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Bu kanunla üç ana başlıkta düzenle-
me yapıldı.
 En önemli düzenleme “Halkı yanıltıcı 
bilgiyi alenen yayma” suçuna getirilen 
hapis cezası oldu.
Sosyal ağ sağlayıcıların, kullanıcı hak-
larına ilişkin düzenlemelere uymaları 
zorunlu kılındı.
Bu sağlayıcılarının çocukların sosyal 
ağlarda daha etkin korunması için 
çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet 
sunmaları şartı da getirildi. 
Şimdi bu başlıkların detaylarına ba-
kalım.
Dezenformasyonla mücadele düzen-
lemesi” olarak bilinen Basın Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Teklifi, Ekim ayında 
yasalaştı.
”HALKI YANILTICI 
BİLGİYİ ALENEN 
YAYMA” YA HAPİS CEZASI
Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Barışına 
Karşı Suçlar” bölümüne yeni bir suç 
tipi tanımlandı.
“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” 
suçu düzenlendi.
Halk arasında endişe, korku veya 
panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve 
dış güvenliği, kamu düzeni ve genel 
sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir 
bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli 
şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 
yıla kadar hapis cezasıyla cezalandı-
rılacak.
  Failin, suçu gerçek kimliğini 
gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlemesi halinde ise ce-
zanın yarı oranında artırılacağı hükme 
bağlandı.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” 
suçu nedeniyle verilen bölge adliye 
mahkemesi ceza dairelerinin kararları 
temyize götürülebilecek.
Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatının 
faaliyetleri ve personeline yönelik suç 
teşkil eden içerikler katalog suçlar 
kapsamına alındı.
- SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNE 
YÖNELİK DÜZENLEMELER
Sosyal ağ sağlayıcıları için kullanıcı 
haklarına ilişkin bazı zorunluluklar 
getirildi.
Bu sağlayıcıların Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumunca yapılacak kullanıcı 
haklarına ilişkin düzenlemelere uyma-
ları zorunlu tutuldu.
Bu kapsamda çocukların korunması 
da gündemde.  Sosyal ağ sağlayıcılara, 
çocukların sosyal ağlarda daha etkin 
korunması için çocuklara özgü ayrıştı-
rılmış hizmet sunma edimi getirildi.
Sosyal ağ sağlayıcıların temsilcileri 
gerçek kişi ise bu kişinin Türkiye’de 
mukim ve Türk vatandaşı olması 
gerekli artık. 
Bu temsilci tüzel kişi ise doğrudan 
sosyal ağ sağlayıcı tarafından sermaye 
şirketi şeklinde kurulan bir şube olma-
sı zorunluluğu geldi.
Sosyal ağ sağlayıcıları içerikten 
sorumlu tutulacaklar  Bu sağlayıcılar, 
başlık etiketleri veya öne çıkarılan 
içerikler aracılığıyla ortam sağladığı 
başkasına ait yayın yoluyla işlenen 
suçtan, kendisine hukuka aykırı içe-
riğin bildirilmesine rağmen içeriğin 
bildiriminden itibaren derhal ve en 
geç 4 saat içinde kaldırılmaması ha-
linde bu içerikten doğrudan sorumlu 
tutlacaklar.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Başkanına, kanunda belirtilen yüküm-
lülüklerini yerini getirmeyen sosyal ağ 
sağlayıcıya, bir önceki takvim yılındaki 
küresel cirosunun yüzde 3’üne kadar 
idari para cezası verme yetkisi tanındı.
BASIN KARTI İLE  
İLGİLİ YENİLİKLER
Yasaya göre, basın kartı başvurusu 
İletişim Başkanlığına yapılacak. 
Basın kartı, resmi nitelikte kimlik bel-
gesi kabul edilecek.
Basın kartı başvurusu için bazı şartlar 
da aranacak.  Bunlar 5 yıl veya daha 
fazla süreyle hapis cezası almamak, 
sahtecilik, dolandırıcılık, devlet sırları-
na karşı suçlar, milli savunmaya karşı 
suçlar ile kamu barışına karşı suçlar-

dan hüküm giymemiş olmak şeklinde 
sıralandı.
Öte yandan basın kartı sahibinin, 
kanunda belirtilen niteliklere sahip 
olmadığının veya bu nitelikleri sonra-
dan kaybettiğinin anlaşılması halinde 
basın kartı, İletişim Başkanlığınca iptal 
edilecek.
Basın Kartı Komisyonunun daha ço-
ğulcu ve katılımcı hale getirilmesi de 
amaçlandı.
Bunun için komisyonunun üye sayısı 
9’dan 19’a çıkarıldı. Komisyonda, İle-
tişim Başkanlığını temsilen 3 üyenin 
yanı sıra işçi sendikası şeklinde faaliyet 
gösteren sendikalardan basın kartı 
sahibi üyesi en fazla olan sendika tara-
fından belirlenecek 2 üye ile iletişim 
fakültesi dekanları veya basın kartı 
sahibi gazeteciler arasından İletişim 
Başkanlığınca belirlenecek 3 üyenin 
de yer alması düzenlemeye eklendi.
İNTERNET HABER SİTELERİ 
ÇALIŞANLARI DA 
BASIN KARTI ALABİLECEK
Artık internet haber sitelerinde resmi 
ilan ve reklamların Basın İlan Kurumu 
aracılığıyla yayımlanabilmesine imkan 
sağlandı.
Bunun için internet haber siteleri 
süreli yayın kapsamına alındı. İnternet 
haber siteleri Basın Kanunu’na tabi 
olup çalışanları da artık basın kartı 
alabilecek.
İnternet haber sitesinde yayımlanan 
içerikleri saklama şartı da getirildi. 
Gerektiğinde talep eden Cumhuriyet 
Başsavcılığına teslim edilmek üzere 
doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış 
şekilde 2 yıl süreyle saklanması şartı 
getirildi.
TEKZİP YAYIMLAMAKLA  
YÜKÜMLÜ OLACAKLAR
Haber siteleri düzeltme ve cevap 
istemini, en geç bir gün içinde aynı 
puntolarla ve aynı şekilde yayımla-
mak zorunda olacak. Yayın hakkında 
verilen erişimin engellenmesi veya 
içeriğin çıkarılması kararının uygu-
lanması ya da internet haber sitesi 
tarafından içeriğin kendiliğinden 
çıkarılması durumunda, düzeltme ve 
cevap metni ilgili yayının yapıldığı in-
ternet haber sitesinde ilk 24 saati  ana 
sayfada olmak üzere bir hafta süreyle 
yayınlanacak.
Özetle bu yasayla internette hizmet 
veren platformlara, yayıncılara ve 
servis sağlayıcılara yükümlülükler 
getiriliyor

Cebrail ELMAS
cebrailelmas63@gmail.com

Cebrail ELMAS
cebrailelmas63@gmail.com

“DEZENFORMASYONLA 
MÜCADELE DÜZENLEMESİ” 

İLE NELER DEĞİŞECEK?
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İTO  n haber  

- “Asgari ücretin alım gücünü telafi edecek 
bir oranda artmasını, hatta birkaç puan da 
üzerine eklenecek bir refah payını iş dün-
yası makul karşılar. Kimseyi rahatsız etmez.”
- “İş dünyasının asgari ücretli ilgili bir sıkıntısı 
yok. Ama bununla beraberinde gelen bazı 
konularla ilgili beklentileri var”
- “SGK üst sınırı memur maaş zammı ya da 
enflasyon oranında artırılmalı. Gelir vergisi 
dilimleri asgari ücret artışı nispetinde gün-
cellenmeli. Kıdem tazminatı üst limitinde 
katlamalı artış olmamalı”
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib 
Avdagiç, “Asgari ücretin enflasyonun geldiği 
nokta dikkate alınarak, alım gücünü telafi 
edecek bir oranda artmasını, hatta birkaç 
puan da üzerine eklenecek bir refah payını 
iş dünyası makul karşılar. Kimseyi rahatsız 
etmez. Bunun altında bir şey beklemek ras-
yonel de olmaz” değerlendirmesini yaptı.
İTO Başkanı Avdagiç, Fransa’nın başkenti 
Paris’te 345 Türk firmasının katılımıyla dü-
zenlenen SIAL Gıda ve İçecek Fuarı’nı takip 
eden gazetecilerin, ekonomiye ve iş dünya-
sına ilişkin sorularını yanıtladı. Avdagiç, bir 
gazetecinin 2023 yılı asgari ücret öngörüle-
rine ilişkin değerlendirmesini sorması üze-
rine, “Kamu ve iş dünyası olarak bu yüksek 
enflasyonun yaşandığı dönemde en büyük 
sorumluluğumuz, özellikle ücretli kesimin 
alt segmentlerinde bulunan çalışanların 
hayat standartlarını makul noktada tutmak” 
dedi. Avdagiç, 2023 yılı asgari ücretinin enf-
lasyonun birkaç puan üzerine eklenecek bir 
refah payı ile uygulanmasının doğru olaca-
ğını kaydetti. 
Şekib Avdagiç, iş dünyasının asgari ücret ar-
tışıyla ilgili bir sıkıntısı olmadığını, ancak be-
raberinde gelen bazı konularla ilgili beklen-

tileri bulunduğunu kaydetti. Bu çerçevede 
üç konuda beklentileri olduğunu belirten 
Avdagiç, bunları, “SGK sigorta primine esas 
kazanç üst sınırı memur maaş zammı ya da 
enflasyon oranında artırılmalı. Gelir vergisi 
dilimleri asgari ücret artışı nispetinde gün-
cellenmeli. Kıdem tazminatı üst limitinde 
katlamalı artış olmamalı” şeklinde özetledi.
Avdagiç, SGK üst sınırı ile ilgili önerilerini 
şöyle açıkladı: “SGK üst limiti asgari ücretin 
7.5 katı oldu. Bu daha evvel 5 katıydı, sonra 
6.5 katı olmuştu. Son olarak da 7.5 katı oldu. 
Dolayısıyla asgari ücrette yapılan artış, aynı 
zamanda işverene tavan ücrette de enflas-
yonun üzerinde ilave prim maliyeti anlamı-
na geliyor. SGK üst limiti 50 bine yaklaştı. 
Bizim beklentimiz, SGK üst limitinin asgari 
ücret artış oranı üzerinden değil, memur 
maaşına yapılan zam veya enflasyon oranı 
nispetinde artırılması. Şu anda SGK üst limiti 
son 5 yıla baktığınız zaman reel olarak yüz-
de 40-45 artmış durumda.”
- “Çalışanın eline geçen, şirketin ödediğinin 
yüzde 55’ini ancak buluyor.”
Şekib Avdagiç, ikinci beklentilerinin ise gelir 
vergisi dilimlerinin asgari ücret artış oranın-
da güncellenmesi olduğunu kaydetti. Belli 
bir seviyenin üzerinde gelir elde edenler ile 
işverenin ödediği brüt ücret arasında ciddi 
bir makas olduğunu kaydeden Avdagiç, 
“Yani şu anda belli bir rakamın üzerindeki 
maaş alanlara bakarsak, çalışanın eline ge-
çen şirketin ödediğinin yüzde 55’ini ancak 
buluyor.” ifadelerini kullandı. 
Avdagiç, bu durumun özellikle alt ve 
orta gelir grubunda maaş alanları etki-
lediğine işaret etti. Avdagiç, şunları söy-
ledi: “Vergi dilimleri enflasyon kadar 
ya da asgari ücret artışı kadar artmadı.  
Böyle olunca bir elimizle verdiğimizin bir 
kısmını başka bir elimizle geri aldık. Diyelim 
ki asgari ücretin 2 katı maaş alan biri var. 
Normal olarak asgari ücret yüzde 50 art-
mışsa, net ücretin de yüzde 50 artması la-
zım. Vergi dilimleri yüzde 50 artmadığı için 
siz işveren olarak o artışı yapıyorsunuz ama 
çalışanın eline o artışın yüzde 5-6 altında 
para geçiyor net olarak. Bu sefer iki taraf da 
mutsuz oluyor. İşveren diyor ki ‘Kardeşim 
ben artırdım.’ Ücretli de diyor ki, ‘ya karde-
şim artırdın da benim elime yüzde 5-6 eksik 
geldi. 
Yani bizim esas sıkıntı çektiğimiz konu bu. 
Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bundan 
sonra vergi dilimleri asgari ücret artışı nis-
petinde güncellenmeli. Çünkü Enflasyon 
kadar olduğu zaman gene geri düşeceğiz 
çünkü orada bir refah payı da ekleniyor. 
Brüt ücretteki artışın net gelir üzerindeki 
yansımasını ve piyasaya gerçek katkısını 
ancak bu şekilde görebiliriz.” 
İTO Başkanı Avdagiç, üçüncü taleplerinin 
de kıdem tazminatı üst limitine ilişkin oldu-
ğunu vurguladı. Avdagiç, “Kıdem tazminatı 

üst limiti artış oranlarının enflasyon oranıyla 
doğru orantılı olması, katlamalı bir artış ol-
maması lazım. İş dünyasının yükünü öngö-
rülenin üzerinde etkilememesi için bunu da 
önemli görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
- “Artan kredi talebin karşılanması hususun-
da görüşmelerimiz devam ediyor”
Banka kredilerine erişimde yaşanan so-
runlara değinen Avdagiç, “Burada meseleyi 
daha doğru ortaya koymak lazım. Bankacı-
lık sisteminin tamamen kapalı olması söz 
konusu değil. Bir süredir selektif kredi süreci 
devrede” dedi. Avdagiç, şöyle devam etti: 
“Bununla beraber, şu anda iş dünyasının 
artan enflasyon oranları dikkate alınarak, 
gerek yeni projeleri realize etmek gerekse 
işletme sermayesi ihtiyacı arttığı için, eski-
ye göre daha fazla kredi ihtiyacı olabiliyor. 
Artan kredi talebinin karşılanması hususun-
da Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak 
üzere ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.”
Avdagiç, gençlerin iş dünyasının şu anda 
ve önümüzdeki dönemde talep edeceği 
pozisyonlara göre yetiştirilmesi gerektiğini 
vurguladı. Avdagiç, “Şu anda en büyük açık 
mavi yakalılarda gözüküyor. Mavi yakalılara 
yönelik Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı 
hamle önemli. Mesleki eğitim merkezlerin-
deki öğrenciye aynı zamanda mavi yakalı 
olarak çalışıyorsa devlet bir ödeme yapıyor. 
Benim önerim, devletin bu verdiği imkan-
lardan faydalanarak, işyeri de bu çalışanlara 
ilave bir ödeme yapsın ki bu gençleri bu po-
zisyonlarla ilgili motive edelim.” önerisinde 
bulundu.

H H H

İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in toplantıda 
verdiği diğer mesajlar:
- Enflasyonla mücadele: Tüketicinin doğru 
fiyatlama yapan firmaları alımlarıyla ödül-
lendirip, sıkıntılı fiyatlama yapanlardan kaçı-
narak bir denge oluşturmasının enflasyonla 
mücadeleye katkı verebileceğini düşünü-
yorum.
- Mesleki eğitim: Türkiye’de biraz rafa kal-
dırılan çıraklık, kalfalık, ustalık süreci tekrar 
gündeme alındı. Bu paketin içinde yakla-
şık 1 milyona doğru giden çalışan öğrenci 
işçi adayı var. Hep şikayet ettiğimiz, “Eğitim 
sistemi ABC statülerine sahip insanlar yetiş-
tiriyor, ancak iş dünyası XYZ statülerine sa-
hip insan talep ediyor, bunlar örtüşmüyor” 
konusu vardı. Şu anda mesleki eğitim mer-
kezleri vasıtasıyla devrimsel bir adım atıldı. 
Yavaş yavaş yansımaları başladı.
- Yerli otomobil: TOGG’un dünyada da me-
rakla beklendiği gözüküyor. Ben fevkalade 
iyimserim. Otomotiv sanayinde faaliyet 
gösteren bir şirketin de yönetim kurulu 
başkanı olarak heyecanla takip ediyorum. 
Türk otomotiv sanayisinde de çok ciddi 
katkı yapacak bir ürün. 1966’da ürettiğimiz 
Anadol’dan sonra ilk defa kendi markamızla 
ürettiğimiz bir aracımız olacak.

Şekib AVDAGİÇ 
İstanbul Ticaret Odası Başkanı 

Dünya büyük bir değişimin eşiğin-
de… İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 
kurulan yeni dünya iki kutupluydu. Bu 
dünya düzeninde büyük güçler arasın-
da gerçek anlamda bir “Soğuk Savaş” 
dönemi yaşandı. İki büyük güç; ABD ve 
Sovyetler Birliği ile onların müttefikleri 
arasında kapitalist ve sosyalist eksenli 
olarak farklı coğrafyalarda düşük yo-
ğunluklu savaşlar süregeldi. 1991 yılı 
sonunda SSCB ve Doğu Bloku’nun ta-
rih sahnesinden çekilmesiyle birlikte ise 
düşük yoğunluklu bölgesel savaşlar, ye-
niden sıcak çatışma alanlarına döndü.

Dünyanın gidişatı ne siyasal anlam-
da, ne de ekonomik anlamda iyi gözük-
müyor. Ama Türkiye, fırtınalar bölge-
sinde bir istikrar ve güven adasıdır. 

Diğer ülkelere baktıkça ülkemizdeki 
huzurun değerine paha biçemeyiz. Biz-
ler de İstanbul iş dünyası olarak bu ha-
zineye sahip çıkıyoruz, çıkmaya devam 
etmeliyiz. Evimizde güvende olduğu-
muz sürece, üstesinden gelemeyece-
ğimiz hiçbir zorluk olmayacaktır.

Elbette bizim de sorunlarımız var; 
ama sorunları çözme kabiliyetimiz ve 
çözme yeteneğimiz de var. Bu da bizi 
geleceğe dair umutlu yapıyor. Küresel 
ekonomideki gelişmeler bizi destek-
liyor. Çünkü küresel ekonomide artık 
“gelişen ekonomiler” lehine büyük bir 
dönüşüm yaşanıyor.

Gelişen ve yükselen ekonomile-
rin küresel ekonomideki payı ilk kez 
2008’de yüzde 50’nin üzerine çıkarken, 
2021’de yüzde 60’a yaklaştı. Önümüz-
deki 5 yıl içinde dünya toplam mal 
ihracatında da gelişen ekonomilerin 
payının yüzde 50’yi aşması bekleniyor. 
2019’dan itibaren gelişen ekonomilere 
giden doğrudan yabancı yatırımların 
payı, ilk kez gelişen ekonomilere giden 
yatırım rakamını aştı.

Bunu önemsiyoruz. Aynı şekilde 
küresel yönetişimde yaşanan gelişme-
ler, bölgesel blokların oluşumu, küresel 
ekonomiye alternatif yapıların inşa edil-
mesi dünyadaki değişimi kuvvetlendiri-
yor. Şimdi bu değişimlerle birlikte gelen 
fırsatları, Türkiye adına büyük imkan 
olarak görüyoruz. Coğrafyamız, sağla-
dığı avantaj kadar zorluklar da getiriyor. 
Ama riski bertaraf edip fırsata çevirebi-
lecek deneyime ve güce sahibiz.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı 
ile elde ettiğimiz fırsatlar bunun somut 
örneğidir. Şimdi biz, küresel ticarette 
öne çıkan tedarik avantajını iyi de-
ğerlendirmeye odaklanmalıyız. Bunu 
başardığımızda, uzun dönemli pozitif 
ayrışma alanı oluşturabilir; üretimde 
kalıcı büyümeyi ve refahımızı artırabi-
liriz.

“Arz güvenliğini” garanti edecek 
“sürdürülebilir bir küresel tedarik mer-
kezi” olmayı odağa alan kısa, orta ve 
uzun vadeli bir plan oluşturmalıyız.

