticilere de rastladım. Onları, bazen uzun bazen de 
kısa süreli çalışma ortamında yakından gözlemleme 
şansım oldu. Bazılarından önemli ve verimli olacağını 
düşündüğüm özelliklerini aldım kullandım, hala da 
kullanıyorum. Bazılarını içimden kınadım, eleştirdim. 
“Günün birinde çalışma arkadaşlarıma ya da ekibimden 
herhangi birine bu şekilde davranmayacağım” dediğim 
davranışları aklıma yazdım, unutmamaya çalıştım. Bu 
hem olumlu hem de olumsuz nice özellikleri izlerken, 
onlardan çok şey öğrendim. Bu nedenle bende iz bıra-
kan herkese müteşekkirim. Yani varlıklarına teşekkür 
ediyorum. Bildiklerim; işime ve bana katkı sağlayan birer 
unsura dönüşüyorsa bu başta ailem, eğitim yaşamım, 
mizacım ve aynı zamanda tecrübelerim ve bu tecrü-
belerimi yaşarken bana eşlik eden o nadide insanlar 
sayesinde oluştu.

Kariyer yolculuğumdan elde ettiğim deneyimle özellikle 
yönetim kademesinde yer alan isimlerin; geçmişte ad-
anmışçasına çalışmış, hala tutku ile çalışıyor olmaları ve 
tutkularının başlıca ortak özellikleri olduğunu söyleye-
bilirim. Aslında bu noktadan sonra yazarken ben -di’li 
geçmiş zamanı şimdiki zamana çeviriyorum. Zira kendi 
ajansımı yönetip aktif olarak tüm markalarımız için 
iletişim danışmanlığı işimizi yürütürken -halkla ilişkil-
er doğrudan yönetimin fonksiyonlarından biri olduğu 
için – hali hazırda başarılı kurucu ve lider yöneticileri 
gözlemlemeye devam ediyorum. Hala şanslıyım, şanslı 
olduğum gibi onlarla kendimi geliştirmeye de devam 
ediyorum.

Yöneticinin ekip ve toplum içindeki neredeyse her sözü, 
her davranışı, kısacası her hali ekibi, çalışma arkadaşları, 
paydaşları, çözüm ortakları ve ürün ve hizmetleriyle 
hitap ettiği herkes için anlamlı mesajlar taşır. 

İletişim, insanın yaşamında kendiyle beraber getirdikleri 
ve davranışlarıyla başlarken hitabı ve kelimeleriyle de-
vam eder ve sürer. Tutum ve davranışları, geçmişin izleri 
liderin vizyonunu bugüne taşırken 
o an ağzından çıkanları ve davranışlarını ya destekler ya 
da kişilerin gözünde sınava tabi tutar. 

Güvenilir bir lider güven vermeye ve iletişimin gücüyle 
motivasyonu sağlamaya önce en yakınlarından başlar. 
Geçmişinde biriktirdiği olumlu bir etki varsa çok önde, 
çok güçlü başlar. Buna kazanılmış itibar da diyebiliriz. 

Kendi itibarı, markanın itibarını destekler. Ekibi motive 
eder, her sürecine güç katar. Geçmişi, gelecek vizyonu 
ve davranış tarzıyla bugün tanımlanan 5. sevile liderlik 
sınıfına girebilmesi için vereceği mesajlar, altın an-
ahtar işlevi görür. Liderin, başkanın, CEO’nun, yöneti-
cinin tevazulu olabilme, geleceğin liderlerini yetiştirme 
amaçlı eğitme ve yönlendirme seviyesine yükselebil-
mesi için ana mesajları ve alt kırılımlarıyla birlikte tüm 
mesajlarını ve bunların oluşma süreçlerini yönetmesi 
gerekir. 

Bir kurum sözcüsü mesajını, profesyonel bir PR ajansı 
ve tüm ekibiyle çalışırken bile önce kendi tortusu, 
getirdikleri ve hikayesiyle belirler. Ajans ya da iletişim 
danışmanı hizmet verirken kurucu ya da yöneticinin 
başarı öyküsü, markanın ürün ve hizmetlerinin kıym-
eti, katkıları, özellikleri gibi konular ekseninde elbette 
içerik ve mesaj belirler, teknik düzenlemeleri yapar. 
Ama kurucu ya da yöneticinin imzasıyla o mesajlar 
güçlenir ve etkili hale gelir. Ham hikâye liderden gelir. 
O hikâye yoksa eğer başkaları tarafından uydurulamaz, 
yazılamaz. Lider olmayı başaramamış biri söylemlerle, 
yazılan mesajlarla lider haline getirilemez. Getirilse 
bile-tarihte bunun örnekleri var- kısa sürer. Sürdürüle-
mez. Asırlık çınarlara dönüşmüş şirketlerin kurucu ve 
yöneticileri hikayelerini en başta kendileri yaratan, bu 
hikâyeyi yaşarken ve birlikte üretirken önce insana 
odaklanan, duygulara ulaşmayı bilen kişilerdir. İnsanlar 
için ne söylendiğinden çok nasıl söylendiği önemlidir 
ilkesiyle neyi, kime, nasıl söylediğini bilen kişilerdir. 
Yönetici ancak bu şekilde algıyı yönetebilir. Çünkü 
iletişimi yönetmek, algıyı yönetmektir. İletişimi yönet-
mek, davranış biçimleri oluşturmak ve iş hedeflerine 
ulaşmak için en güçlü araçtır. Şirketlerin ve yöneticiler-
in yaşadıkları itibar sorunları, çoğunlukla kurumların ve 
kurum sözcülerinin kendilerini yeterince ifade edeme-
meleri, iletişim sürecini gerektiği gibi yönetememeler-
inden kaynaklanmaktadır. Kurum sözcüsü, mesajını 
oluştururken gerçek bir hikâyeden yola çıkmalıdır. Bu 
hikâyenin üzerine inşa ettiği mesajlarında insanın 
kattığı değer tanımlanmalı ve bu değerin her zam-
an korunduğu belirtilmelidir. Bütün bunlarla birlikte 
ürettiğinin diğerlerinden farkı vurgulanmalı, sadece 
doğrularla ve son derece yalın bir anlatım diliyle kamu-
oyuna aktarmalıdır. Bu mesajlar çerçevesinde; üretici 
kimliğinin yanı sıra duygulara da hitap eden, toplumsal 
fayda gözeten, çevreyi ve yeryüzündeki tüm canlıları 
koruyarak geleceğe kalıcı izler bırakmayı misyon edin-
en bir kimlik oluşturulmalıdır. 

