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“Geleceğini Planlamayan Milletler, 
Bașkalarının Planlarının Parçası Olmaya 

Mahkûmdur”

Cumhurbașkanı Erdoğan, 11. Kalkınma Planı 

Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konușmada, 

“Kendi geleceğini planlamayan milletlerin, 

bașkalarının planlarının parçası olmaya mahkûm 

olduğuna inanıyorum. Bugün bölgemizde ve tüm 

dünyada yașanan gelișmeler, bunun örnekleriyle 

doludur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 
11. Kalkınma Planı Hazırlık Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı 
konuşmada insanlığın tarih boyunca hep daha iyi 
bir hayatın, refah düzeyini yükseltmenin arayışı 

içerisinde olduğunu, günümüzde de farklı ülkeler ve 
toplumlar arasındaki kalkınma yarışının büyük bir 
rekabet içerisinde devam ettiğini söyledi.
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“ADALET VE KALKINMAYI TEMEL ÖNCELİĞİMİZ 
OLARAK BELİRLEDİK”

Kendilerinin de millete hizmete talip olurken adalet ve 
kalkınmayı iki temel öncelikleri olarak belirlediklerini 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Milletimizin 
karşısına çıkarken kaynak Türkiye’dir demiştik. Tarihiyle, 
kültürüyle, girişimcileriyle, gençleriyle, kadınlarıyla, 
velhasıl tüm potansiyeliyle milletimize inanarak yola 
revan olmuştuk. Nitekim 15 yıllık iktidarımız boyunca 
kalkınma alanında elde ettiğimiz başarılar tüm 
Cumhuriyet tarihinin kat be kat üzerine çıkmıştır. Bu 
sonuç milletimize inanmakta, güvenmekte ne kadar 
haklı olduğumuzun da ispatıdır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, giderek derinleşen ve çok 
boyutlu hâle gelen küreselleşme sürecinin ülkelere 
büyüme ve gelişme yönünde önemli fırsatlar 
sunduğunu, bunun yanında sürecin getirdiği bazı 
tehdit ve risklerin de olduğuna dikkat çekti. Bu süreçte 
fırsatları ve riskleri en iyi şekilde dengeleyip kaynaklarını 
azami ölçüde değerlendiren ülkelerin hedefl erine 
ulaşabileceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bunu yapamayan devletlerin ve toplumların ise 
gerilemeye devam edeceklerini belirtti.

Kendileri için amaçlarına ulaşmanın en önemli aracının 
planlama olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, planlamanın “doğru işi yapmak ve işi doğru 
yapmak” demek olduğunu, bunun için de evvela 
önceliklerin doğru bir biçimde belirlenmesi ve hayata 
geçirilmesinin gerektiğine dikkat çekti. Acil Eylem Planı, 
9. ve 10. Kalkınma planları, hükûmet programları ve 
Vizyon 2023 belgelerinin planlı kalkınma anlayışlarının 
en somut örnekleri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, kendi geleceğini planlamayan milletlerin 
başkalarının planlarının parçası olmaya mahkûm 
olduğunu, bugün bölgemizde ve tüm dünyada yaşanan 
gelişmelerin bunun örnekleriyle dolu olduğunu söyledi.

“SOSYAL VE MANEVİ KALKINMAYI DA 
ÖNEMSİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalkınmayı yalnızca iktisadi 
alanla sınırlamadıklarını, sosyal ve manevi kalkınmayı 
da önemsediklerini belirterek, son 15 yılda gösterdikleri 
çabalarla kalkınma yaklaşımlarını insan odaklı, 
toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, daha kapsayıcı 
bir çerçeveye oturtmayı başardıklarını vurguladı. Bunun 
için yönetime geldikleri günden itibaren hem fiziki 
altyapıya, hem de insana yatırım yaptıklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma, enerji ve tarıma 
yönelik altyapı yatırımlarının yanı sıra, eğitim ve sağlık 
yatırımlarına ayrılan kaynaklarla ülkemizin her alanda 
aynı anda önemli bir sıçrama yapmasını sağladıklarını 
ifade etti.

İş gücünün eğitim seviyesini ve verimliliğini 
yükseltirken, sosyal güvenlik şemsiyesinin 
kapsayıcılığını da bu arada arttırdıklarını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de artık yoksulluğun, 
gelir adaletsizliğinin tanımının çok değiştiğine dikkat 
çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün artık yoksul 

demenin yiyecek ekmek bulamamak değil, belirli 
bir refah düzeyinin altında kalmak demek olduğunu 
ifade ederek, sağlıklı bir toplum oluşturmak için çocuk 
ölümlerinin azaltılması ve anne sağlığının iyileştirilmesi 
başta olmak üzere pek çok temel göstergeyi de olumlu 
yönde geliştirdiklerini aktardı.

“YÜKSEK TEKNOLOJİYE DAYALI ÜRETİMİN 
SANAYİDEKİ PAYINI ARTIRACAK BİR ATILIMA 
İHTİYACIMIZ VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki pek 
çok ülkeyle kıyaslandığında doğal kaynak zengini 
olmadığının altını çizdi. Buna karşılık bilgi ve teknolojiyi 
esas alarak sanayileşme konusunda çok iyi bir sicile 
sahip olduğumuza dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, artık dünün tekstil ve tarıma dayalı sanayisinin 
kısır döngüsünden çıkıp teknoloji yoğun bir sanayiye 
doğru geçiş yapıldığını, orta ve orta yüksek teknolojili 
ürünler üretebilen bir imalat sanayi altyapısının 
büyük ölçüde oluşturulduğunu kaydetti. Bundan 
sonra yüksek teknolojiye dayalı üretimin sanayideki 
payını arttıracak bir atılıma ihtiyaç olduğuna dikkat 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanında 
sürdürülebilirlik ilkesini de asla ihmal etmediklerini, bir 
taraftan sanayileşmenin gerektirdiği enerji yatırımlarını 
yaparken, diğer taraftan ülkenin doğal kaynaklarını da 
geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişi başına millî geliri 3 
bin 500 dolar seviyelerinden 11 bin dolar seviyesine 
ulaştırmış olmalarının gerçekten tarihî bir başarı 
olduğunu vurgulayarak, “Buraya durup dururken 
gelmedik, bir gayretle geldik. Satın alma gücü paritesine 
göre ise, kişi başına gelirde 2002 yılında Avrupa Birliği 
ortalamasının yüzde 37’si düzeyindeyken, yüzde 62’sine 
kadar çıktık; bakın nereden nereye. Refah seviyemizin 
15 yılda üç katına ulaşmasında ve gelirin daha adil 
paylaşılmasında kalkınma yaklaşımımızın payı çok 
büyüktür” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, 
Türkiye’nin 15 yılda temel göstergeler itibariyle nasıl bir 
gelişme kaydettiğini ana hatlarıyla şu şekilde aktardı: 
“2002 yılında 236 milyar dolar olan millî gelirimizi 
2016 yılında 863 milyar dolara çıkardık. Bu büyüme 
performansımızla son 10 yılda 8.3 milyon ilave istihdam 
oluşturduk. 2002 yılında yüzde 11.3 olan bütçe açığının 
millî gelire oranını 2017 yılında yüzde 1,5 seviyesine 
düşürdük. Faiz giderlerinin millî gelire oranı 2002 
yılında yüzde 14,4 iken, bu oran 2017 yılında yüzde 1,8’e 
gerilemiştir. Mesela faiz giderlerinin millî gelire oranı 
yüzde 14.4 olarak kalsaydı, 2003-2017 döneminde dört 
kattan daha fazla faiz ödeyecektik. 2002 yılında yüzde 
72’ye ulaşan kamu borç stokunun millî gelire oranını 
2016 yılında yüzde 28’e kadar düşürdük. Bu oranla 
Avrupa’nın en iyi durumda olan ülkeleri arasındayız. 
2002 yılında ihracatımız neydi biliyor musunuz? 36 
milyar dolar. 2017 yılında 157 milyar doları aşmış 
vaziyette. Yani yer altı kaynaklarıyla değil işte bu 
ihracatımızla biz buralara geldik, geliyoruz.”
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“CEBİMİZDEN BİR KURUŞ ÇIKMADAN BU 
YATIRIMLARI YAPTIRIYORUZ”

Türkiye’nin 2002 yılında 17 milyar liralık kamu yatırımı 
yaparken hükûmetleri döneminde bu rakamı 7 kat 
arttırarak 2017 yılında 128 milyar liraya çıkardıklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu-özel 
iş birliği modeliyle 1986 yılından 2002 yılına kadar 
toplam yatırım tutarı 11,4 milyar dolar olan 67 
proje uygulanabilmişti. Bu çok önemli, biz 2002’den 
günümüze kadar toplam yatırım tutarı 50.6 milyar 
dolar olan 158 projeyi hayata geçirdik. Çıkmış diyor ki 
‘nerede bunun kaynağı’ diyor. Ya kaynağı ne yapacaksın 
ya? Bu bir defa kamu-özel iş birliğiyle yapılan yatırım, 
bu yatırım yapıldı mı? Yapıldı. Ha biz ne diyoruz bunu 
yapanlara? Gel bakalım arkadaşlar, kaç yıllığına? 15 
yıllığına, peki, sana 10 yıllığına veya al 15 yıllığına, 15 
yıl çalıştıracaksın, 15 yıl sonra bize bunu vereceksin. 
Cebimizden bir kuruş çıkmadan biz bu yatırımı 
yaptırıyoruz. Ve bu süreç içerisinde bazılarından da belli 
oranda devlet yılsonu bazılarından cirodan, bazılarından 
kardan da yine gelirimizi alıyoruz. Buna kaynakların 
çeşitlendirilmesi denir. Ama bunu muhalefet bilmiyor, 
anlamıyor. Hazırdan varsa yatırım yapılır zannediyor. 
Mesele, hazırda olanı bitirmek değil yeni kaynaklar 
bulmak suretiyle ne yapacaksın, mesele budur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 
Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü gibi 
devasa yatırımların bu şekilde yapıldığını kaydetti. 
Muhalefetin aklının bunları almayacağını, almadığı için 
de dikili ağaçları olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, kendilerinin sürekli olarak tüm dünyada 
bu kaynakları nasıl artıracaklarının arayışı içinde 
olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kaynakları 
bulup getirerek bu yatırımları kamu-özel iş birliğiyle 
yaptırdıklarını ifade etti. Türkiye’de kendi dönemleri 
içerisinde yaptıkları havalimanlarının tamamına yakını 
böyle yapıldığını, yine yapmaya devam edeceklerini 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bunlar öğrenene 
kadar değil, öğrenseler de öğrenmeseler de devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle ulaştırma 
yatırımlarıyla uzakları yakın ettiklerini, 2002 yılında 
toplam 6100 kilometre yol olan bölünmüş yol ağını, 
2002’den sonra 26 bin kilometreye çıkardıklarını 
kaydetti. 2002’de ülkemizde bulunmayan yüksek 
hızlı tren hatlarını 2017 yılında 1213 kilometreye 
çıkardıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşası 
süren hatlarla bu rakamın iki katına yükseleceğini 
bildirdi. 2002 yılında uçuşa açık havalimanı sayısı 
26’yken bugün bu sayıyı 55’e yükselttiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yedi yeni havalimanının 
yapımının da sürdüğünü belirtti.

Yılsonuna kadar tüm illere doğalgaz ulaştırmayı 
planladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Turgut Özal’ın yaptığı mobil devrim sonunda 2002 
yılında 23 milyon olan abone sayısının geçtiğimiz yıl 78 
milyona ulaştığını belirtti. 2009 yılında 2 buçuk milyon 
olan mobil geniş bant abone sayısının geçtiğimiz yıl 57 

milyona ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini savunma sanayiine yönelik hamleleri aktararak 
sürdürdü.

“İNSANSIZ TANKLARI DA ÜRETİR HÂLE GELECEĞİZ”

2002 yılında ülkemizde 66 savunma projesinin yaklaşık 
yüzde 20 yerlilik oranıyla yürütüldüğünü söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında 600 projede 
yüzde 65’in üzerinde yerlilik oranıyla sürdürür hâle 
gelindiğini kaydetti. Şu anda Afrin’de zırhlı taşıyıcılarının 
neredeyse tamamına yakınının yerli olduğunu, artık 
silahlı insansız hava araçlarını yapıldığını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunları üretenlere millet 
adına teşekkürlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer 
şu anda bunu biz kendimiz üretiyor olmasaydık, bir tane 
insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünürdük, 
ama şimdi düşünmüyoruz. Ulan düşürürseniz düşürün 
be, ikincisi de var, üçüncüsü de var, dördüncüsü de 
var, gelin. Şimdi geçen bir helikopterimiz düştü, tabi 
yandık yakıldık. Niye? İki tane pilotumuz gitti, üzüldük. 
Ama hemen oradaki bu sistemlerin sorumlusu olan 
arkadaşımızın söylediği şu; ‘Cumhurbaşkanım, biz 
üzülüyoruz.’ Niye üzülüyorsunuz? İnsansız hava 
aracında, silahlısında silahsızında insan yok ki düşerse 
düşer. Biz niye bazı şartlarda da onları uçurmuyoruz, 
onları uçuralım. Vursunlar, o düşsün, ama hiç olmazsa 
benim pilotum şehit olmaz. Şimdi biz buraya geldik. 
Şimdi bunu daha iyiye, daha ileri taşıyacağız. Tank 
yakabilirler, içinde beş tane şehidim. Ama şimdi öyle 
bir yere gelmemiz lazım ki biz insansız tankları da üretir 
hâle gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız, bunu da 
yapacağız. Çünkü o tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Niye? 
Artık bu teknolojiyi yakalayan bir ülke konumuna 
geliyoruz ve geldik diye. Şu anda birçok silahlarımızı 
hamdolsun üretir hâldeyiz. Hızla bu sektörde gerek 
devlet, gerek özel şu anda çalışmalarını sürdürüyor, 
daha iyi olacağız. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar 
bütçesi olan bir savunma projesi stokuna sahipken, 
geçtiğimiz yıl 41 milyar doların üzerinde bir proje 
hacmine ulaştık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında 
nitelikli insan yetiştirmeye verdikleri öneme değinerek, 
15 yılda eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimi ve kaliteyi 
önemli ölçüde arttırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan şunları kaydetti: “15 yıl önce ülkemizde özel 
okullar dâhil 380 bin derslik varken, 2002 yılında derslik 
sayısı 683 bine ulaştı. Hatırlayın, şu anda bu salonun 
içinde ben inanıyorum ki yüzde 60-yüzde 70’i herhâlde 
75 kişilik sınıfl arda okumuştur. Öyle mi? Ben öyle 
okudum, 75. Ama şimdi ortalaması biliyor musunuz? 
Sınıfl arımızın şu andaki ortalaması 23, bakınız nereden 
nereye geldik. 75 kişilik sınıfta bir eğitim öğretim, 23 
kişilik sınıfta bir eğitim-öğretim. Bir taraftan da tabii 
ki nitelikli öğretmen sayımızı ne yapıyoruz, arttırmaya 
çalışıyoruz. Yükseköğretimde ise 2002 yılında 1,1 milyon 
olan örgün öğrenci sayısı, 2017 yılında 3,8 milyon 
olurken üniversite sayısı 75’ten 185’e çıktı. Böylece 
yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 19’dan 
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yüzde 42.4’e ulaşmış oldu. Daha önce 182 bin olan 
yükseköğretim yurtlarının yatak kapasitesi 630 bini 
buldu.”

“ŞEHİR HASTANELERİYLE, SAĞLIKTA YENİ BİR 
DEVRİMİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında 
araştırma-geliştirme harcamalarının millî gelire oranının 
yaklaşık yüzde bir seviyesine, araştırmacı sayısının 
ise 24 binden 100 bine yükseldiğini kaydetti. Hizmet 
kalitesinde vatandaşlarımızın en fazla memnun olduğu 
alanlardan biri olan sağlıkta da önemli mesafeler 
kat edildiğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
2002 yılında 19 bin olan toplam nitelikli yatak sayısını, 
2016 yılında 127 bine, 15 yıl önce 378 bin olan sağlık 
personeli sayısını 914 bine çıkarttıklarını ifade etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefin Şehir Hastaneleri 
kurmak olduğunu söyleyerek, bununla sağlık alanında 
yeni bir devrimi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 yılda yoksulların 
gözetildiğini, gelir dağılımının iyileştirildiğini söyleyerek 
ülkemizde kişi başı günlük 2,15 doların altında 
yaşayan nüfusun kalmadığını belirtti. Kişi başı günlük 
4.3 dolar gelir seviyesinin altında bir gelirle yaşayan 
nüfusun 2002 yılında yüzde 30 olduğunu, bu rakamı 
yüzde birler seviyesine kadar düşürdüklerini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında 2 milyar lira 
sosyal yardım ve sosyal hizmet harcaması yapılırken, bu 
rakamı 38 milyar liraya çıkarttıklarını kaydetti.

“KALKINMA SEVİYEMİZİ GELİŞMİŞ ÜLKELER 
DÜZEYİNE ÇIKARTMAKTA KARARLIYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyamızın giderek daha 
hızlı bir değişim yaşadığını, bu değişimin tetikleyicisi 
olan teknolojik ve ekonomik gelişmelerin farklı 
coğrafyalarda siyasi dönüşümleri de hızlandırdığını 
belirtti. Bu gerçeği dikkate alarak hazırladıkları 
2033 hedefl erinin daha sonraki vizyonlara ulaşma 
bakımından bir sıçrama noktası olacağını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Her zaman 
her yerde en az üç çocuk derken bunu korumak 
için diyorum. Bu genç nüfusumuzun yaşlanmaması 
lazım, ihtiyar hâle gelmemesi lazım, onun için en 
az üç diyorum; ki biliyorsunuz ekonominin kaynağı 
insandır. Emek, para, sermaye, bunları geç, insan insan. 
İnsan varsa emek var, insan varsa sermaye var, insan 
varsa istihdam var, insan yoksa bunların hiçbiri yok, 
kaynağı insandır. Onun için de özellikle doğumlara 
bizim çok büyük önem vermemiz lazım. Bu fırsatı iyi 
değerlendirip gençlerimizin eğitim, öğretim kalitesini 
ve iş gücümüzün niteliğini artırarak kalkınma seviyemizi 
gelişmiş ülkeler düzeyine çıkartmakta kararlıyız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, 
nitelikli insan gücüne dönük eğitim sanayi iş birliği 
programlarını daha da güçlendirerek ve kadınların 
işgücüne katılım oranını artıracaklarını söyledi. Son 15 
yıldaki atılımlarla Türkiye’yi Birleşmiş Milletler İnsani 

Gelişmişlik Endeksi’nde yüksek insani gelişmişlik 
seviyesine çıkarttıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu noktadan da asla geri durmayacaklarını 
belirtti.

Son günlerde yaşanılan taciz olaylarıyla ilgili hükûmetin 
yasal bir düzenleme yaptığını, bu yasal düzenlemeyle 
buradaki caydırıcılık hükümlerini ileri bir noktaya 
taşımanın gayreti içerisinde olduklarını da belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların aff ı olamaz, bunlar 
bağışlanamaz, bunları görmezlikten asla gelemeyiz. 
Ne gerekiyorsa bunlar için bunu devlet planında bizim 
yapmamız gerekiyor” dedi.

“İMALAT SANAYİİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRETİM 
DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında 
bilginin önemi ve değerinin giderek arttığını, yenilikçilik 
ve farklılık oluşturmanın en önemli rekabet unsurları 
hâline geldiğini vurguladı. Bu süreçte bir taraftan 
dördüncü sanayi dalgası gibi yeni teknolojilere dayalı 
üretim yapısına geçerken, diğer taraftan da insanımızı 
zihni ve fiziki becerilerinden faydalanabileceğimiz yeni 
alanlarda istihdam etmeye ihtiyaç olduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim-öğretim ve AR-GE’ye 
ayrılan kaynakları artırarak, imalat sanayiinde yüksek 
teknolojili üretimin payının yükseldiği bir dönüşümün 
yakalanmasının şart olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin 
böylece bölgesel bir güç olmanın yanında, küresel 
düzeyde bilgi üreten bir güç hâline de geleceğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomik ve teknolojik 
atılımlarımızı bu potansiyelimizi yeni yatırım fırsatlarına 
dönüştürecek şekilde gerçekleştirmekte de kararlıyız. 
Ülkemizi ancak bu şekilde enerji, ulaştırma, lojistik ve 
ticarette bölgesel bir cazibe merkezi hâline getirebiliriz” 
şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Teknolojik yatırımlarımızın etkileri sadece ekonomik 
alanda değil, savunma sanayi alanında da kendisini 
gösteriyor. Savunma sanayinin birçok alanında artık millî 
teknolojilere sahibiz. Ülkemize yönelik pek çok iç ve dış 
tehdidi yerli ve millî üretim sayesinde başarıyla bertaraf 
ediyoruz. İşte Afrin ve Afrin’de eğer biz birilerine 
muhtaç durumda olsaydık şu anda geldiğimiz konumda 
olmayacaktık. Ama hamdolsun, kimseye muhtaç 
olmadan kendi göbeğimizi kestik, yola çıktık ve bu 
saban itibarıyla 1780 teröristi etkisiz hâle getirdik. Tabii 
kendi silahı olunca, kendi zırhlı taşıyıcısı olunca, kendi 
tankı, kendi topu olunca, askerin de yüreği, cesareti o 
denli ne oluyor, o da artıyor. İşte dün güneyden öyle 
bir çıkış yapmak istediler, toplarımız hemen anında 
gereğini yaptı, silahlı insansız hava araçlarımız gereğini 
yaptı ve geri dönmek zorunda kaldılar; mesele bu 
mesele bu. Durmayacağız, yola devam edeceğiz. 
Önümüzde inşallah savunma sanayii, ulaştırma ve 
enerji başta olmak üzere yerli ve millî ürünlerimizi tüm 
dünyaya daha fazla ihraç eder konuma da geleceğiz. 
Pek çok büyük şehrimiz, üniversite, ticaret, turizm, kültür 
alanlarında bölgesel ve küresel düzeyde cazibe merkezi 
olma yolunda ilerliyor, bundan dolayı da mutluyuz.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’u Doğu ve Batı 
sermayesinin buluştuğu güçlü bir finans merkezi hâline 
getirdiklerini söyleyerek, hedefl erinin gelecek nesillere 
iftihar edecekleri, medeniyetimizin göstergesi ve kimliği 
olacak değerde şehirler bırakabilmek olduğunu da 
belirtti.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE İNSANİ VE KALKINMA 
YARDIMLARIMIZI ARTIRACAĞIZ”

Türkiye’nin insani ve kalkınma yardımlarıyla dünyada 
ikinci, millî gelire oranla ise bir numara olduğunu 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çoğu Afrika, 
Balkanlar ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen 16500 
öğrenciye Türkiye burslarıyla ülkemizde kaliteli 
eğitim imkânı sunulduğunu söyleyerek “Kazancımızı 
mazlumlarla, mağdurlarla, dostlarımızla, kardeşlerimizle 
paylaşma irademizin bir tezahürü olan bu tablodan 
dolayı da iftihar ediyoruz. Önümüzdeki dönemde 
insani ve kalkınma yardımlarımızı artırarak sürdürme 
kararındayız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki beş yıllık 
süreci kapsayacak ve 2023 hedefl erinin varış noktası 
olacak 11. Kalkınma Planı döneminin en iyi şekilde 
değerlendirmek zorunda olduklarını ifade etti. 
Kalkınmanın amacı ve aynı zamanda da aracı olan 
insana yaraşır biçimde çok boyutlu, dinamik ve akıllı 
planlar yaptıklarını, geçmiş tecrübelerden faydalanarak 
toplumun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelik 
iddialı ve gerçekçi hedefl er oluşturduklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
kapsamda 11. Kalkınma Planı döneminde yenilikçi, 
yerli ve millî üretime dayalı yüksek teknoloji üretir 
âale gelen güçlü bir ekonomik yapıyı oluşturmayı 
amaçlıyoruz. Bu yapıyla savunma sanayi, ilaç ve yazılım 
alanları başta olmak üzere, katma değeri yüksek pek çok 
sektörde söz sahibi olmayı hedefl iyoruz. Biyoteknoloji, 
malzeme teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
kapasitemizi arttırarak ileri teknolojili sektörlerde 
üretim yapar hâle geleceğiz, bunun başka çaresi yok. 
Bunun için de matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi 
temel bilimlere daha fazla kaynak ayırarak nitelikli 
insan yetiştireceğiz. Plan döneminde sanayimizin 
dijitalleşmesinin yol haritasını ortaya koyarak, üretimde 
hız, verimlilik ve kaliteye odaklanacağız. Katma değeri 
yüksek, yenilikçi ürünler üretmek suretiyle dünya 
pazarlarında daha rekabetçi olacağız. Geleneksel sanayi 
kollarımızı da günün şartlarına göre dönüştürerek bu 
sektörlerdeki istihdamın niteliğinin artarak sürmesini 
sağlayacağız.”