- “Pazar ve ürün çeşitlendirmesiyle 
dünya ticaretindeki payımızı daha da 
yukarıya taşıyabiliriz”

Böylesi bir iddia, Türkiye’nin yeni kal-
kınma hikayesinin ana teması olacak-
tır. Ayrıca önümüzdeki gündem mad-
desi, ülkemizin küresel resesyondan 
mümkün olduğunca az etkilenmesi ol-
malıdır. Bu konuda faizlerin indirilmesi 
dahil, atılan tüm adımları önemsiyoruz. 
Biz resesyona karşı tahkimatımızı güçlü 
yaparsak; üretim maliyetlerimizi den-
gede tutarak rekabet avantajı sağlar; 
pazar ve ürün çeşitlendirmesiyle dünya 
ticaretindeki payımızı daha da yukarıya 
taşıyabiliriz.

Biz reel sektör temsilcileri olarak bu 
konuda üzerimize düşeni yerine getir-
menin çabası ve gayreti içindeyiz. Türk 
özel sektörü ve Türk girişimcisi; küresel 
ekonominin yüksek enflasyon ve reses-
yonla büyük sınavında, ülkemizin üre-
tim ve ihracat gücünü koruyabilmesi 
ve pozitif yönde ayrışması için her türlü 
fedakarlığı yapıyor. Bu konuda tüm ke-
simlerin aynı hassasiyet ve sorumluluk 
anlayışı içinde olduğundan ve olaca-
ğından kuşkumuz yok.

Bütün gücümüzle 2022’nin kala-
nı ve 2023 için yapılacaklar listemizin 
önceliklerimize odaklanacağımız bir 
döneme girdik. Sözgelimi finansmana 
erişimi, yatırım ve ihracat için çabala-
yan girişimci ve şirket için kolay kılma-
lıyız. Üretime ve ihracata verilecek her 
desteğin, fazlasıyla ekonomiye döne-
ceği açıktır. 

Biliyoruz ki, kredi mekanizmasındaki 
bozulma, üretimde kaçınılmaz daralma 
anlamına gelmektedir.

Türkiye tüm zorlukları Hükümet 
ve özel sektörle birlikte kolay kılacağı-
nı gösteriyor. Ekonomiyi, dolayısıyla 
ülkemizin geleceğini günlük siyasete 
indirgemeden doğru istikamet üzere 
gitmeyi sürdürmeliyiz. 21. yüzyılı Türk 
Yüzyılı yapacak olan, hep birlikte “yeni 
kızıl elma”mız olan “dünyanın gelişmiş 
10 ekonomisinden biri olma” hedefine 
doğru yürümeliyiz.

İTO Başkanı 
Avdagiç’ten ‘asgari 
ücret’ açıklaması:

21. yüzyılı Türk yüzyılı 
yapacak ‘yeni kızıl elma’mız

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 693 bin üyesi ile İstanbul 
iş dünyasının çatı örgütü olan 
İstanbul Ticaret Odası’nın Başkanı 
Şekib Avdagiç’in ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen İTO 140’ıncı Yıl Özel 
Ödülleri Programı’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, işveren ve çalışanlara 
yönelik yeni kararları açıkladığı 
İTO’nun 140’ıncı Yıl Özel Ödülleri 
Töreni’ndeki konuşmasında İTO’nun 
Türkiye’nin geleceğine adanmış bir 
misyonla faaliyetlerini sürdürdüğünü 
vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
koronavirüs salgını döneminde, 
iş dünyasının bu krizden en az 
seviyede etkilenmesi için İTO ile 
etkin çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oda 
Başkanımız Şekib Avdagiç’in, 
bu süreçte gösterdiği gayretin 
ve yaptığı fedakarlıkların bizzat 
şahidiyiz. Bunun yanında, Şekib 
Beyin İstanbul Dünya Ticaret 
Merkezi’nden Teknopark İstanbul’a 
kadar ülkemize kazandırdığı pek çok 

eseri de yakından takip ettik. İnşallah 
önümüzdeki dönemde de Şekib 
Beyle bu çalışmaları, hep daha ileriye 
taşıyarak devam ettireceğimize 
inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Ülke için üreten, katma değer 
sağlayan, istihdam oluşturan iş 
insanlarının her birine teşekkür eden 
Erdoğan, bugüne kadar İTO nasıl 
bir olduysa, nasıl beraber olduysa, 
nasıl kardeş olduysa, bundan sonra 
da aynı birliğini, beraberliğini, 
kardeşliğini yürütmesinin İstanbul’a 
ve İTO’ya çok şeyler kazandıracağına 
inandığını sözlerine ekledi.
“İSTANBUL TÜCCARI TÜM 
ZORLUKLARDA İNİSİYATİF ALDI”
Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen programda bir konuşma 
yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 
1882 yılında Dersaadet Ticaret Odası 
adıyla kurulan İTO’nun bugün ortak 
sayısı 1.5 milyon kişiye ulaşan 700 
bin İstanbullu firmayı temsil ettiğini 
söyledi.
Avdagiç, “Biz ama’sız, fakat’sız bir 
şekilde, yerli ve milli ekonomiyi 
sarsılmaz bir şekilde inşa edenlerle 

‘beraber yürümeye’ devam edeceğiz. 
Biz biliyor ve inanıyoruz ki, Türkiye 
ekonomisi, tüm aktörlerinin dinamik 
yapısıyla küresel ekonomideki yerini 
daha da yukarı taşıma ve karşı 
karşıya kaldığı tüm güçlükleri yenme 
gücüne ve potansiyeline sahiptir. 
Biz Türk özel sektörü olarak bayrağı 
daha da yukarı taşımanın azim 
ve gayretindeyiz. İhtiyacımız olan 
tek şey, birbirimize inanmamızdır” 
ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin son 20 yılının İTO’nun 
hızla büyüdüğü, girişimcilerimizin 
cesaretle iş yaptığı bir 20 yıl 
olduğunu kaydeden Avdagiç, 
“2001’de en büyük ekonomik 
yıkımdan çıkan Türkiye, 2008 
küresel krizini aşarken, 15 Temmuz 
hain FETÖ darbesinde tek yürek 
olurken, pandemiden en az etkilenen 
ülkelerden biri olma başarısı 
gösterirken, İstanbul tüccarı tüm 
zorluklarda inisiyatif aldı, birlik ve 
beraberliğimize sahip çıktı. İstanbul 
ekonomisi büyüdükçe, Türkiye daha 
da ilerledi, Türkiye dünya liginde 
yükseldikçe İstanbul’un potansiyeli 

Cumhurbaşkanı Erdoğan,   İTO’nun 140’ıncı Yıl Özel 
Ödülleri Programı’na katıldı

693 bin üyesiyle 
İstanbul iş dünyasının 
çatı kuruluşu olan 
İTO, kuruluşunun 
140’ıncı yıl dönümünü 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleriyle 
gerçekleştirilen özel bir 
ödül töreni ile kutladı.

daha da arttı” dedi.
Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
tohumlarını ektiği İstanbul 
sevdasından ilhamla, İstanbul iş 
dünyası için coşkuyla çalıştıklarını 
ve İTO’nun 20’nci dönemini bir 
atılım devrine çevirdiklerini belirtti. 
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ni 1100 
girişimciyle Türkiye’nin ve bölgenin 
en büyük start-up ve girişimcilik 
merkezine dönüştürdüklerini, 
Teknopark İstanbul’u da savunma 
sanayimizin gözbebeği yaptıklarını 
kaydeden Şekib Avdagiç, “Yine tarihi 
Liman Hanı restore edip kültür ve 
eğitim dünyamıza kazandırdık. 
İDTM’yi pandemi döneminde 
yaptığımız yatırımlarla Avrupa’nın 
ve bölgemizin en modern fuar 
merkezlerinden biri haline 
dönüştürdük. Fuar merkezinin 
doluluk oranını yüzde 100’e yakın 
artırdık. Sözün özü; bir görev dönemi 
içinde en çok icraat ve faaliyet 
gerçekleştiren İTO yönetimi olmak 
için çalıştık” diye konuştu.
Törene Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş, Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya da katıldı.
ÖDÜL KAZANAN KİŞİ VE KURUMLAR
Törende Avdagiç, 140. yıla özel 
hazırlanan şükran belgesini 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim 
etti. Ardından İstanbul Ticaret 

Odası 140. Yıl Özel Ödülleri, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İTO 
Başkanı Şekib Avdagiç tarafından 
takdim edildi. İşte restorasyon, 
kültür-sanat, turizm, teknoloji, 
girişimcilik ve dönüşüm olmak üzere 
6 kategoride ödül kazananlar:
• ‘Restorasyon’ dalındaki ödül; Fatih 
Belediyesi’nin Osmanlı ve Bizans 
mimarisini bir arada yaşatan Yedikule 
Zindanları restorasyonuna verildi. 
Ödül, Fatih Belediye Başkanı M. 
Ergün Turan’a takdim edildi.
  •‘Girişimcilik’ dalında ödüle; 
yenilikçi anlayışıyla laboratuvar 
ortamında elmas üretmeyi başaran 
dünyadaki sayılı şirketlerimizden 
Appsilon layık görüldü. Ödülü, şirket 
adına Oğuzhan Karakaya aldı.
 • Galataport Projesi, İstanbul’a 
dünya standartlarında bir kruvaziyer 
limanı ve yeni kültür destinasyon 
alanı sunması ile ‘Turizm’ dalında 
ödüle layık görüldü. Ödül, Doğuş 
Grubu Şirketleri Başkan Yardımcısı 
Gür Çağdaş’a takdim edildi.
 • ‘Dönüşüm’ alanındaki İTO 140. Yıl 
Özel Ödülleri plaketi, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin 15 
bin eserini İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi ile kalıcı hale getiren Rektör 
Prof. Dr. Handan İnci Elçi’ye sunuldu.
 • ‘Kültür-Sanat’ ödülüne; tarih 
bilincini görkemli yapımlarla yeni 
neslin ve ülkemizin gündemine 
taşıyan Bozdağ Film layık görüldü. 

Ödül, Bozdağ Film Kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Bozdağ’a verildi.
 • ‘Teknoloji’ dalında ödüle; 
Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji 
üretiminin simge ismi, Türk havacılık 
ve savunma tarihine altın harflerle 
adını yazdıran merhum Özdemir 
Bayraktar layık görüldü. Ödülü, 
Bayraktar’ı temsilen Baykar Teknoloji 
CEO’su Haluk Bayraktar aldı.



“İnsanlığa Yatırım: Yeni Bir Küresel 
Düzeni Oluşturmak” temasıyla düzen-
lenen konferansta bir konuşma gerçek-
leştiren Bakan Nebati, küresel ekonomik 

gelişmeler, Türkiye Ekonomi Modeli ve 
bu çerçevede Türkiye’nin sahip olduğu 
güçlü yatırım potansiyelini ele aldı.

Küresel düzeyde borçlanma faiz-

lerinde oluşan artışın, ülkelerin kamu 
borcunun finansmanını zorlaştırdığına 
dikkat çeken Nebati, sıkılaşan finan-
sal koşullar, emtia fiyatlarındaki yukarı 
yönlü baskı ve enerji arzında yaşanan 
sıkıntılara değinerek küresel büyüme-
nin yavaşladığına dikkat çekti. 

Güçlü ve dengeli büyümeyi sürdü-
rürken diğer taraftan da küresel gıda 
krizi ve enerji güvenliği hususlarında ki-
lit rol oynadıklarını söyleyen Bakan Ne-
bati, tahıl koridoru anlaşması ile küresel 
gıda krizine çözüm üreten Türkiye’nin, 
Rusya ile Avrupa arasında enerji gü-
venliğini sağlayabilecek kilit ülkelerden 
biri olduğunu belirtti. Farklı ülkelerden 
birçok katılımcının yer aldığı konferans, 
çok sayıda yatırımcı ve fon yöneticisi-
nin yanı sıra ilgili Bakanların katılımıy-
la gerçekleşti. Konferans kapsamında, 
Suudi Arabistanın Maliye Bakanı Mo-
hammed bin Abdullah Al-Jadaan ve 
Ticaret Bakanı Majid bin Abdullah Al 

Suudi Arabistan’ın 
başkenti Riyad’ta 
düzenlenen 
6. Gelecek 
Yatırım Girişimi 
Konferansı’na katılan 
Hazine ve Maliye 
Bakanı Nureddin 
Nebati, bir dizi 
temaslarda bulundu. 

Hazine ve Maliye Bakanı  Nureddin Nebati Riyad’ta

Qasabi ile görüşen Nebati, bölgedeki 
istikrarın sağlanması açısından iki ülke 
arasındaki ilişkilerin önemine değine-
rek son dönemde ivmelenen ticareti 
daha dengeli ve sürdürülebilir kılabil-
mek için atılacak adımları kapsamlı bir 
şekilde istişare ettiklerini söyledi. Pub-
lic Investment Fund, S&P, MADR, Saudi 
Global Ports Co, PSA Group, SAPTCO, 
Standard Chartered, Franklin Temple-
ton gibi dünyanın bilinen kuruluşlarının 
üst düzey yöneticileri ile de bir araya 
gelen Bakan Nebati, Türkiye ekonomi-
sinin son dönemde kaydettiği olumlu 
gelişmeleri, Türkiye Ekonomi Modelini 
ve sunduğu fırsatları dile getirdi. Sos-
ya medya hesabı Twitter’dan yaptığı 
açıklamada Nebati, “Ülkemizin güçlü 
yatırım potansiyelini aktardık. Yatırımcı-
ların Türkiye’ye olan ilgisinin artarak de-
vam ettiğini görmek bizi memnun etti. 
Türkiye Yüzyılı yolunda emin adımlarla 
ilerlemeye devam ediyoruz.” dedi.
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Mart ayında yollara çıkmaya hazır-
lanan Togg, tedarikçi ağını oluşturmak 
için 300 startupla görüştü, 20’siyle şim-
diden el sıkıştı. Böylece Togg, startup-
lara unicorn olmanın yolunu açacak. 
Türkiye’deki otomotiv dönüşümü Tog-
gether olacak.

Türkiye’nin prestij projelerinden 
Togg, seri üretim bandından ilk aracını 
29 Ekim 2022 tarihinde indirdi. 2023’ün 
şubat ayında ön satışa çıkması, mart 
ayında ise yollarda olması planlanan 
Togg’un ilk modeli, 6 farklı renk seçe-
neği ile C-SUV olarak üretilecek. 2030’a 
kadar 5 farklı modeli ile 1 milyon cihaza 
ulaşması planlanan Togg’un, ilk etapta 
ise 100 bin adet olarak banttan inmesi 
öngörülüyor.

‘Fabrika değil teknoloji kampüsü’ 
olarak adlandırılan Gemlik Kampü-

sü’nün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve çok sayıda davetli-
nin katılımıyla yapıldı. Açılışta Togg’un 
bir otomobil değil, akıllı cihaz olduğu 
belirtilerek, tedarikçilerinin startuplar-
dan oluştuğunun altı çizildi.

LOKOMOTİFİN PAYDAŞI
Mobilite ekosisteminde startupların, 

yeni teknoloji çözümlerinin çok önemli 
bir parçası olduğu belirtiliyor. Startup-
lar ile birlikte teknolojik yeniliğin daha 
önce hiç görülmemiş bir hıza ulaştığı, 
mobilite ekosisteminin şekillenmesin-
de de startupların kritik bir rol oynadığı 
gözlemleniyor. Bu durumda startuplar, 
lokomotif haline gelen elektrikli araç 
üretiminde kilit bir paydaş görevini üst-
leniyor.

38’İ UNICORN OLDU
Elektrikli araçlar; blockzincirden ya-

zılıma, yapay zekadan siber güvenli-
ğe birçok sektörü içinde barındırıyor. 
Araştırma firması CBInsights verilerine 
göre, dünyada bin 200 unicorn bulu-
nuyor. Bu firmaların değeri 3 trilyon 
869 milyar dolar seviyesinde. Unicorn 
listesinde girişimlerin faaliyet gösterdi-
ği sektörlere baktığımızda ilk 3’te fintek, 
yapay zeka ve otomobil/ulaşım var. Bu 
sektörler de elektrikli otomobilin en çok 
ihtiyaç duyduğu komponentleri üreti-
yor. Unicornların 38’i (yüzde 3’ü), elekt-
rikli araçlarla ilgili çözüm üretip, ürün 
geliştiriyor. Elektrikli otomobiller için 
dönüm noktası olan 2020’den bu yana 
ise sektörle ilgili 16 unicorn çıktı.  

19 STARTUPLA ANLAŞILDI
Tamamen bir akıllı cihaz olarak üre-

tilen Togg, yeni tedarikçilerini startup-
lardan oluşturuyor. Akıllı cihazı üret-
mek için 300 startup firmasıyla masaya 
oturan Togg yetkilileri, şimdiye kadar 
19 startupla ve 1 unicornla el sıkışıldı-
ğını belirtti. Startuplardan tedariklerini 
artıran Togg, oluşturduğu ekosistemle 
hem ‘yenilig’te markasını büyütecek 
hem de Türk startupların unicorn ol-
maya giden yolunu açacak. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Türkiye’de otomobil üretimin-
deki tarihi değişimi, “Elektriklinin kural-
larını Türk startupları belirleyecek” diye 
yorumladı. Bakan Varank, “Oyunun ku-
ralını değiştirecek yetkinliğe sahip star-
tuplarımızla küresel rekabette fark yara-

Startup tedarikçiyle  Toggether dönüşüm
tacağız. Togg’un yeni model geliştirme 
süreçlerinde Türk startuplarının yeri 
daha da büyük olacak” diye konuştu.
QTedarik sanayi vites yükseltecek

Gemlik Kampüsü’nün açılış töreni 
öncesinde açıklamalarda bulunan İTO 
Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye gibi oto-
motiv sanayinde güçlü bir ülkenin artık 
kendi markasıyla pazarda yer alacağına 
dikkati çekti.

Avdagiç, “Bugüne kadar farklı dünya 
markalarının taşıtlarını üretiyorduk, an-
cak şimdi kendi markamızla kendi taşı-
tımızı üretiyoruz. Bugün, Türk otomotiv 
sanayinin ve bununla beraber Türk oto-
motiv tedarik sanayinin vites yükseltti-
ği bir gün olacaktır. Bundan sonra çok 
daha fazla Türk markasının bu süreci 
takip edeceğine ve dünya pazarını daha 
etkili ele alacağına inanıyoruz” dedi.

QBİRLİKTE UNİCORN OLACAK
Türkiye’nin otomotiv sektörüne ken-

di markası ile giriş yapmasının önemli 
olduğunu vurgulayan OSTİM Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, konu 
hakkında şunları söyledi: “20. yüzyılın 
başındaki içten yanmalı motorlu binek 
otomobili sektörü nasıl bir kırılmaya 
işaret ediyorsa 21. yüzyılın başında da 
elektrikli otomobil benzer bir kırılmaya 
işaret ediyor. Türkiye, bunlardan birinci-
sinde treni kaçırmıştı. Togg ve Günsel’in 
önemli bir sanayi ekosistemi harekete 
geçirme potansiyelleri bulunuyor. Yer-
li elektrikli araç üreticileri büyüyecek, 
startupların unicorn olma potansiyeli 
artacak. Özetle, elektrikli cihaz üretici-
leri baş unicorn olurken tedarikçisini de 
unicorn yapmak için fırsatlar sunacak.”

Q‘YENİLİĞE YOLCULUK’ 
DURAKLARI

2018
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu 

(Togg), Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, 
Zorlu Holding ve TOBB ortaklığında ku-
ruldu.

2019
Türkiye’nin yerli otomobilinin tasa-

rımı tamamlandı, prototipi üretildi ve 
modelleri kamuoyuna tanıtıldı.

2020
Otomobilin adı Togg olarak belirlen-

di ve üretim fabrikasının inşasına baş-
landı.

2021
Togg’un yeni logosu ve konsept ara-

bası tanıtıldı. AB pazarına yönelik Sttut-
gart’ta Togg Europe kuruldu.