Geçmişe dönüp baktığınızda bunu tek başına yapa-
bilen liderlere rastlayabilirsiniz. Ancak bugünün 
koşullarında, bunun bir ekip oluşturulmadan yapılması 
oldukça zor görünüyor. Kurum sözcüsünün iletişim 
sürecini başarıyla yürütebilmesinin yolu, bu işi pro-
fesyonellere bırakmaktan geçiyor. İletişim sürecinin en 
kritik noktalarından birini oluşturan “Başkanın me-
sajı”, en az lider kadar kurumun ve markanın itibarını 
destekliyor. Siz de kurumunuzun, markanızın ya da 
şirketinizin varlığını, geleceğe doğru mesajlarla taşı-
mak isterseniz biz buradayız. Gelin birlikte en doğru 
mesajlarınızı oluşturarak iletişim sürecinizi güvenceye 
alalım.

Başkanın Mesajı
Derya ASLAN

CitiPR Genel Koordinatör 
Beykoz Üniversitesi Öğr. Gör.
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İMECE YATIRIMDAN 
ÖRNEK BAŞARI

Ülkemizde faizsiz tasaruf finansman alanında hizmet veren şirketlerden biri olan 
İMECE  Yatırım, sektörün genç oyuncularından biri olmasına karşın, kısa sürede 

önemli başarılar elde etti ve alanında öne çıkan firmalardan biri oldu.

İMECE Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı  Yunus AKSU pandemi koşullarına rağmen
sektörün hızla büyüdüğüne  ve bu büyümenin süreceğine işaret ediyor.

Faizsiz ev, araç ve iş yeri ihtiyaçlarının finansmanında finansal imeceleme sistemi 
ile halkımıza etkili ürün ve hizmetler sunan İMECE Yatırım Organizasyon A.Ş

2020 yılını oldukça başarılı bir performansla tamamladı.

Röportaj: Hayrettin Turan
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İMECE”nin günümüz ekonomik sisteminde 
ülkemiz ve geleceğimiz için fayda ve değer 
üretme misyonu belirten  Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Aksu, hedefleriniz ve amacınız 
nedir sorusuna, “Hedefimiz, paylaştıkça 
büyümek, büyüdükçe elde ettiği güç ve im-
kânlarla müşterilerine daha büyük avantajlar 
sunmak. Yanıtını veriyor ve ekliyor. Tasarruflara 
dayalı, faizsiz bir iş modeli olarak yeni benzer 
şirketler için ilham kaynağı olmayı umut edi-
yoruz.” cevabını verdi. Mevcut finansal sistem-
lerin içerdiği faiz ve diğer yüksek maliyetler, 
toplumun bütün kesimlerine ağır bedeller 
ödetmektedir. 

İş insanları yeni iş yeri satın alamazken, maaş 
ve ücretliler; ev ve araba gibi ihtiyaçlarını 
sürekli ertelemektedirler. İlaveten, bankaların 
öne sürdükleri ağır şartlar kişileri alternatif 
çözümler aramaya yöneltmektedir. İMECE, bu 
arayışların bir sonucu olarak doğmuştur. Her 
biri kendi alanında başarılı işletme ve markalara 
sahip 9 iş adamı, kendi kültürümüzde yüzyıl-
lardır süregelen imece yönteminin hem ev ve 
araba gibi ihtiyaçların karşılanmasında, hem 
de ülke kalkınmasında önemli bir rol oynayabi-
leceğini değerlendirmiştir.

Bundan hareketle faizsiz çalışan, toplumun her 
kesimine büyük faydalar sağlayabilecek 
bir iş ve iş birliği modeli tasarlamışlardır. Şirke-
tin dayanışma ruhuna uygun olarak, 
çoğunluğu iş adamı ve girişimcilerden oluşan 
yüzlerce kişi ile el ele vermiş; ortak sayısı, 
sermaye potansiyeli ve alt yapısıyla güçlü ve 
güvenilir bir şirketi hayata geçirmişlerdir. 

Kuruluşunu müteakip büyük bir ilgi ve heyecan-
la karşılaşan İMECE Yatırım Organizasyon A.Ş. 
ile artık isteyen herkes, ağır faizlere ve mali-
yetlere katlanmadan birikimlerini hayallerine 
dönüştürebilecek. 

Faiz ve teminat derdine düşmeden, istediği 
sürede ve çok daha uygun ödeme koşullarında 
ihtiyaçlarını karşılama imkânı bulacak.

İMECE Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu, 
şirketin misyon ve hedeflerini, sistemin 
işleyişinden kurulma nedenlerine, geniş ortaklık 
yapısından gelecek hedeflerine kadar  
sorularımızı  cevaplandırdı. Projelerini 
dergimize anlattı.

FAİZSİZ TASARRUF FİNANSMAN 
ALANINDA GÜÇLÜ

-Vatandaşlara faizsiz ev, araç, iş yeri sahibi 
olma imkanı sağlayan Tasarruf Finansman 
Sektörünün en yeni firmalarından biri olmanıza 
rağmen BDDK intibak planı kabul edilen şir-
ketlerden biri oldunuz. Bu başarının arkasında-
ki faktörleri paylaşabilir misiniz?  

AKSU  - 2019 yılında kurulmuş genç bir şirket 
olarak bugün alanında öncü isimlerden biri 
olmamızın temelinde özenle tasarlanmış, güçlü 
bir modele sahip işletme yapımız bulunmak-
tadır. Öncelikle İMECE, insanımızın ihtiyaçlarını 
faizsiz ve uygun maliyetle temin etmelerine 
yönelik bir güç birliği ve bir dayanışma çabası 
olarak ortaya çıkmıştır. 

Mevcut finansal sistemler ne yazık ki toplumun 
hemen her kesimine faiz ve diğer maliyetler 
neticesinde ağır bedeller ödetiyor. Kazandığınız 
maaş ev ya da araba gibi ihtiyaçlarınızı 
karşılamakta yeterli olmuyor. Finansa ulaşmak 
için teminat, kefil ve birçok şartı karşılamak 
zorundasınız.