“GDO’LU ÜRÜNLER NOKTASINDAKİ 
HASSASİYETİMİZİ ARTTIRMAMIZ LAZIM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında 
vatandaşların kaliteli bir hayat sürmesi için yeterli ve 
sağlıklı gıdaya ulaşılabilmesini temin edeceklerini 
söyleyerek konuyla ilgili şunları kaydetti: “Bu konuda, 
yani gerek hocalarımızdan, gerekse bu çalışmaları 
yürütenlerden bir şeyi ısrarla ben de talep ediyorum, 

yani doğala önem vermemizin şartını burada duyurmak 
istiyorum. Ve kanser gibi rahatsızlıkların temelinde 
bunun olduğuna inanıyorum ve kimyasalın ağırlıkta 
olduğu üretimler sebebiyle ilaç sanayinde darbeler 
yediğimize inanıyorum, yani bu konunun üzerinde 
bence hocalarımızın durması lazım. Ve biz kimyasaldan 
doğala mı gideceğiz, doğaldan kimyasala mı gideceğiz, 
bunlar üzerinde de bir çalışmanın yapılmasının 
gereğine inanıyorum. Bu kapsamda gıda kayıp ve 
israfının önlenmesine, tarımsal üretimde kendine 
yeterliliğe ve verimliliği arttırmaya odaklanacağız. Sayın 
Başbakanım burada, bakan arkadaşlarım burada ve bu 
GDO’lu ürünler noktasındaki hassasiyetimizi bir defa 
arttırmamız lazım. Devlet olarak birinci derece bu bizim 
sorumluluğumuzda. Onun için de hükûmet olarak bu 
konuda atacağımız adımların hassasiyetini özellikle 
ifade etmek istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında dijital 
ekonominin gerektirdiği özellikleri kazandırarak 
iş gücünün niteliğini arttıracaklarını, enerjide yerli 
kaynakları daha fazla değerlendirerek nükleer 
enerjiyi elektrik üretimi amacıyla kullanacaklarını ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki 
payını arttıracaklarını da belirtti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ’NİN GEREKTİRDİĞİ 
YAPILANMAYI KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ”

Büyük medeniyetlerin organizasyon kabiliyetleri, 
dolayısıyla kurumsallaşmaları ileri olan medeniyetler 
olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
bakımdan karar alma hız ve kalitesini arttıracak olan 
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin gerektirdiği yapılanmayı 
da kısa sürede tamamlayacaklarını bildirdi. Daha 
rekabetçi ve dinamik bir yapıda işleyen yeni fırsat 
pencerelerinden yararlanarak katma değer üreten, işlem 
maliyetlerini azaltan, iyi uygulamalarla fark oluşturan 
bir kamu yönetimi sistemine geçileceğini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bütün bunları yaparken de 
toplumsal bütünleşmenin daha iyi sağlanabilmesi için 
güven, dürüstlük, liyakat, vatanseverlik, dayanışma gibi 
temel değerlerimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bu dönemde ekonomi politikalarımızın odağında 
yine üreten, ihraç eden ve yenilikler yaparak daha iyi 
bir hayat için imkân sağlayan güçlü bir özel sektör 
olacaktır. Plan kapsamında oluşturacağımız politika 
ve önceliklerimizi tüm kesimlerin sahiplenmesi ve 
benimseyerek uygulaması da önemlidir. Bu süreçte 
kamu kurum ve kuruluşlarına ilaveten özel sektör başta 
olmak üzere sivil toplum, üniversitelerimiz ve diğer 
bütün kesimlerin aktif katılımı, desteği ve katkıları 
olmazsa olmazımızdır. Buraya teşrif eden tüm kesimlerin 
temsilcilerini, kalkınma planımızın oluşmasında ve 
hedefl erin takibinde daha sıkı ortaklıklara, işbirliğine ve 
Kalkınma Bakanlığımıza destek vermeye çağırıyorum. 
Bir kez daha 11. Kalkınma Planının ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum.”
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Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 11. Kalkınma 
Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuşma yaptı. 

Yıldırım yaptığı konuşmada, 2019-2023 dönemini 
kapsayacak kalkınma planının diğerlerinden farklı bir 
özelliğinin Cumhuriyetin 100. yılına bu planla girilmesi 
olduğunu belirtti. 

2023 hedefl erinin izlenmesi, takip edilmesi ve 
gerçekleştirilmesini sağlayacak bir plandan 
bahsedildiğine değinen Başbakan Yıldırım, planın bir 
başka özelliğinin de 16 Nisan 2017’de gerçekleştirilen 
referandum sonrası cumhurbaşkanlığı yönetim 
sisteminin de fiilen hayata geçeceği bir plan olduğunu, 
2019’dan itibaren de bu planın uygulamaya gireceğini 
ifade etti.

Başbakan Yıldırım, yeni yasama ve yürütme sisteminin 
bu planla çalışacağı bir dönemin birlikte yaşanacağını 
vurgulayarak, ekonomiden adalet hizmetlerine, 
eğitimden enerjiye, ulaşımdan iletişime pek çok alanda 
komisyonların kurulduğunu ve uzmanların çalıştığını 
kaydetti.

Kalkınma Planı için 3 bin 500 kişinin kafa yorduğunu 
ve yormaya devam ettiğini aktaran Yıldırım, “Bu yılın 
ortalarında bütün çalışmalar bitmiş olacak, daha sonra 
da Meclis’e göndereceğiz. Meclisimizin onayından 
itibaren plan 2019’un başında yürürlüğe girecek. 11. 
Kalkınma Planı’nın bir başka özelliği de şudur, bu plan 
hayata geçtiği süre içerisinde dünyada ve Türkiye’de çok 
önemli değişiklikler yaşanacak.” diye konuştu. 

“ALIN TERİNDEN AKIL TERİNE DÖNÜŞÜMÜ YAŞIYORUZ”

Planın hayata geçmesiyle teknolojideki üretim 
alışkanlıkları ve insanların yaşam alışkanlıklarında 
değişiklerin olacağına işaret eden Yıldırım, şöyle devam 
etti:

“Bugün sürücüsüz arabalar artık bir hayal değil, 
denemeleri yapılıyor. Aynı zamanda Sanayi 4.0 adım 
adım hayatımıza girmeye çalışıyor. Daha fazla alın 
terinden daha fazla akıl terine dönüşümü yaşıyoruz. 
Katma değerli bilgi iletişim teknolojileri ve sanayideki 
dönüşüm, sanal gerçeklik, büyük veri merkezleri, bütün 
bu konular 11. planın uygulamada olacağı yıllarda çok 

“Güçlü siyasi irade, güçlü liderlik ve güven 
Türkiye’nin gücüne güç katıyor”
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konuşacağımız ve üzerinde kafa yoracağımız konular 
olacak. Bu dönüşümü gerçekleştiremezsek, gelişmiş 
dünyanın yaşadığı değişimin dışında kalacağız. Tabiri 
caizse offl  ine ülkeler arasında yerimizi alacağız.”

Değişimin vaktinden önce gerçekleştirildiği zaman 
2023 hedefl erinin daha rahat bir şekilde karşılanacağını 
bildiren Yıldırım, bu sayede Türkiye’nin bölgede ve 
dünyada konumunun da daha güçlendirileceğini ifade 
etti.

Gelecekte Türkiye’nin dünya nezdindeki itibarının 
bugünkünden daha iyi seviyelere çıkacağına ve halkın 
refahının daha çok artacağına vurgu yapan Yıldırım, 
Türkiye’nin bölgesel istikrar adası olmaya devam 
edeceğini kaydetti. 

Başbakan Yıldırım, 11. Kalkınma Planı’nın öncelikli 
hedefl erinden birisinin de milli geliri daha da artırmak 
olduğunu belirterek, bugün itibarıyla satın alma 
gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi 
durumuna gelindiğini anımsattı. 

Kişi başı milli gelirin satın alma gücü paritesine göre 
25 bin doların üzerine çıktığına işaret eden Yıldırım, 
bununla yetinmediklerini, 2023 hedefinin, dünyanın 
parmakla gösterilen ülkeleri arasında yeri almak 
olduğunu belirtti.

Bunu yaparken artan milli gelirin bütün toplumun 
paydaşları arasında adil dağıtımı, bölgesel kalkınmışlık 
ve gelir dağılımı farkının da asgari düzeye indirilmesinin 
öncelikli hedefl er arasında olacağını bildiren Yıldırım, 
“Türkiye ekonomik potansiyeli ve güçlü özel sektörüyle 
geleceğin lider ülkelerinden birisi olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. Güçlü siyasi irade, güçlü liderlik 
ve güven Türkiye’nin gücüne güç katıyor. Ülkemizin 
potansiyelini ve bölgesel dinamiklerini, milletimizin 
girişimci ruhunu ve üretim kapasitesini harekete 
geçirerek hedefl erimizi yakalayacağız.” diye konuştu. 

“EN ALÇAK TERÖR SALDIRILARI İSTİKRARIMIZI 
BOZAMADI”

Yıldırım, gelecek dönemde de rekabet gücü yüksek 
ekonomiyi, kalite ve teknolojik gelişimi öncelikli alanlar 
olarak belirlediklerini ifade ederek, bugüne kadar 
uyguladıkları gerçekçi politikalar ve reformlarla istikrarı 
ve güveni temin sağladıklarını vurguladı. 

Başbakan Yıldırım, kalkınma hedefl erinde de daima 
doğru ve kararlı adımlar attıklarına işaret ederek, şunları 
söyledi:

“Bu adımları atarken bölgemizde ve dünya genelinde 
yaşanan siyasi ve ekonomik krizleri vakitlice gördük 
ve tedbirlerimizi de aldık. En alçak terör saldırıları dahi 
üretimimizi, kalkınmamızı, istikrarımızı bozamadı. 
Darbe teşebbüsleri ve ihanetler de bizi yıldıramadı. 
Aksine bütün şoklara karşı direncimizi daha da artırdık. 
Birbirimize millet olarak her zamankinden daha fazla 

kenetlendik. Şimdi de 7’den 70’e biriz, bütünüz, birlikte 
Türkiye’yiz. İşte bu milli birlik tablosuna bakınca, 
Türkiye’nin umudunun büyüdüğünü ve geleceğe emin 
adımlarla yürüdüğünü görüyorum. “

Yıldırım, dünyanın haksız savaşların bölgesel ve küresel 
anlaşmazlıkların, doğal afetlerin, ekonomik krizlerin 
sıkça yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirdi.

Ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok karmaşık hale 
geldiğinin görüldüğünü belirten Yıldırım, küresel ve 
bölgesel adaleti tehdit eden yeni tehlike unsurları 
olduğunu, bütün bunlara rağmen Türkiye’nin hem 
etrafındaki sorunlara çözüm üreten, istikrarsızlaştırılmış 
ülkelerde kalıcı barış ve çözümü sağlamaya devam 
ederken, aynı zamanda gelecek için güvenli bir liman 
olmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin demokrasisi, güçlü hukuk devleti, kimliği ve 
ekonomisiyle adeta göz kamaştırdığını aktaran Yıldırım, 
refah seviyesinin de her geçen gün arttığını, sosyal 
refahı artırmak, vatandaşların gelir seviyesini de daha 
fazla yükseltmek için gece gündüz çalıştıklarını dile 
getirdi.

“TERÖRİSTLERE HAK ETTİKLERİ CEZA VERİLECEK”

Yıldırım, Türkiye güçlendikçe, millet birbiriyle 
kenetlendikçe, fesat ve fitne odaklarının saldırılarının da 
yoğunlaştığının altını çizdi.

Türkiye’yi meşgul etmek, dikkatini ve enerjisini başka 
tarafa yöneltmek için kurulan tuzakları da birer birer 
bozduklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

“Zeytin Dalı Harekatı ile güney sınırlarımıza yönelik 
tehditleri de bertaraf ediyoruz. Operasyon planlandığı 
gibi tüm hızıyla sürüyor. Kahraman Mehmetçik’in Afrin 
çevresinde oluşturduğu cepheler birleşmeye başladı. 
Pek yakında bütün Afrin alanında teröristlere hak 
ettikleri ceza verilecek. Orada yaşayan yüz binlerce 
insan zulümden kurtulacaktır. Terör örgütleri ve 
onların uzantılarıyla mücadelemiz, terör belası hem 
yurt içinde hem yurt dışında tamamen sona erinceye 
kadar sürecek. Teröre destek verenleri, eli kanlı 
teröristleri besleyenleri tarih önünde utançlarıyla baş 
başa bırakacağız. Bu milleti tarih boyunca hiçbir güç 
yolundan çeviremedi, bundan sonra da çeviremeyecek.”

İlk günden itibaren kamuda mali disiplini sağlamak 
adına sıkı bir politika uyguladıklarını belirten Yıldırım, 
«Bütçe açıklarını azalttık, faizleri düşürdük ve ekonomik 
istikrarı sağladık. Her yıl büyümeyi sürdürdük. Milletin 
ödediği vergileri faize değil, yatırıma ve hizmete 
dönüştürdük. Uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar 
sonucunda yoksulluk ve gelir eşitsizliğinde kayda değer 
iyileşme oldu. Bu sayede gelişmiş ekonomilerin dahi 
derinden sarsıldığı küresel kriz döneminde sapasağlam 
ayakta kaldık.» ifadesini kullandı.
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Yıldırım, önümüzdeki dönemde bir taraftan eğitim 
ve sağlık yatırımlarına devam ederken, diğer 
taraftan geçmiş yatırımların semeresini de görmeye 
başlayacaklarını bildirdi.

Eğitim alanında öğretmen niteliklerinin ve öğrenciler 
arasındaki fırsat eşitliğinin daha da artırılması, 
mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesini 
mutlaka sağlayacaklarına değinen Yıldırım, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“2019 yılı sonunda Türkiye’nin genelinde tekli eğitime 
geçeceğiz. Bunun adımlarını atıyoruz, çalışmalarını 
yapıyoruz. Emeklisinden işçisine, çiftçiden esnafa, 
gençlerden kadınlarımıza kadar bütün toplum 
kesimlerini kuşatan topyekun bir üretim ve kalkınma 
hamlesi gerçekleştiriyoruz. Bilim ve teknolojide 
ilerlemeye yönelik alt yapımızı da güçlendirmeyi, Ar-
Ge yatırımını da ihmal etmiyoruz. Halkımızın sağlığını 
korumak, sağlıklı nesiller yetiştirmek için sağlıkta 
değişim, dönüşüm ve gelişim aralıksız devam ediyor.”

“ÜLKEMİZİ DÜNYAYLA BÜTÜNLEŞTİRMEYE DEVAM 
EDECEĞİZ”

Başbakan Yıldırım, 11. Kalkınma Planı ile bilişim, enerji, 
ulaştırma ve tarım gibi ana sektörlerdeki alt yapı 
yatırımlarının devam edeceğini, bu sayede daha fazla 
üretileceğini, daha fazla istihdam ve ticaret yapılacağını 
vurguladı. 

Yıldırım, “Yeni yollar, tüneller, köprüler, demiryolları ve 
hava limanlarıyla ülkemizi dünyayla bütünleştirmeye 
devam edeceğiz. Rekabet gücümüzü geliştirmek, 
ticareti kolaylaştırmak, özellikle e-ticareti 
yaygınlaştırmak ve transit taşımada ülkemizin etkinliğini 

daha da artırmak için önümüzde çok büyük fırsatlar var.” 
ifadesini kullandı. 

Enerji alanında yerli kaynakların payını artırmaya devam 
edeceklerine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

“Rezervlerimizi, yer altı zenginliklerimizi daha çok 
kullanacağız, böylece cari açığımızın azaltılmasına 
yoğunlaşacağız. Bu amaca yönelik olarak yenilenebilir 
enerji yatırımlarına hız vereceğiz. Tarımda toplulaştırma 
ve sulama başta olmak üzere, verimliliği artıracak 
ve arazi bütünlüğünü sağlayacak adımları atıyoruz. 
Hükümetimiz en zor şartlar altında bile günlük 
hesaplarla hareket etmeyerek, ülkemizin çıkarlarına 
ve gelecek kalkınma hedefl erine odaklanarak kararlar 
alıyor. Bu politikaları belirlerken popülizme asla fırsat 
vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Hazırlıkları 
devam eden 11. Kalkınma Planı da orta ve uzun vadeli 
hedefl erimizin omurgasını oluşturacak. Vatandaşımızın 
refah seviyesini her daim daha üst seviyelere taşımanın 
gayreti içinde olacağız. Demokrasimizi daha dinamik 
daha güçlü hale getireceğiz. Milletimize huzurlu, 
güvenli bir gelecek sunabilmek için daha çok 
çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. 11. Kalkınma 
Planı hazırlık çalışmalarımızın ülkemize hayırlı, uğurlu 
olmasını dilerken, emeği geçen Kalkınma Bakanlığımız 
başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”

Başbakan Yıldırım, ayrıca Türkiye’nin kalkınması, 
büyümesi ve refahı yakalaması yolunda gösterdiği 
liderlikten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a şükranlarını sundu.
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ANKARA Kapak 
Konusu

Yașar ALKAYA

Yılın Bașarılı Sivil Toplum Lideri         
EMȘAD Onursal Bașkanı 

Bașarılı ișadamı ve EMȘAD Onursal Bașkanı Yașar 

ALKAYA; 15 Temmuz olaylarında göstermiș olduğu 

vatanseverlik ve yapmıș olduğu bașarılı çalıșmalarla Yılın 

Bașarılı Sivil Toplum Lideri seçilmiștir.
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Faris Cafe’nin sizde çok özel bir anısı var. 
Okuyucularımızla paylaşır mısınız?

Bundan tam 75 yıl önce burada askeri depolar varmış 
ve babam burada askerlik yapıyormuş. Zamanla arazi 
el değişiyor ve ne tesadüftür ki bugün babamın 75 
yıl önce askerliği süresince yaşadığı bu arazide ben iş 
yapıyorum.

Bir çok karpuzu koltuk altına almış, başarılı bir 
işadamısınız. Neler yapmaktasınız?

Bugün röportajı gerçekleştirdiğimiz restoran – cafe 
işletmeciliği işlerimizden sadece biri. İnşaat, alt yapı, 
sosyal tesisler, spor tesisleri ve spor kulübü işletmeciliği 
gibi Faris A.Ş. bünyesinde bir çok işle iştigal ediyoruz.

Faris Cafe’de memleketiniz Elazığ mutfağının yanı 
sıra dünya mutfağı da var…

Elazığ’da bizim kavurmamız çok meşhurdur. Elazığ 
kavurmasının özel tarifi kuşaktan kuşağa geçerek 
bugünlere kadar geldi. Bugün bu tadı müşterilerimizle 
buluşturma görevi bizlerde. Hedefimiz Elazığ 
kavurmasının lezzetini dünya mutfağı içine dahil 
etmek. Müşteri kitlemiz her yaştan insanlar. Mutfakta 
çok başarılı ve marka olmuş aşçılarla çalışıyoruz. 
Müşterilerimizin damak tadına uygun, dünyaca üne 
kavuşmuş değişik ürünleri sunmak hem bizi mutlu 
ediyor hem de müşterilerimizi.

Spora olan merakınız nereden geliyor?

Judoda Türkiye birinciliğim var. Ailemin de desteğiyle 
küçük yaşımdan beri sporun içinde biri oldum. 
Spor, benim için bir yaşam biçimi. Ülkemizde  hem 
sporcularımızın hem de sporumuzun hak ettiği yere 
gelmesi için bizde elimizden geleni yapmak zorundayız. 
Alya spor kulübü adında bir spor kulübümüz var. Yine 
Tofaş spor kulübüne destek oluyoruz. Türkiye, Avrupa 
ve dünya şampiyonluğu için hazırladığımız bir çok 
sporcumuz var. 

Spor yapan gençler hayatta daha başarılı oluyor…

Spor yapan gençler herşeyden önce takım olmayı 
hayatlarında çok iyi beceriyor. Kötü alışkanlıklardan 
uzak duruyor. Şirket gruplarımızın en önemli sosyal 

sorumluluk projeleri arasında uyuşturucu ile mücadele 
gelmekte. Özellikle gelir seviyesi düşük semtlerde ya 
da dağılmış aile çocuklarında uyuşturucu çok rahat bir 
şekilde yaygınlaşıyor. Spor salonlarımızda çocuklarımıza 
her türlü kötü alışkanlık konusunda bilinçlendirme 
eğitimleri yapıyoruz. Bire bir çocuklarımıza iyi vatandaş 
yetişmeleri konusunda destek oluyoruz.

EMŞAD Onursal Başkanısınız… Bu çok özel ünvanı 
nasıl aldınız?

Ülkeme, milletime ve bayrağıma aşkla bağlı olduğumu 
beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Emniyet teşkilatı 
vazife malulü ve şehit aileleri yardımlaşma derneği 
aracılığıyla ailelere uzun yıllardır destek oluyoruz. 
Her biri birbirinden daha değerli şehit ve gazi eşleri 
kendilerini başka şehit ve gazi ailelerine yardım için 

Elazığ mutfağının eşsiz lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağının öne çıkan özel lezzetlerini 
harmanlayan Faris Cafe; müşterilerine yemek eşliğinde müthiş bir müzik ziyafetini de 
beraber sunuyor.
Rahmetli babasının ismini cafesinde yaşatan Faris Cafe’nin işletmecisi Yaşar Alkaya çok 
yönlü iş adamı kimliğinin yanı sıra tam bir vatansever ve iyi bir sivil toplumcu.
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adamış durumda. İmkanları çok kısıtlı olmasına rağmen 
kendi yaşadıkları acılardaki deneyimlerini başkalarıyla 
paylaşıp, onlara yardım ellerini uzatan bu birbirinden 
değerli kadınlara destek olmak istedim. İş dünyasında 
başarıyı yakalamış her işinsanı bu tür sosyal sorumluluk 
projesinin içinde olmalı diye düşünüyorum. İnsana gün 
bitip başını yastığa koyduğunda huzur içinde uyumasını 
sağlayan faaliyetler bunlar.  Gücüm yettiği müddetçe 
şehit ve gazi ailelerinin ve gazilerimizin yanında 
olacağım.

TERÖRE KARŞI HER ZAMAN DEVLETİMİZİN 
YANINDAYIZ…

Ülkemiz maalesef 15 Temmuzu yaşadı. Yiğenim Mehmet 
Şevket Uzun’u şehit verdik. Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, şehit olduğu yere anıtını diktirdi. Yine 
benim için çok önemli bir insan aile dostumuz, ben 
evlenirken eşimi istemeye giden Özel Harekat Daire 
Başkan Yardımcısı Önder Güzel Gölbaşı’nda şehit oldu. 
15 Temmuz ateşi bizim evimize ayrı düştü anlayacağınız. 
Bu süreçte devletimiz, ülkemizin bekası için binlerce 
genci organize edip demokrasi nöbetleri tuttuk ve 
birlikte yürüyüşler yaptık. Gerek EMŞAD aracılığıyla 
gerekse bizzat bize ulaşan şehit ailelerine destek 
verdik, geride kalan çocuklarının eğitimlerine katkıda 
bulunmak için bir burs fonu oluşturduk. 

