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Bu organizasyonu yapan ASKON’u tebrik ediyorum. 
Bu güzel aktiviteleri Kayseri’de daha iyi yerlere geti-
receklerine eminim. Kültepe’yi daha iyi sahiplenmeli-

yiz. Kültepe’yi sadece Kayseri’ye, Türkiye’ye değil Dünya’ya 
mal ediyor olmamız gerekir. Bunun arkasındaki ekonomi-
leri şehrimize çekiyor olmamız lazım. Kayseri ipek yolu 
güzergâhının üstünde bir ilimizdir.  Bölgesi ile ticari olarak 
tarihten gelen alışkanlıkları ile bir ticaret çekim merkezidir.

Ben 1983 yılından bu yana ihracat ile uğraşıyorum. Son 
10 yıldır ülkenin ilk 10 ihracat yapan firması arasında yer 
alıyoruz. Bir ürünü sadece üretmek değil pazarlara ulaş-
tırmak en az üretmek kadar önemlidir.  Bununla ilgili bir 
takım programlarla kendimizi geliştirmeliyiz. Hammadde-
lerin daha ekonomik fiyatlama ile tedarikine kafa yorarken 
herkesin yaptığı, herkesin ürettiği ürünleri değil o ürün-
lerin içinde de farklılık ve farkındalık yaratarak ürünleri 

ekonomiye tekrar kazandırabilecek hale dönüştürmemiz 
bizim önümüzü daha pozitif yönde açar. İhracat yapmak 
zor değil. Siz yeter ki itibar üzerine ehemmiyet verin, gü-
nümüzün trendleri olan sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmala-
rı yapın. Geri dönüşümle ilgili hususlara değer verdiğiniz 
sürece önünüzdeki zaman diliminde sizin malınıza talep 
dünyadaki alıcılarda ön göremediğimiz miktarda artışa 
geçecektir. Temiz, doğal kaynaklardan üretimlerinizi yap-
maya gayret edin. Hijyen standartlarına ve sertifikalandır-
maya gayret edin. Bu sertifika sadece ülke içinde aldığı-
nız sertifikalar değil aynı zamanda dünyadaki ihraç için 
veyahut ulaşmaya çalıştığınız pazarlardaki gereken her 
sektörün kendine has değişik sertifikasyonlarını içerme-
lidir. Bunlara kafa yorup ithal mevzuatları, maliyetleriniz 
üzerindeki ağırlıkları ölçtüğünüz takdirde bu pazarlara çok 
daha rahat aksetme olanaklarınız olacaktır. Hiçbir ürünü 
satamayız diye düşünmeyin. Siz kaliteyi, hijyeni ve farklı 
ürünlerin olmasını sağlayıp bu ürünleri müşterilerinize an-
latabilirseniz dünyanın bütün pazarları size ön göremeye-
ceğiniz şekilde tüm kapıları ile sonuna kadar açılacaktır.
Sürdürülebilirlik bugün dünyadaki büyük alıcıların en 
önem verdiği unsurdur. Sürdürülebilirlikten kastım, kul-
landığınız enerji ile -su kaynaklı veya temiz, güneşten, 
rüzgârdan enerji ile üretiminizi yapmakta dâhil olmak 
üzere- ürettiğiniz ürünün tekrar geri dönüşümünden elde 
edilmiş ürün olması halinde sizin standart ürettiğiniz 
ürünlerden daha iyi fiyatla alıcıları vardır. Dünya bu tren-
de yöneldi ve dünyadaki en büyük 10 gıda sektöründe-
ki firma iki ay kadar evvel bir müşterek imza attılar. Geri 
dönüştürülebilir paketleme sistemi ile ürünleri sağlıklı ve 
çevreye faydalı şekilde üretilmesi hususunda anlaştılar. 
Hepsi 2028 yılında bu söylediğimi yapacağına ve am-
balaj atıklarını tamamen geri dönüşümden elde edilmiş 
ürünlerden olması perspektifi ile taahhüt verdiler. Sürdü-
rülebilirlik gerçekten önümüzdeki 10 yılın trendi olacak.
Spesifik olarak e-ticaret olarak konuya bakarsak önce-
likle bunu bir devlet programı ile beraber yapmak icap 
olur. Özellikle kobileri daha yaygın bir şekilde sistemin 
içerisine koymak icap ediyor.  İthalat ve ihracat işlemle-
ri için lojistik toplama noktaları gerekiyor.  Geçen sene 
sadece mektupla gelen 27 milyon kargo vardı. Lojistik 
toplama merkezleri ile dünya pazarına ulaştırabilmenin 



Her sene olduğu gibi güzel bir ekonomi zirvesi organi-
zasyonu oluyor. Bizim gündemimiz Türkiye’den Dün-
ya’ya İhracat olacaktır. E-ticarette Türkiye’nin durumu 
çok parlak değil. Özellikle ihracatta belki önümüzdeki 
süreçte daha iyi bir noktaya geliriz.  Normal ticarette Kül-
tepe’de görüldüğü gibi ticarete yatkınız. Bunun önünün 
açılması noktasında ASKON burada bir önderlik yapa-
bilir. Bir altyapı var. Ticaretteki yatkınlığın e-ticaretteki 
yatkınlığa benzerliği de var. Bunu değerlendirmeliyiz.

 Ticarete
Yatkınız
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altyapısının sağlıklı bir şekilde kurgulanması lazım. Ge-
len ve giden kargolar ile ilgili yükleme işlemlerinin daha 
planlı, senkronize ve eşit olması lazım ki gerek gelen 
ürünün gerek yurtdışına giden ürünlerle ilgili işlemlerin 
çok seri yapılıyor olması lazım. Bugün Amazon’un, Ali-
baba’nın başarısı lojistik altyapısındaki senkronizasyonu 
sağlayabilmelerindendir. Dolayısıyla bizim ülkemizde de 
bu platformları özellikle kamu desteği ile başlamalıdır. 
Yapılacak aktiviteler ile ülkenin bütün üretim kabiliyeti 
yurtdışına daha seri gönderebilme noktasına gelecektir.



Ticarete ilişkin iki şeye değineceğim. Bir hijyen, iki 
detaylar. Bugün sahip olduğum BRN  Yatak’ın sa-
dece yatak sektörü değil tüm mobilya sektöründe 

en büyük ihracatçılardan olmasının birinci sebebi ilk baş-
ladığımda “Ne yapıyor,  Ne alakası var”  dedikleri detaylar.  
Ben fason olarak üretime başladım. İkincisi hijyen. Ben 
bir yatak tesisine gıda tesisine verilen hijyen değerlerini 
getirdiğim zaman sektör yine bana “bu kadın ne yapıyor?” 
demişti. “Yatağın ihracatı olur mu?” denilmişti.  Ben üre-
time başlayalı 11 sene oldu. Başlangıçta normal alım-sa-
tım üzerine firmam vardı.  Benim ihracatta büyümemin en 
büyük sebebi dünyada ne olduğunu iyi gözlemleyerek, 
neye ihtiyaç olduğunu hissederek üretimin tamamını o 
günlerde ihracat yani e-ticarete yönelik yapmamdır. Bunu 
da farklı paketleme yöntemleri ile yani ihracatın büyüye-
ceğini görerek normal paketleme yerine aynı konteynere 
3-4 katı ürün sığacak paket yaparak adım attım. Bunu 
yaparken esas amacım e-ticaretin gelişeceğini öngörerek 
bunun kargo edilebilir paketlerde olması ve depoda daha 
az yer kaplaması idi.  Her şey planladığım gibi gitti. 10 
sene içinde şu anda biz büyük e-ticaret sitelerinin,  ulusla-
rarası zincirlerin en büyük tedarikçisiyiz.  

Hayatımda çok kırılma anları oldu. Ben üç sene bir iş 
yerinde çalıştım. Orası kapandığında ya Kayseri’de her-
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hangi bir firmaya girip çalışacak ya da kendi şirketimi kura-
caktım. İlk önemli kararımı orada verdim. Krizlerden dolayı 
yeni bir yol ayrımı oldu. Yine iş bırakma noktasına geldiğim 
anda Avrupa’ya değil Afrika’ya ticaret yapmam gerektiğini 
fark ettim. O da önemli bir kırılma noktasıydı. Diğeri de 
üretim.  Maalesef ben hijyen ve ihracata yönelik üretim 
istedikçe üretim yaptırdığım yerler o titizlikle üretmediler. 
10 kişi ile üretim yapmaya başladım.  Bugün 1000 kişiye 
yaklaşan istihdamla iyi bir hizmet verdiğime inanıyorum.

“Ben bunu üretiyorum, bunu al” deme şansınız yok. Çünkü 
arz çok fazla ve sizin ürettiğinizi onlarca firma üretiyor. Siz 
bir şekilde farklı olmak zorundasınız. Tüketicinin yani o ül-
kedeki müşterinin ne istediğini iyi bilmek, iyi hissetmek, iyi 
okumak zorundasınız. 

İhracatla ilgili diğer bir husus dışarıdan bir müşteri gelme-
sini bekleyerek değil TİM, DEİK gibi  kuruluşların ilgilen-
dikleri ülkelerin dış İlişkiler komisyonlarına üye olmaları ile 
olur. Ticaretin  “müşteri gelsin, ben onunla ihracat yapa-
yım” değil, değişen dinamiklerde sadece bizim ülkemizde 
mal satarak değil, bugün müşteriniz olan kişiyi yarın birlikte 
yatırım yapacak kişi olarak seçmeniz gerekir. Buna ilişkin 
dünya iş birliği olarak bakarak bu kurumlara üye olunması 
gerekmektedir.



Üretimde
Devlet Güven 
Unsuru Olmalı

E-ticaretin ve ihracatın önümüzdeki 10 yıl içerisinde 
Türkiye’de bugünkünden çok daha değerli bir pazar 
olacağına inanıyorum. Dünya pazarında 2 trilyon 

dolar gibi bir pazar var. E-ticaret artık ihracata dönmüş 
durumdadır. İhracat olarak Türkiye’de bu bilinçle devlet ve 
sivil toplum kuruluşları hassas çalışıp önümüzdeki 10 yılda 
bu gelişen pazardaki ticaretin içerisindeki hak ettiğimiz yeri 
almamızı sağlamalıdır.  Yapılması gereken öncelikle mar-
kalaşmadır. Özellikle dünyada herhangi bir ülkede e-tica-
retten alışveriş yapan tüketicinin o ülkedeki satış yapan fir-
maya güven oluşturması gerekir.  Ürün teslimi, ürün iadesi, 
lojistik tarafı, maliyetleri gibi çok önemli bir takım detaylar 
var. Bugünden önlemlerimizi almamız lazım. Özellikle mo-
bil konusunda alışveriş alanında markalar önemli teşvik 
veriyor. Örneğin mobil bir cihazdan alışveriş yapıyorsan 
yüzde on indirim veriyorlar. Bunun gibi bazı özendirici ve 
dükkânın 24 saat açık olduğu bir ticaret modeli teşvik edi-
liyor. Bunların farkında olup hazırlıklarımızı yapmalıyız. 
Özellikle 2015 yılından sonra baktığımızda cirosal anlam-
da büyüme var ama ürün-adet-değer anlamında bir düşüş 
söz konusu. Daha fazla katma değeri yüksek ürünlerde ih-
racatı arttırmamız lazım. Bunun içinde Türkiye’nin teknoloji 
ile tanışması, haşır neşir olması gerekir. 
İithalat tarafında tüketimi kısmen anlayabiliyorsunuz. Biz 
ithalatı bu şekilde geçici süre erteleyebiliriz. Bizim ithal et-
miş olduğumuz ürünleri sektör bazında odaklanarak hatta 
sektörde de öncü bir takım gruplar ile yapmalıyız. Yani bu-
gün otomotiv sektöründe de Sayın Cumhurbaşkanımızın 
çok önemli bir teşviki var. Önemli iş adamlarının bir araya 
gelerek yerli otomobili piyasaya sürmesi çok önemli bir 
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değerdir. Aynı otomotiv sektörü gibi öncelikle katma de-
ğeri yüksek teknolojik ürünlerde öncü firmalar kimler ise 
5-10 firmayı yine devletimizin teşvikleriyle ve destekleriyle 
-bunu maddi anlamda söylemiyorum-  bir araya getirme-
liyiz. Onları cesaretlendirerek ürünlerini dünyaya kendi 
markalarımızla ihraç etmesine gayret etmeliyiz. Bunu 
özellikle söylüyorum. Şu anda insanlar bir araya gelelim 
dediği zaman bu yük faktöründen dolayı bir araya gelemi-
yorlar. Türkiye’nin en büyük ithalat kalemlerinin içerisinde 
bulunduğu sektörlere odaklanıp bu sektörlerde başarılı 
olanları bir araya getirmeliyiz. Türkiye’de -aynı Çin’de, 
Kore’de olduğu gibi- devletimizin firmaların yanında bir 
şekilde yer alıp güven unsuru olmasıyla bu üretimleri bi-
zim de yapabilir olmamız gerekir.



E-ticaretin  ve ihracatın önümüzdeki 10 yıl içerisinde 
Türkiye’de bugünkünden çok daha değerli bir pazar 
olacağına inanıyorum. Dünya pazarında 2 trilyon 

dolar gibi bir pazar var. E-ticaret artık ihracata dönmüş 
durumdadır. İhracat olarak Türkiye’de bu bilinçle devlet 
ve sivil toplum kuruluşları hassas çalışıp önümüzdeki 
10 yılda bu gelişen pazardaki ticaretin içerisindeki hak 
ettiğimiz yeri almamızı sağlamalıdır.  Yapılması gereken 
öncelikle markalaşmadır. Özellikle dünyada herhangi bir 
ülkede e-ticaretten alışveriş yapan tüketicinin o ülkedeki 
satış yapan firmaya güven oluşturması gerekir.  Ürün tes-
limi, ürün iadesi, lojistik tarafı, maliyetleri gibi çok önemli 
bir takım detaylar var. Bugünden önlemlerimizi almamız 
lazım. Özellikle mobil konusunda alışveriş alanında mar-
kalar önemli teşvik veriyor. Örneğin mobil bir cihazdan 
alışveriş yapıyorsan yüzde on indirim veriyorlar. Bunun 
gibi bazı özendirici ve dükkânın 24 saat açık olduğu bir 
ticaret modeli teşvik ediliyor. Bunların farkında olup ha-
zırlıklarımızı yapmalıyız. Özellikle 2015 yılından sonra 
baktığımızda cirosal anlamda büyüme var ama ürün-a-
det-değer anlamında bir düşüş söz konusu. Daha fazla 
katma değeri yüksek ürünlerde ihracatı arttırmamız lazım. 

Girişimcilik 
Türk İnsanının 
Genetiğinde Var
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Bunun içinde Türkiye’nin teknoloji ile tanışması, haşır neşir 
olması gerekir. 
İithalat tarafında tüketimi kısmen anlayabiliyorsunuz. Biz 
ithalatı bu şekilde geçici süre erteleyebiliriz. Bizim ithal et-
miş olduğumuz ürünleri sektör bazında odaklanarak hatta 
sektörde de öncü bir takım gruplar ile yapmalıyız. Yani bu-
gün otomotiv sektöründe de Sayın Cumhurbaşkanımızın 
çok önemli bir teşviki var. Önemli iş adamlarının bir araya 
gelerek yerli otomobili piyasaya sürmesi çok önemli bir 
değerdir. Aynı otomotiv sektörü gibi öncelikle katma de-
ğeri yüksek teknolojik ürünlerde öncü firmalar kimler ise 
5-10 firmayı yine devletimizin teşvikleriyle ve destekleriyle 
-bunu maddi anlamda söylemiyorum-  bir araya getirmeli-
yiz. Onları cesaretlendirerek ürünlerini dünyaya kendi mar-
kalarımızla ihraç etmesine gayret etmeliyiz. Bunu özellik-
le söylüyorum. Şu anda insanlar bir araya gelelim dediği 
zaman bu yük faktöründen dolayı bir araya gelemiyorlar. 
Türkiye’nin en büyük ithalat kalemlerinin içerisinde bulun-
duğu sektörlere odaklanıp bu sektörlerde başarılı olanları 
bir araya getirmeliyiz. Türkiye’de -aynı Çin’de, Kore’de ol-
duğu gibi- devletimizin firmaların yanında bir şekilde yer 
alıp güven unsuru olmasıyla bu üretimleri bizim de yapabi-
lir olmamız gerekir.
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HAKAN GÜLDAĞ
DÜNYA GAZETESİ

İmtiyaz Sahibi

ASKON’a da iki kere teşekkür ediyorum. Birincisi 
bizi sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür edi-
yorum. İkincisi de Türkiye’de panellerde alışık ol-

madığımız bir kompozisyonu bizlerle buluşturduğu için 
teşekkür ediyorum.  Erkeklerin ağırlıklı olduğu, bir tane 
bayanın eşlik ettiği paneller yapılırken bu organizasyon 
için Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’ni ve kadın ida-
recilerimizi alkışlıyorum.
Dünya Kadınlar Günü’nde yapılan bu panelde kadınla-
rın toplumdaki yerini konu edindik. Kadınlarımız, sosyal 
taraftan baktığımızda çekirdek aile meselesi ve şehir-
leşmeden meydana gelen bütün bu iş hayatını etkileyen 
bir değerdir.  Bu çerçeve son derece önemlidir. Bunun 
üzerinde daha fazla durmak gerekli diye düşünüyorum.  
Toplam olarak kadın milletvekillerinin sayısının artmasını 
talep ediyoruz.  Hiçbir toplumun tek kanatlı uçması müm-
kün değildir. Bugünkü durumdan daha ileri bir seviyeye 
gideceksek kadınlar aramıza katılmadan hiçbir şekilde 
olmayacaktır.

Böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı AS-
KON’a çok teşekkür ediyorum.
 

EKOTÜRK TV,  Ekonomi Gazetecileri Derneği yönetim 
kurulunda ve Yeni Birlik gazetesinde çalışıyorum. Tekno-
loji Profesyonelleri Derneği’nde görevliyim. Gazeteci ve 
televizyoncuyum.
Bizde bir cam tavan olayı var. 1986 yılında New York’ta 
bir gazetenin manşetinde bu durum yer aldı. Bu metafor 
olarak çıkmıştır ancak bizim önümüzdeki en büyük engel 
kendimiziz.  “Ben bunu yapabilir miyim” düşüncesi he-
pimize kodlanmış.  Yeni nesil bu kodlamalarla gelmiyor. 
“Ben yaparım” diyor. Kızım hukuk fakültesinde ilk 5’te ve 
“ben yaparım” diyor.  Gelecek bu gençlerimizde.  Kendine 
güvenen gençler, bizlerin arkasından çok hızlı bir şekilde 
geliyorlar.  Biz kendimizi Anadolu’dan gelen aile yapısı 
nedeniyle biraz frenledik. Bunun etkisinde olduğumuzu 
görüyorum. Verilere göre Türkiye’nin istihdam oranında 
kadının katılım oranı % 29.  Eğer 3 yaşından küçük ev-
ladı varsa bu %26’ya iniyor ve iş hayatında kalma süresi 
19 yıl oluyor. Kobi’lerde kadınların oranı %8.  20 yıl önce 
%4 iken şu anda %8 yani esasında çok büyük bir oranda 
karşılaşmıyoruz. Devlet ihalelerinde ve ilanlarda kadının 
almış olduğu pay %1 ve bu korkunç bir rakam.  Devletin 
biraz daha itekleyici güç olarak kadınların arkasında ol-
ması gerekiyor. Dolayısıyla biraz pozitif ayrımcılık yoluyla 
ilerlenmesi gerekiyor.

Toplumun Tek 
Kanatla Uçması 
Mümkün Değildir

SERPİN ALPASLAN 
Ekonomi Yazarı



ASKON’a Dünya Kadınlar Günü’nde girişimci ka-
dınlara seslenme fırsatı verdiği için çok teşekkür 
ediyorum.  Dünya Kadınlar Günü bir ticari amaç 

günü olmaktan çok ekonomik özgürlüğünü kazanmış çalı-
şan kadınların dile getirildiği evinde oturan kadınlarımızın 
çalışma hayatına katılmasını sağlayacak bir gün olmalı. 
Güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü ekonomi diye bir rozet 
takıyorum. Biz güçlü kadınlar olabilmek için eğitime önem 
vermeliyiz. Ne kadar eğitimimiz iyi olursa o kadar nitelikli 
çalışan kadınlar oluruz.  Kadınların vasıfsız işlerde çalış-
masından çok idareci, siyasetçi karar verme mekanizma-
larında olması daha iyidir.  
CERN’e yaptığım ihracat ile gündemdeyim.  Oraya gelin-
ceye kadar çok sayıda aşamam var. Oraya gelmek kolay 
olmadı. Ben hayatımı ikiye ayırıyorum; bir bölümü 1997 
sonuna kadar, ikinci bölüm 1998’den sonra başlıyor. İlk 
bölümde ziraat fakültesi mezunu oldum ve Kayseri’ye 
çalışma hayatı için geldim. Bir meyve suyu fabrikasında 
kalite kontrol şefi olarak işe başladım. Evlenip Kayseri’de 
kaldım.   1997 yılında eşimi kaybettim. Hobim olan amatör 
terzilik yani tekstile ilgim vardı. Türkiye birinciliğim vardı, 
yarışmalara katılıyordum.  Girişimci ruhum o zaman da 
vardı. Ancak hayat şartları farklı bir yere sürükledi.  Eşim 
makine tezgahı sahibiydi.  Eşim vefat edince 3 ay kadar 
burası kapalı kaldı.  Kayınpederim “Sen bu işi yaparsın.” 

Ben Anadolu 
Kadınıyım

ZUHAL GÖZÜKÜÇÜK 
Gözüküçük Makine

Yönetim Kurulu Başkanı

İŞ DÜNYASI VE SİVİL TOPLUMDA KADIN

dedi. Ben bu sözün üzerine işyerini açtım.  Bir tane usta ile 
işe başladım.  Bu usta birkaç ay sonra beni ortada bırakıp 
gitti.  Bu yolu tek başıma yürümem gerekiyordu. Yeni ekip 
kurdum, yeni elemanlar ayarladım.  İş yaptığımız firmalar 
ile görüştüm ve “Bana destek olur musunuz?” dedim.  Eşi-
min bana bıraktığı iş ahlakı mirasını çok güzel değerlen-
dirdim ve o sayede birçok kapı bana açıldı.  İşin başına 
geçince o işi en iyi şekilde yapmanız gerekiyor.  Bir kadın-
sınız ve makine sektörüne girdiniz, kendinizi geliştirmeniz 
gerekiyor. Ben de 1997 yılında üniversite imtihanlarına 
girdim 30 sene sonra Erciyes Üniversitesi Makine Meslek 
Yüksekokulu’nu kazandım. Gündüzleri çalıştım, geceleri 
de okudum. Bu sırada iki oğlum üniversitelerini bitirdiler. İş 
kadınlığı, hem annelik, hem babalık... Bunları hep bir ara-
da ancak bir Anadolu kadını yapar. Çünkü dünyanın hiçbir 
milletindeki kadın, “ben Anadolu kadınından daha çok ça-
lıştım zafer kazanmak için ülkemi kurtarmak için” diyemez. 
Ben de o Anadolu kadınlardan bir tanesiyim.
İki oğlum yanıma gelince işi geliştirdik. Büyümemiz için 
Kayseri sınırları az geldi. Türkiye çapındaki ihalelere gir-
dik. Modernleşmeye ve teknolojiyi takip etmeye başladık. 
Kaliteye önem verdik. Yurtdışı fuarlarında bizim gibi fir-
maların işlerini inceledik. 2006 yılında fuarlara katılmaya 
başladık.  İlk ihracatımızı 2009 yılında yapmaya başladık. 
Hedef kitlemiz Avrupa ülkeleri idi. Büyük firmaların tedarik-
çisi olarak çalışmaya başladık. 2016 yılında da CERN’in 
(Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) ihalelerine katılarak 
ihale aldık. 4 firma katılmıştı.  Tek kadın yönetici firması 
idik. Birçok kişiye örnek olduk. Halen tedarikçi olarak de-
vam ediyoruz. Katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz. Ya-
pılması zor tamamen özel siparişler yapıyoruz.
Kadınların iş hayatında olması için gerekiyor. Eğitim ailede 
başlar.  Aile içinde erkek ve kız çocuklarını eşit yetiştirmek 
gerekir.  En büyük suç ebeveynlerdedir. Kız çocuklarımıza 
yemek yapmayı erkek çocuklarına araba kullanmayı öğre-
tiyoruz. Her ikisine de öğretmemiz lazım.  Önce annelere 
iş düşüyor. Kadınlar eşit yetiştirecekler. Kızlarımızı iyi ye-
tiştireceğiz, güçlü kadınlar yapacağız, önlerini açacağız.





DOF Robotics Şirketi olarak hem savunma sanayin-
de hem teknoloji alanında eğlence tarafında hem 
de yeni geliştirdiğimiz teknoloji tarafında AGV ci-

hazlar üretiyoruz.  Bunların tamamı robotik teknolojiler ol-
makla birlikte %100 Türkiye’de, Türk Ar-Ge’si, %100 Türk 
ürünleri,  %100 Türk mühendisleri ile %85 ihracat yapı-
yoruz. %45’in üzerinde Amerika’ya satışımız var.  Özel-
likle eğlence sektöründe ağırlıklı satıyoruz. Disney gibi 
müşterilerimiz var,, oralarda kullanılan robotik cihazlar 
var. Yaptığımız ürünler bunlar. Ürettiğimiz tüm teknoloji-
ler tamamen sıfırdan -daha önceden muadili olmayacak 
şekilde- herhangi bir insanın benzerini yapmadığı şekilde 
üretiliyor. AGV dediğimiz tamamen yapay zeka ile çalışan 
evinizden sizin girmiş olduğunuz bir tane sipariş ile bir-
likte kendi kendine, arada herhangi bir insan olmaksızın 
yönetim sistemleri ile yapay zekayla alıp rafından yerine 
götürüp teslimine kadar insanlara gerek duymayan sis-
tem.  Yani A’dan Z’ye otonom sistemdir. 
Bizim geliştirdiğimiz ürünlerin içerisinde hem yapay zeka 
hem AR (artırılmış gerçeklik) hem VR (sanal gerçeklik) 
hem bunların ikisinin karışımı olan karışık gerçeklik ola-
cak şekilde çok ürün var. Gelecek 5 yıl içerisinde biz bu 
terimleri çok fazla konuşmaya devam edeceğiz. Şu an 
zaten konuşuyoruz ama hayatımızı ne kadar çok etkile-
yeceğine dair bir fikrimiz yok. Ben bu noktada geleceği 

Sanal Dünya 
Oluşturuyoruz

MUSTAFA MERTCAN 
DOF ROBOTİCS

Yönetim Kurulu Başkanı

EKONOMİDE BÜYÜMENİN YÖNÜ

anlatacağım. Tahminleri değil olacak olanları söyleyece-
ğim. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamen -özellikle 5G 
ile birlikte- gerek tarımda gerek teknolojide gerek otonom 
herhangi bir sistemin içerisinde her yerde birbirimize bağ-
lanabilen corona virüsün etkisini alabileceği şekliyle bir 
araya gelmeden toplantılar düzenleyebileceğimiz, fuarla-
ra gitmemize gerek kalmadan fuarlarda dolaşabileceğimiz 
teknolojilerden bahsedeceğim. Bu giyilebilir ya da izlene-
bilir teknolojide olabilir tam anlamıyla o gerçekliği yaşaya-
bileceği sistemler olacak. Biz şu anda bu noktada sanal 
dünya oluşturuyoruz.  Bu bizim projemiz. Bir sanal dünya 
yapıyoruz ve insanların gerçek dünya ile entegre bir şekil-
de sanal dünyada yaşayabilecekleri her şeyin milyonlar-
ca hatta trilyonlarca nesnelerin interneti ile yani şahsınıza 
bağlanmış cihazla ya da ayakkabınıza bağlanmış bir ci-
hazla bütün her şeyinizi yapay zekaya aktarırken gerçek 
dünyada her ne oluyorsa o dünyayı aynı şekilde insanlara 
yaşatacağız. Örneğin herhangi bir kazayı kimin yaptığını, 
sebebinin ne olduğunu, herhangi bir kamera olmaksızın 
tespit edebileceğiz. Yani bu ne anlama geliyor bu kolluk 
kuvvetlerinin %50-80 arasında azalması anlamına geliyor.

