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 Katar, FIFA 2022 Dünya
Kupası öncesi beş büyük 
turizm merkezi daha açıyor

Sanayici faturayı çatıdan 
düşürüyor

KAYSERİ YATIRIMA 
DOYDU

5G’ye 29 Temmuz’da 
İstanbul’da geçiliyor

ocak-şubat ikibinyirmiiki yıl:3 sayı:12
Fiyatı: 25 TL

PROJELER 
YÜKSELİYOR

Şanlıurfa Haliliye 
Belediye Başkanı 
Mehmet Canpolat ile

Haliliye’ye 
canı gönülden 
hizmet...

Suudi Arabistan ile yeni ticaret 
hedefi 10 milyar dolar 

Sadece Türkiye değil 
dünya için kaynakça

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı 

Mehmet Canpolat



  şanlıurfa n kutsal ve kadim şehir   dosya

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.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu 24.06.2022’de 10250 sayılı ka-
rarını yayınladı.

Amaç;  yüksek düzeyde yabancı para 
nakdi varlık tutan şirketlerin TL kre-
di kullanımını sınırlandırarak, kredi 
kaynaklarının daha verimli ve üretken 
alanlarda kullanılması suretiyle kredi 
sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına 
ve finansal istikrarın güçlendirilmesine 
katkıda bulunmak.

Karar uyarınca; “bağımsız denetime 
tabi”, “yabancı para nakdi varlıklarının 
TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde 
olan” ve “yabancı para nakdi varlıkların 
TL karşılığının aktif toplamından veya 
son 1 yıllık net satış hasılatından büyük 
olanının yüzde 10’unu aşan” şirketlere 
TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi 
kullandırılmayacak. Özetle döviz varlık-
ları 15 milyon lirayı aşan şirketlere kredi 
sınırlaması getirildi.
ÜÇ ŞARTIN BİRLİKTE  
SAĞLANMASI GEREKLİ

Ancak önemli bir husus vurgulandı.
Şirketlerin karar kapsamına girebil-

mesi için yukarıdaki 3 şartı aynı anda 
taşıması gerektiğinin altı çizildi. Yani 
15 milyon liranın üzerinde döviz varlığı 
bulunan  bunun yanı sıra döviz yükümlü-
lüklerinin toplam aktiflerinin yüzde 10’u 
ya da net satış hasılatının yüzde 10’unu 
aşan bu 3 durumdaki şirketler, Türk Lira-
sı kredi kullanamayacak.

Gerçek kişiler ile gerçek kişi şirket or-
takları ise karar kapsamına alınmayacak.

Ayrıca, söz konusu karar, yalnızca TL 
cinsinden nakdi kredilere yönelik .

YP cinsinden kullandırılacak ticari 
krediler bu kapsama girmiyor.

Bu kararın, kredilerin amacına uygun 
bir şekilde kullanılması için tedbir olarak 
alındığı belirtildi.

Uygulamada yanlış anlamayı gidere-

cek açıklamalar da yapıldı.
BDDK, TL kredi kullanımına yö-

nelik karara ilişkin yanlış anlaşılma-
lar hakkında paylaşımda bulundu.
((https://twitter.com/BDDKResmi/
status/1541458918400040960?cxt=H-
HwWgIC9sYSuruQqAAAA))  BDDK’nin 
sosyal medya hesabından yapılan payla-
şımda, bazı bankaların, bağımsız deneti-
me tabi olup olmadığına bakılmaksızın 
tüm ticari müşterilerden bağımsız dene-
tim raporu istediğine ilişkin bazı şikayet-
lerin alındığı belirtildi.

Bankalarca, yalnızca açıklamada 
belirtilen 3 şartı aynı anda taşıyan kre-
di müşterilerinden, bağımsız denetim 
onaylı bilgi ve belgeler ile bağımsız dene-
timden geçmiş güncel finansal tabloların 
alınması gerektiği vurgulandı.

Paylaşımda, “Söz konusu açıklama-
mızda yer verilmeyen müşteriler için 
ekonomik faaliyetin olağan akışında 
devam ettirilmesi ve gerekmediği hal-
de müşterilerden kredi tahsisi için ilave 
bilgi/belge talep edilmemesi önem arz 
etmektedir.” denildi.

Paylaşımda, bağımsız denetim rapo-
ru olmayan kredi müşterilerine bile 1 ay 
sonra bağımsız denetimden geçmiş bilgi, 
belge ve finansal tabloları getirmesi şar-
tıyla sadece beyanları alınarak kredi kul-
landırılabileceği anımsatıldı.

Aşağıdaki hususların altı çizildi.
“Diğer taraftan, anılan karar kapsa-

mında kredi sınırlama şartlarına girdiği 
halde, yabancı para (YP) kredi kullana-
maması şartıyla, kredi başvuru tarihini 
izleyen 3 aylık dönemdeki YP net pozis-
yon açığını belgelendiren müşterilere söz 
konusu pozisyon açığıyla sınırlı olarak 
kullandırılabilecek kredilerin vadesinin 
de yalnızca 3 ayla sınırlı olduğuna dair 
yanlış anlaşılmalar olduğu görülmüştür. 
Bu kapsamda, söz konusu kredilerin, 3 
aylık dönemdeki pozisyon açığı tutarıyla 
sınırlı olmak kaydıyla, 3 aydan daha uzun 

vadeli kullandırılabilmesinin mümkün 
olduğunun belirtilmesinde de fayda gö-
rülmüştür’’
MAKROİHTİYATİ TEDBİR

BDDK kararı özünde;  finansal istikra-
rın güçlendirilmesi ve kaynakların daha 
verimli kullanılarak kredi sisteminin et-
kin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin 
amacına uygun bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak amacıyla alınmış bir makroih-
tiyati tedbir olarak tanımlanıyor.

Bu ve benzer kararlar ile şirketlerin 
ihtiyaçları olmadığı halde döviz alımı 
yapmasının önüne geçilmesi hedefleni-
yor. BDDK’nın kararı sonrası ilk etapta 
dövizde gerileme görüldü.
KARARI İŞ DÜNYASI  
DA OLUMLU KARŞILADI.

Reel sektörün ihtiyaç duyduğu kredi-
lere kavuşması ve Türk Lirası’nın güç-
lenmesi açısından olumlu bir adım oldu-
ğunu vurgulandı. Kaynakların üretime, 
yatırıma ve ihracata aktarılacak güçlü 
büyümenin sürdürülmesinin önemi dile 
getirildi.
‘’ÖNEMLİ OLAN BU KARARLARIN VER-
DİĞİ MESAJLAR’’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin 
Nebati, BDDK’nın döviz varlıkları 15 mil-
yon lirayı aşan şirketlere kredi sınırlama-
sı getiren kararını değerlendirdi. ‘’Önem-
li olan bu kararların verdiği mesajlar”  
ifadesini kullandı. 

Şirketlere “Dövizle işiniz yok, Türk 
Lirası ile iş yapın” mesajının verildiğini 
vurguladı.

Sonuçta 24 Haziran tarihli BDDK 
kararı ile yüksek düzeyde yabancı para 
nakdi varlık tutan şirketlerin TL kre-
di kullanımını sınırlandırarak, kredi 
kaynaklarının daha verimli ve üretken 
alanlarda kullanılması suretiyle kredi 
sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına 
ve finansal istikrarın güçlendirilmesine 
katkıda bulunması öngörülüyor.

festival  n haber  
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BDDK’NIN 24 HAZİRAN KARARI

23 Temmuz – 14 Ağustos tarihleri 
arasında Festival Park Yenikapı’da, Fo-
cus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafın-
dan ilk kez düzenlenecek olan İstanbul 
Festivali; her gün saat 16:00’da kapıları-
nı açacak ve konserlerden tiyatroya, ço-
cuk atölyelerinden espor etkinliklerine, 
gastronomiden sanata birçok aktiviteyi 
bir arada sunacak. 

Açılış konserini Kenan Doğulu ile 
yapacak olan festival, 23 günde 1 mil-
yondan fazla ziyaretçiyi ağırlamaya ha-
zırlanıyor. Pop müziğin en sevilen isim-
lerinden Kenan Doğulu ile 23 Temmuz 
akşamı İstanbullulara unutulmaz bir 
gece yaşatacak olan İstanbul Festivali 
aynı zamanda Türkiye’nin en uzun ve 
kapsamlı festivali olacak. Sevenleriyle 
buluşmaya hazırlanan Doğulu, geçmiş-
ten günümüze en sevilen şarkılarını sah-
nede eşsiz bir performansla seslendire-
cek. Açık hava etkinliklerini özleyenler, 
Kenan Doğulu konseriyle özledikleri 
festivale kavuşacak. Gün boyunca Bade, 
Cem Pilevneli ve Duygu Soylu konser-
leriyle müziğin ritminin doruğa ulaştı-
ğı festivalin akşamında Kenan Doğulu 
konserinin ardından DJ Burak Yeter, 
etkileyici bir performans ile sahnedeki 
yerini alacak. ‘Tuesday’ şarkısıyla Tür-
kiye’de Youtube’da en çok izlenme reko-
runu elinde bulunduran ünlü DJ Burak 
Yeter, İstanbullulara eğlence dolu anlar 
yaşatacak. 

Erişilebilir bilet fiyatlarıyla 7’den 70’e 
herkesi kültür, sanat ve eğlencede buluş-
maya davet eden festivalin günlük giriş 
ücretleri ise 30 TL’den başlıyor. 

23 GÜN, 47 KONSER
23 Temmuz Cumartesi gecesi Kenan 

Doğulu ile açılışını yapacak olan ve ar-
dından DJ Burak Yeter performansıyla 
enerjisini daha da arttıracak olan kon-
ser serisi; An Epic Symphony & Hayko 
Cepkin, Selda Bağcan, Selami Şahin, 
Anıl Piyancı, Ceza, Kayahan Şarkıları 
Gecesinde “Fatih Erkoç, Işın Karaca, 
İpek Açar, Suat Suna”, Uğur Aslan, İlyas 
Altıntaş, Mehmet Erdem, Haluk Levent, 
Berkcan Güven, Motive, Fatma Turgut, 
Pinhani, Bedük, Hedonutopia, Mode 
XL, Melek Mosso, Volkan Konak, Linet, 
Rubato, Simge Sağın, Yaşar, MFÖ, Yıl-
dız Tilbe, Sertab Erener, Cem Karaca & 
Barış Manço Şarkıları gecesinde “Emir 
Can İğrek, Kurtalan Ekspres, Moğolar”, 
Gülşen, Şimdi 90’lar Gecesinde “Burak 

Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl 
Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Ka-
raca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Ev-
cimik”, Nükhet Duru ve Sena Şener ile 
devam edecek. 

İstanbul Festivali’nin ana sponsor-
luğunu Alternatif App üstlenirken, fes-
tivalin tematik sponsorları Algida, Koel 
Elektronik, Medical Park, Nescafe, Omo, 
Pepsi, Şenpiliç ve TatilBudur şeklinde 
sıralanıyor. Festival hakkında detaylı 
bilgiye ve biletlere www.istanbulfestiva-
li.com adresinden ulaşılabiliyor. 

İSTANBUL FESTİVALİ, AÇILIŞINI 
KENAN DOĞULU KONSERİYLE YAPIYOR!
Festival Park Yenikapı’da tam 
23 gün sürecek olan İstanbul 
Festivali, 23 Temmuz Cumartesi 
günü başlıyor. Şehrin kültür, 
sanat ve eğlence dünyasına yeni 
bir soluk getirecek olan İstanbul 
Festivali, açılışını Kenan Doğulu 
konseriyle yapıyor. Kenan 
Doğulu, sahne performansı, 
şovları, özel repertuvarı ve 
orkestrası ile nefes kesen bir 
konsere daha imza atmaya 
hazırlanıyor.  
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Şekib AVDAGİÇ 
İstanbul Ticaret Odası Başkanı 

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Arşivle sa-
dece 137 yıllık gazeteyi değil, aynı zamanda 
Türk iktisat tarihini de elektronik ortama 
aktardık. Deyim yerindeyse iktisadi ve ti-
cari tarihimiz araştırmacıların ayağına 
geliyor” dedi.

İstanbul Ticaret Odası, 1885’ten bugü-
ne kadar Oda’nın yayınladığı Osmanlıca, 
Fransızca, Almanca ve İngilizce tüm peri-
yodik yayınları internet ortamına yükleye-
rek araştırmacıların hizmetine sundu.

Ticaret hayatının son 137 yılına şahitlik 
eden İstanbul Ticaret Gazetesi Dijital Arşi-
vi’nin (İTGA) yer aldığı ‘arsiv.ito.org.tr’nin 
tanıtım toplantısı, İTO’nun merkez bina-
sında gerçekleştirildi.
6 BİN 500 SÜRELİ YAYIN

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, toplantıda 
yaptığı konuşmada, “İstanbul Ticaret Ga-
zetesi Arşivi projemizle sadece 137 yıllık 
gazetemizi değil, aynı zamanda Türk ikti-
sat tarihini de elektronik ortama aktarmış 
oluyoruz. Artık tam 318 ciltlik İTO gazete-
si, yani 185 bin adet imaj, bir başka rakamla 
6 bin 500 süreli yayınımız, bütün araştır-
macılarımıza bir tuş kadar yakın” dedi.
EKONOMİ HABERCİLİĞİ  
İTO İLE BAŞLADI

İTO’nun; kuruluşundan 3 yıl sonra, 
1885’te ekonomi gazetesi yayınlamaya baş-
ladığını hatırlatan Avdagiç, “Bu nedenle di-
yebiliriz ki, Türkiye’de ekonomi haberciliği 
İTO ile başlamıştır. Yine gazetemiz, Tür-
kiye’nin 137 yıldır yayınını sürdüren tek 
ekonomi gazetesi olmuştur. Aynı zamanda 
döneminin ekonomik gelişmelerine özel 
sektör gözüyle bakan ilk yayın organıdır. 
İTGA projesiyle Türk iktisat tarihi, bütün 
boyutlarıyla araştırmacıların kullanımına 
internet ortamında sunuluyor. 

Deyim yerindeyse iktisadi ve ticari ta-
rihimiz araştırmacıların ayağına geliyor, 
araştırmacılara bir tuş kadar yakınlaşıyor” 
şeklinde konuştu.
TÜM SAYILAR DİJİTALLEŞTİRİLDİ

İTO gazetesinin 137 yıllık sayılarının 
dijitalleştirilmesinin Covid-19 salgını dö-
neminde iyice yaygınlaşan e-kütüphane-
ciliğin doğal bir sonucu olarak görülebile-
ceğini aktaran Avdagiç, “İstanbul Ticaret 
Gazetesi Arşivi’nin benzerlerinden iki far-
kı var. İlk kez 137 yıllık bir ekonomi gaze-
tesinin, çeşitli dönemlerde farklı isimlerle 
yayınlanmış olsa da tüm sayıları eksiksiz 
dijitalleştirildi ve bir arada okuyucuya su-
nuldu. Bu şu anlama geliyor; gazetemizde 
herhangi bir konuyu araştıran okuyucula-
rımız, o konunun 19. yüzyılda başlayan, 20. 
yüzyılda devam eden ve 21. yüzyılda ulaştı-

ğı aşamalarını takip edebilecek” dedi.
100 MİLYON KELİME TARAMASI

Projenin ikinci farklılığına da değinen 
Avdagiç, şunları kaydetti: “Türkiye’de ilk 
defa İTO olarak bizim İTGA projemiz, 
araştırmacıları bir külfetten kurtarıyor.

Araştırmacılar, tüm yayınlarımızda Os-
manlıca sözcük araması yapabilecek. Bir 
başka ifadeyle, dileyen araştırmacı ya da 
okuyucumuz,  arşiv.ito.org.tr  sitesini açıp 
bir Osmanlıca sözcüğü yazdığında, o söz-
cük tam 100 milyon kelime içinden tarana-
cak ve hangi dergilerde ise o derginin ilgili 
sayfaları ekrana gelecek. Böylece araştır-
macılar, 185 bin sayfayı tek tek çevirip satır 
satır arama zahmetine katlanmadan iste-
diği konu hakkında aradığı bilgi ve habere 
ulaşabilecek.”
ÖZEL SEKTÖRÜN GÖZÜNDEN

Avdagiç, arşiv sitesi deneme aşamasın-
da iken Oda danışmanlarından Doç. Dr. 
Şefik Memiş’in, İTGA ile getirilen Osman-
lıca arama imkanını kullanarak İTO’nun 
1891’de kurduğu ihracatı teşvik merkezi 
olan Numunehane-i Osmani’nin (Osmanlı 
Ticaret Müzesi) tarihini kitaplaştırdığını 
da bildirdi.

Araştırmacıların ve akademisyenlerin 
kendilerine sunulan bu fırsatı, ticaret ha-
yatının henüz gün yüzüne çıkmamış taraf-
larını aydınlatarak değerlendireceklerine 
inandıklarını ifade eden Avdagiç, “İTGA, 
araştırmacılara ve akademisyenlere özel-
likle 1885-1928 dönemine ilişkin yeni bir 
kaynak sunacaktır. Bilhassa devletin resmi 
bakış açısının dışında özel sektörün gözüy-
le dönemin ticari ve ekonomik gelişmele-
rini görme imkanı getirecektir. Ben buna 
yürekten inanıyorum” dedi.

Toplantıya; İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 
İTO Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Kuralay, 
İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, 
İTO Meclis Üyeleri, İTO Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Nihat Alayoğlu ve İTO Genel Sek-
reter Yardımcısı Özcan Tokel de katıldı.
TAKDİRE ŞAYAN BİR ÇALIŞMA

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. 
Dr. Mahmud Erol Kılıç da, İTGA projesinin 
takdire şayan bir çalışma olduğunu söyledi. 
Kılıç, “İTGA, kurumsal hafızamızın bu-
günlere intikalinde çok önemli bir çaba. 
Biz bir geleneğin devamıyız ve bu gelene-
ğin içerisindeki iktisat, düşünce, din, fikir 
ve sanat tarihinin hepsine ‘varlığın birliği’ 
dünya görüşü bağlamında baktığımız za-
man, bunların birbiriyle örtüşen alanlar 
olduğunu görürüz. 

Bu proje gerçekten de alkışlanacak bir 
proje. Bizim kurumsal tarihimizin ne kadar 
ileriye doğru gittiğini de göstermesi açısın-
dan çok önem arz ediyor” diye konuştu. Kı-
lıç, bu arşivin sadece tüccarları ilgilendiren 
konuları barındırmadığını, bütüncül bakış 
açısıyla bakıldığı zaman herkesin istifade 
edeceği bilgileri içinde bulundurduğunu 
sözlerine ekledi.
150 YILLIK HAFIZA  
KÖPRÜSÜ KURULDU

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yücel Oğurlu, İTGA’nın hafızayı 
diri tutma ve tarihi bağı diriltme anlamın-
da önemli bir proje olduğunu ve bir hafıza 
köprüsü kurduğunu vurguladı. Oğurlu, 
şunları söyledi: “Söz uçar, yazı kalır. Tarih, 
yazı ile başlar. Bu proje ile yaklaşık 150 
yıllık bir hafıza yeniden bizim önümüze 
konulmuş oluyor.  Bir kere öncelikle bir 
hafıza köprüsü kurmuş olduk. Bu, teknik 
olarak sonsuza kadar varolabilecek bir ha-
fıza. Bu açıdan da çok değerli. Kelimeleri 
Osmanlıca, Fransızca, Almanca, Türkçe 
tarayabilme müthiş bir imkan sağlıyor. 
Umarım, bu çalışmaları üniversitelerde ve 
diğer kurumlarda da sürdürür ve bin yıllık 
köprüler kurarız.”

Sadece Türkiye değil dünya için kaynakça

İstanbul Ticaret Odası, 
1885 yılından günümüze 

yayınladığı Osmanlıca, 
Fransızca, Almanca ve 
İngilizce tüm gazete ve 

dergileri, İstanbul 
Ticaret Gazetesi Dijital 
Arşivi adıyla ücretsiz 

olarak ilk kez internette 
kullanıma sundu.

Küresel ekonomiyi derinden etkile-
yen en önemli konu enerji fiyatları. Ulus-
lararası Enerji Ajansı’na göre, termosta-
tın Avrupa binalarında sadece 1 santigrat 
derece tasarruf yönünde ayarlanması 
gaz kullanımını yılda 10 milyar metreküp 
azaltıyor.

Enerji tasarrufu Türkiye’nin de ön-
celikli konularından biridir. Ve bizim bu 
konuya önümüzdeki dönemde çok daha 
fazla yoğunlaşmamız gerekiyor. Daha da 
önemlisi, enerji tasarrufu, ithal enerji 
bağımlılığı oldukça yüksek olan Türki-
ye için cari dengenin iyileştirilmesi için 
vazgeçilmezdir ve elzemdir.

Merkez Bankası’nın bu konuya iliş-
kin bir araştırması bulunuyor. Buna 
göre, yenilenebilir enerji kaynaklarında 
ve enerji verimliliğinde ‘makul’ artışlar 
sağlanması halinde, 2030’da Türkiye’nin 
cari işlemler dengesinde 21 milyar dolara 
yakın bir iyileşme elde edilebilecek. Yine 
aynı araştırmada, yenilenebilir enerji pa-
yındaki yüzde 10 puanlık artışın net ithal 
enerji payında yüzde 6,5 puanlık düşüş ve 
cari işlemler dengesinde 4,5 milyar dolar 
iyileşme sağlayabileceği ifade ediliyor.

H H H
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın açıkladığı ‘Konutlarda Isı 
Yalıtım Kredi Paketi büyük imkanlar 
sunuyor. Konutlarda Isı Yalıtım Kredi 
Paketi”nin çok mühim olduğuna inanıyo-
ruz. Paket büyük imkanlar sunuyor. 60 ay 
vadeli yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi kul-
lanımı fırsatı getiriyor. Doğalgazda yüz-
de 99 dışa bağımlı olan Türkiye’de gazın 
3’te 1’i konutlarda tüketiliyor. Dolayısıyla 
yüzde 35 tasarruf oldukça yüksek bir de-
ğeri ifade ediyor.

Üretici fiyatlarındaki en yüksek artı-
şın enerji girdilerinde yaşanması dikkat 
çekici. Akaryakıt fiyatlarındaki artışla 
birlikte TÜFE’de ulaştırma alt endeksi-
nin yıllık enflasyona katkısı da 19 puan 
seviyesinde.

Ulusal enerji tasarrufu ve enerji ve-

rimliliği çağrısı yapmak istiyorum. Üreti-
ci fiyatlarındaki en yüksek artışın yüzde 
370’e yakın bir oranla enerji girdilerinde 
yaşanması dikkat çekici. 2023 sonrasını 
belirleyecek yeni 5 yıllık Ulusal Enerji 
Verimliliği Eylem Planı ile yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payını artırmalıyız. 
Aynı zamanda enerji verimliliğini üst se-
viyelere taşıyacak daha iddialı hedefler 
koymalıyız.