 Hâl böyleyken toplumun çok büyük bir kısmı 
gelir koşullarıyla nedeniyle finansal kuruluşlar 
tarafından muhatap dahi alınmıyor. İşte bu so-
runa bir çözüm getirmek, hem de ülkemiz için 
değer üretecek bir yapı kurmak amacıyla alanın-
da başarılı marka ve işletmelere sahip 9 iş adamı 
bir araya geldik ve kendi kültürümüzde eskiden 
beri süregelen imece yöntemini bugünün mod-
ern yaşamına taşıyabileceğimizi değerlendirdik.  
Kuruluşumuz yeni olsa da kökleri çok eskilere 
dayanan bir geleneği miras olarak kabul etmiş 
bir  şirketiz. 
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Vakfın kuracağı örnek eğitim kurumları, ileri Ar-Ge 
laboratuvarları, gelişmiş teknolojilere ve yüksek 
standartlara sahip kurumlar inanıyoruz ki hem 
gelecek nesillerin önünü açacak hem de İMECE 
ortaklarının ülkemize bırakacakları en kalıcı değer-
ler olacaktır.Bir diğer hedefimiz inşaat firmaları ve 
müteahhitlerle geliştirdiğimiz ortak iş birliği proje-
lerimizin nicelik ve lokasyon çeşitliliği bakımından 
artışını sağlamaktır. 

-Peki İMECE Sistemi nasıl çalışıyor? Bu sistemden 
ev, araç ve iş yeri almak isteyen kişilere nasıl bir 
avantaj sağlıyor?

AKSU- İMECE Sistemi ile insanlarımız istediği 
şehirden istediği evi satın alabiliyor. Hangi evi 
kimden alacağına, toplam ödeyeceği tutara, taksit 
sayısına kendi karar veriyor. Toplam tutar üzerin-
den hesaplanan ve %7 ila %12 arasında değişen 
bir organizasyon ücreti dışında ekstra bir ücret 
ödemiyor.

Yapılan ödemeler İMECE’nin tasarruf fon havuzun-
da toplanıyor ve sırası gelen parasını bu havuzdan 
alarak ev ya da aracına kavuşabiliyor. Birlik-
teliğin meydana getirdiği bu güç ile grubun son 
sırasındaki kişi bile ev ya da arabasını taksitlerinin 
daha yarısına gelmeden alabiliyor. Gruptaki diğer 
kişilerin haklarını teminat altına almak için teslim 
edilen ev ve araca ödeme bitimine dek ipotek veya 
rehin konuluyor. 

Kişiler kredi faizi ve diğer masraflarla nered-
eyse 3 kat daha fazla maliyetten kurtuluyor ve 
bankaların kredi taleplerini reddettiği düşük gelirli 
vatandaşlarımız borçlanmadan finansman imkanı 
elde ediyor. 

Kadim geleneğimizin önemli bir parçası olan im-
ece kültürünü finansal imeceleşme sistemimizle 
bugünün modern yaşamına taşımış ve böylelikle 
birlikteliği, dayanışmayı öne çıkararak her ekono-
mik düzeydeki insanımızın ihtiyaçlarını el ele ver-
erek çok daha kolay karşılayabileceğini göstermiş 
oluyoruz. 

-Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak isteyen 
kişilere tasarruf finansman sektörünün sunduğu 
fırsatlar neler? Bu konuda talepleri olanlar neden 
İMECE’yi tercih etmeli? Nasıl imkanlar sağlıyor-
sunuz?

AKSU- İMECE’yi öne çıkaran temel unsur sahip 
olduğumuz güçlü ve güvenilir sistem ile faydayı 
hızlı bir biçimde müşterilerimize yönlendiren şef-
faf, sürdürülebilir, müşteri odaklı iş 
modelimizdir. Bu yapıya duyduğumuz güven 
sayesinde henüz kuruluş aşamasında kamu ve il-
gili bağımsız dış denetim otoritelerinin denetimine 
açık olacağımızın, hesap verebilir ve hesap sor-
ulabilir olacağımızın sözünü verdik. Şimdiye dek 
öngördüğümüz şekilde sistemimiz sorunsuz

İMECE Yatırım; gelenekle modernin birleştiği 
noktada, Anadolu’da yüzyıllardır bedensel 
olarak uygulanan dayanışma ve yardımlaşma 
kültürünün finans alanında günümüz şehir 
yaşamına uyarlamasıdır. İMECE ile kişiler 
dayanışmanın verdiği güçle faiz, peşinat, kefil 
gibi finansal güçlüklerden korunarak ev, araç ve 
iş yeri sahibi olabiliyorlar. Şimdiye dek yetkin ve 
güçlü modelimizle tüm müşterilerimizin tasarru-
flarını sorunsuz bir şekilde tahsis ederek önemli 
bir başarıya imza attık. 

Henüz 17. ayımızı geride bırakmışken tasarruf 
fon havuzumuzdaki sözleşmelerin toplamı 1 
milyar lirayı, gerçekleştirdiğimiz tahsisatların 
sayısı 1250 adedi, tutarı ise 300 milyon TL’yi 
aştı. Elbette bu başarıda bizi farklı kılan özel-
liklerimizden biri olan geniş tabana yayılmış 
ortaklık yapımızın payı büyüktür. Çoğunluğu iş 
adamı, sanayici ve esnaftan oluşan 1000 ortaklı 
ilk ve tek şirketiz. 1000 ortak üzerinde tabana 
yayılan, 50 ilde ortaklarıyla ele ele veren, her bir 
ortağın hem müşteri hem temsilci hem de refer-
ans olduğu yapımızla güven veriyor, iş hacmimi-
zi geliştirerek büyümeye devam ediyoruz.

-İMECE olarak sizin önümüzdeki yıllar için he-
def ve projeleriniz nelerdir? 

AKSU- Bizim de bir parçası olduğumuz tasar-
ruf finansman sektöründe güçlü bir sistem 
kurmak ancak güçlü sermaye, etkin yönetim, 
yeni teknolojiler, daha fazla şeffaflık yaygın 
ve yenilikçi ürünler ile mümkün olur. İMECE 
olarak bu bilinçle tüm bu alanlara önemli 
yatırımlar yapmakta, daha iyisi için sürekli bir 
araştırma-geliştirme faaliyeti yürütmekteyiz. 
Sistemin özünü ve sürdürülebilirliğini zedele-
meden tasarruf sahipleriyle birlikte büyümenin 
yol ve imkanları üzerine çalışmayı her daim 
sürdürüyoruz. Yeni yasal düzenlemelerin de 
bize kazandıracağı güçlü kılavuz ile bir Anadolu 
geleneği olan imece anlayışını, yardımlaşmayı 
ve faizsiz finansmanı esas alan lider bir şirket 
olmayı hedefliyoruz. “Finansal imeceleşme” 
adını verdiğimiz tasarruf finansman sistemini 
olabildiğince geniş kitlelerle buluşturabilecek 
ürün, hizmet ve sistemler geliştirme amacını 
taşıyoruz.