  

İnsanlar sosyolojik bir deneydir. Yani biz Allah tarafından 
yaratılmışız bu dünyada yaşıyoruz yapmamız gereken de 
çok şey var.  Biz yapmasak bile bunu yapan birileri var 
yapmazsak geride kalan tarafta olacağız. 300 yıl yine ge-
riden geleceğiz Biz yapmak zorundayız, işin içinde olmak 
zorundayız. 



Dünyanın her yerinde girişimcilerin zorlanması gerekiyor. 
Ben de zorlandım. Bir ürünü çıkartma sürem 3,5 yıl.  Bu 
bazen parayla 6 ay olabilir başka bir inanç hedefle bir yıl 
olabilir.  Ben bir yerde çalışıyordum.  Bu süreç içerisinde 
çok fazla yere düştüm.  Tekrar kalktım, tekrar düştüm, tek-
rar kalktım. Çünkü öyle oluyor zaten. Yani bir günde her 
şeyin süper olması mümkün değil.  Girişimcinin her zaman 
bir sorunu vardır. Yaptığı şey inandığı bir şeyse yılmasın. 
Para en önemsiz konulardan bir tanesidir. Bizim esas so-
runumuz para değil inancımız.

W W W . K U L T E P E . C O M

İnsanlar çıkmaza girdiklerinde biraz daha zorladıkları 
zaman çözüme ulaşıyorlar. Bu noktada ekibi iyi kurmalı-
yız. İyi bir ekibiniz yoksa yazılımı içerden değil dışarıdan 
destekle yapıyorsanız o adamlar gidecekler, başka işler 
yapacaklar, sen yine aynı kalacaksın. Nitelik nicelikten 
daha önemli. Ben makineciyim, meslek liseliyim. Yanıma 
yazılımcı aldım, iyi derecede bir pazarlamacı aldım. Te-
mel husus ise Ar-Ge bu işin en önemli parçasıdır. Türkiye 
Ar-Ge’de Dünya’ya göre çok gerilerde, yüzde ikinin daha 
altında.  Biz ciromuzun yüzde 20’sini Ar-Ge’ye harcıyo-
ruz. %50’sini marketinge harcıyoruz. Bunu yapmazsanız 
bu işin büyüme şansı yok.  



Kayseri’de ekonomi zirvesi gerçekleştirmek konusunda 
ısrarlarından dolayı ASKON’a teşekkür ediyorum. Bu 
önemli ve büyüyen bir adım olarak da ilerliyor. Zaman içe-
risinde zirvenin uluslararası boyuta erişmesini diliyorum.
Kayseri Şeker 1955 yılında kurulmuş Türkiye’deki önemli 
sanayi kuruluşlarından bir tanesidir. Şu an 3 fabrikası olan 
tek kuruluş. Türkiye’nin şeker ihtiyacının %17’sini biz kar-
şılıyoruz. Kayseri Şeker’in en önemli özelliği kooperatif 
kuruluşu, çiftçi kuruluş olmasıdır. Kooperatif kuruluşları-
nın da toplam payı %35’tir. %35 devletin, %35 koopera-
tifin, %30 da özel sektöründür.  Sektörde 14.500 çiftçi ile 
sözleşmeli olarak işlerimiz yürütüyoruz.

Tarım içerisinde şeker pancarının daha stratejik bir ürün 
olduğu kanaatindeyim. Bitkisel üretimde şeker pancarı 
ilk 3 içerisinde yer alıyor. Türkiye’de her sene 20 milyon 
ton civarında şeker pancarı üretimi gerçekleştiriliyor. Şe-
ker pancarı ortalama bir çiftçi açısından vazgeçilmez bir 
üründür.  Bilhassa Orta Anadolu Bölgesi’nde çiftçilerin en 
önemli geçim kaynağı şeker pancarıdır.  Biz bu manada 
çiftçilerimizi üretimde başarılı kılabilmek için önemli faali-
yetler yapıyoruz. 

Sektörde Ar-Ge 
Girişimini İlk 
Biz Kullandık

HÜSEYİN AKAY
Kayseri Pancar Ekicileri 

Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı

EKONOMİDE BÜYÜMENİN YÖNÜ

Kayseri’de ve sektörde Ar-Ge girişimini ilk olarak biz kul-
landık.Şeker pancarında yurtdışından gelen tohumları kul-
lanmak zorunda kalıyoruz ya da onların patenti ile üretilen 
tohumları kullanıyoruz ve biz bu tohumlarla onlarla reka-
bet etme şansı bulamıyoruz. Çünkü bu tohumlar Türkiye 
şartlarına göre üretilen tohumlar değil. Aynı tohumu Türki-
ye’de biz ekiyoruz  şeker oranı %16 çıkıyor  Avrupa’da % 
18 çıkıyor.  Hektardan 6 ton elde ediyoruz Avrupa’da bu 9 
tona çıkmış durumda.  Bizim onlarla yarışabilmemiz müm-
kün değil. Bu tohumlar Avrupa’da üretildiği için ve sulama 
yağmurla karşılandığı için bu konuda da onlarla rekabet 
etme şansımız olmuyor. Çünkü Türkiye’de şeker pancarı-
nı yetiştirmek için yapılan sulama maliyeti toplam pancar 
maliyetinin yüzde 20’sine kadar ulaşıyor. Verimlilikte ve 
toplam maliyette bizim Avrupa’yla, onların tohumuyla ya-
rışmamız mümkün değil.  Ar-Ge’mizi  kurarken önceliğimizi 
yerli şeker pancarı tohumu geliştirme olarak belirledik. Bu 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Sonuç almak için ortalama 
15 sene öngörüyoruz. 

Ekonomide büyüme için ise bir noktaya dikkat çekeceğim. 
Bu sistem içerisinde 14.500 çiftçi 4.500 çalışan ve nakliye-
ciler ile beraber 25.000 aile geçim sağlıyor.   Bu katma de-
ğerin bir göstergesidir. Buna Türkiye’nin yönelmesi lazım. 
Türkiye’de tarımın gelişmesinde ve büyümesinde nefes 
alması gereken en önemli şeyin sözleşmeli tarım olduğu 
inancındayım.  40 ilçede o yöreye uygun ürünler var. Biz 
buralarda sözleşmeli tarımı hayata geçirmeye çabalıyoruz. 
Çiftçilere 6 kere avans veriyoruz bu şekilde desteklerle çift-
çimizi üretimde tutmaya çalışıyoruz. Türkiye’deki gayri safi 
millî hasıladan (GSMH) çiftçinin aldığı pay 3.500 dolar se-
viyesinde.  Bu yükseltilmeden Türkiye’nin gelişeceği inan-
cında değilim. Tarımdan geçim sağlayan nüfus her geçen 
gün azalıyor. Azalmasına rağmen milli gelirden alınan pay 
artmıyor. TÜİK verilerine göre 2011 yılında gayri safi tarım 
hasılası 68 milyar dolar iken 2019 sonu itibariyle 48 mil-
yar 500 milyon dolar seviyesine inmiş. Burada bir gerileme 
var. Bu gerileme devam edince çiftçi üretimden daha fazla 
uzaklaşıyor. Bu Türkiye’nin geleceği, tarım ve  istihdama 
katkı açısından önemli problemler getirecektir. 



METAL YAKALILAR 
GELİYOR

Birinci konumuz tarımda büyümenin yönü olacak. 
Doktora yaparken ya da ekonomi gazeteciliği ya-
parken tarıma kurtulmamız gereken bir unsur olarak 

bakıyorduk. “Hala mı tarımda nüfusumuzun şu kadarı var? 
Neden sanayileşmedik?” diye söylerdik. Sonra bilgi toplu-
mu gelince hiç ihtiyacımız yok zannettik ama toplumdaki 
insanların iştahının daha az olacağını gösteren bir emare 
görmedik. 

Geleneksel tarımı yavaş yavaş bilgi tarımına, endüstriyel 
tarıma, doğal tarıma, iyi tarıma çevirmemiz noktasında ge-
lişim bekliyoruz. Çok güzel gelişmelerde var ancak sorun 
bir arada çalışma pratiğimiz yok. Araziler bölüne bölüne 
her biri bir halı saha boyutuna geldi. Tarım sektöründe-
ki mevcut zihin yapımızı arazi bütünlemesi eksik olduğu 
için ve işbirliği olmadığı için darı ambarı üzerinde açlıktan 
ölen tavuğa benzetiyorum.  Bu cennet vatanda her şey var 
ancak bunun üzerine koymamız gereken yerel kabiliyet-
ler var. Bu noktada tarım sanki batmanın eşiğinde duran 
bir yapı gibi. Oysa tarım stratejiktir.  Elin gıdasıyla karnını 
doyuramazsın. Kendi halkını doyuramazsın, Tıpkı elin si-
lahıyla kendi ülkeni savunamayacağın gibi, elin bilgisi ile 
kendini yönetemeyeceğin gibi.

İkinci konumuz ise sanal gerçeklik. Sanal geleceğin bir 
örneğini bende yaşadım. Avukatlar, doktorlar, hatta borsa 
yorumcuları robotların açık tehdidi altındalar. Örneğin bir 
avukat bir davaya bakmakla ortalama 30-35 tane içtihada 
bakarken robotlar 1 saniyeden daha kısa bir süre içerisin-
de 1 milyon davaya bakabiliyor. Aynı durum tıpta da ge-
çerli. Benim bulunduğum bir yapıda böyle bir durum vardı. 

ŞEREF OĞUZ 
DÜNYA GAZETESİ

Genel Yayın Yönetmeni

W W W . K U L T E P E . C O M

Bazı ekonomik yorum parçacıklarını insanın mı robotun 
mu yazdığını sormuşlardı. “Şunu insan yazmış olabilir, 
bunu robot yazmış olabilir” diye tahmin yaparken hepsi-
ni robotun yazdığını söylediler.  Benim 1 saatte yazdığım 
yorumu robot saniyenin altında yazıyor.  Bu bizi gelecekte 
işsiz bırakacak. Mavi yakalı olmakla övünüyorduk beyaz 
yakalı olmakla övünüyorduk. Günümüzde evde çalışanlar 
dediğimiz yakasızlar sınıfı varken şimdi metal yakalılar 
geliyor.



Tekstil Türkiye’de 17.000 ihracatçısı olan bir sek-
tör ve kobiler arasında da çok sayıda ihracatçımız 
var. 200 ülkeye ihracat yapmaktayız. Perakende 

ile beraber 2.000.000 kişiye istihdam sağlıyoruz. Dünya 
ticaretindeki payımız %3.1. Türkiye’deki çok az sektör 
var ki dünya liginde ön sıralarda yer alan biz bunlardan 
biriyiz. Dünyada 7. büyük tedarikçiyiz. Avrupa’nında 2. 
büyük tedarikçisiyiz. 26.1 milyar dolar ile en büyük ihra-
catçı sektöründeyiz. Algı olarak ise olması gerekenden 
kötü bir algı var. İnsanlar çalışmakta tercih etmiyor, sı-
navlarda Tekstil Mühendisliği yazılmıyor. Halbuki ihtiyacı-
mız var. Proje olarak önümüzdeki yıl burs ve iş garantisi 
adı altında tekstil mühendisliğine ciddi bir burs getiriyo-
ruz. Başarı sıralamasına göre asgari ücrete varan burslar 
vereceğiz. İş garantisi verilip uygulamalı eğitime geçece-

KOBiLERDE iHRACAT ROTASI

2.000.000
kişiye
istihdam
sağlıyoruz

ğiz. Dış ticaret fazlası veriyoruz. Bu konuda da en fazla 
katkı sağlayan sektörün içindeyiz. Dünya ticaretinde üst 
sıralara çıkabilmek çalışmadan olmaz. Doğru hareketleri 
doğru zamanda yapmamız gerekiyor. Teknoloji ve ya-
tırımlar çok önemli bizim sektörümüzde. İnovasyon çok 
önemli. AR-GE sayılarımız her geçen gün artıyor. Yeni 
teknolojiye yatırım yapan bir sektörüz. Günümüzde tek-
nik tekstil çok önemli bir alan. Burada da her yıl ihracat 
rekoru kırıyoruz. Geçen sene ihracatımızı %13 artırdık. 
Klasik üretimlerle dünyada üst sıralara çıkamayız o yüz-
den bu alanlara ağırlık vereceğiz. Türkiye’nin ithal ettiği 
elyaf, pamuk gibi hammadde ürünlerini burada üretme-
ye gayret ediyoruz. Hammadde konusunda net olarak 
ithalatçıyız. Çözmemiz gereken en önemli sorun bu.

AHMET ÖKSÜZ
İstanbul Tekstil Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı &
Lee Cooper Türkiye Başkanı



iki husustan bahsedeceğim. Birincisi küresel entegras-
yon neticesinde bilinmeyen yerler keşfediliyor. Bu keşif 
seyrinde THY misyonundan bahsedeceğim. 1933 yılın-

da 5 uçaklık bir filo ile “İstikbal Göklerdedir” sloganı ile 
kuruldu.1987 yılında ilk defa transatlantik uçuşlar başlıyor 
2002 yılına kadar siyasi manzara ile beraber dalgalı bir 
süreç izliyor. Yüksek potansiyelli tarihi ve coğrafyayı ve 
ekonomik coğrafyayı kullanamadı. 2002 yılında vergilerin 
indirilmesi ile bir dönüşüm başladı ve 2006 yılında pazar 
dinamizmine hızlı girebilmek adına özelleşme ile önü 
açıldı. 2006 yılında devir alınan şirket 2019 yılı itibariyle 
10 milyon yolcu 75 milyon yolcuya taşıdık. 1 milyar dolar 
olan ciroyu 16 milyar dolara çıkardık. Çalışan sayımız-
da 56 bin kişiye çıktı. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin 
büyüme hızından fazla bir büyümemiz oldu. Çok zorlu 
şartlar olmasına rağmen yılmadık. İnovasyon bir ekosis-
tem işi.  Türkiyede açık bir inovasyon yapılmıyor. Günü-
müzde bilgi konusunda gizli, kutsal bir şey yok. Çok fazla 
bilgi fetişizmi var. Biz bunu yıktık ve bunun neticelerini 
aldık. Açık inavasyon çok şey kazanır. İş birliğini artırır.

Geçmiş köklerdir.Gelecek ise kanatlardır. Kökleri 
güçlü olanarın kanatları da güçlü oluyor. Kökleri 
güçlü olmayanlarında uçması mümkün ancak en-

gin denizler üzerinde uçuş sırasında kaybolmaları da çok 
mümkün. Onun için köklü değerlerimize sahip çıkmamız 
önemli. Kökler, dünü temsil ediyor. Aileyi, aidiyeti, yüz-
yıllardan süzülüp gelen geleneği, inançları ve değerleri 
temsil ediyor. Bir kimlik duygumuzu veriyor. Kanatlar ise 
yarını temsil ediyor. Araştırmanın, öğrenmenin, bilmenin 
verdiği güç ile süzülen kanatlar ise geleceğe daha pozitif 
bakabiliyor. Her iki kavramı bir araya getirmek zor. Brine 
daha fazla sarılmak kaybolmayı doğurur. İkisini birlikte 
sürdürebilmek ekonomimizi daha iyi ufuklara götürecektir.

75 milyon yolcu
$16 milyar ciro

ADEM YILMAZ

HAKAN GÜLDAĞ

Türk Hava Yolları
Kurumsal İnovasyon
ve Projeler Başkanı

Dünya Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni



Amazon , Alibaba gibi platformlar e-ihracat ile her 
ülkeye giriyorlar. Eğer biz kendi platformlarımızı 
yaratamazsak çok ciddi bir şekilde öz kaynağımı-

zı yurtdışına çıkaracağız ve bunu farkına varmadan tica-
ret yapıyormuş mantığıyla aslında büyük platformlarda 
varlığımızı bir şekilde dışarı transfer edeceğiz.  İnsanlar 
hikayeleri ile üzerine markalaşır. 30 yıldır İngiltere’deyiz. 
Yaklaşık olarak İngiltere’nin %7 pazarına hakim olan bir 
markanın sahibiyiz bayan giyimi üzerine ve e-ticareti de 
2007’den beri yapıyoruz. Türkiye’de de Markafoni ile yol 
alıyoruz. E-ticaret bir şekilde hayatımıza giriyor. Avrupa-
daki bugün olan ekonomik tıkanıklığın en büyük sebeple-
rinden biri de budur. Çünkü ticaretin dili değişiyor. Alışkan-
lıklar değişiyor ve ticaret yeni bir yol bulmaya çalışıyor. 
Alışkanlıkları olmuş , halkla iletişimini kurmuş şirketlerin 
yeni sisteme alışması çok zor. Alışkanlıkları yenilemesi ve 
değiştirmesi lazım.  Çok büyük yapılarını tekrar entegre et-
mesi lazım. Yeni çıkan start-up dediğimiz projeler çok ciddi 
bir fırsat. Yeniden doğuyor ve o sisteme doğrudan adapte 
oluyor. Çok daha hızlı yol alabiliyor. Dün hiç tanımadığınız 
bir firmanın e-ticarette çok ciddi rakamlara ulaştıklarını 
görüyorsunuz. Fakat Türkiye’de şöyle bir durum görüyo-
rum. Türkiye’de herkes e-ticaret konuşuyor çünkü trend. 

Yeni endüstri evresinde şehirlerin büyük bir etki 
yapacağı aşikar. Merkel 2011 yılında cesur dav-
ranarak dedi ki “Yeni bir endüstri evresi başlıyor. 

Siberfizik dünyasında gerçekleşecek bu endüstri ev-
resi ile birlikte ben değişeceğim.” Bunu söylemeye iten 
dünyadaki ticaretin değişiyor olmasıydı. İpek yolu – ba-
harat yolu gibi yollar ticaret yoluyla değişiyor. Dolayı-
sıyla o yola entegre olan fabrikalarımızı bu yeni yola 
entegre edecek şekilde değiştirmek zorundayız. İşte bu 
değişimi endüstrinin yeni evresi olarak adlandırıyorlar.

KOBiLERDE iHRACAT ROTASI

Ticaretin
dili değişiyor

CAFER MAHİROĞLU
Select Yönetim Kurulu

Başkanı & Avrupalı Türk 
Markalar Birliği Başkanı

CAN TOLGA BİZEL
Mitsubishi İş Geliştirme 
Kıdemli Müdürü

Hepimiz malı nasıl satarız derdindeyiz ancak bu böyle 
olmuyor. Bunun bir de lojistik ve üretim ayağı var. Ma-
lın iadesi ve müşteri memnuniyeti çok önemli meseleler. 
Artık sanal ve gerçek olan bir entegrasyona geçiyor. Her 
şey e-ticarette şekillenmeyecek. Tabi ki e-ticaret önemli 
olacak ancak ama insanlar sokağa çıktığı zaman görüp 
dokunabileceği bir marka istiyor ve dünya buraya doğ-
ru devşiriliyor. 10 yıl sonra kişiye göre ihracat gelişecek.





Savunma Sanayi Başkanlığı’nda yerli katkının artırıl-
ması ve bunu kobilere ve yan sanayilere yayılma-
sına yönelik faaliyet gösteren daire başkanlığının 

başında bulunuyorum. Bu işin başlangıç noktası 1974 yı-
lıdır. Kıbrıs Barış Harekatı süresinde yapılan ambargo ne-
ticesinde bugün ismini bildiğimiz ASELSAN, ROKETSAN, 
TAİ gibi firmalar kuruldu. 1985 yılında bizim kurumumuz 
kuruldu. Mevzubahis kurumlarla işbirliği yaparak başladık. 
Daha sonra yabancılarla ortaklaşa iş yapmalarını istedik. 
Onlarla çalışa çalışa bilgiyi öğrendik. 2004 yılında ise ya-
bancı siparişleri iptal ederek yerli üretime yöneldik. 2009 
yılında Davos çıkışı ile bir şeyin daha farkına vardık. Ku-
rumumuzda kritik noktaların bağlı olduğu İsrailli yetkililerin 
ürünlerini kendimiz üretme kararı aldık. Süreç bu şekilde 
gelişti. Günümüze geldiğimiz zaman bana verilen görev 
üretimi kendi sanayi ve kobilerimizle iş birliği yapmak 
oldu. Bir uçakta 200 bin parça var.  Sertifaksyona yönelik 
destekler vereceğiz. Sanayide güzel işler yapan sanayici-
mizin savunma sanayinde bulunması için bizim ekosiste-
mimizde yer almasını sağlamaya çalışacağız. Ülke olarak 
çok iyi bir küresel güç vizyonumuz var. Bunun için 4 temel 
güce sahip olmamız gerekir. Ekonomik güç, askeri güç, si-

YERLi SAVUNMA VE UZAY SANAYi

Ülke olarak iyi 
bir küresel güç 

vizyonumuz 
var

MURAT ÇİZGEL
Savunma Sanayii Başkanlığı
Sanayileşme Daire Başkanı



Türkiye için son 20 yılda beklenen şuydu: Türkiye’de 
çok ciddi bir insan kaynağı var. Ciddi bir genç, di-
namik nüfusu var. Bu şekli ile Türkiye’nin en az 25 

milyar dolarlık yazılım ihraç etmesi bekleniyordu. Üzüle-
rek söylemek istiyorum ki biz daha yeni 1 milyar doları 
yakalayabildik. Günümüzde ülkelerin zenginliği iki şey ile 
ölçülüyor. Birincisi ne kadar bilgili insan kaynağına sahip 
ülke olduğun ikincisi ise ne kadar bilgili insanın var. Yani 
dünyada ne kadar ihracat yaptın diye ölçülmüyor. Çünkü 
bir tane bilgili insan çıkıyor ve bir tane iPhone üretiyor. 
Bir insan bir marka ile ne kadar ihracat yaptığı malum. 

E-dönüşüm konusu diğer bir gündemimiz. Bunun iki 
ayağı var. Birincisi fiziksel ikincisi kültürel dönüşüm. Fi-
ziksel dönüşüm dediğimiz teknolojik ekonomik ve fırsat-
lardır. Türkiye son zamanlarda Avrupa’nın önüne geçe-
cek noktalara geldi. Ancak kültürel dönüşümde külliyen 

Türkiye’de çok 
ciddi bir insan 

kaynağı var
PROF. DR.
MUSTAFA ALKAN
HAVELSAN
Yönetim Kurulu üyesi

yasi güç ve bilgi gücü. Askeri ve ekonomik güç için savun-
ma sanayi ve normal sanayinin entegre olması gereklidir. 
Sanayide kümeleşme ve öbekleşme önemli. Kırıkkale bu 
anlamda önemli. Necmeddin Erbakan ağır sanayi hamlesi 
ile Kayseri’de makine sektöründe ağırlık yapmış ve bugün 
görüyorum ki Kayseri’de birçok sanayicimiz o dönemden 
kalma bilgi birikimi elde edip organize sanayide makine 
parkları üzerine çok çalışma yapmış. Bütün bunlar sana-
yimizin gelişmesi ve yatırımlar için çok önemli hususlardır.

W W W . K U L T E P E . C O M



YERLi SAVUNMA VE UZAY SANAYi

ASPİLSAN 1981 yılında Kayserili hayırseverlerimiz 
bağışları ile kurulmuş bir firmadır. Bu firma Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na armağan 

edilmiştir. 1974 Kıbrıs harekâtında yaşanan telsizde-
ki problemler, dışa bağımlılığı azaltmamız noktasında 
önemli görev vermiştir. Firmamız hali hazırda askeri sis-
tem bataryalar, taşınabilir, robotik, füze bataryaları üreti-
yor. En önemlisi ülkemizdeki ilk ve tek uçak ve helikopter 
akü üreticisidir. Bugüne kadar askeri alanda hizmet ver-
mekte iken yeni aldığımız bir sertifika ile sivil savunma-

Çağımız
Enerji Çağı

MURAT KAAN
ASPİLSAN

İş Geliştirme Müdürü

sınıfta kaldık. Elimizdeki teknolojileri kullanarak üretim 
sağlayamadık çünkü bütün eğitim sistemimizde tekno-
lojiyi nasıl kullanacağı, ne amaçla kullanacağı, nasıl bir 
fayda üreteceğini, nasıl bir ekonomik değer elde edece-
ği kültürünü öğretmedik. Herkes FATİH projesinde şeklin 
nasıl olacağını konuştu ancak içerik konuşulmadı. Bizim 
e-birey tanımını yaparak bu kavram üzerinden nesil ye-
tiştirmemiz lazım. Teknoloji geşitikçe bilgi, bilgi geliştikçe 
teknoloji gelişir. Teknolojiyi muhafaza eden çok önemli 
yerler var. Wikileaks olayını hepimiz biliyoruz. Günümüz 
dünyasında klasik yani konvansiyonel silahların günü-
müz dünyasında ehemmiyeti yoktur. Sonuç itibariyle 
bizim bütün bu dünyayı yeniden, yeni dünya düzenine 
göre birçok şeyin tarifini ve tanımını yeniden koymamız 
lazım.  Wikileaks Amerika’nın bir siber savaş denemesi 
ve provasıdır. Kaç ülkeyi bir mermi atmadan nasıl değiş-
tirdiğini gördük. Arap ülkelerinin ne hale geldiğini gördük. 



Kültepe
hak ettiği
değeri bulacak

ASKON Kayseri şube başkanını özellikle tebrik et-
mek istiyorum. Kültepe ekonomi zirvesinin ismi 
için. Erciyes, Kayseri, Kapadokya yapabilirdi ama 

Kültepe yaptı. Bu konuya ne kadar önem verdiğini gösteri-
yor. Önümüzdeki senelerde Kültepe’den yapılacak yayın-
lar ile Kültepe hak ettiği değeri bulacaktır.

CELAL TOPRAK
TGRT Haber

Ekonomi Müdürü

da da akü üretebilecek bir konuma geldik. Çağımız enerji 
çağı. Yani enerjinizin ne kadar dayandığı çok önemlidir. 
Sahadaki askerin kullanımından, İHA’larımız, SİHA’ları-
mızın havada kalış sürelerine kadar çok mühimdir. Tabi 
bunlar kullandığınız bataryanın kapasitesi ile alakalı bir 

durum. Bununla birlikte bataryanın gücü ile kalitesi ile 
alakalı. Biz ASPİLSAN olarak önemli bir yatırım planlı-
yoruz. Bu yapacağımız yatırım ile ülkemize çok önemli 
bir girdi sağlayacağız. Tek bir pil çeşidinin 2016 yılındaki 
ithalatımız 65 milyon dolardır. Bunun gibi birçok alanda 
ithal ikameyi sağlayacak yapıyı kuracağız.