AFRİN’DE DE ASKERİMİZİN YANINDAYIZ..

Afrin harekatı için yine tam destek verdiğinizi 
medyadan takip ediyoruz. Neler yaptınız?

Mehmetçiklerimizden zayiat vermeden Afrin’den 
zaferle dönmeleri için dua ediyoruz. İnanıyoruz ki 
ülkemizin bütünlüğünü tehdit eden, masum bir çok 
cana zulmeden ve katleden terör örgütlerinin, şer 
odaklarının köklerini kurutacağız. Cumhurbaşkanımızın 
baş danışmanlarından İlnur Çevik’le duygu ve 
düşüncelerimizi paylaşıp karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunduk bu bağlamda. Külliyemize Afrin harekatında 
şehit düşen Mehmetçiklerimizin anısını yaşatmak için 
50 yıllık bir zeytin ağacını hediye edeceğiz. Akan her 
damla şehit kanının barışın simgesi olan zeytin ağacında 
gelecek nesillerin barış ve huzur içinde yaşaması için bir 
simge olmasını arzu ettik.

Bölgede de ziyaretlerde bulundunuz, neler 
hissettiniz?

Emşad olarak İkinci ordu komutanımız İsmail Metin 
Temel Paşamızı ziyaret ettik. Yaptığımız sohbet 
esnasında ülkemiz için yaptıkları başarılı çalışmaları 
dinleme fırsatını bulduğumuz kahraman paşamız İsmail 
Metin Temel’e hayranlığımız bir kat daha arttı.

Hatay Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünde hem 
Şırnak’ta hem de 15 Temmuz’da gazilik mertebesine iki 
kez ulaşmayı başarmış ve devlet  övünç madalyası ile 
onurlandırılmış A.Muttalip Arslan’ı ziyaret ettik. Asker 
ve polislerimize beraberimizde ihtiyaçları olabileceğini 
düşündüğümüz hediyeler götürdük. 

Cilve gözü kapısına kadar gittik ve şehitlerimizin 
kanlarının döküldüğü toprakları avuçlayıp bağrıma 
bastım. O anda Mehmetçiklerimizi bağrıma bastığımı 
hissettim. Toprağı zeytin ağacının dibine serpiştirmek için 
yanıma aldım. Barışın bir an önce gelmesi için kurbanlar 
kestik. Gazi ve şehit olan ailelerimizin yakınlarına kol 
kanat gereceğimizin sözünü EMŞAD olarak verdik. 
Askerimizle, polisimizle birlikte vatan sevgisini, 
topraklarımızın kutsallığını bir kez daha damarlarımızda 
hissettik. Türk tarihini yeniden yazan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a hayranlığımız bir kez daha arttı, 
sevgimiz katlanarak büyüdü.

Külliyemize Afrin harekatında şehit 
düşen Mehmetçiklerimizin anısını 

yaşatmak için 50 yıllık bir zeytin 
ağacını hediye ettik.
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Süreyya ÜZMEZ
İș dünyasının en bașarılı isimlerinden biri…

Gururla ve güvenle ülkemizin turizm yașamına değer katan çözümler 

üreterek emin adımlarla büyümeyi hedefl eyen Trilye, bu süreçte müșterilerine 

en kaliteli, en inovatif hizmetleri sunmaya var gücüyle devam ediyor.
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Trilye’yi ülkemizin gururu bir dünya markası 
yaparken boş durmadı. Bir taraftan da doğuştan 
yeteneğim dediği yazılarıyla gönlümüze taht 

kurdu. Her girişimci olmak isteyen kişinin başucu 
kitabı yapacağı “Trilye’nin Oltasına Takılanlar”ı yazdı. 
Kitaplarının yanı sıra Milliyet gazetesi köşe yazıları 
ve Fox TV’de sunduğu balık raporuyla da sürekli 
gündemde olan Süreyya Üzmez ile keyifl i bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Ülkemizde tarihi diye başlayacağımız bir balık restoranı 
yok…

Trilye sürüdürülebilir restoran olma fikrini ilk kurulduğu 
gün ortaya atmıştı. Hep yurtdışındaki yüz yıl, iki yüz 
yıl, üç yüz yıl boyunca ayakta kalmış restoranlara 
özeniyordum. Oğlumun bu işi sevmesi benim için bir 
şans oldu. 

Trilye bir balık restoranıdır. Bir balık restoranının 
sürdürülebilir olması için denizlerimizde balık 
popülasyonunun devam etmesi gerekir ve maalesef 
şu anda gidişatımız çok kötü. Şubat ayındayız hala 
lüfer göremiyoruz, çok az ve çok sınırlı. Onun için 
sürdürülebilir balık restoranı ünvanını uzun yıllar 
taşıyabilmem için sürdürülebilir balıkçılık olması lazım. 
Biz denizlerimizin kıymetini hala anlamış değiliz. Deniz 
biliminden çok uzak kalıyoruz. Bilimden uzak kalan 
ülkeler sadece saygılarını yitirmezler aynı zamanda 
bağımsızlıklarını da kaybederler. Hemen komşumuz 
Yunanistan’ın bile denizle ilgili çok büyük çalışmaları var 
fakat biz hala Türkiye denizlerindeki balık stoklarımızın 
durumunu bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için ben de 
önümü göremiyorum.

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Fakat 
insanlarımızın balık kültürü, balık yeme alışkanlığı yok. 

Deniz ürünlerimizden bu kadar uzak durmamızı 
neye bağlıyorsunuz?

Çok güzel nutuk atıyoruz. Diyoruz ki; “Üç tarafı denizlerle 
çevrili”. Yüzölçüm olarak baktığımızda Anadolu 
topraklarına yakın kullanılabilir bir deniz alanımız var. 
Fakat bu mavi vatandan tahmin edilemeyecek kadar az 
yararlanıyoruz. Yabancı ülkelerde araştırma gemileri var, 
bu gemilere inanılmaz bütçeler ayrılarak denizlerdeki 
bakterilerin genlerine, moleküllerine kadar detaylı 
araştırma yapılıyor. Bu sonuçları sağlık sektöründe 
kullanıyorlar. Okyanusun suyu eczanelerde satılıyor. 
Sürekli büyüyen dünyada azalan kıt kaynakların yerine 

alternatif olarak tek kurtarıcımız olan yüzyılın yiyeceği 
deniz yosunları var. Spirulina yani mavi ve yeşil algler 
Türk deniz sularında maalesef yeteri kadar yok. Mesela 
denizi keşfetmede Uzak Doğu ve Japonya çok kurnaz. 
Fakat biz bunlardan bihaber yaşıyoruz. En kıymetlilerini 
bile kaybediyoruz.

En kıymetliler derken

Balıklar ve kabuklu deniz ürünleri. Orkinos kendi 
tedbirini aldı ve 1950’li yıllara tekrar geldi. %500 artış 
var. Uskumru, Marmara’daki İmralı gibi bazı bölgelerde 
balık yasağının yarattığı avantajlardan popülasyonunu 
artırdı. Ama kalkan, hamsi, lüfer, lagos, orfoz gibi 
balıklar çok azaldı. Dolayısı ile biz şu anda hem kendi 
hem de çocuklarımızın stoklarını eritiyoruz. Bunun için 
elbette oturup ağlamayacağız. Çok çalışacağız. Sadece 
balıkçıların zamansız ve usulsüz avlanmalarına takılıp 
kalmayacağız aynı zamanda deniz dibi araştırmalarının 
önemini kavrayacağız. 

Süreyya Üzmez, iş dünyasının en başarılı isimlerinden biri… Askeriyede 
yazdığı başarı hikayesinin ardından, kendi hayat rotasını çizmek üzere 
hayalindeki işi yapmaya karar verdi ve Trilye yolculuğuna başladı.



| Ekosanayi Ankara 24

ANKARA

Denizlerin önemi çocukluktan aşılanmalı…

Marmara’da 2 bin metre denizin dibinde araştırma 
yapılıyor ve bu esnada deniz dibi ağlarına bir sürü çöp 
takılıyor. Balıkların yaşama alanını da yok ediyoruz. 
İnsanlar sahillerde sırtını denize dönerek önlerinde 
mangal et pişirme peşindeler. Halbuki derya da gözleri 
yok. Gözü balıkta olanın gönlü deryada olurmuş derler 
ya… Su dahil her şey önümüzdeki dönem denizlerden 
karşılanacak.

Bu bilinci insanlara çocukluktan itibaren vermek lazım. 
Çocuklara öncelikle balık sevgisini aşılamak lazım. 
“Trilye’nin Balık Sevdası” diye bir kitap yazdım. Tezgahta 
beş kiloluk bir mercan gördü mü insanın gözü korkuyor. 
Halbuki çok basit evdeki beş malzeme ile bunu fırında 
pişirebilirsiniz ya da buğulama yapabilirsiniz. Ama 
bilmeyince insanın gözü korkuyor. Bir de balık evde 
koku yapar diye bir sav var. Son teknoloji davlumbazlar 
sayesinde kokuyu hissetmiyorsunuz bile. Balıkçılar da 
sattıkları balığı temizleyip öyle veriyor müşterisine artık. 
Önümüzde balık pişirmek için hiç engel yok. Onun için 
anne babalar özellikle çocuklara bol bol balık yedirmeli 
ve dünyanın en kaliteli hayvansal proteininden 
çocuklarını mahrum etmemeli. Küçük yaşlarda damak 
alışkanlığı yaratmalı çocuklarında. Bu damak alışkanlığı 
yaratılırsa büyüdüklerinde onlarda balık yeme 
alışkanlığını sürdürecektir.

Türkiye’de balık tüketimi dünyaya oranla nasıl?

Balığı yeterince tanımıyoruz, tanımayınca da yemiyoruz. 
Türkiye’de balık tüketimi AB’nin çok altında. AB’de kişi 
başı tüketim 27 kg/yıl iken Türkiye’de bu oran 5.4’e 
düştü. Dünya ortalamasının ise çok çok altında.

Sektörle üniversite, kamu ilişkisi var mı?

Sektörün içinde yıllardır olan biri olarak söylüyorum. 
Öncelikle sırf işi bu olacak bir Balıkçılık Bakanlığı 
kurulması gerekiyor. Geleceğimizin gıdası denizlerde. 
Bu çok ciddiye alınacak ve üstüne gidilecek bir konu. 
Balık tüketimini artırmamız lazım tabi bunu yapabilmek 
için de öncelikle üretimi artırıcı tedbirleri almamız 
lazım. Yıllarca dişi balıkları, yavru balıkları, bunların 
havyarlarını ballandıra ballandıra yazdılar çizdiler. 
Böylelikle bindiğimiz dalı kestik. Bildiğim kadarıyla 
20 civarı su ürünleri fakültesi var. Bu okullara yeterli 
araştırma yapmaları için ciddi bütçeler ve imkanlar 
verilmeli. Yoksa okulun olması ya da okuldan mezun 
olmak çözüm değil. 

Teorik olarak okuduklarını uygulamaya 
geçiremiyorlar diyebilir miyiz?

Yıllar önce ARGE kredisi almak istedim. Bu konuyu 
İstanbul’dan gelen bir profesörle konuşuyordum. 
Yemekte jumbo karides ikram ettim ve hoca bunu 
ıstakoz zannetti. Küçük balık ikram ettim. Bunlar 
büyüseydi dedi. Oysa boyu 9 cm olması gereken bir 
balıktı o da. Dediğiniz gibi teoriyle olmuyor, sahaya inip 
deneyimlemeleri şart.

Mavi vatan projesi bunların sonucunda mı ortaya 
çıktı?

Mavi vatan projesi ile insanlara denizin ne gibi imkanlar 
sunduğunu ve balığı çocukluktan sevdirmenin önemini 
anlatmak üzere ortaya çıkardığım bir proje. Bunun 
için de deniz dibi madenciliği var, deniz yosunları 
var, Marmara’nın dibinde 1500-2 bin metre arasında 
kırmızı karides var. Diplerde tam olarak ne yaşadığını 
bilmiyoruz mesela zamanında yakalanan köpek 
balıklarının karnında kırmızı karides çıkmış. 

Denizlerimiz kirli, Tuna göz göre göre Batı Karadeniz’i 
yok ediyor. Dur diyemiyoruz, tedbir alamıyoruz. 
Boğazlardan akıntı ile gelen sularla nehirlerden gelen 
sular su bütçesini oluşturuyor. Şu anda Batı Karadeniz’in 
su bütçesi çok kötü. Marmara, Akdeniz’den gelen dip 
akıntı ile temizleniyor. Bu bizim için çok büyük bir 
avantaj. Bazı denizler 80 yılda bazı denizler 2 bin yılda 
suyu temizleyebilliyor. Doğada hep acımasız değil 
zaman zaman yardım ediyor.

Mavi vatanda on yaşındaki çocukların kanoya binip 
denizle tanışmalarını, denizle haşır neşir olmalarını 
arzuluyorum. Ben 14 yaşında yelkenli lisansı almıştım 
Çanakkale’de. Denizle tanışmak için illa denizin 
kenarında olmak gerekmez ki. Son yıllarda iki Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Erzurumlu mesela. Fatih Sultan 
Mehmet Kayseri Sultan Sazlığına kerevit getirtmiş ama 
eski kayıtlarda bu tatlı su istakozu olarak geçiyor. 
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Mavi vatan projesinden yeşil Trilye hatıra 
ormanına giden bir yolculuk sizinkisi… 

Sevgili dostum Salim Taşcı’ya orman hayalimi 
anlattığımda bana Mamak Gökçeyurt köyünde bir 
yer tahsis etti. 50 bin ağaçlı Trilye hatıra ormanının ilk 
fidelerini 8 yıl önce böylelikle toprakla buluşturduk. 
Şimdi o fi danlar ağaca dönüştü. Geçenlerde “Ankara’da 
dikili bir ağacınız olsun” sloganıyla 183 büyükelçiye 
plaketlerle ağaçlarını hediye ettim. Bu yıldan itibaren de 
her yeni doğana bir çam ağacı hediye edeceğim.

birşeyler üretin. Ben destek vermeye, bilgi birikimimi 
paylaşmaya hazırım. Bakıyorum hep benim ürünlerimle 
çıkıyorlar. Balık pastırması, balık sucuk, balık adana, 
leblebi tatlısı gibi ürünlerimizin patentini, faydalı 
modelini, tasarım tescilini 2005 yılında aldım. Bunları 
müşterilerine yapıp sunarken sunumda bile bizi taklit 
ediyorlar. Tescilli ürünler oldukları için dava açsam 
çok büyük tazminat öderler. Ama Trilye’nin reklamını 
Trilye’den esintiler gibi yaptıkları için şimdilik ses 
çıkarmıyorum.

Trilye’de yetişen elemanlar piyasada çok rağbet 
görüyor farkında mısınız?

Sanatçının arkasında vokalistlik yapanlara benzetiyorum 
ben bunu. Kendi seslerinin çok iyi olduğunu iddia 
ediyorlar. Oysa ki asıl ses sanatçının sesidir. Bunu 
zamanla anlıyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Bir 
işyerinde süreklilik çok önemlidir. 

YENİLENMEYEN YENİLİR…

Yeni bir ürünün menüye giriş hikayesi nasıl 
gerçekleşiyor?

Trilye’nin felsefesinde “Yenilenmeyen yenilir” var. Bu 
felsefede hareket ederken geleneksellikten ve yıldız 
ürünlerimizden vazgeçmiyoruz. Bir balık restoranının 
satışının yakalanmasında, balık restoranı diyebilmek için  
mezelerinde lakerda, karides, kalamar, ahtapot, çiroz 
olması lazım. 

TRİLYE HATIRA ORMANI

Taklit edilmediğim zaman kendimi 
bitti zannederim.

Sıkça taklit ediliyorsunuz. Oysa ki siz bir çocuk 
büyütür gibi herşeyi sıfırdan, özgün ve buraya ait 
yaptınız. Taklit edilmek nasıl bir duygu?

Coco Chanel’in güzel bir lafı var: “-Taklit edilmediğim 
zaman kendimi bitti zannederim”. Ben de taklit 
edilmekten çok hoşlanıyorum. Ama şunu da istiyorum. 
Yeni bir yer açıyorsun, bir dünya para harcıyorsun. 
Bırakın Süreyya Üzmez’i, Trilye’yi taklit etmeyi yeni 
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Ama bakıyorsun ki şakşuka, patlıcan ezme, haydari, 
topik gibi ürünler geliyor bir tanesi bile deniz ürünü 
değil. Biz, bu ana temel ürünlere sadık kalıyoruz ve 
yanlarına avokadolu karides, ahtapot karpaçyo gibi 
ürünler de koyuyoruz. Balık demek, sağlık demek. İşin 
sağlık yönünü ön plana çıkarıp pancarlı kısır da koyduk 
menümüze. Bulgur, fakir yemeği olarak bilinse bile 
bağırsak temizleme özelliği var ve çok iyi bir protein 
kaynağı. Mor renkli pancarla birleştirdiğimizde hem 
sağlıklı hem de lezzetli bir ürün yaratmış oluyoruz. 
Enginarda da klasiğin dışına çıkıp közlenmiş patlıcanla 
bütünleştiriyoruz. İsli yoğurtla pancarı birleştirip sultan 
ezme yaptık. Kırmızı fasulyeden özel bir püre yaptık. 

Favayı sıcak yapıp balığın kafasından çıkan yumuşak 
etleri koyduk. Balık kokoreç, balık adana gibi özel 
ürünlerimizle balığa mesafeli olan insanları da 
yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Balık yemeyen biri balık 
kokoreçten ya da balık adanadan inanılmaz haz alıyor. 
Leblebi tatlımız mesela çok özel bir lezzet.

Yeni ürünlerimizi 6 ay kadar menüye koymuyoruz. 
Damağına güvendiğimiz müşterilerimize tattırıyor, 
fikirlerini alıyoruz. Genel kabul görüyorsa menüye öyle 
koyuyoruz. 

Tedarikçileri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Trilye’nin tedarikçi seçerken birinci önceliği coğrafi 
işaretle uygun ürün satan firma olması. Şu an 
coğrafi ürünlerin haritasını çıkarıyoruz ve yakında 
müşterilerimizle paylaşacağız. En iyi avokado 
Alanya’dan, en iyi taş barbun Ayvalık’tan, en iyi deniz 
börülcesi Edremit deltasından, sarımsak Taşköprü’den, 
domates mevsiminde Ayaş ve Kösedere’den geliyor 
mesela. 

Peki, balık çabuk bozulabilen bir gıda. Lojistiğini, 
soğuk zincirini nasıl sağlıyorsunuz?

Bana sürekli çalıştığımız balıkçılardan balık fotoğraf ve 
videosu gelir. Trilye’nin standartlarına uygun balıksa 
hemen köpüklü kutularla buz içinde otobüse verilir ve 
Ankara’ya ulaştırılır. Bunun için bir ekibimiz var. Burada 
da yine coğrafi işaretlere önem ve öncelik veriyoruz. 
Dünyanın en güzel karidesi İskenderun’dan, barbun ve 
kalamar Ayvalık’tan, mercanı ve sinariti Saroz’dan, tekir 
ve kalkanı Samsun’dan getirtiyoruz. 

Günümüzde yaratıcılık ön planda. Eskiden reçeteyi 
en iyi şekilde pişirmek makbuldü şimdi sunumda 
işin olmazsa olmazı…

Göz doymadan mide doymaz der Çinliler. O nedenle 
görsel ve sanatsal tatmin çok önemli. Aşçılarımız bu 
konuda eğitim alıyorlar. Benim referansımla dünyanın 
en iyi aşçı okulunda okuyan çocuk okulu bitirdi. Şimdi 
dünyanın ünlü lokantalarında çalıştırıyorum. Tecrübe 
biriktiriyor ve birikimlerini ekibimizle paylaşıyor. 
Bebek’teki restoranımızda yakında çalışmaya 
başlayacak. Yine yeme içme şefimiz Caner Türkiye 
şampiyonu. İşlerini sanata dönüştürmekte çok mahirler. 
Anlaşmalı olduğumuz mimar ve mühendisler var onlarla 
zaman zaman çalışarak harikalar yaratıyoruz. 

Çalışanların uyumunu ne şekilde sağlıyorsunuz?

Trilye, bir ekip. İlk sorudan itibaren dikkat ettiyseniz 
hiç ben demedim hep biz dedim. Ekip çalışması, istek 
ve enerji oluşturmak motivasyonla oluyor. Biz, bu 
motivasyon ve enerjiyi sürekli birbirimize veriyoruz. 
Personelin her gün kendi aralarında, haftada bir de 
benim katılımımla toplantısı var. Biz takım çalışmasını 
çok iyi becerebildiğimiz için bugünlere geldik.

Oğlunuzu da sürekli işin başında görüyoruz. İkinci 
nesil olarak işe devam etmek kendi tercihimiydi?

Kendi tercihi. Bu yeteneğini yıllarca önce keşfettim. Daha 
6 yaşındaydı. Singapur’a gitmiştik. Dondurma yerken 
beğendin mi oğlum dediğimde “Dünyanın en iyisi diyorsun 
ama içinde buz var. Herhalde süte su karıştırmışlar” demişti. 
Eğitimini de işimize uygun olarak yaptı.
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Trilye’nin hikayesi bir gün film olur mu?

Trilye’nin hikayesi bir gün film olur. Ankara’da ilk kez 
görüşmeye gittiğimde benim bile kaybolduğum bir 
sokak arasında Trilye’yi yarattım. Sermayemiz olmadan 
ve tırnaklarımızla bugünlere getirdik. Denizden yüzlerce 
kilometer uzaklıkta balığı sevmeyi başarttık. Bu işin 
imkansız olduğunu söyleyen İspanyollardan bile 
quality awards aldık. Türkiye’nin geçtiği çalkantılı kriz 
dönemlerinde bile ticari kaygı duyup çizgimizden taviz 
vermedik.

Türkiye’de Michelin rehberi yayınlansaydı eğer 
kimler aday olurdu?

Bir veya iki tane tek yıldız alacak yer çıkar. 10 yıldır 
Tripadvisor’da arka arkaya birinci çıkıyoruz. Oylamalar 
yabancı ağırlıklı. Böylesine bir rekoru elimizde 
bulunduruyorsak fazla söze gerek yok. 

Dünyada bu benim olsaydı dediğiniz restoran oldu mu?

Öyle güzel lokasyonlarda, öylesine güzel yerler var ki 
keşke Trilye burada olsa diyorsun. Yaptığımız hizmet 
ve ürün kalitemizle Trilye dünyanın en iyi balıkçıları 
arasında. Trilye’nin bunlardan eksik yanı yok. Hatta bir 
çok ülkede ürünlerimiz taklit ediliyor.

Yabancı konukların size tercih etme sebebi ne?

Güven, öncelikli konu. Buraya gelen bilir ki yemek yiyip 
kalktığında midesine birşey olmayacağını. Geçen Fransız 
Büyükelçiliği’nde bir film tanıtımı vardı. Büyükelçi, “Biz 
Türkiye’ye atama kararını aldığımızda bize Trilye ile ilgili 
bilgi de verildi” dedi. Bu çok onur verici.

Bu kadar çok yabancının gözdesi iken gelecekte yurt 
dışı yatırımlar da olacak diyebilir miyiz?

İstanbul’dan sonra Londra düşünüyoruz. Hatta şu an 
yer arayışına girdik bile. New York, Dubai gibi yerlerde 
yatırımlarımız devam edecek. Teknoloji çok gelişti, 
iletişim ve ulaşım araçları çok gelişti. Dünyanın her 
tarafına taze malzeme göndermek çok kolaylaştı.