H H H
Enflasyonla mücadelede bir diğer 

önemli başlık da gıda fiyatlarındaki ar-
tış. Yıllık tüketici enflasyonunun 23,4 
puanlık bölümünün ise gıda fiyatların-
daki artıştan geliyor. Türkiye olarak bu 
konunun üzerinde dikkatle durmamız 
gerekiyor. Tarımsal potansiyeli büyük 
bir ülke için bu oranda yüksek gıda fiyat 
artışını olağan göremeyiz. Gıda fiyatları 
tüm dünyada rekor düzeylerde arttı, art-
maya da devam etmesi bekleniyor. Ancak 
mevcut tablo, dünyanın artık stratejik 
bir sektör olarak gördüğü tarım ve gıda 
sektörüne yönelik politikaları yeniden ve 
radikal bir biçimde gözden geçirmemiz 
gerektiğine işaret ediyor.

H H H
İTO olarak enflasyonda hareketlenme 

başladığından beri işverenlerin üretim 
ortağı olan çalışanlarını hayat pahalılı-
ğına ezdirmemesi gerektiğini savunduk. 
Çalışanlarımızın insanca yaşayabile-
cekleri bir gelire sahip olmaları ve artan 
refahtan eşit ölçüde pay alabilmeleri, ve-
rimli bir üretim için temel şarttır. Bunu 
sağlamak da sadece hükümetin değil, iş 
dünyası olarak bizim de sorumluluğu-
muz altındadır. O yüzden biz hem çalışa-
nımızın refahının artmasını, hem de alım 
gücünün korunmasını vazifemiz olarak 
görüyoruz. Bu çerçevede asgari ücretin 
Temmuz ayından itibaren 5 bin 500 li-
raya çıkarılması kararını memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bununla birlikte, vergi ba-
remlerinin asgari ücret artışına bağlı ola-
rak düzenlenmesini bekliyoruz.

Ulusal enerji tasarrufu ve 
enerji verimliliği çağrısı 
yapmak istiyorum. Üretici 
fiyatlarındaki en yüksek 
artışın yüzde 370’e yakın bir 
oranla enerji girdilerinde 
yaşanması dikkat çekici. 2023 
sonrasını belirleyecek yeni 5 
yıllık Ulusal Enerji Verimliliği 
Eylem Planı ile yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payını 
artırmalıyız. Aynı zamanda 
enerji verimliliğini üst 
seviyelere taşıyacak daha 
iddialı hedefler koymalıyız.

Enerji tasarrufu cari dengenin 
iyileştirilmesi için vazgeçilmezdir
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Osmanlı’nın ve Türkiye’nin ilk yerli 
ekonomi gazetesi İstanbul Ticaret, tam 137 
yıl önce 5 Ocak 1885’te yayın hayatına baş-
ladı. İngiliz Financial Times 3 yıl, ABD’li 
Wall Street Journal 4 yıl, Alman Bild ga-
zetesi ise 67 yıl sonra piyasaya çıktı. Edi-
son, ampulü icat edeli daha 6 yıl olmuştu. 
Ford’un ilk seri üretim otomobili Model T 

ise İstanbul Ticaret’ten 23 yıl sonra yollara 
çıktı.

Tarih, 5 Ocak 1885… Osmanlı İmpara-
torluğu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk yerli ekonomi gazetesi Dersaaadet Ti-
caret Gazetesi, ekonomi basınında 137 yıla 
ulaşan yolculuğuna başladı.

OSMANLICA VE FRANSIZCA
Osmanlı’nın ilk yerli Odası olarak 1882 

yılında kurulan Dersaadet Ticaret Oda-
sı’nın, ‘ticaret işlerine dair gazeteler neş-
retmek’ hedefiyle gazetenin ilk nüshası bu 
tarihte yayınlandı ve 5 kuruştan satıldı. Ya-
yın periyodu, 15 günde bir Osmanlıca ve ‘Le 
Journal de la Chambre de Commerce de 
Constantinople’ adıyla Fransızca oldu. Pa-
zartesi günleri, fiyat listelerinin bulunduğu 
geniş içerikli bir ilave veriyordu. Fransızca 
olarak basılan nüshada ise ekonomik tab-
lolar yer alıyordu.

KÜRESEL YAYINCILIK
Dersaaadet Ticaret, boyut değişiklik-

leri ve kısa süreli aralardan sonra 1958 yı-
lında ‘İstanbul Ticaret’ adıyla İstanbullu 
tüccarın sesi olmayı sürdürdü. Gazetenin 

137 yıldır ticaretin sesi

1958’deki ilk sayısı, ‘Bütçe müzakereleri 
başladı’ manşetiyle çıktı. 64 yıldır da ke-
sintisiz olarak ekonominin kalbinden sa-
dece İstanbul’a değil, Türkiye’ye ve dün-
yaya uzanıyor. İstanbul Ticaret, İstanbul 
Ticaret Odası’nın 140 yıllık başarı öykü-
sünü, küresel nitelikteki yayıncılığıyla 
taçlandırmaya devam 
ediyor. Gazete, iPhone, 
iPad ve Android uygu-
lamalarından da takip 
edilebiliyor. Tirajı da 90 
bine yaklaştı.

MANŞETLERLE  
GÜNDEM

İstanbul Ticaret, 67 
yıllık basın yolcuğunda, 
Türkiye’nin kalkınma 
hamlesinde, demokra-
siye ve serbest piyasa 
ekonomisine geçişinde, 
iş dünyasının pencere-
sinden en yakın tanığıy-
dı. İşte 67 yılın kilometre 
taşları…
DERSAADET’TE ZAMANI 

YANSITAN HABERLER
UNUTULMAZ ZİYARETÇİLER

Türkiye’nin 1950’lerde başladığı kal-
kınma hamlesinden, 1980’lerde serbest 
piyasa düzenine geçişine önderlik eden 
bütün siyasi liderlerin hatıralarında, 
ekonomi için İTO ile attıkları adımlar 
var. Adnan Menderes, 1960’da İstanbul 

Ticaret Odası’na yaptığı ziyarette, Türk 
ekonomisinin gelişmesinde özel sektöre 
düşen vazifeleri dile getirdi. Turgut Özal, 
İTO okulunu açtı. Süleyman Demirel, 
Oda’da düzenlenen turizm paneline ka-
tıldı. Bülent Ecevit, Meclis toplantısına 
konuk oldu.Türkiye’ye, ekonomiye yön 

verenlerin ziyaretlerinden İTO’nun  140 
yıllık albümüne yansıyan unutulmaz fo-
toğrafları…

ADNAN MENDERES İTO’DA
Başbakan Adnan Menderes, 1960’da 

4. Vakıf Han’da faaliyet gösteren İstanbul 
Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Başbakan 
Menderes konuşmasında, Türk sanayi-

sinin daha iyi mallar üretip, ihraç etmesi 
gerektiğini, ülkenin sıcaktan kavrulan bir 
toprak gibi yatırımlara muhtaç olduğunu 
vurguladı.

ECEVİT MECLİS’İN KONUĞU
1960’larda dönemin Çalışma Bakanı 

Bülent Ecevit, İstanbul Ticaret Odası’nın 
konuğu olarak Meclis top-
lantısını izledi.
ÖZAL, İTO OKULUNU AÇTI

Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal, 1990’da Bayrampaşa 
İstanbul Ticaret Odası Mes-
leki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nin açılış törenine teşrif 
etti.

DEMİREL TURİZM  
PANELİNDE

Başbakan Süleyman 
Demirel, 21 Ocak 1992 tari-
hinde İstanbul Ticaret Oda-
sı’nda düzenlenen ‘Turizme 
Bakış’ konulu panele katıla-
rak, Türkiye’nin turizmdeki 
potansiyelini anlattı.

İNÖNÜ VE YILMAZ İTO’DA
İTO’daki ‘Başarılı Vergi Mükellefleri’ 

ödül törenine liderlerden Erdal İnönü ile 
Mesut Yılmaz da katıldı.

ÇİLLER MECLİS’TE
Tansu Çiller, başbakanlığı döneminde 

Oda’nın aylık Meclis Toplantısı’nda kür-
süye çıktı. Çiller, Türkiye ekonomisi hak-
kında Meclis Üyelerine bilgi verdi.



Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 
durma noktasına gelen ticari ve diploma-
tik ilişkiler, uzun bir aradan sonra yeni-
den canlanıyor. Nisan ayında Suudi Ara-
bistan’a en üst düzeyde yapılan ziyaretin 
ardından ilişkilerde yeni bir aşamaya 
geçildi. Suudi Arabistan’ın Veliaht Pren-
si Türkiye’yi ziyaret etti. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki ay önce 
Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud’ın 
daveti üzerine bu ülkeye resmi bir ziya-
ret gerçekleştirmesinden sonra Suudi 
Arabistan’dan da karşılık geldi. Önceki ay 
Cidde’de hem Kral Selman hem de Veli-
aht Prens Muhammed Bin Selman ile bir 
araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
sefer Ankara’da Veliaht Prens Selman’ı 
kabul etti.
YUVARLAK MASA

Ankara’daki ziyaretten saatler önce, 
Türk ve Suudi Arabistan iş dünyası tem-
silcilerinin katılımıyla ‘Türkiye-Suudi 
Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa 
Toplantısı’ yapıldı. Toplantıda konuşan 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Başkanı Nail Olpak, geçtiğimiz dönemde 
yaşanan sorunlardan dolayı iki ülkenin 
ticaretinin dibe vurduğunu hatırlatarak. 
şunları söyledi: “Suudi Arabistan ile 7.3 
milyar dolar ihracatımız vardı. O süreç-
te 7 milyar dolarlık bir kaybımız oldu. 
(2021’de ticaret hacmi 265 milyon dolara 
indi.) İlişkilerin yeniden normalleşme-
siyle birlikte 2023’te 10 milyar dolarlık 
ticaret hacmine ulaşacağımızı düşünü-
yorum. Hatta Suudi Arabistan’a

10 milyar dolarlık bir ihracat potansi-
yelinden söz edebiliriz. Özellikle işin mü-
teahhitlik boyutu çok önemli bir alan.”
ORTAKLIĞA DÖNÜŞECEK

Gündüz yapılan yuvarlak masa top-

lantısında ‘kayıpları giderme zamanı’ 
denilirken, akşam saatlerinde Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın resmi kabulünün 
ardından yapılan ortak açıklamada ise 
ilişkileri geliştirecek fırsatlara dikkat çe-
kildi.

Görüşmeye ilişkin yayımlanan ortak 
bildiride, siyasi, ekonomik, askeri, gü-
venlik dahil, ikili ilişkilerde yeni iş birliği 
döneminin başlamasına yönelik kararlı-
lık vurgulandı.

Bildiride, “Taraflar, ticaretin gelişti-
rilmesi, çeşitlendirilmesi ve kolaylaştı-
rılması imkanlarını, yatırım fırsatlarının 
araştırıl-masını ve somut ortaklıklara 
dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve 
özel sektöründeki iletişimin artırılması-
nı ele aldılar” denildi.
ENERJİDE İŞBİRLİĞİ

Bildiride, enerji konusunda şunlar 
kaydedildi: “Taraflar, özellikle petrol ve 
rafinesi, petrokimya, enerji verimliliği, 
elektrik, yenilenebilir enerji, inovasyon, 
hidrokarbon kaynakları için temiz tekno-
lojiler, hidrojen de dahil düşük karbonlu 
yakıtlar alanlarında işbirliği beklentile-

rini, enerji sektörü ve ilgili tedarik zin-
cirlerinin yerelleştirilmesi, ilgili projeler 
geliştirilmesi için çalışılması arzusunu 
ifade ettiler.”
YAPAY ZEKA

Ortak bildiride, yapay zeka, dijital 
teknolojiler ve akıllı şehirler alanlarında 
üretim ve yatırım ortaklıklarının gelişti-
rilmesi ve bu alanlarda faaliyet gösteren 
özel sektör aktörlerinin işbirliğine teşvik 
edilmeleri konularında görüş birliğine 
varıldığı da vurgulandı.
STANDARTLAR VE BELGELENDİRME

Bildiride, Türk Standardları Enstitü-
sü (TSE) ile Suudi Arabistan Standartlar, 
Metroloji ve Kalite Teşkilatı arasındaki 
ilişkilerin, ilgili iki kurum arasında imza-
lanan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde 
güçlendirilmesi ve sürdürülmesi konu-
sunda mutabık kalındığı kaydedildi.
KOBİ OTORİTELERİ

Bildiride ayrıca TÜBİTAK ile Kral 
Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Şehri (KA-
CST) arasında 2016’da imzalanan işbirli-
ği protokolü çerçevesinde, bilim insanla-

Suudi Arabistan ile yeni  ticaret hedefi10 milyar dolar
Suudi Arabistan’ın Veliaht 
Prensi Selman’ın Ankara 
ziyareti, iki ülke ilişkilerinde 
yeni bir dönemin kapısını 
aralayacak. Birkaç yıl 
öncesine kadar 7 milyar 
doları geçtiği halde, 2020’de 
durma noktasına gelen 
ticaret hacminin önümüzdeki 
yıl 10 milyar dolara 
yükselebileceği bildirildi.

rının karşılıklı ziyaretleri ile KOSGEB ile 
Suudi Arabistan KOBİ Otoritesi arasında 
işbirliği yapılması konusunda anlaşıldığı 
da belirtildi.
TURİZMDE ORTAKLIK

Bildiriye göre, görüşmelerde turizm 
alanındaki işbirliğinin ve iki ülke ara-
sındaki turizm hareketinin, anlaşmalar 
uyarınca geliştirilmesinin, turizm sek-
törünün gelişimine fayda sağlayan ortak 
çalışmaların güçlendirilmesinin önemi 
vurgulandı.
POTANSİYEL ALANLAR NELER?

Türkiye-Suudi Arabistan ortak bil-
dirisinde ekonomik potansiyele ilişkin 
şu bilgi paylaşıldı: “Taraflar G20 üyele-
ri olarak, iki ülkenin büyük ekonomik 
potansiyelini ve Suudi Arabistan’ın 
2030 Vizyonu’nun yatırım, ticaret, tu-
rizm, kalkınma, sanayi, madencilik, 
inşaat projeleri, ulaşım-altyapı (mü-
teahhitlik dahil), tarım, gıda güvenliği, 
sağlık, iletişim-bilgi teknolojisi alanla-
rı, medya ve spor alanlarında sunduğu 
fırsatları vurguladılar. Suudi-Türk Ko-
ordinasyon Konseyi’nin çalışmalarını 
etkinleştirme, ortak ilgi alanlarında 
işbirliği ve koordinasyon seviyesini 
yükseltme ve iki ülke uzmanları ara-
sında tecrübe paylaşımı konuları üze-
rinde çalışma hususunda mutabakata 
vardılar.”

KAPALIÇARŞI’DA TRAFİK ARTACAK
İki ay önce Cidde’de yapılan görüşme-

de, ekonomik potansiyelin tekrar hare-
kete geçirilmesi yönünde mutabık kalın-
mıştı. Son haftalarda, ilişkileri yeniden 
canlandırmaya yönelik yeni adımlar atı-
lırken, Ankara’daki görüşmeden iki gün 
önce Suudi Arabistan yönetimi ‘pandemi 
sebebiyle’ uyguladığı Türkiye’ye seyahat 
yasağını kaldırdı. 

İyi niyet işareti olarak değerlendirilen 
bu kararın, başta İstanbul olmak üzere 
Türk iş dünyasında turizm ve alışveriş 
yoluyla iş hacmini artırması bekleniyor. 
Seyahat serbestliğinin Kapalıçarşı’ya da 
yansımasının olması bekleniyor. Buna 

göre Kapalıçarşı’da ziyaretçi sayısı ile 
birlikte altın alışverişi de artacak. Çarşı 
kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şu 
anda 190 bin olan günlük kapı geçişinin 
Suudi Arabistanlı ziyaretçilerle 250 bine 
yükseleceği tahmin ediliyor.
SAĞLIK YATIRIMLARI

Bildiride ayrıca sağlık alanında iki 
ülke arasındaki mevcut işbirliğini geliş-
tirme kararlılığı vurgulanarak, sağlık ya-
tırımları alanında işbirliği fırsatlarının 
araştırılması konusunda mutabık kalın-
dığı aktarıldı.  Suudi tarafının, Riyad’ın 
EXPO 2030 adaylığına Türkiye’nin ver-
diği destekten ötürü şükranlarını ifade 
ettiği de bildirildi.
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20. dönem Oda Meclisi’nin 55. top-
lantısını gerçekleştirdiklerini hatırlatan 
Öztürk Oran, konuşmasına şöyle devam 
etti: “Bazı gelişmiş ülkelerdeki gençler, 
enflasyonu ve fiyat değişimlerini hayat-
larında görmezdi. Bunları iktisat kitap-
larındaki teorilerden öğrenirlerdi. Ama 
şimdi bunu bizzat yaşamaya başladılar. 
Özellikle pandemiyle başlayan talep ve 
arz dengesizliği, salgın sonrası ertelen-
miş talebin devreye girmesi ve bunun 
yanında enerji fiyatlarındaki artışla da 
birlikte küresel fiyat dengesizlikleri her-
kesin meselesi haline geldi. Rusya ve 
Ukrayna savaşının etkileri de bitmedi, 
hâlâ devam ediyor. Bunları böyle üst üste 
topladığınızda ne kadar sisli puslu bir or-
tamda olduğumuz ortaya çıkıyor.”

 Bunlara ilaveten bölgesel çatışma ve 
çalkantıların da devam ettiğini, Yunanis-
tan’ın kışkırtmasıyla yenilerinin de baş-
lama sinyali verdiğini belirten Oran, şun-

ları söyledi: “Tüm bu çerçevenin içinde 
ekonomik fırsat pencerelerini aramak, 
işbirlikleri geliştirmek, yeni yatırım ve 
iş ilişkileri kurmak gerçekten kolay değil. 
Ama şundan eminim. Türkiye, Türk iş 
dünyası zorluktan fırsat çıkarma beceri-
sine sahiptir. Dünyada bu kadar çevik ve 
değişen şartlara uyum sağlayabilen çok 
az sayıda müteşebbis var. Dolayısıyla asıl 
konu başlığı, özellikle iş yapma imkân ve 
kabiliyetlerinin gelişmesidir. Kısa vade-
de teşvik ve destek, orta-uzun vadedeyse 
eğitim, insan kaynağının iyileştirilmesi 
ve Türkiye’nin enerjisini doğru yöne çe-
kecektir. 

Yüksek teknoloji ve yüksek istihda-
mın da güçlü finansman ve dengeli fi-
yat mekanizmalarının da yolu buradan 
geçer. Hükümetin, piyasa merkezli ve 
büyüme esaslı yaklaşımı bu nedenle kıy-
metli bir adım, akılcı bir yol ve stratejik 
bir tercihtir.”

Türk iş dünyası zorluktan 
fırsat çıkaracaktır

İstanbul Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Öztürk 
Oran, Oda’nın haziran ayı 
Meclis Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada, “Arz ve talep 
arasındaki dengenin tüm 
dünyada istikrarsız bir hal 
içine girdiği zamanlardan 
geçiyoruz” dedi. Zenginleşmeye 

katkı yapacak iki
 önemli adım

Bu adımlar heyecan verici…
Türkiye’nin zenginleşmesi yolunda 
somut adımlar olarak öne çıkıyor.
Birincisi fuar seferberliği… İstanbul 

Fuar Merkezi Şekib Avdagiç’in 
başkanlığında beklediğimiz fuar 
atağını yapıyor. Önümüzdeki 
dönemde İstanbul marka fuarları 
ile öne çıkacak. Bunun altyapısı 
hazırlandı. 

Şimdi somut fuarlar için görüşmeler 
yapılıyor. Arkasında dünyanın en 
büyük odasının durdurduğu fuarları 
önümüzdeki dönemde herkes 
konuşacak. Ve İstanbul en azından 
birkaç alanda marka fuarları ile öne 
çıkacak.

Bu işin İstanbul boyutu… Bir de 
yurtdışı boyutu var. İstanbul Ticaret 
Odası’nın yurtdışı fuarlarla ilgili çok 
etkili bir ekibi var. Bu ekip KOBİ’leri 
yurtdışına götürmek için büyük 
destek veriyor.

Ekib KOBİ’lerin teşvikten 
yararlanmasını sağlıyor. İşlemlerini 
yapıyor. Ürünlerin yurtdışına 
götürülmesini sağlıyor. Lojistikle 
ilgili çözümler üretiyor. Buna ilişkin 

bütün işlemleri İstanbul ticaret Odası 
ekibi gerçekleştiriyor. Şekib Avdagiç 
bu çalışmayı anahtar teslimi fuar 
desteği olarak değerlendiriyor. Bu 
çalışmanın önümüzdeki günlerde 
yeni ürünlerin satılmasına ve yeni 
ihracatçı firmaların doğmasına neden 
olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Başkan Şekib Avdagiç’in bir de 
kongre turizmine dönük çalışması 
var. Bilindiği gibi Şekib Avdagiç 
aynı zamanda İstanbul Kongre ve 
Ziyaretçi Bürosu (ICBV) Başkanı… 
Bu kurum bir zamanlar kongreler 
kenti olan İstanbul’u eski günlerine 
döndürmek için büyük bir gayret 
içinde.
Bu gayret İstanbul’da otel fiyatlarını 

yukarı çekecek. Ve kişi başına turizm 
gelirlerinin artmasını sağlayacak. 
Şimdiden çok sayıda kongre alınmış 
durumda. Kongre turizminin çarpan 
etkisini herkes kabul ediyor.
Bir yandan daha çok ihracat, yeni 

ihracatçı firmalar, diğer yandan 
zengin ve etkili turistler Türkiye’nin 
zenginleşmesine büyük katkı 
yapacak. Bu iki çalışmayı bu nedenle 
sizlerle paylaşıp, KOBİ’lerin ve 
otellerin dikkatine sunmak istedik.

İstanbul Ticaret Odası 
çok önemli projeler 
gerçekleştiriyor. 
Dünyanın en büyük 
odası olarak farkını 
ortaya koyuyor. Tüm 
bu çalışmalar içinde 
Başkan Şekib Avdagiç 
iki önemli adımını 
ayrı bir yere 
koymak gerekiyor.

Celal TOPRAK
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Şanlurfa’nn Haliliye İlçe Belediye
Başkan Mehmet Canpolat, göreve geldiği
günden bu yana hayata geçirdiği vizyon
projeler ve ihtiyaca yönelik çalşmalar ile
Haliliye ilçesinde istihdama katk sağlyor.
Başkan Canpolat’n şeffaf ve katlmc
belediyecilik anlayşyla birçok proje
gençlere umut olurken, kadnlar ise
kendilerine sunulan imkanlar ile meslek
öğreniyor. 