W W W . K U L T E P E . C O M



Erciyes Üniversitesi adına hepinizi saygıyla selam-
lıyorum. Üniversitemizde eğitim kalitesini yükselt-
me çalışmaları çerçevesinde öğrenci merkezli 

yenilikçi ve girişimci, araştırmacı, proje odaklı ve lider 
özellikli mezunlar yeni bir eğitim öğretim modeli gelişti-
rilmeye çalışılmaktadır. Kısaca bilgi veriyorum. Bir araş-
tırma yaptık. Neden iş bulamıyorlar? Bir takım kurslara 
gidiyorlar sertifika alıyorlar ve böylece iş yapabilir hale 
gelmeye çalışıyorlar. Öğrenci de çok fazla farkındalık 
oluşmadığı için en kolay geçebileceği dersleri seçiyor, bir 
kariyer planı yok,  mezun olduktan sonra da herhangi bir 
yetkinliğe ulaşmadan maalesef diplomasını alıyor ve bu 
bugünün Türkiye’sinde üniversite mezunu gençlerin iş-
sizlik sorunu ortaya getirmiyor. Türkiye’de bugün işsizlik 
oranı neyse üniversiteli gençlerin işsizlik oranı bunun iki 
katı. Dolayısıyla öncelikle üniversitemizdeki gençlerin iş 
yaşamına en iyi şekilde hazırlanabilmesi için öncelikle 
bizim ne yapmamız gerekiyor? Herhangi bir programdan 
mezun olan öğrencilerimizin kazandırmanın gereken ye-
terlikleri belirlememiz gerekiyor. Bu yeterlikler paydaşla-
rın görüşleri alınarak şartlarında yetiştirmemiz gereken 
öğrencilerimize kazandırmanın gereken yeterlikleri ne 
olacak? Sonra da bu yeterliklerini kazandırmak için üni-
versitedeki ders bilgi paketi dediğiniz dersin amacı öğren-
me hedefleri ve bunların ne derecede gerçekleştirdiği gibi 
konular bu yeterliklere göre tekrar gözden geçirilecek. 4 
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Neden iş
bulamıyorlar?

PROF. DR. MEHMET
SITKI İLKAY
Erciyes Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı

temel tema var çalıştığımız. Birincisi eğitim öğretim ikin-
cisi AR-GE üçüncüsü toplumsal hizmet ve topluma kat-
kı ve dördüncü olarak kurumsal yapının güçlendirilmesi. 
Asıl önemli olan bilginin ticarileşmesidir. Sadece sunum 
yöntemi ile öğrenciyi iş hayatına alıştıramıyorsunuz. Bu-
nun için öğrencilerimiz ile kariyer yönlendirme merkezle-
rini kullanmaya başlıyoruz. Mezun edilince takip yapıla-
cak. Ne kadar sürede iş bulduğu gibi veriler toplanacak. 
Amacımız topluma daha faydalı insanlar yetiştirmek. 
Sadece bilgi olarak yani temel değerler bakımından ile-
tişim kurma yeteneklerini bakımından bu tür eğitimlerle 
kariyer düzenlendiği bir eğitim modeli uygulayacağız.



Ben 1992 yılında yurtdışında eğitim için burslu ola-
rak gittim. Gittiğimizde gördüğüm gidenlerin büyük 
bir kısmı geri dönmüyordu. Bu nedenle önemli 

bir makale yazdım.Son devrimi iyi yakalamamız gereki-
yor. 2000 yılına kadar olan bilginin toplamı, 2000 yılın-
dan sonraki dönemin toplamına oranla 800 katı.1992’de 
Amerika’da Türkiye ile ilgili haberleri 10 günlük gazete-
lerden alırken 5 sene içerisinde canlı yayınlar boyutuna 
geldik. Dolayısıyla bu hareketlilik olunca hızlılık olmaya 
başladı. Beyin göçer mi göç eder mi? Beyin göç edince 
insana dair ne varsa hepsi göç etmiş olur.İstediğiniz ka-
dar robot üretin yine yazılımı yapacak olan insan. Tersine 
beyin göçü gerçekleşir mi? Cumhuriyetin kurulmasından 
sonra özellikle 2. Dünya savaşından sonra yeni yaşam 
düzeni ile birlikte göç hız kazandı. Göç için devlet kendini 
koruma altına aldı. Çok yüklü tazminatlarla 5 katı tazmi-
nat ile orada kalabilirsin. Bu çözüm olmadı çünkü orada 
kazanacağı para daha fazla idi. Bu yeterli olmadı. 2007 
yılında yapılan güncelleme ile bir takım yaptırımlar daha 
geldi. Henüz sonucunu göremiyoruz. Özellikle ekonomik 
yetersizlikler ve işsizlik gibi nedenlerle Türkiye’nin elinde 

Yeni yaşam
düzeniyle
göç hızlandı

PROF. DR. AHMET CANSIZ
İstanbul Teknik Üniversitesi
Öğretim Üyesi

tutamadığı beyin takımı gelişmiş ülkelerde kolaylıkla iş 
bulmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkele-
re göç eden ve AR-GE’ye katılan bilim insanlarının ülkede 
kalan meslektaşlarına göre 4-5 kat daha fazla yayın ve 
patent ürettiği tahmin edilmektedir. Bu bizim ülkemiz için 
daha da fazla. Demekki bizim insanlarımıza fırsat verilin-
ce daha fazla iş yapabilmekte. Dolayısıyla insanlarımızı 
muhafaza etmeliyiz.  Çünkü bu durum gelişmiş ülkelere 
avantaj sağlamaktadır. Neler yapmalıyız? İleri Teknoloji 
Enstitüleri kuruldu. Ancak ücret alabilmek adına program 
yetersiz kaldı. Ulusal laboratuarlar kurmalıyız. İsrafı ön-
lememiz gerekiyor.Etki değeri yüksek dergilerde yayın 
yapabilmemiz gerekiyor. Bunun içinde yerli markaların 
oluşturulması gerekiyor. Maaşların iyileştirilmesi gereki-
yor. Beyin göçü önlemez ancak bu kazanca dönüşebi-
lir. Planlanacak program ile tersine dönüş sağlanabilir.



Zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki ekonomik 
dengesizlik kadar sosyal, hukuki güvenlik denge-
sizliği de var. Batı, doğuyu ve güney ülkelerini gü-

vensiz hale getirerek oradaki beyin göçünü de tetikliyor. 
Ülkede sıkıntı olunca ilk terk edenler o yetişmiş kesim-
ler oluyor. Oradan kaçıp huzursuzluğu çıkaran ülkelere 
gidiyorlar. Türkiye’de göçün temel motivasyonu göçtür. 
Küresel ölçekte göç hareketliliği arttı. Saatler içerisinde 
başka   bir kıtaya göç edilebiliyor.  Ancak kapital öncüler 
ürünlerin serbest dolaşması gibi insanların göç etmesini 
istemiyorlar. Dünyadaki bazı insanlar diğerlerinden daha 
özgür. Onlarca zenginliğiniz olsa bile bir başka Avrupa ül-
kesine gidebilmeniz için sizden evraklar istiyorlar. Bunun 
konuşulması bile abes. Mallara gösterilen liberal bakış in-
sanlarda aynı durumu ortaya çıkarmıyor. İki tip hareketlilik 
mevcut biri göçmenlik biri mülteciliktir. Batı insanlarınca 
göç istenmeyen bir durum değil sadece kontrollü olarak 
istenen bir durum. Örneğin Almanya her yıl 1.000.000 
göçmen almazsa kaybolur. Göç almak zorundadır. Ne-
den bu kadar gürültü oluyor? Çünkü kontrol dışı bir göç 
istenmiyor. Türkiye göçmen depoluyor ardından Alman-
ya başvurular neticesinde seçerek alım yapıyor. En çok 
göçmen bulunduran ülke Amerika. 50 milyon göçmen 
bulunduruyor.  Dünya’ya hükmeden G8 ülkeleri aynı za-
manda en çok göçmen barındıran ülkeler. Göçmenlik ile 
ekonomi arasında doğrusal bir ilişki var. Göç konusunu 
çalışan biri olarak şunu ifade edebilirim, göç aldığı için bu 
ülkeler gelişiyor. Göçe karşı insanlar önce tepki gösteriyor 
ancak göç neticesinde üretim artıyor.Her artı nüfus ticareti 
canlandırır.  Unutmamak gerekir ki ülkemiz en gelişmiş 
ülkeler arasında yer alacaksa mutlaka göçe ve yetişmiş 
insan gücüne ihtiyaç olduğunu fark ederek yönetirsek göç 
bir bir güç haline gelir. Göç bir risktir. Göçmenler yerel 
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halktan 3 kat fazla girişimcidir. Amerika’daki küresel tek-
noloji şirketlerinin %40’ını göçmenler kurdu. Apple, Go-
ogle, Amazon gibi. Türkiye’nin en zenginleri listesindeki 
5 kişiden 3 kişi göçmen kökenlidir.Almanya’da sadece 1 
yılda göçmenlerin yaptığı patent sayısı 25.000’dir. Yani 
göçmenler gidilen ülke için bir yük değil fırsattır. Önem-
li olan bunu iyi ve güzel yönetebilmektedir. İtalya’ya, 
İspanya’ya niçin göç vermiyoruz? İş anlaşmaları sebe-
biyle Almanya’ya Fransa’ya gidenler göç ağları kurarak 
oradaki sayımızın artması başladı. Ancak Güney Avrupa 
ülkelerinin durumu farklı. İtalya’ya İspanya’ya gelen göç-
menler kendi  sömürdükleri ülkelerden göç almaktadır.

PROF. DR. YUSUF
ADIGÜZEL
İstanbul Üniversitesi
Öğretim Üyesi

Göç neticesinde
üretim artıyor

Sundar Pichai
Google / Ceo

Hindistan Kökenli
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Beyin göçünün çözümü eğitimdir. Beyin göçü olarak 
tarihimizdeki en büyük üçüncü beyin göçü hare-
ketliliğini yaşıyoruz. Bu eğitim açısından da büyük 

bir kayıp. Her sınıftan birkaç öğrenci çıkarken onlarda 
dış ülkeleri tercih ediyor. Bizler Suriye’den gelen insan-
lara eğitim veremedik. Dr. Mehmet Öz Amerika’da tele-
vizyon programı yaparken biz fayda sağlayamadık. “En 
büyük israf keşfedilmemiş yetenektir.” Hazır olmadığımız 
için sadece lojistik destek sağlayabildik. Facebook’un 
%75 çalışanı yabancı. En milli ve yerli olup katkı veren 
firma durumunda. İnsan odaklı yaklaşım yapılmıyor. Netf-
lix’in en büyük rakibimiz Youtube değil, uykudur demesi, 
İnstagram’ın insanların tüm gün ekranlara bakmasını is-
tiyoruz demesi bunlar insan odaklı çalışma yapmadıkla-
rını gösteriyor. Ürünleri bize uygun yapmamız gerekiyor. 
Ekonomiye katkı yerel olup küresel düşünerek yapılır.

Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın gündeminde 
göç meselesi. Amerika’nın Meksikalı göçmenlerle 
uğraşıyor, Avrupa’nın bize yardım etmesi onların 

önemli bir kriz meselesi olarak görmesi dolayısıyladır. Ben 
bir ekonomistim. Nufüsla ilgili bir değerlendirme yapaca-
ğım. En kalabalık ülkeler birinci olarak Çin, ikinci Hindis-
tan, üçüncü Amerika. Gayrı safi satın alma gücüne göre 
dünyanın en büyük ekonomisi Çin’e ait. Ama yurtiçi ha-
sılaya göre, net rakam üretimine göre değerlendirirseniz 
birinci sırada Amerika ikinci sırada Çin. Nüfusa göre eko-
nomi olarak Hindistan 6. Sırada yer alıyor. 3. Büyük eko-
nomisi Japonya’ya ait. Ekonomik açıdan güçlü olmanın bir 
ayağı da nüfus açısından güçlü olmak. İlk 10’un içerisinde 
bu kadar katma değeri yüksek üreten -birkaç istisna hariç- 
nüfusu düşük hiçbir ülke yok. Ekonomi ile nüfus örtüşen 
bir durum. Bir de göçmen durumu var. 3.570.000 Suriyeli 
ülkemizde yaşıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar netice-
sinde 1/3’i ülkelerine dönüyor. Yani 2/3 ülkemizde kalacak 
gibi görünüyor. Türkiye açısından durum bu şekildedir.

ERCAN ALTUĞ
YILMAZ

PROF. DR. SEFER ŞENER

Eğitim Bilimci, Yazar

İstanbul Üniversitesi
Öğretim Üyesi

Tüm dünyanın
gündemi göç



Kökler, dünü temsil ediyor. Aileyi, aidiyeti, yüzyıllar-
dan süzülüp gelen geleneği, inançları ve değerleri 
temsil ediyor. Bir kimlik duygumuzu veriyor. Kanatlar 

ise yarını temsil ediyor. Araştırmanın, öğrenmenin, bilme-
nin verdiği güç ile süzülen kanatlar ise geleceğe daha po-
zitif bakabiliyor. Her iki kavramı bir araya getirmek zor. Bri-
ne daha fazla sarılmak kaybolmayı doğurur. İkisini birlikte 
sürdürebilmek ekonomimizi daha iyi ufuklara götürecektir.

Vakıf Katılım olarak yüzde yüz sermayesi Vakıf-
lar müdürlüğüne ait bir kamu bankasıyız. Katılım 
bankacılığı konvansiyonel bankacılığa alternatif 

olması gereken bir bankacılık şeklidir. Mürabaha ürün-
lerinin dışına çıkılarak ilerlenmesi gerekiyor. Sürdürü-
lebilirlik açısından bankacılık sürdürülebilirliğin yoğun 
olduğu bir alan. Çek, senedin bulunduğu Kültepe’yi ele 
alırsak bankacılığın ilk şekillerini görebiliriz. Osman-
lı dönemine gelecek olursak Osmanlı bir vakıf medeni-
yeti.Burada para vakıflarının kurulması ile bankacılığın 
ciddi bir şekilde yer aldığını görüyoruz. 1900lü yıllarda 
değişimler ile beraber büyüyor günümüzde ise pazar-
daki payı %5 civarına gelmiştir. Faiz sarmalında kitlenip 
kaldık. Buradan çıkışı ise ortaklık ve sermaye piyasala-
rına açılımda görüyoruz. Bu durum katılım bankacılığı-
nın gerçekleştirdiği ürünler ile olduğunu düşünüyorum.

TÜRKiYE EKONOMiSiNiN GENEL GÖRÜNÜMÜ

VE SÜRDÜRÜLEBiLiR BÜYÜMENiN ÖNEMi

HAKAN GÜLDAĞ

İKRAM GÖKTAŞ

Dünya Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi

Vakıf Katılım Genel Müdürü



Türkiye genel anlamda birincil nesil reformları başar-
makta müthiş bir ülke. Tarihi bir anayasa değişikli-
ği, ekonomi yönetimindeki değişikliklerde iyi ancak 

ikinci nesil reformlara gelindiğinde ekonomi bürokrasisin-
de zihinsel bir reforma ihtiyacımız var. Yeni bir bakış açı-
sı ve süreç oluşturmaya yönelmek gerekir. Atılım yapma 
potansiyeli olan ülkelerin gelişmiş ülkelere oranla tırma-
nacağı alanın bilgi ekonomisi ve dijital kalkınma olacağı 
öngörülüyor. Ülke olarak bizim bu anlamdaki ikincil ne-
sil reformlara ağırlık vermemiz gerekir.Buna bağlı olarak 
hukuk ve eğitim alanında reformları sürdürmemiz gere-
kir. Hukuk alanında kararların daha hızlı ve etkin çıkma-
sı ekonomi ve ticari ihtilafların sonlandırılması önemlidir. 
Anaokulundan yükseköğretime kadar olan modelleri göz-
den geçirip yenilemeler yapmamız gerekir. Son olarak ise 
sürdürülebilir istihdam önemlidir. Raporlara bakılınca çalı-
şabilir nüfus konusunda 9. ülke olarak görünüyor. Bu ça-
lışabilir nüfusu hangi alanlara doğru yönlendirmemiz ge-
rekiyor,  bu söz konusu istihdama bilgi ekonomisi ve dijital 
kalkınmaya dayalı yeni parametre ve fonksiyonları nasıl 
kazandıracağımız konularına yoğunlaşmamız gerekiyor.

PROF. DR.
KEREM ALKİN
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM)
Genel Sekreteri

Hukuk ve
eğitim alanında 

reformlar



Türkiye’de sürdürülebilirliğin en önemli şartlarından 
bir tanesi de üretimdir. Üretimi başarılı üretebilirsek 
sürdürülebilirliğe katkı sağlamış oluruz. Sektörün 

bir temsilcisi olarak önceki yılları göz önüne alırsak geç-
tiğimiz senelerde kuraklıklara rağmen 16 milyon tonluk 
üretimlerden 20 milyon tonluk üretime çıkıldı. Belirlenen 
kotaların aşılmış olduğunu gördük bu da çiftçimizin gü-
cünü göstermektedir.  Üretim gücümüz belli iken satış 
unsurunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Örneğin 2016 
yılında dışarıdan şeker alımı söz konusu idi. Avrupa’da 
bu duyum neticesinde fiyatlar %25 ölçüsünde arttı. Biz-
de bunu görünce çalışmalarımıza erken başlayarak it-
halat yapılmasını engelledik. Şeker kurulunda yaşanan 
sorunlar neticesinde denetimlerin zayıflaması ile nişasta 
bazlı şekerler ve kimyasal yüksek yoğunluklu tatlandırıcı 
getirtildi. Bu bizim üretimimize eşdeğer hale geldi. İngil-
tere’de nişasta bazlı şeker kullanımı %2 iken ülkemiz-
de kota %10 ve reel kullanım oranı %15’i geçmektedir. 
Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar ülkemizde üretilmiyor 
ve tamamen kimyasaldır. Kontrolsüzlük ve denetimsiz-
lik söz konudur. Gerçek şekere dönüş yapılmalıdır. Aynı 
sorunlar devam etmekle beraber satış sorunu da devam 
etmektedir.  Bakanlığımız Şeker kurulunun yerini aldı. 
Düzenlemeler neticesinde tedbirler alınmaya devam ettiği 
sürece ithalat yapımından ihracat yapımına geçeceğiz.

VE SÜRDÜRÜLEBiLiR BÜYÜMENiN ÖNEMi

HÜSEYİN AKAY
Kayseri Pancar Ekicileri Koop. 
Yönetim Kurulu Başkanı

20 milyon
tonluk üretim

TÜRKiYE EKONOMiSiNiN GENEL GÖRÜNÜMÜ



2016 yılında hem ekonomik hem siyasi sorunlar ya-
şandı ve bunlar makro göstergelerimize yansıdı an-
cak bu şoklar yıkamadı ve daha güçlendik. Dünya-

nın bir başka ülkesinde bunun gerçekleşme ihtimali yok. 
Şoklar artık bizi etkilemiyor. Afrin olayı neticesinde borsa-
da aşağı yönlü bir hareket beklenirken tersine etki yaptı 
ve yükselişler oldu. 2017 yılında toparlandık ve en büyük 
gelişimlerden birini yaşadık. Bu durumun kalıcı olup olma-
dığına yönelik sürdürülebilirlik ile ilgili riskleri hesaplıyo-
ruz. Negatif bir veriye rastlamıyoruz. En büyük 10 ekono-
mi yolunda doğru ilerliyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomilerinden biriyiz. Biz Avrupa Birliği merkezli bir 
ticaret geliştirirken ekonomi Çin ve Asya’ya kayıyor. Eski 
ipekyolu havzası tekrar canlanıyor. Bunun içinde İstanbul 
bir merkez olacak. Enflasyon ve faiz ile mücadeledeki ka-
zanımlarımız gelecek adına ümit veriyor. İstihdamda iler-
leme ve işsizlikte gerilemeler grafiksel olarak görünüyor.

HİMMET KARADAĞ
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu
Başkanı & Varlık Fonu Başkanı

En büyük 10
ekonomi
yolunda

ilerliyoruz



MiLLi SAVUNMA SANAYi GELiŞMELERi

ASPİLSAN Kıbrıs Barış Harekâtından çıkarılan so-
nuçlar doğrultusunda 1981 yılında Kayserili hayır-
severler tarafından kurulup TSK’ya bağışlanan bir 

şirkettir. TSK’nın pil ve batarya ihtiyaçlarını karşılamak, 
dışa bağımlılığını azaltmak ve ileri teknolojiyi getirmek 
gibi bir misyona sahiptir. 2016 yılında yapısını değiştire-
rek ileri teknoloji, mobil enerji sistemlerinin gelişmesi ile 
şirket bir enerji şirketi haline gelmiştir. Batarya ve akü ih-
tiyacını karşılama konusunda ileri düzeye ulaştık. Yakın 
zaman içerisinde sivil alanda da faaliyet göstereceğiz. 
THY’nin uçak aküsünü ürettik sivil havacılığa da geçiş ya-
pacağız. Yenilenebilir enerjiyi ürettikten sonra nasıl depo-
layacağımız önemli bir meseledir. Bizim yatırımlar yapa-
rak farklı bir batarya yapımına geçmemiz gerekmektedir.

Siber savaş dediğimiz binlerce yıldır alışılagelen 
savaş biçimlerinden farklı bir savaş çeşididir. Sı-
radan bir savaşta kimin nereyi, hangi menzilden 

vurduğu ve vuracağı, silahların gücü bellidir ve ölçülebilir 
ancak siber savaşta siber saldırıların nereden geleceği, 
kaynağının ne olduğu, hedefi, nereyi vuracağını bilmiyo-
ruz. Menzilinin ne olduğu noktasında bir sınırlama yok. 
Asıl yeni dünya düzeninde yapılan savaşlar bildiğimiz 
savaşlar değil. Siber savaşlar normal savaşlardan daha 
tehlikelidir. Obama, hava, nükleer gibi her türlü savaşa 
karşı önlem aldıklarını ancak siber savaşa karşı önlem 
alamadıklarını açıklamıştı. Siber ordu kurdu ve başına 
da bir general atadı.  ABD’nin siber savunmaya harca-
dığı miktar yılda 30 milyar dolar. Buna rağmen elekt-
rik sistemlerine yapılan saldırı neticesinde 3-4 günlük 
kaybının 16 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Sonuç-
ta  konvansiyonel silahlar dahi yazılımlar ile yapılıyor. 
Ancak bu yazılımlara hakim olursak başarıya ulaşırız.

İLHAN BÖLÜK

Prof Dr. MUSTAFA ALKAN

Aspilsan Yönetim Kurulu
Başkanı

HAVELSAN
Yönetim Kurulu ÜyesiYazılımlara

hakim olursak
başarıya
ulaşırız



ASELSAN 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı esna-
sında meydana gelen haberleşme sistemimizde 
meydana gelen zafiyet neticesinde kuruldu. Dö-

nemin ambargosu neticesinde kuruldu. Sadece haber-
leşme değil 15 farklı alanda faaliyet göstermektedir. Bu 
alanlarda yerli ve milli çözümler sunulmaktadır. Günümü-
ze geldiğimizde geçen sene ASELSAN  1.450 milyon do-
lar ciro yapmış ve 208 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. 
Toplamda 65 ülkeye ihracat yapmaktadır. Önemli olan 
tasarım yapmak, atılım yapmak ve bu ürünlerle lider ol-
maktır. Üretim gelecek, üretim ekonomiyi getirecektir. Ar-
ge ye harcadığımız miktar 469 milyon dolardır. ASELSAN 
boşuna ASELSAN olmuyor. Belli bir kısmı ise öz kaynağı 
ile yapılan harcamalardır. Daha ileri seviye için devletin 
dışında özel sektörün dahili çok hayatidir. Bir iki firmanın 
yerli ve milli olması değil tüm paydaşlarıyla yerli ve milli 
olması gereklidir. 3078 Ar-ge personeli çalışmaktadır.195 
doktoralı personel vardır. Bu kapasiteyi üretime yönelik 
değil milli çözümleri ortaya çıkartacak alanlara yönelmesi 
gerekmektedir. Radarda Avrupa’da 3. Firmayız, yazılım 
tabanlı telsizlerde ilk sıralardayız. Bu yıl ASELSAN Aka-
demi kurduk. 4 araştırma üniversitesinin dış kampüsü 
olduk. Özelliği doktora yapanlar çalıştığı projeden sorum-
lu olacak. Ders havuzu olacak ve farklı üniversitelerden 
eğitimciler gelecek. Yerli ve milli olduğu için eğitim yeri 
ASELSAN kampüsü sınırları içerisinde olacak. Bu uygu-
lama bir ilktir. Milli, yerli ve özgün bir yapı oluşturacağız. 
Günümüzde yaşanan siber ve teknolojik harptir, bilgiye 
ve teknolojiye sahip olursanız savaşın galibi olursunuz.

Kötü ev sahibi insanı mal sahibi yapar, kötü müt-
tefikte bizi sektör sahibi yaptı. Bugün Türkiye if-
tihar duyduğu bir savunma sanayine sahip oldu. 

Savunmanın sektör olarak ekonomik bir birim değil bir 
varoluş şekli olduğu dönemde yaşıyoruz. Kurşun artık 
adres soruyor. Benden alırsan beni, arkadaşımı vura-
mazsın, istediğim birini de vuramazsın deniyor. Yerli ve 
milli olmadığınız zaman başınız belada demektir. Bunu 
yaparken farklı gelişmelere tanık oluyoruz. İngiltere’de 
bir fonda misafir olduk. 100 milyar dolar toplayıp gele-
cek teknolojisine yatırım yaptılar. Silahlar hem akıllanı-
yor, yapay zeka ile beraber üstün özellikler kazanıyor, 
hem de kendisini üretene son derece sadık oluyor. Bu 
kırılma noktasına gelirken çok şükür ki bu savunma sa-
nayimizi var ettik. Makinalı Tüfeğin Sosyal Tarihi kita-
bında John Ellis 1 silahın 1700 kılıca eşdeğer olduğu-
nu yazar. Aynı kitapta 5 makinalı tüfek ile 10.000 ihvanı 
katlettiğini yazar. Neyse ki bizde milli savuma gelişmek-
te olup pek çok kabiliyetimizi geliştirme fırsatı bulduk.

PROF. DR.
MEHMET ÇELİK

DR. ŞEREF OĞUZ

Aselsan Teknoloji ve
Strateji Yönetimi Genel
Müdür Yardımcısı

Dünya Gazetesi
Yayın Kurulu Başkanı

Savunma bir
varoluş şekli



TÜRKiYE’DE PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN

MEVCUT DURUMU VE GELECEĞi

Bir ülke sahip olduğu markaları kadar zengindir. 
2017 yılında 60 mağaza açtık. Rakip analizi önem-
li. En başarılı olduğumuz pazar İtalya. Geçmişte 

en korktuğumuz İtalya idi. Şuan 16 tane satış mağazamız 
var İtalya’da. Hatta İtalya’da bir showroomda açtığımız 
yer ile farklı pazarlara girdik. Brezilya, Şili, Paraguay vs. 
İtalya’nın hazır giyimde  kilogram başına ihracat birim fi-
yatı ortalama 40-50 dolar arasında. Biz İtalya’ya bir mar-
kamızla kilogram başına 60 dolar değerli, diğer marka-
mızda kilogram başına 90 dolar değerli ürün satıyoruz. 
Sektörde 30 yıldır bir birikim oluştu ve yurtdışında Türk 
mağazası 3000 oldu ve 2 yıl içerisinde 5000 mağaza ola-
cak. Günümüzde ulaşılabilir lüks yapıyoruz. En kaliteli ku-
maş, malzeme,üretim, tasarım,inovasyon yapacaksınız 
ve bunları ulaşılabilir fiyat ile sunacaksın.Bir İngiliz atasöz 
der ki “Araplara kum, Türklere lokum satmadan tüccar 
olunmaz.” Bende şunu söyleyim İtalyanlara kendi marka-
nı satmadan da marka olunmaz. Taklit aslını yaşatır.Siz 
ne olursa olsun faha hızlı ve çevik olduğunuz zaman daha 
iyisini yapmış oluyorsunuz. Önemli olan inovatif ürünlere 
yönelmek. Müşterilere ne kadar faydalı olduğuna bakmak 
gerekir. Antibakteriyel ürünler, ütü gerektirmeyen kıyafet-
ler, koku işlemeyen giyecekler. Marka değeri dediğimiz za-
man ülke insnının kendinize olan inancını kazanabilmeniz 
çok zor.  Yurtdışında görene kadar senden alışveriş yap-
mıyor. Yurtdışında görünce onun vazgeçilmezi oluyorsu-
nuz.  Bu algıyı elbirliği ile ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ülkeler geliştikçe tarımdan sanayiye, sanayiden hiz-

met sektörüne doğru kayıyorlar. Hizmet sektörleri-
nin toplam gayrısafi yurt içi hasıla içerisindeki payı 

AB ülkelerinde %80 civarındadır. Türkiye ise %60 dolay-
larındadır. Perakende sektörü mikro ve makro bazlı bakıl-
dığında pek çok örtüşen ve ayrışan tarafları oluyor. Per-
kaendecilik sektörünün bir yandan büyümeye, istihdama, 
Türkiye’nin rekabet gücüne, nitelikli insan gücüne, genç ve 
kadın iş gücünün gelişimine büyük katkı sağlıyor. Eğitim 
düzeyi diğer sektörlere göre düşük görünüyor fakat önem-
li bir vizyonu var. Düşük eğitimli insanı alıyor kendi içeri-
sinde zaman içerisinde “yaşam boyu eğitim” felsefesi ile 
hizmet içi eğitimle sürekli geliştirerek adaptesini sağlıyor. 