Ayrıca İMECE kurucu ortakları olarak yola 
çıkarken elde edeceğimiz kârın %30’unu 3 yıl 
sonra kuracağımız İMECE Vakfı’na vermeyi bir 
hedef olarak koyduk ve bu payı vakıf için tahsis 
ettik. Bu vakfın hedefi benzerleri gelişmiş ülkel-
erde gördüğümüz başarılı küresel işletmeleri,

marka ve yatırımları inşallah ülkemizde de haya-
ta geçirmek, Türkiye’de eksikliği duyulan strate-
jik alanlarda yatırım yapmak, daha büyük iş ve 
istihdam imkânları geliştirmek ve bu yöndeki 
girişimlerin önünü açmak olacak.
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biçimde müşterilerimize yüksek kaliteli hiz-
meti verdi ve her geçen gün gelişerek, daha da 
iyileşerek hizmet vermeye devam ediyor. 
Zaten bu yılın Mart ayında çıkan kanunla tüm 
iş ve işlemlerimiz Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetle-
niyor. İMECE olarak tüm süreçlerimizi açık ve 
şeffaf şekilde yürütüyoruz. Sistemimizi tercih 
edenlere yine tüm bu süreci anlaşır bir şekilde 
aktarıyor, akıllarından hiçbir soru işareti kal-
mamasını sağlıyoruz. 

Tüm operasyonlar ve tahsisat süreci tasarruf 
sahiplerimizin hayallerine en kolay ve hızlı 
şekilde kavuşmalarını sağlayacak şekilde 
yapılandırılmış durumda. Ayrıca tasarruf sahi-
plerimiz cayma, devir, taksit dondurma, proje 
değişikliği gibi haklara da sahip.

Finansal imeceleşme sisteminde iki basit 
seçenek bulunuyor. 3T sisteminde toplam 
tutarı ve taksit sayısını siz belirliyor, ödeme 
planınıza göre oluşan erken teslim tarihini en 
başta öğrenebiliyorsunuz. Bir diğer seçenek 
olan kura sisteminde toplam tutar ve taksit 
sayısını yine siz belirliyor, tahsisat tarihinizi ise 
kura ile tespit ediyorsunuz. Kuralarımız kişiye 
özel olarak gerçekleşiyor ve isim değil numara 
çekiliyor. Her iki seçenekte de tasarrufunuza 
bireysel birikimlerinizle ulaşacağınız sürenin en 
fazla %40’ı kadar sürede kavuşabiliyorsunuz. 
Gelişmiş teknolojik altyapımız sayesinde sis-
temde yapılan finansal giriş ve çıkışlar sürekli 
olarak izlenerek optimum verimlilikle çalışıyor. 
Yine teknolojik altyapımızın verdiği bu güç 
sayesinde geniş esneklik ve kişiselleştirilmiş 
çözümler sunuyoruz.

Akıllı Hesaplama ve Teklif Yazılımımız müşteri 
adaylarımıza en uygun tasarruf programını 
dakikalar içinde alternatif ödeme seçenekleriyle 
sunabilmekte. Online şubemizle müşterilerimiz 
projelerini, ödeme durumlarını anlık olarak takip 
edip yönetebiliyor, ödemelerini kredi kartıyla 
yapabiliyorlar.

-Tasarruf Finansman Şirketlerinin ortaya koy-
duğu modelde tasarruf döneminden tahsisat 
gününe kadar olan tasarruf etme, biriktirme 
döneminde ev ve araç fiyatlarındaki yükselme, 
belirsizlik gibi riskleri çözen bir model geliştird-
iğinizi öğrendik. Bu sorunu nasıl çözüyorsunuz? 

AKSU- Haberdar olduğunuz üzere İMECE olarak 
geliştirdiğimiz örnek bir yöntemle tüm 

paydaşların büyük bir kazanım elde ettiği bir iş
birliği sistemi ortaya koyduk. İMECE ile ortak 
proje gerçekleştiren müteahhitler inşaat süreci 
boyunca finansal imeceleşme sistemimizi daire 
satış ve pazarlamasında önemli bir kaldıraç olar-
ak değerlendirmektedirler. 

Bu yolla müteahhitler finansman kaynağı ve 
nakit akış imkanı elde ederken, müşterilerimiz 
enflasyondan, fiyat artışlarından etkilenmeden ve 
krediye ihtiyaç duymadan uzun vadeli taksitlerle 
sabit fiyatlı olarak anlaştığımız projelerden ev sa-
hibi olabiliyorlar. Bu projelerin sayısını arttırarak 
kişilerin uygun ödeme koşullarıyla kaliteli yaşam 
alanlarına sahip olabildikleri sistemimizi daha 
fazla sayıda insanımıza ulaştırmak istiyoruz.
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fiyat artışlarından etkilenmeden
Bu yolla müteahhitler finansman kaynağı ve 
nakit akış imkanı elde ederken, müşterilerimiz 
enflasyondan, fiyat artışlarından etkilenmeden 
ve krediye ihtiyaç duymadan uzun vadeli 
taksitlerle sabit fiyatlı olarak anlaştığımız 
projelerden ev sahibi olabiliyorlar. 

Bu projelerin sayısını arttırarak kişilerin uygun 
ödeme koşullarıyla kaliteli yaşam alanlarına 
sahip olabildikleri sistemimizi daha fazla sayıda 
insanımıza ulaştırmak istiyoruz.

 

AKSU-İMECE Yatırım’ın finansal imeceleşme 
sistemi kişilere fayda sağladığı gibi ülkemiz için 
de değer üretme vizyonuna ve misyonuna sa-
hip. Bahsettiğim gibi ülkemizin önemli bir kısmı 
finansa ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor ve 
araç ya da gayrimenkul satın almak isteseler bile 
muhtelif engellerle karşılaşıyorlar.
Böyle olunca da ülkenin ciddi bir kaynağı atıl vazi-
yette kalıyor. Finansal imeceleşme ile geliriniz ne 
olursa olsun bütçenize uygun olarak tasarruf ede-
biliyor ve bu tasarruflarınızla kısa sürede faizsiz 
ev, araç, iş yeri satın alabiliyorsunuz ve bunun 
sonucunda araç ve gayrimenkul piyasasında 
talep artışı yaşanıyor.

 
Özellikle küçük ve orta ölçekli işlet-
meciler kira gibi önemli bir kalemden 
kurtulmuş, iş hacimlerinin artırabilmek 
için faizsiz finansman imkanına 
kavuşmuş oluyorlar. 

İMECE’de kredi notu, kişilerin finansal 
geçmişlerini inceleyerek limit belirleme 
gibi uygulamalar bulunmuyor. Tasarru-
funuzun toplam tutarına, taksit mik-
tarına, vadeye siz karar veriyorsunuz. 
Tahsisat tarihinizi en başta öğreniyor-
sunuz ve teminat işlemlerini tamam-
ladığınızda tahsisatınızı o 
tarihte alıyorsunuz. 