BAŞKAN CANPOLAT İLE HALİLİYE’DE
PROJELER YÜKSELİYOR 

Haliliye Belediye Başkan Mehmet
Canpolat seçim öncesi söz verdiği
projeleri bir bir hayata geçirerek, kentte
istihdama katk sunuyor. Başkan Mehmet
Canpolat’n talimatlaryla birçok projenin
inşaat çalşmalar başlatlrken, Haliliye
halknn uzun yllar kullanabileceği kalc
eserler ilçeye kazandrlyor. Bu projeler
ile gençlere iş imkan sunulurken, pozitif
ayrmclk ile kadnlar ise hem meslek
öğreniyor hem de ev ekonomisine katk
sağlyor. 

haber  n haliliye belediyesi haliliye belediyesi n haber  
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YÜZLERCE GENCE İŞ İMKANI
SUNACAK 2 ADET FABRİKA 

Aydnlk yarnlar için durmadan
çalşan Başkan Mehmet
Canpolat’n istihdam arttrmaya
yönelik araştrmalar sonucu,
Organize Sanayi Bölgesinde 2
adet fabrika binasnn yapm için
Şanlurfa Valiliği ile protokol
imzaland. İhalesi yaplarak,
inşaat çalşmalarna başlanan
fabrikalar, hzla yürütülen
çalşmalar ile bitme aşamasna
geldi. Fabrika projesi, ilçedeki
yüzlerce gence iş imkan
sağlayacak.�st�hdama yönel�k

çalşmlarmz devam edecek



haber  n haliliye belediyesi
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Hayatn her alanna tesir edecek merkezlere önem
veren Başkan Mehmet Canpolat’n seçim sürecinde
sözünü verdiği projelerden biri olan Göbeklitepe
Gastronomi Merkezi ve Meslek Edindirme
Atölyelerinde (HAL-MES) çalşmalar tamamland.
İçerisinde mahalli aşçlarn yetişeceği Gastronomi
Merkezi, mesleki edindirme sertifikalarnn
verileceği HALMES, Kütüphane ve Konferans
Salonu bulunan İbrahim Tatlses Kültür Merkezi’nin
açlş ksa süre içerisinde gerçekleşecek. 

GÖBEKLİTEPE GASTRONOMİ MERKEZİ 

mahall� aşçlar
yet�şecek

Şanlurfa’nn lezzetlerinin sunulacağ ve A’dan Z’ye
tüm yemeklerin yöresel olacağ Gastronomi
Merkezinde ise mahalli aşçlar yetişecek.  Merkezde
yer alan HAL-MES Ofislerinde eğitim alacak olan
aşçlarn Gastronomi Merkezi ile deneyim
kazanacağn ifade eden Başkan Mehmet Canpolat,
“Şanlurfa’mza kazandrdğmz Gastronomi Merkezi,
kentimizin gastronomi noktasndaki ihtiyacn cevap
olacak. Gastronomi şehrimize, Haliliye’mize
Göbeklitepe Gastronomi Merkezi ve Restoranmz
hayrl, uğurlu olsun” dedi. 

Kentte gastronomi alannda
hizmet verecek merkez,
böylelikle istihdama da katk
sunacak.

Başkan Mehmet Canpolat’n seçim
vaatlerinden olan Hanmlar Konağ ve
Millet Evleri, ilçenin birçok noktasnda
ksa süre içerisinde faaliyete geçti.
Kadnlara yönelik pozitif ayrmclk
yaplarak yürütülen çalşmalarda, kadnlar
hem spor yapabiliyor hem de meslek
edindirme kurslarndan faydalanarak, aile
bütçelerine katk sağlyor.

İlçede 5 noktada bulunan Millet Evleri ve
Hanmlar Konağnda sunulan dikiş-nakş,
el sanatlar, kuaför, okuma-yazma ve
bilgisayar kurslar uzman eğitmenler
tarafndan veriliyor. Kadnlarn yoğun ilgi
gösterdiği Millet Evlerinin saysnn
artrlmas için Haliliye Belediyesi’nin
çalşmalar devam ediyor. 

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

m�llet evler� & hanmlar konağ
yoğun �lg� görüyor

haliliye belediyesi n haber  
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Belediye bünyesinde bulunan Geleneksel
El Sanatlar Merkezinde (GESEM) kurulan
atölyelerde, unutulmaya yüz tutmuş
mesleklerden olan Culhaclk yaşatlyor.
1650 yllarnda Şanlurfa’y ziyaret eden
Evliya Çelebi, “Urfa’da pamuk ipliğinden
kap gibi sağlam bez dokunduğunu”
yazmştr. 

Şanlurfa’da bilinen en köklü el sanatlarndan
biri olan Culhaclk için Başkan Mehmet
Canpolat'n talimatlaryla harekete geçen
Haliliye Belediyesi ise yaptğ başvuru ile
Culhaclğn, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ve
Marka Tescil Belgesini ald. Culhaclğn
yüzyllardr süregelen bir meslek olduğunun
altnz çizen Başkan Mehmet Canpolat,
“Hedefimiz yeni ustalar yetiştirmek” diyerek,
culhaclğn yaşatlacağn ifade etti. 

“CULHACILIK” COĞRAFİ İŞARET BELGESİ ALDI 

hedef�m�z yen� ustalar yet��t�rmek

Başkan Mehmet Canpolat’n
söz verdiği projeler arasnda
yer alan Millet Bahçesi’nin
çalşmalar 118 dönümlük
alanda hzla ilerliyor. 

Bölgenin sosyal donat
ihtiyacna cevap verecek olan
Millet Bahçesi; mesire alan,
çocuk oyun alanlar, macera
park, bisiklet yolu, yürüyüş
yolu ve dinlenme alanlar ile
Haliliye’ye yeşil bir vadi
kazandracak.

118 DÖNÜMLÜK MİLLET BAHÇESİ

Proje �le Hal�l�ye’ye ye��l b�r vad�
kazandrlacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhuriyet Meydanı’nda düzen-
lenen Kayseri Toplu Açılış Töreni ve 
Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı 
Temel Atma Töreni’ne katılarak bir ko-
nuşma yaptı. Bugün hem yapımı tamam-
lanan çeşitli bakanlıklara, belediyelere 
ve özel sektöre ait eserlerin açılışını yap-
tıklarını hem de yeni yatırımların temeli-
ni atacaklarını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, açılışını yapacakları eserlerin 
güncel yatırım tutarının 30 milyar lira-
ya yakın olduğunu ifade etti. Temelini 
atacakları yatırımların toplam tutarının 
24 milyar lirayı bulduğunu aktaran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Sadece bugün 
Kayseri’ye yaklaşık 54 milyar liralık müj-
deyle geldik” dedi.
477 PROJENİN RESMÎ AÇILIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri 
Büyükşehir Belediyesinin biyogaz tesi-

sinden toplu konuta, yol ve bulvar yapı-
mından alt-üst geçitlere, ağaçlandırma 
ve yeşillendirme çalışmalarından millet 
bahçelerine, spor tesislerinden sosyal 
hizmet birimlerine kadar 105 kalem ese-
ri kazandırdığını belirtti. Toplam yatırım 
tutarı 3 milyar 788 milyon lirayı geçen 
bu yatırımların Kayseri’ye hayırlı olma-
sını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh 
Büyükkılıç ve ekibini de tebrik etti.

Akkışla, Develi, Felahiye, Hacılar, 
İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, 
Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas, Tomarza, 
Yahyalı ve Yeşilhisar Belediyelerinin 
toplamda 189 kalem projesinin resmî 
açılışını da tören kapsamında yaptıkla-
rını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Özellikle yerel yönetimlerden doğmuş 
bir siyasi iktidar olarak belediyelerimizi 
her alanda destekliyor, yaptıkları eser-
lerle ve verdikleri hizmetlerle gurur du-
yuyoruz. İlçe belediyelerimizin yatırım-
larının da hayırlı olmasını diliyor, emeği 
geçen başkanlarımızı ve herkesi tebrik 
ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bugün çeşitli organize 
sanayi bölgelerimizden tamamlanan özel 
sektör yatırımlarının da resmî açılışları-
nı yapıyoruz. Kayseri Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yatırım tutarı 3 milyar 147 
milyon lirayı bulan 24 ayrı tesisin, İnce-
su Organize Sanayi Bölgesi’nde yatırım 
tutarı 6 milyar 316 milyon lirayı bulan 30 
ayrı tesisin, Mimarsinan Organize Sana-
yi Bölgesi’nde yatırım tutarı 520 milyon 
lirayı bulan 28 ayrı tesisin, Kayseri Ser-
best Bölge’de yatırım tutarı 896 milyon 
lirayı geçen 6 ayrı tesisin, Kayserigaz 
bünyesinde yatırım tutarı 811 milyon 
lirayı bulan bir projenin, güneş enerji-

KAYSERİ YATIRIMA DOYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kayseri Toplu Açılış Töreni’nde 
yaptığı konuşmada, “Ülkemizin 
altyapısını baştan sona 
yenileyerek, millî iradenin 
üstünlüğünü tahkim ederek, 
siyasi ve diplomatik gücünü 
tüm dünyaya kabul ettirerek 
vizyonlarımıza ve hedeflerimize 
adım adım yürüdük” dedi.

sinde yatırım tutarı 1 milyar 700 milyon 
lirayı bulan bir santralin, toplamda 13 
milyar 390 milyon liralık yatırıma ve 7 
bin 200’ün üzerinde istihdama sahip 90 
tesisin resmi açılışlarını bugün buradan 
gerçekleştiriyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yatı-
rımları yaparak istihdam oluşturan, üre-
ten, ihracat yapan, ülkemizi büyüten her 
bir iş insanımızı tebrik ediyorum. Emek-
leriyle bu tesislerin işlemesini sağlayan 
mühendislerimize, işçilerimize, tüm ça-
lışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 
Böylece bakanlıklarımıza, belediyeleri-
mize ve özel sektörümüze, tüm bunlara 
ait 30 milyar liralık yatırımla hayata ge-
çirilen 477 projenin resmî açılışını yapa-
rak sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz. 
Tüm bu yatırımların Kayserimize ve ül-
kemize hayırlı olmasını diliyorum” diye 
ekledi.
“ÜLKEMİZİN 81 ŞEHRİNİN HER 
BİRİ DEMOKRASİ VE KALKINMA 
MÜCADELEMİZİN ŞAHİDİDİR”

Kente yaptıkları yatırımları anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimde 
şehrimize 5 bin 53 adet yeni derslik ka-
zandırdık. İkisi devlet olmak üzere üç 
yeni üniversite kurduk” dedi. Gençlik ve 
sporda 8 bin 22 kişi kapasiteli yükseköğ-
renim yurt binaları açtıklarını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Gençlik merkezlerini faaliyete ge-
çirdik. Stadyum, spor salonları, yüzme 
havuzları gibi 48 spor tesisi inşa ettik. 
Sosyal yardımlarda Kayserili ihtiyaç sa-
hiplerine yaklaşık 4 milyar lira tutarında 
kaynak aktardık. Sağlıkta şehrimize bin 
607 yatak kapasiteli şehir hastanemizi 
yaptık mı? 20’si hastaneden oluşan top-
lam 57 adet sağlık tesisi kazandırdık. 
Çevre ve şehircilikte TOKİ eliyle Kay-
seri’de 18 bin adet konutu, sosyal donatı 
alanları, alt yapısı ve çevre düzenleme-
siyle tamamlayıp hizmete sunduk. Hâlen 
bin 815 konutun yapımına devam ediyo-
ruz.”

Kayseri’de toplam büyüklüğü 2,5 mil-
yon metrekare olan dört millet bahçesi 
projesinden birini bitirdiklerini, ikisinin 
inşasını da devam ettirdiklerini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Melikgazi, 
Koca Sinan, Develi, Hacılar, Talas il-
çelerinde yaklaşık 5 milyon metrekare 
alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Ulaştırmada 83 kilometre-
den devraldığımız bölünmüş yol uzun-
luğunu 565 kilometre ilaveyle 648 kilo-
metreye ulaştırdık. Yapımı devam eden 
Develi-Yahyalı yolunu, Pınarbaşı-Mersin 
hududu yolunu, Himmet Dede-Orga-
nize Sanayi Bölgesi bağlantısını, Sivas 

ayrımı-Köprübaşı yolundaki işleri bu 
yılsonuna kadar tamamlıyoruz. Develi ve 
Niğde istikametlerindeki yolların önemli 
bölümünü de seneye bitiriyoruz” bilgisi-
ni verdi.

Açılışını yaptıkları ve temelini attık-
ları tesislerin şehre hayırlı olmasını di-
leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayse-
ri’nin bu eserlerle buluşmasını sağlayan 
bakanları, belediyeleri ve özel sektörü 
tebrik etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı 
Tren Hattı Temel Atma Töreni için Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaisma-
iloğlu ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. 
Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Karaismailoğlu’na tekrar bağlanan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, temel atılması için 
butonlara basılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından 
İncesu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
Besler Glassfiber Cam Elyaf Fabrika-

sı’nın açılışı için Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’la canlı bağlantı 
kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele 
kesimi için talimat vererek açılışı gerçek-
leştirdi. Daha sonra Kumsmall Kayseri 
uluslararası mobilyacılar alışveriş mer-
kezinin açılışı için Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 
ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a canlı 
bağlantı ile bağlanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Avrupa’nın en büyük alışveriş 
merkezinin açılış törenine bütün dost-
lar hoş geldiler. Böyle büyük bir mobilya 
birimini açmış olacağız. Ya Allah, bis-
millah” diyerek açılışı gerçekleştirdi. 
Açılışa; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı 
sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli-
ği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş ile Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı Mahmut Gürcan da katıldı.
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İLETİŞİM

Çok kısa süre öncesine 
kadar dünya, adeta tüm 
hızıyla olağandışı bir 
mükemmelliğe doğru 
koşuyordu. Teknolojinin 
başrolde olduğu bir 
evrende, sayısız devrim 
niteliğinde ve belki 
de ‘sözde’ yenilikler, 
bireysel dünyamızı 
ele geçiriyor, çoğu 
insanı dünyanın 
kendi çevrelerinde 
döndüğüne inandırıp, 
bir de yalnızlaştırmaya 
doğru götürüyordu. 
Bu rüya, hiç kimsenin 
beklemediği bir anda, 
aniden hayatımıza giren 
pandemi kavramıyla 
son buldu. Oysa nasıl 
da mükemmele, zirveye 
doğru koşuyordu 
insanlık ve tabii 
dünyayı değiştireceğine 
inanılan markalar…

Engel kalmamıştı önünde hiçbirinin. 
Pandemi ile birlikte hayat durunca dün-
yanın en gelişmiş dönemi olarak gördü-
ğümüz çağımızın bile mükemmel bir yer 
olmadığı ortaya çıktı. Bu yazının konusu 
da aslında sona ermeyi bilmeyen pande-
mi ile birlikte tam da öyle olduğunu hayal 
ederken, dünyanın bir daha hiçbir zaman 
kusursuz bir yer olmaya doğru ilerleye-
meyeceği gerçeğini kabul etmemiz ge-
rektiği ile ilgili. 

Mükemmellik out; gerçeklik, kusur-
suz gerçeklik, ‘doğal olmak’ in. Yarı Türk-
çe yarı İngilizce tabiriyle.

Bizler işimiz gereği marka yönetimi 
ve iletişim süreçleri açısından bakarak, 
bu dönemi değerlendirelim. Pek çok yön-
den işimizi değişen dünya dinamiklerine 
uyumlu şekilde yürütme gayreti içinde 
olsak da, atladığımız bir konu var sanki. 
Bunca olan bitenden sonra, mükemmel-
lik kavramı delik deşik edilmişken, dün-
ya aslolanın gerçeklik ve doğallık olduğu-
nu kabullenmişken, ille de mükemmellik 
demek ne kadar doğru sizce?  

İliştirilmiş, mış gibi görünen, sindi-
rilmemiş ve doğal olmayan davranış şe-
killeri, inandırıcılıktan uzaklaşması bir 
yana demode görünmüyor mu sizce de? 

Makyajın sihirli dokunuşu ne kadar 
ileri götürebilir bizleri… 

İyi olmayanın üstünü örtmek, hem 
teknoloji hem de bilgiye kolay erişimi 
sayesinde imkansızlaşmadı mı? İmaj-
larla, makyajlarla elde edilen, ulaşılması 
imkansız görünen pek çok şeyin gücünü, 
kolayca sorgular hale gelmedik mi?

 Dünyanın en büyük güçleri bile bu 
gerçekliğe boyun eğdi. ABD’nin en zor 

girilebilecek Senato binasını düşünün, 
geçtiğimiz yıl sivil bir grubun baskınıyla 
festival alanına döndü. Aslında ne kadar 
da kolay girilebilir, ulaşılabilir olduğu 
adeta dünyaya hem de canlı yayında gös-
terildi, ilan edildi. Binanın makam oda-
larını otoritenin yıkıldığı alanlar haline 
getirip, göstergelerle dolu  kostümlerle 
festival havasında, tüm dünyanın gözü 
önünde ülkeleri yöneten gücü sorgula-
tan bir yere dönüştürdüler ve izlettiler. 
Geçen yılın iletişim adına göstergeler ve 
mesajlarla dolu en önemli olaylarından 
biriydi bence bu. Büyülü Beyaz Saray ve 
ABD otoritesi bir saatte asırlardır dünya-
nın gözünde olduğu yerden bambaşka bir 
yere konumlandı. 

Artık hem pazarlama stratejisi hem 
de iletişim süreçleri açısından herhangi 
bir konuda  kusursuzluk aranıyorsa ‘’ger-
çeklikte kusursuz olma’’ kavramı temel 
alınmalı. Gerçeklikte kusursuzluğun ise 
şeffaflık ve samimiyeti gerektirdiği unu-
tulmamalı. 

Halkla ilişkilerin yönetimin başlıca, 
en temel fonksiyonlarından biri oldu-
ğu gerçeği ile hareket ederken finansal 
plan, pazarlamaya yönelik stratejiler ve 
itibar çalışmalarının tamamında marka 
yönetimi tüm paydaşlar, iç ve dış müşte-
riler nezdinde kusursuz görünme çabası 
yerine şeffaflık ve samimiyet kavramları 
temel alınarak yönetilmeli. Gerçeklerle 
ilerlemek zordur. Zira insanoğlunun bek-
lentileri yüksek, rakipler ise her daim ça-
lışıyor. Ama gerçeklerle ilerlemek müm-
kün olursa temeller sağlam olur ve hiçbir 
güç o sağlam temellerin farklı görünme-
sine neden olamaz. Medya dahil…

‘’Mükemmellik’’Out  
‘’Kusursuz Gerçeklik’’ İn

HABER: MÜGE BİBER
İstanbul Ticaret Odası Basım-Yayın 

Meslek Komitesi de sektörle bir araya 
gelerek, pandemi sonrasında yaşanan bu 
durumu değerlendirdi. 

Toplantının oturum başkanlığını 
İTO Meclis Üyesi Erhan Erken yaptı. 
İTO Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Ku-
ralay, toplantının açılış konuşmasında, 
dünyada yaşanan enflasyonist baskı ve 
enerji fiyatlarındaki maliyet artışının 
hammadde, ambalaj malzemeleri ve ta-
şımacılık fiyatlarındaki artışların tüm 
sektörleri çeşitli zorluklarla karşı karşıya 
bıraktığını vurguladı. 

Kuralay, “Kağıt tedarikinde dışa ba-
ğımlı olunması, küresel selüloz fiyatla-
rının artması, ithal edilen kağıdın nav-
lun bedelinin yükselmesi ve özellikle 
2021’deki kur artışları, yayıncılığın en 
önemli sorunları arasında” dedi.
 DİJİTALE İLGİ ARTTI

Küreselleşme ile birlikte 
sektörde online ortamla-
rın yaygınlaştığını vur-
gulayan Kuralay, şunları 
söyledi: “Sosyal medya 
içeriklerinin bireylerin 
hayatında yer kapla-
masıyla paralel, sesli 
kitap, e-kitap, dijital 
buluşmalar, dijital kitap 
kulüpleri ve dijital söyle-
şilere ilgi hızla arttı.”

  İTO Yönetim Kurulu 
Üyesi Münir Üstün de, “Sektör 
büyüdükçe hem istihdam sağlaya-
cağız hem okuma kültürüne hem de eko-

nomiye katkıda bulunacağız” dedi.
 Sektörün çözüm önerileri
 * İthal kağıtta yayıncılara süb-

vansiyon uygulanmalı.
  * Yayıncılık sektörüne 

özel, uzun vadeli kredi 
imkânları oluşturul-
malı.

 * Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın halk kü-
tüphanelerine yapa-
cağı kitap alımlarının 
bütçesi artırılmalı, 
yayıncılardan halk 
kütüphanelerine kitap 
alımı yapılmalı.

  * Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın başlattığı ‘her okula 
kütüphane’ kampanyasında 
okul kütüphanelerinin bağış yoluyla 

değil, bütçe ayrılarak kurulması temin 
edilmeli.

  * Basılı kitaplarda olduğu 
gibi farklı okuma ihtiyaç-

larını karşılayan e-kitap, 
sesli kitap, veri tabanları, 
eğitim portalları ve diğer 
hibrit çözümlerin üre-
timinin yaygınlaşması 
için bu yayınlardan da 
KDV kaldırılmalı.

 * Sosyal medya içerik 
üreticilerine KDV istisna-

sı ve yüzde 15 gelir vergisi 
uygulanırken; yazar, çevir-

men, editör ve illüstratörlerden 
yüzde 17 gelir vergisi ve yüzde 18 

KDV uygulamasından vazgeçilmeli.
 * Kitabevlerinin, e-ticaret firmalarıy-

la rekabet edebileceği düzenleme yapıl-
malı.

  * Ülkenin her köşesinde kita-
bevlerinin açılmasını özen-

dirici teşvikler getirilmeli, 
kitabevlerine belirli bir 

süre vergi ve sigorta mu-
afiyeti tanınmalı.

  * İTO’nun, meslek 
birliklerinin yakından 
takip ettiği dijital kor-
sanla mücadele için 
gerekli kanuni düzen-

lemeler yapılmalı.
  * YAYFED kanalıy-

la satılan bandrollerden 
meslek birliklerine aktarı-

lan bütçenin oranı daha etkin 
korsanla mücadele için artırıl-

malı.
 * Kağıt endüstrisinin ülkemizde tek-

rar ayağa kaldırılması için gerekli yatı-
rım ve teşvikler hızla hayata geçirilmeli.

 * Kamu kuruluşları ve yerel yönetim-
ler yayınevlerinin rakibi olmamalı.

 * Yurt içinde uygulanan stopaj oranı 
yüzde 10’a indirilmeli.