Trilye’nin Oltasına Takılanlar dersek…

Yazarlık bende doğuştan gelen bir yetenek. İyi bir 
kalemim olduğunu biliyorum. 101 başarılı iş insanının 
hikayesini topladığım bu kitabımın ikincisi için 
çalışmalara da başladım. Aynı zamanda Milliyet Cadde 
ekindeki yazılarımı da kitaplaştıracağım. Sahipsiz 
Sokak Köpeklerini konu aldığım kitabım da yakında 
okuyucularla buluşacak eserlerim arasında.
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
geleceğin fabrikalarında yer alacak tüm sektör ve 
paydaşları bir araya getiren WIN EURASIA’yı ziyaret 
etti. Fuarda Türk sanayicileri ile bir araya gelen ve 
stantları ziyaret eden Özlü, ileri teknolojili ürünler 
hakkında bilgi aldı.

Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; 
otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik 
ekipmanlara tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları 
için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getiren 
WIN EURASIA’ya bir destek de Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’den geldi.  Özlü, 22 
ülkeden bin 800’ün üzerinde firmanın katılımıyla devam 
eden fuarı ziyaret ederek, Türk sanayicilerinin son 
teknoloji ürünlerini inceleme fırsatı buldu. Start-Up alanı 
gezen Özlü girişimci üniversite öğrencilerinin geliştirdiği 
yenilikçi ürünler hakkında bilgi aldı. 

iyi donatmak ve buna bağlı olarak yüksek teknolojili 
ürünler üretip yüksek katma değerli işler yapmak. 
Sanayimizin, derinliği olan mühendislik ve tasarım 
faaliyetleri üreten kendi teknolojisini üreten bir 
yapıya dönüştürülmesi gerekiyor.  Teknoloji üreten 
bir Türkiye istiyoruz. Çalışmalarımızı üç ana eksene 
oturttuk. Bilim merkezi Türkiye, Teknoloji üssü 
Türkiye, ileri sanayii ülkesi Türkiye. Kısaca bilim 
merkezi, teknoloji, üssü ve ileri sanayii ülkesi 
hedefine ulaşmak için çalışıyoruz.”

Ulusal ve uluslararası firmalara; robot, otomasyon 
teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network 
platformlarını de sergileme fırsatı sunan WIN EURASIA, 
360 derece imalat sanayinin tüm bileşenlerini bir araya 
getirdi. Endüstri 4.0 odaklı özel konseptiyle hayata 
geçirilen özel alanları ve yeni uygulamalarıyla WIN 
EURASIA Türk sanayicilerin son teknoloji ürünlerini 
dünyaya tanıtma noktasında da önemli fırsatlar sunuyor. 
Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve KOSGEB desteği ile organize edilen 
fuar ziyaretçileri otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin 
interneti, arttırılmış gerçeklik ve katmanlı üretim gibi 
teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleyebiliyor. 

WIN EURASIA bu yıl, dünya genelinde Avrupa’dan 
Orta Doğu’ya, Kuzey Amerika’dan Kuzey ve Güney 
Afrika’ya, CIS ülkelerinden Asya ülkelerine kadar 
dünya sanayi profesyonelleri için bir buluşma noktası 
haline geldi. Ekonomi Bakanlığı ‘Alım Heyeti 
Programları’ çerçevesinde uluslararası delegasyonlara 
ev sahipliği yapan fuarda Türk sanayicilerinin ikili 
iş görüşmeleriyle yeni anlaşmalara imza atması 
bekleniyor. Alım Heyeti’nin yanı sıra, dünya genelinden 
450’nin üzerinde özel alıcı grubu ile Türkiye genelinden 
de 39 ilden 100’ün üzerinde alım grubu fuarı özel olarak 
ziyaret ederek heyetler ile görüşmeler gerçekleştiriyor. 

Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Rusya, Polonya, İspanya, 
Japonya, Fransa ve Kanada’dan uluslararası katılımcılar 
da ürün ve hizmetlerine ilişkin yenilikleri 18 Mart 
akşamına kadar Beylikdüzü Tüyap’ta sergileyecek. 
Almanya, İtalya, Güney Kore, Çin ve Tayvan ise ülke 
pavilyonları ile fuarda yer alırken Türk firmalarla yeni 
ortaklıklar kurma noktasında görüşmeler yapacaklar.

AAN A

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ 

ÜRÜNLERİN SANAYİİ 

İÇİNDEKİ PAYINI 

ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Dr. Faruk ÖZLÜ
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Türkiye’nin teknoloji üretmekten 
bașka çaresi yok

Türkiye’nin sanayide yüksek teknolojiye geçişi adına 
bir program yürüttüklerini vurgulayan Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr.  Faruk Özlü “Bütün amacımız 
yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayii ve 
ihracatımız içindeki yüzde 4’lük payını artırmak yüzde 
10-20’lere çıkarmak. Bu fuar uluslararası boyutu olan 
Türkiye’nin firmalarının, üreticilerinin yer aldığı çok 
iyi organize edilmiş ve planlanmış bir organizasyon. 
Umarım Türkiye’de diğer sektörlerde de benzer fuarlar 
organize edilir ve bizim sanayide yüksek teknolojiye 
geçiş programına katkıları olur” dedi.  

Türkiye’nin teknoloji üretmekten başka çaresi 
olmadığını söyleyen Özlü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknoloji üretmezsek geleceğimiz belirsiz bizim 
petrol kuyularımız yok doğalgaz yataklarımız yok. 
Yapacağımız tek şey insan kaynağımızı iyi eğitmek, 
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Pınar GÜNSEVEN

Kabına sığmayan enerjisiyle bașarıdan 
bașarıya koșan bașarılı bir kadın mimar

Türk Kadın Mimarından Elektromanyetik Casusluğa 
Karșı Dinlenemeyen Oda
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Genç yaşına rağmen yaptığı işte farkını ortaya 
koyan Mimar Pınar Günseven, dünyanın en 
önemli mimarları arasında yerini aldı. Kimsenin 

gitmem dediği savaş sonrası Afganistan – Kabil 
bölgesine giderek dünyada KGB, CIA ve askeri teknik 
personelin gerçekleştirdiği sistemi hem öğrenip hem 
de uygulayarak edindiği tecrübeleri aktarabilmek için 
yurda geri döndü.

Mimar Pınar Günseven geliştirdiği “Elektromanyetik 
Casusluğa Karşı Dinlenemeyen Oda” projesiyle ilgili 
şöyle açıklamada bulundu: “Günümüz teknolojisini 
en iyi şekilde kullanarak, elde ettiğimiz bilgi birikimi 
ve teknik donanımlarla sıradışı projelere imza 
atıyoruz. Teknik bilgi ve deneyimimizi birleştirerek 
Elektromanyetik casusluğa karşı dinlenemeyen oda 
ve mekanları tasarlıyoruz. Bu sistemde kullanılan 
ekipmanlar teknolojiyi sıkı takip eden, dünya çapında 
özel kurumların kullandığı sistemler ile aynı özelliktedir. 
Yapılan mekanların güvenliği istendiği takdirde Tübitak 
tarafından onaylanmaktadır. 

Teknolojiyi kullanarak bilgi casuslarına karşı Faraday 
Kafes sistemi esasına dayanarak “dinlenemeyen oda 
sistemi”ni geliştirdik ve tempest korumada uzmanız. 
Hackerların kablo ve kamera kullanmadan içerideki 
sesi ve görüntüyü aynı anda yakalayıp uzakta kendi 
ekranlarında görüntü ve sese çevirebilmelerini 
engelliyoruz. Ayrıca sistemimiz yanıcı, patlayıcı madde 
depolanan alanların yıldırımdan korunması içinde 
kullanılabiliyor. Binanın herhangi bir yerine gelen 
yıldırım, sistemimiz yardımı ile doğrudan toprağa 
iletiliyor. Sistem tamamen yasal olup kendini güvende

 hissetmeyenler, dinlendiğini düşünen siyasiler, 
işadamları, devlet adamları gibi kişiler için uygundur. “

ÜNÜ ÜLKE DIŞINA TAŞTI…

Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Kuweyt, Suriye, Filistin, Irak, Yemen, Ürdün, Mısır, 
Sudan, Lübnan, Cezayir, Tunus, Sishan ve İngiltere’de 
en çok tercih edilen mimarlar arasında bulunan 
Pınar Günseven’in bu ülkelerde aldığı onlarca ödül 
bulunmakta. Suudi Arabistan Kraliyet Ailesinin 
Ankara’da yaptırdığı okulda Pınar Günseven Mimarlık 
tercih edilmiş ve  son teknoloji ile donatılmış, eşi 
benzeri olmayan bir okul projesi ortaya çıkmıştır. Suudi 
Arabistan Krallığının dünyadaki 365 bin okul içerisinde 
bu okul hem mimari, hem iç mimari hem de donanımı 
bakımında birinci olmuştur ve ödüle layık görülmüştür.

KREATİF PROJELERİN MİMARI

Tarihten ilham alarak tasarladığı üç boyutlu duvar 
kağıtları ile bir ilke imza atan Mimar Pınar Günseven’in 
bu çalışmaları bir çok otel, kamu kurumu ve ofis 
binalarının duvarlarını süslemekte. Yapılan iş bir 
heykeltraşın elinden çıkmış gibi görünmekte. 

Teknolojiyi kullanarak bilgi 
casuslarına karșı Faraday Kafes 

sistemi esasına dayanarak 
“dinlenemeyen oda sistemi”ni 

geliștirdik ve tempest korumada 
uzmanız. 

Yaptığı her işte yaratıcı fikirleriyle başarıyı yakalayan, ünü ülke 
sınırlarını aşmış Pınar Günseven’in hedefi Türk kadınını Meclis’te temsil 
etmek. 
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Sizlere en son yazımda, arabuluculuk ile ilgili genel 
bilgi paylaşımında bulunmuştum. 6325 Sayılı Hu-
kuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununu 

(HUAK) da kısaca anlatarak, tarafl arın üzerinde serbestçe 
tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel 
hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için, gerek 
davadan önce gerekse dava sırasında arabulucuya gidi-
lebileceğini ve bu sürecin alternatif uyuşmazlık çözüm 
yolu olduğunu yazmıştım. Bu sayıda da, 01.01.2018’de 
uygulaması başlayan, halk arasında “zorunlu arabulucu-
luk” olarak konuşulan, dava şartı arabuluculuk ile ilgili 
yazmak istedim. HUAK ile arabulucuya gidip gitmeme 
tarafl arın serbest iradesine bağlı olduğu düzenlendikten 
sonra, 25.10.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 01.01.2018 tari-
hinden itibaren, işçi-işveren alacağı ve tazminat ile işe 
iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurma 
zorunluluğu getirildi. Yani, 01.01.2018 tarihinden sonra, 
iş uyuşmazlıklarında, arabulucuya başvurmadan dava 
açılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın dava, 
dava şartı yokluğu sebebiyle usulden red edilmektedir. 
Ancak iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan 
maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili 
tespit, itiraz ve rücu davalarında, arabulucuya başvurma 
dava şartı aranmamaktadır. 

işçi veya işveren alacağı, tazminatı, işe iade uyuşmazlık-
larında, hak arayan taraf, karşı tarafın, karşı taraf birden 
fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin 
yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk 
bürosu bulunmayan yerlerde ise Adliyelerde görevlen-
dirilen yazı işleri müdürlüğüne, ne istediğini anlatan ve 
taraf iletişim bilgileri yer alan bir dilekçe ile başvuracak-
tır. Tarafl ar, arabuluculuk bürosunda bulunan listelerde 
yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları 
hâlinde bu arabulucu, anlaşamamaları halinde ise liste-
den, arabulucu görevlendirmesi yapılır, bu aşamadan 
sonra anlaşma sağlanan veya görevlendirilen arabulucu, 
başvurucunun başvurusuna, belge ve bilgisiyle birlikte 
ulaşır. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği 
tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre 
zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta 
uzatılabilir. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya 
varılması halinde, bu tutanak ilam niteliğinde sayılmak-
tadır. Anlaşamama halinde ise başvurucu, son tutanağın 
aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini 
dava açarken, dava dilekçesine eklemek zorundadır. 
“Zorunlu arabuluculuk” kavramı yani dava şartı da bunu 
anlatmak istemektedir.

Dava şartı arabuluculuk sürecinde dikkat edilmesi gere-
ken hususlardan biri, tarafl ardan herhangi birinin geçerli 
bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması 
sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi duru-
munda, toplantıya katılmayan taraf, açılan davada kıs-
men veya tamamen haklı çıksa bile, yargılama giderinin 

Gülay ÖZŞAHİN DAVUT
Avukat & Arabulucu

Arabuluculuk, yürürlüğü başladığı günden bu güne, uy-
gulandığı uyuşmazlıklar ve etkinliği artarak ilerlemekte-
dir. 01.01.2018 tarihinden sonra da, bir kısım uyuşmaz-
lıklarda dava şartı olması sebebiyle,   aktif bir süreç hali-
ne gelmiştir. Bireysel ve toplu iş sözleşmesine dayanan 

Gelmeyen duruşma günleri, bitmeyen 
davalara iş mahkemelerinde “dava şartı 

arabuluculuk” ile getirilen çözüm

Çekişme esasına dayalı yargılamadan 
uzlaşma esasına dayalı arabuluculuğa 

geçişte, işçilik alacakları açısından “dava 
şartı arabuluculuk”
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tamamından sorumlu tutulmasının yanısıra, bu taraf 
lehine vekalet ücretine de hükmedilmemektedir. Her iki 
tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren 
arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda ise, 
tarafl arın yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde 
bırakılır. Dikkat edilmesi gereken hususlardan diğeri, 
arabuluculuk sürecine vekil sıfatıyla katılacak avukatın 
vekaletnamesi ve tüzel kişiyi temsilen yetkilendirecek 
kişinin yetki belgesidir. Vekil sıfatıyla katılacak avukatın 
vekaletnamesinde arabuluculuk sürecine katılma yetki-
sinin olması, mutlak gereklidir. Tüzel kişiyi temsilen yet-
kilendirilen kişinin yetki belgesinin de, tüzel kişi yetkilisi 
tarafından verilmiş olması, ıslak imzalı olması ve ekinde 
tüzel kişinin yetkisini gösteren belge ve imza sirkülerinin 
olması aranılan şartlardandır.       

Uzlaşıp uzlaşmamak takdirinizde ancak 
arabulucuya gitmek şart söylemi ile “dava 

şartı arabuluculuk

olarak aleniyet ilkesi geçerli olmak-

ta, arabuluculukta ise, tarafl ar aksi-

ni kararlaştırmamışlarsa, arabulu-

cuya verilen bilgi, belge ve ikrarlar, 

Mahkemelerce istense dahi, gizlilik 

kapsamında aleniyet kazandırı-

lamamaktadır. Her türlü sırrın ki 

ticari sırlar açısından bu husus iş 

dünyası için önem arzetmektedir, 

saklanması kuraldır.  Arabuluculuk 

süreci sonunda tutulan tutanaklar 

emsal de teşkil etmediğinden, aynı 

şartlardaki birine sağlanan menfa-

at, diğerine de karine teşkil ettirile-

memektedir.   

Yargı sisteminde iş yükü nedeniyle yaşanan tıkanıkları 
da ortadan kaldırabilmek için, taraf menfaatleri dikkate 
alınarak ve tarafl arın katılımı ile gerçekleştirilecek bir 
yöntem olan arabuluculuk, 01.01.2018 tarihinden iti-
baren, bazı istisnaları hariç iş uyuşmazlıklarında, dava 
şartı haline getirilerek zorunlu başvuru haline getiril-
miştir. Hem daha kısa sürede sonuç veren hem daha az 
maliyetli olan arabuluculuğun tüm tarafl ara faydalı bir 
alternatif çözüm yolu olmasının yanısıra, kanaatimce, 
yaygınlaştırılmasının temel faydası da toplumsal düzey-
de yüksek olacaktır.

İhtilafl arın arabuluculuk ile çözümünü tercih etmek, 
tarafl arın lehinedir. Davaların uzun bir süreye yayılması 
ve dosyada yazılıp çizilenler, süreç içerisinde tarafl arı 
iletişim kopukluğuna götürebilmektedir. Arabuluculuk 
ise hızlı bir yoldur, tarafl ar arasında iyi ilişkileriniz varsa 
korunur, katı ve kuralcı prosedürü olmaması sebebiyle 
tarafl arın öncelik ve endişelerine göre yürütülebilir.  
Arabuluculukta sürecin kontrolü tarafl arın elindedir, 
arabuluculuktan her an vazgeçilebilir, tarafl ar istemedi-
ği bir anlaşmayı imzalamaya yada kabule zorlanamaz.  
Arabuluculuğun en dikkate değer özelliklerinden biri de 
arabulucu görüşmelerinde kullanılan bilgi ve belgelerin 
gizliliğidir. Mahkemelerdeki bilgi ve belgelere karşı kural 
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Ayça TANRISEVENAyça TANRISEVEN

Özel Ankara 

Umut Hastanesi

Bașhekim Uzman Dr.
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“SAĞLIK UMUT’LA BAŞLAR”

 Özel Ankara Umut Hastanesi; sağlığın korunması, 
geliştirilmesi ve sürdürülmesi için nitelikli sağlık hizmeti 
veren tam donanımlı bir sağlık kuruluşudur. Tıp ve 
diğer alanlardaki bilimsel, teknolojik ve sosyolojik 
gelişmeler doğrultusunda hizmetlerini sürekli gözden 
geçirerek uluslar arası kalite standartları doğrultusunda 
hizmet vermektedir. Bu hizmetleri, akademik/uzman 
hekim, bilgi ve beceri düzeyi yüksek personel, ileri 
teknoloji, konforlu mimari, kaliteli hizmet, katılımcı 
yönetim ilkeleri ışığında sunmaktadır. Geniş vizyonu ve 
kaliteli hizmeti ile sadece ülke içinde değil, uluslararası 
alanda da tercih edilen bir sağlık kurumudur. Avrupa, 
Asya, Afrika gibi bölgelerden gelen tüm hastalara ilk 
başvurudan, taburculuk sonrası döneme kadar nitelikli 
hizmet vermektedir.

Özel Ankara Umut Hastanesi’nin güler yüzlü ve 
eğitimli kadrosu “ÖZNEMİZ İNSAN” anlayışı ile hizmet 
sunmaktadır. Tüm çalışanlar, bireysel farklılık ve 
gereksinimleri göz önünde bulundurarak, başvuran 
herkesi değerli bir misafiri olarak görmekte, bilgi ve 
becerisini şefkat ile birleştirip insan onuruna yakışan en 
profesyonel hizmeti sunmaktadır.

Özel Ankara Umut Hastanesi yataklı ve ayaktan 
tedavi bölümleri, hem hastalar hem de çalışanlar 
açısından sağlık hizmetlerinin huzur ve güven içinde 
sürdürülmesi yönünde tasarlanmıştır. Hasta odaları 
tüm beklentileri karşılayacak nitelikte ve ergonomik 
olarak dizayn edilmiştir. Tüm odalarda; refakatçi 
koltuğu, televizyon, telefon, mini buzdolabı, gardırop, 
değerli eşya kasası, kişisel bakım ürünleri, hemşire 
çağrı sistemi, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri 
bulunmaktadır.  

2016 yılı teknolojisine sahip cihazlarla donatılan 
Görüntüleme-Radyoloji Ünitesi, Hemodinami-Anjiografi 
Birimi, Biyokimya-Mikrobiyoloji-Hematoloji-Seroloji 
Laboratuarları’nda en gelişmiş inceleme ve tanısal 
çalışmalar yapılmaktadır. Modern ameliyathanelerinde 
gece ve gündüz açık/kapalı tüm ameliyatlar 
gerçekleştirilmektedir. Tam donanımlı yoğun bakım 
ünitelerinde en gelişmiş cihazlar bulunmaktadır. 
Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım, Genel Cerrahi 
Yoğun Bakım, Kardiyoloji Yoğun Bakım ve Dahiliye 
Yoğun Bakım Üniteleri’nde yaşam desteği gereken 
hastaların teşhis ve tedavileri özel eğitim almış uzman 

ekipler tarafından yapılmaktadır. Özel Ankara Umut 
Hastanesi üst düzey sağlık hizmeti sunarak ülkemizde 
olduğu kadar uluslar arası alanda da örnek alınan 
bir sağlık kuruluşu olma vizyonu doğrultusunda titiz 
çalışmalar sonucu çeşitli kalite belgelerini almaya hak 
kazanmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (ISO: International 
Organization for Standardization 9001:2008) ile 
yönetim, sevk ve idare sisteminin uluslararası kabul 
gören standartlara uygun olduğunu ve kaliteli hizmet 
sunduğunu kanıtlayarak güvence altına almıştır.

Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi (ISO 14001: 2004, 
ISO 14001) ile hastanemizde verilen hizmetin çevresel 
etki süreçlerini uluslararası standartlara göre planlandığı 
belgelenmiştir.

Akademik yaklaşımla ekonomik çözümler sunma mottosuyla 
hastalarımıza son teknoloji cihazlar ve uzman hekim kadromuzla 
hizmet veriyoruz. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Belgesi (BS OHSAS 

18001:2007) ile çalışanların, kurumun ve hizmetin 

tehlike ve zararlardan korunması için uluslararası bir dizi 

standardı uygulandığını belgelenmiştir.

Hasta haklarına saygılı, güvenilir, memnuniyet odaklı, 

etik değerlerden ödün vermeyen, sürekli gelişim anlayışı 

ile hizmet veren uzman ekibimiz, çağdaş ve ölçülebilir 

karar mekanizmalarını işleten hastane yönetimimiz ile 

sunmuş olduğumuz sağlık hizmetinin kalitesini sürekli 

arttırarak sizler için “UMUT” olmaya devam edeceğiz.

Yenilendik Seçkin Kadro

Bir Nefes Sıhhat
Özel Ankara Umut Hastanesi;      
ülkemizde ve uluslararası alanda örnek 
alınan lider sağlık kurumu olma vizyonu 
doğrultusunda büyük bir değişim ve 
gelişim süreci geçirerek, yenilenen 
yüzü ile sizlerin hizmetindedir. Mevcut 
hizmetlerinin yanı sıra, tıbbın tüm 
branşlarında ayaktan ve yatan yeni tanı 
ve tedavi bölümleri açılarak ileri teknoloji 
ürünü tıbbi cihaz ve donanımla teçhiz 
edilmiştir.

Hastanemizin seçkin kadrosu; hasta 
ve hasta yakınlarının gereksinimlerini 
yüksek standartla yerine getirmek ve 
yaşama değer katmak için bilgi, deneyim, 
teknoloji ile şefkati birleştirmeyi ilke 
edinmiştir. Kadromuz sürekli eğitim 
ve gelişim bilinci ile tıp bilimine, ulusal 
ve uluslararası kalite standartlarına ve 
etik değerlere uygun sağlık hizmeti 
sunmaktadır.

Özel Ankara Umut Hastanesi, 
*Bir Nefes Sıhhat’in en büyük 
değer olduğu bilinci ile 
nitelikli ve lider sağlık kurumu 
olma vizyonunu sürekli 
yükseltecektir.        
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Mehmet AKYÜREK
İÇASİFED Bașkanı

İșini metal hekimiyim diye anlatan bir sanayici
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Bize kendinizden bahseder misiniz, nasıl girişimci 
oldunuz?

1954 Kırşehir doğumluyum. Eğitim Enstitüsü 
mezunuyum. Babam marangozdu ve aramızda kuşak 
farkı vardı. Ben kendi kendime babamdan para 
istememe kuralını koydum. Önceleri balık tutup sattım. 
Oradan kazandığım paralarla Texas, Tommiks alıp 
arkadaşlarıma kiralamaya başladım. Sermayem 300 
kitaba ulaştığında babam işin farkına vardı ve kızarak 
kitaplarımı bir yaz günü sobada yaktı. Yaşamımda ilk 
batışımı da böylelikle yaşamış oldum. Durmadım tabii 
girişimci ruhu var bende. İnşaatlarda kalıplardan çivi 
sökmeye başladım. Söktüğüm çivileri düzeltiyor ve 
başka inşaatlara satıyordum. İşi büyüttüm ve yanıma 
birkaç arkadaşımı da aldım çalışsınlar diye. 

Profesyonel iş yaşantınız nasıl başladı?