Tüm süreçler baştan sona tasarruf 
sahibinin avantajına yönelik işliyor. 
Ekonomik sorunlarla karşılaşmanız du-
rumunda ödemelerinizi dondurabiliyor-
sunuz. Dolayısıyla her yönüyle pratik, 
güçlü ve güvenilir bir finansal alternatif 
sunuyoruz. İster normal vatandaş, ister 
iş adamlarımız olsun herkesi çok 
yüksek maliyetlerden kurtarmış 
oluyoruz.

-Sisteminizin ekonomi ve ticaretin gelişmesinde 
katalizör etkisi yapması kuvvetle muhtemel. 
Sizin gözlem ve değerlendirmeleriniz neler? 
Ayrıca iş yeri alımı ve mevcut iş yerlerini büyütüp 
geliştirme boyutuyla iş adamı ve girişimcilerimiz 
İMECE’den nasıl yararlanabilirler? Nasıl bir süreç 
işliyor ve aranılan şartlar nelerdir? Bu konuda 
bilgi verir misiniz?
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SUUDİ ALFOZAN VE ALSUHAM 
GROUP’DAN YALOVA’YA DEV YATIRIM

Geçtiğimiz yıllarda  Türkiye’de yatırıma başlayan 
Suudi Arabistanlı  Al Fozan ve Al Suham Group, Yolava’yı dünya çapında 

tanınan termal  alanı yapmayı hedefliyor.

Bu yılın sonuna doğru  Yalova’da 
termal otel ve konferans salonlarını kapsayan 120 milyon dolarlık 

Yalova Kongre ve Termal Otel Projisi’ni başlatan  
Al Fozan End Alsuhim Ltd. Şti. Ortaklarından Abdurahman Al Suhaim  ve

Türkiye yetkilisi Yasin Tanyeri  
çalışmalarını ve hedeflerini  İstanbool Today’e anlattı…

Röportaj: Hayrettin Turan

YALOVA’YA TARİHİNİN 
EN BÜYÜK YATIRIMI
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Yalova da inşaasına başlayacağımız  termal  konsept olarak planladığımız proje 
kapsamında termal kaplıca, 3500 kişilik konferans ve toplantı salonları ile birlikte 
bir otel yapmayı planlıyoruz. Konferans ve toplantı salonlarını, düzenleyeceğimiz 
organizasyonlar için gelecek olan misafirler, otelimizde konaklama yapabilecekler. 
Tesislerimizde güneşlenme terasları, açık havuzu, spor merkezi, yürüyüş alanları ve 
yeme içme hizmeti de olacak. Sosyal tesislerin de bulunduğu projeyi, 2023 yılının 
son çeyreğinde teslim etmeyi planlıyoruz.

YALOVA’DA 120 MİLYON
DOLARLIK PROJE

Yalova da inşaasına başlayacağımız  
termal  konsept olarak planladığımız proje kapsamında 

termal kaplıca, 3500 kişilik konferans ve toplantı salonları ile 
birlikte bir otel yapmayı planlıyoruz. 

Konferans ve toplantı salonlarını, düzenleyeceğimiz 
organizasyonlar için gelecek olan misafirler, 

otelimizde konaklama yapabilecekler. 
Tesislerimizde güneşlenme terasları, açık havuzu, 

spor merkezi, yürüyüş alanları ve 
yeme içme hizmeti de olacak. 

Sosyal tesislerin de bulunduğu projeyi, 
2023 yılının son çeyreğinde teslim etmeyi planlıyoruz.
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Projemiz, Yolova”nın merkezine çok yakın 
sahilde120 bin metrekare inşaat alanı olan 
40 dönümlük bir alanda yer alıyor. Alışveriş 
imkanı bir hayli fazla olan bir bölge.
Yalova, özellikle Arap dünyasının tercih 
ettiği bir bölge. Yalova, dünyaca bilinen ve 
tanınan bir şehir. Burası özel bir bölge. Biz 
Yalova’daki  bu ilk projemizle ses getirmek 
istiyoruz.
 
Neden Afyon değil de Yalova diye sorulabil-
ir. Yalova Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte ter-
mal kaplıcaları ve ormanlarıyla  temiz ha-
vaya sahip bir şehir. Yalova, sağlıklı yaşam 
için Türkiye’de bulunmaz bir lokasyon. Bu 
süreç içerisinde Yalova’da termal ve kaplı-
ca otel alanında doğru planlama ve doğru 
yatırımlar olmadığı için hedeflenen kitleye 
ve yatırımlara ulaşılamamış. Afyon’da  bu-
lunan termal su, doğal olarak  Yalova’dan 
çok çok eksik. Ama buna rağmen Afyon, 
termal kaplıca yatırımları ve doğru tanıtım-
la termal bölgesi olarak Türkiye’de ön 
plana çıkmış. Bizim amacımız, Yalova’da 
yapacağımız yatırımla birlikte 

Orta Doğu,  Katar ve Birleşik Arap Emir-
likleri’nin de  içinde bulunduğu coğrafyada 
üst gelir gruplarını, kraliyet ailelerini, büyük 
şirketleri ve birçok aileyi Türkiye’ye, kaplıca 
termal ve doğa turizmine getirmeyi plan-
lıyoruz. Bu insanlar Türkiye’de hem tatil 
yapacak hem de esnaftan alışveriş yaparak 
büyük döviz kazandıracak. Gelenler ayrıca 
Türkiye’deki yatırım fırsatlarını görecek ve 
yatırım yapmaya başlayacaklar. Biz bunları 
hedefliyoruz. Yani amacımız sadece otel 
yapmak değil. Yalova bölgesini turizmde 
termal otelcilik alanında diğer yatırım-
lara da öncü yapmak istiyoruz. Yalova’ya 
yapacağımız bu yatırım, bu bölgeye yapılan 
en büyük bütçeli yabancı yatırım olacak.
Yalova’daki orman ve temiz hava, kaynak 
sular zaten Ortadoğu’dan gelecek insan-
ları hayran edecek. Bu bölge, tatillerini ve 
seyahatlerini sıklıkla yaptıkları bir bölge. 
Yalova’dan İstanbul’a ulaşım çok kolay.
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Osman Gazi Köprüsü iki şehri birbirine çok yaklaştırdı. Ayrıca gemiyle ulaşımın çok 
çabuk olması, İstanbul’a yen havalimanı yapılması da ulaşımı kolaylaştırıyor. 