* Ücretsiz ders kitapları, yardımcı 
kaynak kitaplar ve kırtasiye ürünleri, ki-
tabevi veya kırtasiye gibi işletmelerden 
kupon karşılığında dağıtılmalı.

  * Yayıncı ve matbaacıların iş ama-
cıyla AB’ye seyahat edenlerinden vize 
başvurularında uzun süreli ve çok girişli 
vize alabilmeleri konusunda AB nezdin-
de girişimde bulunulmalı.

  * 3. Milli Kültür Şurası ve 6. Ulusal 
Yayın Kongresi’nden çıkan sonuçlar ta-
kip edilmeli.
 438 MİLYON KİTAP ÜRETİMİ

 Bandrol verilerine göre, 2021’de kitap 
üretimi 438 milyon adet oldu. Bununla 
birlikte, perakende kitap pazarının bü-
yüklüğü ise 2021 yılında bir önceki yıla 
göre yaklaşık yüzde 23’lük bir artış ile 
9.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yayıncılar KDV’nin 
kaldırılmasını bekliyor

 Pandemi süreci, kültürel faaliyetlerin sosyal hayat üzerindeki önemini bir kez daha gösterdi. Bu dönemde 
kitaplar, insanlara sığınacak bir liman ve kültür-sanat ile buluşmanın tek fırsatı oldu. Pandemi, okurların yanı 
sıra hammadde tedariki ve üretim açısından kitap basan firmaları da olumsuz etkiledi. Rusya-Ukrayna savaşı 

ve dövizdeki oynaklık ise dışa bağımlı olunan kağıt tedarikinde de sıkıntılara yol açtı. Sektör temsilcileri, 
çözüm olarak kağıda uygulanan ek gümrük vergisi ve KDV’nin kaldırılmasını bekliyor.
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2014 yılında yapılan referandum ile 
Rusya’ya bağlanan Kırım, ABD ve Av-
rupalı ülkelerin ekonomik ambargo ve 
yaptırımları altında sekiz yıl geçirdi. 
Rusya Federasyonu içerisinde yer alan 
22 cumhuriyetten biri olan Kırım Cum-
huriyeti, 2014 yılındaki referandumdan 
sonra Ukrayna’dan tamamen koparak 
Rusya’ya entegrasyon sürecine girdi. Uk-
rayna’ya bağlı özerk bir cumhuriyetten 
Rusya Federasyonu’na dahil olan Kırım 
Cumhuriyeti, hem devlet olarak hem de 
içerisinde yaşayan birçok etnik halkı 
barındıran demografisiyle birçok alan-
da ambargo ve yaptırımlara maruz kaldı. 
Tarihsel bağları ve Kırım Türklerinin 
ana vatanı olması sebebiyle Türkiye’yi 
yakından ilgilendiren Kırım’daki geliş-
meleri Kırım İşbirliği Teşkilatı (Rusçası: 
Крымсотрудничество) Başkanı Reşit Ke-
mal As ile konuştuk:
Kırım’ın 2014 yılında Rusya’ya 
bağlanmasıyla başlayan son sekiz yıllık 
süreçte Kırım gelişti mi ya da daha mı 
geriye gitti?

Uçakların direkt Kırım’a inmemesi 

yaptırımlardan biriydi. Kırım’a direkt 
uçuşlar Rusya üzerinden yapılabiliyor. 
Bu durum her ne kadar turizmi ve ti-
careti olumsuz etkilemiş olsa da Rusya 
Federasyonu’nun birçok bölgesinden tu-
rist artışı şu an açığı kapatmış durumda. 
Kırım’ın kara bağlantısının sağlandığı 
Ukrayna ise Kırım’a gıda ve ticaret am-
bargosu uygulamıştı. Ukrayna üzerinden 
hiçbir ticari ürün Kırım’a gönderilmiyor-
du. Rusya bu konuyu da kısa sürede çöz-
dü. Kerç boğazı üzerine inşa edilen Kırım 
Köprüsü ile Kırım yarımadasının kara 
bağlantısı sağlandı. Yine 2014 yılındaki 
en büyük sorunlardan birisi de elektrik 
idi. Ukrayna’dan gelen elektrik trafoları 
Ukraynalı gayri resmi milislerce patlatıl-
dı. Bu konuda da hızlı bir çözüm bulundu 
ve Kırım’a Kerç boğazının altına döşenen 

kablo hattı ile elektrik getirildi. Kırım’ı 
Türkiye başta olmak üzere birçok Avru-
pa ülkesinden iş insanları ve siyasilerden 
oluşan heyetler ziyaret etti. Kırım’daki 
ekonomik potansiyel birçok ülkenin ve 
iş insanının ilgisini çekiyor. Yakın gele-
cekte yaptırımlarda gevşeme olmasıyla 
birlikte Kırım’a yapılacak yatırımlarda 
büyüme göreceğiz. Her ne kadar ambar-
go ve yaptırım altında olsa da Kırım her 
alanda gelişimini sürdürüyor.

TÜRKİYE GARANTÖRLÜK  
HAKKINI KULLANMALI

Kırım’a uygulanan ekonomik 
yaptırımlar Kırım-Türkiye ilişkisini nasıl 
etkiliyor?

Kırım’a uygulanan ekonomik yap-
tırımları Türkiye kendisi için fırsata 
çevirebilir. Tekstil, gıda, tarımsal ürün-

ler gibi birçok ürün ihraç edebilir. 2014 
öncesinde Kırım’la ticareti olan ve ABD 
hegemonyasında kalan Avrupa ülkele-
rinin yaptırımlara katılması, bir fırsat 
olabilir. Avrupa ülkelerinin ihraç ettiği 
ürünleri Türkiye ihraç edebilir. Ayrıca 
Kerç boğazına yapılan köprü ile Kırım 
üzerinden Kafkaslara karayolu ulaşımı 
kolaylaştı. Bir yarımada olan ve deniz 
taşımacılığı için uygun konumu ile Kı-
rım, önemli ticaret merkezi potansiyeli 
taşımaktadır. Kırım’ın hem karayolu ile 
Kafkasya ulaşımının olması hem de Ka-
radeniz’in merkezindeki jeostratejik ko-
numu birlikte değerlendirildiğinde daha 
da önem arz etmektedir. Türkiye Kırım’la 
tarihsel ve kültürel bağlarını öne sürerek 
ambargo ve yaptırımlara karşı koyma gü-
cüne sahiptir. Kaldı ki, Türkiye’nin Kırın 
Türkleri üzerinde tarihsel garantörlüğü 
bulunmaktadır. 

AMAÇ RUSYA’YI ZAYIFLATMAK
Şu an yaşanan Ukrayna-Rusya krizini 

yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Kri-
zin temelinde ne yatıyor?

Günümüzde yaşanan Rusya-Ukrayna 
krizinin temeli 2013 yılındaki Kiev’de-
ki Euro Meydan olaylarına dayanıyor. 
Kiev’deki olayları ABD ve Avrupalı ül-
keler desteklemiş ve finanse etmişler-
dir. Nitekim 2013 yılı Mayıs’ında İstan-
bul’da yaşanan Gezi olaylarıyla birebir 
benzerlik göstermektedir. Nasıl ki Gezi 
olaylarında yer alan örgüt ya da STK adı 
altındaki yapılanmalar Batılı ülkeler-
ce finanse edildi. Bunlar sır değil bizzat 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet 
üyelerinin beyanlarında açıklanmıştır. 
2013’teki Kiev’deki gösterilerde hemen 
hemen aynı karanlık odaklarca destek-
lenmiştir. Buradaki amaçları da güçlü 
bir Rusya, refah seviyesi yüksek Rusya 
vatandaşı istememeleridir. 2013’te baş-
layan olaylar günümüzde cepheye taş-
mış ve Rusya ile Ukrayna arasında sıcak 
çatışmalara sebep olmuştur. Bu gelinen 
noktayı Rusya hiçbir zaman istememiş 
her zaman müzakere ve sulh yolunu seç-
miştir. Ancak geçtiğimiz Şubat (2022) 
ayının sonunda ABD ve İngiltere’nin ta-
limatları doğrultusunda Ukrayna, Rus-
ya’ya, Rus etnik gruplara karşı kışkırtıl-
mış ve hiç istenmeyen sıcak çatışmalara 
sebep olunmuştur. Batı bloku tarafından 
uygulanan yaptırımlarla, Rusya’nın eko-
nomik açıdan zayıflaması istenirken bir 
taraftan da askeri gücü yıpratılmaya ça-
lışılmaktadır. Ancak Rusya geçmişte ol-
duğu gibi birçok kez yaptırımlara maruz 
kalmış, fakat istenildiği gibi zayıf düşme-
miştir. Hem devlet olarak Rusya hem de 
Rusya’yı oluşturan halklar, yaptırımlar 
karşısında yılmayacak kadar güçlüdür.

KIRIM TÜRKLERİ  
ÜST DÜZEY TEMSİL EDİLİYOR

Kırım Türkleri açısından bakarsak 
Rusya-Ukrayna krizi Kırım’da yaşayan 
Kırım Türklerini nasıl etkiliyor?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan 
kriz her iki ülke için de üzücü bir olay ve 
Rusya’nın hiçbir zaman istemediği bir 
süreçti. Ancak ABD’nin Ukrayna’ya da-
yatmasıyla kriz oluştu. Kırım’da yaşayan 
Kırım Tatarları özelinde bakacak olur-
sak, Kırım her zaman güvenli idi bugün 
de son derece güvenli, herhangi bir tehdit 
ya da tehlike mevcut değildir. Sıcak ça-
tışmalar Ukrayna topraklarında yaşan-
maktadır. Tabi ki krizler, savaşlar sadece 
yaşandığı bölgeyi değil çevre bölgeleri de 
olumsuz etkileyebilir. Ancak Rusya-Uk-
rayna krizi dolayısıyla Kırım’da ne ti-
caret, ne iş ne de sosyal hayat olumsuz 
etkilenmemiştir. Şunu da belirtmek ge-
rekir ki, Kırım’ın 2014 yılında Rusya’ya 
bağlanmasının ardından Kırım Tatar dili 
resmi dil kabul edilmiş, onlarca sivil top-
lum kuruluşu kurulmuştur. Yine sosyal, 
kültürel faaliyetler artarak devam etmiş-
tir. Sürgünden dönen Kırım Türkleri için 
Ukrayna döneminde verilmeyen arsalar 
hak sahiplerine verilmiştir. Kırım Türk-
leri kamu kurumlarında üst düzey yöne-
ticiliklere getirilmiştir. Hatta Duma’da da 
temsil edilmişlerdir. 
Kırım Türkleri bu krizde 
 nasıl bir tavır almalı?

Rusya ile Ukrayna arasında cereyan 
eden krizde Kırım Türkleri yapıcı bir rol 
izlemeli. Uç noktalarda yıkıcı söylem ve 
siyasetten uzak durulmalı. 2014 yılında-
ki referandumdan sonra bazı gruplar tek 
taraflı yıkıcı söylem ve siyaset içerisinde 
olmuşlardı. Aynı hataya bugün düşülme-
melidir. Yanlış siyaset geçmişte olduğu 
gibi şimdi de Kırım Türklerine bir şey ka-
zandırmayacaktır. Aklıselim olunmalı ve 
Kırım Türklerinin geleceği için en uygun 
siyaset, yol ne ise o izlenmeli.

TÜRKLERİN YAŞADIĞI BÖLGELERDE 
İNSANİ YARDIM ÇALIŞMASI

Kırım İşbirliği Teşkilatı’nın krizden 
etkilenen bölgelerde herhangi bir insani 
yardım faaliyeti bulunuyor mu?

Kırım İşbirliği Teşkilatı, dost ülkele-
rin ve kamu kuruluşlarının temsilcilerin-
den, Ukrayna’nın kurtarılmış bölgelerine 
insani yardım sağlanmasına yardımcı 
olma talebiyle çok sayıda çağrı alıyor. Bu 
bağlamda, Kırım İşbirliği Teşkilatı ola-
rak Herson bölgesine yardım toplamak 
ve dağıtmak için büyük ölçekli bir insani 
proje uygulamaya karar verdik. Bölgede 
çok sayıda Ahıska Türkleri, Kırım Tatar 
Türkleri ve Gagauz Türkü yaşıyor. İlk 

insani yardım malzemelerini Herson ve 
Genichesk’te teslim etmeyi planlıyoruz.
Kırım İşbirliği Teşkilatı

Kırım İşbirliği Teşkilatı, (Rusçası: 
Крымсотрудничество, Latin alfabesiyle: 
Krymsotrudnichestvo) Kırım’da ve di-
aspora ülkelerinde yaşayan Kırım Tatar-
ları ve diğer Kırım halkları başta olmak 
üzere kültürel, ekonomik, sosyal ve insani 
yardım alanlarında faaliyet göstermekte-
dir. Merkezi Kırım’da olup, birçok ülkede 
de temsilcilik açılması planlanıyor.

2022 yılında kurulan kurum, Kırım 
Türklerinin yaşadığı diaspora ülkeleri 
başta olmak üzere çevre ülkelerle eko-
nomik, kültürel işbirliklerini artırıcı fa-
aliyetlerde bulunmayı amaçlamaktadır. 
Öte yandan Kırım’a yönelik ambargoları 
sivil diplomasi ile yumuşatmaya yönelik 
çalışmalar planlamaktadır.

Kırım İşbirliği Teşkilatı’nın öncelikli 
amaçlarından biri de Kırım Cumhuriye-
ti’nin Rusya Federasyonu’nun ayrılmaz 
bir parçası olarak uluslararası arenada 
tanınmasını için çalışmalar yürütmektir. 
Bu kapsamda hem federal (Rusya) hem 
de cumhuriyet (Kırım) makamlarının bu 
yöndeki çalışmalarına sivil destek ver-
mektir. Kırım İşbirliği (Krymsotrudni-
chestvo) Teşkilatı olarak kamu kuruluş-
larıyla bölgelerarası etkinlikler yapmak, 
uluslararası alanda da sivil diplomasi 
faaliyetleri planlanmaktadır.

Kırım, ambargo ve 
yaptırımlara rağmen büyüyor, 
gelişiyor ve güçleniyor
Kırım İşbirliği Teşkilatı 
Başkanı Reşit Kemal As, 
son sekiz yıldır ambargo 
ve yaptırım uygulanan 
Kırım’ı anlattı…
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KİŞİSEL GELİŞİM

Son yıllarda psikolojik problemlerin 
hem ruh sağlığımıza hem de fiziki hasta-
lıklara sebep olması ile ilgili birçok çalış-
ma ve uygulama ortaya çıkmıştır.

Daha çok psikosomatik hastalıklar 
olarak bilinen bu konu aslında bugünün 
konusu değildir.

Çok eski tarihlerden beri çoğu has-
talığın başlangıcının aslında dengede 
olmayan ruh sağlığından kaynakladığı 
düşünülmektedir. Ünlü tıp adamı, ast-
ronom olan İbn-i Sina birçok hastalığın 
kökeninin psikolojik sebepler olduğunu 
belirtmiştir. Örneğin öfkenin karaciğer 
hastalıklarına, korkunun böbrek hasta-
lıklarına, stresin kalp ve beyin hastalık-
larına sebep olduğu gibi daha birçok has-
talığın psikolojik sebebini tanımlamıştır. 
Günümüzde yapılan çalışmalar TSSB 
(Travma sonrası stres bozukluğu)’nun 
deri problemleri, mide-bağırsak hasta-
lıkları, fibromiyalji, migren gibi hasta-
lıklara sebep olduğu yapılan çalışmalarla 
ispatlanmıştır.

Günümüzde fiziki hastalıkların nere-
deyse çoğunluğunun psikolojik bir köke-

ne dayandığı ile ilgili hipotezlerin arttığı 
görülmektedir.

Doğu tıbbı, şamanlar gibi eski top-
luluklarda ve eski dönemlerde de has-
talıkların kaynağı olarak psikolojik 
problemler gösterilmiş ve bu psikolojik 
problemlerin kaynaklarına ulaşılıp bir 
şekilde bu kaynaktaki tamamlanmamış 
meseleler ya da bastırılmış duyguların 
sağaltımı ile hastalıklardan kurtulma yo-
luna gitmişlerdir.

Yaşadığımız bizi rahatsız eden duygu-
lar, temas etmekten kaçtığımız duygular 
bir şekilde dışa vurulmak isteniyor. Eğer 
biz bu olumsuz duyguları yaşamaz, temas 
etmekten kaçınmak istersek bir şekilde 
bu duygular kendilerini ya psikolojik ra-
hatsızlık ya da fiziki bir hastalık olarak 
kendilerini var etmek istiyorlar.

Örneğin, kişi hazmedemediği bir 
duyguyu mide problemi olarak yaşıyor. 
Haketmediğini düşündüğü bir söz karşı-
sında duygusuna temas etmiyor, öfkesini 
içine atıyor. Temas etmediği, bir şekilde 
deşarj etmediği bu duygu midesinde bir 
reflü, gastrit gibi hastalıklarla karşısına 
çıkabilir.

Psikiyatrist Bessel A. Van Der Kolk’un 
“Beden kayıt tutar” kitabı; travma anında 
sadece beynimizin bu travmayı, duygu-
ları kayıt etmeyle kalmayıp vücudumuz-
daki her hücrenin de o travmayla ilgili bir 
kayıt aldığı temeli üzerine yazılmıştır. Bu 
kayıtlarda bizde ya psikolojik ya da fiziki 
hastalıklara sebep olmaktadır.

Hatta çocukluktan var olan hastalık-
ların anne ve önceki kuşaklardan epige-
netik olarak aktarıldığını gösteren birçok 
çalışma mevcuttur.

Anne eğer bir travma yaşıyorsa bunun 
anne karnında gelişen bebek’e geçmesi 
mümkün. Anne karnındaki bebek anne 
ne yaşarsa kendisi yaşıyor gibi hissediyor 
ve doğduktan sonra veya ileriki yaşlarda 
bu travmanın etkileri ya fiziki ya da psi-
kolojik rahatsızlık olarak ortaya çıkabilir. 
Hatta bazı rahatsızlıklar birkaç kuşak 
sonrasına aktarılabilmektedir.

Travmalar ve hastalıklar bağlantısın-
daki en büyük rolü ilkel beynimizin üst-
lendiği düşünülmektedir. İlkel beynimiz 
bizi tehlikelerden korumak için bizim 
hayatta kalmamız sağlamak için çeşitli 
programlar çalıştırmaktadır. Çalıştırdığı 
bu programların çoğunluğu bizim kont-
rolümüz dışında başlamaktadır. Beyni-
mizin bilinçaltı dediğimiz kısım da ise 
bizim bilinçli beynimizle istemediğimiz 
bir programda başlatılabilmektedir. Bi-
linçaltımız da bunu bize fayda sağlaması 
için yapmaktadır. Örneğin artık çok yo-
rulan bir bedeni veya zihni dinlendirmek 
için bilinçaltı o kişiyi artık durdurmak 
için hareketini kısıtlamak ve dinlendir-
mek için bir hastalık başlatabilir. Bazen 
hastalıklarımız bize yan fayda sağlamak 
için bu amaçla ortaya çıkabilirler.

Peki bu açıdan baktığımızda daha az 
hasta olmak için bir şey yapabilir miyiz?

Bu alanda çalışan kişilerin konu ile il-
gili birkaç önerisi var.

Olaylar karşısında yaşadığımız duy-
guları iyi ve kötü olarak nitelendirme-
den, her duygunun insan için gerekli ol-
duğunu kabul etmek. Sonrasında bu bizi 
kötü hissettiren duygulara direnç gös-
termeden ne hissediyorsak o duyguları 
sonuna kadar, o duyuları bastırmadan 
ve kaçmadan yaşamak. Bir başka deyişle 
o enerjinin akmasına izin vermek. Aksi 
takdirde bu enerji başka bir şekilde bizde 
var olmaya çalışacaktır.

Bizim başımıza gelen olumsuz diye 
nitelendirdiğimiz, bizi rahatsız eden ve 
değiştirmemizin imkânı olmayan du-
rumlara direnç göstermeden kabul et-
mek de sağlıklı ruh ve beden bütünlüğü-
müzü korumaya yardımcı olacaktır.

Duygularımızı bastırmadan uygun 
bir yolla o duyguları yaşamak duyguların 
bize vereceği olumsuz etkileri önlemeyi 
sağlayacak bir yol olacaktır.

Halk arasında gamsız insanların daha 
az hasta olması ve uzun yaşamalarının 
sırrı da büyük ihtimal budur. Ne dersi-
niz?

Günümüzde fiziki 
hastalıkların neredeyse 
çoğunluğunun psikolojik 
bir kökene dayandığı ile 
ilgili hipotezlerin arttığı 

görülmektedir.

HASTALIKLAR VE 
TRAVMALAR

Ajans Press’in, Time Out 
dergisi verilerinden elde ettiği bilgilere 
göre, Dünyanın En İyi Şehirleri 2022 
raporu belli oldu. Böylelikle 53 şehrin 
yer aldığı listeye Türkiye’den sadece 
İstanbul girebilirken, 50. sırada yer 
aldığı görüldü. 
Araştırma her yıl binlerce kişiye yapılan 
anket sonuçları ile hazırlanırken, 
restoranlar, barlar, galeriler, gece hayatı, 
sürdürülebilirlik, toplu taşıma ve sanat 
etkinlikleri gibi faktörler baz alınarak 
hazırlandı. 
Listenin ilk 10’unda yer alan en iyi 
şehirler ise sırasıyla şu şekilde oldu; 
Edinburgh (İskoçya) ,Chicago (ABD), 
Medellin (Kolombiya), Glasgow 

(İskoçya), Amsterdam (Hollanda), 
Prag (Çekya) , Marakeş (Fas), Berlin 
(Almanya), Montreal (Kanada), 
Kopenhag (Danimarka).
Medya takip kurumu Ajans Press, dünya 
listelerine giren ve kültürel mirası büyük 
megakent İstanbul ile alakalı basına 
yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans 
Press’in yazılı ve online basın arşivinden 
derlediği bilgilere göre sadece bu yıl 
İstanbul ile alakalı 1,5 milyona yakın 
haber çıktığı kaydedildi. İstanbul, 
turizm, tarih, kültürel aktivitelerle 
oldukça adından söz ettirirken, diğer 
yandan ulaşım ücretleri, kira, trafik ve 
hayat pahalılığı gibi farklı konularla da 
medyada yer aldı.