Yedi yıl Siteler’de Osman Tan firmasında işçi ile işveren 
arasında çalıştım. Yöneticilik yaptım. İşverenimin de 
iznini alarak kendi işyerimi açmak üzere işten ayrıldım. 
Patronum ilk işyerimi açarken bana kredi almam için 
bankaya kefil olmuştu. Benim için çok özel bir anıdır. 
Böylece Ostim’de okul sırası boyama üzerine fırın boya 
atölyemi kurdum.

Geçmiş iş deneyimlerimin de yardımıyla işimi 
geliştirerek Türkiye’de ileri teknoloji olan elektrostatik 
sistemde toz boyama tesisi akabinde ise harici tip 
köşk panolarının boyama işini yapmak üzere iki tesis 
daha açtım. Türkiye’de çok büyük markalarla çalışmaya 
başladım ve daha uzun boyutlarda fırın boyama işi için 
yeni bir işyeri daha açtım. Bu arada eşimi de işlerime 
ortak yaptım. Eğer birgün benim başıma birşey gelirse 
eşim kaldığı yerden hayatını idame ettirebilsin, hayat 
standardı düşmesindi niyetim.

O yıllarda Ostim’de başka kadın işveren var mıydı?

Eşim Meral Akyürek, Ostim’de bir ilki başardı ve ilk kadın 
işveren oldu. Bir boya satış mağazası açtık ve bizim 
üretimlerimizle entegre olarak çalışmaya başladı. Başarılı 
her erkeğin yanında hatta önünde bir kadın vardır. 
Meral hanımdan çok destek aldım, hem çalıştı hem de 
çocuklarımızı çok güzel eğitti. Kızımızın birisi İngiltere’de 
master yaptı ve İstanbul’da kendi işini kurdu. Diğeri 
yüksekokul okudu. Gelecek kuşaklarımızda girişimci 
olmaya devam ediyor.

İşten korkma, geri adım atmak yok. Her fırsatta ileri adım atarak büyüme modelleri 
oluşturmalıyız. Bilgi birikimimizi yeni nesillerle paylaşmalıyız. 

Girişimciliğiniz sanırım bununla sınırlı kalmadı…

Ostim’de boyama, yaş boya, toz boya atölyeleri, boya 
satış mağazası, hammadde satışları , dünya markalarının 
bayilikleri derken Kayaş’ta bir boya fabrikası kiralayarak 
boya üretmeye de başladık. Sonrasında Ostim’de bir 
kumlama tesisi kurdum. 

İş yaşantımda kimsenin yapmadığını yaparak 
varoldum…

Benim iş yaşantımdaki özelliğim kimsenin yapmadığı 
işi yapmak. Kumlama işini kimse bilmiyordu ben bu işe 
başladığımda. Bana ne iş yapıyorsun dediklerinde “-Ben 
metal hekimiyim” diyorum. Metal, doğada insan gibi filiz 
şeklinde doğar. Daha sonra insanlar tarafından yerinden 
sökülerek alınır ve haddehanelerde şekillendirilerek 
insanlığın kullanımına sunulur. 
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Metal yaşlanmasını sizde duymuşsunuzdur. Metalde 
doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Biz işte burada metalin 
ömrünü uzatmakla görevliyiz. Metale sen nerede 
yaşayacaksın diye soruyoruz. Bu bir baraj kapağı da 
olabilir, bir akarkayıt deposu da. Önce metalin yüzeyini 
hazırlıyoruz yani kumlamasını yapıyoruz. Metal 
şekillenirken üzerinde oluşan hadde kabuğunu alıyoruz. 
Nasıl ki insanın bir yeri kesildiğinde kabuk bağlar ve 
iyileştiğinde kabuğu atar metal de aynı şekilde kabuk 
bağlar. Bu kabuğu almazsanız metal kanser olur ve hızla 
ölüme doğru gider. 

Metale bir kaç damla su damlatıp bekleyin hemen 
paslandığını görürsünüz. Üzerindeki pasta zaman 
içinde pul pul dökülür. Çok ilginçtir ki pul pul dökülen 
bu metal partekülleri toprak altında yine birleşirler aynı 
insanlar gibi. 

Ekibimle biz aile gibiyiz…

31 yıl oldu iş hayatına gireli 31 yıldır bende çalışan 
elemanım var. Emekli oldular hala çalışmaya devam 
ediyorlar. Çalışırken tahsis ettiğim evi emekli olunca 
hediye ettim ustama. Ben ahievran torunuyum, 
paylaşmak benim için çok önemlidir hayatımda. 

Metal, 
Yaşayan Bir Canlıdır.

Ekibimden de girişimci çıkardık…

Ben iş hayatımda patronumdan izin alarak işyerimi 

açmıştım. Şimdi benim yanımda çalışan, mesleği 

öğrenen ve kendi kanatlarıyla uçmak isteyen 

personelime de ben öncülük ediyorum kendi girişimcilik 

hikayelerini yazıyorlar. Her zaman maddi manevi 

destekçileri olmaya çalışıyorum.

Sivil toplum dendiğinde akla gelen isimlerden 

birisiniz. Bu kadar iyi örgütçü olmayı nasıl 

başarıyorsunuz?

60 üye ve 100 payla Ostim Sanayici İşadamları Toplu 

İşyeri Yapı Kooperatifini kurduk. Amacımız çok 

küçük paraları kooperatifte toplayıp tek başımıza 

yapamadığımız işleri birlikte yapabilmekti. Sonrasında 

Ostim Sanayici İşadamları A.Ş.’yi kurduk. Üyelerimizle 

arama toplantıları yaparak kendi anayasamızı 

hazırladık. Sonuçta güçbirliği şirketimiz büyük fabrika 

yapmak üzere Anadolu Organize Sanayi Bölgesinde 

konuçlandı. Burada nasıl büyürüz diye araştırma yaptık 

ve istediğimiz araziyi bulamadık. Yönümüzü Eskişehir 

yolu 40. Km’de bulunan sanayi arazisine çevirdik. 6 

aylık süreçte Anadolu Organize Sanayi bölgesini 2 

yüz sanayiciyi içine alacak şekilde planladık. Halen 

İçasifed İçanadolu Sanayici ve İşinsanları Federasyon 

Başkanıyım. Bunun yanı sıra birçok sivil toplum 

kuruluşunda yönetimlerde görev aldım. 



REKLAM SAYFASI
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Rahmi AKTEPE
 Türkiye Bilișim Derneği Genel Bașkanı

“Gelin ‘Dijital/Sayısal Türkiye‘ için 
Güçlerimizi Birleștirelim”
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Hayatımın büyük bir bölümü devlet memuriyetiyle 
geçti. Devlet Demir Yolları, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı olmak üzere bilgi 

işlemin çeşitli alanlarında çalıştıktan sonra bundan 4-5 
yıl önce de emekli oldum. Hayatımdaki esas ağırlıklı 
faaliyet alanım sivil toplum örgütü çalışmalarıdır. Bunlar 
içerisinde tabiki çok önemli yeri olan Türkiye Bilişim 
Derneği. 

1971 yılında kurulan TBD’ye daha öğrencilik yıllarımda 
ilgi duymaya başlamıştım. 72’de girdiğim üniversitenin 
son sınıfına geldiğimde TBD’ye aday üye oldum. İlk 
üyelik için müracaatımdaki heyecanımı hala içimde 
duyuyorum. Zaman içinde TBD’de önceleri yönetim 
kurulu üyesi 1997 yılında ise başkan oldum. 2005 yılına 
kadar sürdürdüğüm başkanlık süreci sonrası TOSYÖV’de 
hem genel sekreterlik hem de başkanlık  yaptım. Bir yıl 
önce yapılan seçimlerde TBD Genel Merkez Başkanlığına 
tekrar seçildim.

TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR KELİMESİ AYDIN KÖKSAL 
TARAFINDAN TBD ÇATISI ALTINDA BULUNDU…

1971 yılında bir avuç insanın bir araya gelerek Aydın 
Köksal başkanlığında kurduğu TBD; aslında bir çok 
ilklere imzasını da attı ve atmaya devam ediyor. 
30 bin adet bilişimle ilgili kelime türetildi ve hem 
halk tarafından hem de akademik camia tarafından 
kullanıldı. İlk bilgisayar kelimesinin Aydın Köksal 
tarafından bulunması gurur verici. 

Geçen 47 yılda Bilişim kültürünün geniş kitlelere 
yaygınlaşması konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.

Bu çalışmalar nelerdir?

Bilişim dergisi Türkiye’de çıkarılan ilk Bilişim alanındaki 
dergi olma özelliğini taşımakta. Özellikle kamuda 
bilgisayarlaşma, Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması 
konusunda çalışmalar yapmış, üniversite – kamu – özel 
sektörün temsilinin sağlandığı Bilişim yüksek konseyi 
oluşturulmuştur.

34.sünü Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz “Bilişim 
Kurultayları” düzenlenmeye başlamıştır. Bu 
kurultaylarda toplumun büyük kesimini sinerjisi altına 
almayı başardık.  İlk fuar, TBD kurultayının arkasından 
yapılmıştır.  

Dikey örgütlenmeyi de beraberimizde destekledik. 
Bu anlamda internet derneği, açık kodlama derneği, 
Bilişim muhabirleri derneği, Tübisad, Bilişim vakfı gibi 
sivil toplum kuruluşlarının kurulmasında öncülük ettik 
sonrasında da destek olduk. Interpro’nun kurulmasını 
sağladık.

KADIN, ÇOCUK VE GENÇLER ÖNCELİKLERİMİZ 
ARASINDA…

Kadın ve çocuk konusunda belirli bir pozitif ayrımcılık 
yaptık. 50 bin kadının aktif internet kullanması 
konusunda eğitimler verdik. Bununla ilgili Ankara 
şubemiz “Bilişimci Kadın Girişimci” projesini 
gerçekleştirdi. Projeyi diğer illerimizdeki şubelerimize 
de yaymayı hedefl emekteyiz.

TBD Genç vasıtasıyla çocuklara ulaşılmaya çalışılmış ve 
onlara eğitimler verilmiştir.

TÜRKİYE KELİMESİNİ HAKEDEN BİR DERNEĞİZ…

Çıkmış olduğumuz bu yolda 1994 yılında kamu yararına 
dernek statüsünü Bakanlar Kurulu kararıyla hak 
kazandık. Çalışmalarımızın tamamını kamu yararına 
yapmaktayız.

Son zamanlarda KOBİ’lerle ilgili çalışmalarla da 
gündemdesiniz, okuyucularımıza bu konuda neler 
söylemek istersiniz?

Bugün geldiğimiz noktada TBD; üniversite, özel sektör 
ve kamunun yanı sıra artık KOBİ’lerle de ilgilenme 
gereği duymuş ve KOBİ’lerin değişim ve dönüşümünün 
ekonomiler açısından şart olduğunu ama bu değişim 

Türkiye Bilişim Derneği adında bulunan “Türkiye” ismine yakışır bir geçmişe sahiptir. 
Gelecekte de siyasal, toplumsal ve teknoloji alanındaki rollerinin gereğini yerine 
getirirken Türkiye ismini taşımanın sorumluluğunu hep hissedecektir.
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ve dönüşümü tek başına yapmanın imkansız olduğunu 
bilmekteyiz. Üniversite, ticaret ve sanayi odaları, finans 
kuruluşlarıyla birlikte bu dönüşümün yapılacağının 
bilincindeyiz. Geçen sene Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 
KOBİ zirvesini bu sene Ankara, İstanbul ve İzmir’de 
gerçekleştireceğiz. İleride bunu tüm Türkiye’ye yaymayı 
hedefl emekteyiz. Burada temel olan ticaret ve sanayi 
odalarıyla işbirliğini öne çıkartmak. Ayrıca bu sene 
İstanbul’da TİM’de işin içinde olacak.

TBD, bilişimle ilgili çıkan bir çok kanunda rol almış, 
bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?

Biz etkinlik odaklı değil çözüm odaklı projeler yapmayı 
önemsiyoruz. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları bir 
etki alanı oluşturmakta ve hükümetle işbirliği yaparak 
sorunlara çözüm bulmakta. Geçmişte e-Türkiye 
dönüşüm projesi, Teknopark yasası, kişisel veriler 

Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım, 2016 Aralık ayında 
gerçekleştirdiğimiz TBD 33. 
Ulusal Bilişim Kurultayı’nın 

açılış konuşmasında 2017 yılını 
“Bilişimde Gelişim” yılı olarak 

ilan etmiştir. Bilişimde gelişim, 
bilişimle gelişimi de yanında 

getirecektir.

kanunu, bilgi güvenliği yasası çalışmalarında yer aldık. 
6.çerçeve programında yine birçok konuda söz sahibi 
olduk. Türkiye’de proje kültürü oluşturulmasında 
emeğimiz çok fazladır.

DONANIM YANINDA YAZILIM HEDİYE VERİLİR 
ALGISINI ZOR KIRDIK…

Türkiye’de kamuda farkındalık yaratmak zor oldu. 
İnsanlarda donanım yanında yazılım hediye verilir 
algısını zor kırdık.  Kamuda siber güvenlik anlayışının 
tüm kamu kurumlarında yaygınlaşması, farkındalığın 
yaratılması adına Bilgi Teknolojileri Kurumunda 
etkinlikler yapmaktayız. Önemli bir ekosistemin 
yaratılması konusunda iyi bir farkındalık çalışması 
yaptık. Önümüzdeki günlerde de bu konu önceliğimiz 
olacak. 

Türkiye bilişimin neresinde?

Türkiye bilişim teknolojilerini yaygın kullanıyor. Bizim 
şikayetimiz teknoloji üretememek. Potansiyelimizin 
harekete geçirilmesi gerekli. Kamuda teşvik 
paketlerinin, teknolojinin üretilmesi konusunda 
teşviklerin sağlanması, yüksek katma değerli ürünler 
üretileceğini biliyoruz.

Türkiye, bugün hedefl eri olan büyük ve güçlü bir ülkedir. 
Yarın da ülkemizin bu büyük ve güçlü konumunu 
koruyabilmesi, hatta daha gelişmiş konuma gelebilmesi 
için öncelikli alanlarımızı belirlemeli ve yol haritasını ona 
göre çizmeliyiz. Ülke olarak dünya liderliğine oynayan 
bir vizyon ile bu vizyonu hayata geçirebilmek için 
çağın gerektirdiği niteliklerle donatılmış nitelikli insan 
gücü yaratılmalı ve bilim ve teknolojiyi katma değer 
oluşturacak şekilde üretime dönüştürmeliyiz. 
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Camın yenilikçi markası LAV,  mutfak ve ev eşyaları 
alanında her yıl tüm dünyadan binlerce tasarım 
ve yenilik severi buluşturan International Home 

& Housewares Show’da 2018 trendlerini yansıtan 4 yeni 
konseptini ve yeni ürünü Duo’yu sergiledi.  Parıltılı ve 
ışıltılı detayların yanı sıra desen ve renkleriyle de ön 
plana çıkan LAV’ın yeni konseptleri, ABD’nin Chicago 
kentinde 4 gün boyunca süren fuarda tasarım severl-
erden de büyük ilgi gördü.  LAV Genel Müdürü Tuğrul 
Baran ise bu yıl camda daha çok renk ve ışıltı göre-
ceğimizi müjdeledi.

Yenilikçi ürünleriyle cama yeni bir heyecan getiren LAV, 
10 - 13 Mart tarihleri arasında ABD’nin Chicago kentinde 
düzenlenen International Home & Housewares Show 
Fuarı’na katıldı. Ürünlerini Türkiye’nin yanı sıra 130 farklı 
ülkedeki kullanıcılarla da buluşturan LAV, International 
Home & Housewares Show Fuarı’nda da 2018 trendlerini 
yansıtan Pudra Tonları, Şehir Işıkları, Sonbahar Sıcaklığı 
ve Tropik Işıltılar temalı koleksiyonlarını ve 6 parçadan 
oluşan yeni Duo Set’i ziyaretçilerin beğenisine sundu. 

Bu Yıl Cam da Sofralar da Daha Renkli

Mutfak ve Ev Eşyaları sektöründe tasarım ve yenilik sev-
erlerin her yıl heyecanla beklediği International Home + 
Housewares Fuarı’nda global markalar arasında özgün 
tasarımlarıyla yer aldıklarını söyleyen LAV Genel Müdürü 
Tuğrul Baran, "Fuarda tasarımlarımız büyük ilgi gördü. 
Bu yıl cam ürünlerinde formun yanı sıra desenli ve renkli 
ürünler daha çok ön plana çıkmaya başladı. Modanın 
etkisiyle cama daha çok renk geldi diyebiliriz. Detaylar-
da parıltı ve ışıltı kullanımı artık öne çıkıyor. Biz de 2018 
trendlerini yansıtan Pudra Tonları, Şehir Işıkları, Sonba-
har Sıcaklığı ve Tropik Işıltılar temalı koleksiyonlarımızı 
ve 6 parçadan oluşan yeni Duo Set’imizi ziyaretçilere 
sunduk. Ürünlerimizin yoğun ilgiyle karşılaşması bizi çok 
mutlu etti.” diye konuştu.

LAV’ın 2018’e Renk Getirecek Konseptleri
Tasarım ve işlevselliği bir arada sunan Duo Set

6 parçasıyla 6 farklı kullanım alternatifi  sunan Duo Set 
ile “Tak, Çıkar, Karıştır” pratikliğini hayata geçiren LAV, 
modern hayatın artık bir gerekliliği olan işlevselliği 
özgün yorumuyla buluşturuyor. 

Naifl iği sofralara taşıyan Pudra Tonları

Pudra tonlarının altın detaylarla hareketlendiği koleksi-
yon, sunumlarda bahar havası estirecek. Bu koleksiyon 
ile turkuaz, nil yeşili ve blush pembenin naifl iğini sof-
ralara taşıyan LAV, renklerin keten ve seramik gibi doğal 
malzemelerle uyumunu da gözler önüne seriyor.

Kosmosun ışıklarıyla sofraları aydınlatan koleksi-
yon: Şehir Işıkları

Bu sezon parıltılar biraz geride kalıyor ve kendini de-
taylarda gösteriyor. Gümüşi ışıltılarıyla göz alan Şehir 
Işıkları koleksiyonu hem sofralara farklı bir ışık saçıyor 
hem de sohbetlere…

Romantiklere özel Sonbahar Sıcaklığı

Sonbaharın sıcak renklerini Sonbahar Sıcaklığı koleksi-
yonuna taşıyan LAV, romantikleri sevindiriyor. Koleksi-
yonun modern çizgilerden stilize desenlere uzanan renk 
armonisi, sofralara renk ve keyif katmaya geliyor. 

Evlerde karnaval havası estiren Tropik Işıltılar

LAV’dan renk titreşimleri yüksek bir koleksiyon daha… 
Sofraları şölene, evleri karnavala dönüştürecek olan 
Tropik Işıltılar koleksiyonu şimdiden yazın çok renkli 
geçeceğini müjdeliyor. 

ANKAKAAAN RARARA

AV Yenilikçi Konseptlerini 

ABD International Home 
& Housewares Show’da 
Sergİledİ
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Salih Alparslan ÖZDEMİR

“Sağlık Turizminde Geleceğin Lideri”

Sağlık Turizminde Ankara…
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Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

1991 doğumluyum. TED Ankara Koleji Vakfı okullarında 
ilk ve orta öğrenimimi tamamladıktan sonra Bilkent 
Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldum. Halen 
sağlık yönetimi konusunda master yapıyorum.

Çok genç yaşta olmanıza rağmen Türkiye’nin en iyi 
hastanelerinden birinde üst düzey görevdesiniz. İlk 
iş deneyiminizi ne zaman yaşadınız?

Üniversite döneminde hobi olarak başladığım şeyleri 
işe dönüştürdüm. İyi bir  engelli atlama at binicisiyimdir. 
Bunu nasıl işe çeviririm derken yarış atları yetiştirmeye 
ve bunun ticaretini yapmaya başladım.

Sağlık sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz?

Doğuştan gelen bir zorunluluk diyebiliriz aslında. 
Doktor bir baba ve eczacı bir annenin çocuğuyum. 
Aslında şanslıyım diyebilirim. Evde sürekli sağlık ve tıp 
konuşulduğu için her konuda bir fikrim olmaya başladı. 
Sağlık terminolojisine önceleri kulak doygunluğum 
olmasına rağmen zaman içinde araştırma merakımla 
birlikte ne anlama geldiklerini de öğrendim. Özel 
Ankara Umut Hastanesinde ilk olarak iş geliştirme 
uzmanı olarak başladım, kısa sürede de uluslararası 
ilişkiler koordinatörü görevine geldim. İşe yeni başlayan 
birinin adaptasyon süresini aslında ben hiç yaşamadım. 
Dediğim gibi işimle ilgili şansım yüksekti, doğuştan 
itibaren sağlık sektörünü öğrenmeye başlamıştım.

Neden uluslararası hasta departmanı?

Sağlık terminolojisini iyi bilmemle iktisat okumamı 
birleştirdiğinizde en verimli olacağım alanın uluslararası 
hasta olduğuna karar verdim. Çok keyifl i bir alan, tüm 
dünyadan gelen çeşitli insanlarla, çeşitli kültürlerle 
sürekli haşır neşir oluyorsunuz. Aynı zamanda 
dünyadaki sağlıkla ilgili gelişmeleri takip etmek, 
fuarlara, seminer ve sempozyumlara katılmak, başka 
ülkelerdeki hastaneleri ziyaret ederek tıp konusundaki 
gelişmeleri izlemek, teknolojileri takip etmek, sürekli 
kendinizi güncellemek ve kendinize yeni birşeyler 
katmak çok değerli. 

Herşeyden öte özellikle hastanemize hasta olarak gelen 
kişilerle ve hasta yakınlarıyla kurduğumuz dostluklar 
çok özel. Düşünsenize hastasınız ve yurt dışındasınız. 
Size arkadaşınız, kardeşiniz, çocuğunuz kadar yakın 
birisi var. Sadece hastalığınızla değil sevgisiyle de size 
destek olan biri. İşte ben bunu yapmaya çalışıyorum. 

Her gelen hastamıza tedavisinin bitimine yakın 
tarihimizi özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ü internetten 
araştırmalarını öneriyorum. İyileştiklerinde mutlaka 
hastaya refakat ederek Anıtkabir’e götürüyorum. 
Kurtuluş Savaşımızı nasıl kazandığımızı, Atatürk’ün ne 
denli vizyoner bir lider olduğunu anlatıyorum.

Sağlık turizmi ülkemizde her geçen gün gelişiyor ve 
büyüyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Ekonomi Bakanlığımızı her zaman yanımızda görüyoruz. 
Hem çok ciddi teşvikler var hem de her sorunumuza 
çare bulabiliyoruz. Bizleri dinliyor ve çözüm bulabilmek 
için uğraşı veriyorlar.

Yurtdışında hastane gezdiğinizden bahsettiniz. 
Bizde de olsaydı dediğiniz hiç oluyor mu?

Açıkcası portföyümüzde olan ülkelerde pek olmadı. 
Genelde biz gittiğimiz Ortadoğu, eski Sovyet ülkeleri, 
Afrika ve Balkan ülkelerinden çok daha ilerideyiz.  Tabi 
Amerika ve Avrupa ülkelerinde durum farklı.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin örnek aldıkları ve rol model olarak benimsedikleri kişiler; onların 
hayata bakışını, tutum ve davranışlarını geliştirmelerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Bu anlamda topluma örnek teşkil edecek donanımlı ve eğitimli bireyler yetiştirmek, Türkiye’nin 
geleceği için çok önemlidir. 
Salih Alparslan Özdemir, ikinci kuşak olarak sürdürdüğü profesyonel iş hayatında genç yaşına 
rağmen kendisinden hemen sonra gelen jenerasyon için çok güzel bir örnek. 

HER ÜLKEDEN 

DOSTLARINIZ OLUYOR…
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Yabancı hastaların Türkiye’yi tercih etme nedeni 
dersek…

Özellikle Afrika’daki hastalarımız maddi durumu 
iyi olanlar eskiden İngiltere ve Fransa’ya gidiyordu. 
Ama artık aynı imkanların Türkiye’de de sunuluyor 
olması Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline getirdi. 
Aynı hizmetleri yarı fiyatına Türkiye’den rahatlıkla 
satın alabiliyorlar. Fiyat / kalite dengesini görenler ve 
duyanlar tercihini bizden yana kullanıyorlar.