Bir ülke
markaları
kadar
zengindir

SÜLEYMAN 
ORAKÇIOĞLU
Damat & Tween / Orka 
Holding Yön. Kur. Bşk.

PROF. DR.
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Erciyes Üniversitesi



Bir ülke sahip olduğu markaları kadar zengindir. 
2017 yılında 60 mağaza açtık. Rakip analizi önem-
li. En başarılı olduğumuz pazar İtalya. Geçmişte 

en korktuğumuz İtalya idi. Şuan 16 tane satış mağazamız 
var İtalya’da. Hatta İtalya’da bir showroomda açtığımız 
yer ile farklı pazarlara girdik. Brezilya, Şili, Paraguay vs. 
İtalya’nın hazır giyimde  kilogram başına ihracat birim fi-
yatı ortalama 40-50 dolar arasında. Biz İtalya’ya bir mar-
kamızla kilogram başına 60 dolar değerli, diğer marka-
mızda kilogram başına 90 dolar değerli ürün satıyoruz. 
Sektörde 30 yıldır bir birikim oluştu ve yurtdışında Türk 
mağazası 3000 oldu ve 2 yıl içerisinde 5000 mağaza ola-
cak. Günümüzde ulaşılabilir lüks yapıyoruz. En kaliteli ku-
maş, malzeme,üretim, tasarım,inovasyon yapacaksınız 
ve bunları ulaşılabilir fiyat ile sunacaksın.Bir İngiliz atasöz 
der ki “Araplara kum, Türklere lokum satmadan tüccar 
olunmaz.” Bende şunu söyleyim İtalyanlara kendi marka-
nı satmadan da marka olunmaz. Taklit aslını yaşatır.Siz 
ne olursa olsun faha hızlı ve çevik olduğunuz zaman daha 
iyisini yapmış oluyorsunuz. Önemli olan inovatif ürünlere 
yönelmek. Müşterilere ne kadar faydalı olduğuna bakmak 
gerekir. Antibakteriyel ürünler, ütü gerektirmeyen kıyafet-
ler, koku işlemeyen giyecekler. Marka değeri dediğimiz za-
man ülke insnının kendinize olan inancını kazanabilmeniz 
çok zor.  Yurtdışında görene kadar senden alışveriş yap-
mıyor. Yurtdışında görünce onun vazgeçilmezi oluyorsu-
nuz.  Bu algıyı elbirliği ile ortadan kaldırmamız gerekiyor.

Marka yapmak
hep anafikrim

oldu

AYDIN ERBAY
Lescon / Erbay Şirketler 
Grubu Yön. Krl. Bşk.



Burada doğduk,
burada öleceğiz
“Tebrik ve teşekkürüm genç yaşta birçok insanın hayatını bireysel yaşadığı, sadece 
şahsi geleceği için hesaplar yaparak nefsine uyup hırsıyla saldırdığı ortamda vatanı ve 
kutsal değerleri ön plana çıkarıp ulvi bir gaye için uğraşan bir araya gelip örgütlenen 
ülkesinin ekonomisini düşünen ve şehrine nasıl katkıda bulunurum diyen kardeşleri-
mizedir.”

MEHMET ÖZHASEKİ Çevre ve Şehircilik Bakanı

Tebrik ve teşekkürüm genç yaşta birçok insanın ha-
yatını bireysel yaşadığı, sadece şahsi geleceği için 
hesaplar yaparak nefsine uyup hırsıyla saldırdığı 

ortamda vatanı ve kutsal değerleri ön plana çıkarıp ulvi bir 
gaye için uğraşan bir araya gelip örgütlenen ülkesinin eko-
nomisini düşünen ve şehrine nasıl katkıda bulunurum di-
yen kardeşlerimizedir. Böyle işleri yapanlar toplumda ade-
ta harç olan insanlardır.  Taşları üst üste koyarsanız duvar 
olmaz. Birçok insan kalabalıkları oluşturur ama onları ör-
gütlü bir hale getiren insanları da tebrik etmek lazım. Kay-
seri hamsi festivali yapacak halimiz yok. Ticaretten alış-
verişten bahsetmeliyiz. Ticaretin ve alışverişin dışında bir 
fıkrası olmayan bir şehir. Evliya Çelebi seyahatnamesin-
de Kayseri’nin ticaretini anlatır. Böyle bir programın Kay-
seri’de olması ve Kültepe ismi bu anlamda isabetli olmuş.

    Ülke olarak dünyada kaç tane ülke varsa hepsine mal sa-
tıyoruz. Gitmediğimiz yer yok neredeyse. Bu müthiş bir 
başarı var ortada ve bu konuda kendimize güvenmeye 
devam edelim, ülkemize güvenmeye devam edelim, yatı-
rım yapmaya devam edelim. Ülkemiz güvenli bir liman ve 
sıkıntılara rağmen, istikrar olduğu için burada yatırımları 
rahatlıkla yapabilirsiniz. Gelecek seneyle ilgili uluslararası 
kuruluşlardan bir takım bize karşı felaket tellallığı adına 
kötü sinyaller vermeye çalışsalar bile en az bu civardaki 
büyümeyi yine sağlayacağımız ümidini taşıyoruz. Son on 
yıl içerisinde dünyada yapılan en büyük yatırımların altısı 
Türkiye’de yapılan yatırımlar. Bizim kendi içerimizde böyle 
bir dinamik yapımız var. Binlerce insan iş kurmaya çalışı-
yor, büyütmeye çalışıyor, dünyaya mal satmaya çalışıyor. 
Bunlar çok kolay işler değil ama bizim başka çaremiz yok. 
Bizim bir tane bayrağımız var, bir tane ülkemiz var, bir 
tane pasaportumuz var. Burada doğduk, burada öleceğiz.
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MEHMET BÜYÜKSİMİTÇİ
Kayseri Sanayi Odası Başkanı

Kültepe Ekonomi Zirvesi fikri ilk ortaya atılıdı-
ğı zaman Ali Bey böyle bir organizasyon ya-
parsak nasıl olur dedi. Muhteşem olur de-

dim. Çok zor bir süreç seni çok yoracak dedim.
Kayseri’de bir ilki başlattılar. Bu girişimin  çok başa-
rılı olacağına ilk günden beri, heyecanı gördüğüm-
den beri çok inanıyorum. Bize çok ümit veren kar-
deşlerimizin yaptığı program için teşekkür ediyorum.

Kayseri’de sanayi olarak neredeyiz kısaca bahset-
mek istiyorum. 1400 üyemiz, 3 sanayi bölgemiz ve 1 
serbest bölgemiz mevcut. Kültepe’de de gördüğümüz 
gibi ekonomi her daim içimizde olmuş. Gerek Selçuk-
lularda gerekse cumhuriyet zamanında. Çünkü tarım 
ve hayvancılığa çok elverişli olmayan bir ortamda bu-
lunduğu yere hizmet etmek isteyen insanlar yaşamış. 
Herkes bir çalışırken iki çalışmaya, dürüst olmaya, kü-
çüklü büyüklü herkes üretim yapmaya çalışıyor Kay-
seri’de. Bu yıl 1.900 milyon dolar civarında ihracat 
yaptık. 2.700 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduk. 
İstanbul’da böyle bir toplantıyı yapmak için 500-1000 
dolar para vererek insanlar gidiyor. Ancak burada dolu 
dolu bir toplantı yapılıyor ve düzenlemek bir o kadar zor.
Teşvik sistemlerinde cazibe teşvikleri açıklan-
dı ancak gelişmekte olan ancak gelişimini tamam-

lamamış Kayseri benzeri iller teşviklerden yarar-
lanamadı. Teşvik verilen illerde de performans 
sağlanamadı. Bilhassa stratejik yatırımlarda merkez 
Anadolu toprakları olmalı. Marmara havzası dolmuş taş-
mış.Yatırımların diğer bölgelere kaydırılması gerekiyor. 
Ülkenin tam olarak gelişmesi sanayinin ülke sathına ya-
yılması ile mümkün olur.Anadolu’ya yapılacak bir yatırım.
Sabit söylenmiş, lezzetsiz “limanı yok” gibi söylemle-
rin ortadan kalkması gereklidir. Bu gelişmiş ülkelerde 
böyledir.Geleneksel hale geleceğine inandığım Kültepe 
Ekonomi Zirvesi için Kayseri Sanayi Odası ve şahsım 
adına her türlü desteği vereceğimizi bildirerek omuz 
omuza çalışmayı sürdürmek istediğimizi iletiyorum.

Ekonomi
her daim
içimizde
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Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin ilk prog-
ramı yapılmadan önce sayın başkan-
larımızla istişare etmiştik.Bu güzel fik-
rin ve iyi niyetin ne kadar iyi neticelere 
vesile olduğunu hep birlikte görüyoruz. 
İkincisini gerçekleştirdik. Önümüz-
deki yıllarda Kayserimizin en önem-
li faaliyetleri arasında yer alacaktır. 
Anadolu aslanlarının, bu toprakların 
yetiştirdiği çocukların, yerli ve milli in-
sanların geliştiridiği proje olarak sizleri 
atacağı adımın çok önemli olduğunu 
ifade etmek istiyorum.Ekonominin 
%51’inin moral olduğunu ele alırsak 
bu toplantınında son derece önemli 
olduğunu belirtmek istiyorum. Marifet 
iltifata tabidir. Bu programın gerçek-
leştirilmesi için elini taşın altına koyan 
herkese teşekkür etmek istiyorum. 

İSMAİL EMRAH KARAYEL
Kayseri Milletvekili

Kayserimizin
önemli faaliyet-
leri arasında
yer alacaktır

Bugün burada yapılan çalışma için 
ASKON yönetimine teşekkür ediyo-
rum. 16 sene akademisyenlik yapmış, 
5 yıl Kalkınma Ajansı genel sekreter-
liği yapmış ve 5 yıl belediye başkanlı-
ğı yapmış birisi olarak oturum başlığı 
olan savunma sanayisi ile ilgili bilgile-
rimi paylaşacağım. Savunma sanayi 
çok önemli olmasına rağmen çok vakit 
kaybetmişiz. Dünyadaki tüm gelişmiş 
ülkelere baktığımızda savunma sa-
nayisi gelişimi olana ülkeler gelişmiş 
ülkeler statüsündedir. Savunma sana-
yimiz şu anda %68 gibi bir yerlilik ora-
nına sahip. Bu son 15 yılda %30’lar-
dan bu seviyeye geldi. Bunun artarak 
devam etmesi ülkemiz ve coğrafya-
mız açısından çok değerli. Bu gelişi-
min artarak devam etmesini diliyorum. 

MUSTAFA PALANCIOĞLU
Melikgazi Belediye Başkanı

ASKON
yönetimine
teşekkür
ediyorum

KÜLTEPE 
iÇiN
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Tabletlerin Kaniş dilinden Türkçe’ye 
çevrilmesi ve bu bölgede ortaya çı-
kan ticari faaliyetlerin bugün iş ortak-
lığı diye tabir edeceğimiz işletmelerin 
kurulduğunu o tabletlerde görüyoruz. 
Ticarette kadınlarında önemli bir rol 
üstlendiğini, hanımefendilerin beyler-
le ticari faaliyet kurup nasıl olacağını, 
hangi ölçeklerde olacağı belirtiliyor. 
4000 yıl önce borç paraya olan faizi 
de orada görüyoruz. Bu gerçekten 
hareketle bu bölgenin ticarete ne 
kadar yatkın olduğunu görüyoruz. 
Ekonomi bakanı olduğumuz dönem-
de bu tabletler ile tanıştım. Yurtdışı 
seyahatlerimizde de bu tabletlerin 
minyatür halini hediye ettik ve büyük 
ilgi gördü. 4000 yıl önceki yazılır bir 
hukukun, ticaret hukukunun, ortaklık 
hukunun, çek-senet hukukunun ve 
ortaklık hukukun Kayseri’de yaşan-
dığını gördük ve anlatmaya çalıştık. 
Bunu anlatmak bizlerin görevidir.

Üçüncüsünü yapmak gibi artık gele-
neksel bir organizasyon haline getiren 
ASKON’u tebrik ediyorum. Bundan 
sonra nice nice organizasyonlarla Kül-
tepe Ekonomi Zirvesi’ni şehrimizden 
bütün Türkiye’ye bütün Dünya’ya ya-
yılan bir organizasyon haline getirme-
miz gerekiyor. Ciddi bir motivasyon 
ciddi bir inanç var. Bu motivasyonla 
inancı, ülkemiz için katkı sağlaya-
cak bir sonuca çevirmemiz gerekiyor.
 
Tarımda önemli buluşlara imza atıl-
dı, bunu sanayiye dönüştürebilmemiz 
lazım. İlk önce çözmemiz gereken iş 
bu işi yapan insanların değerli ve kıy-
metli olduğunu anlatmaktır. Yanında 
bir tane insan çalıştırandan binlerce 
insan çalıştırana kadar üretim yapan 
herkesin bir sanayici kadar kıymetli 
olduğunu fark ettirmeliyiz. Herkes bu 
ülkede değerlidir, kıymetlidir. Onla-
rın bu şekilde tarımda kıymetli oldu-
ğunu algısını oluşturmamız gerekir.

MUSTAFA ELİTAŞ AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR
Ekonomi Eski Bakanı Kocasinan Belediye Başkanı

Bu bölgenin
ticarete ne kadar
yatkın olduğunu
görüyoruz

Üretim yapan
herkes
kıymetlidir

NELER
DEDiLER?
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ASKON
Kayseri’ye

Kültepe Markasını
Kazandırdı

ALİ ÖZCAN Kültepe Platformu Başkanı
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Kültepe Ekonomi Zirvesi hazırlıkları hakkında ko-
nuşan Ali Özcan “ASKON içerisinde Kültepe 
Ekonomi Platformu oluşturduk ve bu iş adam-

ları tüm işlerini bırakarak Kültepe’yi bir marka haline 
getirdi. Bugüne kadar bakanlar, bakan yardımcıları, 
milletvekilleri, Kayseri bürokrasisi, Türkiye’nin en önem-
li üretim yapan firmaları ile bir organizasyon yaptık. 
Üçüncü zirvemizi yapmaya hazırlanıyoruz. Şehrin or-
ganizasyonu sahiplenmediği zamanlardan bu günlere 
geldik. Bu sene Valilik himayesinde geniş katılımlı ve 
hedefleri olan bir programın taslağını oluşturduk. Kül-
tepe’nin dünya markası olması artık an meselesi” dedi.
Özcan, “ASKON olarak Türkiye genelinde 40 şube,14 
temsilci ve yurt dışında 15 ofisi ile yaklaşık 6 bin üye işa-

damıyla faaliyetlerde bulunmaktayız. Kuruluşundan günü-
müze ülke yararına birçok faaliyet ve etkinliğin altına imza 
atmış kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan AS-
KON olarak, Türkiye’nin ekonomisinin bugünü ve yarınını 
veriler ışığı altında masaya yatırmak, öne çıkan sektörler-
deki gelinen noktaları değerlendirmek ve önümüzdeki dö-
nemde yeni yurt dışı iş fırsatlarını tacirlere tüm yönleriyle 
tanıtmak için Kayseri’de “Kültepe Ekonomi Zirvesi” adıyla 
zirve düzenliyoruz. Bu konudaki zirvemizi, Dünyanın ilk 
ticari anlaşmaları olan çivi yazılı kil tabletlerin bulunduğu 
Kültepe’nin içinde bulunduğu güzide şehrimiz Kayseri’de 
yapmak istememizdeki amaç; önümüzdeki dönemler-
de dünya ticaretinin nabzının eskiden olduğu gibi Tür-
kiye’den tutulacağını göstermektir.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Aslanlar İş 
Adamları Derneği 
Kayseri Başkanı Ali 
ÖZCAN, Kültepe’nin 
Kayseri için önemine 
değindi.
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Ticaretin başladığı yer
Kültepe Kaniş Karum
Eski adı Kaniş veya Neşa olan 

Kültepe, Kapadokya Krallığı’nın 
merkezi Kaiseria’nın (bugünkü 

Kayseri) 6 km kuzeydoğusundadır. 
Sivas’tan gelen doğu-batı ve Malat-
ya’dan geçen güneydoğu-batı ve gü-
neyden kuzeye ulaşan tarihî ve doğal 
anayolların birleştiği noktadadır. MÖ 
III. bin yılın sonlarından itibaren böl-
gede hüküm sürmüş Kaniş Krallığı’nın 
merkezi olup aynı zamanda Anado-
lu’daki Asur Ticaret Kolonileri sistemi-
nin başşehridir. Kültepe, MÖ III. binin 
sonlarında ve II. bin yılın ilk çeyreğinde 
Anadolu-Suriye-Mezopotamya arasın-
da parlak bir ticaret ve sanat merkezi 
olmuştur. Kültepe, dünya müzelerine 
ve eski eser pazarlarına dağılan ve 
“Kapadokya tabletleri” olarak bilinen 
çivi yazılı belgelerin ilk kez ortaya çık-
tığı 1871 yılından beri bilinmektedir.

Kültepe’deki ilk sistemli kazılar 1948 
yılında Türk Tarih Kurumu adına Prof. 
Dr. Tahsin Özgüç (Ö. 2005) başkan-
lığında gerçekleştirilmiştir. Kazılar, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına 
Türk Tarih Kurumu ve Ankara Üniver-
sitesinin bilimsel ve maddi destekleri 
ile yapılmaktadır. Ankara Üniversite-
si emekli öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Kutlu Emre ile birlikte yürütülen 
kazı, Emre’nin ölümü (2014) üzerine 
hâlen Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu baş-
kanlığındaki bir ekip tarafından yapıl-
maktadır. Kültepe-Kaniş kazıları 2006 
yılından itibaren Kayseri Büyükşehir 
Belediyesinin çok önemli proje ve 
ekipman desteğiyle ivme kazanmıştır.

Tepe/Höyük/Kaniş

Etrafındaki ova seviyesinden 21 m 
yükseklikte olup yaklaşık 550 m ça-
pındadır. Höyükte yapılan kazılar, en 
erken yerleşimin günümüzden en az 
5000 yıl kadar eskiye (Eski Tunç Çağı 
I) gittiğini göstermektedir. Bundan 
daha erkene tarihlenen yerleşim katla-
rına henüz ulaşılamamıştır.
Anadolu Platosu ve Kuzey Mezopo-
tamya ile Kuzey Suriye arasında Eski 
Tunç Çağı II Dönemi ile başlayan ya-
kın ilişkiler kazılarda keşfedilen ithal 
çömlekler, silindir mühürler ve metal 
objelerle belgelenir. Kültepe’de bulu-
nan Orta Anadolu’da yabancı mücev-
her örnekleri, III. Ur Kral Mezarları’nda 
bulunanlara benzer. Eski Tunç Çağı 
sonunda güneyindeki komşularıyla 
olan yakın ilişkiler sonucunda zengin-
leşen Kültepe’nin anıtsal binalarla do-
natıldığı görülür. Kültepe’nin bu zen-

gin çağında dikkati çeken yerel sanat 
eserleri arasında su mermerinden ya-
pılmış idol ve heykeller yer alır.

Yazının kullanıldığı oldukça gelişmiş 
güneyli toplumlarla bağlantı kurulmuş 
olmasına rağmen bu dönemde Ana-
dolu henüz bir yazı tipi geliştirmemiş 
veya kullanmamıştır. Bu dönem Ana-
dolu’suna ait en eski bilgiler, MÖ XXIV-
XXIII. yüzyıllarda yaşamış olan Akkad 
Kralı Sargon ve torunu Naram-Sin’in 
kahramanlıklarını anlatan efsanevi 
“Savaş Kralı/Şartam-hari” metinleridir. 
“Şavaş Kralı”, tüccarların şikâyetleri 
üzerine Orta Anadolu’daki Purushat-
tum şehrine savaş açmıştır. Daha 
sonraki yıllarda ise torunu Naram-sin, 
aralarında Hatti Kralı Pampa ile Kaniş 
Kralı Zipani’nin de olduğu 17 kralın 
oluşturduğu koalisyonu yenmiştir.

Kültepe’de Eski Tunç Çağı III tabaka-
larını Mezopotamya ve Kuzey Suriye 
ile yakın ilişkiler kurulan Asur Ticaret 
Kolonileri tabakaları takip eder. Bu 
dönemde Kültepe, Kaniş Krallığı’nın 
merkezidir. 

Sarayların haricinde, höyüğün üze-
rinde yer alan ve tamamen gün ışı-
ğına çıkarılmış, planları nedeniyle 40 
m aralıkla inşa edilmiş iki büyük bina 
önemlidir. Yazılı belgelerde ilk Hitit 
kralı olarak kabul edilen Anitta’nın 
Neşa’da tapınaklar yaptırdığı bildiril-
mektedir. Tepede, Koloni Çağı’nın geç 
safhası olan I b katında açığa çıkartıl-
mış birbirine benzer plandaki bu ya-
pıların söz konusu tapınaklardan ikisi 
olması kuvvetle muhtemeldir. 5. ve 4. 
yapı katları Geç Hitit Dönemi’ni temsil 
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eder. Bu dönemde Kültepe, Büyük Ta-
bal Ülkesi’nin hâkimiyeti altındaki kral-
lıklardan birinin merkeziydi. Kültepe 
de bölgedeki diğer Geç Hitit beylikleri 
gibi MÖ VIII. yüzyılın sonlarına doğru 
Asurlular tarafından tahrip edilmiştir. 
Höyükteki son iki dönem, bir yapı katı 
(3) tarafından temsil edilen Hellenistik 
Dönem ve iki yapı katının (2-1) temsil 
edildiği Roma Dönemi’dir. Hellenistik 
ve Roma Dönemlerinde inşa edilen 
kent surları, Asur Ticaret Kolonisi Dö-
nemi yapılarının hemen üzerinde yer 
alır. Höyük, Geç Roma Dönemi’nde 
terk edilmiştir.

Aşağı Şehir ve Kaniş
Karumu

Tepeyi Asurluların “Karum” yani liman 
dediği aşağı şehir çevirmektedir. Mev-
cut bilgilere göre Tepe ile beraber çapı 
en azından 2,5 kilometreye erişmek-
tedir. MÖ III. binin sonuna doğru ku-
rulmuş olan Karum’da sonuncusu iki 
safhalı olan dört yerleşim katı vardır.
Bu alanda gerçekleştirilen kazılarda, 
Akadcanın eski Asur lehçesi ile yazıl-
mış 23.500’e yakın çivi yazılı tablet 
bulunmuştur. Tabletlerin çoğunluğu ti-
cari anlaşmalar, özel mektuplar, mah-
keme kararları, evlenme-boşanma, 
evlat edinme, miras ve esir ticareti gibi 
konuları içermektedir. Ayrıca sayıları 
az olmakla beraber edebî, tarihî me-
tinler, okul eksersiz belgeleri ve büyü 

metinleri de keşfedilmiştir. Keşfedi-
len bu yazılı belgeler Anadolu tarihini 
başlatmıştır. Ayrıca bu belgeler, Ana-
dolu-Mezopotamya-Kuzey Suriye ara-
sında kurulan geniş boyutlu ilk ulusla-
rarası ilişkileri de aydınlatmaktadır.
Yazılı belgeler bize, Karum’un kent 
surları ardında korunaklı bir şehir ol-
duğunu bildirmektedir. Karum II. kat 
şehri, meydanlar ve sokaklarla ayrı-
lan mahallelerden oluşmaktadır. Ana 
caddeler ve kaldırımlar genellikle taş 
döşelidir. Arabaların rahatça geçebile-
ceği genişlikte caddelerde atık su için 
drenaj kanalları bulunmaktadır. Mahal-
leler, birbirine çok yakın inşa edilmiş 
yan yana ve sırt sırta binalardan oluş-
maktadır. Asurlu tüccarlar yerel halkla 
birlikte bu mahallelerde otururdu. Bu 
evlerde kullanılan malzeme ve yapı 
tekniği geleneksel Anadolu tarzında-
dır. Bazı tüccar evleri içindekilerle bir-
likte tamamen açığa çıkarılmıştır. Bu 
binalarda arşiv odalarındaki tabletler 
ya ahşap raflarda ya da çömleklerde 
veya ahşap sandıklarda saklanmış 
veya hasırlara sarılarak istiflenmiştir.

Karumda tüm yapı katlarında ölüler, 
evlerin zemininde ya taş sanduka me-
zarlara veya küplere ya da doğrudan 
toprağa gömülmüştür. Ölüler silahları 
veya kişisel ziynet eşyalarıyla, öbür 
dünyadaki ihtiyaçları için seramik ça-
nak-çömlekle ya da metal kaplarla 
uğurlanmış hatta ölümden sonraki ha-
yatta iş yapabilsinler diye sermayele-
riyle birlikte gömülmüşlerdir.
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Metal ve Kumaş Üretimi

Bu uluslararası ticaret merkezinde 
metal birinci derecede önemlidir. Pek 
çok yerleşim yerinde maden atölyeleri 
bulunmaktadır. Atölyelerin mimari ya-
pısı evlerinkinden çok da farklı değil-
dir. Ancak içeride bulunan taş kalıplar, 
eritme kapları, üfleme çubukları körük-
lerle ayırt edilebilmektedir. Bakır, tunç, 
gümüş, altın, elektrum ve kurşun kap-
lar, silahlar, kemer tokaları, makaralar, 
çalparalar, iğneler, insan ve hayvan 
biçimli figürler ve çeşitli işlerde kullanı-
lan halkalar önemli bir koleksiyon oluş-
turmaktadır. Çivi yazılı belgeler, bir 
tüccarın ev eşyasının dökümünün bir 
kısmı olarak toplamda neredeyse 100 
kg gelen çoğunluğu kaplardan olu-
şan metal objelerden bahsetmektedir. 
Kaplara dökme ve dövme teknikleriyle 
şekil verilmiş, kulp ve diğer ayrıntılar 
ise perçinleme ve lehimleme yoluyla 
birleştirilmiştir.

Kaniş Seramiği

Kaniş, eski Yakın Doğu’nun en seçkin 
seramik üretim merkezlerindendir. Bu 
dönemde Anadolu seramiği biçim ve 
süslemede çeşit ve zenginlik bakımın-
dan doruk noktasındadır.