DÜNYANIN EN İYİ 
ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU

Dünyanın En İyi Şehirleri 
2022 listesi açıklanırken, 
53 şehrin yer aldığı veride 
Türkiye’den sadece İstanbul yer 
aldı. Araştırma her yıl binlerce 
kişiye yapılan anket sonuçları 
ile hazırlanırken, restoranlar, 
barlar, galeriler, gece hayatı, 
sürdürülebilirlik, toplu taşıma 
ve sanat etkinlikleri gibi 
faktörler baz alınarak 
hazırlandı.
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Yusuf KÜRKÇÜOĞLU
Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal 

İşleme San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kuru-
lu Başkanı Rüştü Üzümcü ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik:
Rüştü Üzümcü kimdir? Biraz 
kendinizden bahseder misiniz?

1970 yılında Ankara’da doğdum. Ba-
bamız Mahmut Üzümcü’nün şirketimizi 
kurduktan sonraki her döneminde şirket 
bünyesinde ve Üzümcü Hastane Ekip-
manlarının kurumsallaşması, markalaş-
ması sürecinde yer aldım. Bugün 2. ve 3. 
nesil aile şirketimizin üyeleri ve çalışma 
arkadaşlarımızla Kurucumuzun bize aç-
tığı bu yolda, bize  öğrettiği değerlerden 
taviz vermeden her gün kendisine verdi-
ğimiz sözü yineleyerek ‘kalite ayrıntıda-
dır’ anlayışı ile titiz bir şekilde faaliyetle-
rimizi sürdürmekteyiz.

Firmanız ne zaman kuruldu? Faali-
yetleriniz ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Firmamızın temelleri 1969 yılında 
atılmıştır. Rahmetli Babamız Mahmut 
Üzümcü çıraklık döneminde Hacette-
pe Üniversitesi Tıp Fakültesi yakınında 
cerrahi el aletleri üreterek başlamıştır. 
Ardından Ankara Sitelerde yer alan bi-
namız ve sonrasında Ankara/Gölbaşın-
da yer alan fabrika binamızda toplamda 
30.000 metrekare kapalı alanda 139 adet 
bilgisayarlı ve manuel gelişmiş makine 
parkımız ile birlikte yıllık 89.000 adet 
ürün marjımızı yurt içinde ve yurt dışın-
da müşterilerimizin hizmetine sunmak-
tayız. Bugün Üzümcü Hastane Ekipman-
ları olarak toplamda 562 adet ürünün 
üretimini tamamen yerli ve milli olarak 
gerçekleştirmekteyiz. Ameliyat Masa-
ları, Görüntüleme Masaları, Jinekolojik 
Masalar, Medikal ve Cerrahi aydınlat-
ma lambaları, Paslanmaz çelik Hastane 
Ekipmanları ve Medikal gaz sistemleri 
alanlarında bir hastanenin ihtiyaç duya-
cağı tüm ürünlerin üretimini gerçekleş-
tirmekteyiz.

Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal 
İşleme Sanayi A.Ş.’nin bugünlere gel-
mesinde büyük emeği olan kurucunuz 
rahmetli Mahmut Üzümcü birçok ilklere 
imza atmıştı. Biraz bunları anlatır mısı-
nız?

Rahmetli Babamız Mahmut Üzümcü, 
tıbbi cihaz sektörü ile 12 yaşında tanıştı. 

İlk olarak Tıbbi cihaz tamiri ve Cerrahi el 
aletlerinin üretimi ile sektöre giriş yapıp, 
doktorlarımızın talepleri üzerine spesi-
fik ameliyatlarda kullanılacak cerrahi el 
aletlerini üretti. Mahmut Üzümcü’yü bir 
cümle ile anlatmak istesem ömrünü Ar-
Ge’ye adayan ve çalışma disiplininden 
taviz vermeyen ufku geniş bir sanayici 
olarak tanımlayabilirim. 1971 yılında 
Türkiye’de ilk defa yerli ve milli olarak 
Cerrahi Aspiratör cihazının tasarımını 
ve üretimini, yine 1985 yılında ilk defa 
yerli ve milli olarak kryo terapi cihazının 
tasarımını ve üretimini gerçekleştirdi. 
1974 yılında kalbin imparatoru olarak 
anılan Opr. Dr. Kemal Beyazıt bey ile 
birlikte ilk defa bir koyuna organ nakli 
yapılması projesinde yer aldı. Bu proje-
de yapay kalp pompasını tasarlayarak 
üretmiş ve projede sanayici kimliği ile 
yer almıştır. Mahmut Üzümcü sektöre 
yön veren ve aynı zamanda Türkiye’de ki 
medikal sektörün gelişmesini sağlayan 

projelere de imza atmıştır. 1989 yılında 
ilk defa TSE onaylı ameliyat masasını 
üretmiş ve Türkiye’de ameliyat masası 
üretiminin öncülüğünü başlatmıştır. De-
neysel tıp metodolojisine de büyük kat-
kılar sağlayan rahmetli babamız, bugün 
tüm dünyada kornea naklinde kullanılan 
“Gazi Tekniği” projesinde ki özel cerrahi 
el aletlerinin tasarımını ve üretimini ger-
çekleştirmiştir.
600’e yakın ürün üretiyorsunuz. Bu 
ürünlerinizden bahseder misiniz?

Ürün guruplarımız arasında Ameliyat 
Masaları, Görüntüleme Masaları, Jine-
kolojik masalar, Cerrahi Aspiratörler, 
Kryo Terapi Cihazları, Medikal Cerrahi 
Aydınlatma lambaları, bir hastanenin 
ihtiyaç duyacağı tüm paslanmaz çelik 
hastane ekipmanları ve Medikal Gaz 
Sistemleri yer almaktadır. Tüm Dünya-
da yeni yürürlüğe giren MDR yönetme-
liğinden ürettiğimiz ürün grubunda 17 
teknik dosya ile Türkiye’de ilk başvuruyu 

yapan firmayız. MDR yönetmeliğine göre 
çok daha zor ve meşakkatli alınacak CE 
belgesini Türkiye de ilk defa alan firma-
lar arasında olup, teknik dosyalarımızın 
1. Aşama denetimi tamamlanmış olup, 
Temmuz ayının sonunda MDR yönet-
meliğinden CE belgemizi almayı hedefle-
mekteyiz. Yeni MDR yönetmeliğinin ağır 
yükümlülükleri sebebiyle birçok üretici 
ürünlerine belge alamayacağını düşü-
nürken, firmamız yine sektörün dünyada 
ki öncülerinden biri olarak belgelendir-
mesini tamamlayacaktır. Üzümcü Hasta-
ne Ekipmanları’nın gelecek vizyonu için 
çok önemli olan bu gelişme ile sektördeki 
prestijimizin daha da artacağını düşün-
mekteyim. Tüm ürünlerimiz CE ve ISO 
standartlarında üretilmekte olup, kalite 
birinci önceliğimizdir. Sürdürebilirliğin 
ve ihracat performansımızın yüksek ol-
masının en önemli etmeni olarak tüm 
ürünlerimizde uyguladığımız tavizsiz ka-
lite politikamız olduğunu düşünüyorum.

Rüştü Üzümcü ve UZMED markaları-
nın Pazarlama satış faaliyetleri ve ihracat 
çalışmaları ile ilgili neler söylersiniz. Fir-
mamız kuruluşundan bugüne kadar Aile 
şirketi olarak iki ayrı tüzel kişiliği ile fa-
aliyet yürütmekteydi. Üzümcü Hastane 
ekipmanları şirketi Üzümcü’nün üretim 
faaliyetlerinde uzmanlaşan kısmıydı. Bir 
aile şirketi olan Üzümcü, 5 Şubat 2021 ta-
rihinde şirket ayrılığı yaşamış olup, tüm 
üretim makine ekipmanı firmamızda 
kalacak şekilde ayrılık gerçekleşti. Ayrı-
lık sonrasında yeni tüzel kişiliğimiz ile 
53 yıldır üretimini gerçekleştirdiğimiz 
ürünleri yeni şirket yapılanmamız altın-
da Rüştü Üzümcü, Uzmed ve Cyberforce 
markaları ile üretim ve satışını gerçek-
leştirmekteyiz. 

Bugün Türkiye’de ki birçok devlet 
hastanesinde ve özel hastanelerde ürün-
lerimiz kullanılmaktadır. Şehir hastane-
lerinin neredeyse tamamında üretimini 
gerçekleştirdiğimiz ürünler hizmette. 
Aynı zamanda 100’den fazla ülkede de 
ürünlerimiz kullanılıyor. İhracat, ülke-
miz ve sektörümüz için vazgeçilmez bir 
unsur. İhracatını gerçekleştirdiğimiz 
ülkelerin içerisinde yoğunlukla Avrupa, 
Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika 
ülkeleri yer alıyor. Kaliteli ürünün ya-
nında uluslararası kalite standartlarına 
bağlı kalarak üretim gerçekleştirmenin 
ihracatta sürdürülebilirliğin en önemli 
etmeni olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 
Haziran ayı içerisinde Devlet Malzeme 
Ofisi ile sözleşme imzaladık. Yurt içinde 
DMO çok önemli bir Pazar ve rekabet-
çi fiyatlarla hastanelerin kullanımına 
ürünlerimizi sunuyoruz.

50 yılı aşkın bir üretim tecrübeniz 
var. Ar-Ge faaliyetleriniz ve yeni ürün 
çalışmalarınızı anlatır mısınız?

Ar-Ge bizim için Babamız Mahmut 
Üzümcü’den kalan bir miras diyebilirim. 
Sektörün dinamiklerini çok yakından 
takip ediyor ve sürekli Ar-Ge çalışmala-
rı gerçekleştiriyoruz. Mevcutta ki ürün-
lerimizi kullanıcı deneyimleri ve hasta 
konforu göz önünde bulundurarak iyileş-
tiriyor aynı zamanda yeni ürün Ar-Ge’si 
de gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge süreçleri-
mizi 2 ana faaliyet kolunda ilerletiyoruz. 
Birincisi deneysel tıp metodolojisi ile 
gerçekleşen girişimleri yakından takip 
ediyor ve prototip ürünleri geliştiriyo-
ruz. İkincisi ise, spesifik ve Pazar payın-
da tekelleşen ürün gurupları üzerinde 
Ar-Ge faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Fir-
mamız bünyesinde 1 adet Ar-Ge atölye-
miz ve departmanımız ve 1 adet Ar-Ge 
laboratuvarımız bulunuyor. Ürüne karar 
verdikten sonra kullanıcı deneyimi esas 
alınarak görüşmeler ile süreci başlatıyo-
ruz. Ardından tasarımcılarımız ve teknik 
ressamlarımız ürünün teknik çizimleri 
gerçekleştirip mühendislik hesaplama-
larını gerçekleştiriyor. 

Bu aşama tamamlandıktan sonra 
prototip üretimi başlıyor ve hatalar dü-
zeltilip üretim tamamlanıyor. Atölye 
faaliyetini tamamladıktan sonra Ar-Ge 
mühendislerimiz ürünü test mühendis-
lerimize teslim ediyor ve ürünlerin özel-
liklerine göre elektriksel testleri, ürün 
güvenlik testleri, performans testleri, 
yıpranma testleri gerçekleştiriliyor. Son 
nihai aşamaya gelindikten sonra yine uz-

man görüşlerine başvurarak ürünü sağlık 
profesyonellerinin deneme kullanımına 
sunuyoruz. Geri dönüşlerden sonra re-
vizyonlar tamamlanıyor ve piyasaya sür-
meden önce son olarak Kalite Yönetim 
Departmanımız ürünün kalite belgeleri-
ni alıyor. Ardından sektörün kullanımı-
na sunuyoruz. Son dönemde yine bir ilki 
gerçekleştirerek %100 Karbon Fiberden 
üretilen görüntüleme masalarının Ar-Ge 
süreçlerini tamamladık. Böylece Türki-
ye’de ilk defa karbon fiber görüntüleme 
masalarını üreten firma olduk. Şu anda 
da beyin ve omurga cerrahisinde kulla-
nılan özel bir ameliyat masasının Ar-Ge 
sürecini yönetmekteyiz. 6 ay içerisinde 
prototip üretimini tamamlamayı hedef-
liyoruz. Üzümcü Hastane Ekipmanları 
53 yıldır olduğu gibi sektördeki ilkleri 
başarmayı kendisine hedef edinme pren-
sibini uzun yıllar sürdürecektir.
Metal işleme konusunda her türlü ürün 
geliştirme, modelleme, proje oluşturma 
ve üretim çalışmaları da yapıyorsunuz. 
Bu alanda hangi sektörlere hizmet 
veriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz?

Üzümcü Hastane Ekipmanları şirketi 
uzmanlık alanı tıbbi cihaz, medikal gaz 
sistemleri olsa da metal işleme konusun-
da ileri teknolojiye sahip üretim hattı ile 
diğer sektörlerin ihtiyaçlarını da cevap 
vermekte. Savunma Sanayi, başta olmak 
üzere diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu 
ağır metal işlemesi konusunda proje ba-
zında mühendislik ve üretim hizmetini 
de sunuyoruz. Gelen taleplere mühendis-
lik olarak cevap verebildiğimiz gibi, üre-
tim de gerçekleştiriyoruz.

Üzümcü Hastane Ekipmanları Metal İşleme San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Üzümcü:

“Üzümcü Hastane Ekipmanları 53 
yıldır sağlık sektörünün hizmetinde”
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Kaliteyi ve rahatlığı merkezine koyan 
Dagi, 2022 İlkbahar/ Yaz koleksiyonuyla 
hem tatil yerlerinde hem de şehirde yaz 
akşamları şıklığı yakalamak için geniş bir 
ürün yelpazesi sunuyor. Bikini, elbise, ke-
ten gömlek gibi hem kadınlar hem erkek-
ler için şık parçaları barındıran  koleksi-
yon, günlük kombinler için de kullanışlı 
ve rahat parçalar sunuyor. İç çamaşırı ve 
ev-uyku giyim koleksiyonları ile şıklığı 
rahatlıkla birleştirerek sokağa taşıyor.
Her ortama uygun konforlu ve kaliteli 
parçalar

2022 İlkbahar/ Yaz  Koleksiyonu’nda 
yer alan şık bikiniler ve iç çamaşırları ak-
şam yemeklerinde ceket içerisinde büsti-
yer olarak kendine yer bulabiliyor. Çeşitli 
desenlerde ve farklı tasarım detaylarına 
sahip mayolar ise pantolonların üstüne 
bluz olarak kullanılabiliyor. Giy çık par-
çaları sevenler için ise şık tasarıma sahip 

pareo elbiseler akşam yemeklerine 
eşlik edebiliyor.

Koleksiyonunda aynı za-
manda keten parçalar da ba-
rındıran Dagi; kalite ve rahat-
lığından ödün vermeyenlere 
de şık seçenekler sunuyor. 
Keten gömlek ve pantolon-
larla kadınlar kadar erkek-
ler de bu çabasız şıklığın 
rahatlığını yaşıyor.

Spor tarzından ödün ver-
meyen erkekler ise, Wketen 
pantolonlarının üzerine polo 
yaka tişört giyerek akşam plan-
larında hem şık hem spor olabili-
yorlar.Dagi,  2022 İlkbahar/ Yaz  Kolek-
siyonu’yla her ortamda şıklığını devam 
ettirmek isteyenleri, Dagi mağazalarına 
ve  dagi.com.tr  online mağazasına bekli-
yor.

Dagi Hakkında 
Dagi kaliteyi, özeni ve ra-

hatlığı merkezine koyan ha-
zır giyim sektörünün öncü 
ve güvenilir bir markasıdır. 
İç giyim, ev – uyku giyim, 
rahat giyim, plaj giyim ve 
spor giyim olmak üzere 
müşterilerinin beklentisi-
ni karşılayan geniş bir ürün 
grubuna sahiptir.

Kurulduğu 1984 yılın-
dan bu yana Dagi üretim, 

pazarlama ve perakende satış 
alanlarının tümünde faaliyet 

göstermektedir.   Dagi yurt içinde 
109 mağazada ve  dagi.com.tr  ile tüke-
ticisiyle buluşmaktadır. Yurt dışında 
22 ülkede mağazalarda, 30 ülkede ise 
online pazaryerlerinde müşterilerine 
ulaşmaktadır.

DAGİ’DEN YAZ AKŞAMLARI İÇİN 
ÇABASIZ ŞIKLIĞIN FORMÜLÜ

Kaliteli ve konforlu giyimin 
öncü markalarından Dagi, 
sezonun trendlerini taşıyan 
anahtar parçalarla hem şehirde 
hem tatilde çabasız şıklığın 
formülünü sunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-

raismailoğlu, ulaştırma sektörüne son 20 
yılda yapılan yatırımları değerlendirdi. 
Değerlendirme toplantısında, çalışmala-
rı süren 5G teknolojisiyle ilgili açıklama-
lar da yaptı. Bakan Karaismailoğlu, 2053 
yılına kadar 190 milyar dolarlık yatırım 
planladıklarını, bunun önemli bir kısmı-
nı demiryolu ve haberleşme sektörüne 
ayırdıklarını dile getirdi.
 YERLİ VE MİLLİ

Şu anda kırsal kesimdeki internet ih-
tiyacı konusunda çok önemli bir ihaleyi 
yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, 
1000 köyde sabit baz istasyonu konusun-
da çalışmaların sürdüğünü, gele-
cek aydan itibaren işletmeye al-
maya başlayacaklarını ifade etti. 
Karaismailoğlu, 5G ile ilgili çok 
ciddi çalışmalarının olduğunu 
vurgulayarak, yerli ve milli olma-
sı için Ankara’da bir haberleşme 
kümesi kurulduğunu, onların 
yaptığı işleri de takip ettiklerini 
bildirdi.
 FİBER ALTYAPI

 Telekomünikasyon sek-
töründe ortak fiber altyapı 
kullanımının uzun süredir gündem-
lerinde olduğunu aktaran Karaisma-
iloğlu, “Fiber altyapının geliştirilme-
si için yatırımlara devam ediyoruz. 
Fiber altyapımız şu an yaklaşık 470 bin 
kilometreye çıktı, tabii ki yeterli değil.  
Onu geliştirmemiz lazım ama bir taraf-
tan da ortak altyapı konusunda hem sek-
tör hem de işletmeciler bazında çalışma-
larımız devam ediyor. Türk Telekom’un 
yeniden yapılanması konusunda da ortak 
altyapı gündemimizde olan önemli işler-
den biri” diye konuştu.
 LANSMANI YAPILACAK

 Karaismailoğlu, 5G’ye yerli ve milli 
olarak geçme çabası içinde oldukları-
nı belirterek, “2023 içinde 5G ile ilgili 
önemli adımlar atmak üzere çalışmaları-
mızı devam ettiriyoruz” ifadesini kullan-
dı. Haberleşmede yerlilik oranının yüzde 

30’lara ulaştığını söyleyen Karaismailoğ-
lu, bunun artarak devam edeceğini be-
lirtti. Bir taraftan 5G ihalesi bir taraftan 
mevcut imtiyazların yenilenmesi bir ta-
raftan da makinalar arası iletişimde kul-
lanılan lisansın gelecek yıl bitiyor olması 
ve bunun uzatılmasının gündemdeki ko-
nular olduğunu anlatan Karaismailoğlu, 
“Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ile 
sürekli iletişim halindeyiz. Dünyadaki 
gelişmeleri de bir taraftan takip ediyoruz. 
29 Temmuz’da İstanbul Havalimanı’nda 
çok önemli bir toplantıyla lansman ya-
pacağız. İstanbul Havalimanı, 5G’li bir 
havalimanı olacak. Onunla ilgili de hazır-

lıklarımız devam ediyor” dedi. Bakan Ka-
raismailoğlu, siber güvenlik konusunda 
da Türkiye’nin güçlü altyapısı bulundu-
ğunu ifade etti.
 183 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

 Ulaştırma sektörüne son 20 yılda 183 
milyar dolarlık yatırım yapıldığını, yatı-
rımların karşılığında vatandaşın haya-
tındaki gelişmeleri görmenin kendilerini 
mutlu ettiğini belirten Karaismailoğlu, 
yatırımların devam ettiğinin altını çizdi. 
Yatırımlarla yılda 7 milyar saat zaman 
tasarrufu, 1 milyar litre akaryakıttan doğ-
rudan tasarruf sağlandığını aktaran Ka-
raismailoğlu, doğrudan tasarrufun yanı 
sıra bölgeye de istihdam, üretim, turizm 
ve tarım alanında katkı sunulduğunu an-
lattı. Karaismailoğlu, 183 milyar dolarlık 
yatırımın, üretime 1 trilyon doların üze-
rinde etkisinin olduğunu bildirdi.

 YATIRIMLARDAKİ SON DURUM
 “Yatırımlar vatandaşımızın hayatına 

konfor, güvenlik getirdi, hayatı kolaylaş-
tırdı, yaşam kalitesini artırdı. 

 O yüzden vatandaşımızın memnu-
niyetini görmek bizi mutlu ediyor. Ya-

tırımlarımıza ara vermeden devam 
edeceğiz” diye konuşan Bakan Kara-
ismailoğlu, devam eden projeler hak-
kında da şu bilgileri verdi:

 İstanbul’da metro hatları tamam-
lanıyor: İstanbul halkını birilerinin 
keyfine bırakacak halimiz yoktu. Biz 
şu anda İstanbul’da, 7 metro hattında 
yoğun çalışma yapıyoruz. Bunların 
da toplam uzunluğu 103 kilometre-
dir. Önümüzdeki eylül ayı itibarıyla 3 
metro hattını bir bir hizmete açmaya 
başlayacağız. 2023’te de bu 7 metro 
hattını tamamen bitirmiş olacağız. 
 Seyahat süresi İstanbul hattında 3.5 

saate kadar düşecek: Bilecik’teki tünel 
imalatlarımız 2024’e doğru bittiğinde 
seyahat süresi İstanbul hattında 3.5 saate 
kadar düşecek. Ayrıca, Ankara ve İstan-
bul arasında 350 kilometre hıza imkan 
tanıyan çok yüksek hızlı tren çalışmamız 
da bir taraftan devam ediyor. Onun YİD 
olarak yapılması için fizibilitelerimiz 
sürüyor. Yavuz Sultan Köprüsü’nden ge-
çecek Gebze-Çatalca hızlı tren hattında 
ihale süreçlerimiz devam ediyor.  Demir-
yolu payı yüzde 65’e çıkacak: Önümüzde-
ki 2 yıl içinde yatırımlardaki demiryolu 
payı yüzde 65’e çıkacak, karayolu da yüz-
de 30’larda devam edecek. Bizim bugün 
13 bin 50 kilometrelik demiryolu ağımız 
var. 1.400 kilometresi hızlı tren ama 2053 
hedefimiz, tam 28 bin kilometrelik de-
miryolu hattına sahip olmak.