Türkiye’deki hastaneler arasında yabancı hasta 
kabulü konusunda bir uyum var mı?

Hastaneler maalesef ciddi anlamda fiyat kırma politikası 
güdüyor. Hastanelerin kollektif hareket etmeleri çok 
önemli. Yapılan fuar, seminer ve toplantılarda hastaneler 
fiyat düşürüp bağlantı yapma telaşı içine giriyor. Bu 
aslında hem hastanelere hem de Türkiye’nin sağlık 
sektöründe hakettiği yere gelmesinin önünde engel 
yaratıyor. Yanlış fiyat politikasının bir an önce çözülmesi 
gerekiyor. Sağlık derneklerinde özellikle konuşuluyor 
ama günün sonunda herkes bildiğini okuyor.

Küçük pastayı nasıl bölüşeceğinizi bırakıp, pastayı 
nasıl büyütürüz dememiz lazım…

Kollektif çalışmayı başarmamız gerekiyor. Hem 

hastanelerimizin gelişimi, hem hastaya daha iyi hizmet 
vermek, hem de ülkemize döviz girdisinin fazlalaşması 
için. Sağlık Bakanlığı hizmet tarifesinde üst limiti 
belirledi. Alt limit ile ilgili bir çalışması yok. Bu da 
sektörde fiyat dalgalanmalarına neden oluyor.

Ankara’da sağlık turizminin önündeki engeller neler?

Hastane olarak yaşadığımız en büyük dezavantaj 
Ankara’ya direk uçuşların yok denecek kadar az olması. 
Hasta halde İstanbul’dan Ankara’ya bir daha aktarım  
kimse yapmak istemiyor. 

Hasta neden İstanbul’u değilde Ankara’yı tercih 
etsin o zaman?

Ankara, sağlık anlamında çok başarılı bir şehir. Türkiye’de 
ki en iyi tıp fakülteleri Ankara’da. Sayıca da oldukça 
çok tıp fakültesi var. Bu okullarda yetişen doktorlar 
sonrasında da yaşam için Ankara’yı tercih ediyor. Üstelik 
Ankara’da sağlık hizmetlerinin fiyatları daha uygun. 

Başka ne tür engeller var?

Yabancı dil, özellikle ingilizce bilmemek en büyük 
engel. Hasta veya yakını sokağa çıktığında en basit 
ihtiyaçlarını bile ifade etmekte güçlük çekiyor. Yeni nesil 
gerçi ingilizce öğrenerek yetişiyor. Ama bu dil engelinin 
ortadan kalkmasına daha zaman var. Hastanemizde 
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hastalarımızın bu sorununa çözüm 
bulabiliyoruz. Yabancı hasta 
departmanında görevli bir çok 
değişik lisanı konuşabilen sağlık 
personelimizin yanı sıra yabancı 
doktorda çalıştırıyoruz. 

Hasta mülteci pozisyonunda 
kaçabiliyor diye Afganistan, Irak 
gibi ülkelerde çok ciddi vize 
sıkıntısı var mesela. Çözümü 
o ülkelerde temsilcilerimiz 
vasıtasıyla kişinin gerçekte hasta 
olup olmadığını araştırmakta, 
epikrizinin doktorlarımız tarafından 
incelenip evet bunu tedavi 
edebiliriz demeleriyle vize talep 
yazısı vermekte bulduk. Hasta, 
havaalanından topraklarımıza 
bastıktan sonra gidene kadar da her 
türlü hizmetini veriyoruz. 

Unutamayacağınız anlar var mı 
hastalarla yaşadığınız?

Somali’nin ünlü işadamlarından 
birisi kendi inşa ettiği caminin 
beşinci katından düşüyor. Çoklu 
organ travması, böbrek ve karaciğer 
yetmezliği, enfeksiyon teşhisiyle 
uçak ambulansla hastanemize geldi. 
Ülkesinde yapılan yanlış teşhis 
ve tedavi sonucu geldiğinde çok 
kötüydü. Şu an sağlığına kavuşmuş 
durumda ve sadece fizik tedavi süreci 
için hastanemizde. Somali Başbakan 
yardımcısı, elçisi ve beraberinde bir 
heyet hastayı hastanemizde ziyaret 
etti. Yaptığımız tedavinin başarısı 
sonucu hastanemize çok güven 
duyduklarını ve ülke olarak bizimle 
birlikte çalışmak istediklerini ifade 
ettiler ve sözleşme imzaladık.

Yine yakın zamanda Iraklı bir 
hastamızda görülen beyin tümörünü 
başarılı bir şekilde çıkardık. Birçok 
hastane ve doktor gezdiklerini ya 
ameliyat esnasında öleceğini ya 
da sakat kalacağı söylenen Iraklı 
hastamızı doktor ekibimiz sağlığına 
kavuşturdu.

Tekrar size dönelim. Sizin kadar eşinizin de çok çalışkan ve başarılı 

olduğunu biliyoruz. 

Eşim, turizm ve otelcilik okudu üzerine de işletme masterı yaptı. Sanata 

olan düşkünlüğü onu farklı bir alana yönlendirdi.  Moskova’ya giderek 

çiçek yapımı ve tanzimi konusunda uzunca bir süre eğitim aldı. Gelin 

çiçekleri, organizasyon için çiçek tasarımı konusunda oldukça başarılı. 

Bunu meslek haline getirmek istiyor ve bir işyeri açma konusunda şu anda 

araştırmalar yapıyor.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Özel Ankara Umut Hastanesini dünya çapında bir hastane ve marka 

yapmak tüm hastane ekibinin olduğu gibi benimde hedefim. Kişisel olarak 

da sektörde bilinen, lider konumunda bir otoroite olmak istiyorum.
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Gülsen BAL

Emniyet Teșkilatı Vazife Malulü ve Șehit Aileleri 
Yardımlașma ve Dayanıșma Derneği (EMȘAD) Bașkanı

“3 bin șehidimiz var. Eș, çocuk, anne ve babasıyla beraber 

20 bini așan ocağa ateș düșmüș demektir. Șehit yakınlarına 

destek olmak için var gücümüzle çalıșıyoruz”
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Sizi tanıyabilir miyiz?

Elazığ’ın Keban ilçesinde doğdum ve evlenene kadar 
orada yaşadım. Eşim Fuat Bal’la Keban’da tanıştık ve 
tanışıklığımız gönül bağına dönüşünce evlenme kararı 
aldık ve evlenerek eşimin ilk görev yeri olan İstanbul’a 
yerleştik. Eşim polis olduğu için tayinler dolayısı ile 
bir çok şehir ve insan tanıdık. Bu şehirlerde iki kızımızı 
kucağımıza aldık.

Bu görev yerlerinde yaşadığınız anılarınız var mı?

Eşim, 1994 yılında Bitlis’te üç parmağını kaybederek 
gazi oldu. Acı tesadüftür ki bir yıl sonra aynı gün Özel 
Harekat Polis Memuruyken şehitlik mertebesine erişti. 

Acılar size güçlendirmiş…

Hiç beklemediğim bir anda aşkla evlendiğim eşimin 
şehit haberini aldım. İki çocuğumla ortada kalmıştım. 
Benim için çok zor günlerdi. O günlerde EMŞAD’la 
tanıştım. 

EMŞAD’a başkanlık hikayeniz nasıl oldu?

Zor günlerimde yanımda olan EMŞAD’da bende 
benimle aynı kaderi paylaşan şehit eşleri için birşeyler 
yapabilir miyim diye çalışmaya başladım. Benim iç 
huzurumu sağlıyordu bu çalışmalar. Gittikçe bağlandım. 
Bir ara vakfa çevirmeye niyetlendik ama sonra dernekle 
devam etmeye karar verdik ve 2014 yılında derneğin 
başkanı oldum.

Kaç şehit ailesine destek oluyorsunuz?

3 bine yakın şehit ailesi var desteklediğimiz. Bunları eş, 
çocuk, anne ve baba ile çarpınca ocağına ateş düşmüş 
20 bin insana ulaşıyor sayı.

Bu ailelere nasıl ulaşıyorsunuz?

Emniyet bize bilgi veriyor. Şehit ve gazileri bize 
bildiriyor. Bizde hemen iletişime geçebiliyoruz.

Bu kadar aileye yardım etmek zor olmuyor mu?

Bir iktisadi işletme kurduk. Sürekli faaliyetler yapıyoruz. 
Bir de EMŞAD’ı destekleyen bağışçılarımız var. Özellikle 
EMŞAD Onursal Başkanı Yaşar Alkaya’nın destekleri şehit 
ve gazi ailelerimize cansuyu oluyor.

Yardım geceleri, yemek organizasyonları, dergi ve 
kitap satış gelirleri, gezi organizasyonları bunlardan 

bazıları. Bütçemize göre gıda yardımları, çocuklar için 
okul bursları, evlenenlere çeyiz yardımları yapmaya 
çalışıyoruz.

Şehit ve gazi ailelerine sürekli gelir sağlayıcı 
çalışmalar yapabiliyor musunuz?

Yardım yapıyoruz ama bir yere kadar. Bizim asıl 
amacımız balık tutmayı öğretmek. Bunun için de 
şehit ve gazi yakınlarının çocuklarına kodlama eğitimi 
aldırmaya başladık. Türkiye Bilişim Derneği bize bu 
konuda destek oldu. Çocuklarımız aldıkları eğitim 
sonucunda meslek sahibi olacaklar ve iş imkanları 
doğacak onlara.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Eşim röportajın başında da söylediğim gibi hem gazilik 
hem de şehadet mertebesine ulaştı. İki duyguyu da 
yaşadım. Geçirdiğim zor günlerde benim şu anda 
yaptığım gibi sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 
ayakta kalabildim. Bende elimi taşın altına koyup, 
kendi yaşadığım acılardan edindiğim deneyimlerimi 
paylaşmak için çaba sarf ediyorum. Bu yazımızı okuyan 
herkesi derneğimize davet ediyorum. İnanıyorum ki 
birlikte daha güçleniriz. Daha çok haneye katkı sağlarız.

EMŞAD BAĞIŞLARINIZ İÇİN
T.VAKIFLAR BANKASI
TR81 0001 5001 5800 7302 2132 89
T.İŞ BANKASI
TR73 0006 4000 0014 2300 6730 66 

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
(EMŞAD) Başkanı Gülsen Bal, eşinin şehit olmasından sonra yaşadığı acı süreçten kendisi 
gibi şehit ve gazi yakınlarının acılarına merhem olarak güçlenerek çıktığını söyledi…
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Küresel piyasalarda büyüme ve enfl asyonun 
dönüşü fiyatlanırken, sabit getiri menkulden 
çıkan para hisse ve emtiaya sermaye akışını 

destekliyor.  Gelişen ülke hisseleri 24 ay önce başlayan 
rallide yatırımcısına %84 dolar bazında kazandırırken 
(2017 senesinde %35) en iyi performansa sahip ana 
varlık sınıfı oldular.

Gelişen ülke hisse rallisine 13 aydır Borsa Istanbul’da 
katılıyor:  2016 senesinde ralliye darbe girişimi, yatırım 
yapılabilir statümüzü kaybetmemiz ve yükselen jeo-
politik risklerle katılalamadık.

2017 senesi ise, Borsa Istanbul için tarihi bir yıl oldu. 
Dolar bazında %37, lira bazında %48 ralli eden Borsa 
Istanbul yatırımcısına lira bazında açık ara en iyi getiriyi 
sağladı. 2018 senesinin ilk ayında da hem gelişen ülke 
hisseleri (%9) hem de Borsa Istanbul (%5) kazandırmaya 
devam ediyor.

Peki küresel bazda büyümenin %3.2’ye çıkması 
beklenirken, ticaret hacimlerinin Lehman’dan sonra en 
yüksek seviyede gelişmesi beklenirken 24 ayda %84 
gerçekleşen ralliyi ne bitirebilir?

Gelişen ülke hisselerindeki yukarı trend’in biteceğini 
söyleyebilmek için 2015 Ağustos’unda yaşadığımız 
tip bir sistem şokuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 
11 Ağustos 2015 sabahı, Çin para biriminde dolara 
karşı %1.9 ile son 20 yılın en büyük devalüasyonuna 
gitmiş  ve yurt içi/yurt dışı yuan parite dengesinin 
bozulduğunu kabul etmişti.  Sisteme karşı Çin 
devalüasyon seviyesinde bir şok ya da gelişen ülke 
rallisinin lokomotifi Asya teknoloji hisselerinde makro 
bir satış teması olmadıkça kar realizasyon satışları 
dışında yukarı trendin devamını bekleriz.

Bu beklentiyle, tüm Türk yatırımcılarının Borsa 
Istanbul’da hem uzun vadeli portföy (1 sene ve üstü 
vade) hem de gün içi oynaklıklardan faydalanacağı 
‘’AL-SAT’’ portföyü bulundurmalarının doğru olduğu 
düşüncesindeyiz.

 Özellikle tahvil faizlerindeki küresel harekete bakarak, 
Türk lirası varlıklar bazında ana riskin sabit getiri 
menkul kıymetler tarafında olduğunu düşünüyoruz. 
Enerji emtia fi yatlarındaki sert yukarı hareket (özellikle 
doğalgaz ve brent petrol) yıl sonunda TÜFE enfl asyon 
beklentilerinin %9.0-9.5 kaldığı ortamda bizi açıkçası 
rahatsız etmektedir.

 Bu neden, tahvil/sabit getiri piyasasında, TL bazında 
portföy ağırlığını minimuma indirmek (belki sıfırlamak) 
ve Borsa Istanbul ağırlığını en az %35’e çıkarmanın 
doğru olduğunu düşünüyoruz.

 2017 senesinde piyasamızın lira bazında %48 
kazandırmasının ardındaki lokomotif hisse THYAO 
(%213 getiri), lokomotif sektör ise sınai (%55 getiri) oldu. 
2018 senesinde ise, bankalar %12 getiriyle lokomotif 
görevi görmektedir (sınai %3 getiride) Kısacası, sektör 
rötasyonu var ama para çıkışı yok.

 Türk yatırımcısının portföyünde, BES’inde görmeye 
alıştığımız TL mevduat / FX mevduat / ÖST / DİBS 
/ değerli metaller gibi yatırımlardır. Ancak, çoğu 
yatırımcının bizlere ‘’Borsa Istanbul’da %48 ralliyi 
kaçırdım... neden şimdi gireyim ki?’’ sorusuyla 
döndüğünü görmekteyiz.

 Bu soruya 3 kısa cevabımız var:

1) Kimse piyasa zamanlamasını mükemmel yapamaz 
: Tarihin en iyi trader’ı kabul edilen ve Wall Street 
efsanesi olarak hayatı ‘’Bir Borsa Spekülatörünün Anıları’’ 
kitabında anlatılan Jesse Livermore’un bile trading 
kariyerinde defalarca hatalar yaptığını görürsünüz;

2)  Borsa Istanbul belki de her zamankinden daha da 
ucuz : 12 aylık tahmini Fiyat / Kazanç (F/K) iskontomuz 
gelişen ülkelere karşı %38’e yükseldi. Lehman sonrası 
zirve iskontomuz %42; Lehman sonrası ortalama 
iskontomuz %22; 

3) Sabit getiri ya da TL mevduatta para tutmanın 
maliyeti Fed bu sene 3 değil 4 faiz artırırsa çoğu 
kimsenin düşündüğünden fazla olacak – bu Fed 
senaryosuna en az %70 olasılık veriyoruz.

TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER  AS 

ANKARA SUBE MUDURU BANU ESMER

TEL : 0 850 2049565

E MAİL : banu.esmer@tebyatirim.com.tr

ADRES  : SİMON BOLİVAR CAD NO :17 KAT :4          
  ÇANKAYA ANKARA 

BORSA ISTANBUL ZAMANI 
Işık Ökte – TEB Yatırım Stratejisti
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Elif ALKAYA
Ankara Tofaș Basketbol Okulu

Türk basketboluna yetenekli gençler yetișmesi için 

elimizden geleni yapacağız
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Basketbolla tanışmanız nasıl oldu?

Aslında ben voleybol kökenliyim ve ikinci kademe 
antrenörüm. Eşim basketçi. Eşimle evlendikten 
sonra bende eşimin profesyonel mesleği olduğu için 
basketbola yöneldim. Spor bizim için bir yaşam biçimi. 
Oğlumuzu da şimdi basketçi olarak yetiştiriyoruz.

Peki, böyle bir okul açma fikri nasıl oluştu?

Basketbol sporunu icra ederken sürekli kulüplerin 
içerisinde olmamız gelecekte biz de bu işi yapabilir 
miyiz, yaparsak kimleri örnek alacağız, nasıl daha iyi 
yapabiliriz  diye düşünmeye itti. Sonunda da kendi 
kulübümüzü açmaya karar verdik.

Nerelerde deneyim sahibi oldunuz?

Bu işe Eskişehir’de başladık. İzmir, Bandırma diye 
devam etti. Bandırma bizim için önemlidir. Banvit 
spor kulübünün ilk kuruluş aşamasının içinde olduk 
Özkan başkanla birlikte. Sonra Diyarbakır. Orada 17 
lisanslı oyuncu yetiştirdik. Güneydoğu’da çocuklara 
basket sevdirdik. Oraya ilk biz götürdük diyebiliriz. 
Burada bizde çok şey öğrendik. İlk çekirdek takımmızı 
Diyarbakır’da yarattık. Ankara’ya döndüğümüzde 
artık bir kulüp açmak için kendimizi hazır hissettik ve 
kulübümüzü açtık.

Ankara’da basketbol kulübü açma hikayenizi 
okuyucularımızla paylaşır mısınız?

2013 yılında bir yıl süren kendi felsefemize uygun nasıl 
bir spor kulübü açabiliriz diye fizibilite çalışması yaptık. 
Keçiören ve Altındağ bölgesini seçtik. Gördük ki bu 
bölgedeki insanların daha çok sosyal aktivitelere ihtiyacı 
var. Gelir seviyesi asgari düzeyde olan bir bölgenin 
çocuklarının spora olan açlığını farkettik. İmkan 
yaratılırsa, çocuklarla ilgilenilirse başarıya ulaşmak için 
azimle çalışacak çocukları gördük ve bu bölgede yatırım 
yapmaya karar verdik.

Tofaş markasıyla yolunuz nasıl kesişti?

2014 yılında kulübümüzü açtık ve çalışmalara başladık. 
O zamanlar Ankara’da Tofaş markası yoktu. Oysa ki 
basketbolda Tofaş tam bir fabrika gibidir. Tofaş’ın 
özellikle eski kuşak çok iyi bilir yıllardır basketbola 
yatırım yaptığını ve çok iyi basketçiler çıkardığını. 
Bizde işbirliği için kolları sıvadık ve 2013 yılında Tofaş’ın 
Ankara yetkilisi ile görüşmelere başladık. İlk Etlik 
bölgesinde yer kiralayarak başladık. Sonrası Altınpark 
içine taşındık. 

Müsabakalarda dereceler almaya ne zaman 
başladınız?

İlk kiraladığımız salonda çalışırken başladık ödüller 
kazanmaya. Türkiye genelinde başarılar elde ettik. 
Ankara birinciliği, Ankara ikinciliği geldi. Bunun 
akabinde Türkiye şampiyonasına girmeye hak kazandık. 
Bunlar zor başarılardır ama yeni olmamıza rağmen 
disiplinli çalışmalarımız sonucunda biz zaferle çıktık.

MARKA TAKIMLARIN ARASINDAN SIYRILDIK…

Türkiye şampiyonalarında başarılı olan marka 
takımlardır. Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursa Tofaş 
gibi. Biz onlar arasında bir bölgeden gelerek başarıyı 
yakaladık.

Başarıyı nasıl bu kadar kısa sürede yakalayabildiniz?

Antrenör arkadaşlarımızla yoğun bir program 
çerçevesinde çalıştık. Gerçekten kendimize inandık, 
hayallerimizi süsledik ve başarı sonrasında kolay geldi. 
Bu arada bir taraftan da salonlarımızı genişlettik. 
Sporcu sayımızı artırdık. 2016 Haziranında Altınpark’ta 
ki bu spor salonumuzu açmaya karar verdik ve buraya 
taşındık. 

Kulübünüzde başka neler var?

Basketbol salonları, jimnastik salonu, fitness salonu, 
kafeterya ve 

Mağazadan oluşan tam bir spor kompleksi yaptık. 

Ekibiniz ve sporcularınızdan bahseder misiniz?

11 kişilik antrenör ekibimiz var. 2017 yılında 27 
takımla Ankara liginde boy gösterdik. 6 yüz tane resmi 
müsabakaya çıktık. 

Başarman için mükemmel olmana gerek yok ama mükemmel olmak için başlaman şart
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Oyuncuları nasıl buluyorsunuz?

Bize kendileri gelen var, bizim bölge okullarında 
yaptığımız taramalar sonucu başarılı bulduğumuz 
gençleri kulübümüze davet etmemiz şeklinde oyuncu 
kadromuz oluşuyor. Okullarda amacımız sadece 
yetenekli çocukları kulübümüze katmak değil aynı 
zamanda çocuklara sporun faydalarını anlatmak, takım 
olmanın önemi ve hepsinden önemlisi de bölgede 
sıklıkla görülen kötü alışkanlıklardan korumak için 
çocukları spora yönlendirmeye çalışıyoruz.

Uyuşturucuyla mücadele sosyal sorumluluk 
projemiz

Bölgedeki ailelerin gelir seviyesi çok düşük ve maalesef 
çocuklar çok kolay kandırılabiliyor. Bir bakıyorsunuz 
ki pırlanta gibi gençler uyuşturucu bağımlısı olmuş. 
İşte biz bu konuda büyük mücadele veriyoruz. Hem 
kulübümüzün misyonu hem de sosyal sorumluluk 
projemiz uyuşturucu ile mücadele. Okullarda 
antrenörlerimiz vasıtasıyla verdiğimiz eğitimlerle 
çocuklara farkındalık yaratıyor ve onları kazanmaya 
çalışıyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz eşimin 
dayısı Alya Spor Kulübünün Başkanı Yaşar Alkaya’dır.

Kız çocuklarında baskete ilgi var mı?

Evet, hemde çok. Bayan basketbolunda da oldukça 
başarılıyız. TED, Arı, Telekom gibi çok güçlü rakiplerimiz 
olmasına rağmen bizim bayan basketbol takımımız 
da müsabakalarda onlarla aynı kürsüye çıkmakta ve 
madalya almakta. Antrenörlerimiz okullarda tarama 
yaparken kızları da spora yönlendirmek için çok çaba 
sarfediyorlar. 

Bölge fakir dediniz, burslu çocuk alıyor musunuz?

70 civarında burslu öğrencimiz var, tüm giderlerini 
bizim karşıladığımız ve ücret almadığımız.

Olimpiyat halter şampiyonu Topic Heydarov’un 
resmini görüyoum…

Evet, Olimpiyat Halter şampiyonu Topic Heydarov ve 
Azeri İlhan Obbassu bu binanın sahibi. Onlarda sporun 
gelişimi için çok katkı sağladılar. Salonda da göreceğiniz 
gibi iki ülke bayrağı içiçe.

Lisanslı oyuncu durumunuz nedir?

27 takımımız var şu anda. Her takımın 16 lisans hakkı 
var. Şu anda 600’e yakın sporcumuzun 435’i lisanslı. 
Bir sporcu ise yıllık olarak ortalama 20’ye yakın maça 
çıkıyor.  Basketbol başlama yaşı şu anda 7’ye kadar indi 
ancak 9 yaşından önce lisans çıkartamıyoruz.

Eğitimleriniz basketle sınırlı mı?