Evler, günlük ihtiyaç için kullanılmış 
çok sayıda ve çeşitli seramik tipleri ba-
rındırmaktadır. Bazı evlerde bulunan 
seramik eşya miktarı bir ailenin nor-

malde ihtiyaç duyacağından çok daha 
fazladır. Bu çömleklerin hiç kullanılma-
mış olmalarından bunların satılmak 
üzere bulundurulduğu anlaşılmaktadır. 
Daha büyük boydaki çömlekler ve bü-
yük tahıl küpleri ise depolarda düzgün-
ce istiflenmiştir.

Dinî Kaplar ve
Heykelcikler

Bazı kaplar gündelik kullanıma uygun 
değildir, dinî törenlerde kullanılmıştır. 
Bunlar Kaniş’e özgüdür ve Yakın Do-
ğu’da veya başka bir yerde örneklerine 
rastlanmaz. Çömleklerin büyük kısmı 
hayvan tasvirleriyle bezenmiştir. Pek 
çok kabın kulpları ve ağızları çoğun-
lukla boğa veya koç kafası olmak üze-
re hayvan şeklindedir. Bu teknik daha 
sonraki Eski Hitit Krallık Çağın’da da 
kullanılmıştır. Eski Hitit Krallığı Döne-
mi’ne ait pişmiş toprak kült eşyalarının 
kökeni de Kültepe’ye bağlanmaktadır.

Karumun Sonu

Henüz hiçbir yazılı kanıt bulunama-
masına ve mimari kalıntıların yeter-
sizliğine karşın, I a katı buluntuları 
Hitit kültürünün doğuşuna işaret eder. 
Özellikle bu katın mezarlarından topla-
nan veriler, bu kattaki yerleşimin sona 
ermesi ile Eski Hitit Krallığı Dönemi’nin 
başlangıcı arasında oldukça kısa bir 
ara olduğunu gösterir. I a yerleşiminin 
sona ermesinden sonra karum alanın-

da uzun bir süre yerleşim olmamıştır. 
Kültepe’de Hitit İmparatorluk Döne-
mi’ne ait kültür kalıntısı keşfedilme-
miştir.

Kazılarda bulunan sikkeler, Geç Roma 
Dönemi’nde Aşağı Şehir’in bir kısmı-
nın çiftçi toplulukları tarafından kul-
lanıldığına, bir kısmının ise nekropol 
görevi gördüğüne işaret eder. Bulun-
tular arasındaki Selçuklu ve Osmanlı 
Dönemlerine ait sikkeler ve seramik, 
Kaniş şehrinin bir parçası olan toprak-
larda o dönemlerde yerleşim olduğuna 
dair kanıtlar sunar. Kayseri’nin resmî 
kayıtlarına göre bölgeye XVII. yüzyıl-
dan itibaren verilen “Karye-i Kınış” adı 
da bölgenin antik adı Kaniş’in kullanıl-
maya devam ettiğini göstermektedir.
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Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde hitap etmekten duydu-
ğum memnuniyeti ifade ederek başlıyorum. Dünya 
ekonomisi 3.7’den 3.5’e düşecek. Türkiye ekono-

misine bakınca faiz oranları yükseldi, iç talepte sıkıntı var 
ama önümüzde ne olursa olsun kocaman bir dış talep var. 
Gideceğimiz çok yol var. Çok daha fazla çalışmamız ve 
koşmamız lazım. Bürokrasiden oluşan sorunları ortadan 
kaldıracağız. Ekonomik olarak basiretli olarak çalışacağız. 

Kültepe için de bakanlık olarak ne yapmamız gereki-
yorsa biz hazırız. Biz kültürümüzle ekonomimizle siyasi 
gücümüzle dünyanın önemli ülkeleri noktasında iler-
liyoruz yeter ki birlik olup omuz omuza sonuna kadar 
mücadele edelim. Bu toplantılar sadece ortama katılıp 
insanları tanıma toplantıları değil, kendinizi geliştirin.
Sürekli okuyun, gelişmeleri takip edin. Gelişmeleri ta-
kip ettiğimiz ölçüde onun üzerinde yürüyüp hatta onun 
ötesine geçtiğimiz takdirde başarılı oluruz.Bugünün 
temeli okumaktan bilmekten entelektüel seviyeyi iler-
letmekten geçiyor.Bunları yapınca başarılı olacağız. 
Bu zirvenin sadece Kayseri’ye değil tüm Türkiye’de-
ki iş insanlarına katkı sağlayacağını vurguluyorum.

Kültepe için
bakanlık olarak
hazırız

RIZA TUNA TURAGAY
Ticaret Bakanı 
Yardımcısı



Böyle önemli ve anlamlı bir organizasyona imza 
atan ASKON’umuzun tüm yetkililerine huzur-
larınızda teşekkür ediyorum. Ülkemizin 81 ili 

güzel ama Kayserimiz bir başka güzel. Bu tür orga-
nizasyonlarla hem ekonominin geleceği hem mevcut 
hali konusunda tartışmalar yapılıp çalışmalar yapılır-
ken şehrimizin tanıtımı ve Kültepe ile ilgili de gerçek 
manada gündeme taşınması bağlamında önemli katkı-
ları olacağı yadsınamaz. Bizler Kültepe ile ilgili 70 yıldır 
kazı yapılan ama bir türlü gündeme getirince taşınama-
yan bu bölgemizi değerli Kültür ve Turizm Bakanı’mızın 
katkılarıyla yıl boyunca kazı yapılması yönünde gerekli 
kararı aldırdık. Ayrıca büyükşehir belediyesi olarak bu-
rada bir müze yapmak suretiyle ülkemizi daha da tanınır 
hale getirme yolunda irade göstereceğiz. Bütün bunla-
rın yanında ticaretin kanunlarının yazıldığı ve ticaretin 
merkezi olan Kültepe’nin 2022 yılında Kültepe yılı ola-
rak ilan edilmesi yönünde Sayın Cumhurbaşkanı’mız-
dan bir beklenti içerisinde olduğumuzu arz etmek isti-
yorum. Çünkü hakikaten Kayseri’miz bunu hak ediyor. 

Kayseri, 1925 yılında uçak yapmış, ihraç etmiş olan, 
endüstri ve ticaretin merkezi olan stratejik bir şehirdir. 
Savunma sanayinin kalbi olan bir şehirdir. 4 üniversi-
tesi, 75.000 öğrencisi ile eğitimin, sporun ve kültürün 
merkezidir. Açık hava müzesi ve değişik medeniyet-
lere ev sahipliği yapmış yapısıyla da turizmin mer-
kezi olarak anılabilir. İşte bunun için ekonomiyi canlı 
tutan, 2,5 milyar dolar civarındaki ihracatıyla Kayseri 
milli ekonomiye en büyük desteği vermektedir. Son 
süreçte gastronomik yapısıyla turizmdeki güçlü po-
tansiyeli ile Kayseri’nin gelecekte bu yönde çalışma-
larla hak ettiği yere geleceğini belirtmek istiyorum. 

Kültepe Ekonomi Zirvesi gerçekten önemli ve an-
lamlı bir çalışmadır. Zirve vesilesiyle Kayseri’de 
dışarıdan teşrif eden dostlarımızı memnun ola-
rak göndereceğiz. Onlar bizim gönül elçilerimizdir.

2022
Kültepe

yılı olmalı

“Bu tür organizasyonlarla hem eko-
nominin geleceği hem mevcut hali 
konusunda tartışmalar yapılıp çalış-
malar yapılırken şehrimizin tanıtımı 
ve Kültepe ile ilgili de gerçek mana-
da gündeme taşınması bağlamında 
önemli katkıları olacağı yadsınamaz.”

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
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Dünya tarihinin en eski ticaret ve ekonomi yer-
leşkesi olan Kültepe’de sizlerle bir arada ol-
maktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 

Bakanlık olarak güçlü teknoloji ve güçlü sanayi motto-
suyla yolumuza devam ediyoruz. Vizyoner ve yenilikçi 
pek çok projeyi yakın dönemde hayata geçirdik. Bun-
lardan birisi teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı. 
Burada dedik ki Türkiye aslında ithal ettiği teknoloji 
seviyesi yüksek pek çok ürünü yerli olarak kendisi üre-
tebilir. Böylece hem kurlardaki dalgalanmayı indirebi-
liriz hem de yurtiçi tedarikçilerin üretim kabiliyetlerini 
çok kolay bir şekilde çeşitlendirilebiliriz. Programı ta-
sarlarken sanayimize baktık, sektörlerimizi inceledik 
ve sıçrama yapabileceğimiz alanları belirledik. Ölçek 
ekonomisini de düşünerek alıcı ve satıcıyı aynı anda 

Tarihi Kültepe
aydınlatıyor
Ticaret bu topraklarda doğdu, gelişti ve 
tüm dünyaya yayıldı. Burada açığa çıkar-
tılan kil tabletler, Anadolu’da keşfedilen 
en eski yazılı belgeler olma özelliğini ta-
şıyor. Eski Anadolu tarihinin çok önemli 
bir bölümünü Kültepe aydınlatıyor. Geç-
mişimize ışık tutan bu coğrafya, düzen-

desteklemeye karar verdik. Türkiye’de ilk defa bu ma-
nada bu alanda bir politika uygulanmış oluyor. Talebi 
görebilmek amacıyla ilk çağrımızı makine sektöründe 
yaptık ve çağrı sonucunda tek bir sektörde yani maki-
nede yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde bir yatırım tale-
bi aldık. Bu denli güçlü bir yatırım iştahıyla karşılaşmak 
bizi ziyadesiyle memnun etti. Yine önümüzdeki aylarda 
kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sis-
tem araçları gibi alanlarda yeni çağrılarımızı ilan ede-
ceğiz. Ben özellikle iş insanlarımızdan bu çağrılarımızı 
çok yakından takip etmelerini rica ediyorum. Yalın üre-
timi ve dijital dönüşümü uygulamalı olarak öğretmek 
için Ankara ve Bursa’da model fabrikalar kurduk. Bura-
dan müjdesini vermek istiyorum. Kayseri’de de bir ya-
lın üretim merkezinin haziran ayında açmış olacağız.

lenen ekonomi zirvesi ile geleceğimizi de 
yönlendirme misyonunu üstlenmiş bulunu-
yor. Zirvede yapılacak tartışmalar ve orta-
ya konulacak yenilikçi fikirler önümüzdeki 
dönem politikalarını şekillendirmede etkili 
olacaktır.

MUSTAFA VARANK Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Güçlü ve sürdürülebilir büyümeye giden yol günü-
müzde inovasyona yapılan yatırımlardan geçiyor. Bu-
radan hareketle Ar-Ge teşviklerimizi nitelik ve nicelik 
açısından geliştirmeye devam ediyoruz. Reel sektörle 
akademinin işbirliğini güçlendirmek için mükemmeli-
yet merkezleri ve sanayi yenilik A mekanizması prog-
ramlarını hayata geçirdik. Son 1 senede 264 Ar-Ge ve 
tasarım merkezi ile dört yeni teknoparkın kurulmasını 
sağladık. Türkiye açık kaynak kod platformlu Yapay 
Zeka Enstitüsü’nü, Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nü 
ve Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü kurduk. Şu-
nun altını özellikle çizmek istiyorum. Teknoparklarda, 
araştırma enstitülerinde ve Ar-Ge merkezlerinde çok 
güzel işler yapan büyük potansiyel taşıyan girişimci-
lerimiz var. Buralardaki potansiyeli keşfedin. Melek 
yatırımcı olun. Girişimcilerin işlerine ölçek kazandırın 
ve hatta ihracat piyasalarına beraber atılın. Yine yatı-
rım yapacağım param yok diyenler içinde finansman 
imkânlarını diğer bakanlıklarımızla beraber çeşitlen-
dirmeye çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın 
gayretleri ile bakanlığın aldığı ücret ve komisyonlara 
bir takım standartlar ve sadeleştirmeler getirildi. Bu iş 
dünyamızın gerçekten şikâyet ettiği bir konuydu. Bu 
sayede iş insanlarımızın üzerindeki maliyetler ciddi 
bir şekilde azalmış olacak. Ayrıca banka dışı finansı 
genişletiyoruz. 2 yeni yatırım fonu kurduk. Böylece 
750 milyon liralık bir kaynağa, teknolojiyi, sanayi ve 
yeniliği odağına alan işletmelerimize aktaracağız. 
Yine bakanlığımızın ilgili kuruluşu KOSGEB’in sürek-
li açık olan finansman programları var. Bir diğeri ise 
2023 sanayi ve teknoloji stratejimizde belirttiğimiz gibi 
girişimcilik faaliyetleri de önümüzdeki dönemde oda-
ğımıza aldığımız konulardan bir tanesidir. KOSGEB 
ve TÜBİTAK aracılığıyla girişimciliğe yönelik çeşit-
li programlar uyguluyoruz. Bu noktada kadınlara ve 
gençlere bir ayrımcılık yapıyoruz. Biz sanayide ve tek-
nolojide daha fazla kadın girişimci olmasını istiyoruz. 

Kültepe konusunda da bir şey söylemek etmek istiyo-
rum. Kültepe yılı gerçekten önemli. Bilgim olsa Kayse-
ri’nin propagandasını yapmak için gayret gösterirdim. 
Bu sene Patara yılı olarak ilan edildi. 2021 yılı için sizin 
gönüllü elçiliğinizi yapacağım. Kültepe bunu hak ediyor. 

Türk iş dünyasının en dinamik örgütlü yapılarından 
olan ve 20 yılı geride bırakan ASKON’a bu zirve için 
tekrar teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunuyor, sevgi ve saygıy-
la selamlıyorum. 
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Türkiye büyük bir ülkedir. Ge-
lişen, büyüyen ve etki alanı 
her geçen gün artan bir ülke-

dir. Dolayısıyla o heyecan, o ener-
ji şehirlerin her tarafında ciddi bir 
şekilde kendisini ortaya koyuyor. 

2019 yılının sonu adeta yeni bir şah-
lanışı gösteriyor. Faiz oranları düştü, 
enflasyon hedeflerinin çok altında bir 
rakamla gerçekleşti. Cari fazla 1 mil-
yar dolar beklenirken 1.7 milyar dolar 
olarak çıktı. Merkez Bankası’ndaki 
dövizler arttı. Güven endeksi %97’le-
rin üzerinde çıktı. Sanayi üretiminde 
kapasite kullanım oranı %76’ya gel-
di. Rakamlardan ziyade bu ülkeye 
bakın. Sanayiye mi öncelik vereceğiz 
bu ülkede yoksa kültüre mi? Sağlık 
sektörüne mi ağırlık vereceğiz, sağlık 
turizmine mi? Kültür turizmine mi tarı-
ma mı? Hangi şehre giderseniz gidin 
bu böyledir. Urfa’da Göbeklitepe’yi 
pazarlıyoruz 12.000 yıllık tarihiyle. 
Kayseri’de Kültepe’yi pazarlıyorsu-
nuz 6.500 yıllık tarihiyle, ticaretiyle.

Ben İstanbul’dan gurur duyuyorum, 
Kayseri’den övünüyorum, Kastamo-
nu’yu seviyorum. Kayseri’yi Kars’la 
karşılaştırmıyorum. Kars’taki güzelliği 
görüyorum. Edirne’deki farklılığı, Ak-
deniz’deki ve Karadeniz’deki coşkuyu 
görüyorum. Hepsi ile gurur duyuyo-
rum. Savunma sanayindeki %70’lik 
yerlilik oranı ile gurur duyuyorum. Ben 
İHA’ları, SİHA’ları kuranlarla, sebep 
olanlarla da gurur duyuyorum. Bu ül-
kenin bir evladı, bir çalışanı olarak 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol-
maktan onur duyuyorum. Ben inan-
cımdan onur duyuyorum. Bu inancı 
taşımaktan da mutluyum ve elham-
dülillah diyorum. Bizim bu dünyaya 
anlatacağımız bir dil var. Biz bu ruhla 
yürümeliyiz. Çünkü 21. yüzyıl Türki-
ye’nin yüz yılı olacaktır. Biz bu ülkede 
birlikte koşuyoruz, koşarak hedefimize 
ulaşmaya gayret ediyoruz. O hede-
fimize de Allah’ın izniyle ulaşacağız. 
Yeter ki biz hareket etmenin onurunu 
yaşayarak, gururunu paylaşarak ve 
merhamet duygusunu içimizdeki ra-
kamlara katarak yürüyelim diyorum.

21.yüzyıl
Türkiye’nin

yüzyılı olacak
Biz bu ülkede birlikte ko-
şuyoruz, koşarak hede-
fimize ulaşmaya gayret 
ediyoruz. O hedefimize de 
Allah’ın izniyle ulaşaca-
ğız. Yeter ki biz hareket 
etmenin onurunu yaşaya-
rak, gururunu paylaşarak 
ve merhamet duygusunu 
içimizdeki rakamlara ka-
tarak yürüyelim diyorum.

NUREDDİN NEBATİ
T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
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Kültepe çok önemli bir merkez-
dir. Ortaya çıkan buluntuların 
6500 yıllık bir tarihi ifade et-

tiğini şimdiden söyleyebiliriz. Ticari 
hayatında yaklaşık 4000-4500 yıllık 
olduğu ifade ediliyor. Bu sadece şu-
ana kadar %3’ü yapılan kazılarda 
ortaya çıkan sonuçlardır. Biz Kültepe 
kazılarında maalesef şuana kadar is-
tediğimiz noktada değiliz ama bunu 
daha ileri noktalara taşımak adı-
na da çok önemli çalışmalara imza 
atıyoruz. Kazılar 12 aya çıkartıldı. 

Kültepe kazısında çıkartılan tabletler-
den özellikle bahsetmek istiyorum. Be-
şik kertmesi tableti var. Beşik kertmesi 
olayı mahkemeye intikal etmiş, mah-
kemedeki olaylarla ilgili bütün açıkla-
malar bu tablette var. Bir diğeri kervan 
masraf listesi tabletidir. Bu kervan 
masraf listesine de baktığımız zaman 
bu hayvanların yemi dahi bu tabletler-
de var. Bir de tabletlerin önemli kısmı 
ticari anlaşmalar ile ilgili ve sosyal ha-

Kültepe’de
silah sanayi
gelişmişti

ŞEHMUS GÜNAYDIN
T.C. Kayseri Valisi

yata dair de çok önemli vurgular var. 
Uluslararası ticaretin sıfır noktası Kül-
tepe’de 4000 yıl önce Orta Asya’dan 
kalay getirilmiş. Tabletlere baktığımız 
zaman kayıtlara baktığımız zaman 
900 tonu tabletlerden görüyoruz. Bu-
nun çok daha fazlası var. Anadolu’da 
da bakır var. Kalay 10 katı bakırla ka-
rıştırılarak tunç elde ediliyor. Bundan 
da silah elde ediliyor. Yani Kültepe’de 
silah sanayide gelişmiş.  Bundan son-
rada Kültepe hem şehrimize hem ül-
kemize önemli katkılar sağlayacaktır. 

Zirvenin düzenlenmesinde emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum. Her-
kese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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Saygıyla ve sevgiyle selam-
layarak sözlerime başlamak 
istiyorum. Yaşadığımız coğ-

rafya içerisinde Kültepe Ekonomi 
Zirvesi’ne katkı koyan ve üçüncü-
sünü artık geleneksel hale getiren 
değerli ASKON’a bir kez daha eki-
bi ile beraber teşekkür ediyorum. 

Biz nordik ülkelerinin komşuları de-
ğiliz. İsveç, Finlandiya, Norveç gibi 
ülkelerin komşusu değiliz. Biz siya-
seti ile idaresi ile ve sosyal yaşamı 
ile oynanan Irak, Suriye gibi ülkelerin 
komşuyuz. Bu ülkenin idaresinde ko-
nan güçlü irade ile ülkemizde başka 
noktalara doğru gidiyoruz. Yalnızca 
siyasetiyle idaresiyle sosyal hayatıyla 
ekonomisiyle değil aynı zamanda bey-
ni ile zihin ile kalbi ile vicdanıyla aklıyla 
sağduyusu ve sezgileriyle hatta basi-

Büyüyen bir 
ülkemiz var

TANER YILDIZ
60. 61. 62. Hükümetleri Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı

reti ve feraseti ile beraber büyüyen bir 
ülkemiz var. Kayseri bunun istisnası 
değil tam tersi Kayseri, Ankara’nın ve 
siyasi iradenin yükünü hafifletmeye 
yönelmiş olan gerek ekonomik aktivi-
teleri ile gerek bugüne kadar yükselen 
eğrisi ile beraber gelen bir şehrimizdir. 

Bize Kayseri olarak 1926 yılındaki 2 
numaralı vergi dairesi numarası ve bu 
şehirin ticaretin kültürü beraber geldi. 
Bütün yapıyı bugünlere kadar getirmiş 
bir ilimizdeyiz. Traktör fabrikalarından 
beyaz eşyaya varıncaya kadar aslın-
da bu şehrin hem ticari hem de sanayi 
kültür birikimi mevcuttur. Biz eğer tek-
nolojik bir kısım yapı taşlarını Kayse-
ri’de yükseltmeye çalışırsak bunun 
hem Kayserimize hem de ülkemize 
fayda getireceğini inancındayız. He-
pinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
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Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin ülkemizin kalkınmasın-
da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesile ile 
8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum ve böy-
le bir ekonomi zirvesinde kadınlarla ilgili bir başlık 
açtığı için zirve organizasyonunu tebrik ediyorum.

Kadının kamusal hayattaki yeri ile ilgili konuşacağım. Be-
nim böyle bir ekonomi zirvesinde kadınların yerini konu-
şuyor olmam kadınların hepsinin klasik anlamda çalışma-
sı gerektiğini düşündüğüm için değildir. Kadınların onurlu 
ve adil bir yaşayışa erişmesi içindir. Bunun yolu da tek 
değildir. Her kadın için farklı bir reçete gerekebilir. Temel 
prensip kadın ve erkeğin yaratılışta ve hukuken eşit ol-
dukları, erkek ve kadının dengeli ve adil bir konumlandır-
mada olmasıdır. Kimi ailelerde görevlerin eşit paylaşımı 
ile olabilse de bizim toplum gerçekliğimizde ve dünyanın 
çoğunluğunda aileler görevleri paylaşır ve her birey daha 
iyi yaptığı işi üstlenir. Burada sorun şu ki geleneksel olarak 
kadınların sadece ev ve çocuk işleri, erkeklerin de sadece 
iş ve ev dışı faaliyetler ile ilgilenmesi, kadınların hakları ve 
karar mekanizmalarına erişememeleri anlamına geliyor. 
Bu durumdaki kadınlar doğal olarak herhangi bir mağdu-
riyete uğradığında kendilerini korumaktan aciz kalıyorlar. 

Peygamber Efendimiz (a.s.) kendi döneminde kadınla-
rın çalışmalarına itiraz etmemiş. Havle El-Attare ticaretle 
meşguldü. Hz Hatice’yi biliyoruz. Sadece bu değil istis-
nai bir örnek olsa da Uhud Savaşı’nda Peygamberimizi 
cansiperane koruyan sonrasında üç savaşa daha katılan 
Ümmü Umare, Peygamberimizden büyük övgü görmüş-
tür. Hem medeniyetimizde hem de Peygamber efendimiz 
döneminde sorun olarak görülmediği halde ne oldu da 
günümüzde kadının kamusal hayatta oluşu sorun olmaya 
başladı? Kadının iş veya sosyal hayatta aktif olmasının 
aile bakımı zorlaştırıyor olarak görülmesinin asıl sebep-

lerini görmek zorundayız. Sanayileşme ile evin işten 
koparılması, hızlı şehirleşme ile büyük aileyi ve oradan 
gelen desteği kaybetmiş olmamız, ekonomik şartlar ve 
sağlıksız şehirleşme modelleri ile bahçesiz ve mahallesi 
kutu gibi evlerde tek başına çocuk yetiştirmek zorunlulu-
ğu, kapitalist sistemde yoğun mesai saatleri ve kar-kari-
yer güdüsü ile babaların babalıktan ve aileden kopma-
sı, çocuk sahibi olup izin isteyecek kadın çalışanın yük 
görünmesi, bunlar hep karlılığı azalttığı için istenmeyen 
şeylerdir. Burada hesaba katmamız gereken bir durum 
var. Babalarımızın abilerimizin gündemlerinde genel ola-
rak sadece ekonomi, siyaset, futbol olduğunu görüyoruz. 
Aile, insan ilişkileri, ahlak ile ilgili konuların daha geriler-
de kaldığını, bu konuların sadece kadınlara bırakıldığı, 
bu konularda bir sorun olursa sadece kadınların mesul 
tutulup olumlu şeyler olduğunda takdirde edilmediklerini 
görüyoruz. İronik olarak aile ve ahlakta yaşanan eroz-
yonların sorumlusu olarak çalışan kadınları suçlayan 
pek çok kişi farkında olmadan iş, akademi vs dünyada-
ki başarılı kadınlarla karşılaştığında hak ettikleri şekilde 
saygı ile yaklaşır. İşte sorun buradaki adaletsizliktedir. 

Külli Bir
Bakış Açısı
Getirmeliyiz
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Ekonomik veya psikolojik anlamda bir mağduriyeti olma-
dığı halde aile kurmak, çocuk yetiştirme gailesi ve özen 
göstermek anlamında sorumluluğunu yerine getirmeyen 
erkekler gibi kadınlar da var. Henüz azınlıkta da olsa bu 
genel toplumsal eğilimlerin bir parçasıdır. Tüm dünya ve 
toplum bir yere giderken kadınların bundan etkilenmeye-
ceğini düşünmek abesle iştigal olur. Dolayısıyla çok bo-
yutlu toplumsal sorunlarımızı tek bir tarafa, tek bir boyuta 
yüklemeden külli bir bakış açısıyla gerçek sorunları tespit 
etmek durumundayız. Çalışan kadınların ezici çoğunlu-
ğu alt ve orta gelir grubundadır yani mecburiyetten çalı-
şıyorlar. Bu kadınların iş-yaşam dengesini koruyabilmesi 
için gerekli düzenlemeleri yapmak hepimizin görevidir. 

Allahu Teala dünyayı imar ediniz derken veya ilim 
edinmeyi farz kılarken erkeklere ve kadınlara bir-
likte hitap etmiştir. Dolayısıyla bize düşen, bu dün-
yayı imar etme anlamındaki ortak sorumluluğumu-
zu dengeli bir şekilde gerçekleştirmenin yollarını 
aramaktır. Toplumsal huzuru sağlamanın yolu da budur. 