2022
Bataryaların üretimi için Farasis şir-

ketiyle ortaklık yapıldı. Togg, CES Tü-
ketici Elektronik Fuarı’nda sergilendi. 
Fabrika tamamlandı. Üretilen ilk Togg 
banttan indi. Togg’un 2 modeli daha 
tanıtıldı. Şarj ünitesi için Trugo firması 
kuruldu.

2023
C-SUV modelinin şubatta ön satışa 

çıkması, martta yollarda olması planla-
nıyor.

2030
5 modelin üretilmesi ve toplamda 1 

milyon aracın yollarda olması öngörü-
lüyor.

Dünyadaki bin 200 
unicornun 38’i elektrikli 
araçlarla ilgili çözüm 
üretiyor, ürün geliştiriyor. 
2020’den bu yana 16 
startup, elektrikliyle 
unicorn oldu. En fazla 
unicorn, elektrikli 
otomobil üreticisi 
ülkeler olan Çin, ABD ve 
Almanya’dan çıktı.
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Keyvan Havacılık’a önümüzdeki yıllarda 
büyük başarılar diliyor, Keyvan ve GE 
Aerospace olarak iş ilişkimizin uzun yıllar 
verimli bir şekilde sürmesini umuyoruz.”

Nihai Veri Tabanına ulaşmak için EASA 
standartlarına uygun yoğun kalite 
süreçlerinden  geçilmesi gerekiyor
Yüksek bir Ar-Ge gücü gerektiren ve 

oldukça zorlu aşamalar sonrası hayata 
geçirilen ‘navigasyon veri tabanı’, dün-
ya çapında 26.000’den fazla havaalanı, 
sivil, özel ve askeri kategori dahil olmak 
üzere 33.000’den fazla pist; havayolu, 

seyir yardımcıları, ara noktalar ve prose-
dürler, kısıtlayıcı ve yasaklanmış bölgeler 
gibi milyonlarca satır veriyi içeriyor. Veri 
işleme ve kalite kontrolleri ise ED-76A 
(D0-200B} uluslararası standardı ile ED-
77 (D0-201B) standardına göre gerçek-
leştirilirken, veri gereksinimleri, dünyada 
sadece 4 şirketin sahip olduğu 2017/373 
sayılı AB Yönetmeliği ve EASA Tip 1DAT 
Sağlayıcı Sertifikası ile uyumlu şekilde 
sağlanıyor. 

Keyvan Havacılık, verileri işlemek 
ve ARINC 424 veritabanının son halini 
oluşturmak için Veri Kalitesi Gereksi-
nimleri (DQR) ve Havacılık Bilgi İşleme 
Prosedürünü uygulanmaktadır. . Yapı-
lan her güncelleme ve değişiklik, kalite 
sistemindengeçmekte, AB Yönetmeliği 

2017/373’ün yanı sıra RTCA D0-200 ve 
EUROCAE ED-76’nın ihtiyaçlarını kar-
şıladığından ve nihai sonucun devlet 
yayınlarına göre mevcut olan en gün-
cel, eksiksiz ve güvenilir bilgileri içerdi-
ğinden emin olmak için her türlü çaba 
gösterilmektedir. 

Türk havacılığında yeni başarı  
hikayeleri yazmayı hedefliyor
Keyvan Havacılık ve GE Aerospace iş 

birliği, Türk uzay ve havacılık endüstrisi 
için yenilikçi imkanlar ve değerler ya-
ratıyor; yakın gelecekte yeni olasılıkla-
rın ve projelerin önünü açıyor. Keyvan 

Havacılık, havacılık güvenliği ve küresel 
standartları takip etmeyi ve bu yüksek 
rekabet ortamında müşteri ihtiyaçlarını 
destekleyebilmeyi taahhüt ediyor. Ar-Ge 
departmanını kurarak yeni çözümlerle 
havacılık müşterilerine fayda sağlayabi-
lecek yeni fikirler ve projeler üzerinde 
çalışan Keyvan, üniversitelerlebirlikte 
çalışmayı gelişim planının bir parçası 

haline getiriyor. 
Keyvan Havacılık, uluslararası marka-

larla iş birliği yaparak daha fazla başarı 
hikayeleri yaratmayı hedefliyor.

Keyvan Havacılık A.Ş. Hakkında
Keyvan Havacılık, uçuş operasyo-

nu ve veri analitiği ile ilgili yenilikçi fikir, 
ürün ve çözümlerle müşterileri destekle-
mek için özel olarak çalışan bir havacılık 
destek ve hizmet şirketidir. Sektöründe 
yüksek kalitede hizmet sunmayı hedef-
leyen Keyvan Havacılık, dijital inovas-
yonun en üst düzeyde kalite kontrol ve 
kontrollerle birleştirilmesiyle geliştirilen 
geniş bir hizmet yelpazesi sunar. 

Bu kapsamda, uçak aviyonik üreti-
cisi, havayollarının uçuş operasyon de-
partmanları, uçuş planlama sistemleri, 
havalimanları, uçuş simülatörleri için 
deneyim, özel eğitim ve bilgi birikimi ile 
hizmet verir. 

Hizmetler arasında yer alan Havacı-
lık ve Navigasyon Veri Tabanı ise üretim 
hattının ana çekirdeğidir. Keyvan Hava-
cılık Grubu’nun misyonu, deneyimli eki-
bi tarafından analiz edilen güvenilir veri 
içeriği ile dünya çapında veri kapsamı 
sunmaktır.  Keyvan Havacılık, müşteri-
lerini uçuş planlama ve rota analiz çö-
zümleri, simülatör veri gereksinimleri 
ve yeni sistem geliştirme seçenekleri ile 
desteklemek için kendi Havacılık ve Na-
vigasyon Veri Tabanını kullanmaktadır.

İ
stanbul Airshow’da düzenlenen imza 
töreninin açılış konuşmasını Sivil Ha-
vacılık Genel Müdür Vekili Prof. Dr. 
Kemal Yüksek gerçekleştirdi. Anlaş-

ma ile Keyvan Havacılık, Türkiye’nin Milli 
Teknoloji Hamlesi doğrultusunda geliş-
tirdiği havacılık ve navigasyon veri tabanı 
hizmetini, GE Aerospace’in ürettiği uçuş 
yönetim sistemlerini (FMS) kullanan 
uçaklarda sunmaya başlayacak. Aynı za-
manda Keyvan Havacılık navigasyon veri 
tabanı, GE Aerospace’in ’un onaylı veri 

sağlayıcılarından biri 
olacak. Türkiye’de 

ilk ve tek, dün-
yada ise dör-
düncü onaylı 
havacılık ve 
navigasyon veri 
tabanı hizmeti 

sunan Keyvan 
Havacılık, dün-

ya devi avionic 
sistem üreticisi 

Gene-
r a l 

Electric (GE) Aerospace  ile anlaşma im-
zaladı. 13. İstanbul Airshow’da düzenle-
nen imza töreninin açılış konuşmasını 
Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Prof. 
Dr. Kemal Yüksek gerçekleştirdi. Anlaşma 
ile Keyvan Havacılık, Türkiye’nin Yerli ve 
Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda 
analiz edilen ve geliştirilen havacılık ve 
navigasyon veri tabanını GE Aerospa-
ce’in Uçuş Yönetim Sistemi’ni kullanan 
tüm havayolu ve operatörlere sunma 
imkanına sahip oldu.

Türkiye’nin Yerli ve Milli 
Teknoloji Hamlesi’ne katkı

Keyvan Havacılık CEO’su ve Kurucu-
su Mehmet Keyvan, 13. Uluslararası Sivil 
Havacılık & Havalimanı Fuarı & Havacılık 
Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu’n-
da (İstanbul Airshow 2022) düzenlenen 
imza töreninde yaptığı konuşmasında, 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın açıklamaları ve Bakanlı-
ğımızın Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu 

doğrultusunda ülkemizin ekonomik gü-
cüne güç katacak çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Şubat 2022’de EASA’dan onay 
alarak tasdikli havacılık ve navigasyon veri 
tabanı sağlayan ülkeler arasındaki yeri-
mizi sağlamlaştırdık. Bu yeni adımımızda 
GE Aerospace  ile el sıkışarak, uçaklarını 
GE Aerospace’in  uçuş yönetim sistemleri 
ile donatan havayollarına ve hava ope-
ratörlerine hizmet veriyoruz. 7/24 daha 
iyi ve gerçek müşteri hizmeti ile birlikte 
rekabetçi fiyatlandırma ve daha iyi öde-
me yöntemi ve gerekli standartlarla sınır-
lı kalmadan her ihtiyaca özel çözümler 
sunuyoruz. Amacımız, Türkiye merkezli 
havayollarını, hava operatörlerini, sivil ve 
askeri helikopter ile uçak operatörlerini 
yerel ürün ve hizmetlerle destekleye-
rek yerel ekonomiye de katkı sunmak ve 
hizmetlerimizi diğer ülkelere de taşıya-
rak ülkemize ihracat geliri kazandırmak-
tır. Personelimize yönelik hazırladığımız 
tasdikli eğitim sistemine sahip olmamız, 
çalışmalarımızı dünya çapında en yüksek 
standartlarda hazırlamamızı sağlıyor” ifa-
delerini kullandı.

GE Aerospace EMEA Ticari Direk-
tör Tawfic Hammad ise şunları söyledi: 
“Keyvan Havacılık ile iş birliği yapmaktan 
ve Türk havacılık sektörü için yenilikçi 
navigasyon veri tabanı yetenekleri oluş-
turma çalışmalarına destek vermekten 
dolayı mutluluk duyuyoruz. Şirketlerimi-
zin bu sözleşmeyi imzalama süreçlerinde 
muhteşem çabaları için Keyvan Havacılık 
CEO’su ve Kurucu Başkanı Mehmet Key-
van’a ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. 

Keyvan Havacılık, GE Aerospace’in uçuş yönetim       sistemlerine veri tabanı sunmaya hazır

Keyvan Havacılık ve GE Aerospace  teknolojide güçlerini birleştirdi 
Keyvan Havacılık, 

GE Aerospace uçuş 
yönetim sistemlerine 

yönelik veri tabanı 
hizmeti sunmak üzere 

iş birliği anlaşması 
imzaladı. 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İs-
tanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yayınla-
dığı ‘Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönme-
yen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler’ 
adlı kitabın tanıtım toplantısına katıldı.

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Ta-
tar, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 
yayınladığı ‘Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç 
Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen 
Ömürler’ adlı kitabın tanıtım top-
lantısında konuştu. Cumhurbaşkanı 
Tatar, Kıbrıs’ta verilen mücadelenin 
günümüzde de sürdüğüne dikkat 
çekti. Tatar, Doğu Akdeniz’deki enerji 
kaynaklarının mücadelesinde Kıbrıs’ın 
öneminin bir kez daha ortaya çıktığını 
vurguladı. Tatar kitapla ilgili olarak ise 
“Bu kitaptaki mesajların bütün dünya-
ya duyurulması da mücadelemizde 
bir aşamadır. Bu kitapta birçok ayrıntı 
ve çok anlamlı olaylar var” ifadelerini 
kullandı.

 Nehir söyleşi türündeki kitap, 
yazar Nazlı Berivan Ak’ın Cumhur-
başkanı Tatar ile gerçekleştirdiği de-
taylı söyleşiye dayanıyor. Kitap, aynı 
zamanda Kıbrıs tarihinin köşe taşları-
nı, önemli isim, an ve olayları içeren 
bir rehber niteliği taşıyor. Fotoğrafçı-
lığa genç yaştan beri meraklı olan Ta-
tar’ın çektiği fotoğraflarla beraber Kıb-
rıs tarihinden kesitler sunan görseller 
de kitapta yer alıyor. Maraş açılımı, 
turizmde yeni yaklaşımlar, yeni çağda 
toplumsal değişim ve dönüşümlerin 
Kıbrıs üzerine etkisi, ticaret hamlele-
ri ve Türkiye ile ilişkiler gibi konulara 
dair kitapta önemli açıklamalar yapan 
Tatar, söyleşi boyunca Rauf Denktaş, 
İlham Aliyev, Asil Nadir gibi isimlerle 
özel anılarını da paylaşıyor. 

Kitabın tanıtım toplantısında açık-
lamalarda bulunan KKTC Cumhur-
başkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta Türkle-
rin varlığını sürdürebilmesi için çok 
bedeller ödedik, acılar çektik. Hiçbir 
zaman yılmadık, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin yanımızda olduğunu biliyorduk. 
1974’te Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıb-
rıs’ta yeni bir dönem başladı. Şimdi bu 
hikayemiz anavatan Türkiye’nin des-
teğiyle devam ediyor” dedi.

 TATAR: “BAĞIMSIZLIĞIMIZI,  
HÜRRİYETİMİZİ, 

ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KOLAY 
KAZANMADIK”

 Kıbrıs’ta Türk varlığının önemine 
de değinen Tatar, “Doğu Akdeniz’de 
yaşananların çok daha önemli hale 
geldiği bu günlerde KKTC’nin de ne 

kadar önemli olduğu bir kez daha 
görüldü. Mücadelemizi vermeseydik 
Kıbrıs şu an bir Yunan adası olacaktı. 
Türkiye’nin geleceği için de Kıbrıs çok 
önemlidir. Yaptığımız Türklük müca-
delesinin ne kadar önemli olduğunu 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Türki-
ye’yi Kıbrıs’tan çıkarmak için büyük 
oyunlar oynanıyor. Bağımsızlığımızı, 
hürriyetimizi, özgürlüğümüzü kolay 
kazanmadık. Uluslararası oyunu bü-
yük bir direnişle yıktık, Kıbrıs’taki Türk 
varlığının anavatan Türkiye’nin çatısı 
altında olacağını bütün dünyaya hay-
kırdık” diye konuştu.

 “KKTC’NİN TANINMASI İÇİN 
MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

 İstanbul Ticaret Odası himayele-
rinde yayımlanan kitapla ilgili de gö-
rüş belirten Tatar, “Bu kitaptaki me-
sajların bütün dünyaya duyurulması 
da mücadelemizde bir aşamadır. Bu 
kitapta birçok ayrıntı ve çok anlamlı 
olaylar var. KKTC’nin tanınması için 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, ‘KKTC’nin tanınma 
zamanı gelmiştir’ demiştir. Bu mesaj 
çok önemlidir. Anavatan ile ilişkileri-
mizin daha da güçlenmesi Kıbrıs’ta 
varlığımızı devam ettirmemiz için 
Türkiye’nin gücüne ihtiyacımız vardır” 
şeklinde konuştu.

 İTO’nun Eminönü Merkez Bina-
sı’nda gerçekleştirilen tanıtım toplan-
tısına ev sahipliği yapan İTO Başkanı 
Şekib Avdagiç de Kıbrıs Sevdası kita-

bının Cumhurbaşkanı Tatar’ın ‘ateşi 
sönmeyen bir ülkünün peşinde’ ge-
çen ömrünü anlattığını hatırlatarak, 
kitabın Türkiye ile Kıbrıs’ın kaderinin 
de, geleceğinin de bir ve beraber ol-
duğunun en somut göstergesi oldu-
ğunu söyledi.
AVDAGİÇ: “KKTC, TÜRKLÜĞÜN 

AKDENİZ’DEKİ KALESİ VE  
SAVUNMA HATTIDIR”

 KKTC’nin Türkiye’nin Akdeniz’deki 
övünç kaynağı olduğunu ifade eden 
Şekib Avdagiç, “Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Türklüğün Akdeniz’de-
ki kalesi ve savunma hattıdır. Mavi 
vatanın başladığı yerdir. Bu nedenle 
1950’lilerde başlayan ve Kuzey Kıb-
rıs’ın çağdaş masallar eşliğinde asi-
mile edilmesine, sindirilmesine izin 
vermeyen büyük mücadelenin sür-
mesi elzemdir. Kanaatime göre Ersin 
Tatar ismi, bu mücadele kararlılığının 
günümüzdeki ismidir. ‘Kıbrıs Sevda-
sı’ kitabı da, mücadeleyi hücrelerine 
kadar yaşayan, bu mücadelenin her 
aşamasında bulunmuş Cumhurbaş-
kanı Tatar’a bir vefa borcumuzdur” 
diye konuştu.

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tav-
rını ve duruşunu net ortaya koyan bir 
politikacı olduğunu belirten İTO Baş-
kanı Avdagiç, “Cumhurbaşkanı Tatar, 
bağımsız ve kendi ayakları üzerinde 
duran güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cum-

huriyeti hayal ediyor, bunu planlıyor. 
Kıbrıs Türkünün ticaretle, üretimle güç 
kazanacağının farkında. Bunun içinde 
iş dünyasına büyük önem veriyor. 
Kuzey Kıbrıs’ta yatırımın artması için 
çabalıyor, Kıbrıslı tüccarların büyüme-
si için gayret gösteriyor. Biz buna şa-
hidiz. İstanbul Ticaret Odası’na yaptığı 
ziyaretler de, bunun en somut göster-
gesidir” şeklinde konuştu.

 “KÜLTÜRLE BİRLİKTE YÜRÜYEN  
TİCARET YAPMAYA ÖNEM  VERİYORUZ”

 Konuşmasında kültür ile ticaretin 

mutlaka eş zamanlı bir şekilde var 
olması gerektiğine de değinen Avda-
giç, kültürün olmadığı yerde müstakil 
ticaretin de olamayacağını söyledi. 
Avdagiç, “Daha doğru bir tabirle söy-
lemek gerekirse, ticaretiniz bağımlı 
ticaret olur. 

Bize, ihtiyaç duyduğumuz en 
önemli unsur olan özgüveni aşılayan 
kültüre büyük önem veriyoruz. Deyim 
yerindeyse kültürle birlikte yürüyen 
ticaret yapmaya önem veriyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) 
Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar, İstanbul 
Ticaret Odası’nın 
(İTO) yayınladığı 
’Kıbrıs Sevdası: 
Ateşi Hiç Sönmeyen 
Ülkünün Peşinde 
Geçen Ömürler’ 
adlı kitabın tanıtım 
toplantısına katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İTO’da  ‘Kıbrıs Sevdası’ kitabının tanıtımına katıldı

• İslam dini kadınlara nasıl bakar? 
• Gerçekten erkeklerin üstünlüğü var mıdır?
• Hz. Muhammed bu konuda neler söyledi?
• Peygamberin evlilikleri ve kadına bakışı nasıldı? 
• Kadınların evlilik yaşı ve bu konudaki görüşler nelerdir?
• Peygamber’in eşi Ayşe’nin önemi neydi?
• İFK yani ‘İftira Hadise’si neydi, neler oldu?
• Hz. Ayşe ve mezhep tartışmasındaki önemi?
• O yıllarda yaşanan kıskançlıklar nelerdi?
• İslam dini savaş dini midir yoksa barış dini mi?

Siverek doğumlu olan ve 
Istanbul’da başladığı gazetecilik 
yaşamında 40 yılı deviren 
Doğan Satmış daha önce de 
memleketimiz Şanlıurfa’daki 
Göbeklitepe’yi araştırmış ve “50 
Maddede Göbeklitepe ve Sırları” 
kitabını yazmıştı. Doğan Satmış’ın, 
“50 Maddede Hz. Ayşe ve İslam’da 
Kadın” kitabında şu soruların 
yanıtları yer alıyor:

Hemşehrimiz, tecrübeli gazeteci-yazar Doğan 
Satmış’ın son kitabı çıktı. Satmış bu kitabında, “Hz. 