5G’ye 29 Temmuz’da 
İstanbul’da geçiliyor
İletişim ve haberleşme sektöründe yeni teknolojilere geçiş heyecanı 
yaşanıyor. Ticaretten eğitime, sağlıktan spora kadar hayatın birçok alanını 
etkileyecek 5G teknolojisi için ilk uygulama başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun verdiği bilgilere göre, yerli ve milli imkan-
larla geliştirilen 5G’nin lansmanı, 29 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak.
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İFM’nin diğer finans merkezleri kar-
şısındaki rekabet gücünü artırmak için 
teşvik düzenlemelerini devreye alan 
Türkiye, finansal hizmet ihracatını 3 ka-
tına çıkaracak. Projenin 15 yıl içerisinde 
milli gelire yapacağı toplam katkının ise 
129 milyar dolara ulaşması ve 102 bin ek 
istihdam sağlaması bekleniyor.

HABER: ŞEREF KILIÇLI
Yatırımların yönlendirilmesinde 

önemli bir etkinliği olan finansal hizmet-
ler sektörü, global olarak 22.5 trilyon do-
larlık bir büyüklüğe ulaştı. Bu büyüklü-
ğün, 2025’te 28.5 trilyon dolara erişmesi 
bekleniyor. Son yıllarda önemli bir ivme 
yakalayan katılım finansında ise 3.37 
trilyon dolarlık global büyüklüğün 2025 
yılında 4.94 trilyon dolarlık bir hacme 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünya ekono-
misinin yeniden şekillendiği bu süreçte, 
global finansal hizmetler piyasasından 
daha fazla pay almak isteyen finans mer-
kezleri arasındaki rekabet de kızışacak. 
Türkiye ise yeni dönemde, Global Finans 
Merkezleri Endeksi’nde 64. sırada yer 
alan İstanbul’u ön plana çıkartıp İstan-
bul Finans Merkezi (İFM) projesiyle hak 
ettiği konuma tekrar yükseltmeyi planlı-
yor.
TARİHİ TEMEL

Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı impa-
ratorluklarına başkentlik yapan İstanbul, 
yaklaşık 17 yüzyıl dünyanın önde gelen 
ticaret merkezleri arasında yer aldı. Fa-

tih Sultan Mehmet, 1453’te İstanbul’u 
fethettikten sonra 50’den fazla milletten 
tüccara, imparatorluk içinde ve dışında 
ticaret yapma garantisi verdi. Dahası, 
Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu Kapa-
lıçarşı sayesinde İstanbul, dünyanın en 
önemli ticaret ve finans merkezleri ara-
sında konumunu güçlendirdi. Galata’ya 
ilave olarak, Kapalıçarşı’nın getirdiği si-
nerjiyle İstanbul 18. yüzyıl sonlarına ka-
dar ticaret alanında verdiği hizmetlerin 
yanı sıra kıymetli maden takas ve sakla-
ma konusunda sunduğu hizmetlerle de 

önemli bir finans merkezi olma fonk-
siyonunu sürdürdü. Sanayi devrimiyle 
birlikte Avrupa’da Londra, Amsterdam, 
Paris gibi kentler ticari ve finansal mer-
kez olarak ön plana çıkarken İstanbul’un 
etkinliği azaldı.
İHRACAT YÖNÜ

İFM, aynı zamanda kadim kent İstan-
bul’a dünyanın önde gelen ticaret mer-
kezleri arasında yer alma vasfını yeniden 
kazandırma vizyonu olan bir proje. Tür-
kiye, İFM projesiyle, İstanbul’un 10 yılda 
dünyanın ilk 10 finans merkezi arasına 
girmesini hedefliyor. Ayrıca projenin, 
15 yıl içerisinde Gayri Safi Yurtiçi Hası-
la’ya (GSYH) yapacağı toplam katkının 
ise 129 milyar dolar olacağı kaydediliyor. 
Böylelikle Türkiye ekonomisine yıllık 
ortalama 9 milyar dolar katkı sağlaması 
bekleniyor. Türkiye’nin toplam hizmet 
ihracatı içerisinde finansal hizmet ihra-
catının payının ortalama yüzde 3 olduğu 
dikkate alınırsa, İFM’nin 2036 yılı itiba-
rıyla Türkiye’nin toplam finansal hizmet 
ihracatını yaklaşık 3 kat artırması da ön-
görülüyor.
EKOSİSTEM GENİŞ

Projenin ana hedeflerinden biri de 
Türkiye’deki finans kurumlarının ulus-
lararası pazarlara açılarak iş hacimlerini 
artırmaları. 15 yıl içinde yaklaşık 102 bin 
ek istihdam sağlayacak İFM bünyesinde; 
bankalar, sermaye piyasaları kuruluş-
ları, katılım finansı şirketleri, finansal 
yatırım ve portföy yönetim şirketleri ile 
sigorta şirketleri gibi geniş yelpazedeki 
finansal kurum ve kuruluşlar tek bir ko-
numda birleşecek. Bu çerçevede İFM’de 
başta bankacılık, sigortacılık, yeşil fi-
nans, finansal teknolojiler ve katılım fi-
nansı gibi stratejik alt sektörlerin yanı 
sıra uluslararası finansal hizmetler sek-
törü içerisinde faaliyet gösteren şirket-
ler ile bu şirketleri destekleyecek danış-
manlık, bilgi işlem, telekomünikasyon ve 
finansal teknoloji şirketlerinin yer aldığı 
çok boyutlu bir ekosistem ortaya çıkacak.
MERKEZ BANKASI FAKTÖRÜ

İFM projesiyle ilgili İstanbul Ticaret’e 
açıklamalarda bulunan İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Finans Enstitüsü Serma-
ye Piyasası Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Ali Osman Gürbüz, “Bu proje aslında 

küresel sermayeden yararlanma yolunda 
köprübaşı olmaya adaydır. İstanbul coğ-
rafi anlamda Asya ve Avrupa’yı birleşti-
ren bir mega kent olarak aslında her yö-
nüyle küresel ulaşımın ve kültürlerarası 
iktisadi/finansal paylaşım ve iletişimin 
de merkezi olabilir” dedi. İFM’deki eko-
sistemde Merkez Bankası’nın da olma-
sının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. 
Gürbüz, “Merkezi para otoritemiz TC-
MB’nin de finans merkezine yerleşecek 
olması, İFM’yi bir anlamda Türkiye’nin 
finans merkezi konumuna yükseltip, di-
ğer ülkelerin finans merkezlerine göre 
daha cazip hale getirebilecektir” diye ko-
nuştu.
KRİTERLERİ YERİNE GETİREN 
FİRMALARIN İŞİ KOLAY

Kanun düzenlemesiyle getirilen teş-
vikleri değerlendiren Prof. Dr. Ali Os-
man Gürbüz, şöyle konuştu: “Sağlanacak 
teşvikler arasında belirli bir süre geçerli 
olacak kurumlar vergisinden muafiyet 
önemli kabul edilebilir. Bu muafiyet, be-
lirli bir süre sonunda yine ciddi bir teş-
vike dönüşüyor. Ayrıca İFM’de çalışacak 
deneyimli personelin gelir vergisinden 
belirli ölçüde muafiyeti de mühim. Di-
ğer teşvikler de beraber ele alındığında, 
sonuçta her şirketin değil, sadece belir-
lenen kriterleri sağlaması halinde katı-
lımcı belgesi alabilen finansal kurum ve 
kuruluşların İFM’de faaliyette buluna-
bilmesinin önü açılmış oluyor.”

Prof. Dr. Ali Osman Gürbüz, yasal 
düzenleme ve teşviklerin yanında, ku-
rumsal yapı ve şirketlerin yaratılacak 
ekosistemdeki üretkenliğinin, iş yaratma 
becerisi ve iş hacmiyle ölçülen faaliyet 
düzeyinin, İFM’nin dünya sıralamasın-
daki yerini belirleyeceğini söyledi.
FİNTEK MERKEZİ OLMAK  
STRATEJİK HEDEF

İFM’yi bölgesel ve uluslararası çap-
ta bir fintek merkezi haline getirmenin 
projenin stratejik hedeflerinden biri ola-
rak görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. 
Ali Osman Gürbüz, “Proje tam olarak 
faaliyete geçtiğinde hem ulusal hem de 
uluslararası düzeyde pek çok finansal 
teknoloji şirketinin burada yer alacak 
olması IFM’yi öne çıkarabilir” dedi. Prof. 
Dr. Gürbüz, projenin katılım finansında 
da önemli fırsatlar sunacağına işaret ede-
rek, şöyle konuştu:

“Katılım bankacılığının kurum ve 
araçlarının gelişimine de zemin oluştu-
rabilecek bu projede, bu kurumların ihraç 
ettiği/edeceği ve piyasalarda işlem gö-
ren/görecek finansal enstrümanlarının 
itibarlı bir kurumsal yapıyla (oluşturula-
cak bir rating şirketiyle) derecelendiril-

meye başlanılması, İFM’nin en azından 
küresel ihraççı kurum ve kurumsal yatı-
rımcı tercihlerinde ön plana çıkmasına 
vesile olabilecektir. Bu durum, dünyada-
ki katılım bankacılığına ilgi, yönelim ve 
pratiğin ülkemizde de gelişmesine ayrıca 
imkan sağlayabilecektir.”
KANUNLA TEŞVİK VE  
MUAFİYET SAĞLANDI

Türkiye, TBMM’de kabul edilen 
İstanbul Finans Merkezi Kanunu ile 
İFM’deki faaliyetlere dair teşvik, indirim, 
istisna ve muafiyetleri de devreye alıyor. 
Düzenleme ile İFM’de sağlanacak teşvik 
ve muafiyetlerin bazıları şunlar:

• Katılımcı belgesi alarak finansal fa-
aliyet gösteren kuruluşların yurt dışında 
yerleşik kişilere sundukları finansal hiz-
metler, hizmetten nihai olarak yurt dı-
şında faydalanılması koşuluyla finansal 
hizmet ihracatı olarak değerlendirilecek.

• Finansal kuruluşların İFM’de ger-
çekleştirilen finansal hizmet ihracatı ni-
teliğindeki faaliyetler kapsamında elde 
edilen kazançlarının yüzde 75’i, kurum-
lar vergisi matrahının tespitinde kurum 
kazancından indirilecek.

• İFM’de istihdam ettikleri personele 
ödenen aylık ücretin gerçek safi değe-
rinin; yurt dışında en az 5 yıllık mesleki 
tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı, en 
az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip ki-
şilerde ise yüzde 80’i gelir vergisinden 
istisna olacak.

• İFM’de yer alan taşınmazların kira-
lanmasına dair işlemler her türlü harçtan 
ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıt-
lar damga vergisinden istisna olacak.

• Katılımcılar kendi aralarında 
İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsa-
mında, faaliyetlerinin tabi olduğu mev-
zuata aykırı olmaması kaydıyla, özel hu-
kuka tabi olarak yaptıkları her nevi işlem 
ve sözleşmelerde serbestçe hukuk seçimi 
yapabilecek.

• İFM’nin faaliyete geçtiği ilk dönem-
de, taşınmaları teşvik etmek ve İFM’yi 
küresel ölçekte rekabetçi kılmak amacıy-
la katılımcı belgesi almış finansal faaliyet 
gösteren kuruluşlar tarafından İFM’de 
gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı 
niteliğindeki faaliyetlerden 2022-2031 
yılları arasında elde edilen kazançlar için 
kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 100 
olarak uygulanacak.

• Katılımcı belgesi almış finansal ku-
ruluşların İFM’de bulunan merkez ve 
şubelerinden alınması gereken finansal 
faaliyet harçları, kanunun yürürlük ta-
rihinden itibaren 5 yıl süreyle alınmaya-
cak.

İFM teşviklerle yükselecek
Finansal hizmetler sektörünün, global olarak 2025 yılında 28.5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe erişm-
esi bekleniyor. Türkiye, küresel ekonominin yeniden şekillendiği bu süreçte, İstanbul Finans Merkezi 
(İFM) projesiyle öne çıkacak. Hedef ise İstanbul’u dünyanın ilk 10 finans merkezi arasına taşımak.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
(TBMM) çalışma süresinin uzatılması-
na ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayım-
landı. Karara göre, 1 Temmuz’da tatile 
girmesi gereken TBMM, çalışmalarına 
devam edecek. Birçok teklif ve tasarı üze-
rinde çalışmalar sürerken, TBMM’nin 
ilgili komisyonlarında, yasalaşması 
muhtemel metinler üzerinde görüşme-
ler de sürüyor. Bu süreçte yeni bir torba 
yasanın daha TBMM Genel Kurulu’na 
gelmesi bekleniyor. Ekonomiye ilişkin 

düzenlemelerin yer aldığı yeni torba ya-
sanın yaklaşık 40 maddeden oluştuğu ve 
bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacağı 
bildirildi. Teklifte yer alan düzenlemeler-
den bazılarının şöyle olması bekleniyor:
• Kredi Garanti Fonu’nda limit 60 milyar 
liradan 100 milyar liraya çıkarılacak.
• Usulsüzlük cezalarında düşük olan tu-
tarlar yeniden belirlenecek.
• Bazı idari para cezaları güncellenecek.
• Sigorta şirketlerinin teminat vermele-
rine ilişkin düzenleme yapılacak.

MASAK’A TAZE KAN
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev 
alanıyla ilgili düzenlemelerin olacağı öğ-
renilen torba teklifte, Mali Suçları Araş-
tırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) 
yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı karşıla-
nacak. MASAK’ın kamu kurumlarından 
yaklaşık 100 kişi almasını sağlayacak 
yasal altyapı oluşturulacak. Ayrıca, me-
murlara 3600 ek gösterge ve öğrencilere 
af konusundaki gerekli düzenlemelerin 
de bu torbada yer alması bekleniyor.

Ekonomiye yeni 
düzenlemeler yolda

TBMM, yasama çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle 1 Temmuz’da tatile girmeyecek. Meclis’in çalış-
maya devam edeceği ve yeni bir torba yasayı görüşeceği bildirildi. Yaklaşık 40 madde içermesi bekle-
nen torba yasa geçerse, Kredi Garanti Fonu limitleri artırılacak, bazı cezaların tutarları güncellenecek.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı  İbra-
him Çiçek, 30 Mayıs 1876 Darbesini ve 
Sultan Abdülaziz’in ölümünü mahkeme 
tutanaklarından araştırdı, 10 yıl süren 
çalışmada hukukçu titizliğiyle tarafsız 
bir şekilde bir dönemi kaleme aldı. Savcı 
Çiçek, “Yıldız Mahkemesi” isimli kita-
bında, günümüze kadar tartışma konusu 
olan önemli olayları tüm yönleriyle ince-
ledi. Çiçek, Osmanlı Arşivlerinden çıkar-
dığı belgelerle okuyucuyu aydınlatırken, 
farklı görüşlere de kitabında yer verdi. 
“Padişah Abdülaziz darbeden sonra inti-
har mı etti, öldürüldü mü” sorumuza ise 
araştırmacı savcı şu cevabı verdi: “Benim 
kanaatime göre öldürüldü.”

Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüz-
yılda yaşananlar bugün bile zaman za-
man gündemi meşgul ediyor. En son 
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’i he-
def alan sözleriyle tepki çekmişti. Yak-
laşık 33 yıl imparatorluğu yöneten II. 
Abdülhamid’e iktidarın yolunu açan ise 
amcası Abdülaziz’in askeri bir darbe ile 
devrilmesiydi. 30 Mayıs 1876 Darbesi ve 
Padişah Abdülaziz’in ölümü, II. Abdül-
hamid’in darbecileri yargılatması, yıllar 
sonra bir Cumhuriyet Savcısının araştır-
ma konusu oldu.

EVRAKLAR OSMANLI ARŞİVLERİNDE
İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim 

Çiçek 28 yıllık meslek hayatında birçok 
soruşturma yürüttü, yargılamalarda id-
dia makamı olarak duruşma savcılığı 
yaptı. Halen görevine devam eden Çiçek, 
önüne gelen dosyalara bakmakla yetin-
medi. Geçmişte görülmüş ve tarihi kayıt-
larda geçen soruşturma ve yargılamaları 
merak ediyordu. Uzun yıllardır hukuk 
tarihi alanında araştırmalar yapan Çiçek, 
ilk olarak 1913’te Osmanlı Sadrazamı ve 
Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa sui-
kastinin soruşturma ve yargılama evrak-
larını Osmanlı Arşivlerinden çıkarıp, 622 
sayfalık “Mahmut Şevket Paşa suikastı” 

isimli bir kitapta toplamıştı.
Aynı yöntemle Padişah Abdülaziz’e 

yönelik askeri darbeyi de araştıran Çi-
çek, yine arşivlerden dönemin evrakla-
rını çıkardı, mevcut tüm basılı eserleri 
de okuduktan sonra Abdülaziz darbesini 
kaleme aldı. 10 yıl süren araştırma ve in-
celeme sonucunda 534 sayfalık “Yıldız 
Mahkemesi” isimli kitabı yayınlandı.
ÖZEL DÖNEMLERİN ÖZEL 
MAHKEMELERİ

Savcı İbrahim Çiçek ile kitap çalışma-
sını ve araştırmaları sonucunda elde etti-
ği bilgi ve değerlendirmelerini konuştuk. 
Öncelikle tarihçi değil, bir hukukçu oldu-
ğunu vurgulayan Çiçek, tarihi yargılama-
ya değil, anlamaya çalışmamız gerektiği-
ni belirtti.

Çiçek, “Geçmişe dönük kamuoyunda 
çok konuşulan, olağanüstü yargılamalar-
la ilgili incelemelerim, araştırmalarım 
oldu. Hem Osmanlı hem Cumhuriyet dö-
nemiyle ilgili çalışmalar yaptım. Geriye 
dönük Özel Yetkili Mahkemeleri, Devlet 
Güvenlik Mahkemelerini, darbe dönem-
leri yargılamalarını, İstiklal Mahkemele-
rini araştırdım. Ondan önce de Osmanlı 
döneminde Divan-ı Harbi Örfi Mahke-
meleri ile ilgili incelemelerim oldu. Bu 
tür yargılamalar her zaman olağanüstü 
hal dönemlerinde meydana geldi. Bir İs-
tiklal Mahkemeleri, Yassıada yargılama-
ları, Ergenekon, 15 Temmuz davaları... 
Bence hukukçuların, tarihçilerin bunları 
tarafsız bir gözle incelemesi gerekiyor” 
dedi.

ÖLDÜRÜLDÜ AMA KATİLLER 
YARGILANAMADI

Araştırmacı savcı, “Sultan Abdülaziz 
darbeden sonra intihar mı etti, öldürüldü 
mü” sorusunu da kitabında tüm yönle-
riyle ele alıp kararı okuyucuya bırakıyor. 
Okuyucuyu etkilememek için kitapta yer 
vermediği kendi kanaatini ise sorumuz 
üzerine net bir şekilde şöyle cevaplıyor: 
“Benim kanaatime göre Sultan Abdüla-
ziz öldürüldü. Ancak cinayette Mithat 
Paşa’nın dahli yoktu. Mithat Paşa 4 paşa 
ile birlikte darbede yer almıştır fakat Sul-
tan Abdülaziz’i ortadan kaldıran Hüseyin 
Avni Paşa’dır. Avni Paşa da Sultan Abdü-
laziz’in kayınbiraderi Çerkez Hasan tara-
fından öldürüldüğü için yargılanamıyor. 
Sembol isim olarak Mithat Paşa yargı-
lanıyor. Sultan Abdülhamid iktidarının 
ilk 5 yılında güçsüzdü, her şey paşaların 
elindeydi. Bu nedenle 5 yıl sonra gücü 
tam eline geçirince, ‘Siz benim amcama, 
Sultan Abdülaziz’e darbe yaptınız’ diyor 
ve darbecileri yargılatmak için Yıldız 
Mahkemesini kurduruyor. Aslında Yıldız 
Mahkemesinde darbe yargılaması değil, 
cinayet davası görülüyor.”
YILDIZ MAHKEMESİNDEN...

Savcı Çiçek’in Yıldız Mahkemesine 
ilişkin dikkat çektiği bazı notlar şöyle:

* Darbeyi yargılayan ilk mahkeme 
olarak da kabul edilmektedir. Ancak dar-
benin başı Hüseyin Avni Paşa, Çerkez 
Hasan tarafından öldürüldüğü için darbe 
üzerinde durulmamış, sultanın öldürül-
mesine odaklanılmıştır.

* Yıldız Sarayının bahçesinde kurulan 
bir çadırda yapılan yargılamanın kamuya 
açık yapıldığı, yabancı basın mensupları 
ve ülke temsilcilerinin de yargılamayı iz-
lemeleri için duruşmalara davet edildiği 
görülüyor.
USÛL T ARTIŞMASI

* O dönem yapılan yargılamada sa-
nıldığının aksine savunma hakkına bir 
hayli riayet edildiğini görüyoruz. Şöyle 
bir örnek vermek istiyorum. Yıldız Mah-
kemesinin baş sanığı Mithat Paşa, tanık-
ları kendisinin sorgulayacağını söylüyor. 
Mahkeme başkanı, tanıkların baskı al-
tında kalmaması için ‘Sen sorularını bize 
söyleyeceksin, biz de tanıklara ileteceğiz’ 
diyor. Bu usûl tartışması bugün de devam 
etmektedir. Sanıkların tanıklara doğru-
dan soru sormasına bugün de izin veril-
memektedir.

Yıllar sonra bir Cumhuriyet Savcısı yazdı: 
Abdülaziz intihar etmedi, öldürüldü
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Artan enerji maliyetleri ve çevreyi 
korumaya yönelik yeni düzenlemeler, 
dikkatleri güneşe çevirdi. Güneş panel-
leriyle elektrik üretimi, daha çok arazi-
lerde kurulan güneş enerjisi tarlalarıyla 
gündeme gelirken, çatı üstü güneş enerji 
santrali (GES) sayısı da hızla artmaya 
başladı. Artık fabrikalar başta olmak üze-
re, AVM’ler ve hastaneler gibi ticari bina-
ların çatıları elektrik üretmek için güneş 
tarlasına dönüşüyor. Bu dönüşüm saye-
sinde boş duran çatılar, işletmenin elekt-
rik faturasını düşürüyor. Bu yatırımları 
teşvik edecek kanuni düzenlemeler de 
yapıldı. Artık çatı GES kuran birçok işlet-
me, elektrik faturasında yüzde 90’a varan 
oranlarda mahsuplaşma yapabiliyor.
YERLİ KAYNAK

Enerjide tedarik güvenliği ve fiyat 
istikrarı için üretimde yerli kaynak kul-
lanımına öncelik veren politikalar da 
dönüşümü destekliyor. GES kurmak is-
teyenler için kurumlar vergisi indirimi, 
gümrük vergisi muafiyeti, KDV indirimi, 
çalışan prim indirimi gibi destekler bu 
dönüşümü hızlandırıyor. Uygulanan po-
litika çerçevesinde Türkiye’nin elektrik 
üretiminde yerli kaynak kullanımı yüzde 
65’e ulaştı. Bunda, yenilenebilir kaynak-
ların payı ise yüzde 50 oldu.
MALİYETİ SABİTLEME GARANTİSİ

Yerli kaynaktan enerji üretimini artır-
maya odaklanan Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı da GES’i gündeminin ilk 
sıralarına alıyor. Bakan Fatih Dönmez, 
sanayicilerin GES atağı ile maliyetlerini 
15-20 yıl süreyle sabitleyebildiğine dik-
kat çekti.