Babalarımızın abilerimizin 
gündemlerinde genel ola-
rak sadece ekonomi, siya-
set, futbol olduğunu görü-
yoruz. Aile, insan ilişkileri, 
ahlak ile ilgili konuların 
daha gerilerde kaldığını, bu 
konuların sadece kadınlara 
bırakıldığı, bu konularda bir 
sorun olursa sadece kadın-
ların mesul tutulup olumlu 
şeyler olduğunda takdirde 
edilmediklerini görüyoruz.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR
KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Anadolu Aslanları olarak bizler, Ana-
dolu’nun cevherlerini ortaya koymayı 
ilke edindik. Bu bağlamda göreve gel-
diğimiz ilk aydan itibaren Anadolu’yu 
karış karış ederek her ay bir şehri-
mizde aylık ekonomi değerlendirme 
toplantılarını düzenlemeye başladık. 
Ve özellikle ticari hayatta ilklerin adı 
olan Kültepe isminin yaşatılması için 
de üç yıldır Kültepe Ekonomi Zirvesi 
adı altında sizler gibi birbirinden kıy-
metli isimler ile bir araya gelerek,  Tür-
kiye’nin hedeflerini, stratejik planları-
nı, ekonomi politikalarını, potansiyel 
pazarlarını, konjonktürel gelişmelerle 
yerel ve global ekonomik gelişmeleri 
birlikte analiz etme fırsatı bulmaktayız. 
Bu önemli zirveyi Kayseri’de tertip 
etmemizin önemli bir amacı 2015 
yılında UNESCO Dünya Belleği lis-
tesine alınan Kültepe ismini Ulus-
lararası Ekonomi Zirvesi hüviyeti 
ile Dünya’ya tanıtmak ve UNESCO 
Dünya Kalıcı Listesine Kültepe ismini 
yazdırma çalışmalarına katkıda bu-
lunmaktır. İnşallah sizlerin de desteği 
ile bu amacımıza hep birlikte ulaşır, 
6 bin yıl önceki belgelere dayanan 
bu ismi layık olduğu yere taşıyabiliriz.
Ekonomiye baktığımız zaman, güçlü 
ekonomi güçlü bir Türkiye’yi berabe-
rinde getirir. Günümüz koşullarında 
katma değeri yüksek ürünler üretmek 
son derece önemli. 2019 yılını her ne 
kadar ihracatta büyüme ile kapatsak 
bile maalesef kg birim fiyatlarımızda 
gerileme yaşandı. Bu bağlamda ül-

kemiz son dönemlerde medarı iftiha-
rımız olacak birçok yeniliklerin önünü 
açmakta. Milli Savunma teknolojileri 
üzerine dünyaya parmak ısırtan ge-
lişmeleri görüyoruz. Bugün tüm dünya 
hayranlıkla İHA’larımızı, yerli otomo-
bilimizdeki yüksek teknolojiyi konu-
şuyor. Bakanlığımızın bir sloganı var  
‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi’. Bu slo-
gan çok yerinde ve aslında bakanlığın 
hedeflerini de özetleyen bir slogan. 
‘Uçtan uca yerlileştirme programı’ ile 
Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten lige 

Anadolu’nun cevher-
lerini ortaya koymayı 
ilke edindik

Kültepe
UNESCO 

Dünya Belleği
Listesinde



Anadolu’nun cevher-
lerini ortaya koymayı 
ilke edindik
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terfi ettirecek çalışmaları iş dünyası 
olarak büyük bir heyecanla takip edi-
yor ve bu konuda atılacak her türlü 
adımın destekçisi olacağımızı ifade 
etmek istiyorum. Zira programın nihai 
hedefi, dünyanın teknolojik dönüşüm 
sürecinde Türk Sanayicilerinde en 
önde yer almasını sağlayabilmektir. 
Bu adımlar Türkiye’yi teknoloji alanın-
da bir üst lige taşıyacak unsur olduğu-
nu da ifade edebiliriz. Ben bu vesile 
bu çalışmalarda emeği geçen herke-
se teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

ORHAN AYDIN
ASKON Genel Başkanı

“A”

“A”

6 bin yıl önceki 
belgelere dayanan 

bu ismi layık
 olduğu yere        
taşıyabiliriz.
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Anadolu Aslanları İşadamları Der-
neği’nin (ASKON) 12. Olağan Genel 
Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın katılımlarıyla gerçekleşen 
12. Olağan Genel Kurul’da başkan-
lığa Orhan Aydın yeniden seçildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adam-
ları Derneği’nin (ASKON) 12. Olağan 
Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, 
genel kurulun ülkeye, millete ve iş 
dünyasına hayırlı olmasını diledi. Milli 
kalkınmanın güçlü adı olma yolunda 
emin adımlarla ilerleyen ASKON’u 
kurulduğu günden beri yakından izle-
diğini dile getiren Erdoğan, Türkiye ça-
pındaki 8 bin üyesi, 10 milyar doların 
üzerinde ihracata sahip 20 bini aşkın 
işletmesi ve 1 milyondan fazla istih-
damıyla ülkenin önde gelen sivil top-
lum kuruluşlarından biri haline gelen 
ASKON’un mensuplarını tebrik etti.
Erdoğan, Orhan Aydın’ın başkanlı-
ğında yeniden oluşan yönetim kuru-
luna Allah’tan muvaffakiyetler niyaz 
ederek, ASKON’un faaliyete geçtiği 
günden beri hep ülkenin, milletin ve 
devletin yanında yer aldığını kaydet-
ti. Bu güzide derneğin Anadolu’nun 
bağrından çıkıp önce bölgesinde 
sonra da Türkiye’de ve nihayet dün-
ya çapında büyük başarılara imza 
atan iş insanlarını temsil ettiğini be-
lirten Erdoğan, şöyle devam etti:
“Kazanırken hakkı ve hakkaniyeti gö-
zetme anlayışıyla çalışan, üreten iş 

insanlarımız tarafından kurulup bü-
yütülen ASKON son dönemde de bu 
ilkeli tavrıyla farkını ortaya koymuştur. 
Konumu, bereketi, potansiyeli, mede-
niyetler inşa eden siyasi, ekonomik 
ve sosyal iklimiyle her dönem insan-
lığın gözdesi olan Anadolu, ASKON 
gibi sivil yapılar vasıtasıyla bu va-
sıflarını geleceğe taşımaktadır. Bu-
nun için Anadolu aslanları kavramını 
önemli görüyorum. Kuruluşundan iti-
baren derneğimizin yönetiminde ve 
bünyesinde hizmet eden, yürütülen 
çalışmalara katkı sağlayan herkese 
ülkem ve milletim adına şükranları-
mız sunuyorum. Bugüne kadar oldu-
ğu gibi inşallah bundan sonra da her 
hayırlı faaliyetinizde, gayretinizde siz-
lerin yanında olmayı sürdüreceğim.”

ANADOLU, ASKON GİBİ 
SİVİL YAPILAR VASITASIYLA 
BU VASIFLARINI GELECEĞE 
TAŞIMAKTADIR



Genel kurulda konuşma yapan başkan 
Orhan Aydın, “Şu cümle artık bizim 
bir vazgeçilmezimizdir. ‘ASKON Milli 
Kalkınmanın güçlü adıdır.’ Bu sabah 
gerçekleştirdiğimiz 12. Olağan Genel 
Kurulumuzda üyelerimizin teveccühü 
ile seçilen yeni yönetim kurulu üye-
lerimizle birlikte sizlerin belirlemiş ol-
duğu vizyon doğrultusunda ve şahsi 
menfaatlerin umumi menfaatlerin asla 
önüne geçmeyeceği çalışmalarımızı 
yeni dönemde de aralıksız sürdürece-
ğiz. Türkiye’nin en güçlü STK’larından 
biri olarak elimizden gelen tüm gayreti 
sarf edeceğiz. Dün olduğu gibi yarın 
da mücadele etmeye, üretmeye ve 
geliştirmeye de devam edeceğiz. Biz, 
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Anadolu’nun kalkınmasını, gelişmekte 
olan şehirlerimizin kalkınmasını kendi-
mize görev şiar edindik. Yeni dönem-
de oluşturmuş olduğumuz Bölgesel 
Kalkınma, İş gücü Planlama ve Sana-
yide Kümelenme Komisyonlarımız ile 
artık 81 vilayetimizin çalışır, üretir ve 
göç vermez hale gelmesinin hayalini 
kuruyoruz. Yine yeni dönem projele-
rimiz arasında birlikte iş yapabilme 
olanaklarımızı yeni nesil teknolojilerle 
daha uygulanabilir ve sürdürülebilir 
kılacağız. Sözlerime ASKON’umuzun 
da kuruluş meşalesini yakan merhum 
Erbakan Hocamızın bir sözü ile son 
vermek istiyorum; “Fırtınalara yön ve-
ren kelebeklerin kanat çırpışıdır.” Yo-
lumuz uzun, yolumuz çetin, Bizler AS-
KON olarak, ülkemizin maruz kaldığı 
her türlü zorluğa rağmen birlikte kanat 
çırpmaktan hiçbir zaman vazgeçme-
dik. Hiçbir zaman da vazgeçmeyece-
ğiz. Söz veriyoruz.” şeklinde konuştu.
Programa katılan ASKON Kayseri Baş-
kanı Ali Özcan ise “Bugün çok önemli 
bir gün oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızı 
dinledik. Çok sayıdaki bakanımız, bü-
rokratlar ve iş insanı ile bir araya gel-
dik. Kıymetli konuşmalar gerçekleş-
tirildi. Bunun yansıması önümüzdeki 
süreçte daha net görülecektir. ASKON 
olarak önemli çalışmalar yapmaya 
devam edeceğiz. Bizlerin çalışmala-
rımızı her daim destekleyen kıymetli 
genel başkanımız yeniden seçildi. 
Kendilerini tebrik ediyor, başarılı ça-
lışmalarının devamını diliyorum.” dedi. 
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ASKON şehirdeki rüştünü ispatladı. 
2015 yılında kurucusu olarak faali-
yetlerimize başladığımız derneğimiz-
de 6 yıl gibi kısa bir sürede gelinen 
nokta itibariyle Kültepe gibi bir de-
ğeri marka haline getirmiş, şehrin iş 
dünyası adına önemli temsilcilerin-
den bir tanesi olmuş bulunmaktayız.
Birinci Kültepe Ekonomi Zirvesi’ni icra 
ederken konuğumuz olan Sn. Meh-
met Özhaseki Bakanımız iki konuyu 
hedef olarak belirlemişti. Bunlardan 
bir tanesi geleneksel hale getirilecek 
Kültepe Ekonomi Zirvesi idi. Hamd 
olsun bunu yaptık. 4. Kültepe Ekono-
mi Zirvesi’nin hazırlıklarına başladık.  
Programlarımızda bürokrasinin ve iş 
dünyasının önemli temsilcilerini ağır-
lamaya devam ediyoruz. İkinci husus 
ise genç yaşta vatanı için girişimler 
yapanların sayısının artması gerekti-
ğiydi. Başlangıçta 40 kişi ile yola çık-
tık. Pandemi koşullarında dahi gerekli 
önlemlerimizi alarak çalışmamıza de-
vam ederek bugün 200’ü aşkın üyeye 
ulaştık ve şehirde rakamsal olarak 
da en etkin ve en fazla üyeye sahip 
STKlarından bir tanesi haline geldik.
Kültepe Ekonomi Zirvesi için yola 
çıktığımızda Sn. Bakanımız ve bazı 
belediye başkanlarımız hariç Külte-
pe’ye kıymet veren yoktu. Neden? 
Sorusuna cevabımız “Neden olma-
sın” oldu. Katılımcılarıyla , reklamları 
ile, yayınları ile  tüm Türkiye’de ko-
nuşulan bir program ortaya çıkardık. 
Buna Anadolu’nun İmzası dedik.  AS-

KON adının yanında Kültepe marka 
haline geldi. Şimdi Kültepe herkes 
tarafından bilinen ve değerlendiril-
mek istenen bir yer haline dönüştü. 
İnancı büyük olanın sınavı da büyük 
olur. Çalışmalarımız için kararlı bir 
duruş sergiliyoruz. Bizden sonrakile-
re emek verilmiş, kadrosu oluşmuş, 
hedefleri olan bir ekip bırakacağız. 
Bunu aktarmak için yeterli zemini 
hazırladık. ASKON’da birliktelik için 
başkanlık yapmaktan ziyade birlik-
te çalışmak, çalışma arkadaşlarının, 

BİR KURULUŞUN GÜCÜ 
EKİBİNİN GÜCÜYLE 
ORANTILIDIR

yola çıktıklarının desteği önemlidir. 
Bir kuruluşun gücü, ekibinin gücüy-
le orantılıdır. İşini doğru yapan, ya-
rınını umutla güzel kılan, daha iyi bir 
Kayseri için yüreğini ortaya koyan 
bugüne kadar hizmet etmiş arkadaş-
larımıza teşekkür ediyor, görevine 
devam eden ve aramıza yeni katılan 
işadamlarımıza yürüyeceğimiz bu yo-
lun hayırlı olmasını temenni ediyorum.

ALİ ÖZCAN
ASKON Kayseri Başkanı
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2020’den bu yana pandemi dönemini geçiriyoruz. Tedbirlerle sanayide gelişmeye devam ediyoruz. Başka ülkelerde sorunlar 
yaşanırken ülkemiz alınan tedbirler neticesinde parmak ısırtacak işlere devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde Çin’den sonra dün-
yanın en büyük 2. ekonomi olduk. 2. çeyreğinde ise bu durumun geçici büyüme olmadığını gördük.  %21.7’lik bir büyüme oldu 
ve Birleşik Krallık’ın arkasında ikinci olduk. Sanayi atılımları ile bir köprü niteliğinde olan ülkemizin bu büyük adımları atacağı 
ortadaydı. Hem sanayi hem ekonomi alanında büyüdük. Yeni yatırımlar ile %30 üzerinde büyüme sağlandı. İlk dokuz ayda 
Kayseri’de 2.8 milyar doların üzerinde ihracat söz konusu. Başta demir ve ürünleri, mobilya ve tekstil ürünlerinde büyüme kat 
ediliyor. Tarihi bir büyüme yaşanıyor. Hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışmaya, il il gezerek yeni fabrikalar inşa etmeye 
devam edeceğiz. 
Kayseri ASKON için her zaman değerli oldu. Kültepe Ekonomi Zirvesi işin ve ekonominin kalbi olan Kayseri’den işe başla-
mıştır. 2022 yılında dördüncü zirvemizi gerçekleştireceğiz. Başta Kayserimiz olmak üzere ülkemize değer katmaya devam 
edeceğiz.
Genel kurullar sivil toplum kuruluşlarının en özel günleridir. Bir önceki dönemde yönetim kurulunda görev alan, gece gün-
düz demeden çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.  Bu iş gönül işidir. Yeni yönetimde görev alacak arkadaşlarımıza           
teşekkürlerimi sunuyorum.

DEĞER KATMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ
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ORHAN AYDIN
ASKON Genel Başkanı
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İş adamı kardeşlerim,  günümüze 
damgasını vuran en önemli olgu deği-
şim olgusudur. Bu değişimi hiç kimse 
ıskalamamalıdır. Günümüzde değişim 
hem çok hızlı hem de çok boyutlu. 
Çok hızlı; son 25-30  senede yaşadı-
ğımız bu değişim geçtiğimiz bin yıla 
bedeldir. Çok boyutlu; aklınıza gele-
bilecek her alanda değişim devam 
ediyor. Biz doğru anlarsak, ayakta ka-
lırız. Anlayamazsak yavaş olarak yok 
oluruz. Bunu herkesin bilmesi lazım.
Ticaret sözü Kayseri’ye çok yakışıyor.  
Kayseri millet tarif ederken hep “tica-
ret şehri” olarak tarif ediyoruz. 6000 yıl 
öncesinden bugüne kadar insanların 
ekmeğini taştan çıkardığı ya alıp sata-
rak ya da üreterek geçimini sağladığı 
bir şehirde yaşıyoruz.  Bu durum Kay-
seri’ye  beceriler kazandırıyor. Kay-
seri büyüyen bir yıldız gibi parlamaya 
devam ediyor. Erciyes’in Kayseri’ye 
kattığı değer 200 milyon dolar civa-
rında ifade ediliyor. Kayak merkezini 
kendi başına yapıp kimseden yardım 
almadan şehrine kazandıran tek bele-
diye Kayseri Büyükşehir Belediyesidir. 
Bizim dönemimizde serbest bölgeyi 
kuralım dedik. Şimdi orada yüz mil-
yonlarca dolarlık ihracat yapılabiliyor. 
Bizler ülke olarak binbir türlü zorluk-
larla mücadele eden bir neslin ço-
cuklarıyız. Bin yıl önce geldiğimiz bu 
Anadolu topraklarına kanla yazdık. 
Bu bayrak dalgalanmaya devam edi-
yoruz. Elhamdülillah ezanımız oku-
nuyor. Ancak fitne ocaklarını bir türlü 

bitmiyor.  PKK gibi bir belamız var.  
Kendilerine has bağımsızlık ilanına 
kadar gittiler. Yerel yönetimler özerklik 
şartlarını tanıyın diyorlar. Belediyelerin 
bağımsızlığı var burada. Evlatlarımı-
zı şehit ederek yapamadıklarını Av-
rupa Birliği çatısıyla gerçekleştirmek 
istiyorlar. ABD ve İsrail’in uşaklığını 
yapmak istiyorlar. Bu ülkenin par-
çalanmasını kesinlikle istemiyoruz.
Gönül dünyamıza bir ışık vermeye 
devam edeceğiz. Bir olacağız, be-
raber olacağız. Tartışacağız, ayrı

partiler olacağız, hedeften kopmayaca-
ğız. Kendi aramızdaki birlikteliğe parça-
lanmaya gidecek şekilde yol açmaya-
cağız. Ana hedeflerden kopmayacağız.
ASKON Kayseri genel kurulumu-
zun üyeler, şehrimiz ve ülke adına 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

ANA HEDEFLERDEN 
KOPMAYACAĞIZ

MEHMET ÖZHASEKİ
Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı



ANA HEDEFLERDEN 
KOPMAYACAĞIZ
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği(ASKON) Kayseri şubesi Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) seçimlerine katıldı.
Seçimlere ilişkin açıklama yapan ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan, “Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu ülkemizin ihracat noktasında temel bir görev 
üstleniyor. Bizlerde son yıllarda Kayseri adına yaptığımız atılımlarla bu 
mecralarda görev almaya başladık. Farklı ülke masalarında temsilcimiz 
bulunuyor. Bir ülke masasında da başkanlığımız var. İki ülke masasında 
başkan yardımcılığımız ve 9 ülkede de yürütme kurulları görevimiz mev-
cut. Yoğun bir çalışma takvimine rağmen katılabilen üyelerimiz ile İstan-
bul’da seçimlere katıldık. Bugün aramızda bulunamayan üyelerimiz de 
vekaleten oylamalara katıldılar. Bizler Kayseri adına çalışmaya, üretmeye 
devam edeceğiz. Bizim bu masalarda olmamız, çözüm önerileri sunuyor 
olmamız, iş birliklerini artırabiliyor olmamız son derece mühim. Sadece 
ASKON üyelerine değil Kayseri adına üreten herkese destek vermeye 
çabalıyoruz. Kayseri adına üretimde bulunan, ihracatını artıran herkesin 
yanındayız. Bu hamlelerimizin olumlu sonuçlarını şimdiye kadar gördük, 
bundan sonra da göreceğiz.” şeklinde konuştu.

KAYSERİ ADINA ÜRETEN HERKESİN YANINDAYIZ
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ASKON Kayseri değerli maden, döviz ve mücevherat sektör kurulu baş-
kanı Talha Büyükyıldız yükselen altın fiyatlarının aceleye sevk etmemesi 
gerektiğini söyledi. Büyükyıldız, “Altın gram bazlı olarak bir ayda 15 lira 
kazandırırken üç ayda 70 lira kazandırdı. 3 yılda ise 3 kat değerli hale gel-
di. Altın fiyatlarından bahsediyorsak kısa vadeli olarak düşünmemek ge-
rekir. Günlük planlama yapıyorsanız altından uzak durun ancak geleceğe 
yönelik bir planlama için altın en güvenli birimdir. Bugünlerde altının zirve 
yapmaya başladığı görülüyor. Bu yatırımcılar için hemen dövize çevirmek 
anlamına gelmemeli. Altının ilerleyen dönemde zirve yapacağı dönemleri 
göreceğiz. Bunu çok kısa zaman dilimi için söylemek doğru olmaz ancak 
geleceği planlamak açısından bu öngörü piyasalara hâkim. Bu noktada 
sabır çok önemli” dedi.

ASKON Kayseri dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu başkan yardımcı-
sı Emrullah Aksu: “Türkiye birçok ülke ile arası iyi olan ve çok sayıda ülke 
ile ticaret yapan bir ülke. Bu durum güzel olmakla beraber yetersiz kalı-
yor. Avrupa merkezli bir ticaret ağından çıkarak dünyayı kapsayacak bir 
ağın içerisine girmemiz gerekiyor. Farklılığı da burada yakalayacağımızı 
umuyorum. Bugün ihracatta dünya devi olan firmalara baktığımız zaman 
kendilerini sınırlamadıklarını görüyoruz. Pandemi süreci ile beraber bu fır-
sat bizim önümüze geldi. Bazı ülkelerin yaşadığı sorunlar gün yüzüne çı-
karken bizim gibi süreci kontrol altında tutmayı başaran ülkelerin kıymeti 
arttı. Oluşan bu ortamı iyi değerlendirip dış ilişkileri kuvvetlendirerek bir 
atılım yapmalıyız.” dedi.

ASKON Kayseri basın ve tanıtmadan sorumlu başkan yardımcısı Serkan 
Derebaşı, gazeteciliğin zor zamanlardan geçtiğini vurgulayarak gazete-
cilerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi. Serkan Derebaşı, “İlimiz, 
ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri doğru okuyabilen, halkı objektif ve ek-
siksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş basın-yayın organlarının varlığı, sağlıklı 
bir kamuoyunun oluşmasının, dolayısıyla vicdan rahatlığının önemli bir 
unsurudur. Bu doğrultuda, yerelden ulusala kadar bütün medya kurum-
ları ve çalışanlarının kritik bir fonksiyon icra ettiğine inanıyorum. Gazeteci 
arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve ek-
siksiz bilgi almayı sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Gaze-
tecilerimizin Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarındaki 
başarılarının devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.

ALTIN YİNE ZİRVE YAPACAK

TİCARET AĞI DÜNYAYI KAPSAMALI

GAZETECİLER MİLLETİN VİCDANININ SESİDİR
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Kayseri şubesi yönetim kurulu 
başkan yardımcısı İlker Barlı ve yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Taşkın 
tarafından Devlet Hava Meydanları Kayseri müdürü Fatih Öztürk’e ziya-
ret yapılarak maske takdimi yapıldı. Başkan yardımcısı İlker Barlı yaptığı 
açıklamada, “Ülkemizdeki Covid-19 süresince teşkilatlanarak yardım fa-
aliyetlerine giriştik. Bugün maske ihtiyacı olduğunu bildiğimiz havaalanı 
çalışanlarımıza destek olmaya geldik. Onların sağlıkları ve faaliyetleri biz-
ler için çok önemli. Her ne kadar hava taşımacılığında önlemler alınsa da 
bu uçuşlar içerisinde birçok tehlike barındırıyor. Sayın müdürümüz Fatih 
Öztürk Bey maske desteği çağrısında bulunmuştu. Bizde bu çağrıya ku-
lak verdik. Elimizden gelen bir desteği gösterdik. Bu özveriyi göstermeye 
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ASKON Kayseri başkanı Ali Özcan emniyet güçlerine bir teşekkür olarak 
iftariye dağıtımı üstlendiklerini belirterek, “Biz bir farkındalık oluşturmak 
adına bugün emniyet güçlerimizle birlikteyiz. Emniyet güçlerimiz virüsün 
ortaya çıktığı ilk günden itibaren bu meseleye ciddiyetle yaklaşarak, mil-
letimizin yararını gözeten bir duruşla dünyada eşine nadir rastlanır bir kriz 
yönetimi örneği sergilemekteler. Bizlerin selameti ve daha iyi bir yaşamı-
mız olsun diye gecesini gündüzüne katarak çalışan, sağlıklı yaşamamız 
için gerekli önlemleri alan emniyet güçlerimize minnet borcumuz vardı. 
Bunu eda etmek üzere bugün bir araya geldik. Sosyal mesafe ancak gö-
nülden yakınlıkla bugün güzel bir iftar geçirdik. ASKON olarak bu gibi 
konularda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı. 

ASKON Kayseri başkanı Ali Özcan ülkemizde yaşanan faaliyetlere önce 
Kızılay’ın koştuğunu belirterek “Giresun’da sel felaketi yaşadık, Malatya 
ve Erzincan’da deprem felaketleri yaşadık. Gördük ki her an ne olacağı, 
kimin başına geleceği belli olmuyor. Bugün afetleri yaşayanlar biz ola-
bilirdik ya da yakınlarımız olabilirdi. Bu hadiseler bize elbirliği yapmanın 
ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bunlarla beraber pandemi nedeniyle 
başta Kayseri olmak üzere ülke genelinde sıkıntılar yaşanıyor. Bizler ‘Kan 
Dostum’ kampanyasına destek vermek istedik. Bu ülke için hizmetin her 
türlüsüne varız. Bu bizim kanımızda var. Vatandaşlarımızı bu konuda du-
yarlı olmaya davet ediyoruz. ‘Sensiz Olmaz’ diyor ve herkesi Kızılay’a kan 
bağışına davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

HAVAALANINA MASKE DESTEĞİ ASKON’DAN

ASKON’DAN POLİSLERE İFTAR YEMEĞİ

İYİLİK YAPMAK KANIMIZDA VAR
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ASKON Kayseri imalat sanayi sektör kurullarından sorumlu başkan yar-
dımcısı Musa Kızılöz: “Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Pandemi nede-
niyle önümüzde bir fırsat doğdu. Uluslararası dengelerde oynamalar baş 
gösterdi. Ülke olarak bunu iyi değerlendirmeliyiz. Sanayiciye bu anlam-
da destek vermek gerekiyor. İlk olarak enerjiye ulaşımın kolaylaşması ve 
enerji maliyetinin düşmesi gerekiyor. Günümüzde bir fabrikanın en büyük 
gider kalemlerinden bir tanesi olmaya başladı. Bu sorun çözülmeli. İkin-
cisi ise lojistik. İşin ihracat tarafını sağlıkla bir düşünceyle ele alacak isek 
lojistik sorunundan işe başlamalıyız. Üçüncüsü teşvik ve hibeler. Sanayi-
de atılım teşvik ile olur. Yatırım ağının gelişmesi iş adamının karşılaşaca-
ğı olumsuzlukların teşvik ve hibeler yoluyla azaltılmasıyla mümkündür.” 
dedi.

ASKON Kayseri başkan vekili Alperen Murat, Hacı Ali Hasgül’ü ziyaret 
ederek kendilerine kurumları adına maske takdiminde bulundu. Alperen 
Murat yaptığı açıklamada “Zor süreçlerden geçtiğimiz bu günleri el birliği 
ile atlatacağımızı düşünüyoruz. Gün birlik olma günüdür. Bizlerde bu kap-
samda ziyaretlerimizi sıklaştırdık. Kurum ziyaretlerinde bulunarak destek 
olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan yardımcısı İlker Barlı, “Her karanlık günde aydınlığın tohumu atı-
lır. Kayserimizdeki tüm kurumlar iş birliği yaptığında kara bulutlar hızla 
dağılacak ve güzel günler gelecektir. Birlikteliğimiz devam ettiği sürece 
biz yarı yolda kalmayız. Bizler cesaretimizi korumalıyız çünkü bu ülkenin 
geleceği aydınlık olacak. Pozitif düşünce ile birleşen pozitif eylem başa-
rıyla sonuçlanır. Tüm pozitifliğimiz ile bu günleri yeni başarılarla aşaca-
ğız.” dedi.

ASKON Kayseri başkanlığı Melikgazi Kaymakamı iken Elazığ’a vali olan 
Erkaya Yırık’ı yeni görev yerinde ziyaret etti. Elazığ Valiliği ziyaretine AS-
KON Kayseri başkanı Ali Özcan ve yönetim kurulu üyeleri Abdülkadir 
Taşkın, Hamza Mutlu ve Selçuk Şahin katıldı. Ali Özcan, “Atama haberini 
duyunca ASKON Elazığ şubemize Erkaya Yırık Bey ile güzel çalışmalara 
hazır olun dedik. Hizmet için ihtiyaçlarımızı ilettiğimizde bir gün boş çevir-
medi. Her zaman arkamızda olduğunu bize gösterdi. Elazığ’a sadece va-
limizi ziyarete gelerek önemlerini kendilerine hissettirmek istedik.” dedi.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık ise teşekkür ederek “Kayseri’de çok güzel gün-
ler geçirdik. Güzel çalışmalar ortaya koyduk. Çalışmalarda ve yeni görev 
yerimizde bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim.” ifadelerini kul-
landı.