Basketbol bizim en son hedefimiz. Aile ve arkadaş 
ilişkileri, duygusal olan çocuklarımız, teknoloji bağımlısı 
çocuklarımız var. Çocuklarımızın ergenlik dönemleri 
genelde bize denk geliyor. Bu özel dönemlerinde 
destek oluyoruz. Yedikleri, içtikleri, yaşam tarzları 
kısacası herşeyleriyle ilgileniyoruz ve eğitiyoruz. 
Ben değil biz demeyi öğreniyorlar. Örneğin bizim 
çocuklarımız müsabakada yere düşen arkadaşına ilk 
yardım elini uzatır. Hepsinde takım ruhu vardır. Temel 
beceri eğitimleri yanı sıra video ile eğitimlerimiz de var. 
Nasıl beslenmeleri konusunda eğitiyoruz ve sağlıklı 
beslenmeyi yaşam biçine çevirmelerine yardımcı 
oluyoruz. 
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Anadolu Sigorta’dan Ezber Bozan Yepyeni Bir 
Sigorta: Bireysel Siber Güvenlik Sigortası

Günümüzde teknoloji muazzam bir hızla gelişmekte 
ve bunun bir sonucu olarak tehlikeleri ve fırsatları 
beraberinde getirmektedir. Yaygınlaşan internet 
kullanımı ve gelişen teknoloji ile siber saldırılar artış 
göstermiş ve günümüzde bireyleri de tehdit eden bir 
unsur olarak karşımıza çıkmıştır.

Siber saldırılar ile ilgili en önemli problemlerin başında 
siber güvenlik, bilgi güvenliği, kişisel verilerimizin 
korunması vb. konularda bilinç seviyesinin oldukça 
düşük olması gelmektedir.

Sigorta sektörünün öncü kuruluşu Anadolu Sigorta 
sektörde bir ilke imza atarak, piyasada eşi benzeri 
olmayan Anadolu Bireysel Siber Güvenlik Sigortası 
ürününü çıkardı. Bu ürün ile kişisel bilgi hırsızlığı ve siber 
saldırılara karşı kişinin kendini korumasına yardımcı 
olan internet taraması ile birlikte, siber risklerden ötürü 
kaynaklanabilecek mağduriyetin giderilmesi için hukuki 
danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Soru: Bireysel Siber Güvenlik Sigortasının diğer 
sigortalardan bir farkı var mı?

Dijital dünyadaki gelişmelere paralel olarak beklentiler 
ve risklerde değişmektedir. Sigortacılar sadece tahsilat 
ve hasar gibi belirli durumlarda iletişime geçen 
geleneksel sigortacılık ürünleri ile yetinmeyip, hasar 
olmadan ve risk gerçekleşmeden de her an bilgi veren 
ve hizmet sunan farklı ürünler yaratmaktadır.

Soru: Poliçenin Kapsadığı Riskler Nelerdir?

Anadolu Sigorta Bireysel Siber Güvenlik ürünü siber 
güvenlik hizmeti, kimlik hırsızlığı, online alışverişlerde 

Sigorta sektörünün öncü kurulușu 
Anadolu Sigorta sektörde bir ilke imza 
atarak, piyasada eși benzeri olmayan 

Anadolu Bireysel Siber Güvenlik 
Sigortası ürününü çıkardı.

Bireysel 

SİBER GÜVENLİK
 SİGORTASI
SİBER GÜVENLİK
 SİGORTASI

Tülin KAL ȘEKERCİ
Sigorta Uzmanı
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sorun yaşanması, ödeme araçlarının çalınması ya 
da sosyal medyada kişi hakkında uygunsuz içerik 
paylaşılması gibi risklere karşı güvence sağlar. Bunların 
yanı sıra hukuki danışmanlık hizmeti de sigortalılarımızı 
kapsamlı bir korumaya almaktadır. Hukuki danışmanlık 
hizmetinde alanında uzman anlaşmalı avukatlar ya da 
sigortalının yazılı bilgi vererek kendi seçmiş olduğu 
avukatlardan destek alınabilir.  

Anadolu Sigorta Bireysel Siber Güvenlik Sigortası 
teminatlarımızın detayları aşağıda yer almaktadır.

• Kimlik Hırsızlığı: Sigortalıya ait kimlik (posta adresi, 
telefon numarası, nüfus cüzdanı, pasaportu, sürücü 
ehliyeti, sigortalıya ait taşıtın tescil belgesi, banka 
bilgileri) ve kimlik doğrulama (kullanıcı adları, şi-
freler, e-posta adresleri, parmak izleri) bilgilerinin 
üçüncü kişiler tarafından sigortalıya zarar verecek 
şekilde dolandırıcılık amaçlı kullanılması durumun-
da aşağıdaki limitler geçerli olacaktır:

a) Anlaşmazlığı gidermek adına bir uzman danışman-
lığı gerekiyorsa, yıllık 900.-TL (vergi dahil) limit da-
hilinde ödeme yapılacaktır. 

b) Oluşacak hukuki süreç ile ilgili minimum vaka değeri 
600.-TL olmak üzere, sigortalının menfaatlerinin 
yargı önünde savunulması için yıllık 6.000.-TL (vergi 
dahil) limit dahilinde ödeme yapılacaktır. 

• Online Saygınlığa Zarar Verilmesi (E- Repusta-
syon): Sigortalı’nın online itibarına zarar verecek bir 
fotoğraf, belge ya da websitesi veya blogda yayınla-
nan bir açıklamayı kullanarak sigortalıyı karalamak, 
aşağılamak ya da yasa dışı ifşa etmek durumunda 
aşağıdaki limitler geçerli olacaktır:

a) Anlaşmazlığı gidermek adına bir uzman danışman-
lığı gerekiyorsa, yıllık 900.-TL (vergi dahil) limit da-
hilinde ödeme yapılacaktır. 

b) Oluşacak hukuki süreç ile ilgili sigortalının menfaat-
lerinin yargı önünde savunulması için yıllık 6.000.-TL 
(vergi dahil) limit dahilinde ödeme yapılacaktır.

• Online Alışveriş Anlaşmazlıkları (E – Alışveriş): 
Sigortalının Türkiye sınırlarında faaliyet gösteren 
online ticaret yapan sitelerden aldığı; yeni (kullanıl-
mamış), vergi dahil 150.-TL ile 6.000.-TL arasında 
değere sahip ve nakledilebilir ürünlerin bozuk, eksik 
veya kusurlu şekilde teslim edilmiş olması durumun-
dan sonra ortaya çıkan anlaşmazlıklarda aşağıdaki 
limitler geçerli olacaktır:

a) Anlaşmazlığı gidermek adına bir uzman danışman-
lığı gerekiyorsa, yıllık 900.-TL (vergi dahil) limit da-
hilinde ödeme yapılacaktır. 

b) Oluşacak hukuki süreç ile ilgili sigortalının menfaat-
lerinin yargı önünde savunulması için yıllık 6.000.-TL 
(vergi dahil) limit dahilinde ödeme yapılacaktır. 

• Ödeme Araçlarının Çalınması: Sigortalının ödeme 
araçlarının (banka kartları, kredi kartları, seyahat 
çekleri hariç olmak üzere çekler) çalınması ya da 
hileli kullanımı sonucu ortaya çıkacak anlaşma-
zlıklarda aşağıdaki limitler geçerli olacaktır: 

a) Anlaşmazlığı gidermek adına bir uzman danışman-
lığı gerekiyorsa, yıllık 900.-TL (vergi dahil) limit da-
hilinde ödeme yapılacaktır. 

b) Oluşacak hukuki süreç ile ilgili sigortalının menfaat-
lerinin yargı önünde savunulması için yıllık 6.000.-TL 
(vergi dahil) limit dahilinde ödeme yapılacaktır. 

• Hukuki Danışma Hizmeti: Bir anlaşmazlık duru-
munda, sigortalının hak ve yükümlülükleri konusun-
da bilgilendirme sağlanacaktır.

a) Telefonda danışmanlık: Ne yapmalıyım? Hangi 
adımları atmalıyım? Başvurmam gereken kurumlar 
var mı, varsa hangi belgeleri almalıyım? gibi konu-
larda danışmanlık hizmeti sağlanmasıdır.

b) Uzlaşma: Karşı taraf ile iletişime geçerek anlaşma 
sağlanmaya çalışılır.

c) Mahkeme yolu: Aşağıdaki maddelerin 
gerçekleşmesi durumunda kullanılabilir.

- Uzlaşma başarılı olmadıysa,

- Yasal başvuru süresi geçtiyse,

- İlgili konuya dair sigortalı davalı konumundaysa.

Ayrıca poliçe kapsamında sunulan bir diğer teminat 
ise Anadolu Siber Güvenlik Hizmeti ile Kişisel 
Verileri Koruma Hizmeti verilmektedir.  www.
anadolusiberguvenlik.com.tr adresinden Üyelik 
Alanı’na ilk defa giriş yapılır ve izlenilmek istenilen 
kişisel veriler girilir. Kişisel veriler, mevcut veri tabanı 
içerisinde bulunan veriler ile karşılaştırılarak geçmişe 
yönelik veri kontrolü yapılır. Bu taramanın sonuçları 
e-posta, SMS veya her ikisi ile birlikte sigortalıya 
iletilir. Bunun yanı sıra bu hizmet 

a) Geçmişe Yönelik Veri Kontrolü : Dark ve Deep Web 
üzerinde veri tacirlerinin ticaretine konu olabilecek 
alanlarda sorgulanmasıdır. Bu veriler aylık ve periyo-
dik olarak sigortalılarımız ile paylaşılacaktır.

b) Sürekli İzleme: 7/24 risk altında olduğu Dark ve 
Deep Web üzerinde veri tacirlerinin ticaretine konu 
olabilecek alanlarda sürekli sorgulanmasıdır. Kayıt 
edilmiş ve takibi istenmiş herhangi bir verinin te-
hlike altında olduğu tespit edildiğinde bu durum 
sigortalıya derhal SMS ve/veya E-posta kanalları ile 
haber verilmektedir. Ayrıca, sigortalılara tavsiye ni-
teliğinde bir önlem/aksiyon planı sunulmaktadır.
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Son yılların en popüler yatırımlarından biri 
unlu mamüller işi yapmak. Eskiden işadamları 
çocuklarına ya da eşlerine çiçekçi ya da modaevi 

açarlardı, şimdilerde artisan ekmekçi, butik fırın, 
pastane gibi işletmeler çok daha revaçta. Herkes bu 
kadar yatırım yaparken gerçekten de  bu işin gerçek 
pazarı nasıl, rekabet koşulları ne, markalaşma ne 
durumda,  dünyada bu iş nasıl yapılıyor gibi soruları 
sormadan edemedim. Son 1o yıl boyunca sektörün  
lider markasında genel müdür yardımcılığı yaptım. 
1 yıldır da sektörde komple danışmanlık veriyorum. 
Unlu mamüller ve özellikle de ekmekle ilgili içerik 
yaratıp yatırımlar,  markalaşma konusunda çalışmalar 
yürütüyorum. Maalesef son yıllarda  açılan işletmelerin  
% 85’ı bir yılını doldurmadan ya kapanıyor ya da el 
değiştiriyor. Bu sokağa atılmış milyonlarca lira demek. Ve 
umudu kırılmış yüzlerce insan demek. Peki ne yapmalı. 
Kapanan ya da el değiştiren işletme  değil de yıllara 
meydan okuyan, fon yaratan, şubeleşebilen yerel ya da 
ulusal marka olmak için ne yapmak gerekiyor. Bu konu 
‘’unlu mamüllerde marka yönetimi’’ konusu içerisinde 
incelenmelidir. Maalesef  bu konuda ülkemizde ne 
üniversitelerde ne de özel eğitim kurumlarında unlu 
mamüllerde marka yönetimi konusunda herhangi bir 
eğitim verilmemektedir. Konu hakkında bilimsel bir 
veri kaynağı da uzmanı da yok sayılacak kadar az. Bu 
konuya başka bir sayımızda genişçe yer vereceğiz şimdi 
dilerseniz gelecekte  hangi iş modellerinin varolacağı 
konusuna açıklık getirelim.

Personel - hammadde maliyetleri, kira giderleri, 
insankaynakları maliyetleri ve geleceğin yiyecek içecek 
trendleri göz önüne alınarak  hazırladığım gelecekteki 
doğru iş modellerinde en önemli kriterlerin başında 
sürdürülebilirlik gelmektedir. Tüm bu hususların ışığında 
gelecekte  ya franchise bir konsept yaratılması gerektiği 
ya da tamamen aile fertlerinin birlikte çalışacağı bir iş 
modelinin hayatta kalabileceğini öngörmekteyim. Şimdi 
sen ne olmak istiyorsun?

FABRİKATÖR MÜ OLMAK İSTİYORSUN 

Franchise uygun bir konsept tasarla, yapacağın iş 
büyümeye, şubeleşmeye, başka şehirler hatta başka 
ülkelerde açılmaya müsait olmalı. Markanı da ürünleri 
de gelecekte franchiselere satabilmelisin sakın unutma. 

İş modeli önemli ona uygun bir iş planla. Nerede 
üreteceksin, nasıl taşıyacaksın, nerede satacaksın, kime 
satacaksın, hangi personeli kullanacaksın.

Tüm altyapını + 4 ve – 40 üzerine kurgula. Gelecekte 
ruhsat alma, insankaynakları problemleri yaşayacaksın 
bunu dikkate alarak ürünlerini donuk teknoloji ile 
üretip, soğuk zincirle taşımalısın. Hem maliyetini hem 
de tazeliğini bu şekilde koruyabilirsin.

Yeni pazarlar ara, plaza altları, büyük konut projeleri, 
ulusal yol ağları senin yeni buluşma noktaların buraları 
doğru tanı. Tüm bu alanlar senin yeni satış noktaların, 
tüm kurgunu tasarlarken buralardaki satış noktalarını 
da düşün. Satış stratejini, ürün gamını, mimari briefini  
doğru planla.

Mine ATAMAN
Ekmek Ustası / Yazar / Besin Futuristi
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Z kuşağı hem çalışanın hem müşterin ne iş yaparsan 
yap bunu sakın unutma. Yeni dönemde işin başına ya 
çocuğun geçecek ya da profesyonel bir Z kuşağı. Onlar 
ne yer ne içer neden mutlu olur, nasıl çalışmaktan 
hazeder bunları işini kurgularken sakın hafife alma 
unutma artık 12 saat çalıştırabileceğin, parasını veririm 
mesaiye kalır gibi durumlar uzak. Z kuşağı hem çalışmak 
hem de hayatı yaşamak istiyor ona göre sen de işini 
planla onlarla birlikte geleceğe taşınacak markan. 

Ya hikayeli bir marka bul ya da markana anlamlı bir 
hikaye yarat. Ailenin, memleketinin ya da sevdiği 
ürünün bir hikayesi ilgi çekici bir tarafı var mı ? 
Coğrafi işaretler kapsamında mı. Bunları araştır. En 
önemli ürünün kete ise onun hikayesini anlat. Eğer 
hikayen yoksa halihazırda o zaman sağlam bir marka 
danışmanıyla çalışma markana bir hikaye yaratmalısın. 
Şöyle ki gençler  hikayesi olmayan markaları tercih 
etmiyor. Hikayen yoksa sen hikaye ol ya da sağlam bir 
hikaye yaz inandırıcı.

Doğada olmayan hiçbir renge ve ürüne  markanda yer 
verme. Doğa dünyanın en güzel tablosu  ve gelecek 
kuşak doğal olmayan hiçbir rengi de hiçbir lezzeti de 
kabul etmiyor. Sen de doğada ne varsa onu kullan 
yeni renkler yapay ürünler yaratmaya çalışma. Dağ 
meyvelerini koy pastana, yerel bir lezzeti yenilebilir hale 
getir ve dolabında yer aç. 

En önemlisi  tanıdıkların yapıyor diye fabrika 
büyüklüğünde, sürdürülebilir  olmayan, insana bağlı, 
maliyet kontrolü sıkıntılı mekanlar açma, kapatması çok 
zor. 

Tüm bunları yaptığında iş modeli doğru planlanmış, 
stratejisi güçlü, hikayesi olan, şubeleşmeye uygun, 
sürdürülebilir bir iş yapmış olacaksın şimdi istersen 
fabrikatör olabilirsin. 

Fabrikatör olmak istemiyorum ya da bütçen yok mu 
sorun değil sana göre de bir konsept var gelecekte.

POSTMODERN ESNAF OL 

Ya da ailece bir dükkan aç esnaf ol. Aile fertleri çalışsın, 
Kasada mutlaka güvenilir biri olsun. Gelecekte 
hammadde maliyetleri, personel maliyetleri, kira 
giderleri çok artacak bunun için maliyetlerini kontrol et  
tüm aile beraber çalışın. 

Paraya dokunmalarına müsaade etme. Para önemlidir 
ticarette mutlaka kontrol altında tut. Çok önemli bir 
büyüğümün sözünü hatırlıyorum ‘’güven esas kontrol 
şart’’

Ailene özel bir ürünün olsun. Anneannenden, 
atalarından, büyük teyzenden kalma bir ürün, hikayesi 
olan bir lezzetin olsun yoksa da yarat.

Bir yören olsun. Ben köy sevmem, çadırdan nefret 
ederim günleri geçti doğayla uyumlu bir konseptin 
olsun, bir yöreye, bir hikayeye tutun.

Bir hikayen olsun. Yapmak istediğin konseptle ilgili 
bir hikayen olsan sorduklarında gözlerin parlayarak 
anlatabileceğin. Senin dükkanın sohbetle, lezzetle 
ayakta kalacak unutma.

Bir hevesin olsun. Hevesini çalışkanlıkla ödüllendir ama 
mutlaka sabırla taçlandır. Dükkanı açtın bir bahar, bir 
kış, bir yaz mutlaka geçir 1 yıl dolmadan karar verme 
eğer cebinde bir yıllık kirayı cepten ödeme gücün yoksa 
hevesine zarar verme demek ki henüz bir yer açmaya 
uygun bir altyapın yok. 

Doğadan bir renk olsun. Dükkanından dışarı bak hangi 
renk ve lezzetleri dahil edebilirsin.

Sabah erkenden dükkanını aç, mis gibi lezzetleri hemen 
fırına at. Kahvaltı için Kars kaşarı, Kastamonu pastırması, 
İzmir tulumunu ve Beypazarı domatesini eksik etme 
tostlar çok önemli. Sabah, öğlen, akşam bulduğun  tüm 
lezzetleri bir ekmek dilimin üstüne, arasına ekle ve 
ekmeği önceden gözleme yaptığın yağları akan, sacda 
mis gibi ısıt dünyanın en güzel tostu olacak bana güven. 
Ruhsuz soğuk sandviç dönemi bitti korkma.  Fırının 
her daim çalışsın unutma uçaklar uçarken para kazanır 
yerdeyken zarar eder senin de fırının ne kadar çok 
çalışırsa o kadar iyidir. Emeği sakın hafife alma mutlaka 
aile üyelerinden biri ekmekçi olsun. Dışardan aldıklarınla 
idare edemesin kusura bakma. Aç gözlülük yapıp 
herşeyi dükkana koymaya çalışma net ol, sade ol, lezzetli 
ol  bu sana yeter.  Babam derdi ki ‘’köşe iş yapmaz kişi 
iş yapar’’ doğruluk payı var kişi çok önemli ama köşe de 
dükkan bulabilirsen kaçırma o da iyidir. Dükkanın da 
ne satıyorsan dışardan gözüksün anlaşılsın. Sakın kafa 
karışıklığı yaratma burada acaba ne var sorusu bir defa 
sorulmaya görsün peşi gelir sakın bu hataya düşme.

Eğer bu iki modele uygun bir işin yoksa gelecek sana iyi 
gelmeyecek. 
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Ülkemizde, Patent hakları ilk olarak 13 Mart 1879 
tarihinde “İhtira Beratı Kanunu” düzenlenerek korunmuş 
ve 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren Patent ve 
Faydalı Modellerin korunması hakkında 551 sayılı KHK 
düzenlenmesine kadar da yürürlükte kalmıştır. Son 
yıllarda yapılan yoğun çalışmalar neticesinde, 10 Ocak 
2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren, 6769 
Sayılı Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile tüm 
Fikri ve Sınai Haklar tek kanun çatısı 
altında toplanarak, Tek Resmi Yetkili 
Kurum olan “Türk Patent ve Marka 
Kurumu”  ile çalışmalarına devam 
etmektedir.

Peki, herkesin diline pelesenk 
eden “Buluş” nedir? Nasıl 
koruma sağlar? Koruma 
Süreleri ne kadardır? Bu 
konulara değinelim biraz da. 

Buluş, en basit anlamıyla, 
“tekniğin bilinen durumunu 
aşmış olma durumudur.” Yani, 
mevcut teknik veri havuzunda, 
koruma talep edilecek ürün ya da 
tekniğin, daha önce bulunmamış, 
kullanılmamış, bilinmemiş olması 
anlamına gelmektedir. Buluş ortaya 
çıkarabilmek için ise, teknik bir soruna yine teknik bir 
çözüm bulunması şartı aranmaktadır. 

Buluşlar, “Patent” ve “Faydalı Model” diye adlandırdığımız 
belgeleme yöntemleri ile korunmaktadır. 

Bir buluşa patent belgesi alınabilmesi için üç temel kriteri 
bir arada taşıması gerekmektedir. 

Bunlar;

1. Buluş Basamağı

2. Yenilik 

3. Sanayiye uygulanabilirliktir.

Faydalı model olarak adlandırdığımız belge ise, Patent 
korumasından farklı olarak iki temel kriteri bir arada 
taşıması gerekmektedir;

Bunlar;

1. Yenilik

2. Sanayiye uygulanabilirliktir.

Patent ve Faydalı Model belge sistemlerinin koruma 
sürelerine bakacak olursak, Patent Belgesi, başvuru tarihi 
itibariyle toplamda 20 yıllık bir koruma sağlarken, Faydalı 
Model Belgesi, başvuru tarihi itibariyle 10 yıllık bir koruma 
sağlamaktadır. Sistemin işleyişi bakımından, elbette ki, 

Patent koruması Faydalı Model korumasına göre 
buluş içermesi sebebiyle, çok daha kapsamlı ve 

uzun araştırma ve inceleme aşamalarından 
geçmektedir.  

Ar-Ge çalışmalarına önem veren kurum 
ve kuruluşların katma değerini artıracak 
yegane çıktıları buluşlardır. Dünya 
Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’nun her 
yıl açıkladığı sonuçlara göre, dünya 
genelinde en çok patent başvurusu 
yapan ülkelerde ilk 5’te ABD’nin yanı 
sıra, Asya Ülkeleri olan Çin, Güney 
Kore, Japonya’nın açık ara önde yer 

aldığı görülmektedir.  Türkiye’nin ise, 
patent başvurularında daha alt sıralarda 

olduğu ancak, önceki yıllara göre ilerleme 
kaydettiği görülmektedir.  

Günümüzde, dünya ekonomisine damgasını 
vuran şirketler ve topluluklar, bünyesinde 

barındırdıkları Fikri ve Sınai Mülkiyet portföyleri ile 
ve bu portföyün en kıymetli varlığı olan buluşlarıyla 
anılmaktadırlar. Buluşlara yapılan yatırımlar, ekonomiye 
yön vermekte ve gelişmesine yardımcı olmaktadır. Ülke 
ekonomisinin ve ekonomiyi ayakta tutan sanayi ve 
işletmelerin geleceği şekillendirmesi ve kalkındırması 
ancak, teknolojiye ve bilime  yapılan yatırımlarla 
ve bunların çıktıları olan buluşlara imza atarak 
gerçekleşecektir. 

Ülkemizde de, Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile yenilikçi 
düşüncenin, çalışma hayatının her alanında kendini 
göstererek işletmelerin Ar-Ge çalışmalarının güzel 
meyvesi buluşların da sayıları gün geçtikçe artarak 
ekonomiye yön verecek ve global ekonomide yerini 
sağlamlaştıracaktır. 