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yaklaşık   45 dakikada Yalova merkezde yer alan 
otele ulaşılabiliyor. Bir  saatlik yolculuğun ardından termal kaplıcada SPA’da  da 
masajını yaptırıp sağlıklı şekilde termalden yararlanabiliyor. 

Suyun tedavi edici bir yönü var. 
Kireçlenmeye ve diğer yaşlılık hastalıklarına 
karşı belli periyotlarla yapıldığında tedavi 
edici yönü de mevcut. Bu projeye Ekim ayın-
da  başlaşayacağız. Yatırım tutarı 120 milyon 
dolar. Her şeyin düşünüldüğü, muazzam bir 
konsepti hayata geçirmeyi planlıyoruz. Proje 
dahilinde 5 yıldızlı otel de olacak.
SPA’sı bulunan, özel havuzlu, termal kaplıcanın 
yer aldığı bir otel. Bunun iinde kapalı yüzme 
havuzları, sağlık merkezleri, SPA, masaj sa-
lonları , buhar banyoları ve termaldeki bütün 
alanlar olacak. Alışveriş alanları olacak, 
sağlıklı yaşam alanının dışında ailesiyle birlikte 
geçirebileceği, lokantada yemek yiyebileceği, 
yürüyüş yapabilecekleri spor salonları olacak. 
Konferans ve toplantı salonu, termal otelin 
dışında ayrı bir bina olarak inşaa edilecek.
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Şu anda projemizin arazi alımı tamam-
landı. Arazimizi Yalova Belediyesi’nden 
satın aldık. Mevcut imar uygulamalarını 
da Bakanlık’tan onayımızı aldık.
Projeyi 18 ayda tamamlayarak yabancı 
büyük bir markanın adı altında hizmete 
açacağız. 

Proje içinde kaynak suyu var. Yalova’nın 
birçok yerinde çıkan kaynak suyu. Bizim 
arazimizin içerisindeki çıkan kaynak suyu 
termal otelimizde kullanacağız.

YALOVA 
EKONOMİSİNE
 100 MİLYON 

DOLAR
KAZANDIRILACAK
DOLARLIK PROJE

Yapacağımız bu yatırımdan Yalova esnafına 100 milyon dolarlık bütçe aktarılmış olacak. 
Çimentodan demire, fayanstan plastik malzemelere kadar tam 256 sektöre bu yatırım 
kapsamında 100 milyon dolarlık bir kaynak sağlamış olacağız. Projenin bitmesiyle birlikte 
Yalova’da turizm meslek yüksek okulu mezunları ,Yalova Üniversitesi’nden mezun olacak 
yaklaşık 800 kişiye de iş sahası açmış olacağız. Bu yatırımımız içinde termal kaplıcanın 
yanı sıra 3500 kişilik konferans ve toplantı salonu ve konferans salonları olacak. 

Organizasyonlar için gelecek olanlar, yapacağımız otelde konaklama yapabilecekler. 
Avrupa’daki, dünyadaki ve Türkiye’deki büyük holdingleri, şirketleri, Yalova’ya getireceğiz. 
Organizasyonlarını, konferanslarını, toplantılarını Yalova’da yapacaklar. 

Yalova’yı yeni bir turizm destinasyonu haline getireceğiz. Örneğin üç gün süren bir kon-
ferans veya toplantı için gelen 2000 kişi geldiğinde Yalova esnafına yaklaşık 1 milyon lira 
bırakacak diye hesaplıyoruz. Bu, Yalova esnafı ve Yalova  ekonomisi için ciddi bir kaynak.
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Bir de uluslararası hedeflerimiz var. Uluslararası 
toplantı ve organizasyonların hepsini Yalova’da 
yapılmasını sağlayacağız. Maksadımız ya-
bancıların çok rahat bir şekilde hava yoluyla, 
deniz yoluyla Yalova’ya gelmesi. Konferans ve 
toplantılarımızda dünyanın en son teknolojisiyle 
hazırlanmış görselleri kullanacağız. 

Amerika’daki bir konuşmacının sahnede canlı 
birebir konuyu anlatabileceği, tıp dünyasındaki 
son gelişmeleri sanki o sahnedeymiş gibi canlı 
anlatabileceği teknolojiyi kullanacağız.

Yatırımı, toplam alan 40 dönümlük arazi üzerine 
kuracağız. Bizim beş amacımız var.

Birincisi, bölgeyi termal kaplıca anlamında 
dünyada lider konuma getirmek. İkincisi Yalo-
va esnafına ve dolayısıyla Yalova ekonomisine 
katkı sağlamak. Üçüncüsü işsizliğin çözümüne 
katkıda bulunmak. Döndüncüsü, turizmi can-
landırmak. Burada yapacağımız yatırımdan 
sonra  termal kaplıca ve konferans anlamında 
Yalova, eminim Türkiye’de akla gelecek ilk şehir 
olacak.

Hedefimiz 2021 yılı içerinde, Ekim veya 
Kasım ayı içerisinde yatırıma başlayıp  
18 ayda tamamlamak. Projeyi 2023’te 
faaliyete geçirmek istiyoruz. Bütün 
otellerle anlaşmalar yapıldı. Konfer-
ans ve toplantı salonu için Türkiye’de 
profesyonel bir salon yok. 3500 kişiye 
kadar çoğaltabiliyoruz. Ses sistemi ak-
ustik olacak. Fransa’da müzikal yapan 
bir firmayla anlaştık. Dünyanın en iyi 
ses sistemlerini kuruyor. Fısıltıyı bile 
en arkadaki dinleyici duyuyor. Dinley-
icilerin önünde tableti olacak. Araştıra-
bilecekler, bilgisayar yayın odaları 
olacak, kütüphaneler olacak. Gerçek bir 
konferans yapılacaksa burası en ideal 
yer. Şimdiden konferansla ilgili büyük 
şirketlerle iletişime geçtik. Onlardan 
söz aldık.  Biz Yalova’yı termal bölgesi 
yapacağız, marka yapacağız. Mesela 
Kapadokya kültürel bir yer, yürüyüşler 
yapılan bir yer, Antalya kum ve güneş 
ile biliniyor, Yalova ise termal tesisler, 
sağlıklı yaşamla anılacak.  
 

YALOVA’YI 
MARKA 
ŞEHİR 

YAPACAĞIZ
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YURT DIŞI  FUARLARA KATILIM VE 
YURT DIŞI PAZAR  ARAŞTIRMALARI

DESTEKLENİYOR !

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARI DESTEĞİ

Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması 
ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla 
katılımcıların fuar harcamalarının bir kısmı  desteklen-
mektedir.

Bu desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket 
ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları 
yararlandırılır.Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı 
üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı 
şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgü-
tlenmeleri (tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek) 
ile İhracatçı Birlikleridir.