SANAYİDE ATILIM TEŞVİK İLE OLUR

GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR

ASKON KAYSERİ’DEN VALİ YIRIK’A DESTEK
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Kayseri 
şubesi tarafından 2022 yılının “Kültepe Yılı” ilan edil-
mesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na resmi başvuru 
yapıldı. ASKON Kayseri şubesi, İl Kültür ve Turizm mü-
dürü Dr. Şükrü Dursun’u ziyaret etti. Dernek adına ziya-
reti yönetim kurulu üyeleri Mustafa Erkek ve Ömer Koca 
yaptı. Açıklama yapan Mustafa Erkek, “Kültepe, Kay-
serimizin en önde gelen değerlerindendir. Günümüzden 
6000 yıl öncesine ışık tutan tarihiyle ve bir medeniyetler 
önsözü olmasıyla çok kıymete haizdir. Biz “Anadolu’nun 
İmzası” diyerek yola çıktık. Sayın müdürümüz Kültepe 
için “Anadolu’nun Önsözü” söylemini kullandılar. Kitap-
larda her yönüyle isimler addediliyor. Şurası bir gerçek 

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayse-
ri şubesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’ni 
(MÜSİAD)  ziyaret etti. Görüşmede Nevşehir Belediye 
Başkanı’nın Erciyes yorumu gündeme geldi. Görüşme-
de MÜSİAD adına Mehmet Kütahneci, Ferhat Akmer-
mer, Mustafa Subaşı ; ASKON adına Ali Özcan, Alperen 
Murat, Talha Büyükyıldız, Cevdet Başkal ve Kaan Sab-
ri Çöl yer aldı. Yapılan konuşmaya Nevşehir Belediye 
Başkanı’nın Erciyes çıkışı damga vurdu. ASKON Kay-
seri başkanı Ali Özcan “Kayseri ticaretiyle kültürü ile Er-
ciyes’i ile güzide bir şehir. Maalesef Nevşehir Belediye 
Başkanı Rasim Bey talihsiz bir çıkış yaptılar. Kendileri 
belediyecilik çalışmalarını başka yollarla aktarmalı diye 

KÜLTEPE YILI İLANI İÇİN RESMİ BAŞVURU

ASKON VE MÜSİAD’DAN ERCİYES ÇIKIŞI

ki Kültepe ilklerin adıdır. Kültepe ilk ticari başkent olarak bilinen çok kıymetli bir noktadır. Bizler bu değeri göz önüne gelecek 
şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi. Ömer Koca ise, “Kayseri birçok önemli değere sahiptir. Çok sayıda coğrafi işa-
retli ürünümüz mevcut. Sayın müdürümüzünde gayreti ile Koramaz Vadisi de ülkemiz adına UNESCO Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne girmeyi başardı. Bununla beraber Selçuklu dönemine ait olan Keykubadiye Sarayı’nın ortaya çıkarılması için yoğun 
gayretler sürüyor. Kayserimiz için devletimiz için çalışma yapan ve elini taşın altına koyan herkes çok kıymetlidir. Bu vesileyle 
sayın il müdürümüze destekleri için ve Kayseri’ye kazandırdığı hareketlilik için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, “Kültepe Anadolu tarihi için çok önemlidir. Bizler Kültür ve Turizm Bakanımız ile Kültepe 
hususunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bugün yapılan başvuru son derece mühimdir. Bu ziyaret ve değerlerimizin korun-
ması adına çabanız için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

düşünüyorum. Erciyes, Kayseri için çok önemli.  Kıymetli bir lokasyonda bulunuyor. Umarız farklı bir çözümleme getirilir. Biz 
ülke olarak birlikte olduğumuzda güçlüyüz. Farklılık oluşturmak çözüm olmaz” ifadelerini kullandı.  MÜSİAD Kayseri Başkanı 
Mehmet Kütahneci ise Kayseri’de bir daha böyle bir olay yaşanmaması adına Kayseri’deki kültüre sahip çıkılması gerektiğini 
vurguladı. Kütahneci, “Talihsiz bir çıkış ile gündem oluştu. Böyle bir gündeme gerek yok. İki ilimizde çok kıymetli. Umarım 
birliktelik içerisinde sorun çözümlenir” dedi. Başkan Mehmet Kütahneci, ASKON ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek 
“Ali Bey nezdinde ASKON’a teşekkür ediyorum. Kayseri’deki değerleri korumak ve geliştirmek adına birlikte hareket edece-
ğiz. Bizim derdimiz taş üstüne taş koymaktır. Makam, mevki gelir geçer ancak önemli olan memlekete faydalı olmaktır. Bu 
anlamda iş birliklerini artıracağız. Kayserimizi güncel meselelerden uzaklaştırıp el birliği ile hak ettiği noktaya getireceğiz.” 
şeklinde konuştu.
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Kayseri 
Başkanı Ali Özcan 28 Şubat’ın Anadolu’da büyük bir ge-
rileme sebebi olduğunu söyledi. Ali Özcan,  “28 Şubat 
Post Modern Darbe, sadece o günkü idareye yapılmadı. 
28 Şubat paradan para kazanan değil, üretimden para 
kazanan Anadolu insanına yapılan bir operasyondu. 28 
Şubat, İstanbul’dan Anadolu’yu tanımayan, bankala-
rı hortumlamaya çalışanların yaptığı bir operasyondur. 
Onlar halkın adamlarını iktidarda görmek istemediler ve 
Anadolu sermayesine darbe vurdular” ifadelerini kullan-
dı. Özcan, “Tarihe kara bir leke olarak düşen 28 Şubat 
Darbesi, sadece o günün siyasi iktidarına karşı yapılan 
bir darbe değil, milletimizin geleceğini, sanayicimizin 

Talas Kaymakamlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler il müdürlüğünü ziyaret eden Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği Kayseri şubesi maske dağıtımlarına 
devam ediyor.  ASKON Kayseri başkan vekili Alperen 
Murat devletin öneminin her geçen gün daha önemli ol-
duğunu ifade ederek “Devletin her organı faaliyetlerini 
en güzel şekilde yerine getirmek için büyük çaba harcı-
yor. Kayserimizde gerek maddi gerek manevi anlamda 
tüm kurumlarımız çok iyi işliyor. Kurumlarımız güvenlik 
önlemlerini de üst seviyede almış durumda. Avrupa’dan 
gelen haberleri içimiz kan ağlayarak izlerken Türkiye bu 
süreçte büyük bir güven kazandırmıştır. Bundan sonraki 
süreçte ülkeler ticarette de özellikle güvenilir bir limana 

28 ŞUBAT OLMASAYDI 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMIŞTIK

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN MASKE DAĞITIYORUZ

dünyada söz sahibi olmasını da baltalamış karanlık bir süreçtir. 28 Şubat’tan bugüne kadar geldiğimizde, bu sürecin Türkiye 
ekonomisine zararı 400 milyar doların üzerinde olmuştur. Eğer ülkemizin makus tarihinde 28 Şubat süreci gibi antidemokratik 
müdahaleler olmasaydı, Türkiye belki de 2023 hedeflerini çoktan yakalamış olurdu. Ne acıdır ki, o dönemde ağızlardan düş-
meyen ‘yeşil sermaye’ nitelendirmesi ile birçok sanayicimizin tırnakları ile kazıyarak ülkeye kazandırdığı işletmelerine operas-
yonlar yapılmış, yağmalanmış ve ambargo uygulanmıştır. Bütün yapılanlara rağmen inandığı yolda ilerleyen sanayicilerimiz 
zor günlere, baskılara ve dayatmalara aldırış etmeden çalışmış ve bugün hak ettiği yerlere gelmişlerdir. Kara bulutlara aldırış 
etmeden, bahara kavuşan Anadolu’nun Aslanları, bugün ülkemizi 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaştırmak için canla 
başla çalışmaktadır. Vakit çalışarak kaybımızı giderme vaktidir.” diye konuştu.

sığınacaktır. Türkiye bu noktada en avantajlı ülke konumundadır. Yaşanan pandemi süreci devlet ve milletin şuurlu duruşu ile 
en iyi şekilde atlatılmaktadır.” dedi. Derneğin denetim kurulu başkanı Mehmet Akif Say ise, “Bizler iş adamları olarak üzerimi-
ze düşen görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde emniyet mensuplarımızla bir aradaydık. Sonrasında 
havaalanı işletme müdürümüzü, vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumlarını ziyaret ettik. Kendilerine maske takdiminde 
bulunduk. Maske günümüzün en önemli ihtiyaç unsurlarından bir tanesi oldu. Bizde önemli kurum ve kuruluşları gezerek 
kendilerine elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya gayret ediyoruz. Karanlıkla savaşmanın tek yolu fark etmektir. Fark 
edince ışık olursun. Bizde ışık olabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu. 
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BASINDA GENÇ ASKON KAYSERİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Kayseri gençlik 
kurulu korunma ihtiyacı olan çocukları unutmadı.
GENÇ ASKON Kayseri Başkanı Kaan Sabri Çöl ziya-
rete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çöl, 
“GENÇ ASKON Kayseri olarak Korunma ihtiyacı olan 
genç kardeşlerimize mübarek kurban bayramı öncesi 
dağıtılmak üzere hediye kitaplarımızı Aile Sosyal Poli-
tikalar İl Müdürlüğüne teslim etmiş bulunuyoruz. Ana 
temamızın bu etkinlikte gençlerime rol model olarak 
topluma kazandırmak olup kitap okuma alışkanlıklarına 
katkıda bulunmak oldu. Devletimizin olanaklarıyla ken-
dilerine tahsis edilen kütüphanelerini zenginleştirmek 
bizleri ziyadesiyle mutlu etti.” şeklinde konuştu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Gençlik Kurulu 
(GENÇ ASKON) Kayseri Başkanı Kaan Sabri Çöl ahili-
ğin ticarette devam etmesi gerektiğini vurguladı. GENÇ 
ASKON Kayseri başkanı Kaan Sabri Çöl, “Anadolu’nun 
vatanlaştırılmasında ve Osmanlı Devleti’nin kurulu-
şunda büyük rol oynayan Türk- İslam tarihinin önemli 
şahsiyetlerinden Ahi Evran tarafından temelleri atılan 
ahilik teşkilatının özellikleri Anadolu’da özellikle esnafa 
İslamiyeti anlatmak, dünya ve ahiret mutluluğunu sağ-
lamak ve ‘aleme nizam vermek’ olarak belirtilmiştir. Bin 
yıla dayanan Anadolu’daki varlığı içerisinde köklü gele-
neklerden olan ahilik; akıl, ahlak, bilim ve çalışma pren-
sipleri üzerine kurulu, sevgi, kardeşlik ve karşılıklı daya-

GENÇ ASKON’DAN ANLAMLI YARDIM

GENÇ ASKON: AHİLİK GELENEĞİ TİCARETTEKİ HARİTAMIZDIR

Kaan Sabri Çöl, “Sosyal Sorumluluk Projelerinde aktif olarak yer almayı bu kentin fertleri olarak kendimize vazife edindik. Bu 
hususta çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu etkinlikte emeği geçen Aile Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sayın Nevzat Özer 
Bey’e , İl Müdür Yardımcılarımıza ve Şube Müdürümüze teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

nışma kurallarını benimseyen milletimize has bir kültür hazinesidir.” dedi. Ahilik teşkilatının Anadolu’ya gelen Türkmenlerin 
iş başında eğitilmesine, insanların kaliteli ve üretici olmasını sağlayan bir değer olduğuna dikkat çeken başkan Çöl, “Bugün 
Anadolu’da görülen misafirperverlik, komşuluk ilişkileri, birçok görgü kuralı, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma ve benzerleri 
ahiliğin günümüzdeki yansımalarıdır. Ahiliğin özünde ‘Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için; yarın ölecekmiş gibi ahiret için 
çalış’ hadis-i şerifi esas olmuştur. Ahilikte ahlakın yarısı maneviyata diğer yarısı maddiyata (çalışmaya) dayalıdır. Ahinin iş 
yeri Hak kapısıdır. Bu kapıdan hürmetle girilir, saygı ve samimiyetle çalışılır, helalinden kazanılır, helal yerlere ve kararınca 
harcanır. Ahilik düsturları bellidir. En başta kimseyi kandırmayacaksın. Sonra kanaatkar olacaksın ve dünya malına tamah 
etmeyeceksin. Bu anlayış yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutmaktadır. Bu yönüyle ahilik geleneği ticaretteki haritamızdır. 
Bizlerde geleneğimizi yaşatmaya devam ediyoruz. 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlamakta olduğumuz ‘Ahilik Haftası’ müna-
sebetiyle Ahi Evran Veli’yi rahmetle ve minnetle anıyor, esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın 
ahilik haftasını kutluyorum” diye konuştu.  
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BASINDA GENÇ ASKON KAYSERİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Kayseri Gençlik 
Kurulu(GENÇ ASKON) 2020 yılını yardımlarda buluna-
rak tamamladı. GENÇ ASKON Kayseri başkanı Kaan 
Sabri Çöl 2020 yılının yardımlaşma içerisinde geçmesi-
ne dikkat çekti. Başkan Çöl, “Pandemi, sel ve deprem-
ler ülkemizi çok etkiledi. Sıkıntılı süreçler yaşadık ancak 
dayanışmanın ne kadar büyük olduğunu da bu günler-
de gösterdik. GENÇ ASKON olarak Giresun’da yaşa-
nan sel felaketinde hemen dâhil olduk ve yardımlarda 
bulunduk. İzmir’de deprem olduğunda ne yapabilece-
ğimize bakarak eksikleri gidermenin gayreti ile güç sarf 
ettik. Pandemi döneminde kurumları gezerek maske 
dağıtımı ve yemek ikramlarında bulunduk.  Şimdi de kış 

GENÇ ASKON Kayseri Başkanı Kaan Sabri Çöl ve yö-
netim kurulu üyeleri Kızılay’a kan bağışında bulundu. 
Çöl yaptığı açıklamada kan bağışının önemine dikkat 
çekerek “ASKON ve Kızılay kamu yararına faaliyet gös-
teren kurumlardır. Kıymetli yönetim kurulumuz ile dü-
şen kan stoklarını canlandırmak niyetiyle hem bir çağrı 
yapmak hem de kan bağışında bulunmak istedik. Kanın 
her an ihtiyaç duyulan ve hiçbir şekilde üretilemeyen 
bir madde olmasından dolayı, bu konuda toplumun 
tüm kesimlerinin duyarlılık göstermesi gerekiyor. Bizde 
üzerimize düşen vazifeyi yaptık. Bizler bilinç ve şevkle 
elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz.” dedi. Kaan 
Sabri Çöl, “Kızılay karanlığın sonunda görünen umut 

ALLAH RIZASI İÇİN KARDEŞ OLANLARDANIZ

KIZILAY UMUT IŞIĞIDIR

döneminde şartlarında ağırlaşması ile beraber ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunmanın gayreti içinde olduk.” ifadelerini 
kullandı. Kaan Sabri Çöl, “GENÇ ASKON Kayseri Şubesi olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadis-i şerifinde 
buyurduğu üzere ‘Veren el alan elden üstündür.’ ilkesiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılmak üzere gıda paketi desteğinde 
bulunduk. Yine bir hadiste ‘Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır.’ buyu-
ruluyor. Bunun bilincinde hareket ediyoruz. Biz Allah rızası için kardeş olanlardanız. Emeğimiz ülkemizde ve Dünya’da tek bir 
insan açlık ve sıkıntı çekmeyinceye kadar çalışmak üzerine olmaya devam edecektir.  ‘Kıyamet günü müminin serinleyeceği 
gölgelik (verdiği) sadakasıdır.’ Bizlerde o kutsal günün hayaliyle yardımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

ışığıdır. Yapacak olduğumuz küçük yardımlar önemli faydalar doğuracaktır. Ne zaman geleceği belli olmayan çok çeşitli afet-
lerle karşılaştığımızda ilk müdahaleyi ve organizasyonu yapan kurumların başında Kızılay geliyor. Her doğal afette acılarımızı 
dindirmemize vesile oluyor. Bu anlamda Kızılay’a destek olmak tüm insanlığa destek olmaktır. Buraya yardım etmek tüm 
insanlığa el uzatmaktır. Bugün Kızılay’a yardım eden kişi için ne güzel, dünyanın dört bir yanındaki çaresizlere el uzatmış olur. 
Hepimizin bildiği üzere kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Unutmamak gerekir ki hepimizin bir gün kana ihtiyacı olabilir. Biz de 
bu farkındalığı ortaya koyabilmek için tüm halkımızı kan verme noktalarına davet ediyoruz. Üşenmeden, ertelemeden sadece 
15 dakikanızı vererek insanlığın hizmetine koşabilirsiniz” şeklinde konuştu.
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BASINDA ASKON

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Genel 
Başkanı Orhan Aydın Türkiye’nin Pandemi sürecinde 
rüştünü ispatladığını söyledi. ASKON Başkanı  Orhan 
Aydın, “Geldiğimiz bu noktada Türkiye pandemi süre-
cinde rüştünü ispatlamış güvenilir bir liman olduğunu 
tüm dünyaya kanıtlamıştır.” dedi.  Orhan Aydın, Covid19 
salgını sürecinde Türkiye’nin gelişmiş ülkelere rağmen 
iyi bir performans sağlayarak güvenli bir liman olduğu-
nu tüm dünyaya ispatladığını belirterek, bundan sonra-
ki süreçte Türkiye’nin ekonomik olarak farklı bir rotaya 
gireceğini bildirdi. ASKON Başkanı Aydın yaptığı yazılı 
açıklamayla, Koronavirüs sürecinin dünya ve Türkiye’ye 
etkilerine değindi. Türkiye’nin pandemi sürecinde gerek 

Genel Başkanımız Orhan Aydın, Türkiye Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda gerçekleş-
tirilen “Okullardan Yarınlara” programına iştirak etti.
“Okullardan Yarınlara” programında katılımcılara hitap 
eden Başkan Erdoğan şunları söyledi; “13 bin yeni oku-
la ihtiyaç bulunuyor” Erdoğan, Türkiye’de 18 milyonu 
aşkın öğrencinin sayıları 70 bini bulan eğitim kurumla-
rında eğitim hizmeti aldıklarını, özel eğitim kurumları ve 
diğer eğitim öğretim birimleriyle bu sayının 86 bine ka-
dar çıktığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Milli Eğitim Bakanlığımızın bunlara ilave olarak 21 
bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor. 

TÜRKİYE PANDEMİ SÜRECİNDE RÜŞTÜNÜ İSPATLADI

TÜRKİYE PANDEMİ SÜRECİNDE RÜŞTÜNÜ İSPATLADI

sağlık tedbirleri açısından ve gerekse dışa bağımlılık göstermeden kendi kaynakları ile ekonomik olarak ayakta durabilmeyi 
başardığına dikkati çeken Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bunu yaparken bir yandan da medikal ve dezenfektan 
ürünleri diğer ülkelere bağış yaparak büyük bir takdir kazanmıştır. Geldiğimiz bu noktada Türkiye pandemi sürecinde rüştünü 
ispatlamış güvenilir bir liman olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Artık bu süreçlerden sonra ülkemiz ekonomisi farklı bir 
rotaya girmiştir. Türkiye bu süreçte büyük bir güven kazanmıştır.” Aydın, yakın bir zamanda Türkiye’nin Avrupa’nın güvenilir 
bir partneri ve teknolojiden üretime de farklı alanlarda ana dış tedarikçi merkezi olacağını aktardı. İş insanlarına yeni düzende 
çok iş düştüğünü belirten Aydın, “İş insanlarımıza ürün kaynaklarını çeşitlendirmelerini telkin ediyoruz, özellikle tekstil, oto-
motiv, yazılım, medikal ve gıda sektörüne de yönelmelerini istiyoruz.” çağrısında bulundu.

Ayrıca mevcut okulların bir kısmında da depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor. Bu akşam burada birlikte 
olduğumuz ülkemizin seçkin iş insanları ve hayırseverlerinin desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen 
çözmeyi hedefliyoruz. ‘1 yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız fidan dikin, 100 yıl son-
rasını düşünüyorsanız insan yetiştirin.’ sözüne uygun şekilde bu kampanyada ben sizlerin yerinizi alacağınıza inanıyorum.”
Bağışçıların diledikleri yerdeki okulun inşasını veya güçlendirmesini üstlenebileceklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Benim sizlerden ricam şu, deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir, çünkü bu bölgelerde yapılan okullar 
öğrencilerimiz için güvenli çatılar olmanın yanında deprem sonrasında vatandaşlarımızın sığınacakları, az önce Bakanımın 
da ifade ettiği gibi, barınma alanları olarak da kullanılabilecek. Gerek ağır hasarlı binaların tamamen boşaltılması gerek artçı 
sarsıntılar sebebiyle diğer binalara bir müddet girilememesi sebebiyle bu tarz yerlere ihtiyaç duyuluyor.” ifadelerini kullandı.
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BASINDA ASKON

ASKON Sağlık Sektör Kurulu tarafından,’Tecrübe Paylaşımı ve Sağlık 
Sektörü’nde Yapay Zeka’ konulu panel Medical Park Hastaneler Grubu 
YK Başkanı Dr. Muharrem Usta’nın katılımı ASKON Genel Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Geniş bir katılım ile düzenlenen panelin açılış konuşması-
nı ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın yaptı. Başkan Aydın’ın konuşma-
sı sonrası Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Yılmaz Aydın sektöre ilişkin bir 
sunum yaptı. Yılmaz Aydın’ın sunumu sonrası Medical Park Hastaneler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Usta yaşadığı tecrübeleri 
aktardı. Usta ayrıca sağlık sektöründe yapay zekaya ilişkin gelişmelerden 
bahsetti.

SAĞLIK SEKTÖRÜ ASKON’DA KONUŞULDU

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel 
Başkanı Orhan Aydın, Giresun’a gelerek sel felaketinin 
yaşandığı Dereli ilçesinde esnafları ziyaret etti. Aydın, 
yaptığı ziyarette esnaflar için iş dünyasına birlik ve bera-
berlik çağrısı yaptı. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, 
ASKON Yönetim Kurulu Üyeleri, Giresun Şube Başkanı 
Yener Türk ve beraberindeki iş insanlarıyla birlikte Gire-
sun’da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Dereli 
ilçesini ziyaret etti. Genel Başkan Aydın, ziyaret kapsa-
mında esnafların sorunlarını dinleyerek ASKON olarak 
ellerinden geldiği kadar esnaflara destek olacaklarını 
ifade etti. Aydın, esnaf ziyareti esnasında iş dünyasına 
birlik ve beraberlik çağrısı yaparak “200’e yakın esnafı-

ASKON HEYETİ SEL BÖLGESİ’NDE

mız sel felaketinden büyük yara almış durumda. Biz ASKON olarak burada inşallah hem devletimizin bizi yönlendirmeleriyle 
alacağımız tedbirler ve destekler başta olmak üzere esnaflarımızla görüşme imkanımız olduğu için onlarında talep ve istekleri 
doğrultusunda notlarımızı aldık ve çalışmalarımızı başlatacağız. Yine bütün esnaflara, iş insanlarına, iş dünyasına birlik çağrısı 
yapmak istiyorum. Bütün zorlu günlerde birliğimizi beraberliğimizi en sıkı şekilde gösterdiğimiz gib bu afet gününde bizim 
birliğimizi beraberliğimizi göstermemiz gerekiyor. Ben buradan bütün esnaflarımıza, iş dünyamıza çağrıda bulunarak onları 
Dereli’ye davet ediyorum. Gelsinler buradaki esnaf kardeşlerimizin yaralarını sarma hususunda bizlerde elimizden geldiği 
kadar destek olalım” dedi.
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BASINDA ASKON ŞUBELER

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, 18 Mart Çanakkale Zaferi 
hakkında yaptığı basın açıklamasında “Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü 
münasebetiyle, mukaddesatı uğruna canını feda eden tüm gazi ve şehit-
lerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.’’ dedi. “Çanakkale Zaferimizin 105. 
yıldönümünde, bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, Çanak-
kale savunması ile kanlarını dökerek tarih yazan kahraman şehitlerimizi 
ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Çanakkale 105 yıldır 
kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tütüyor. Çanakkale, Anadolu’nun ye-
niden dirilmesi yolunda büyüklüğünün ispatıdır. Çanakkale, düşman güç-
lerin hiçbir zaman aşamayacağı imanlı bir duruşun simgesidir. Çanakkale 
bizim için namusunu çiğnetmeyen ve çiğnetmeyecek olan Asım’ın nesli-
nin sembolüdür” ifadelerini kullandı.

ASKON Antalya Başkanı Cahit URFAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ‘müjde’ olarak açıkladığı Karadeniz’de bulunan doğal gaz re-
zervini değerlendirdi. Cahit Urfan: “Büyük heyecan, büyük müjde, büyük 
gurur. Doğal gaz, 21. yüzyılın en büyük enerji kaynağı. Ülkemiz, tarihinin 
en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Ülkemiz, yılda 50 
milyar dolar civarında petrol ve doğal gaza ödeme yapıyor. Elektrik sant-
rallerinin çalışması bile doğal gaza bağlı. Elektrik fiyatının düşmesi A’dan 
Z’ye tüm sektörleri olumlu etkileyecektir.” Türkiye’nin ilk kez yerli ve mil-
li imkânlarla yıllardır başarılamayan bir keşfi başardığını aktaran Urfan, 
“Yerlileşmeye verilen önemin ne kadar değerli olduğunu gördük. Bu keşif 
yeni keşiflerin öncüsü. Yerli enerjimizi kullanmaya başladıkça paramız ce-
bimizde kalacak, milletimiz daha müreffeh olacaktır.”ifadelerini kullandı. 

Genç ASKON Gaziantep şube üyeleri, korona virüsü fırsatçılarına inat va-
tandaşlara bedava dezenfektan jel dağıttılar. Korona virüsüne karşı dünya 
ve Türkiye’nin mücadelesi sürerken, durumu fırsata çevirip bazı ürünleri 
stoklayanlara bir tepkide  GENÇ ASKON Gaziantep Şubesinden geldi. 
“Fırsatçı ve stokçulara inat” Ahmet Ercan Kılıç fırsatçı ve stokçulara tepki 
göstererek, “Şu anda dünyada ve Türkiye’de korona virüsü ile karşı kar-
şıyayız. Ücretsiz dezenfektan jel dağıtıyoruz. Sağlığımız için el temizliğine 
önem vereceğiz, kalabalıktan uzak duracağız, mümkün olduğu kadar ev 
veya işten çıkmayacağız. Biz sosyal sorumluluk projelerine önem veren 
bir derneğiz. Bugünde dezenfektan jel dağıtarak fırsatçılara ve stokçulara 
inat olsun diye böyle bir hamle yapıyoruz” diye konuştu.

ÇANAKKALE, ANADOLU’NUN DİRİLMESİ YOLUNDA BÜYÜKLÜĞÜNÜN İSPATIDIR

URFAN: KARADENİZ’DEKİ DOĞAL GAZ KEŞFİ ‘BÜYÜK BİR GURUR’

STOKÇULARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ
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Diyarbakır’da bir özel okulun düzenlemiş olduğu ‘kariyer ve meslek seç-
me’ seminerine, konuşmacı olarak katılım sağlayarak gençlere sunum 
gerçekleştiren ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, 
okul yönetimi ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Gençler ile buluş-
masında deneyimlerini aktardığını belirten Başkan Nasıranlı, “Gençler ile 
buluşmamız da hem mesleki hem de iş dünyasındaki deneyimlerimizi, 
geleceğimiz olan yürekleri ter temiz olan gençlerimiz ile paylaştık. Buluş-
manın bir bölümü de soru cevap şeklinde olup, heyecan dolu bir buluşma 
oldu bizim için. Sorgulayan anlamaya çalışan hayatın ve dünyanın farkın-
da olan gençliği gördükçe, geleceğimiz açısından daha da umutlandığı-
mızı da ifade etmek istiyorum. Her bir kardeşimizi hayatlarının başarılarla 
dolu olması dileğiyle yürekten kutluyorum” dedi.