Pelin GEZERYEL
Marka ve Patent Vekili-Bilirkişi-Öğretim Görevlisi
Gezeryel Fikri Haklar ve Danışmanlık

Sanayinin gelişmesinde önemli bir yeri olan Ar-
Ge çalışmalarının, gelişmiş ülkelerde ekonomiye 
katkısı yadsınamayacak derecede büyüktür. Ar-Ge 
çalışmalarına yapılan yatırımlar arttıkça, rekabet 
gücünün etkisi de artmakta, böylece çalışmaların 
başarılı sonuçları buluşlarla taçlanmaktadır.
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Unutmayalım gelecek güzeldir!

Ankara, 12 Mart 2018

Beethoven’in,  ‘Ay Işığı Sonatı’ dinleyenin ruhunu 
ay ışığının mistik, gizemli buğulu pırıltısı ile 
aydınlattığı muhteşem bir bestesidir.

Ay Işığı Sonatını, romantik izlenimci büyük 
bestecinin, ayın doğuşunu, batışını, muhtemelen 
büyük bir aşk eşliğinde izleyip bestelediğini 
sananlar için, bestenin nasıl yazıldığının öyküsünü 
paylaşmak isterim.

Bir gün Beethoven, bir arkadaşı ile birlikte Viyana 
sokaklarında dolaşmaktadır. Tam bu sırada bir 
apartmandan piyano sesi geldiğini duyar ve 
kafasını kaldırıp bakar. Apartmanın ikinci katındaki 
cam açıktır ve büyüleyici ses oradan gelmektedir.

Arkadaşına, bestesinin muhteşem bir duygusallıkla 
çalındığını ve çalanı muhakkak görmesi gerektiğini 
söyler. İkisi birlikte ikinci kata çıkıp kapıyı çalarlar. 
Kapıyı açan kadın, Beethoven’i hemen tanır ve 
şaşkınlık içinde kalır. Beethoven, piyano sesine 
geldiğini ve muhakkak çalan kişiyi görme istediğini 
söyler.

Kadın, büyük besteciyi evlerinde görmekten 
mutlu, hâlâ şaşkın, heyecanla piyanoyu çalanın 
kızı olduğunu ve tanışmaktan büyük bir mutluluk 
duyacağını belirterek onları içeri alır.

Beethoven, piyano çalan kızın olduğu odaya girer. 
Annesi Beethoven’in geldiğini söyler ve kız çok 
heyecanlanır, hemen ayağa kalkar ama tavırlarında 
bir gariplik vardır; genç kız kördür. Beethoven bunu 
fark edince, bestesini bu kadar duygulu çalan genç 
kıza karşı duyduğu hassasiyetle “Lütfen benden 
bir şey isteyin” der, maddi bir şey isteyeceklerini 
düşünerek. Ama genç kızın yanıtı maddiyattan 
çok uzaktır. Zarif, duygulu, utangaç bir sesle 
dileğini fısıldar: “Ben hiç ay ışığı görmedim, bana 
ay ışığını anlatır mısınız?” Kulakları işitmemesine 
karşın, içinde esen duygu fırtınalarıyla bestelerini 
yapan Beethoven için bu özel dilek onun ruhunu 
konuşturmaya yeter. Piyanonun başına geçer ve ay 
ışığını hiç tanımadan özleyen genç kıza, ay ışığını 
anlatmak üzere parmakları tuşlarda dolaşmaya 
başlar.

İşte; o anda bestelenen hepinizin iç çekerek 
dinlediği meşhur ‹Ay Işığı Sonatı öyküsü budur...

AY IȘIĞI SONATIAY IȘIĞI SONATI



Ekosanayi Ankara | 67

ANKARAANKARA

Bundan sonra belki daha farklı bir duyguyla 
dinlersiniz...

Zira içinde sadece Beethoven’in değil, ismi meçhul 
o kör genç kızın da büyük besteciyle paylaştığı 
duyguları olduğunu bilmek sizi dinlerken 
bambaşka yerlere götürecektir...

Ay ışığı sonatı eşliğinde yazıyorum…

Her şey o kadar geriye gitmiş o kadar hırpalanmış 
öyle paramparça olmuş ki anlatamam. Canım 
ülkem hangi kin hangi hoyrat öfke seni böyle 
hırpaladı, kutuplaştırdı, ayrıştırdı diyesim geliyor. 
Her yer yıkılıp dökülmüş her kurum kurumsal 
bilincini yitirmiş kısacası her şey yeniden onarıma 
büyük gereksinim duyuyor.

Ay ışığı sonatı ardındaki o muhteşem öyküdeki 
gibi sevgiyle kapıların ziline dokunma cesareti 
göstermeli. Açılan kapıdan sevgiyle içeri girip, 
içerden sokağa taşan o tılsımlı sesin sahibini 
görmeli, tanımaya özen göstermeli, o duyarlı sese 
kulak vermeli. 

Cesaretle attığımız adımın getirdiklerine sıcacık 
yaklaşmalı önce sorunu dinlemeli sonra da sorunu 
çözmek için uğraş vermeli. Destek olmak için 
sorduğumuz sorunun yanıtı önce bizi şaşırtabilir 
ama sonra o şaşkınlıkla ölümsüz eserlerle mutlu 
edeceğimiz insan sayısını sadece ülkemizde değil 
dünyada da artırabiliriz.

İçtenlikle ‘size nasıl yardımcı olabilirim,’ sorumuza 
hiç de beklemediğimiz yanıta önce şaşırsak da 
o isteğe el uzatmak yeniden üretmek yeniden 
yaşatmak, yeniden aydınlatmak sihirli sözcük 
sevgiyle dokunmak, destek olmak yeniden 
onarmak ve isteğin sahibini mutlu etmek. 

Daha güzel 
bir dünya 
olasıdır.
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Melih AȘICI
TBD Genç Bașkanı

Görünen yüzüyle internette bugün iletișim, bilgiye ulașma, eğlence, 

bankacılık, alıșveriș ve diğer pek çok șeyi yapabiliyoruz. Peki, internette 

bașka neler var? Suçlar, suçlular, dolandırıcılar, istismarcılar, siber 

zorbalar, tacizciler, teșhirler… Ailemizi bu saldırılardan korumak için 

kendi önlemlerimizi almalıyız.



Ekosanayi Ankara | 69

ANKARA

SOSYAL MEDYA NEDİR ? GÜVENLİ SOSYAL MEDYA 
NASIL KULLANILIR?

Sosyal Medya, internet ve mobil teknolojilerin hızlı 
gelişimi ile son 10 senedir hayatımızın oldukça önemli 
bir noktasına yerleşmiştir. Sosyal medya gibi iletişim 
araçlarının kullanımı, insanların sosyal hayattan 
beklentilerine göre değişim göstermekte ve geçmiş 
dönemleri incelediğimizde her döneme ait birde kültür 
haritası mevcut olduğu ortaya çıkmaktadır. Sürekli 
yenilenen medya araçları, temelinde eski teknolojileri 
barındırmaktadır. Donanımsal teknolojilerin hızlı bir 
şekilde geliştirilmesi ve internetin getirdiği hızlı iletişim 
alışkanlıklarının, insanlara benimsetilmesiyle iletişim 
sınırlıkları kaldırılmıştır ve yeni medya araçları sayesinde, 
belli kültürel kazanımlar sağlanmıştır. Hızlı iletişim 
alışkanlığı, insanlarda bir ihtiyaç haline gelerek yeni 
medya araçlarının üretilmesini sağlamıştır.  İlk olarak 
evlerimizde veya işyerlerimizde kullandığımız internet 
sayesinde, gündelik hayatımızda belli bir yeri olan sosyal 
medya araçlarının, mobil teknolojilerin gelişmesiyle 
hayatımızda vazgeçilmez bir yere gelmiştir. Bu araçların 
hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve yazılıma olan talebin 
artması, ileriki süreçlerde bize katacağı verim ve buna 
karşılık insanlarda oluşabilecek ihtiyaçları tetikleyecektir. 
Anlık olarak mesajlaşma, geri-bildirim alma ve insanların 
birbirleriyle yaptığı aktiviteleri paylaşması yeni 
medyanın getirdiği kazanımlardan birkaçıdır.  

Sosyal medya araçları, hayatımızın bir parçası olmakla 

durumlarının boş zamanların değerlendirilmesi, 
arkadaşlara mesaj gönderme ve gündemi takip etme 
olarak incelendiğinde bu bireylerin internete olan 
yatkınları ve sosyal medya platformlarında geçirecekleri 
zamanların bol olması olumlu bir etki yaratmaktadır. 

İnternet bağımlılığı ve sosyal ağ kullanımı günümüz 
İnternet dünyasında göze çarpmakta olan önemli 
kavramlardandır. İnternet bağımlılığı, bilinçsiz İnternet 
kullanımı ve sosyal ağ kullanımı, iletişime ve paylaşıma 
duyulan ihtiyacın neticesinde ortaya çıkmıştır. İnternete 
olan bağımlılık, facebook instagram ve youtube 
gibi sosyal medya araçlarının hayatımıza girmesi ile 
en zirve dönemlerini geçirmektedir. Sosyal ağları 
kullanırken farkında olmadan, asosyal bir toplum olma 
yolunda gençlerimizin ilerlediği bir zaman diliminden 
geçiyoruz. Bilgisayar ve telefon başında geçirilen 
dönemler yüzünden, arkadaşlarımız veya ailemizle 
buluştuğumuzda konuşacak konuların kalmaması veya 
sürekli olarak telefonla ilgilenme ihtiyacı her yaştan 
bireyi etkilemiş ve yakınlarımız ile iletişim kurmamızı 
zorlaştırmıştır. İnternetin olumlu ve faydalı yönleri 
noktasında toplumumuzun bilinçlendirilmesi ve güvenli 
sosyal medya kullanımının her yaştan bireye aktarılması 
gerekmektedir.

Kişisel verilerin gizliliği konusunda, sosyal medya 
araçlarının hayatımızın bir parçası olması, güvenli 
internet kullanımının önemini daha değerli kılmaktadır. 
İnstagram gibi fotoğraf ve video paylaşımına dayalı 

Internetin olumlu ve faydalı yönleri noktasında toplumumuzun 
bilinçlendirilmesi ve güvenli sosyal medya kullanımının her yaştan 
bireye aktarılması gerekmektedir.

birlikte birçok alanda bizlere 
geniş olanaklar sunmaktadır. 
Dijital ortamda sosyalleşmenin 
gelişmesi ve insanların bu 
gündelik yaşamlarında bir çok 
insana ulaşabilmesinin verdiği 
motivasyon ile hızlı bir şekilde 
tüm hayatımıza yayılmıştır. 
Gündelik durumların paylaşılması, 
etkinlik ve organizasyon 
duyurularının kolaylaşması, kopan 
arkadaşlık ilişkilerin yeniden 
kurulması gibi birçok etken 
sosyal medyanın yayılmasını 
kolaylaştırmıştır. Sosyal medya 
kullanımın genç yaşlarda yoğun 
olması ve genellikle kullanım 
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araçlarda, her anımızı istediğimiz zaman çevremize 
paylaşabilme olanağı büyük güvenlik problemlerini 
de beraberinde getirmektedir. Çocuklarımızın bilinçsiz 
olarak bu platformlarda bulunmaları ve kullanmaları, 
onların ve ailenin güvenliği açısından dikkat edilmesi 
gereken noktalardan biridir. Örneğin, size veya 
ailenizden birisine zarar verebilecek veya evinize hırsız 
olarak girebilecek kişilerin sosyal medya üzerinden sizi 
takip ederek, o an nerde olduğunuzu veya evinizin boş 
veya dolu olup olmadığını görebilir ve bu doğrultuda 
size zarar verebilirler. Yine bilgisayar, telefon vb. gibi 
cihazlarınıza yüklenen lisanssız/casus yazılımlar 
üzerinden, cihazlarınız başka insanların kontrolüne 
geçebilir, kişisel dosyalarınız ele geçirilebilir. Bu 
örneklerdeki gibi birçok insan internet ve sosyal medya 
üzerinden mağdur edilerek, kişisel verileri çalınmıştır. 
Bilinçli sosyal medya kullanımı, internetten gelecek 
zararları önceden analiz ederek ailemizi bu konuda 
bilinçlendirmekten geçmektedir. Normal yaşamımızda 
güvenliğimizi nasıl sağlıyorsak, sanal platformalardada 
güvenliğimizi aynı şekilde sağlamalıyız. 

Güvenli internet kullanımı nasıl olur?

Kendimizin ve ailemizin sosyal medya platformlarından 
zarar görmemesi için kendi güvenlik önemlerimizi 
kendimiz almalıyız. Öncelikle internet sağlayıcığımızın 
bize sunduğu “güvenli internet hizmeti’nden” 
yararlanmalıyız. Güvenli internet hizmeti, türkiye’de 
internet’in güvenli kullanımına yonelik Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kuruluna yapılan şikâyet 
ve talepler doğrultusunda 22 Kasım 2011 tarihinde 
başlamıştır. Güvenli internet hizmeti, altyapısı erişim 
sağlayıcılar tarafından oluşturulan ücretsiz bir internet 
erişim hizmetidir ve bu hizmet çocuk ve aile profili 
olmak üzere iki seçenek ile hayatımıza girmiştir. Size 
uygun seçeneği servis sağlayıcınızdan talep ederek 
istediğiniz pakete ücretsiz geçebilirsiniz.  Bu sisteme 
geçtiğinizde yine dışarıdan gelecek tehditlere kendinizi 
tamamen kapatmış olmazsınız. Eviniz dışında veya 
mobil platformlardan bağlantı kurduğunuzda veya 

sosyal medya üzerinden yaptığınız paylaşımları analiz 
etmemektedir. Bu nedenle çocuklarınıza, bilinçli sosyal 
medya kullanımı noktasında eğitimler vermelisiniz. 
Çocuğunuzun tanımadığınız insanlarla dışarıda 
konuşmasını istemediğiniz gibi, bu platformlarda da 
çocuğunuza vereceğiniz bilgi ve önerilerle, tanımadığı 
veya zarar göreceği kişilerle konuşmasını önlemelisiniz. 
Alabileceğiniz önlemler sosyal medya ve internet gibi 
geniş bir alanda yetersiz kalabilir. Sürekli gelişen ve 
yeni teknolojilerin hayatımıza giren bu sistemlerde 
güncel bilgi her zaman önemlidir. Güncel konular 
hakkında bilgi sahibi olmalı ve ailenizi bu bilgileri 
doğru bir şekilde aktarmalısınız. Bu konuda sivil 
toplum kuruluşlarından destek alabilirsiniz. STK’ların ve 
devletin siber güvenlik ve sosyal medya alanında halkın 
bilinçlenmesi açısından birçok konferans ve panelleri 
olmaktadır. Bu panellere katılmak hem güncel bilgileri 
öğrenmenizi sağlayacak hem de ailenize gelecek siber 
saldırılardan korunmanızı sağlayacaktır.

Sosyal medyanın doğru kullanımı ve dijital pazar

Sosyal medya araçları üzerinde geçirilen zamanlar 
ve sosyal medya kullanım sıklıklarının fazla olması, 
ürün pazarlama ve reklamcılık sektörünün ilgisini 
çekmiştir. Bu gelişmeler sonucunda dijital reklamcılık 
ve pazarlama alanı ortaya çıkmıştır. Sosyal medyada 
kullanılan reklamlar bireyleri etkilemiş ve bu şekilde 
e-ticaret sektörü gelişmiştir. Bu veriler doğrultusunda 
yapılan bir araştırmada, sosyal medya sayesinde 
bireyler ürünler hakkında, daha önce ürünleri kullanmış 
bireylerin yorum ve görüşlerini inceleyebilmektedirler. 
Bireylerin ürünleri almadan önce sosyal medya 
üzerinden en çok moda ve giyim alanında araştırma 
yaptıkları ortaya çıkmıştır. Ürünleri satın almadan önce 
sosyal medya üzerinden araştırma yapan bireylerin 
%79’u sonradan ürünü satın almakta, %21 ise satın 
almaktan vazgeçmektedir. Bireylerin %38,4’u en çok 
facebook ve twitter üzerinden araştırma yapmakta 
ve bu araştırmalar sonucunda %62,4’ü yapılan 
yorumlardan dolayı etkilenmektedir. Bireylerin alınan 
ürünlerden memnun kaldıkları takdirde, %39.2’si 
sosyal medya üzerinden bu ürün paylaşmakta ve 
kendi görüşlerini bu platformlara aktarmaktadırlar. 
Bu araştırmaya göre, ürün satın alımlarında sosyal 
medyanın etkisi oldukça fazladır. Bu doğrultuda 
firmaların sosyal medya üzerindeki prestijlerini 
sağlaması, kendi ürünlerinin satışlarını arttıracağı gibi, 
olumsuz yorumlarında bu firmalara olumsuz bir şekilde 
yansımaktadır.

Bireyler olarak, e-ticaret sektörünün gelişmesi her 
açıdan hayatımıza kolaylıklar getirmiştir. E-ticaret 
üzerinden satılan ürün portfolyosunun gelişmesi, 
mağaza ve personel gibi maliyetlerin azalması ile 
ürün fiyatlarının dışarıdaki mağazalara göre ucuz 
olması, insanları internet üzerinden alışveriş yapmaya 
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yöneltmiştir. Satıcı açısından maliyetin yükselmesine 
yol açan bir çok etkeni yok ederken, bu durumun son 
kullanıcıya fiyat ve kampanyalarla yansıması da insanları 
e-ticaret alışverişine olumlu bakmaya yol açmıştır. 
İnternet üzerinden alışverişlerde pazarlama noktasında 
sosyal medyanın oldukça önemli bir yeri vardır. 
Sosyal medya üzerinden bir çok insana ulaşabilirken 
bu insanları internet sitelerine yönlendirip ürün 
satışı yaptırabilmek de büyük bir pazarı beraberinde 
getirmiştir. Sosyal medyanın bu kadar sık kullanılması, 
normalde aklımız da böyle bir ürün almak yokken bile 
bakıp, beğenip ürünü satın alma noktasına gidilebilmesi 
geleneksel reklamcılığın yerini dijital reklamcılığın 
aldığının göstergesidir. Dijital reklam pazarı, satıcıların 
potansiyel müşterilerine ulaşabilmesi için en kolay ve en 
etkili yöntemdir. Satıcılar açısından, daha çok müşteriye 
ulaşmak demek, kendi ürünlerini daha çok satmaya 
yöneltirken, rekabet ortamının internete taşınması bu 
alanda çalışabilecek yeni meslek dallarınıda beraberinde

 getirmiştir. Sosyal medya alanında uzmanlaşan bu 

kişilerin, markalara doğru satış ve doğru pazarlama 

taktikleri ile markanın satışlarını bir anda çok üst 

düzeylere çektiği görülmektedir. Son zamanlarda 

“Nusret” markasıyla dünya çapında bir üne kavuşan 

Nusret Gökçe’nin “Salt Bae” sloganıyla tanınması, 

instagram üzerinden yürütülen bir Pazar stratejisi 

sayesinde olmuştur.

E-ticaret sektörünün gelişmesi ve buraya yönelen 
ilginin de artması bu alanda güvenlik sorunlarını da 
beraberinde getirmiştir. Alışveriş yaptığımız sitelerin 
hepsi güvenli değildir. İnsanları tuzağa düşürmek 
için oluşturulan e-ticaret siteleri yüzünden birçok kişi 
mağdur olmuştur. Bu nedenle alışveriş yapacağımız 
siteleri iyi bir şekilde analiz etmeli ve ondan sonra 
alışveriş yapmalıyız. Bir siteden alışveriş yapmaya karar 
verdiğimizde sitenin güvenlik sertifikasını(SSL) kesinlikle 
kontrol etmeliyiz. Eğer sitenin güvenlik sertifikası yok 
ise oradan alışveriş yapmamız tehlikeli olabilir ve kredi 
kartı bilgilerimiz çalınabilir. İkinci en önemli konu ise 
siteye giriş yaptığımız adresin, gerçekten alışveriş 
yapacağımız markanın sitesi olup olmadığına bakmamız 
gerekmektedir. Aksi takdirde kopya yöntemiyle 
saldırganların oluşturabildiği sitelere yönlendirilerek, 
bilgilerimizin çalınması söz konusu olabilir. Son 
dönemlerde maillerimize gelen bu tarz mailler, bizleri 
bu saldırgan sitelere yönlendirmekte ve bizleri tuzağa 
düşürmeye çalışmaktadır.

Güvenli internet kullanımı, hayatımızın her noktasında 
ailemizin güvenliği açısından oldukça önemlidir. 
İnternetin hayatımızın her alanında bizi karşılaması 
ile bu alanda gelecek zararlardan korunmamızı 
sağlamaktadır. Bu nedenle, bu alanda kendimizi 
ve ailemizi bilinçlendirmeliyiz. BTK’nın ailelerin 
bilinçlenmesi ve kendi güvenliklerini alabilmeleri 
için oluşturduğu http://www.guvenliweb.org.tr siteyi 
inceleyebilirsiniz. 
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Ford Otosan, dünyanın en değerli markalarını 
araştıran uluslararası marka değerlendirme kuru-
luşu Brand Finance tarafından bu yıl yayınlanan 
“Dünyanın En Değerli Otomotiv Markaları” liste-
sinde yer aldı. 

Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, İn-
giltere’nin en saygın marka araştırma ve değerlendirme 
kuruluşlarından Brand Finance tarafından gerçekleştir-
ilen “Dünyanın En Değerli Otomotiv Markaları” listesine 
girmeye hak kazandı. Üst üste 3. kez Türkiye’nin ihracat 
şampiyonluğunu sürdüren Ford Otosan, aynı zaman-
da Türkiye’nin en büyük 2. sanayi şirketi konumunda 
bulunuyor.

Haydar Yenigün: “Türkiye’nin en değerli ve en çok 
tercih edilen sanayi şirketi olma vizyonumuzla 
çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı 
değerlendirmede şunları söyledi: 

“Ford Otosan olarak, otomotiv ve taşımacılık teknolojile-
rinin geleceğinde söz sahibi olmak için yüksek Ar-Ge ve 
mühendislik gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Geçtiğimiz yıl gerek üretim gerekse de satış ve ihracat 
alanında önemli rekorlar kırdık. 2017’de şirketimizi üst 
üste 3. kez Türkiye’nin ihracat şampiyonluğuna taşırken, 
otomotiv sektöründe de 7.kez üst üste ihracat lider-
liğimizi sürdürdük. Elde ettiğimiz bu başarıların sonu-
cunda ‘Dünyanın En Değerli Otomotiv Markaları’ listes-
ine girmeyi başardık. Bu başarının arkasında tüm Ford 
Otosan çalışanlarının bilgi, birikim ve özverili çalışmaları 
var. Ford Otosan olarak, ‘Türkiye’nin en değerli ve en çok 
tercih edilen sanayi şirketi’ olma vizyonumuzla çalışma-
larımıza devam edeceğiz.”

Gelecek 5 yıla ait projeksiyonu ve gelir üretme 
kabiliyeti göz önüne alındı

Brand Finance’ın erişilebilir fi nansal verilere ve analist 
gözlemlerine dayanan sınırlı bilgiyle yürütülen marka 
değeri sıralama çalışmaları, markanın gelecekte ge-
lir üretme kabiliyetini yansıtıyor. Bu kabiliyet, geçmiş 
dönem performansıyla gelecek dönem eklentilerinin 
bugüne indirgenerek yapılan analiz sonuçlarını orta-
ya çıkarıyor. Değerlendirmenin en önemli göstergel-
erinden “Marka Gücü Endeksi” ise marka yönetiminin 
başarısını ortaya koyuyor.

Brand Finance genel tabloları hazırlarken, markalı faali-
yete ait son 3 yıllık geçmiş fi nansal verileri yorumluyor 
ve gelecek 5 yıla ait projeksiyon yapılıyor. Marka değeri 
için satışlar içinde markaya ait pay değerlendirilirken, 
gelecek yıllara ilişkin beklenti ne kadar yüksek olursa 
marka değeri o denli artıyor. 

Türkiye’nin ihracat  ş ampiyonu Ford Otosan, 
‘Dünyanın En Değerli Otomotiv Markaları’ arasında!
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