Desteklenecek yurt dışı fuarlar her yıl Ticaret Bakan-
lığınca belirlenir.

Destek Üst Limitleri 
Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarları, 
yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 
Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 75.000 
Türk Lirasını; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) 
belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 
250.000 Türk Lirasıdır.

Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör 
bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam 
maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkel-
erde ise %70’ini geçemez. 

Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla 2 defaya 
mahsus olmak üzere Bakanlıkça (İhracat Genel 
Müdürlüğü) belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı 
desteğinden yararlanabilir.

Destek üst limitleri her takvim yılı başında 
(TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Ahmet KARATAŞ
Devlet Destekleri ve Hibeler

Danışmanı

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel 
pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de 
sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt 
dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel 
alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt 
dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezilerine ilişkin 
giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması 
gezisi başına 5.000 ABD Dolarına kadar  Destekleme 
ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmaktadır.

Yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en 
fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri 
desteklenir;
a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda 
kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs 
bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç 
kiralama giderleri.

b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına 
kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.
Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on 
yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol 
hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.

Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolcu-
luk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak 
üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik 
en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapıl-
malıdır. 

Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konakla-
ma giderleri desteklenmez.

Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10, aynı ülkeye 
yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi 
desteklenir.

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede 
yapılabileceği gibi en fazla 3 ülkede de yapılabilir.
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İhracatın 
Lideri SASU, 
Ev ve Ev Dışı 
Tüketime de 
giriyor !

İhracatın 
Lideri SASU, 
Ev ve Ev Dışı 
Tüketime de 
giriyor !

Geçtiğimiz hafta Adana’da, Yamanyılmaz 
ailesinin konuğu oldum.AKİB Akdeniz 
İhracatçılar Birliği Bşk. ve SASU  A.Ş. Y.K. 
Başkanı, Değerli dostum Ali Can Yamanyıl-
maz, kardeşi Nezih Yamanyılmaz, oğlu 
Kerem ve kızı Nil Ece beni Karataş yolun-
daki fabrikalarında ağırladılar. Türkiye’nin 
en büyük “Konserve Ton Balığı” üreticisi ve 
ihracatçısı konumundaki kuruluşun, “Üstün 
Lezzet Ödüllü” fevkalâde inovatif ve çok 
lezzetli ürünleri var.

İstanbul’da TÜRAP EXPO ile başladığı fuar 
tanıtımlarına, bu ay WORLDFOOD, Ekim’de 
Köln ANUGA Gıda Fuarlarında, Lezzetlerini 
tanıtacak ve tattıracaklar. Tüm dünya ülke-
lerinin, balık reyonlarını dolduran, bu SASU 
Ton çeşitleri: Klasik, Zeytinyağlı, Acılı Ada-
na, Akdeniz Usulü, Kuru Domates ve Soslu, 
Hardal Soslu, Light, Barbekü Soslu, jalapeno  
Soslu, Mayonez Soslu Ton balığı çeşitleri ile 
yemeğe hazır: Fasulyeli Ton Salatası, Mısırlı 
Ton Salatası, Tahıllı Ton Salatası modelleri, 
Somon Balığı konservesi ile 2022’de ihraca-
ta başlayacakları, Hazır, Sıcak ve Soğuk kul-
lanılabilen “Ton Balığı Yemek” çeşitlerinden, 

hep birlikte tadım yaptık. Şu anda 15 çeşidi 
olan 80-160 gr. ve HORECA için kiloluk amba-
lajlarda hazırlanan “Ton Balığı Konserve lerini”  
bu yıl itibariyle, iç piyasadaki “Ev ve Ev Dışı 
Tüketime” de vereceklerini öğrendim. Kendisi-
yle, ufak bir söyleşi yaptığım Ali Can Yamanyıl-
maz, “Kalite, lezzet ve hizmet ile yola çıkarak, 
faaliyetlerine 2002’de deniz ürünleri işlemesi ile 
başlayan, çeşitlerini “Gıda Konservesi” alanında 
yeni ürünlerle geliştiren kuruluşumuz; Deney-
imli ekibi ile sektöründe söz sahibidir. 80’den 
fazla çalışana istihdam sağlayan SASU 
AİLESİ, Adana Karataş yolundaki 22.000 
m2 modern fabrikasında üretim ve 
pazarlama trendlerini yakından 
takip etmekte olup, tüketici 
odaklı olarak sürekli değişim 
ve gelişimi kendisine esas 
edinmiştir. Çevreye 
duyarlı yapıda tedarik 
zinciri takibi ve 
proses işleyişini; 
Üründe, sağlık, 
kalite,lezzet ve 
hizmet ile entegre 
etmiş, lider bir marka 
olarak yoluna devam 
etmektedir.” dedi ve sö-
zlerini: “Öncelikle vizyonu-
muz, tüketicilerimize yüksek 
kaliteli, yenilikçi bir anlayışla 

SASU Ton balığı üretiminde, 
inovatif ve aşığı olunacak lezzetleriyle 

dikkat çekiyor.
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üretilmiş, besleyici, sağlıklı ve hijyenik ürün-
ler sunmak ve istikrarlı bir ilerleyiş göster-
menin yanı sıra bünyemizdeki çalışanlarımız 
ile iletişim içinde bulunduğumuz kurum ve 
kuruluşlara karşı saygılı, anlayışlı, sorumlu-
luklarımızın bilincinde olmaktır. Misyonu-
muz ise; Ürettiğimiz ürünleri değerlerimiz 
yapıp, bu değerlerle Öncelikle firmamıza, 
bölgemize ve ülkemize her daim katma 
değer sağlamak, sağlıklı, kaliteli ve lezzetli 
ürünlerimiz ile tüketicilerimizin talepler-
ini sürekli bir ahenk içinde geliştirmektir. 
Denizden yakalanan, en taze balıklar sıkı bir 
“Soğuk Zincir” takibinde tesisimize gelerek, 
mühendislerimiz tarafından tüm analiz ve 
kontrolleri yapılarak, işleme alınmaktadır. 

Konserveleme öncesi tüm balık işleme 
adımları, gerekli koşullar sağlanarak te-
sisimizde gerçekleşmektedir. Konserve 
hattına gelen işlenmiş balık filetoları, full 
otomasyon sistemi ile el değmeden teneke 
kutulara dolar, gerekli sterilizasyon pros-
esi uygulanarak, fermantasyon süresince 
depolarımızda durur.  