Bakan Dönmez, bu dönüşümü de-
ğerlendirirken, “Geçtiğimiz yıla kadar 
sanayicileri kendi elektriğini üretme ko-
nusunda ikna edemezken, küresel enerji 
fiyatlarındaki artıştan dolayı şu anda 
güneş projelerinde büyük bir artış var. 
Lisanssız güneş enerjisi kapasitesinde 
bu sene 3 bin megavata yakın artış öngö-
rüyoruz. Sanayicilerimiz bu hamleleriyle 
enerji maliyetlerinin bir kısmını 15-20 
yıl sabitlemiş oldu. Aynısını verimlilikte 
tüketiciyle yapmamız lazım” diye konuş-
tu.
ÖNCE FİZİBİLİTE

Ticari binalarının çatısına GES kur-
mak isteyenlerin önce fizibilite çalışma-
sı yaptırması gerekiyor. Fizibiliteyi, bu 
alanda çalışan geleneksel firmaların yanı 
sıra anahtar teslim GES kurulumu yapan 
firmalardan temin etmek mümkün. İn-
şaata başlandığında tekniğe uygun uygu-
lama yapılıp yapılmadığı takip edilmeli. 
Kurulum tamamlanıp elektrik üretimi 
başladığında, firma bu elektriği kendi 

binasında kullanabiliyor veya imalat yo-
ğunluğu yoksa, mevsim şartları uygunsa 
şebekeye verebiliyor. Şebekeye verilen 
elektrik, firmanın aylık elektrik fatura-
sından düşülüyor.
MALİYETİN YARISI VERGİDEN 
MAHSUPLAŞILIYOR

Yeni kurulan santrallerde teknolojisi 
ileri ve yüksek verimli paneller kullanıl-
dığını belirten Üretim Planlama Mühen-
disi Gökhan Dinçer, “Trafo gücünün yüz-
de 60’ına kadar izin veriliyordu. Şimdi 1’e 
1 oranda kapasiteyle kurulum mümkün. 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ma-
liyetin yarısı kurumlar vergisinden mah-
sup edilebiliyor” dedi.
FIRTINA VE KAR YÜKÜNE DİKKAT

Çatı GES kurulacak binaların statik 
özelliklerinin yanı sıra, bulunduğu şehir-
deki rüzgar riski ve kar yükünün de he-
saba katılması gerekiyor. GES alanında 
çalışan inşaat mühendisi Sadık Bulut, bir 
tecrübesini paylaşarak konuya şöyle dik-
kat çekti: “Kurulumu yapılan bir santrali 

inceledik. Panellerin bağlantılarının ve 
alttaki metal taşıyıcıların yetersiz oldu-
ğunu gördük. Bildirdiğimiz düzeltmele-
rin çoğu yapıldı. Düzeltme yapılmayan 
alanlardaki paneller ise kışın kar yağı-
şında çöktü. Maalesef hem milyonluk 
yatırım boşa gitti hem firmanın imalatı 
sekteye uğradı.”
PANEL ÜRETİMİNDE  
AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fa-
tih Dönmez, geçtiğimiz ay yaptığı açık-
lamada, “Bugün, kurulu gücü 100 bin 
megavatı geçen bir Türkiye var. Türkiye, 
güneş paneli üretiminde yıllık 7 bin 960 
megavat üretimle dünyada dördüncü, 
Avrupa’da ise birinci. İnşallah birkaç yıl 
içinde dünyada ilk üç arasına gireceğiz” 
dedi.
GİDER DEĞİL GELİR  
KALEMİNE DÖNÜŞÜM

Uluslararası Enerji Zirvesi’nde ko-
nuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut 

Asmalı, enerji stratejisini açıkladı. As-
malı, “Enerji, Türkiye için gider değil, 
gelir kalemine dönüşebilir. Türkiye, ye-
nilenebilir enerji ekipman üretiminde 
AB’nin bir numaralı tedarikçisi olabilir. 
Üyelerimizle bu hamlede görev almaya 
talip olduk. Güneş enerjisi alanında foto-
voltaik panel üretiminde yatırım kararı 
aldık” dedi.
YATIRIMCI NELERE DİKKAT ETMELİ?
• Binanın statik özellikleri, ek yük için 
uygun mu?
• Binadaki üretim, aşırı ısı veya toz oluş-
turuyor mu?
• Bina OSB’de mi dışarıda mı?
• Trafo gücü uygun mu?
• İşletme tüketimde hangi dilimde?
• Üretilen elektrik imalatta mı kullanıla-
cak, şebekeye mi verilecek?
• Panellerin montajı için alttaki kons-
trüksiyon yeterli mi?
• Panelin vidalanması ve çengellenmesi 
yeterince güçlü mü?

• Rüzgar ve kar yükü dikkate alındı mı?
• Kablo uzunluğu ve kalınlığı uygun mu?
• Konnektörler yeterli mi?
• İnventör uygun mu?
• Panel temin edilecek firma güçlü ve gü-
venli mi?
•Uygulamayı yapacak firmanın çatı GES 
tecrübesi var mı?
• Uygulayıcı, bakım ve işletme işini yürü-
tecek mi?
ÖRNEK UYGULAMA VE DESTEKLER
Çatı alanı: 20 bin metrekare
Panel sayısı: 6 bin adet
Kapasite: 3 megawatt
Maliyet: 1.8 milyon dolar
TEŞVİKLER
•Kurulumun yüzde 50’sine kadar Ku-
rumlar Vergisi indirimi
• Gümrük Vergisi muafiyeti
• KDV indirimi
• Sigorta prim desteği
• Bankalardan çatı GES için özel kredi 
imkanı

Sanayici 
faturayı 
çatıdan 
düşürüyor

Enerji tedarikinde güvenliği 
sağlamak ve elektrik maliyetini 
düşürmek için kurulan çatı 
üstü güneş enerji santrallerinin 
(GES) sayısı her geçen gün 
artıyor. Sanayi ve ticari binaların 
üstüne GES kuranlar, elektrik 
faturasını yüzde 90 oranında 
düşürebiliyor. Üstelik kurulumla 
ilgili masrafların önemli bir 
kısmı, vergi indirimi ve sigorta 
prim teşviki ile devlet tarafından 
karşılanıyor.
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Kış güneşinin harikalar diyarı ve su 
sporları cenneti Katar’da yeni açılan yer-
lerin her biri, yarımadanın mekanlarını 
ve aktivitelerini çeşitlendirerek her ke-
simden ziyaretçiye uygun imkanlar su-
nuyor.  12 Temmuz 2021’de Katar sınırla-
rının yeniden ziyaretçilere açılmasından 
tam bir yıl sonra, Qatar Tourism, son yıl-
ların kapsamlı turizm geliştirme strateji-
sine güç katan yeni mekanları tanıtıyor. 
Katar, FIFA 2022 Dünya Kupası™ için 
beklenen bir milyondan fazla ziyaretçi-
nin ülkeye gerçekleştireceği akından ya-
rarlanmak üzere ülkenin gizli hazinele-
rini ve kaçırılmayacak tatil potansiyelini 
tüm dünyaya sergilemeyi hedefliyor.  

Katar Turizm’in (Qatar Tourism) 

Operasyon Direktörü Berthold Trenkel 
konuyla ilgili şunları söyledi; “Dünya 
Kupası için geri sayım devam ediyor ve 
maçlar start vermeden önce çok sayıda 
dünya standartlarında cazibe merkezi 
açılış yapacak. Turnuva heyecanı ara-
sında, insanların Katar’ın son derece 
çağdaş yeni turizm merkezlerine hayran 
kalacağını ve ülkenin önde gelen bir tatil 
cenneti olarak cazibesini önemli ölçü-
de artıracağını umuyoruz. Deniz, kum 
ve güneş arayanlar için yepyeni plajlar, 
macera tutkunları için tema parkları ve 
su sporları otelleri, daha dinlendirici bir 
kaçamak hedefleyen ziyaretçiler için ise 
çok sayıda yeni tatil köyü, spa ve restoran 
mevcut.” 

Yaklaşan beş büyük açılış 
1.     Winter Wonderland

Güneş gözlüklerinizi ve güneş krem-
lerinizi hazırlayın: Doha Winter Won-
derland, yılın ilerleyen aylarında ada 
kumsallarında ziyaretçilere kapılarını 
açıyor. Londra’daki Hyde Park’ta gerçek-
leşen ünlü kardeş etkinlikte ziyaretçile-
ri  buz gibi soğuk hava beklerken, Doha 
Winter Wonderland’de hava 20°C’lerde 
seyrediyor ve sahilde keyif yapmaya im-
kan tanıyor.

 Doha Winter Wonderland’de bulunan 
denize sıfır sayfiye evleri, restoranlar, 50 
adet kaydırak, festival oyunları ve kafeler 
sayesinde festival ruhu Orta Doğu’ya ge-
liyor. 

 Başkentin hemen kuzeyindeki Lusail 
Şehri’nin yakınında yer alan bu 200.000 
metrekarelik cazibe merkezi, her yıl 
Hyde Park’ta gerçekleşen Winter Won-
derland’i yöneten IMG (International 
Marketing Group) tarafından işletilecek.
 2.     Fuwairit Kite Beach (FKB)

FKB, Fuwairit’te yer alan son derece 
çağdaş bir kite beach resort. Fuwairit, 
Doha’nın kuzeyinde yer alan, uygun rüz-
gar koşullarına ve ideal deniz suyuna sa-
hip, pamuk gibi kumlarıyla uçurtma sör-
fü için mükemmel ortamı sunan bir sahil 
kasabası. 

  Tesis, uçurtma sörfçüleri için biçil-
miş kaftan; denizde ve sahilde ihtiyaç du-
yulabilecek her şey düşünülmüş. Resort-

Sınırların açılmasından bir yıl 
sonra, Katar’da yeni mekanların 
açılış rüzgarı esiyor. Kasım 
ayında başlayacak olan FIFA 
2022 Katar Dünya Kupası™ 
için nefesler tutulmuşken, 
Katar’da ülke çapında yepyeni 
ve sıra dışı turistik merkezler de 
kapılarını açmaya hazırlanıyor. 
Yeni resortlar, tema parkları 
ve plajlar, her kesimden 
seyahat tutkunlarının gözlerini 
kamaştırmaya hazır.

ta ayrıca yoga stüdyosu, tam teşekküllü 
spor salonu, restoranlar, havuz ve çok 
daha fazlası bulunacak. 
 3.     The Outpost Al Barari

The Outpost, Katar’da türünün ilki: 
Doğa aktivitelerini sürdürülebilirlik ve 
lüks misafirperverlik ile harmanlayarak 
eşsiz iç denizin doğal ortamında harika 
bir resort ortaya koyuyor. 

  Yüksek kum tepeleri ve çölün vahşi 
doğasıyla çevrili bu resortta, özel havuzlu 
21 lüks loca ziyaretçilerine şehir hayatı-
nın telaşından uzaklaşma fırsatı sunuyor. 
Tesis, “Doğada Doğ” spa uygulamaları ve 
harika mutfak tecrübesinin yanı sıra yıl-
dız gözlemciliği, sıcak hava balonu ve ye-
rel yaban hayatı hakkında fikir sunan çöl 
yürüyüşleri gibi imkanlara da sahip. 

Katar’daki en özgün merkezlerden 
biri olan Outpost Al Barari’nin Instagram 
sayfası ise  https://www.instagram.com/
outpostalbarari adresinde yer alıyor.
 4.     Qetaifan Island North

Katar’ın ilk “Eğlence Adası” unvanını 
taşıyan Qetaifan Island North’ta yüzen 
oteller, plaj kulüpleri ve 85 metre yüksek-
liğiyle dünyanın en yüksek kaydırağı olan 
“Icon Tower”ın da aralarında bulunduğu 
36 kaydıraklı bir su parkı yer alıyor.

  1.3 milyon metrekareye yayılan ada, 
FIFA 2022 Dünya Kupası Katar™ fina-
linin yapılacağı Lusail Stadyumu’na da 
yakın.
 5.     West Bay North Beach Project

West Bay North Beach, Doha’nın kal-

binde 40.000 metrekarelik birinci sınıf 
bir plajı da bünyesinde barındıran, kap-
samlı bir turizm merkezi. Halka açık ve 
özel plaj alanları, herkesin keyif alabi-
leceği bir şehir plajı deneyimi sunuyor. 
Çok çeşitli yiyecek ve içecek seçenekleri 
ile üç farklı plaj tesiste hizmet vermeye 
hazırlanıyor.

  Yeni resortlar ve turistik mekanlar 
ile son birkaç yıldır Katar’da gerçekle-
şen açılış serisine yeni cazibe merkezleri 
eklenmiş oluyor. 3-2-1 Katar Olimpik ve 
Spor Müzesi, dünyanın en yenilikçi spor 
müzelerinden biri olarak 2022 yılının 
Mart ayında kapılarını açmıştı. Bölgenin 

en büyük tema parklarından biri olan De-
sert Falls Water & Adventure Park da 28 
adet kaydırağı ile 2021 yılında faaliyete 
geçmişti. Quest Doha tema parkı ise geç-
tiğimiz yaz, dünyanın en uzun iç mekan 
rollercoasterını ziyaretçilerin beğenisine 
sunmuştu. 

FIFA 2022 Dünya Kupası™’ndan son-
ra da Katar’da çok sayıda heyecan verici 
etkinlik düzenlenmeye devam edecek. 
Yeni Cenevre Uluslararası Otomobil Fu-
arı Katar’ın yanı sıra Katar Formula 1 
Grand Prix’si de 2023 yılından itibaren 
en az on yıl süreyle Katar’da düzenlene-
cek.

Katar, FIFA 2022 Dünya   Kupası öncesi 
beş büyük turizm merkezi   daha açıyor
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Katar’ın en iyi cazibe merkezleri ve 
canlı etkinlik takvimi için  www.visitqa-
tar.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 Katar Hakkında: 

Dünya nüfusunun %80’inin altı saat-
lik bir uçuşla ulaşabildiği Katar; Ortado-
ğu’nun kalbinde bulunan, Basra Körfe-
zinin çevrelediği bir yarımadadır.   2022 
yılında Numbeo tarafından dünyanın 
en güvenli ülkesi seçilen Katar, tüm gez-
ginleri içtenlikle karşılıyor; 95’ten fazla 
ülkeden ziyaretçiler Katar’a vizesiz giriş 
yapabilir. Katar, kolayca erişilebilen ve 
inanılmaz bir çeşitliliğe sahip turistik 
mekanlara sahiptir. Ancak bunlarla sı-
nırlı değil; Katar, Balina Köpek Balığı 
ve görkemli bir ulusal hayvan olan Arap 
Antilobu da dâhil olmak üzere çok sayı-
da fauna ve floraya ev sahipliği yapıyor. 
Katar’da yaşanan birçok deneyim, kültü-
rel özgünlük ve modernitenin benzersiz 

bir mozaiğini oluşturuyor. Katar, ikonik 
müzelerden gökdelen restoranlarına; 
heyecan verici çöl maceralarından, FIFA 
2022 Katar Dünya Kupası™ gibi dünyaca 
ünlü birçok etkinliğe kadar, her gezgine 
ve her bütçeye uygun seçenekler sunu-
yor.  

Katar’ı transit geçecek olan gezginler, 
Qatar Airways ve Discover Qatar tarafın-

dan sunulan, Qatar Tourism tarafından 
desteklenen en iyi fiyatlara sahip kısa 
süreli konaklama paketleri ile bir taşla 
iki kuş vurabilir ve tatil sayılarını ikiye 
çıkarabilirler.
Qatar Tourism Hakkında: 

Qatar Tourism  Katar’ın turizm ola-
naklarının tanıtımından ve geliştirilme-
sinden sorumlu olan ve sektörün katla-
narak büyümesini hedefleyen resmi bir 
devlet kurumudur. 

Katar, dünyanın dört bir yanından 
insanların sanat, kültür, spor ve mace-
raya dair eşsiz teklifleri deneyimlemek 
için bir araya geldiği, ailelere ve iş amaçlı 
misafirlerine Hizmet Mükemmelliği an-
layışıyla hitap eden bir destinasyondur. 
Qatar Tourism, turizm değer zincirinin 
tüm öğelerini güçlendirmeyi, yerel ve 
uluslararası ziyaretçi talebini artırmayı, 
iç yatırımlar çekmeyi ve yerel ekonomide 
çarpan etkisi yaratmayı amaçlamaktadır. 
Qatar Tourism 2030 Stratejisi, 2030 yılı-
na kadar yılda ülkeye 6 milyondan fazla 
uluslararası ziyaretçi çekmek gibi iddialı 
bir hedef belirleyerek, Katar’ı Orta Do-
ğu’da en hızlı büyüyen turistik destinas-
yon haline getirmeyi amaçlamaktadır. 

Galataport İstanbul, yerleşik hayata 
geçişlerin ilk izlerini taşıyan ve 2011 yı-
lında UNESCO ‘Dünya Miras Geçici Liste-

si’ne alınan Göbeklitepe’yi anlatan ‘Ger-
çekliğe Dönüş, Göbeklitepe Sergisi’ne ev 
sahipliği yaptı. Göbeklitepe’nin hikayesi-

ni replikalar, dijital form ve basılı mater-
yaller üzerinden misafirlerle buluşturan 
sergi, 1 Temmuz’a kadar açık kaldı.

Göbeklitepe, Galataport’ta sergilendi

QNB Finansbank, Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası’nın (EBRD-European 
Bank for Reconstruction and Develop-
ment) kadın girişimcilere destek progra-
mı kapsamında sağladığı 50 milyon dola-
ra kadar iki yıl vadeli kaynak ile finansal 

kapsayıcılığa ve sürdürülebilir ekonomiye 
yönelik bağlılığını bir kez daha ortaya koy-
du. Sahibi veya yöneticisi kadın olan işlet-
melere kullandırılacak bu kaynak ile QNB 
Finansbank, kadınların iş hayatındaki 
varlığı, teknik ve finansal yetkinliklerinin 
güçlendirilmesi ve ekonomiye katılımları-
nı desteklemek yönünde önemli bir adım 
atarken kapsayıcı sürdürülebilirlik poli-
tikalarıyla kadın liderliğindeki KOBİ’lere 
destek sağlayacak.    

 Program kapsamına ek olarak QNB Fi-
nansbank, bu işletmelere, geliştirecekleri 
kapsayıcı ürün ve hizmetlere yönelik tek-
nik danışmanlık için Avrupa Birliği’nden 
(AB) hibe fon sağlama imkanına da sahip 
olacak. 

Konu hakkında değerlendirmede bu-
lunan QNB Finansbank Sürdürülebilir-
lik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök, 
“QNB Finansbank olarak sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmada kadınların iş ha-
yatına katılımının öneminin büyük ol-

duğuna inanıyor gerek banka içi uygula-
malarımızda gerekse sunduğumuz ürün 
ve hizmetlerimizde toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin desteklenmesi perspektifi ile 
hareket ediyoruz. 

Kadın girişimcilerin güçlendirilmesi 
sürdürülebilirlik stratejimizin ana hedef-
lerinden biri. EBRD’den sağladığımız bu 
yeni kaynak ile işletme sahibi kadınları-
mızı desteklemeye devam ederken Tür-
kiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı 
sağlamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz,” 
dedi.

  2014 yılında EBRD’nin 300 milyon 
Avro tutarındaki Kadın Girişimcilik Prog-
ramı kapsamında sağladığı kaynakların 
kullandırımını en hızlı gerçekleştiren ve 
2017 yılında da ikinci kredi dilimine hak 
kazanan ilk Türk bankası olan QNB Fi-
nansbank’ın yeni yapılan anlaşmayla be-
raber kapsayıcı sürdürülebilir büyümeyi 
destek için sağlayacağı toplam fon miktarı 
150 milyon dolara ulaşacak. 