Ayşe ve İslam’da Kadın” konularını araştırdı. Karakarga 
Yayınları’ndan çıkan ve belli başlı tüm kitapçılarla, 

internetten kolayca bulunabilecek bu kitabı, Doğan 
Satmış’ın yayınlanmış 10’uncu kitabı oldu.
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Hem üretim hem de dış ticaret 
süreçlerinde farklı işbirliklerinin 
kurulmasına sahne olan fuar, 
Uluslararası İş Forumu Gıda 
Güvenliği ve Neslin Muhafazası 
Zirvesi, D8 Büyükelçiler Zirvesi ve 
çeşitli etkinliklerle ‘ticari diplomasinin 
de kalbi’ oldu. 
8 ÇEYREK POZİTİF BÜYÜME
 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin 
Nebati, fuarın açılışında yaptığı 
konuşmada, MÜSİAD EXPO çatısı 
altında bir araya gelmiş olmaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu 
ifade etti. Küresel ekonominin zorlu 
bir dönemeçten geçtiğini belirten 
Nebati, Türkiye’nin ise tüm küresel 
sarsıntılara rağmen tehditleri fırsata 
çevirerek başarıyla ilerlemeye devam 
ettiğini söyledi.
 Türkiye Ekonomi Modeli 
kapsamında atılan adımlarla 
güçlü, dengeli ve istikrarlı büyüme 

trendinin tüm küresel çalkantılara 
rağmen 2022 yılının ilk yarısında da 
devam ederek yüzde 7.5 büyüme 
sağlandığını hatırlatan Nebati, “8 
çeyrektir pozitif büyüme kaydeden 
ekonomimizde makina ve teçhizat 
yatırımları da 11 çeyrekten bu yana 
kesintisiz artmaya devam ediyor. 
Bu durum, büyümemizin sağlıklı bir 
temel üzerine inşa edildiğini açıkça 
ortaya koymaktadır” dedi.
 ENFLASYONLA MÜCADELE
 Güçlü büyüme ivmesiyle toplam 
istihdam rakamlarını salgın öncesi 
seviyenin de üzerine çıkarmayı 
başardıklarını kaydeden Nebati, 
2022’nin ağustos ayı itibarıyla 
toplam istihdamın Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek seviyesi olan 31 
milyon kişiye yükseldiğini aktardı.
 Bakan Nebati, enflasyonla 
mücadeleyi tek haneli rakamlara 
düşürene kadar sürdürmeye devam 

edeceklerini ve bunda kesin kararlı 
olduklarını söyledi. 
 HİZMET İHRACATI SON 20 
YILDA 4 KATTAN FAZLA ARTTI
 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
sürdürülebilir ekonomik büyümenin 
sağlanmasında, hizmet ihracatını mal 
ihracatından ayrı düşünmediklerini 
söyledi. Muş, hizmetler sektörünün; 
net döviz girdisi sağlaması, istihdam 
kaynağı olması ve yarattığı çarpan 
etkisiyle mal ihracatına pozitif katkı 
sunduğunu kaydetti.  Dünyanın 
dört bir köşesine yapılan hizmet 
ihracatının son 20 yılda 4 kattan 
fazla arttığını bildiren Muş, “Tüm 
olumsuzluklara rağmen 2021 
yılında yüzde 57 artışla 55.6 milyar 
dolar olarak gerçekleşen hizmet 
ihracatımız, bu yılın ilk8 ayında da 
yüzde 66’lık artışla 52.5 milyar doları 
yakalamıştır. İnşallah çok kısa bir 
zaman içerisinde 100 milyar dolarlık 

Ticari diplomasinin  kalbi MÜSİAD EXPO’da
Dünyanın dört bir yanından iş insanları, sanayiciler ve girişimciler, 2-5 Kasım tarihle-
rinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret 
Fuarı’nda bir araya geldi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 
iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO, bu yıl 19’uncu kez kapılarını açtı. Yerli ve milli 
teknolojilerin küresel pazarlara tanıtıldığı fuarda; Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu 
başta olmak üzere 120 ülkeden ziyaretçiler ve 60 ülkeden alım heyetleri ağırlandı. 

eşik de aşılmış olacaktır.” dedi.
 TÜRKİYE’DE ÜRETİMİN YAPISI 
DA TARİHİ DE DEĞİŞTİ
 İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
Şekib Avdagiç, MÜSİAD fuarcılığında 
yeni bir zirve oluştuğunu belirterek, 
“MÜSİAD fuarlarının, fuar olmanın 
ötesinde bir anlamı daha var. 
 O da, Türk iş dünyasının en büyük 
hayali olan yerli ve milli üretimin 
hayata geçtiği platformlar olmasıdır. 
Bu özelliği aslında büyük bir fırsat 
da sunuyor. Bizler MÜSİAD fuarlarını 
takip ederek, yerli üretimin gelişimini 
de izleyebiliyoruz. Bundan dolayı 
çok rahatlıkla diyebiliriz ki, MÜSİAD 
üyelerinin taşın altına ellerini 
koymalarıyla birlikte Türkiye’de 
üretimin yapısı da tarihi de 
değişmiştir. 
Anadolu insanının ticarete ve 
üretime aktif bir şekilde dahil olması, 

Türkiye ekonomisine yeni bir vizyon 
ve yetenek kazandırmıştır. Bunu 
sağlayan da MÜSİAD olmuştur” diye 
konuştu.
MÜSİAD EXPO 2022’yi Türkiye 
ekonomisinin barometresi olarak 
gördüğünü dile getiren Avdagiç, 
“Ekonominin nabzı burada atıyor. 
Dünya ekonomilerinin durgunluktan 
bahsettiği bir ortamda, MÜSİAD 
EXPO katılımcıları üretimi, ticareti 
konuşuyorlar. Küresel ticareti 
artırmayı gündemlerine alıyorlar” 
dedi.
HEDEF, 5 MİLYAR 
DOLARLIK İŞ BAĞLANTISI
 MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut 
Asmalı, üretim, yatırım ve 
ihracat üçgeninde yeni pazarlara 
açılacakları, dinamik işbirlikleri 
kuracakları küresel bir organizasyona 
imza attıklarını belirterek, 

“MÜSİAD EXPO çerçevesinde 
gerçekleşecek işbirlikleri ve yatırım 
projeksiyonlarıyla yaklaşık 5 milyar 
dolarlık iş bağlantısına vesile olmayı 
hedefliyoruz” dedi. Asmalı, fuarda 
Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu 
başta olmak üzere 120 ülkeden 
ziyaretçi ve 60 ülkeden alım 
heyetlerini ağırladıklarını, 24 farklı 
sektörden katılımcı ve ziyaretçiye ev 
sahipliği yaptıklarını söyledi.
 Uluslararası İş Forumu’nun (IBF) 
bu sene 26. kez düzenleneceğini 
hatırlatan Asmalı, “Kanada, ABD, 
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya’dan 
gelen binin üzerinde iş insanı ve 
paydaş ülke temsilcilerinin sinerjisi 
ile IBF 26. kongresini düzenledik. 
MÜSİAD EXPO’da bu yıl ilk kez D8 
büyükelçilerinin katılımıyla D8 
Büyükelçileri Zirvesi de organize 
ettik” diye konuştu.
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 Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Bakan Nebati, İTO’ya gerçekleştirdiği 
ziyaret kapsamında İTO Başkanı Avda-
giç ve yönetim kurulu üyeleriyle verimli 
istişarelerde bulunduğunu belirtti.

 Nebati, dünyanın en köklü ve en bü-
yük ticaret odalarından biri olan İstan-
bul Ticaret Odası’nın üye sayısının 700 
bine ulaşmasının gurur verici olduğunu 
söyledi. Tarihi Liman Hanı’nda da ince-
lemelerde bulunan Nebati, “Liman Ha-
nı’nı başarıyla restore ederek bir eğitim 

ve kültür merkezine dönüştüren, Der-
saadet Kütüphanesi ve Stratejik Araş-
tırma Merkezi’ni İstanbulluların hizme-
tine sunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç 
ve ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
 “BU, ODAMIZIN OLDUĞU KADAR 

İSTANBUL EKONOMİSİNİN 
ULAŞTIĞI YÜKSEK SEVİYENİN DE 

GÖSTERGESİDİR”
 İTO Başkanı Avdagiç ise İstanbul iş 

dünyasının taleplerini Bakan Nebati’ye 

iletme fırsatı bulduklarını söyledi.
 700 bin üyeye ulaşmış olmanın 

sayısal bir artıştan çok öte, ticaretin 
değişen ve gelişen yüzünü de göster-
diğini belirten Avdagiç, “Bugün kay-
dını gerçekleştirdiğimiz 700 bininci 
üyemiz İstanbul Ticaret Odası’nın 
140 yıllık başarı hikayesinin nişanı 
oldu. Bu, Odamızın olduğu kadar İs-
tanbul ekonomisinin ulaştığı yüksek 
seviyenin de göstergesidir.” açıkla-
masında bulundu.

Avdagiç, “Biz bugünden yarına 
uzanan faaliyet yolculuğumuzu daha 
kararlı şekilde sürdüreceğiz. İnanıyo-
ruz ki İstanbul Ticaret Odası büyü-
dükçe İstanbul büyüyecek, İstanbul 
büyüdükçe Türkiye gelişmesini ve 
bölgesinde lider ülke olma hüviyetini 
devam ettirecektir.” değerlendirme-
sinde bulundu.

140’ıncı yılını kutlayan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) üye sayısı 700 bine ulaştı

Bakan Nebati, İTO’nun 700 bininci 
üyesine sertifikasını takdim etti

İTO’dan yapılan açıklamaya göre, üye sayısını her 
geçen gün artıran İTO’nun 700 bininci üyesine 

sertifikasını, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 
ile İTO Başkanı Şekib Avdagiç takdim etti. İTO’nun 
700 bininci üyesi olan Selçuk Şapka Tekstil Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi’nin üye sertifikasını firma 

ortakları Burak Selçok ve Volkan Selçok aldı.

Kuveyt Türk, Yıldız Teknik Üniver-
sitesi ile akademik iş birliğine gitti. İki 
kurum arasında imzalanan protokol, ‘İş-
letme Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ 
ve ‘Dijital Dönüşüm ve Dijital Yetkinlik 
Geliştirme Sertifika Programı’ alanların-
daki eğitimleri kapsıyor.

 “Eğitime verdiğimiz desteği 
artırarak sürdüreceğiz”

Yapılan iş birliğiyle ilgili değerlen-
dirmelerde bulunan Kuveyt Türk Stra-
teji, İK, Dijital Dönüşümden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, 
“Eğitimin önemine inanan bir kurum 
olarak, bu alandaki öncü kurumlardan 
Yıldız Teknik Üniversitesi ile bir iş birliği 
gerçekleştirdik. Banka çalışanlarını veya 
finans alanında kariyer yapmak isteyen 
adayları, kendilerini geliştirmelerine ve 
yetkinliklerini artırmalarına katkı sunan 

programlarla geleceğe daha donanımlı 
şekilde hazırlamak istiyoruz. İmzaladı-
ğımız protokol, İşletme Yönetimi Tez-
siz Yüksek Lisans Programı ile Dijital 
Dönüşüm ve Dijital Yetkinlik Geliştirme 
Sertifika Programı için yapılacak eğiti-
min kapsamını belirliyor. Bu anlaşmayla 
akademi ve özel sektörü bir araya geti-
rerek teori ve pratikteki en güncel bilgi 
ve deneyimi öğrencilerle paylaşmayı 
hedefliyoruz. Ayrıca mevcut projele-
rimize ve yetkinliklerimizin gelişimine 
alanında uzman akademisyenlerimi-
zin katkı sunacak olmasından dolayı 
heyecanlıyız. Yapılan anlaşmanın hem 
kendi çalışanlarımız hem de bankacı-
lık sektörü için hayırlı olmasını temen-
ni ediyoruz. ‘Önce insan, önce çalışan’ 
anlayışıyla eğitime verdiğimiz desteği 
artırarak sürdüreceğiz” dedi.

 Katılım finans sektörüne değer 
katacak projeler hazırlanacak
Dijital Dönüşüm ve Dijital Yetkinlik 

Geliştirme Sertifika Programı kapsa-
mında, pratik ve teorik bilgilerle banka 
çalışanlarının ve çalışan adaylarının 
yetkinliklerinin artırılması ve bankanın 
dijitalleşme süreçlerine katkı sunulma-
sı amaçlanıyor. Tezsiz Yüksek Lisans 
Programında ise banka çalışanlarının 
ve çalışan adaylarının kendilerini geliş-
tirebilecekleri, yetkinlik ve becerilerini 
artırabilecekleri bir program hazırlan-
ması hedefleniyor. Program sonunda 
katılımcılar, katılım finans sektörüne 
değer katan projeler üretecek. Böylece 
yüksek lisans eğitimi alanlar, akademik 
olarak alacakları teorik bilgileri iş haya-
tında pratiğe geçirebilecek ve yeni yet-
kinliklerini icra edebilecek.

Kuveyt Türk, Yıldız 
Teknik Üniversitesi ile 

akademik iş birliğine gitti
Kuveyt Türk, Yıldız Teknik Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolüne imza attı.  



 GURUR VERİCİ
 Fuarın açılışına online olarak katılan İs-

tanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, 
basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
SIAL Paris gibi 119 ülkenin katıldığı adeta bir 
dünya sofrasında milli katılım organizas-
yonları içinde en büyük yabancı katılımcı 
olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Av-
dagiç, “SIAL Paris’te milli katılımda en büyük 
yabancı katılımcı olmamız, salgın sonrasın-
da Türk girişimcisinin küresel rekabette en 
önde yer alma kararlılığının bir delili. Biz 
hammaddelerimizi kendimiz işleyip onlara 
değer katabiliyoruz. Altına kanmıyor, top-
rağa inanıyoruz. Anadolu bize vatan oldu, 
Anadolu bizi mümbit topraklarıyla doyuran 
ana oldu” dedi.

 KALİTELİ VE SAĞLIKLI
 Avdagiç, SIAL 1986’da Türkiye milli ka-

tılımını yaklaşık 100 metrekarede 10 firma 
ile gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Bu 
marka fuara Türkiye milli iştirakimiz 1980’li 
yıllardan bu yana sürekli arttı. 2022’de 
ise geçmişteki tüm çalışmaların grafiğini 
geçtik. SIAL’deki 36 yılımızın sonunda bir 
kez daha gördük ki, firmalarımız tarım ve 
gıda sektörünü yüksek teknolojiyle buluş-
turup, yüksek kaliteli, sağlıklı ürünler orta-
ya koyuyorlar. Bir başka ifadeyle gıdanın 
tüm süreçlerinde etkin olmamız memnu-
niyet verici” diye konuştu. 

 HER BİR ÜRÜNE DAHA FAZLA 
 KATMA DEĞER İLAVE ETMELİYİZ

 Küresel gıda endüstrisindeki geliş-
melerin iki konunun önemini yeniden 

hatırlattığını kaydeden Şekib Avdagiç, 
“Birincisi, gıda potansiyelimizi en iyi 
şekilde değerlendirmeli ve tarımsal 
hasılamızı artırmalıyız. Bu da ancak 
teknolojiyi gıda üretimine entegre 
etmekle mümkün. İkincisi ise gıdada 
kendimize yeterli olmak ya da üre-
timde birinci veya ilk beşte yer almak 
yetmez. Ürettiğimizi işlemeliyiz, her 
birinde ürüne daha fazla katma değer 
ilave etmeliyiz” dedi.Gıda sektörünün 
tüm sektörlerin başlatıcısı ve devam-
lılığı sağlayan tek sektör olduğunu be-
lirten Avdagiç, şöyle devam etti: “Artık 
dünyada bir numaralı gündem mad-
desi, gıdadır. 

Covid-19 salgınıyla öğrendik ki, 
gıda ve ona bağlı tüm sektörler, gü-
nümüzün en stratejik sektörleri haline 
gelmiştir. İçinde hammadde temini 
vardır, enerji kullanımı vardır, atık yö-
netimi vardır, işleme ve ambalaj vardır, 
yine dağıtım kanalları gibi birçok alan 
vardır.” 

 GIDADA İHRACAT HEDEFİMİZ 
 30 MİLYAR DOLARI AŞMAK

 İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iklim 
değişikliğinin küresel gıda güvenliği 
için önemli bir tehdit olduğuna da dik-
kati çekti. Avdagiç, “Bu tehdidin kurak-
lık ve sıcak dalgaları sebebiyle kahve-
den levrek balığına kadar küresel gıda 
fiyatlarını daha da artıracağı görülü-
yor. Uzmanlara göre küresel ısınma 1.5 
santigrat dereceye ulaşırsa, dünyadaki 

tarım arazilerinin yüzde 8’i tarım için 
uygunsuz hale gelecek” dedi.

 Türkiye’nin gıda ihracatı rakam-
larına değinen Avdagiç, 2021’de gıda 
ürünleri sektörünün 22.2 milyar dolar-
lık ihracat, 16.7 milyar dolarlık ithalat 
ile 5.5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası 
verdiğini söyledi.  Türkiye’nin 48 mil-
yar dolarlık tarımsal hasılası ile dün-
yanın en büyük 10’uncu tarım ülkesi 
konumunda olduğunu belirten Avda-
giç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektör-
de son 5 yılda 1 milyar dolara yakın 
doğrudan yabancı yatırım yapıldı. 
Türkiye, 2022 yılının ilk 7 ayında 13.8 
milyar dolarlık gıda ürünleri ihracatı 
yaptı. 2022 yılında 2021 yılının toplam 
ihracat rakamı olan 22 milyar doların 
da aşılacağını öngörüyoruz. Tarımda, 
gıdada üretim ve işleme potansiyeli ile 
kapasitesi Türkiye kadar büyük olan 
bir ülkenin, hayalleri de büyük olmak 
zorunda. Bizim gıda ürünlerinde kısa 
vadeli ihracat hedefimiz 30 milyar do-
lar sınırını aşmak.”

 36 YILDIR İTO DÜZENLİYOR 
 İki yılda bir gerçekleştirilen fuarın 

milli katılımlar için ayrılan bölümünde 
Türkiye stantlarını 36 yıldır İstanbul Ti-
caret Odası (İTO) düzenliyor. Bu ortak 
alanda, bu yıl 270 Türk firması, 5 gün 
boyunca Paris’ten dünyaya lezzetleri-
ni tanıttı. 75 Türk firması da SIAL Pa-
ris’e farklı salonlardaki bireysel stantla-
rıyla katıldı.
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 HABER: DOĞAN ERDOĞAN / PARİS
 Dünyanın en büyük gıda ve içecek 

inovasyon fuarlarından SIAL Paris, 15-
19 Ekim 2022 tarihlerinde, Fransa’nın 
başkenti Paris’te, pandemi sonrası 119 
ülkeden gıda profesyonellerini aynı 
çatı altında buluşturdu.  Fuara bu yıl 
345 firma ile katılan Türkiye, SIAL’de 
bir organizatör tarafından milli katılım 
düzenleyen ülkeler arasında ilk kez 
birinci ülke oldu. Türkiye, genel sırala-
ma olarak adlandırılan milli ve bireysel 
katılımcı sayısı ile metrekare toplamın-
da ise İtalya ve İspanya’nın ardından 
3’üncü büyük yabancı katılımcı ülke 
olarak açıklandı. 

 Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali 

Onaner, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet 
Özer, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter 
Prof. Dr. Nihat Alayoğlu, fuarda incele-
melerde bulunarak firma temsilcileriyle 
görüştü.

 DEĞİŞİME SAHİP OL
 Gıda endüstrisinin dünyadaki en 

iyilerini tek bir fuarda buluşturan ve 300 
bin ziyaretçi öngörülen SIAL Paris’in bu 
yılki teması ‘Değişime sahip ol’ (Own 
the change) olarak belirlendi. SIAL Pa-
ris 2022’de Türkiye milli standı 8 ayrı 
ihtisas salonunda yer aldı. Bu salonlar 
şunlar: Genel gıda, bisküvi, çikolata, şe-
kerleme, içecekler, dondurulmuş gıda, 
gıda ekipman ve teknolojileri, süt ve süt 

ürünleri, et ve kümes hayvanları ve or-
ganik gıda.

YILIN İNOVATİF ÜRÜNÜ 
 Fuarda, İTO’nun yayınladığı ‘İstanbul 

Mutfağında Ahenk ve Lezzet’ kitabı da 
SIAL Paris ziyaretçilerine ve profesyonel-
lere tanıtıldı. Ziyaretçiler; tatları, sofraları, 
ikramları, çeşnileri, kurumları, perhizleri, 
bayramları, kültürü ve tarihi arka planı 
ile İstanbul mutfağı hakkında bilgi aldı. 
SIAL Paris’te bu yıl ilk defa süt ürünleri 
bölümünde de Türkiye milli katılım dü-
zenlenmesi önemli bir gelişme olarak 
dikkati çekti. Ayrıca SIAL Paris’e katılan 
Türk firması Asiltane’nin ürettiği zeytin-
yağı da fuar idaresi tarafından 2022’nin 
‘inovatif ürünü’ olarak seçildi.