Ancak, fermantasyon süresi dolan ve kalite 
kontrol’den  geçen ürünler satışa sunulur. 
Üretim sırasında, her işleme ünitesinden 
alınan numuneleri, mühendislerimizce fizik-
sel ve mikrobiyolojik olarak analiz ve 

kontrol edilmektedir. Günlük olarak her partiden 
alınan konserve numuneleri, inkübasyon testine 
tabi tutularak, son kontrolden geçmekte, HACCP  
kurallarına uygun şekilde üretilmektedir. Tüm bu 
işlemler, kayıt altında ve her aşamada gıda güven-
liği sağlanarak piyasaya sunulmaktadır. Omega-3 
zengini ton balığı, çocuk, hamile ve yetişkinler için 
en önemli protein kaynaklarından olup, faydaları 
saymakla bitmez. Ton balık, aynı zamanda se-
lenyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller 
ile B vitamini kompleksi gibi vitaminler açısından 
da zengindir. İ
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“SASU Ton’lu Menülerimizi deneyebilirsiniz.”

ster ara öğünlerde tek başına aperatif olarak, 
ister pizza, makarna, kumpir gibi en sevilen 
lezzetlerle birleşen bir ana malzeme veya en 
güzel akşam yemeklerinin, salataların lezzetli 
bir oyuncusu olarak tüketilebilir. 
 
Balıkların en değerli ve lezzetli etleri ile hazır-
lanan SASU Balık Konservelerimiz, hiçbir katkı 
maddesi içermez. Serin ortamda ve güneş 
ışığından korunarak 3-5 yıl boyunca saklana-
bilir. Ancak açıldıktan sonra, buzdolabında 
saklanmalı ve içerisindeki sıvı dökülmeden iki 
gün içinde tüketilmelidir. 

Kalite, gıda güvenliğine, standartlara uygun 
ve çevre dostu olan ürünlerimiz;  Tesisimizde 
%100 katkısız ve hijyenik koşullarda otoma-
tik olarak işlenmektedir. işletmemiz T.C Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylı olup, 
Avrupa Birliği HACCP kurallarına göre AB onay 
numarası ile İSO  22.000, İSO 9001, İSO 14001, 
BRC, Helal Sertifikası ve TSE onayına sahiptir” 
diyerek tamamladı.

İlk perakende “Tadım ve Satış Yeri” olarak; 
İstanbul, Beşiktaş’taki “Ristorante İL GUS-
TO” İtalyan lokantası içindeki, “LEZZETİNİZE 
Meze Mağazası” olacağını duydum.,  Burada; 
SASU ürünlerinden: Jalapenolu Ton’dan ve 
Somon’dan Pizzalar, Acılı ve Sebzeli Ton’dan 
Makarnalar ve Yemekler yaparak, mekan sahi-
bi Erdal Sezener ile tatlarına baktık, gerçekten 
çok beğendik, sizlere de tavsiye ederim.
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Pandemi koşullarının gevşetildiği 2 ay öncesine 
göre, şimdilerde mekanlarda oturan insan sayısı 
arttı. Bu da insanların birbirlerini ve karşılıklı soh-
beti özlediğini işaret ediyor. Bu bağlamda, bah-
setmek istediğim konu ise, mekan sahiplerin-
in yeni, inovatif fikir, çare ve buluşlara ihtiyaç 
duyduğudur.  Bu konuda harika bir örnek olarak; 
LDF/Lezzet Dernekleri Federasyonumuzun eski ve 
değerli üyelerinden, sevgili Erdal Sezener’in başarılı bir 
girişimini tanıtmak ve  Lezzethanlar olarak  destekle-
digimizi duyurmak istiyorum.

M.Vasfi PAKMAN
Baş Lezzethan-Executive Editör 
Lezzet Dernekleri Federasyonu 

Y. K. Başkanı

40 senelik, aileden işletmeci olan kendisinin, 
sahibi olduğu Beşiktaş Akaretler’deki büyük ve ünlü 
İtalyan restoranı “İL GUSTO Cafe & Ristorante” de 
gerçekleştirdiği muhteşem fikir ve uygulamayı takdir 
ediyorum..

Yurt dışındaki İtalyan veya Etnik Restoranlarda yemek 
yiyen dostlarım bilirler, Bu restoranlarda verilen hiz-
metlerin yanında, bir de buradaki yemeklerde kullanılan; 
Yöresel et, süt, deniz, bağ, bahçe ve kurutulmuş ürünler 
ile  zeytin, Zeytinyağı  vs’nin satıldığı teşhir buzdolabı 
ve şişe rafları  bulunmaktadır. Sevgili Sezener, bence bu 
uygulamayı Türkiye’de hayata geçiren ilk kişi. Mekanın 
ortadan girilen kapısının sol tarafi bar ve restoran olar-
ak, sağ tarafı da mutfak ve yöresel ürün & lezzetlerin; 
Tadım, tanıtım ve satış yeri olarak “LEZZETİNİZE” mar-
kası ile önümüzdeki aydan itibaren hizmete girecek, üs-
telik buradaki ürün fiyatları, market, mezeci ve şarküteri 
mağazaları düzeyinde olacak.

Türkiye’nin her tarafından, özgün, leziz ve nefis ürünler-
in geldiğini, sahiplerinin ürettikleri: Kaliteli, markalı, gıda 
kodeksine uygun ürünlerini, bu mağaza da, markalarının 
İstanbul’da tanınması için yer almak istediklerini söyley-
en Sezener, bahsettiği, soğutuculu teşhir vitrinin karşısı-
na koyduğu, yüksek sosyal masalara, seçilen ürün-
lerden, soğuk ve sıcak servis verilebileceğini, et, peynir, 
zeytinyağlı meze tabakları sunulbileceğini, bunun da 
sıcak & soğuk, alkollü & alkolsüz içecekler ile mekanda 
veya al-git usulüyle evlerde  tüketilebileceğini, bu gruba 
artizan ekmek çeşitlerini de ekleyebileceklerini ilave etti. 

L E Z Z E T  H A R E K E T İ

Lezzet Dünyasında yenilikler, önümüzdeki ay, yeni gastronomi 
sezonuyla birlikte geliyor. Balık yasağı kalkıyor, gastronomi ve 
mutfak eğitimleri başlıyor.  Pandemi dönemini kazasız atlatan  

Lezzet Mekanları; Dekorlarını, menülerini ve kadrolarını  
dahi yeniliyorlar.İstanbul’un ünlü İtalyan lokantası 

“İL GUSTO Cafe & Ristorante” gibi  inovatif ve 
farklı boyutlarda hizmete hazırlanlar var.

Gastronomide, inovatif fikirler 
ve uygulamalar. 
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Tunalicious
variety

  @sasusoslutonwww.sasu.com.tr