QNB Finansbank kadın girişimcilerin 
desteklenmesi amacıyla EBRD’den 

50 milyon ABD Dolarına kadar kaynak sağladı
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Ali Bora ANZERLİOĞLU

Son birkaç yüzyıldır teknoloji, baş 
döndüren bir hızla gelişiyor. Bu durum 
toplumları sürekli ve köklü olarak etki-
liyor. Dünyamızda özellikle son yıllarda  
öne çıkan adeta her şeyin “akıllanması” 
akımını da buna örnek gösterebiliriz. 
Gelişen teknoloji endüstrisi sürekli 
yayılıyor ve bitmek bilmeyecek şekilde 
güncelleniyor. Böylesine değişken bir 
dünyada eğitim sektörü de bu değişik-
liklerden ve gelişmelerden kendine 
düşen payı elbette alıyor. 
TAHTALAR ARTIK ‘’KARA’’ DEĞİL
Tahtalar artık ‘’kara’’ değil, “akıllı” hale 
geldi. Geleneksel eğitim modelleri bir 
bir yerini çağın şartlarına uyarlıyor. 
Elbette bütün bunlar, öğretmenlerin 
ve öğrencilerin rollerini de etkiliyor. 
Aslında teknoloji girdiği hemen her 
ortamı geri neredeyse dönüşsüz şekilde 
değiştiriyor diyebiliriz.
BİLGİSAYAR KULLANAN ÇOCUK-
LARIN MUHAKEME YETENEĞİ 
DAHA YÜKSEK
Yapılan bir araştırmaya göre, bilgisa-
yar kullanarak büyüyen çocuklarda 
anlama ve problem çözme yetisinin 
daha iyi seviyelerde olduğu anlaşılmış-

tır. Araştırmada 5-10 yaş grubundaki 
öğrencilerden bilgisayar kullananla-
rın %80’inin muhakeme yeteneğinin 
bilgisayar kullanmayanlara göre 
daha ileride olduğu saptanmıştır. Bu, 
teknolojinin gerçek çalışma amacıyla 
yaşamımıza dahil edilmesi durumun-
da verimli sonuçlar ortaya çıkarabi-
leceği anlamına gelir ancak diğer bir 
yandan eğlence amacıyla kullanırsa, 
güvenlik sorunlarının tekrarlanma 
olasılığı olabilir. Bu konuda yapılan 
bir araştırmaya göre (Pew raporuna 
göre) ankete katılan öğrencilerin 
%15’i sosyal medya ağını kullanırken 
siber saldırıya uğramıştır. Bu durum, 
eğitimciler ve öğrenciler için bazı po-
tansiyel zorlukların ortaya çıktığını 
da göstermektedir.
TEKNOLOJİNİN EĞİTİME KATTIĞI 
AVANTAJLAR
Bu durumda teknolojinin eğitim üze-
rindeki olumlu etkilerini irdelemek 
gerekir. Tüm dünyada nüfus (talep) 
ve onunla beraber eğitim alanın-
da(arz) artan bir büyüme söz konu-
sudur. Bu durum eğitim kalitesinde 
bozulmalara sebep olabilir. Ancak 
teknolojik araçlar bu durumu ortadan 
kaldırabilir. Eğitimde herkesin eşit 
şartlarda doğru rehberliği alması son 
derecede önemlidir. Buna en güzel ör-
nek pandemidir.  Son 2 yıldır salgının 
etkisinde kalan dünyamızda öğrenci-
ler, okulların kapanmasıyla beraber 
eğitimden yoksun kaldılar. Ancak 
teknoloji sayesinde dünyanın her 
tarafından öğrenciler aynı öğretmen-
den ders görebildiler. Uzaktan eğitim 
yöntemlerinden bir tanesi olan online 
eğitim de teknolojinin gelişimine 
paralel olarak ortaya çıktı. Önemli bir 
kitlesel ihtiyacı giderdi.
BİLGİSAYAR EĞİTİMİ OKUL VE 
ÜNİVERSİTE MÜFREDATININ BİR 
PARÇASI OLDU
Günümüz öğrencilerinin sınıflarında 
teknolojiye erişiminin yanı sıra öğ-
renme yeteneklerini geliştirmek için 
araştırma araçları da sağlanmış bu-
lunuyor. Geçmişte öğrenciler eğitim 
almak için kilometrelerce uzaklara 
gidiyordu. Teknoloji ilerledikçe artık 
eğitimcilerin seyahat sorunlarını 
çözmesi daha kolay hale geldi. Bu, 
bir öğrencinin herhangi bir yerde 
kalırken sınıfa erişim sağladığı ilgili 
kurslar şekline dönüştü. Günümüzde 
bilgisayar eğitimi okul ve üniversite 
müfredatının bir parçası oldu. Bilgi-
sayar teknolojisinin geniş uygulama 
yelpazesi göz önüne alındığında, 
her birimizin bilgisayarlarla adeta 

arkadaş olması gerekiyor. İnternet 
teknolojisinin avantajları göz önüne 
alındığında, her birimizin internet 
erişimi ve bağlanabilirliği hakkında 
temel bilgilere sahip olması önemli-
dir. Bir teknoloji çağında yaşıyoruz 
ve bu nedenle günlük hayatımızda 
fark yaratan yeni icat ve keşiflere 
ayak uydurmak ve bu kolaylıkları 
günlük hayatta kullanabilmek herkes 
için önemli bir avantaj oluşturuyor. 
e-ders, e-kitap, e-sınav ve e-danış-
manlık gibi kavramlar sadece eiğitim 
değil online eğitim sertifika program-
ları ile mesleklere giden yolda önemli 
kolaylıklar sağlamaktadır.
TEKNOLOJİNİN EĞİTİMDEKİ 
OLUMSUZ ETKİSİ
İnovasyon, öğrenme yolları arasında 
herhangi bir engel oluşturmayacak 
kadar nimet olarak görülebilir. Ancak 
bir yandan iş birlikçi öğrenme tek-
noloji tarafından geliştirilirken diğer 
yandan artan kopya çekme oranını da 
göz ardı etmemek gerekir. 
 Yüksek teknolojili saatler, grafik he-
sap makineleri veya mini kameralar, 
sınav salonlarında büyük bir kopya 
çekme kaynağı haline geldi. İnter-
nette aşırı bağlı olmak odaklanma 
yeteneklerini ve bir dereceye kadar 
sporları da etkiliyor. 
Birçok araştırmacı, artan teknoloji 
kullanımının öğrencilerin düşünme 
yeteneğini birkaç şekilde etkilediğine 
inanıyor. Çevrimiçi sohbetin aşırı 
kullanımı nedeniyle, öğrencilerin 
yazma becerileri büyük ölçüde azaldı. 
Öğrencilerin çoğu çevrimiçi ileti-
şime bağlı olduğundan bu durum 
öğrencilerin yeteneklerinin ve yazma 
becerilerinin azalmasından bir 
şekilde etkili oluyor. Teknolojinin 
aşırı kullanımının sağlık sorunlarına, 
düşünme yeteneğinin azalmasına ve 
daha az odaklanmaya neden oldu-
ğu tespit edildi. Birkaç önde gelen 
üniversite, coğrafi engelleri ortadan 
kaldırmak ve öğretmen ve öğrenci-
lerin ilgisini artırmak için çevrimiçi 
programlar başlatmak için halen bir 
plan geliştiriyor.
Sonuç olarak teknolojik gelişmeler 
eğitim ve öğretim sisteminde köklü 
değişikliklere neden olmuştur. Bu 
nedenle zararlarının önüne geçildiği, 
fırsat eşitliği ve sürekliliğin sağlan-
dığı durumlarda teknoloji eğitimi 
geliştirmeye kalitesi ve verimliliğin 
artırmaya her zaman destek olacaktır. 
Kara tahtadan akıllı tahtaya ve şimdi 
oradan da geleceğin akıllı eğitimine 
giden bir yol bizleri bekliyor.

KARA TAHTADAN 
AKILLI TAHTAYA

İstanbul Ticaret Odası tarafından Va-
kıflar Genel Müdürlüğü işbirliği ile resto-
re edilen ve 2014 yılından bu yana çeşitli 
sergilere ev sahipliği yapan Yeni Cami 
Hünkar Kasrı’nın bu ayki konuğu naht 
sanatı oldu. Nahhat Muzaffer Okur tara-
fından her biri tek tek kesilerek bir araya 
getirilen ahşap sanat eserleri, ‘Ahşap Dile 
Gelirse’ isimli sergi ile sanatseverlerin 
ilgisine sunuldu. Sergide Kabe-i Şerif ’in 
kapısının örtüsünün ahşaba işlenmiş 
hali, Kabe’nin alt kapısı ve Hilye-i Şerif 

gibi onlarca eser gönülleri şenlendiriyor. 
Sergi, 30 Haziran’a kadar ücretsiz olarak 
gezilebilir.

 SANAT İÇİN SERGİLERE  
DEVAM EDECEĞİZ

  Serginin açılışını İstanbul Ticaret 
Odası Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Ku-
ralay gerçekleştirdi. Açılışta nahhat Mu-
zaffer Okur’un yanı sıra İTO Yönetim 
Kurulu Üyesi Münir Üstün, Mimar ve 
Mühendisler Grubu Başkanı Bülent Şen 
ile İTO Meclis Üyeleri de hazır bulundu. 

Açılışta konuşan İTO Başkan Yardımcısı 
Dr. İsrafil Kuralay, şunları söyledi: “İnsa-
nın kendisini hatırlatacak eserler bırak-
masından, amel defterini açık tutacak 
işler yapmasından daha güzel ne olabilir? 

Herhalde bu işlerin başında da sanat 
geliyor, ilim geliyor. 

Bu açıdan biz de bu sergileri yapmaya 
devam edeceğiz. 

Hünkar Kasrı’nda hemen yan tarafı-
mızda altı dükkanımız var. Onları da sa-
natçı kardeşlerimize ayırıyoruz.”

Ahşap, Hünkar 
Kasrı’nda dile geldi

İstanbul Ticaret Odası tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliği ile restore edilen ve 2014 yılından 
bu yana çeşitli sergilere ev sahipliği yapan Yeni Cami Hünkar Kasrı’nın bu ayki konuğu naht sanatı oldu
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Ödül töreni, İstanbul Ticaret Oda-
sı’nın (İTO) katkı ve ev sahipliğinde, 
Turkcell’in ana sponsorluğu, Trend-
yol, Jolly, Teksan ve Nadir Metal 
Rafineri’nin destek sponsorluğuyla 
hibrit olarak düzenlendi.
 Törene Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Başkanı Nail Olpak, İTO Başkanı 
Şekib Avdagiç, Anadolu Aslanları İş 
Adamları Derneği (ASKON) Genel 
Başkanı Orhan Aydın ve iş dünyası 
STK’larının başkanları ile 90’a yakın 
davetli katılırken, programı Zoom 
üzerinden de çok sayıda izleyici takip 
etti.
 Törene, Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş tebrik mesajı gönderdi.
 İTO Başkanı Avdagiç, törende yaptığı 
konuşmada, söz konusu etkinliğin 
İTO ev sahipliğinde yapılmasının bir 
klasik olduğunu belirterek, şunları 
kaydetti: “Bugün hem böylesine seç-

kin bir gazeteci topluluğuyla bir arada 
olmaktan, hem de bu etkinliğe ev 
sahipliği yapmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. EGD’nin kuruluşundan 
bu yana Yaza Merhaba Partisi adı al-
tında yaptığı bu etkinliğin; yine fiziki 
olarak tüm EGD üyelerinin katılı-
mıyla kutlanmasını diliyorum. Evet, 
kutlama biçimi ne kadar değişirse 
değişsin, EGD’nin bu aktivitesi artık 
bir klasiktir. Aynı şekilde İstanbul 
Ticaret Odası’nın EGD’nin bu et-
kinliğine ev sahipliği yapması da bir 
klasiktir. Aslında bu destek, bizim için 
bir zorunluluktur. 1885’ten itibaren 
Türkiye’nin ilk kurumsal ekonomi 
haberciliğini başlatan İTO olarak 
ekonomi basınının yanında olmak ve 
gelişmesine katkıda bulunmak; bizim 
vazgeçilmez bir mesuliyetimizdir. Biz 
bu bilinçle hareket ediyoruz.”
Dünyanın içinden geçtiği süreç 
itibarıyla ekonomi gazetecilerine 
büyük görev düştüğüne vurgu yapan 
Avdagiç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Tüm dünya ve ülkemiz, pandemi ve 
ardından gelen Ukrayna-Rusya savaşı 
yüzünden zor bir dönemden geçiyor. 
Gelişmiş ülkeler ile bizim gibi geliş-
mekte olan ülkeler ve bütün dünya, 
ciddi bir enflasyon sorunuyla karşı 
karşıya bulunuyor. Tedarik zincirinin 
kopması, korumacı eğilimler, bölgesel 
güçlerin tekrar sahneye çıkması gibi 
gelişmeler, sıkıntıları daha da artırı-
yor. Elbette hiçbir ‘tünel’ ebedi değil-
dir. Yine atalarımızın dediği gibi ‘Sel 
gider, kum kalır’ dolayısıyla bu süreç 
sonrasında kazananın ülkemiz olması 
için hepimize ve bilhassa ekonomi 
gazetecilerine büyük görev düşüyor. 
Çünkü bu dönemde iş dünyasını ve 
halkımızı doğru bilgiyle donatıp doğru 
yönlendirecek olan sizlersiniz.”
 TİM Başkanı Gülle de törende yaptığı 
konuşmada şunları kaydetti: “Sizleri 
100 bini aşkın ihracatçının tek çatı 
kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ve şahsım adına, saygı ve 
muhabbetle selamlıyorum. Yaptığınız 

iş, ihracat öncülüğünde her geçen gün 
büyüyen Türkiye ekonomisindeki ge-
lişmelerin hem Türk kamuoyuna hem 
de dünyaya duyurulması anlamında, 
çok önemli bir role sahip. Ekonomimiz 
büyüdükçe, bu işin fikri ve stratejik 
boyutunun da önemi artıyor. Yazıları-
nızla, haberlerinizle, her zaman yeni 
fikirleri, alternatif çözümleri sunan 
aktörler olarak yanımızda oldunuz. 
Bizlere yol arkadaşlığı etmeniz, ihra-
cat ailemizi daha da güçlü kıldı.”
 DEİK Başkanı Olpak, ekonomi 
gazetecilerinin iş dünyasını nabzını 
tuttuğuna dikkati çekerek şu yo-
rumda bulundu: “Dostlarla bir arada 
olmaktan burada olmaktan mutluluk 
duyuyorum. Biz hem Türkiye ekono-
misini takip eden ve iş dünyasının 
nabzını tutan bu çerçeve içerisinde 
görevini sadece özveriyle yapmayıp 
aynı zamanda kamuoyunu da doğru 
bilgilendiren ekonomi gazetecisi dost-
larımızla birlikte olmaktan mutluyuz. 
Faaliyetleri kendimiz gerçekleştiri-
yoruz ama o faaliyetlerin kamuoyuna 
duyurulmasını sizler vasıtasıyla yapı-
yoruz. Bundan dolayı müteşekkiriz.”
 ASKON Başkanı Aydın ise konuş-
masında şunları kaydetti: “Zorlu bir 
süreci geçirdik. Ekonomi alnında ha-
kikaten pandemiyle birlikte başlayan 
sıkıntılı süreç geçirdik ve bu süreçte 
sadece olan biteni haber etmek değil 
aynı zamanda bizimle birlikte bütün 
sıkıntılarda hep beraber oldunuz, 
bizimle dertleştiniz, bizlere önerilerde 
bulunan bütün vazifesini hakkıyla 
yerine getiren, bugün aramızda bulu-
nan basın mensuplarına şükranlarımı 
sunuyorum. Ve bu dönemde birçok 
ülkeye parmak ısırtacak büyümeler 
yaşadık ve en önemlisi de ihracat ala-
nında biraz önce TİM Başkanımızın 
da ifade ettiği gibi hakikaten rekorlar 
kırdığımız bir dönem oldu.”
 EGD Başkanı Recep Erçin de konuş-
masında, katılım gösteren gazetecile-
re, STK başkanlarına, sponsorlar; ev 
sahibi İTO Başkanı’na, ana sponsor 
Turkcell ve sponsorlar Trendyol, Jolly, 
Teksan ile Nadir Metal Rafineri tem-
silcilerine teşekkür ederek, ödül alan 

gazetecileri tebrik etti.
 Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdü-
rülebilirlik Direktörü İsmail Özbay-
raktar da “Hem farklı hem özgün bakış 
açılarıyla bugün bu ödül töreninde 
ödül almaya hak kazanmış bütün 
gazetecileri tebrik ediyorum. Biz 
Türkiye’nin Turkcell’i olarak sizler 
gibi güzel işler yapmaya çalışıyoruz.” 
ifadesini kullandı.
 Neslihan Maltepe’nin sunduğu ge-
cede açılış konuşmalarının ardından 
ödüller takdim edildi.
 Ödül alan isimler şöyle:
 Yılın Söyleşi/Röportajı ödülü: Şehri-
ban Kıraç / Cumhuriyet Gazetesi’nde 
yayımlanan röportajında Edip Canse-
ver’in ‘Hem vardık, hem de yoktuk -biz 
sahi nereliydik’ dizelerinde olduğu 
gibi ‘Sahi biz nereliydik?’ başlığı ile 
yaylaların emekçi kadınlarını konu 
aldı.
 Yılın Ekonomi Haberi ödülü: Kaan 
Zenginli / Türkiye Gazetesi’nde ‘Ga-
lerici Zulaları’ haberi ile stokçuların 
yeni adresinin dev siteler olduğunu 
gündeme getirdi.
 Yılın Köşe Yazarı ödülü: Kerim Ülker/ 
Dünya Gazetesindeki köşesinde şirket 
kulisleri ile gündem belirledi.
Yılın Ekonomi Programı ödülü: Barış 
Esen / BloombergHT’de yayınlanan 
‘Küresel Piyasalar’ programında konu 
ve konuklarıyla ekonominin nabzını 
tutuyor.  Yılın Radyo Programı ödü-
lü: Serhat Ayan / Radyo Sputnik’teki 
‘Yeni Şeyler Rehberi’ programında 
dijital ekonominin hayata yansımala-
rını konu ediniyor.
Yılın Araştırma Haberi ödülü: Taylan 
Büyükşahin / Sözcü Gazetesi’ndeki 
‘Suriye’ye gıda ‘hülle’ ile gidiyor’ ha-
berinde Türk şirketlerinin bu ülkede 
girdiği ihaleleri konu edindi.
 Yerel Basın ödülü: Kenan Yeşil / Yeni 
Bakış Gazetesi’nde yayınlanan ‘Vere-
siye duvarı’ haberinde esnafın dolan 
veresiye defterleri yüzünden duvar-
larını veresiye notları ile kaplandığını 
haberleştirdi.
 Jüri Teşvik ödülü: Mustafa Orhun Çe-
tin / Inbusiness Dergisi’nde metaverse 
evrenini ‘Evren Ötesine Hazır Mıyız?’ 

başlıklı çalışmasıyla inceledi.
 Nezih Demirkent ödülü: Şenay Bü-
yükköşdere / Akşam Gazetesi’ndeki 
‘Çanakkale Köprüsü dünya çapında 
bir referanstır’ başlıklı söyleşisinde 
köprünün yüklenicilerinden Yapı 
Merkezi’nin Yönetim Kurulu Baş-
kanı Başar Arıoğlu ile konuştu ve 
Arıoğlu’nun açıklamaları geniş yankı 
uyandırdı.
Bülent Yardımcı ödülü: Emre Eser 
/ Hürriyet Gazetesi’nde yayımla-
nan ‘İşin Peşinde’ serisi ile gözüne 
kestirdiği işleri bizzat deneyimleyerek 
izlenimlerini kaleme aldı.
 Namık Ahıska ödülü: Orhun Ünal / 
Yeni Şafak’taki ‘Yalnız Ölüm Ekono-
misi’ haberinde hayata yalnız veda 
edenlerin ardından oluşan ekonomiyi 
konu edindi.
 Esen Salihoğlu ödülü: Barış Caba-
cı / İstanbul Ticaret Gazetesi’nde 
ihracatta ‘güç birliğini’ kaleme aldı ve 
mobilya firmalarının yaptığı anlaşma-
yı ‘İçerde rakip dışarda refik’ başlığı 
ile haberleştirdi.
 Barış Bektaş ödülü: Önder Çelik / 
Türkiye Gazetesi’ndeki haberinde 
yükselen e-ticaret hacmi sayesinde ar-
tan kurye istihdamını konu edinerek 
sektörün eleman ihtiyacını ‘Kuryeyi 
devler kaptı esnaf yaya kaldı!’ veciz 
başlığı ile kaleme aldı.
 Jüri Özel ödülü: Betül Alakent / Sabah 
Gazetesi’nde yayınlanan ve genel jüri 
oylamalarında yüksek puanlamalar 
alarak dereceye giren haberleriyle 
dikkati çekti.”
 Jüri üyeleri ise  
şu isimlerden oluştu:
 Vahap Munyar, Ali Çağatay, Rahim 
Ak, Arif Kızılyalın, Barış Ergin, Hülya 
Güler, Oya Yalıman, Faruk Erdem, Re-
cep Genel, Murat Gülderen, İbrahim 
Acar, Talip Yılmaz, Recep Erçin, Yaşar 
Kızılbağ, Fikri Türkel, İsrafil Kuralay, 
Günseli Özen, İsmail Özbayraktar, 
Servet Yıldırım, Ümit Boyner, Sibel 
Asna, Canan Eraslan, Açıl Sezen, 
Serpin Alparslan, Sultan Tepe, Yılmaz 
Yıldız, Çetin Ünsalan, Sedat Yılmaz, 
Cengiz Halil Çiçek, İdriz Çokal, Celal 
Toprak, Senur Biçer.

EGD 14. Ekonomi Basını Başarı    Ödülleri sahiplerini buldu
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından verilen 14. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.



35 yıllık köklü sağlık uzmanlığı dene-
yimiyle kaliteli medikal ürünleri Türki-
ye’nin her bölgesine ulaştırmada öncü 
Çapa Medikal, “be good to yourself” 
sloganıyla kurduğu b-good markasına 
tüketicilerden aldığı destek ve güven sa-
yesinde anne-bebek ağırlıklı olmak üzere 
tüm aile için b-good care bakım serisini 
katarak kozmetik sektörüne giriş yaptı. 
Eczacılarla buluştu…

Üst düzey üretim teknolojisi ve yük-
sek hijyen standartlarında üretim yapan 
b-good ailesi altındaki yeni b-good care 

markası ürünleri düzenlenen lansman 
etkinliğinde ilk kez eczacılarla buluştu. 
Paraben, parafin, parfüm, silikon, SLS & 
SLES, alkol, glüten ve renklendirici gibi 
maddeler içermeyen b-good care ürün 
ailesi vegan, hayvanlar üzerinde test 
edilmeyen, doğal, zararsız ve temiz içe-
rikleriyle fark yaratıyor. Ürünlerin tümü 
enkapsülasyon teknolojisiyle geliştirilen, 
güçlü antioksidan etkiye sahip kara mür-
ver (Sambucus nigra L.) ekstresi içeren 
patentli bileşen sayesinde hızlıca ve de-
rinlemesine etki gösteriyor. 

Dört farklı seri…
Anneler, bebekler, çocuklar ve ye-

tişkinler için cilt, saç ve vücut bakım 
ihtiyaçlarına özel geliştirilen, doğallık 
ve etkililik felsefesini odağında tutan 
ve dermatolojik olarak test edilmiş dört 
farklı seri bulunuyor. b-baby & b-mother, 
bebek, çocuk, anne adayları ve anneler 
için meme ucu kreminden pişik kremi-
ne, bebek vücut sütünden atopik ciltlerin 
kullanımına uygun geniş ürün yelpaze-
siyle farklı ihtiyaçlara yönelik hassas ba-
kım sunuyor. Bebek, çocuk ve yetişkinler 
için geniş spektrumlu, organik ve mine-
ral filtreli b-sun güneş koruyucular UVA 
ve UVB ışınlarının ciltte yarattığı hasara 
karşı maksimum koruma sağlıyor. %100 
bitkisel ve doğal stevia ile tatlandırılan 
vegan ve doğal içerikli b-dental diş ma-
cunları bebek ve çocukların her yaşta ih-
tiyacı olan etkili ve hassas ağız ve diş ba-
kımını vadederken yüksek performanslı 
kişisel bakım serisi b-skincare ürünleri 
patentli kara mürver içeriğinin yanı sıra 
bitki özleri ve doğal yağlardan oluşan 
onarıcı kremi, arnica montana jeli, vücut 
kremi ve duş yağıyla cilde nemlendirici, 
koruyucu, onarıcı ve yatıştırıcı bakım 
yapıyor.  

Tümü vegan formülasyonlara sahip, 
doğal ve temiz içerikleriyle tüm aileyi 
yepyeni bir bakım deneyimiyle buluş-
turan yüksek performanslı b-good care 
ürünlerini eczanelerde keşfetmeye da-
vetlisiniz. 

b-good Care ürünleri eczanelerde 
tüketiciyle buluşuyor!
Doğal ve temiz içerikleriyle herkes için yeni bir bakım deneyimi 
yaratan b-good care ürünleri eczanelerde yerini alıyor!

Çapa Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Öztaşkın bir konuşma yaptı.

haber  n  sağlık