Türkiye, 119 ülkenin katıldığı dünya-
nın en büyük gıda fuarı SIAL Paris’te, 
milli katılım düzenleyen ülkeler ara-
sında birinci oldu. Paris’te dünyayı ge-
ride bırakan 345 Türk firması, küresel 
rakiplerine lezzet yarışında ‘biz de va-
rız’ mesajı verdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, SIAL gibi bir 
dünya sofrasında milli katılımda en bü-
yük yabancı katılımcı olmanın gurur ve-
rici olduğunu belirterek, “Bu, pandemi 
sonrasında Türk girişimcisinin küresel 
rekabette en önde yer alma kararlılığının 
bir delili” dedi. 

Dünya sofrasında   LEZZET LİDERLİĞİ
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KİŞİSEL GELİŞİM

Yıllar boyunca neden rüya gördüğü-
müz, rüyaların bize ne anlatmak istedi-
ği, neden bazı rüyaları hatırlamakta zor-
landığımız, rüyaların gelecek hakkında 
bilgi verip vermediği, rüyalarımızdaki 
sembollerin anlamı, rüyaların faydası, 
rüyaların görevi, bazı rüyaların neden 
tekrar ettiği gibi yüzlerce konu insanlık 
tarihinde merak konusu olmuştur.

Psikoloji alanında rüyalarla en çok 
ilgilenenlerin başında Sigmund Freud, 
Carl Gustav Jung ve Alfred Adler gelir.

Freud, rüyaları gizli içerikli ve içeriği 
açık olan rüyalar olarak ikiye ayırır. Gizli 
içerik semboliktir, rüyayı gören kişinin 
altta yatan arzularına tekabül eder. Bu 
şekilde gördüğümüz rüyalar gizli ar-
zularımızı bize bir nevi sansürle sunar. 
Böylece bizi yaşayacağımız kaygıdan 
korur.

Freud rüyalar için “Bilinç dışına gi-
den kral yolu.” der. Ona göre rüyalar 
“Bilinç dışına atılan ve bastırılmış arzu, 
istek veya düşüncelerin dışa vurulma 
yoludur” der.

Carl Gustav Jung ise özetle rüyala-
rın ana kaynağının bilinçdışı olduğunu 
söyler. Bilinç dışında bulunan arketipler 
rüyalarda sembollere dönüşerek kendi-
lerini gösterirler. Rüyaları anlamak için 
sembolleri anlamak gerektiğini savu-
nur. Jung’a göre rüyalar; büyük rüyalar, 
orta rüyalar, çocukluk dönemi rüyaları 
olarak 3’e ayrılır.

Sadece insanlığın yakın tarihinde 
değil insanlık tarihinin çok erken dö-
nemlerinde dahi rüyalar merak konusu 
olmuştur. Rüyalar ile ilgili tarihteki ilk 
bulgular Milattan önce 3100’lü yıllarda 
Sümerler de ve Antik Mısır’da 2000’li 
yıllara kadar uzanır. Yunan mitoloji-
sin de, Şamanizm de Kızılderililer gibi 
birçok grup ve toplulukta rüyalar çok 
önem taşımıştır. Örneğin Yunan mi-
tolojisinde rüya tanrısı Morpheus ve 
babası uyku tanrısı Hypnos’dur. Kızıl-
derililerde inançlarına göre Kızılderililer 
de Dreamcatcher (Rüya Kapanı, rüya 
yakalayıcı) yeni dünyaya gelen bebek-
lerin başuçlarına koyarak kötü rüyaların 

o bebeğe geçmesini ortasındaki örüm-
cek ağı şeklinde bölümünde tutarak 
bebeğin o rüyayı görmesinin engelle-
diğini düşünürler. Şamanlara göre ise 
rüyalara ruhlar sebep olur.

Rüyalar neredeyse tüm dinlerde 
önemli bir konu olmuştur. Özellikle İs-
lam dininin de rüyalar üç sınıfa ayrılmış-
tır. 1) Allah tarafından doğrudan melek-
leri vasıtasıyla gelen telkinlerdir ve açık 
anlamlı rüyalardır 2) Şeytani rüyalar ise 
insanı aldatma, vesveseye teşvik etme 
ve korkutma gibi olumsuz yönleri olan 
rüyalardır 3) Nefsani rüyalar ise insan 
nefsinin hayal ve kuruntularının sebep 
olduğu günlük ve dış etkilerin sebep 
olduğu rüyalardır. Tasavvufta rüyaların 
bize “ayna tuttuğu” düşüncesi vardır.

Çeşitli kaynaklara göre rüya türleri 
kategorize edilmiştir.  Bunlardan bazı-
ları; uyanık bir kişinin uyuyan birinin 
telepatik yolla gördüğü telepatik rüya-
lar, uykudan olan kişinin uzaktaki, kişi, 
nesne ve olayları görebildiği durugörü 
rüyalar, gelecek hakkında bilgi, olacak 
olayların görüldüğü haberci rüyalar, bir 
sanat eserinin veya bir buluşun uyur-
ken ilham yoluyla görüldüğü rüyalara 
ilham verici rüyalar, kişinin gördüğü rü-
yanın farkında olduğu rüyalara ise lüsid 
rüyalar’dır.

Çok ciddi psikolojik hastalıkları olan 
kişiler dışında herkes rüya görür. Fakat 
çoğu insan rüya görmediğini ya da çok 
nadir rüya gördüklerini iddia ederler. 
Fakat her insan rüya görür fakat çoğu 
rüyayı hatırlamayız. Hemen hemen her 
gece uykumuzda ortalama 4 ila 7 rüya 
görürüz. 

Yaklaşık gördüğümüz rüyaların % 
90’nını unuturuz. Uyanır uyanmaz çok 
kısa bir sürede rüyamızı hatırlarız fakat 
çok kısa sürede diğer büyük kısmını 
unuturuz.

Rüyalar, uykuya daldığımızdan yak-
laşık 1 -1,5 saat sonrasındaki REM evresi 
dediğimiz evrede başlar.

Rüya ile anlatılacak çok şey var…
Tatlı rüyalar  

“Bir rüya bir 
isteğin gizlice 
gerçekleşmesidir.” 
Sigmund FREUD

Rüya aslında bu 
kadar kısıtlı bir alana 
sığmayacak kadar çok 
geniş yönleri olan bir 
konu.
Ciltlerce kitap 
yazılmıştır. İnsanlık 
tarihinin en eski 
zamanlarında bile 
ilgi konusu olmuş 
ve incelenmiştir. 
Rüyalar sadece 
psikolojinin inceleme 
alanına girmemiş, 
sosyologlar, dinler, 
tasavvuf, evrimsel, 
biyolojik, nörolojik, 
nörofizyolojik, 
genetik, epigenetik 
gibi birçok alanın 
konusu olmuştur.

RÜYALAR 

Katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katı-
lım, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait olan yerli 
otomobil Togg’u satın almak isteyenler için uygun maliyetli 
finansman desteği için hazırlıklara başladığını açıkladı. 

29 Ekim’de Gemlik’teki kampüste Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle banttan inen Togg’un 
her Türk gibi kendilerini de çok heyecanlandırdığını belir-
ten Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik “Vakıf Katılım 
olarak başından beri bu önemli milli projeyi heyecanla iz-
liyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
seri üretime geçiş için düzenlenen törende işaret ettiği üze-
re Togg’a vatandaşlarımızın rahat ulaşması için uygun ma-
liyetli finansman desteği sunacağımızı büyük bir mutlulukla 
belirtiyorum. 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkacak olan 
bu akıllı cihazın satış fiyatının ve satış tarihinin netleşmesiy-
le birlikte biz de uygun finansal koşullarda taşıt finansmanı pa-
ketlerimizi açıklayacağız. Vakıf Katılım olarak vatandaşlarımızın 
Togg’a en uygun finansal koşullarda sahip olabilmeleri için biz 
de elimizi taşın altına koyacağız” dedi.

Kalkınmanın ancak birlik, beraberlik, dayanışma ruhu ve paylaş-
makla mümkün olabileceğini dile getiren Osman Çelik, Togg’da olduğu 
gibi milli projeleri desteklemeye güçlü bir şekilde devam edeceklerini söyledi..

Vakıf Katılım, 
Togg için 
uygun maliyetli 
finansman 
desteğine 
hazır
Vakıf Katılım, Gemlik Teknoloji 
Kampüsü’nde üretilerek Mart 
2023’ten itibaren kullanıcılarına 
teslim edilecek Togg’a rahat ulaşım 
için uygun maliyetli finansman 
desteğine hazır olduğunu 
açıklayan ilk finans kuruluşu oldu.

Vakıf Katılım 
Genel Müdürü 
Osman Çelik
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HABER: OSMAN KUVVET
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 20. 

Dönem Meclis ve Komite Üyelerine 
yönelik bir Vefa Gecesi organize etti. 
Mandarin Otel’de gerçekleştirilen gece-
ye, İTO Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve Ko-
mite Üyeleriyle İTO çalışanlarını temsi-
len birim müdürleri katıldı. Programın 
açılışında konuşan İTO Meclis Başkanı 
Öztürk Oran, “Bazı şeyler vardır, söyle-
mesi kolay ama yapması zordur. Birlik-
te olmak ya da omuz omuza verip zor 
günde kardeş olmak gibi… Ve en çok da 
vefa duygusunu göstermek hepsinden 
zor. Hani bir söz vardır. ‘Vefa İstanbul’da 
bir semt’ diye. Ama burada hiçbir za-
man bizim için vefa, sadece bir semt 
adı olmadı” dedi.

TEŞEKKÜR VE TEBRİK
9 Kasım günü itibariyle İTO’da 21. 

hizmet döneminin başlayacağını ha-
tırlatan Öztürk Oran, konuşmasını şöy-
le sürdürdü: “Vefa gecemiz için size 
gönderdiğimiz davette 20. Dönem için 
‘bir yolculuk’ dedik. Evet, bir yolculuk-
tu bu… Ama biten ya da asla geride 
bıraktığımız bir yolculuk değil. Biz 20. 

Dönem’in sonunda, bir menzile vardık. 
Şimdiyse yeni hedeflere, yeni yolculuk-
lara doğru yürümeye devam ediyoruz. 
Bir yolculukta en önemlisi yolda olmak 
değil, yol arkadaşlarıdır. Yanınızda, gü-

vendiğiniz dostlar olduğu müddetçe 
zor işler kolaylaşır.”

20. Dönem’de ebediyete intikal 
edenleri rahmetle yad eden Oran, 20. 
Dönem Meclis ve Komite çalışmalarına 

Vefalıların yolculuğu   bitmez!
İTO 20. Dönem Meclis ve Komite Üyeleri, Vefa Gecesi’nde buluştu. Ancak gerek İTO 
Meclis Başkanı Öztürk Oran gerekse İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç; 
Vefa Gecesi’nin bir son değil, yeni yolculuklara başlangıç olacağı mesajını verdi.

destek verenlere teşekkür etti. “Sayın 
Başkan Şekib Bey’in şahsında önemli 
çalışmalara imza atan Yönetim Kurulu-
muzu yürekten tebrik ediyorum” diyen 
Oran, konuşmasını şöyle sonlandırdı: 
“Sözlerime, bu duygularla, son verirken 
sizleri hürmetle, muhabbetle selamlı-
yorum. İşlerimiz bereketli, yolumuz ve 
bahtımız açık, dostluğumuz baki olsun 
diyorum. Sağ olun, var olun.”

ZORLU DÖNEMDE  
Konuşmasına 20. Dönem’de hayatı-

nı kaybeden Komite ve Meclis Üyele-
rini rahmetle ve minnetle yad ederek 
başlayan İTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Şekib Avdagiç ise şöyle devam etti: 
“Bizim yolculuğumuz, 9 Nisan 2018 
tarihinde başladı. Dünya ve ülke eko-
nomisi için en zor dönemde görev 
yaptık. Görev süremizin 2 yılı salgın 
şartları ve kısıtlamaları altında geçti. 
Tüccarımız, ticaretimiz, ekonomimiz 
için sıkıntılarla dolu olan o günleri, Al-
lah’a şükür, elbirliği içinde en az zararla 
atlattık, üyelerimizin gür sesi olduk. Ve 
kriz günlerini iş dünyası için fırsata çe-
virmek üzere çaba gösterdik. Hiç şüp-
hesiz, bizim için 20. Dönem ve çalışma 
yıllarımızın bu zorluklarını kolaylığa 
çeviren, yol arkadaşlarımızın güçlü ve 
kararlı insanlar olmasıydı. İTO tarihinin 
en zor dönemlerinden birini biz İTO 
tarihinin en büyük hizmet dönemine 
dönüştürebildiysek, hiç kuşku yok ki, 
bunu sizlerin, Komite Üyelerimizin, 
Meclis Üyelerimizin sayesinde başar-
dık.”

ÖNCE ARKADAŞ!
“Önce yolda yoldaş-arkadaş, sonra 

yola çıkma anlamına gelen ‘Önce refik, 
sonra tarik’ düsturunun doğruluğunu 
sizlerle bir kez daha kavradık” diyen 
Şekib Avdagiç, şunları kaydetti: “4.5 
yıllık hizmet dönemimizde bizim için 
hatırladığımızı yapmakta, unuttuğu-
muzu hatırlatmakta en büyük destek-
çimiz siz oldunuz. Gelmiş geçmiş İTO 
başkanları içinde de en şanslısı ben 
oldum: Çünkü benim tam 603 yardım-
cım (261 Meclis Üyesi ve 342 Komite 
Üyesi) vardı. 

O nedenle de 20. Dönem’in, 
İTO’nun 140 yıllık tarihine 4 som altın 

yıl olarak geçmesini 2 yıllık pandemiye 
rağmen birlikte başardık. 20. Dönem, 
atılım dönemi olduysa,    bunun nedeni, 
temelinin İTO Komite ve Meclis Üyele-
rine dayanıyor olmasıdır.”

KIYMET BİLMEYİ İLKE EDİNDİK
Cemil Meriç’in, “Ancak kıymetlerinin 

kıymetini bilen milletlerin kıymeti bi-
linir” düsturunu ilke edindiklerini vur-
gulayan Şekib Avdagiç, “İşte tam da bu 
sebepten, bu akşam ‘bir veda gecesi 
değil, bir vefa gecesidir. Vefa bizim için 
sözünde durmaktır, dostluktur, mu-
habbette sebat ettiğimizin nişanesidir. 
Vefa, bizim için kadirşinaslıktır. Vefa, 

bizim için ‘Ben yaptım değil, biz yaptık’ 
demenin göstergesidir” diye konuştu.

ÇALIŞANLARA ALKIŞ
Pandemi şartlarına rağmen mesaiyi 

kesintisiz sürdüren İTO çalışanlarına da 
özel olarak teşekkür eden Başkan Avda-
giç, katılımcılardan İTO çalışanlarına al-
kış istedi. Katılımcı üyelerin İTO çalışan-
larını coşkuyla alkışlaması dikkat çekti.

ÜYELERE TEŞEKKÜR BELGESİ
Meclis ve Komite Üyelerinin birbirle-

ri ile sohbet etmesine de imkan veren 
program sonunda her katılımcı adına 
düzenlenen özel teşekkür belgesi su-
nuldu.
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KUVEYT TÜRK’ÜN
LEASING HİZMETİ
ÜRETİME DEĞER KATANLARIN 
SAĞLAM DESTEKÇİSİ!

İŞ
LE

TMENİN GELECEĞİ

Üretime değer katanlara 
sağlam çözümler 

Kuveyt Türk’ten! 
İmalat Leasing ile nakit akışına 

uygun vade seçenekleri sizi bekliyor.

Yeni yasama yılına yeni yasa teklifleriyle 
giren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
bütçe maratonu başlıyor. Gelir Vergisi 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
komisyondan geçerken, 2023 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi de TBMM 
Başkanlığı’na sunuldu. 
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzasını taşıyan bütçe kanunu teklifinin 
genel gerekçesinde, “İstihdamı artıran, 
yüksek katma değerli üretimi öncelikli 
kılan, ihracat temelli sürdürülebilir 
büyüme stratejisinin kararlı bir biçimde 
uygulanması” hedefi kaydedildi. 
ENFLASYONLA MÜCADELE
 Gerekçede ayrıca teklifin, “Fiyat 
artışlarını etkileyen tüm unsurlarla 
mücadele edilerek enflasyonun 
düşürülmesi, kaynak kullanımında 
ve dağılımında etkinliğin sağlanması, 
kamu maliyesi alanında elde edilen 
kazanımların korunması hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi” amacını taşıdığı 
belirtildi.
 Gerekçeye göre, bütçe şu hedefler 

doğrultusunda hazırlandı: 
 * İstihdamı desteklemek,
* Yatırım, üretim ve ihracatı 
önceliklendiren büyümeyi sürdürmek,
* Verimli ve rekabetçi yerli üretim 
yapısını güçlendirmek,
* İthalata bağımlılığı azaltmak,
* Kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak,
* İş ve yatırım ortamını iyileştirmek,
* Adaletli paylaşıma yönelik ekonomik 
dönüşümü gerçekleştirmek,
* Vergilemede adalet, şeffaflık ilkeleri 
temelinde vergi tabanını genişletmek,
* Tahsilat performansını artırmak, 
* Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye 

kararlılıkla devam etmek,
* Verimsiz harcamaları tasfiye etmek,
* Uzaktan öğrenmeyi teşvik ederek 
bireylerin sertifika almalarına imkan 
tanımak,
* Sağlıkta arz ve talep yönlü 
düzenlemeleri hayata geçirmek, 
birinci basamak sağlık hizmetlerini 
güçlendirmek, 
* Tarımsal destekleri üretimde 
verimliliği ve kaliteyi artıracak şekilde 
tahsis etmek,
* Ekilebilir arazileri  
üretime kazandırmak, 
* Enerji fiyatlarında meydana gelen 
yüksek artışların başta dar gelirliler 
olmak üzere nihai tüketiciye 
yansıtılmaması politikasını sürdürmek,
* Sosyal güvenlik sisteminin mali 
sürdürülebilirliğini güçlendirmek.
 GİDER VE GELİRLER
 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay’ın paylaştığı bilgiye göre, 2023 
bütçesinde gerçekleşmelerin şu şekilde 
olacağı öngörülüyor: 
 Bütçe giderleri: 4 trilyon 470 milyar lira
 Bütçe gelirleri: 3 trilyon 810 milyar lira

2023 bütçesinde hedef: 
İstihdam ve üretim

TBMM’ye sunulan bütçe 
kanunu teklifinin genel 
gerekçesinde, “İstihdamı 
artıran, yüksek katma 
değerli üretimi öncelikli 
kılan, ihracat temelli 
sürdürülebilir büyüme 
stratejisinin kararlı bir 
biçimde uygulanması” 
hedefleri vurgulandı.



34 | Kasım / Aralık ikibinyirmiiki | istanbool.today Kasım / Aralık ikibinyirmiiki | istanbool.today I 35

haber  n ekonomi ekonomi  n haber  

HABER: SÜMEYRA YARIŞ TOPAL
Türkiye, küresel kültür piyasasında 

dizilerle adından söz ettiriyor. Özgün 
içerikleri ile dünya dizi ihracatında ikin-
ci sırada yer alan Türk dizi sektörünün 
yeni açılım platformu dijital mecralar. 
Dünya genelinde abonesi olan dijital 
platformların yanı sıra Türk dijital plat-
formlarının da varlığının artmasıyla di-
ziler doğrudan tercihli alıcıya ulaşıyor. 
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere 
göre, uluslararası dijital platformlarda 
gösterime giren Türk dizileri vesile-
si ile Türkiye’ye ilgi iki kat arttı. Dijital 
mecralar, Türkiye’nin diziler vesilesi ile 
tanıtılması için büyük potansiyel barın-

dırırken, halihazırdaki ilgi en çok kültür, 
müzik ve kitap alanında kendini göste-
riyor. 

1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
 Arjantin’den Kazakistan’a kadar 150 

ülkeye ulaşan Türk dizileri, dış pazarda 
yükselişini sürdürüyor. Özellikle son 10 
yılda bölüm başı ihracat değeri 30 do-
lardan 300 bin dolara çıkan Türk dizileri, 
yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat ra-
kamına ulaştı. Sektör temsilcileri, kültür 
endüstrisinin bu dalı için 2023 yılı için 1 
milyar dolarlık ihracat hedefi belirledik-
lerini duyurdu. 

 ÖZGÜN İÇERİKLER 
Sektör temsilcilerinin görüşüne göre, 

dijital platformlar özgün içerik üretmek 
için Türk dizilerine daha yüksek avantaj 
sağlıyor.

Türk dizilerinin dijital platformlardaki 
varlığı ve tüm bu değerlendirmeler, İs-
tanbul Ticaret Odası tarafından hazırla-
nan ‘Kültürel Değişim ve Endüstrileşme 
Sürecinde Türk Dizileri: 2010-2020’ 
isimli raporla masaya yatırıldı. Raporda, 
Türk dizilerinin iktisadi boyutu, sektö-
rün sorunları, dizilerin sosyo-kültürel 
etkileri ele alındı. Rapor; Doç. Dr. İbra-
him Sarıtaş ile Prof. Dr. Aydan Özsoy’un 
editörlüğünde 23 kişilik akademisyen 
ve araştırmacı kadrosu tarafından ha-
zırlandı. Rapor için turistlerin Türkiye’yi 
ziyaret etmelerinde Türk dizilerinin ne 
kadar etkili olduğunu belirlemek ama-
cıyla anket de yapıldı. Toplam 470 ya-
bancı turiste, 5 dilde anketler uygulandı 
ve bu anketlerin analizi gerçekleşti. Ra-
pordan öne çıkan başlıklar şu şekilde: 

 İLK İHRACAT 1981’DE
 Türk dizileri ilk ihracat yolculuğuna 

1981 yılında başladı. TRT’nin ilk drama 
dizisi Aşk-ı Memnu Fransa’ya ihraç edil-
di. Ardından 2001 yılında bölüm başına 
30 dolarla Deli Yürek dizisi Kazakistan’a 
satıldı. Bugün bölüm başına diziler yak-
laşık 300 bin dolara ihraç ediliyor. 

 OKUL AÇTIRAN TÜRK DİZİLERİ 
 Yurt dışında gösterime giren Türk 

dizileri, Türk diline ilginin de artmasına 
vesile oluyor. Macaristan’da yayınlanan 
Binbir Gece dizisi sonrasında Türkçe dil 
eğitimi veren 11 okul açıldı. 

 ARJANTİN’DE TÜRK İSMİ 
 Latin Amerika’da gösterimi başla-

dıktan sonraki üç yıl içerisinde Türk 
dizilerinin etkisiyle yeni doğan 192 kız 
çocuğuna Fatmagül, 163 kız çocuğu-
na Elif, 203 erkek çocuğuna Onur, 102 
erkek çocuğuna Selim ismi verildi. Ar-
jantin’de çocuklarına Türk ismi vermek 
isteyen çok sayıda aile, ülke politikası 
gereği Türk büyükelçiliklerine başvura-
rak belge aldı. 

DİZİ KELİMESİ LİTERATÜRDE
 Türk dizileri ‘dizi’ kelimesinin dün-

ya literatürüne girmesine vesile oldu. 
Türk dizilerinin neden ve nasıl başarılı 
olduğuna ilişkin The Guardian’ın ha-
ber sitesinde bir araştırma yayınlandı. 
Araştırmada dizi kelimesi Türkçe hali ile 
kullanıldı. 

 MÜZİK SEVDİRİYOR 
 Türk dizilerini farklı ve tercih edilir 

kılan, ‘dizi’ olarak markalaştıran temel 
özelliklerin başında müzik geliyor. Ay-
rıca hikaye, oyuncular, mekan, uzun 
süreli ve yavaş tempolu çekim, dizileri 
gerçekçi kılıyor. Sessiz ve yalnızca vü-
cut dilinin kullanıldığı sahneler izleyiciyi 
dizinin içine çekiyor. 

 TÜRK DİZİSİ EŞİTTİR DRAMA 
Türk dizilerini markalaştıran en 

önemli konu drama. Yurt dışında Türk 
dizileri Türk draması olarak kabul görü-
yor. Ancak diğer ülkelerle rekabette en 
büyük farkı, drama içinde verdiği ‘de-
ğer’lerle oluşturuyor. 

 400 MİLYON İZLEYİCİ 
 Halihazırda yaklaşık 500 milyon 

dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk di-
zilerinin 400 milyon izleyicisi olduğu 
tahmin ediliyor. Sektörün 2023 yılında 
750 milyon dolarla 1 milyar dolar arası 
ihracat yapacağı öngörülüyor.

 MİLLETVEKİLİNDEN TAZİYE
 Tanzanya’da hafta içi her gün yayın-

lanan Muhteşem Yüzyıl dizisinin Şehza-
de Mustafa’nın öldüğü bölümü sonrası, 
ülkenin Milletvekili Nape Moses Nnau-
ye sosyal medya hesabından, “Nur için-
de yat Mustafa” paylaşımı yaptı. 

 ARTIK BİR MARKA 
 ‘Kültürel Değişim ve Endüstrileşme 

Sürecinde Türk Dizileri’ başlıklı rapor, İs-
tanbul Ticaret Odası tarafından kamuo-
yuna tanıtıldı. Toplantının açılış konuş-
masını İTO Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil 

Kuralay yaptı. Kuralay, Türk dizilerinin 
artık bir marka olduğunu ifade ederek, 
şunları söyledi: “Rapordaki verilerden 
görüyoruz ki, Türk dizi üretiminin sür-
dürülebilir olması, ihracat gelirlerine, 
ihracat gelirleri de ülke içi ‘nitelikli’ dizi 
üretimine bağlı. 

Ülkemiz dizilerinin üretim ve ihracat 
açısından gelecekte de başarılı olabil-
mesi için Türkiye’de dizi sektöründe 
endüstrileşmesinin gerekli olduğunun 
altını çizmek gerekiyor. Özellikle yazar, 
yönetmen ve oyunculara kreatif ye-
teneklerini zorlayacak ve geliştirecek 
alanlar açılmalı.” 

 Toplantıya İstanbul İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da işti-
rak ederek bir konuşma yaptı.

Türk dizileri dijital yayın  platformlarıyla küreselleşiyor
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Ucuz Etin 
Yahnisi

Dünya üzerindeki tüm işletmelerin en 
çok değer verdikleri alanlar genelde alt ve 
üst yapı yatırımları, binalar, makineler, alet 
ve edevatlar, araçlar ve gereçler, finansal 
güç, politik ilişkiler, müşteri memnuniyeti, 
kurumsal itibar, teknoloji, yapay zekâ, meta 
verse, sürdürülebilirlik, çeviklik, değişim ve 
dönüşüme adaptasyon ve benzeri konular 
oluyor.

Bunların hepsi de çok önemli ve gerekli 
tabii ki.

Ama bunlardan çok daha önemli, ön-
celikli ve gerekli bir başka yetenek var ki 
kurum ve kuruluşlar için elzem olan, o ol-
madıktan sonra yukarıdakilerin hiçbirinin 
olmasının bir anlamı, önemi ve lüzumu 
kalmıyor.

Kaliteli, ehil, yetkin, verimli ve iletişim 
yetenekleri gelişmiş liyakatli kadrolara sa-
hip olmak!

Hepimizin her an ve durumda gördü-
ğümüz ve tanıdığımız organizasyonların 
istisnasız tümü, küresel ya da yerel, kamu 
veya özel, küçük, orta, büyük, sektör, bo-
yut, yaş, güç, yaygınlık hangi açıdan ba-
karsanız bakın fark etmez hep aynı tuzağın 
içinde acılar, krizler ve sorunlar içinde sav-
rulup, kavrulup durmakta.

Yapay zekâ, meta verse gibi çok önem-
li yatırımlar için milyarlarca doları, en son 
teknolojilere sahip olmak adına milyon-
larca Euro’yu, binalar, araçlar, üretim tez-
gâhları, reklam, tanıtım ve PR için yüzbin-
lerce lirayı bir çırpıda gözden çıkarıveren 
işletmeler, konu nitelikli, ehil, layık, etkin, 
verimli ve doğru insan kaynağı istihdam 
etmeye gelince, bir anda ortadan kaybo-
luveriyorlar.

Hep derler ya “Ucuz alacak kadar aptal 
değilim!”

Nedense mesele nitelikli kadrolar kur-

maya gelince, sermaye sahipleri, yönetici-
ler, liderler bu konuyla ilgili olarak bir anda 
toz olmayı tercih ediyorlar ortalıktan.

Üç işi bir doğru kişiye yaptırmak yerine, 
üç iş için beş yanlış ve ucuz kişiyi istihdam 
etmeyi tercih ediyor organizasyonların ka-
rar vericileri.

Tasarruf yapılamayacak tek önemli 
alan olan nitelikli ve ehil insan sermayesi 
manasında kurumların yüzde seksenin-
den fazlası maalesef ki düzenli olarak sınıf-
ta kalmakta.

Şartlar, koşullar, finansal yeterlilikler, 
krizler falan diye bahaneler uyduranları her 
yer ve ortamda görmekte ve duymaktayız.

Hiç bir kurum, paha biçilemeyecek 
kadar değerli kadrolarını o kadrolarda gö-
revini ifa etmekten aciz yanlış insanlarla 
dolduracak kadar zengin olmamalı.

Her insan değerli ve her insanın kendi 
çapında ve yetenek dairesinde, harika şe-
kilde yapabileceği işleri var elbette ki.

Ama fırıncıya taksicilik, taksiciye aka-
demisyenlik, akademisyene tornacılık 
yaptırmaya kalkarsanız, fırın da, taksiler de, 
akademi de, torna tezgâhı da berbat olup 
duruyor, çok doğal olarak.

Doğru insanı olması gereken yerde is-
tihdam edebilmek sürdürülebilir ve kalıcı 
başarıyı getiriyor.

Aksi durumlar patinaj yapan arabalar-
la dolu buzlu bir otoban gibi zaman kay-
bettirmekten başka bir işe de yaramıyor 
doğrusu ekonomilere ve o ekonomilerde 
ayakta kalmaya çalışan insanlara.

Yapay zekâyı doğal ve sosyal zekâyla 
taçlandırmayan hiçbir organizasyonun ka-
lıcı ve uzun vadeli başarı elde edebilmesi 
imkân dâhilinde değil.

Ucuz etin yahnisi nasıl mide bozarsa, 
hakkıyla ve hakkınca istihdam politikaları 
ile kurgulanmayan, olması gereken şekilde 
ücretlendirme, performans ve başarının 
ödüllendirilmesi, başarısızlığın cezalan-
dırılması politikaları ile desteklenmeyen 
kadrolar tarafından yürütülen ve yönetilen 
organizasyonların yaşadığı her an mucize 
olmaktan öteye gitmiyor.

Yönetişim kavramının içinin doldurul-
madığı, şeffaf ve samimi, sağlıklı bir ileti-
şimin her an yaşatılamadığı kurumlarda, 
“Körler sağırlar, birbirini ağırlar!” modunda, 
dostlar birbirini alışverişte görüyor olabilir.

Fakat acı gerçek şu ki, doğa nasıl ola-
ğandışılıkları dışlıyor ve olması gerekene, 
yani her zaman aslına ve özüne dönüyor-
sa, ekonomik hayat da aynı şekilde doğru-
yu zamanı geldiğinde ödüllendiriyor ama 
yanlışı bazen olması muhtemelden çok 
evvel cezalandırıyor.

Ucuz etin yahnisini yemek istemeyenin 
sadece ucuz et alması da değil mesele.

Aşçının bu işte en az et kadar ve hatta 
ondan da mühim olduğunun muhakkak 
bilinmesi gerekiyor.

Harika bir etiniz de olsa, muhteşem ve 

ağız sulandıran bir yahni için tek başına et 
ya da kullanılacak diğer malzemeler, alet-
ler, cihazlar asla yeter sebep değil.

İşin % 80’i aşçıda bitiyor keza.
Ucuz, tecrübesiz, yanlış, yerli yerince 

konumlandırılamamış, yetki, sorumluluk 
karmaşasına duçar olan, halinden mem-
nun olmayan, “mış gibi yapan” ve yaptırı-
lan aşçı, olağanüstü malzemeleri mundar 
edip bırakıyor çoğu zaman.

Ekiplerdeki süper erkekler ya da süper 
kadınlar da işletmeleri kurtaramaz sonsuza 
dek.

Tüm ekibin kaliteli, ehil, layık ve olması 
gerektiği gibi kurgulanması istisnasız bi-
çimde elzem.

Ekibin içindeki tek bir yanlış oyun-
cu tüm oyunu berbat ediyor, o bir çürük 
yumurtadan dolayı verilen bütün canım 
emekler heba ve zayi oluyor.

Mühendis, doktor, avukat, öğretmen, 
satış adamı, teknik kişi, ne olduğunuzun, 
ne iş yaptığınızın ve işinize ne kadar hâkim 
olduğunuzun öneminden çok daha fazla 
mühim olansa “iletişim” yetenekleriniz.

Sağlıklı ve kaliteli iletişim yeteneklerin-
den, kendisine ve karşısındakine saygı ve 
empati/duygudaşlık kabiliyetinden yoksun 
pek çok çalışıyormuş gibi yapan mavi ve 
beyaz yakalı, dünyanın dört bir yanında 
uçacak iş süreçlerini süründürmekten ne-
redeyse zevk alıyor.

Tüm bu hengâmede iş yine liderlere 
düşüyor.

Lider tüm ekibin ahenginden sorumlu 
orkestra şefi olmak zorunda.

Ondan işte şah giderse, oyun mat olu-
yor, o satranç seansı sona eriyor.

Şah olmak da, aynı bir orkestra şefi 
gibi durduğunuz yerden onlarca insanı 
gözlemlemeyi, motive etmeyi, heyecan-
landırmayı, zaman zaman durdurup, za-
man zaman harekete geçirmeyi, her işi ve 
eylemi vaktince ve vaktinde yapabilmeyi 
gerektiriyor. Tüm bu bağlamda işletme, 
kurum, organizasyon, firma, adı her ne 
olursa olsun, ticari ya da ticari olmayan 
ama bir hedefe ulaşmak üzere bir araya 
gelen insanlar tarafından kurulan ve yü-
rütülen tüm yapılar için en önemli mesele 
kadro meselesi.

Her işten tasarruf edilebilir ama kadro 
kurulurken verdiğimiz maaşa razı olanlar-
la değil, her türlü fedakârlığa razı olarak ve 
gerekirse başka taraflardan tasarruf edile-
rek, bizi hedefimize en uygun ve hızlı gö-
türecek üslupta iş yapma ihtimali üst sevi-
yede olanlarla ilerlenmeli.

Aksi durum dön baba dönelim oyunu 
gibi, doğru şekilde kurgulanmamış kad-
rolar bizi her seferinde başa döndürecek, 
dimyata lüks pirince giderken, eldeki mis 
gibi ata baba yadigârı bulgurdan da ede-
cektir. “Ucuz Etin Yahnisi” hem çok pahalı-
ya gelir, hem de mideyi fena bozar!

“Benden Söylemesi

Benden Söylemesi

Dr. Ejder Ormancı, Ph.D.

ŞUTSO’nun, 30 Ekim’de gerçekleş-
tirilen seçimlerinde, komite ve meclis 
üyelerinin belirlenmesinin ardından Yö-
netim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB De-
legeleri Meclis Başkanı seçimleri de ta-
mamlandı. Buna göre 2022-2026 yılları 
arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
görev yapacak olan Mehmet Yetim’in 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Önkol
Bedir Süzer
E.Sabri Akaltun
Mehmet Çetin
Metin Ilengiz
Mustafa Taş 
Mustafa Zahit
Ömer Faruk Gayberi
Reşit Yıldız 
Yılmaz Güvenç 
ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Meh-

met Yetim, gerçekleştirilen seçimlerin 
akabinde yaptığı açıklamada; aylardır 
yoğun bir tempoda süren seçim çalış-
malarının ardından, yüksek bir katılım 
oranıyla 2022- 2026 dönemini kapsa-
yacak Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlığı, 
TOBB Delegelerini belirlediklerini söyle-
di. Seçimlerin Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın adına ve itibarına yakışır ol-
gunlukta tamamlandığını belirten Yetim, 
demokrasiyi işleterek oy kullanan üyele-
re teşekkür etti. Mehmet Yetim: “Birlikte 
Yöneteceğiz sloganıyla çıktığımız yolda, 
77 Meclis üyemizle ortak akılla bu İlin 
sektör temsilcileriyle dayanışmayı daha 
da artırmak ve bütün meslek kollarında 
gelişmesini sağlamak için çaba harcaya-
cağız. Bu duygu ve düşüncelerle Şanlı-
urfa iş dünyasına, Meclisimizin çok de-

ğerli üyelerine bizlere duydukları güven 
ve inançtan dolayı, 2018 -2022 döne-
minde görev yapan tüm Meclis Üyesi ar-
kadaşlarımıza da yaptıkları hizmetlerden 
dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
ŞUTSO Meclis Başkanlığına Serhat 

Karadağ Seçildi
Seçimlerin tamamlanmasının ar-

dından yeni dönemin ilk meclis top-
lantısı gerçekleştirildi.  En yaşlı üye 
sıfatıyla Mustafa Sonekinci tarafından 
açılan meclis toplantısında ŞUTSO 
Meclis Başkanı olarak Serhat Karadağ 
seçildi. Oda başkanlığı seçimlerinin 
ardından Meclis Başkanlığı için seçimi-
ne gidilerek ŞUTSO Meclis Başkanı ve 
Meclis Başkanlık Divanı da belirlendi. 
Bu seçim yarışında Serhat Karadağ ve 
Serhat Gerger yarıştı.  Serhat Karadağ 
76 oy’un 41’ini aldı ve yeni Meclis Baş-
kanı olarak seçildi. Serhat Gerger ise 
35 oy aldı. Meclis Başkanı Serhat Kara-
dağ’ın Meclis Yardımcılıklarına Bülent 
Aziz Bülbül ve Mehmet Tatlı seçildi, 
Kâtip Üye ise Mustafa Aşıklıoğlu oldu.

Toplantıda konuşan, Meclis Başkanı 

Serhat Karadağ kendisine gösterilen 
teveccühe teşekkür ederek, yeni dö-
nemin hayırlı olmasını diledi. ŞUTSO 
Meclis Başkanlığı’nın önemli bir görev 
olduğunu söyleyen Karadağ, “Geçti-
ğimiz dönemde burada hep birlikte 
bölgemiz ve ülkemiz için, tüm sektörel 
sorunların çözümüne yönelik çok cid-
di emekler sarf ettik.  

Bugünden itibaren de ilk günkü 
heyecanımızla ilimizde yeni projeleri 
katma değerli iş modellerini kazan-
dırmak üzere umutla,  azimle ve fe-
dakârca çalışacağız. Kutuplaşmadan, 
ötekileştirmeden ŞUTSO’nun gelenek-
lerine uygun bir vizyonla hedeflerimizi 
gerçekleştirecek, şehrimize değer kat-
mak üzere planlamalar yapacağız. Bir 
önceki dönemde görev yapan Meclis 
Divanımızın değerli üyelerine, şükran-
larımı sunuyor, aramıza yeni katılan 
çok kıymetli arkadaşlarımıza başarılı ve 
uyumlu bir çalışma dönemi olmasını 
temenni ediyor, 2022-2026 dönemi-
nin Odamıza, Şanlıurfa’mıza ve ülke-
mize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

ŞUTSO’NUN YENİ BAŞKANI MEHMET YETİM OLDU
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) seçim süreci tamamlandı. Mehmet Yetim, İ.Halil Peltek’e karşı 
girdiği yarıştan 39 meclis üyesinin oyunu alarak Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. İ.Halil Peltek ise 37 oy aldı.
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Yusuf KÜRKÇÜOĞLU
Abdurrahman Aksoy; İstanbul’un 

tarihi kimliği ve gündelik hayatı karşı-
sında duyduğu heyecanı özellikle de 
tarihi dokusunu, güzelliklerini, eski evle-
rini, Boğaziçi kıyısındaki yalılarını elli yıl-
dır yağlıboya tablolarına yansıtarak sanat 
severlerin beğenisine sunan BİR İstanbul 
ressamı. Gün geçtikçe tükenmekte olan 
İstanbul’un güzelliklerini kaybolmadan 
resmetmek için zamana karşı yarışan 85 
yaşındaki sanatçı ile İstanbul Kartal’daki 
evinde bir söyleşi gerçekleştirdik.

Resme Olan Merakı
Abdurrahman Aksoy’un resme olan 

merakı İlkokul öncesi yaşlarında başla-
mış.  Ailede resim yapan yokmuş. Babası 
Dede Osman Sarayönü’ndeki kırtasiyeci 
bir arkadaşının dükkânından oğlu Abdur-
rahman’a renkli boya kalemleri getirirmiş. 
Abdurrahman o yıllarda henüz iki üç yaş-
larındaymış. O zamanlar pahalı olduğu 
için bu kalemleri almak zormuş. Babası-
nın getirdiği renkli kalemlerle oynayan ve 
onlarla resimler yapmaya başlayan Ak-
soy’un resme olan merakı İlkokula baş-
ladığında da öğretmenlerinin dikkatini 
çekmiş ve öğretmenleri babasına “Senin 
oğlun ressam olacak” demişler. 

Aksoy, ortaokula giderken kömür ka-
lemi ile yelkenli deniz tabloları yapmaya 
başlamış. O yıllarda Türkmen Sinema-
sı’na yabancı filmler gelirmiş. Oyuncu 
Errol Flynn’ın 30’lu 40’lı yıllarda çekilmiş 
Korsan filmlerini izlemeye giden Aksoy, 

filmdeki sahnelerden çok etkilenmiş. 
Filmde gördüğü korsan gemilerinin, yel-
kenlilerin ve Errol Flynn’ın kılıçlı resimleri-
ni yapmaya başlamış. Yaptığı bu resimleri 
Sarayönü’nde kitapçı dükkânı olan rah-

metli Hulusi Kılıçarslan’a (Hulusi Kitapevi) 
götüren Aksoy, Hulusi Amca’nın resimleri 
kitapevinin camlarına yapıştırıp sattığını 
söylüyor. Abdurrahman Aksoy belki on-
larca karakalem yelkenli yapıp satmış. Or-
taokul’da iken okulun duvar gazetesine 
kömür kalemle çizdiği “Ergenekon” resmi 
hocaları tarafından büyük ilgi görmüş.

İstanbul’a Yerleşiyor…
Urfa’da iken İstanbul’a gönderdiği tab-

lolarla yeterince ilgilenilmediğini gören 
Abdurrahman Aksoy, İstanbul’a yerleş-

meyi, burada resim atölyesi açarak resim 
piyasasına girmeyi düşünür. 1973 yılında 
tayinini isteyerek İstanbul Pendik Lise-
si’ne edebiyat öğretmeni olarak atanır. 
Hem öğretmenlik yapar, hem de sipariş 
üzerine portre çalışmaları yapar. Aksoy 
1987 yılında Pendik Lisesi’nden emekli 
olur.

Seksenli yıllardan beri İstanbul Kadı-
köy’de atölyesi bulunan Abdurrahman 
Aksoy, şimdilerde evinin bir odasını atöl-
ye yapmış. Kadıköy’deki atölyesi resim 
koleksiyonerlerinin uğrak yeri olmuş. 
Yüzlerce tablosu özel koleksiyonlarda 
bulunan Abdurrahman Aksoy kırkı aşkın 
kişisel sergi açmıştır. İstanbul’da (Uran 
Sanat Galerisi, Şark Sigorta Sanat Galerisi 
(1996), Teşvikiye Dizayn Sanat Evi, Deniz-
cilik İşletmeleri Galerisi (1991-1994), The 
Marmara Sanat Galerisi, Bakırköy Sanat 
Galerisi, Caddebostan Kültür Merkezi 
(2022), Kartal Belediyesi Hizmet Binası 
(2014), Pendik Belediyesi Kültür Merkezi, 
Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi 
(2019) ve Karaköy, Kadıköy İskelesi Sanat 
Galerisi, Tekel Sanat Galerisi (2005), An-
kara’da, Bodrum’da Merve Sanat Galeri-
si’nde sergiler açan Aksoy, 7. Tekel Resim 
Yarışması Sergisi ile 8. Tekel Resim Ya-
rışması Sergilerine de katılır. Tekel Resim 
Yarışmalarında dereceleri vardır. O kadar 
çok İstanbul resmi çalışmış ki bunların 
birçoğunu zamanla unutmuş bile. Bir 
gün internette bir İstanbul tablosu gör-
müş, beğenmiş tabloyu. Biraz büyütüp 

imzasına bakmak istemiş. Kendi im-
zasını görünce hayretler içinde kalmış. 
Müzayedelere de çok resim veren Ak-
soy bazı TV dizilerinde kendi resimlerini 
duvarda asılı olarak göründe tarifsiz bir 
mutluluk duyduğunu anlatıyor.

Rubens Hayranlığından 
İstanbul Resimlerine…

Flaman Barok geleneğinin en etkili 
ressamı olarak kabul edilen Peter Paul 
Rubens hayranı olan Abdurrahman Ak-
soy, Rubens’in portre çalışmalarının et-
kisinde kalarak ilk dönemlerinde portre 
çalışmaları yapmış. Ancak ilerleyen yıl-
larda İstanbul’un güzellikleri onu portre 
çalışmalarını bırakmasına neden olmuş 
ve İstanbul çalışmalarına yönlendirmiş. 
İstanbul’un güzelliklerinin bir ressamın 
resim duygusunu coşturduğunu, bu 
coşkuya kapılmamak için ancak kabi-
liyetsiz olmak gerektiğini söylüyor. Ak-
soy; Salacak, Çengelköy, Kanlıca, Göksu 
ve Beykoz sahillerindeki ahşap evleri, 
tarihi sokakları tabiatta çalışarak tablola-
rına yansıtmış yıllarca. Öyle ki Anadolu 
yakasını köşe bucak gezmiş, girmediği 
sokak, bilmediği yapı bırakmamıştır. Bu 
mekânlara şövalesini kurup resim çalışır-
ken mahalle sakinlerinin kendisine sevgi 
ve saygı göstererek ikramda bulundukla-
rını da güzel anılar olarak içinde saklıyor. 
Resim çalıştığı bu mekânların şimdilerde 
kimliklerinin tamamen değiştiğini, ahşap 
konakların yer aldığı sokakların betonar-
me çirkin binalarla dolduğunu üzülerek 
anlatıyor. “O nostaljik sokakları bulmak 
zor artık” diyor… Bir yıl önce resim çalış-
mak için gittiği Göksu’da sahile ineme-
miş. Sakinliğiyle bildiği o sahilin kafelerle 
dolduğunu görmek onu kahretmiştir.

Sipariş Üzerine Çalıştığı Tablosu 
Fransa’da Sergilenmiş…

Yıllar önce atölyesine bir kişi gelmiş ve 

“Benim iki tane kedim var onların tablo-
sunu yapabilir misiniz?” demiş. Aksoy da 
yapabileceğini söylemiş. Aksoy, kedilerin 
resmini yapmış. Çok beğenmiş siparişi 
veren kişi. Bir yıl sonra Fransa’ya yerleşen 
o kişi Aksoy’a oradan resim boyaları ve 
on ciltlik sanat tarihi kitap seti göndermiş. 
Yaptığı resmi orada bir sergiye de koy-
muş ve sergiyi düzenleyenlerden bir de 
teşekkür mesajı gelmiş Aksoy’a. Bu du-
rum Aksoy’u çok duygulandırmış.

Vehbi Koç’un 
Vefatı ve Resim Sergisi…

Aksoy 1996 yılında Koç Holding’e ait 
Haliç’teki bir mekânda açacağı sergisini 
ertesi günkü açılışa hazır hale getirmiş. 
O akşam televizyonda haberleri izlerken 
Vehbi Koç’un vefat ettiğini öğrendiğinde 
çok üzülmüş ve sergisinin erteleneceği-
ni düşünmüş. Ertesi gün sergi salonuna 
gittiğinde sergisinin açıldığını, tablolarının 
üzerinde satıldıklarına dair etiketleri gör-
düğünde çok duygulandığını hiç unuta-
mıyor. Aksoy, “Kültürlü toplumlarda şart-
lar ne kadar kötü olursa olsun, kültürlü 
insanlar sanata ve sanatçıya sahip çıkma-
sını biliyorlar” diyor.

Bir Gün Resim Yapmazsam 
Yaşayamam…

“Bir gün resim yapmazsam yaşaya-
mam” diyen Abdurrahman Aksoy sözle-
rini şöyle tamamlıyor: “Resim çalışmadı-
ğım gün benim için kayıp gündür. Resim 
benim en samimi vefalı arkadaşımdır. 
Ressam ölümsüzdür. Eserler ismini ya-

şatır. Tabloları ressam öldükten sonra 
da yaşar. Kabiliyetli bir ressamın eser-
lerinin değeri günbegün artar. Asırlarca 
önce yaşayan ressamların eserleri gü-
nümüzde halen yaşıyor ve gündemde. 
Gerçekten yaşadığımız hayatla hayal 
ettiğimiz hayat çok farklı. Bir tezat di-
yebilirim. Sanki bazıları için yaşam “Zor”, 
bazıları için olanaklarla dolu. Mamafih 
çok çalışmaksa gerekli olan, yılmama-
lıyız. İstanbul’u adım adım dolaşarak, 
bu eşsiz şehri resmettim. İstanbul’da, 
binlerce tablo yaptım. İstanbul sanatçı 
için eşsiz bir yer. Başınızı ne tarafa çe-
virseniz, muhteşem bir manzara. Ben 
eserlerimi romantizm karakterimle 
birleştirerek yapar, seyredenlerin hayal 
dünyasına hitap ederim. Bu sanatçıya 
kişilik kazandırıyor. Çocukluğumdaki 

hüzün, bana ibret olmuştur. Erişeme-
diğim güzele koşarım. Tablolarım bana 
gülümser. Seyredenler, sanatçıyı eserle-
rinde görür ve tanırlar. Sanırım sanatçı-
lar ölmezler ve sanırım bu yüzden uzun 
ömürlü olurlar. Yaradan’ın, biz ressamlara; 
‘Bu kadar özene bezene, tüm güzelliğimi 
aksettirerek yarattığım bu cennet dünya-
yı seven, anlayabilen sadece şu ressamlar 
var’ demiş olabileceğini düşünüyorum. 
Bir ressam olarak yüce Yaradan’a hep te-
şekkür etmişimdir. Bir gül resmini yapar-
ken bile O’nun büyüklüğünü yakından 
görebildiğim, hissedebildiğim için. Hele 
bir manzara yaparken gökyüzündeki o 
temaşa, o asalet, yeryüzündeki o renk 
zenginliği iki kelimelik anlatımlarla değil, 
resmini yaparak, yaparken yaşayarak an-
cak “belki” ifade edilebilir. Ressamın tab-
lolarını; onun iç dünyasındaki seslenişi, 
yönlendirişi ve haykırışı fantezilerin değil 
yüce bir elin (Yaradan) ta doğuştan ikram 
ettiği bir kabiliyetin ve coşkunun eseri 
olarak görüyorum.”

Bir İstanbul ressamı:  Abdurrahman Aksoy 
Abdurrahman Aksoy; 
İstanbul’un tarihi kimliği 
ve gündelik hayatı 
karşısında duyduğu 
heyecanı özellikle 
de tarihi dokusunu, 
güzelliklerini, eski 
evlerini, Boğaziçi 
kıyısındaki yalılarını 
elli yıldır yağlıboya 
tablolarına yansıtarak 
sanat severlerin 
beğenisine sunan bir 
“İstanbul” ressamı.
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İtalya’nın dev 
derbisi Tivibu’da

Türk Telekom, dijital TV platformu Tivibu ile izleyicilerine 
futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan 
zengin içerikler sunmaya devam ediyor. 
İtalya Serie A’nın bütün maçlarını canlı yayınlayan Tivibu, 
haftanın dev maçlarıyla seyircisini ekranlara kilitliyor. 
Türkiye Millî Takımı oyuncusu Merih Demiral’lı Atalanta, bir 
dönem Fenerbahçe forması giyerek adlarından söz ettiren 
Kim Min-jae ve Eljif Elmas’ın yer aldığı ve ligde namağlup 
giden Napoli ile oynuyor. Birinci sırada olan Napoli’yi 5 
puan gerisinden takip eden Atalanta, liderlik savaşından 
kopmamak için önemli bir maça çıkıyor. Namağlup unvanını 
bırakmak istemeyen Spaletti’nin durdurulamayan Napoli’si 
şampiyonluk yarışını tek başına götürmek istiyor. 6 Kasım 
Pazar günü Tivibu üzerinden S Sport’ta naklen yayınlanacak 
maçta ilk düdük saat 20.00’de çalıyor.
İtalya’da “Derby della 
 Capitale” vakti
İtalya’nın başkenti Roma’da hayatı durduran “Derby della 
Capitale” (Başkent Derbisi) bu hafta sonu Roma’nın evi Stadio 
Olimpico’da oynanacak. Milan ve Torino derbileri gibi ülkeyi 
ekranlara kilitleyen karşılaşmada heyecanlı bir maç izleyicileri 
bekliyor. 
Roma ile Lazio arasında 1929 yılından beri oynanan Roma 

derbisindeki galibiyet istatistiklerinde Roma uzun süredir 
önde yer alıyor. İki tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho ve 
Maurizio Sarri’nin kozlarını paylaşacağı Roma derbisi, 6 Kasım 
Pazar 20.00’de S Sport’tan canlı olarak yayınlanıyor. 
Juventus-Inter 
karşılaşması Tivibu’da
Önemli müsabakaların oynandığı Serie A’nın bu haftaki bir 
diğer karşılaşması da Juventus ve Inter arasında gerçekleşiyor. 
Millî futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği ve 
ligde 6. sırada bulunan Inter, 7. sıradaki Juventus’a konuk 
oluyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen iki dev takımın 
mücadelesi 6 Kasım Pazar akşamı saat 22.45’te S Sport 2’de 
ekranlara geldi.

Türk Telekom’un dijital TV 
platformu Tivibu, İtalya 
Serie A maçlarını seyircisiyle 
buluşturmaya devam ediyor. 5 
Kasım Cumartesi günü Türkiye 
Millî Takım oyuncusu Melih 
Demiral’ın takımı Atalanta ve ligde 
namağlup olan Napoli’nin liderlik 
yarışı ekrana geliyor. 6 Kasım 
Pazar günü başkent derbisinde ise 
Mourinho’nun Roma’sı ile Sarri’nin 
Lazio’sunun karşılaşması izleyici 
ile buluşuyor. Haftanın dev maçları 
Tivibu üzerinden S Sport’ta naklen 
yayınlandı.
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Tasarruf Finansmanının    Yeni Merkezi ‘İMECE’
adamı ve girişimcilerden oluşan 1000 
ortaklı yapımızla, sektörün en güçlü 
şirketi olmak.”

Tasarruf finansman sisteminde 
yarattıkları avantajlı çözümleri, geniş 
kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini 
belirten Aksu, sözlerini şöyle sürdür-
dü; “Öncelikli hedefimiz Türkiye’nin 
ruhunda olan imeceyi finans alanın-
da bugüne taşımak, ve toplumun tüm 
kesimlerine faiz altında ezilmeden, ta-
sarruf ederek finansman imkanı sağla-
maktır. İlk üç senemizde 1 Milyar TL’yi 
aşan tahsisat gerçekleştirdik ve binler-
ce insanımızın faiz derdi yaşamadan, 
kefilsiz, peşinatsız ev, araç ve iş yeri 
sahibi olmasına vesile olduk. İnşallah 
bu yükselen başarımızı artan bir iv-
meyle sürdürerek  yeni şubelerimizin 
de açılışıyla ülke ekonomimize değer 
sağlamaya ve ‘Finansal İmeceleşme’yi’ 
tüm Türkiye’ye duyurmaya devam 
edeceğiz.”

Kârının %30’unu Milletine  
Vakfeden Tek Şirket İMECE

İMECE Tasarruf Finansman A.Ş, ta-
sarruf finansmanına getirdiği avantajlı 
çözümlerin yanı sıra sosyal sorumlu-
luk misyonuyla hayata geçirdiği İME-

CE Vakfı ile de alanında fark yaratıyor. 
İMECE kurucu ortakları olarak kuru-
luşlarının 3. yılından itibaren elde ede-
cekleri kârın %30’unu İMECE Vakfı’na 
vermeyi bir hedef olarak koyduklarını 
belirten Aksu, sözlerini şöyle sürdür-
dü; “3. Yılımızdan itibaren elde edece-
ğimiz kârın %30’unu vakıf için tahsis 
ettik. Bu vakfın hedefi, kendine tahsis 
edilen kâr payı ile benzerlerini gelişmiş 
ülkelerde gördüğümüz başarılı küresel 
işletmeleri, marka ve yatırımları ülke-
mizde de hayata geçirmek, Türkiye’de 
eksikliği duyulan stratejik alanlarda 
yatırım yapmak, daha büyük iş ve 
istihdam imkânları geliştirmek ve 
bu yöndeki girişimlerin önünü 
açmak olacak. Diğer bir deyişle 
balık yemeyi değil, balık tutmayı 
öğretecek iş modellerini geliştir-
meye odaklanacak. İnanıyoruz 
ki, vakfın kuracağı örnek eğitim 
kurumları, ileri Ar-Ge laboratu-
varları, gelişmiş teknolojilere ve 
yüksek standartlara sahip ku-
rumlar, hem gelecek nesillerin 
önünü açacak, hem de İMECE 
ortaklarının ülkemize bırakacak-
ları en kalıcı değerler olacak.”

T
ürkiye’nin BDDK Lisanslı 
ilk tasarruf finansman şir-
ketlerinden biri olan İME-
CE, 1000 ortaklı güçlü ya-
pısı ve Finansal Kurumlar 

Birliği(FKB) üyeliği ile binlerce kişiye 
faizsiz ev, otomobil ve iş yeri sahibi 
olma imkanı sağlıyor. 

Kökleri Geleneğimize Dayanan 
‘Finansal İmeceleşme’ Modeli 
Anadolu’da yüzyıllardır yaygın ola-

rak kullanılan imece usulü, el birliğiy-
le bir kişinin veya bir topluluğun işini 
görmesi ve böylece işlerin sıra ile biti-
rilmesini ifade ediyor. İMECE Tasarruf 

Finansman A.Ş., ismini aldığı bu kadim 
Anadolu geleneğini finansal dayanış-
maya dönüştürüyor. Vatandaşların 
peşinat vermeden ve ara ödeme yap-
madan tasarruf imkânlarına göre; ev, 
araba ve işyeri sahibi olmalarını sağ-
layan İMECE sisteminde; kişiler her-
hangi bir gruba dahil olmadan, kendi 
oluşturduğu vade sayısı üzerinden sıra 
tespiti avantajıyla hayallerine kavuşu-
yor. Katılımcılar, peşinatsız ve faizsiz 
olarak sadece organizasyon ücreti 
ödeyerek İMECE’nin sunduğu avan-
tajlardan yararlanabiliyor.

“Hedefimiz Sektörün  
En Güçlü Şirketi Olmak”

Mevcut finansal sistemlerin; kişi-
lerin ev, araç ve iş yeri finansmanına 
ulaşmasında yaşattığı güçlükler ne-
deniyle İMECE’yi kurmaya karar ver-
diklerini anlatan İMECE Tasarruf Fi-
nansman A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Aksu, şirketin kuruluş amacı ve  
‘Finansal İmeceleşme’ modelini  şu 
sözlerle anlattı: “Mevcut finansal sis-
temler insafsız faiz ve yüksek maliyet-
ler içeriyor. Diğer bir deyişle toplumun 
bütün kesimlerine ağır bedeller ödeti-
yor. İş insanları yatırımlarında çok zor-

lanıyor. Ücretli çalışanlar; ev, araba vb. 
ihtiyaçlarını karşılamakta aciz kalıyor. 
Üstelik siz almak isteseniz dahi yine 
de finansa ulaşmak hiç kolay değil. 
Önünüze bu kez de teminat ve kefil 
bulmak çıkıyor ve ileri sürülen daha 
birçok ağır şartı göğüslemek zorunda 
kalıyorsunuz. Dolayısıyla gelir koşul-
ları itibariyle toplumun çok büyük bir 
kısmı neredeyse mevcut finansal ku-
ruluşlar tarafından muhatap bile alın-
mıyor. Netice itibariyle karşı karşıya 
bulunduğumuz bu ağır tablo alternatif 
çözümler aramayı adeta zorunlu kılı-
yor. İMECE, bu arayışların bir sonucu 
olarak doğdu. Her biri kendi alanında 
başarılı işletme ve markalara sahip 9 iş 
adamı bir araya gelerek, kendi kültü-
rümüzde yüzyıllardır süregelen imece 
yönteminin ev, araba gibi ihtiyaçların 
karşılanmasının yanı sıra, ülke kalkın-
masında da önemli bir rol oynayabi-
leceğini değerlendirdik. Bundan ha-
reketle faizsiz çalışan, toplumun her 
kesimine büyük faydalar sağlayabile-
cek bir iş ve iş birliği modeli tasarla-
maya çalıştık. Hedefimiz ismimizdeki 
dayanışma ruhuna uygun olarak ya-
pacağımız açılımlarla, çoğunluğu iş 

Faizsiz tasarruf finansman 
sektörüne ‘Finansal 
İmeceleşme Sistemi’ ile 
yeni bir soluk getiren 
İMECE; faizsiz, kefilsiz ve 
uygun ödeme koşullarıyla 
ev, araç ve iş yeri hayali 
kuran herkesin hayallerini 
gerçeğe dönüştürecek 
fırsatlar sunuyor.
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Ali Bora ANZERLİOĞLU

Türkiye’nin küresel mobilite markası 
Togg ile Türkiye’nin lider, dünyanın önde 
gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 
kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıya-
cak ortak çözümler geliştirmek üzere iş 
ortaklığı niyet mektubu imzaladı. Togg ve 
Trendyol, üç aşamalı olarak hayata geçe-
cek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için 
oluşturulan hizmetleri karşılıklı olarak en-
tegre edecek. İki şirket, entegrasyon proje-
leri için ortak çalışma grupları kuracak.

“Odağımızda kullanıcı var”
Trendyol ile imzalanan niyet mektu-

bu ilgili değerlendirmede bulunan Togg 
CEO’su M. Gürcan Karakaş, şunları söyledi:

“Kendimizi başından beri küresel bir 
teknoloji ve mobilite ekosistemi sağlayı-
cısı olarak tanımlıyoruz. Planımızı hayata 
geçirmek üzere çalışıyor, bu konuda alanı-
nın en iyileriyle iş birlikleri yapıyoruz. Ağa 
bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar 
evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabile-
ceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor, 
yeni mobilite ile e-ticaretin yolları da bu 
noktada kesişiyor. Trendyol’la imzaladığı-
mız niyet mektubu ile kullanıcılar mevzu-
ata uygun biçimde hem Togg’un hem de 
Trendyol’un hizmetlerinden yararlanabile-
cek. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle 
kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapı-
dan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan 
rota olarak belirlenen adrese gibi seçenek-
ler ortaya çıkacak.”

“İş birliğimiz ile iki ekosistemin 
ortak yolculuğunun temelini atıyo-

ruz”
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çe-

tin de Türkiye’nin gururu iki markanın yan 

yana gelerek bir ilki gerçekleştirecek olma-
sından büyük heyecan duyduklarını belir-
terek, şöyle konuştu:

“Mobilite, Trendyol’un her zaman geliş-
mesi için çalıştığı konseptler arasında yer 
alıyor. Bu iş birliğini Togg’un teknoloji ve 
dijitalleşmedeki ilerleme ile endüstri altya-
pısında ülkemize yaşatacağı büyük sıçra-
maya Trendyol’un vereceği doğrudan kat-
kı olarak görüyoruz. Togg’un mobilite, akıllı 
enerji ve akıllı yaşam çözümleri alanındaki 
inovasyonlarla ördüğü ekosistem sürdü-
rülebilirlik üzerinde yükseliyor. Trendyol 
da yakın zamanda açıkladığı sürdürülebi-
lirlik yol haritası kapsamında, sadece kendi 

operasyonlarını değil tüm değer zincirini 
dönüştürürken çevresel ve sosyal sorun-
ların çözümü için öncülük etmeyi hedef-
liyor. Bu birlikteliği, iki teknoloji şirketinin 
sürdürülebilirlik alanındaki vizyon birlikte-
liği olarak da değerlendiriyorum. 

Dijitalleşme teknolojilerinde ciddi bir 
üretim kapasitesine ve bilgi birikimine sa-
hibiz. Türkiye’nin 102 farklı üniversitesin-
den mezun 2000’i aşkın mühendisimiz, 
Trendyol satıcıları ve çözüm ortakları ta-
rafından kullanılan sistemleri geliştiriyor. İş 

birliğimiz ile iki ekosistemin ortak yolculu-
ğunun temelini atıyoruz.”

Togg Hakkında
Togg, fikri mülkiyet haklarına Türki-

ye’nin sahip olduğu, küresel ölçekte re-
kabet edecek global USECASE Mobility® 
markasıdır. 25 Haziran 2018’de kurulan 
Togg, Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC 
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell 
İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
güç birliğiyle çalışmalarını sürdürmekte-
dir. Şirket, akıllı ve bağlantılı otomobiller 
etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde 
yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı dene-
yimleri ve yeni iş modelleri geliştirmekte-
dir. 

2022 son çeyreğinde seri üretime hazır 
olacak olan Togg, homologasyon testle-
rinin tamamlanmasının ardından 2023 
yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk 
akıllı cihazı olan SUV ile pazara çıkacak. 

Ardından yine C segmentindeki Sedan 
ve Hatchback modelleri üretim sırasına gi-
recek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-M-
PV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı 
taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı 
tamamlanacak. Togg, 2030’a kadar ortak 
platform kullanrak 5 farklı model ve top-
lam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Trendyol Hakkında
2010 yılında kurulan Trendyol, Türki-

ye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret 
platformlarındandır. 

Trendyol, Türkiye’nin öncü Ar-Ge mer-
kezlerinden Trendyol Tech, en hızlı gelişen 
taşıma ağı Trendyol Express, hızlı market 
ve yemek teslimatı yapan Trendyol Go ve 
en büyük ikinci el ürün platformu Dolap ile 
değer üretmeye devam etmektedir.

Türkiye’nin iki güçlü markası Togg ve Trendyol 
kesintisiz kullanıcı deneyimi için niyet mektubu imzaladı
Akıllı cihazlar etrafında 
kullanıcı odaklı hizmetler 
sunarak bir teknoloji ve 
ekosistem sağlayıcısı 
olma misyonuyla yola 
çıkan Türkiye’nin küresel 
mobilite markası Togg ile 
Türkiye’nin önde gelen 
e-ticaret platformlarından 
Trendyol, kullanıcılara 
kesintisiz bir deneyim 
sağlamak üzere niyet 
mektubu imzaladı.

YENİ NESİL  
GÜVENLİK:  

SİBER GÜVENLİK
Yeni nesil sistemlere ayak uydurmak, 

daha önce görülmemiş düzeyde yeni-
lik sağlarken aynı zamanda işletmeleri 
giderek daha tehlikeli siber saldırılara 
açık hale getiriyor. Veriler 21. yüzyılda 
en değerli kaynaklarımızdan biri haline 
geldi ve onu korumayı ciddiye almak ve 
siber güvenliğe yatırım yapmak gereki-
yor. Peki, siber güvenlik nedir? Neden 
bu kadar önemlidir?

Siber güvenlik; bilgisayar sistemle-
rinin, ağların ve verilerin gizliliğini, bü-
tünlüğünü ve kullanılabilirliğini siber 
saldırılara veya yetkisiz erişime karşı 
korumaya yardımcı olan toplu yöntem-
ler, teknolojiler ve süreçler bütünüdür. 
Siber güvenliğin temel amacı, tüm ku-
rumsal varlıkları hem dış hem de iç teh-
ditlerden ve aksaklıklardan korumaktır.

Kurumsal varlıklar birden fazla farklı 
sistemden oluştuğundan, etkili ve ve-
rimli bir siber güvenlik duruşu, tüm bil-
gi sistemlerinde koordineli çalışmalar 
gerektirir. Siber güvenlik uygulama gü-
venliği; kimlik yönetimi ve veri güven-
liği, ağ güvenliği, mobil güvenlik, bulut 
güvenliği gibi alt alanlardan oluşur.

Siber güvenlik, tüm veri kategorile-
rini hırsızlık ve hasardan koruduğu için 
önemlidir. Buna hassas veriler, kişisel 
olarak tanımlanabilir bilgiler (PII), koru-
nan sağlık bilgileri (PHI), kişisel bilgiler, 
fikri mülkiyet, veriler ve hükümet ve 

sektör bilgi sistemleri dahildir.
Bir siber güvenlik programı olma-

dan, şirketiniz kendisini siber suçlular 
için karşı konulmaz bir hedef haline 
getiren veri ihlaline karşı savunamaz. 
Şirket sahipleri artık yalnızca virüsten 
koruma yazılımı ve güvenlik duvarları 
gibi kullanıma hazır siber güvenlik çö-
zümlerine güvenmemeli çünkü siber 
suçlular giderek daha tehlikeli hale ge-
liyor ve kullanılan taktikler geleneksel 
siber savunmalara karşı güçleniyor.

Günümüzde toplum teknolojiye 
her zamankinden daha bağımlı ve bu 
eğilim gün geçtikçe ivmesini koruyor. 
Kimlik hırsızlığına yol açabilecek veri sı-
zıntıları ise sosyal medya hesaplarında 
herkese açık olarak paylaşılıyor. Sosyal 
güvenlik numaraları, kredi kartı bilgile-
ri ve banka hesap detayları gibi hassas 
bilgiler büyük teknoloji şirketlerinin bu-
lut depolama hizmetlerinde saklanıyor. 

Günümüzde siber saldırıların sadece 

sayıları değil, aynı zamanda zararın ma-
liyetiyle de artıyor. Siber saldırılar, uy-
gun güvenlik önlemleri alınmadığı tak-
dirde herhangi bir işletme için sonuçları 
çok ağır olabilir. Raporda, daha fazla iş 
altyapısının birbirine bağlanmasıyla, si-
ber suçların 2025 yılına kadar dünyaya 
yılda 10.5 trilyon zarara neden olacağı 
tahmin ediliyor.

Peki bu kadar büyük negatif etkile-
ri olan bu siber saldırılardan nasıl ko-
runacağız? Şirketlerin siber tehditleri 
azaltmak için en iyi siber savunma uy-
gulamalarıyla birlikte güçlü bir siber gü-
venlik sistemine ihtiyacı vardır.

Sadece anti-virüs programları kul-
lanmak, siber suçluların işletmenize 
saldırmasını engellemez. Bununla bir-
likte çalışanları bilinçlendirmek bu risk-
ten kurtaracak en önemli etkendir. Ça-
lışanları akıllı siber savunma seçimleri 
yapma konusunda eğitmek, siber risk 
olasılığını kesinlikle azaltabilir.
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haber  n siyaset

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en 
büyük destekçilerinden Teknopark İstan-
bul, kuluçka merkezi Cube Incubation 
aracılığıyla gerçekleştirdiği girişimci- ya-
tırımcı ve firma buluşmalarının altıncı-
sını 20 Ekim’de düzenledi. “Açık Kapı: İş 
Dünyası ile Buluşma” adıyla Kurtköy’deki 
Teknopark İstanbul yerleşkesinde ger-
çekleştirilen etkinlik, hem girişimcilerin 
projelerini hayata geçirmelerine destek 
veriyor hem de sermaye desteği bulma-
ları için yatırımcılar ile aralarında köprü 
görevi görüyor.

8 girişim yeni yatırımcı ve  
firmalarla tanışacak

Teknopark İstanbul kuluçka merkezi 
Cube Incubation’da düzenlenen buluş-
mada güçlü kurum ve firmalar, ulaştırma 
ve lojistik odaklı girişimleri tanıma imkânı 
buldu. Yeni ortaklıkların oluşmasına ze-
min hazırlayan girişimci-yatırımcı ve fir-
ma buluşmasında toplam 8 girişim, proje 
ve ürünlerini yatırımcılara ve kurumsal 
firma temsilcilerine bire bir anlatarak iş 
birliği ve sermaye desteği bulma şansı 
yakaladı.

Teknopark İstanbul’da çalışmalarını 

yürüten söz konusu 8 girişim ile uzmanlık 
alanları şu şekilde:

• Astrotech Havacılık: Yeni nesil itki 
teknolojilerinin yanı sıra geliştirdiği 
yüksek hızlı, uzun menzilli in-
sansız hava araçları ile gözlem, 
taşımacılık, savunma alanla-
rında hizmet sunmaktadır. 

• FENNET: Endüstriyel 
alanda ihtiyaç duyulan iş-
lemci temelli ürünler tasar-
lanması ve üretilmesi üzerine 
çalışır.

• İstanbul Çekirdek: Ağır vasıta 
ticari araçların arıza durum tespitini, 
sensör verilerini, kamera görüntülerini 
raporlayan ve tek merkezden yöneten 
donanım ve yazılım sistemleri geliştirir.

• LojiPark: Lojistik sektöründe 870.000 
bireysel araç sahibi üzerinden gerçekle-
şen, günlük 450 bin sevkiyatı dijitalleştire-
rek yük sahipleri ile araç sahiplerini buluş-
turan bir platformdur.

• Navlungo: İhracatçılar/ithalatçılar ile 
yurt dışına kargo gönderenler için lojistik 
teklifi bulma, satın alma ve yönetme plat-

formu olarak uluslararası ticarette 
lojistik sürecini kolaylaştırmayı 

sağlar. 
• Optiyol: Rota optimizas-

yonu, sürücü uygulaması 
ve planlayıcılar ile son müş-
teriler için canlı izlemeden 
oluşan bir teslimat, yönetim 

çözümüdür.
• SGN Lojistik: Lojistik üzeri-

ne tamamen elektrikli şehir içi ta-
şımacılık aracının geliştirilmesi üzerine 

çalışır.
• ShipShack: Yenilikçi lojistik deneyimi 

ile e-ticaret işletmelerinin gelirlerini artırır. 

Teknopark İstanbul’un “Açık Kapı: 
İş Dünyası ile Buluşma” etkinliği 

6’ncı kez düzenlendi

Teknopark İstanbul’da çalışmalarını sürdüren ulaştırma 
ve lojistik odaklı 8 girişim, 20 Ekim tarihinde 6’ncısı ger-
çekleşen “Açık Kapı: İş Dünyası ile Buluşma” etkinliğinde 
yatırımcılar ve kurumsal firma temsilcileri ile buluştu.
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haber  n  güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş-
tiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 
N Kolay İstanbul Maratonu 44. kez koşuldu. 
Yarışın startını İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. World 
Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label 
Kategori’de yer alan N Kolay 44. İstanbul 
Maratonu geleneksel parkurunda gerçek-
leştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nün 
Asya girişinden saat 09.00’da başlayan ya-
rış Sultanahmet At Meydanı’nda son buldu. 
42K, 15K ve 8K’lık Halk Koşusu kategori-
lerinin yer aldığı etkinlikte toplam 60 bin 
kişi Asya’dan Avrupa’ya adımladı. 105 farklı 
ülkeden sporcunun katıldığı ve 56 elit at-
letin mücadele ettiği yarış, TRT Spor Yıldız 
ve İBB Spor İstanbul Youtube kanallarından 
canlı yayınlandı. İstanbul Maratonu, dere-
ceye giren sporcular için yapılan ödül töre-
ninin ardından sona erdi.

ROBERT KIPKEMBOI  
BİRİNCİLİK İPİNİ GÖĞÜSLEDİ

N Kolay 44. İstanbul Maratonu Erkekler 
Genel Klasman’da Kenyalı atlet Robert Kip-
kemboi 2:10:18’lik derecesiyle birincilik ipi-
ni göğüsledi. Bahreyn adına yarışan Kenya 
asıllı sporcu Marius Kimutai 2:10:27’lik de-
recesiyle maratonu ikinci sırada tamamla-
dı. Kimutai’yi 2:11:42’lik derecesiyle takip 
eden Kenyalı Sıla Kiptoo ise üçüncülük 
kürsüsüne çıktı. N Kolay 44. İstanbul Mara-
tonu Kadınlar Genel Klasman’da Etiyopyalı 
Sechale Dalasa 2:25:54’lük süresiyle birin-

ciliği elde etti. İkinci sırada 2:29:01’lik dere-
cesiyle Etiyopyalı atlet Melesech Tsegaye 
yer aldı. 2:31:38 ile parkuru tamamlayan bir 
diğer Etiyopyalı atlet Ethlemahu Sintayehu 
üçüncü oldu.

“SADECE KAZANMAYA  
ODAKLANDIM”

N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda zafe-
re ulaşan Robert Kipkemboi, “İyi bir yarıştı. 
Tempocu atlet başarılı bir iş çıkardı. Par-
kur rekoru hedefliyordum ancak 30’uncu 
km’lerde hava sıcaklığı arttı ve yalnızca 
kazanmaya odaklandım. Parkuru geçen yıl 
deneyimlediğim için zorlu bir final bölü-

mü olduğunu biliyordum. Hazırlıklarımı da 
buna göre yapmıştım.” diye konuştu.

İSTANBUL’DA BAYRAM HAVASI
N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda 15K 

ve 42K kategorilerine toplam 30 bin sporcu, 
Halk Koşusu’na ise 30 bin İstanbullu katıldı. 
Tekerlekli sandalyeli ve patenli sporcuların 
da yer aldığı organizasyonda İstanbullu-
lar, boğazın, köprünün ve şehrin keyfini 
doyasıya çıkardı. 42K’lık parkurda 20 farklı 
noktada bulunan eğlenceli etkinlik alanları 
ve yarışın ardından Yenikapı’da gerçekleşti-
rilen Yüksek Sadakat konseriyle İstanbul’da 
bayram havası yaşandı.  

N KOLAY 44. İSTANBUL MARATONU SONA ERDİ
Dünyada kıtalar arası 
koşulan tek maraton olan, 
Türkiye’nin en büyük 
kitlesel spor etkinliği 
N Kolay İstanbul 
Maratonu, 6 Kasım Pazar 
sabahı 44. kez Asya ile 
Avrupa’yı birleştirdi. 
60 bin kişinin parkura 
çıktığı etkinlikte, 42K’lık 
maratonu 2:10:18’lik 
derecesiyle Kenyalı Robert 
Kipkemboi ilk sırada 
tamamladı. Kadınlarda 
ise Etiyopyalı Sechale 
Dalasa 42K’yı 2:25:54’lük 
dereceyle bitirerek 
birincilik ipini göğüsledi.