ASKON Kırıkkale Şube Başkanı Timuçin Bağbaşı, 14 Mart Tıp Bayramı 
nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Bağbaşı “Eşref-i mahlukat olan in-
sana adil ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak; hastalarımızın tutan eli, gören 
gözü olmak için çabalayan, 1915 Çanakkale Harbi’nde şehit olan kahra-
man tıbbiyeli gençlerimizin ruhu ile aynı heyecan ve özveriyle canını tehli-
keye atmaktan kaçınmadan hizmet veren, kar ve tipi gibi olumsuz durum-
larda mahsur kalan hastaya ulaşmak için hayatı pahasına mücadele eden 
doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız kutsal bir görevi üstlenmektedir. Bu 
duygu ve düşüncelerle sağlıklı bir toplum dileğiyle, yurdumuzun dört bir 
yanında sağlık hizmeti veren tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 
tıp bayramını kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Kovid-19 ile mücadelede fedakâr-
lıklarıyla takdir toplayan sağlık çalışanlarına ücretsiz verilmek asetatlı 
maske üretimine başladı. Dünyayı etkisi altına alan Korinavirüs salgının-
dan birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilerek başarılı olacağına vur-
gu yaptı. Sakarya şube başkanı Engin Tumbaz “Türk Milleti imece kültü-
rünü, birlikten kuvvet doğduğunu en iyi bilendir. Kovid-19 ile fedakarca 
mücadele eden, millete sağlık hizmeti verebilmek için canlarını dişlerine 
takan sağlıkçılarımızın sağlığını korumak hepimizin görevi. ASKON ailesi 
bu süreçte koruyucu yüz siperi asetatlı maske üretip, ülke genelinde üc-
retsiz dağıtmak için kolları sıvadık. Kısa sürede maskeleri il sağlık müdür-
lüklerine teslim edeceğiz” dedi.

GENÇLİĞİ GÖRDÜKÇE UMUTLANIYORUZ

SAĞLIKÇILAR ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENİYOR

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ASKON Giresun 
Şube Başkanı Yener Türk, TBMM gündemine alınan 
geçici istihdam güvencesi ve ücretsiz izinde maaş ko-
nusunda değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte fir-
maların ve çalışanların düşünülmesi gerektiğini ifade 
eden Türk hükümetin gereğini yaparak işveren ve işçiye 
destek amacıyla kısa dönem ödeneği vergi SGK kredi 
ve borçlarda erteleme gibi düzenlemelerinin piyasaya 
olumlu etki sunacağını söyledi. Türk, “Covid 19 virüsü-
nün tüm dünyada insan canını tehlikeye attığı gibi ülke-
lerin ekonomisi üzerinde de çok ciddi tahribatlar yaptı.  
Bu süreçte ekonomiyi ayakta tutabilmek için bazı ted-
birlerin alınması gerekiyordu. Hükümette mevcut şartlar 

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi’n-
de yaşayan tavuk üreticisi Yasin Davran’ın geçtiğimiz 
mayıs ayında çıkan yangında kullanılmaz hale gelen kü-
mesinin tekrar inşa edilmesinden desteklerinden dolayı 
Bornova Kaymakamı Fatih Genel tarafından ASKON İz-
mir Şubesine teşekkür belgesi verildi. Bornova ilçesine 
bağlı Kurudere Mahallesi’nde yaşayan tavuk üreticisi 
Yasin Davran’ın bir kümesinde Mayıs ayında çıkan yan-
gında 600 tavuğu telef oldu ve kümesi kullanılmaz du-
ruma geldi ASKON İzmir Şubesi tarafından kümes ye-
niden inşa edildi.  Anadolu Aslanları İşadamları Derneği 
(ASKON) İzmir Şubesi Başkanı Şerafettin Gücü; “Yanan 
kümes ile alakalı bir üyemiz tarafından bizlere bilgi geldi 

GEREKEN ADIMLAR ATILMALI

KAYMAKAMDAN ASKON’A TEŞEKKÜR BELGESİ

içinde çarkların dönebilmesi için vergi SGK kredi ve borçlarda erteleme krizden etkilenen firmalara destek gibi birçok düzen-
lemeyi hayata geçirdi. Öncelikle üç ay boyunca işçi çıkartılamayacak olması güzel bir adım oldu. Bunun tamamlanabilmesi 
için de faaliyete devam edemeyen şirketlerin çalışanlarının maaş durumu çok ciddi bir sorundu. Bu da bu yasa ile çözülüyor. 
Tabi burada günlük ödenek kısmı ile firmaların bunu suistimal edip etmeyeceği tartışılacaktır. Şunu net bir şekilde belirtmek 
gerekir ki hayati mücadelenin verildiği bu ortamda suistimale sebebiyet verebilecek kişiler milletine ve devletine açıkça ihanet 
etmiş duruma düşer. Bundan ötesi yok. Herkes her kesim bu süreçte aklını başına almalı, durumun ciddiyetini kavramalı ve 
bu zorlu süreçten çıkabilmek için gereken her türlü adımı atmalıdır” ifadelerini kullandı.

bizde vakit kayıp etmeden Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğümüz ile irtibata geçtik, ne yapabiliriz kısmını müdürlüğümüz ile 
görüştük, imece usulü gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projemizde biz ASKON İzmir Şubesi olarak kümesin inşası kısmını 
üsteldik, diğer hayırsever firmalarda tavuk tedarikinde bulundu el birliği ile işletmemizi yeniden faaliyete geçirdik ve babalar 
gününde Yasin kardeşimize teslim ettik. Her zaman dediğimizi gibi biz bize yettik.” dedi. Bornova Kaymakamı Fatih Genel de 
ASKON İzmir şubesinin üstlendiği sosyal sorumluluk projesinden ve üreticiye verdikleri desteklerden dolayı şubesi başkanı 
Şerafettin Gücü’ye teşekkür belgesi verdi.
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ASKON Konya İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Irak Devlet 
Bakanı Aydın Maruf, Konya ile Irak arasında daha güçlü 
bir ticari bağ kuracaklarını söyledi. Irak Devlet Bakanı 
Aydın Maruf ve bakanlık heyeti Anadolu Aslanları İşa-
damları Derneği(ASKON) Konya İl Başkanlığı’nı ziyaret 
etti.  Konya ile Irak arasında güçlü bir ticaret olduğunu 
vurgulayan Irak Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Aydın 
Maruf, ASKON’un da bu noktada önemli bir görev üst-
lendiğinin altını çizdi. 
Maruf, “Konya ürün çeşitliği fazla bir il olduğu için bü-
yük bir avantaj taşıyor. Biz birçok ürünü buradan tedarik 
edebiliyoruz. Bunu daha artıracağız. ASKON Konya İl 
yönetimi bize bu noktada önemli bir yol gösteriyor ve 

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize 
Şubesi başkanı Recep Ali Karakoyun Çay TV’de katıl-
dığı gündem programında soruları cevapladı. Çayın ve 
üretişinin sıkıntıların konuşulduğu program da başkan 
Karakoyun önemli açıklamalarda bulundu.
Karakoyun, İstanbul’da yaşayan çay üreticisinin ilk sür-
gün için Rize’ye gelemeyecek olmasının, Rize valisi Ke-
mal Çeber’in tek başına aldığı bir karar olmadığını belir-
terek “Dürüst olmak gerekiyor. Sayın valimize bu yasak 
uygulansın dışardakiler gelmesin diye tek başına bu 
kararı almadı. Bütün STK başkanları, siyası il başkanları 
toplantısında bu kararı bütün herkes destekledi. Kimse 
buna olamaz demedi. Sadece Ticaret Adası başkanımız 

IRAK VE KONYA ARASINDAKİ TİCARİ BAĞI GÜÇLENDİRECEĞİZ

ÇAY DALINDA KALMAZ

destek oluyor. Güçlü ilişkiler ile ticaretimizi daha da ileriye taşıyacağız” dedi. 
Ziyaretten memnun kaldığını dile getiren ASKON Konya İl Başkanı Atilla Sinacı da, “Irak bizim için çok önemli bir ülke. Bölge-
mizdeki birçok ürün Irak’a ihraç ediliyor. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz durum ticari hızı istediğimiz seviyeye çıkarmamıza 
engel oluyor. Ama en kısa sürede her şeyin düzeleceği inancını taşıyoruz. Konya’nın söz sahibi olduğu, gıda, gıda makineleri, 
gıda ambalaj, otomotiv yedek parça, tarım makinelerinde Irak bizim için önemli bir pazar. Küresel salgının gücünü kaybet-
mesi ile birlikte bugünden daha iyi bir ticari ilişki kuracağımızdan şüphemiz yok. Ziyaretinden dolayı Irak Devlet Bakanı sayın 
Aydın Maruf ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum” dedi.

bir öneri sundu. Bu önerinin de alt yapısı yoktu. 220 bin defter var 220 bin kişiye bir kişi göndersen 220 bin insan eder. Vali 
beyimizin deyimi ile 50 bin kişi sadece Üsküdar’dan başvurdu. Orada yapılan bir hata vardı oda  şuydu, 30 nisana kadar 
herkse gelsin denildi bu yanlıştı. Bu süreçte yapılan tek hata buydu. 30 nisana kadar gelin dediğinizde herkes çıkıp gelmeye 
çalıştı. Dışarıdaki insanımız üzülüyor memleketine gelemiyor çayını toplayamıyor ama buradaki insanlarda gelmesinler bir 
şekilde çayları toplanır. Burada İnsanlarda haklı şuan sıfır vaka ile devam gidiyoruz. Kimsenin çayının dalında kalmayacağını 
düşünüyorum. 27 bin işsiz var. 27 bin işsizin olduğu yerde hala çayımızı kim toplayacak diye düşünüyorsak burada trajikomik 
bir olay var. 250 lira civarında bir para da güzel bir para. 150 bin civarında Rize’ye gelmeyi düşünen çay üreticisi var” dedi.
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Dünya’nın Enerji Trendi
Deniz Üstü Rüzgar
Enerji Sistemleri

Deniz üstü rüzgar
santralleri 900 bin

kişiye iş kapısı olacak.

Teknolojik cihazların gelişmesi ve dünya nüfusunun art-
masından dolayı enerji tüketimi de sürekli olarak artmak-
tadır. Buna karşın enerji ihtiyacının büyük bir kısmını 
karşılayan fosil kaynaklı yakıtların rezervleri ise azalmak-
tadır. Bu durum, giderek büyüyen ve enerji ihtiyacı sü-
rekli artan dünyamızı yeni arayışlar içerisine sokmaktadır. 
Özellikle son 20 yılda yapılan araştırmalar neticesinde; 
rüzgar, güneş, biyogaz gibi çevreye zarar vermeyen ve 
kaynağı ücretsiz olan yenilenebilir enerji sistemleri geliş-
tirilmektedir.

2020 yılında dünyanın enerji tüketimi 14 Milyar TEP (Ton 
Eşdeğer Petrol) iken; 2040 yılında tüketimin %45 artarak 
20 Milyar TEP olması beklenmektedir. Ülkemizde ise; 
2020 yılında enerji tüketimi 146 Milyon TEP iken, 2040 yı-
lında tüketimin %40 artarak 210 Milyon TEP olması öngö-
rülmektedir. Dünya genelinde, çoğu gelişmiş ülke potan-
siyeli yüksek olan yenilenebilir enerji sistemleri üzerine 
yatırımlar yapmaktadır. Ancak mevcut enerji ihtiyacının 
sadece %10’luk bir kısmı yenilebilir enerji sistemlerinden 
karşılanmaktadır. Bu oranın artırılması üzerine yapılan 
araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında, yeni trendler 
ortaya konulmuştur.

FATİH KARİPOĞLU
Enerji Sistemleri Mühendisi 
Akademisyen
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Bu trendler, mevcut potansiyellerden en yüksek verim ile faydalanmayı hedeflemektedir. Yaygın olarak kabul edilen en önemli 
trend ise: Deniz Üstü (Offshore) Rüzgar Enerji Sistemleridir. Bu sistemler ile denize kıyısı olan ülkeler, denizlere rüzgar enerji 
santralleri kurarak; karaya kurulan rüzgar enerji sistemlerinden %30 oranında daha fazla enerji üretimi sağlamaktadır. İngil-
tere, Danimarka, Almanya gibi gelişmiş ülkeler enerji ihtiyacının önemli bir kısmını deniz üstü rüzgar enerji sistemlerinden 
karşılamaktadır. Ancak, 3 tarafı denizlerle çevrili olup yüksek rüzgar enerji potansiyeline sahip olmasına rağmen, ülkemizde 
hali hazırda kurulu olan deniz üstü rüzgar enerji sistemi bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde, ülkemizin deniz 
üstü rüzgar enerji potansiyeli 69 GW olarak öngörülmüştür. Belirlenen bu potansiyelden faydalanılması halinde, mevcut enerji 
ihtiyacının %65’i sadece deniz üstü rüzgar enerji sistemlerinden karşılanabilir. Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması, 
yatırım alanı ve istihdam alanı oluşturulması için ülkemizin sahip olduğu yüksek deniz üstü yenilebilir enerji sisteminden en 
kısa sürede faydalanması gerekmektedir.

2020 yılında dünyanın enerji tüketimi
14 Milyar TEP (Ton Eşdeğer Petrol) iken;
2040 yılında tüketimin %45 artarak

olması beklenmektedir.

20 Milyar TEP
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Kültepe’den Dijital 
Çağın Eşiğine
Geçer Akçe: Güven

DR. AHMET COŞKUN
Erciyes Üniversitesi

“1900 yılından bu yana insan nüfusu yalnızca 4 kat ar-
tarken, uluslararası ticaret 2.5 kat artmıştır; yani ticaret-
te nüfus artışından 625 kat fazla bir artış söz konusudur.”

Ticaret yalnız insanlara mahsus olmayan, doğada örnekleri görülen bir işlevdir. En ilkel
halinde tek hücreli canlılarda ya da bitkilerde dahi ihtiyaca bağlı değiş-tokuş yapıldığını
biliyoruz. Örneğin bitki köklerine tutunan mantarlar fotosentez esnasında bitkiye ihtiyaç
duyduğu mineralleri almak konusunda yardım ederken (hizmet üretimi), bitkiler de ürettiği
besinleri mantarlarla paylaşırlar (mal üretimi) ve toprağın altında milyonlar-
ca yıldır harıl harıl süregelen bir ticari faaliyet yaşanır bizim haberimiz olmadan.

Bu ticari ilişkinin daha gelişmiş ver-
siyonunu insan dışındaki hayvanlar-
da da görmek mümkündür. Örneğin 
şempanzeler arasında farklı ürünlerin 
(sözgelimi muz ve hindistan cevizi) 
ticareti yapılır. Ancak ticaretin sabit 
bir mekanda, karşılıklı ürün değişi-
minden bağımsız gelişim gösterebil-
mesinin imkanı para adını verdiğimiz 
aracın ortaya çıkmasıyla sağlanmıştır.

Para hiç şüphesiz devlet, hukuk, edebiyat 
gibi insanın yaptığı en önemli soyutlama-
lardandır. Paranın icadından sonra ticaret 
ölçeklendirilme imkanına kavuşmuştur. De-
ğişim değerini paraya yükleyerek sağlanan 
hareket kolaylığıyla birlikte ticaretin akış-
kanlığı artmıştır. Böylelikle gelişen ticaret 
de farklı sosyal alanlardaki çarpan etkisiyle 
insanlığın kültürel evriminde patlama yaşan-
masına sebep olmuştur. Yani insanlık bugün 
sahip olduğu uygarlık düzeyini düşünürler, 
bilim insanları, sanatkarlar, devlet adamları 
vb. yanında büyük oranda tüccarlara borç-
ludur. Bugün hala ticaret sosyal hayat içeri-
sindeki kuşatıcılığını artırmaktadır. Örneğin 
1900 yılından bu yana insan nüfusu yalnızca 
4 kat artarken, uluslararası ticaret 2.5 kat art-
mıştır; yani ticarette nüfus artışından 625 kat 
fazla bir artış söz konusudur.
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Bu niceliksel patlamanın yanında bugün niteliksel bir patlamaya daha tanıklık etmekteyiz. Üçüncü bin yılın başında, paranın 
icadından sonra ticaretin yapısını baştan aşağı değiştirecek bu patlamanın adı ‘dijitalleşme’. Henüz kimse dijitalleşmenin in-
sanlığı nereye götüreceğini adam akıllı düşünebiliyor değil. Mega-dönüşümler çağındayız ve şahit olduğumuz tüm değişimler 
üstel yaşanıyor. Ancak ‘gelecek nasıl olacak?’ sorusunun bizi sevk ettiği keyifli spekülasyonlarla eğlenmek yerine bu çağın en 
önemli geçer akçesini bildireyim: GÜVEN. Kültepe’de ne kadar önemliyse, gelecekte de en az o kadar önemli olacak. Peki 
güven bizim neyimiz olur?

De Staalmeesters / Rembrandt - 1662
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Hayaller
Yarınları
Belirler

Niçin Anadolu Aslanları? Anadolu ikinci planda kalmaya 
mahkûm edildiği dönemde Anadolu toplumu ikinci sınıf va-
tandaş muamelesi görüyordu. Anadolu insanı bunu kabul-
lenmişti. Atılım yapmaya bu Anadolu temellerinden başlan-
malıydı. Bu fikir 1998 yılında ASKON’un oluşmasına neden 
oldu. ASKON’un kurulması sadece bir başlangıçtı. Geçen 22 
sene sonunda görülüyor ki Anadolu’da fidanlar dikilmesine, 
tohumlar atılmasına rağmen halen aşılması gereken temel 
meseleler var. Günü kurtarma çabasından kurtulup bu sorun-
lara çözüm aramalı ve geleceğe yönelik yatırımlar yapmalıyız.

Cenap Şehabettin, “Yüksek fikirler, yüksek dağlara 
benzer. Alışık olmayanları ürkütür.” der. Tahayyülü bile 
edilmemiş bir ekonomi zirvesi fikri de bu etkiyi Kay-
seri’de yaptı. 40 Anadolu insanı ve onlara inananlar 
ile başlayan Kültepe Ekonomi Zirvesi, toplumu ikna 
etmekte zorlandı. Ancak güzel bir fikriniz varsa, azim 
ile heyecana sahipseniz başarılı olursunuz. Bu ekip, 
bu duruşu sergiledi ve inancını ortaya koyarak başa-
rıya ulaştı. Hedef bir ekonomi zirvesi yapıp bırakmak 
değildi. Bu zirvenin 50. yılı hedeflenerek program kali-
tesini artırmaktı. Bir İngiliz yazar, “Eğer son birkaç yıl-
da önemli bir fikrinizi değiştirip yenisini edinemediyse-
niz, hemen nabzınızı kontrol edin, ölmüş olabilirsiniz.” 
der. ASKON Kayseri her sene bir fikir ortaya çıkara-
rak hedeflerini gerçekleştirmek için enerji sarf ediyor.

Tarihin verdiği mirası günümüz şartları ile okuya-
rak geleceği temellendirme çabası Kültepe Eko-
nomi Zirvesi’ni verdi. Bu zirve, Asur Ticaret Kolo-
nilerinin yenilikleri başlattığı gibi kültür, turizm ve 
ekonomide yeni bir dönemi şekillendirilmelidir. “Bir 
Hayal Filizleniyor” diyerek çıkılan yolda  hayalle-
rin şekillenmesi yarınların güzelliğine işaret ediyor. 

Kültepe Tableti / Kayseri Arkeoloji Müzesi, Kayseri

M. ERDEM TOZOĞLU
ASKON Kayseri Genel Sekreteri
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Kurumsal 
Sürdürülebilirlik

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin bu yıl dördüncü-
sünü düzenledikleri Kültepe Ekonomi Zirvesi Kayseri’miz için 
önemli bir ekonomi markasını ifade etmektedir. İnanıyorum 
ki bu anlayış daha geniş kitlelere yayılacak ve Kültepe Eko-
nomi Zirvesi katkılarıyla Kültepe hak ettiği yere ulaşacaktır. 
Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

Kültepe Ekonomi Zirvesi ile başlayan süreç gösterdi ki bizler 
bu topraklarda kendi iktisadi modelimizi geliştirmeliyiz. Sü-
rekli artan tüketim alışkanları ve kontrolsüz üretim metotları 
tüm dünyada çevre ve kalkınma arasında bir denge kurulma-
sı gerekliliğini doğurdu. 1972 yılında Stokholm’de çevre ko-
nusundaki ilk küresel değerlendirme olan “Birleşmiş Milletler 
İnsan Çevresi Bildirgesi” kabul edildi. Artık kalkınma kavramı 
sürdürülebilirlik kavramıyla birlikte kullanılmaya başladı. Sür-
dürülebilir kalkınma kavramı ise ilk kez 1987 yılında Dünya 
Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan Brundtland 
Raporu’nda karşımıza çıkmış ve yaygın bir şekilde kullanıl-
maya başlanmıştır. Hatta gelinen noktada tüm dünyayı etkisi 
altına alan ve hayatımızda büyük değişikliklere neden olan 
Covid 19 salgını sosyal, iktisadi, kurumsal, çevresel ve si-
yasal alanlarda sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha son 
derece çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu topraklarda yetişmiş bizler kendimize özgü iktisadi mo-
delimizi geliştirmeliyiz. Bununla birlikte tabii ki son yılların en 
önemli gündem maddesini de içinde bulunduğumuz Dün-
ya’nın hakkını da gözetmeliyiz. Peygamberimiz (sav) bu-
yurduğu gibi “Bir defasında Sa’d’e uğramış ve onu abdest 
alırken görmüştür. Efendimiz (sav), onun suyu ihtiyacından 
fazla kullandığını fark edince, “Bu israf da nedir?” diye sor-
muş. Sa’d de, “Abdestte de israf olur mu?” deyince, “Evet, 
akmakta olan bir nehirde abdest alsan bile” (İbn Mâce, Tahâ-
ret, 48) şeklinde cevap vermiştir. Hatta Peygamberimizin bu 
sözü Avustralya’da su şişelerinin üzerine yazıldığına dair bir 
fotoğraf görmüştüm sosyal medyada.

Çinli bir iş insanının verdiği çarpıcı bir örnekle devam etmek 
istiyorum. Kendisi Çin’de çokça pirinç pilavı yediklerini ancak 
tabakta tek bir pirinç tanesi dahi bırakmadıklarını ısrarla vur-
gulamıştı. Çünkü diye devam etti “Bir buçuk milyar nüfusa 
sahibiz. Her birimiz günde bir pirinç tanesinin çöpe gitmesine 
neden olsak günlük bir buçuk milyar tane yapar ki bu da yak-
laşık 140 ton pirince denk gelir.” Bu şekilde düşünüldüğünde 
çok çarpıcı bir tablo karşımızda. Aynı örneği kendi mesleğim 
için uyarladığımda son verilere göre Türkiye’de 116.621 mali 
müşavir var, her birimiz günde sadece bir tane A4 kağıdı zi-
yan etsek yaklaşık 2 ton kağıt çöpe gitmekte. Bu çok küçük 
örneğe diğer meslek dalları ve işletmeler, avukatlar, hastane-
ler, okullar, devlet kurumları, üniversiteler, fabrikalar da dahil 
edildiğinde rakam ne olur? Ve sadece kağıt üzerinden yapı-
lan bu hesaba enerji, doğal kaynaklar, gıda, zaman, gibi bir 
çok alan da eklenerek değerlendirildiğinde hesaplama dahi 
yapılamayacak büyük bir gerçek önümüze çıkmıyor mu? Kı-
sacası üretirken tükeniyoruz. Biz burada durumun vahame-
tini ortaya koymak için hesaplar gibi yaptık ancak sürdürüle-
bilirlik daha çok hesaplanamayan tüketim, israf, kayıp ya da 
zarar nasıl isimlendirirseniz onunla ilgilidir. 

Dünya Ekonomi Forumu tarafından açıklanan 2022 Küresel 
Riskler Raporuna göre önümüzdeki 10 yıl içinde Dünya ça-
pında küresel ölçekte en ciddi riskleri tanımlarken açıkladığı 
10 maddenin 5 i çevre ile ilgili olan sorunlar olması dikkat 
çekici. Peki, ne yapmalıyız? Önce kendimizden ve bizim bir 
ürünümüz olan kurumumuzdan başlamalıyız. Her kuruma 
göre değişik şekillerde organizasyon yapısı oluşturmak ge-
rekmesine rağmen temel olarak aşağıdaki adımları uygula-
yabilirsiniz.

AHMET KOPAN
KPN KİMYA YÖN.KUR.BŞK
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Kurumsal Sürdürülebilirlik Adımları
1.Odak Noktalarının Belirlenmesi
Kurumdaki sürdürülebilirlik sisteminin kurulmasından, faydalı 
ve etkin bir şekilde uygulanmasından, gözlenmesinden, bilgi 
akısının sağlanmasından, raporlama yapılmasından sorum-
lu olacak kişiler belirlenir. Bunlar sürdürülebilirlik yönetimini 
sağlayacak ekibin başında olacak kişilerdir. İşletmelerin sür-
dürülebilirlik konusundaki çalışmalarını koordine edebilecek 
merkezi bir ekibe sahip olması önemli, ancak bu ekibin çok 
büyük olması gerekmiyor. Birçok şirket sürdürülebilirlik için 
dönüşüme bu konulara daha fazla merkezi kaynak ayırarak 
başlıyor, ancak sürdürülebilirliğin ayrıntılı planlamasını ve 
uygulamasını yürüten küçük bir merkezi ekiple ve daha az 
kaynakla da etkili sonuçlar almak mümkün. Ki zaten sürdürü-
lebilirlik ile amaç israfı en düşük düzeye indirebilmektir.

2.Mevcut Durum Tespiti
Sürdürülebilirlik Sistemini kurumunuzda uygularken, önce-
likle sürdürülebilir kalkınma amaçları konusunda (https://
www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-deve-
lopment-goals.html) ne durumda olduğunuzu belirlemeniz, 
mevcut durumunuzu analiz etmeniz, ilerlerken size kolaylık 
sağlayacaktır.

3.Planlama
Bu aşamada, mevcut durum esas alınarak kuruma özgü ey-
lem planı hazırlanır. Çalışmalar, kurumların sürdürülebilirlik 
organizasyonlarını örneğin yeşil hidrojen ya da geri dönüşüm 
gibi işletmenin öncelik verdiği her bir sürdürülebilirlik konusu-
na odaklanacak şekilde tasarladıklarında daha etkin sonuç-
lar alındığını gösteriyor.

4.İhtiyaçların Belirlenmesi & Temin
Sürdürülebilirlik Sistemi kurumunuzda uygulanırken, kurum-
daki her birim dikkate alınarak (ofisler, yemekhane, üretim 
hane gibi) ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar ve eylemler be-
lirlenir, listelenir ve uygulamaya geçilmeden önce temin edilir.

5.Eğitim & Bilinçlendirme
Uygulamaya geçmekle birlikte önce hedef kitlelere yönelik 
eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.

6.Uygulama
Sürdürülebilirliğe yönelik almış olduğunuz kararların kurumu-
nuzun her birimi tarafından yerine getirilmesidir. Artık sadece 
lafta değil icraatta da sürdürülebilirlik adımlarını atmaya baş-
lamanız demektir
.
7.Süreçlerin Ve Yönetişimin Tasarımı
Bu aşamada uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi 
amacıyla çalışma ekibi tarafından izleme yapılır ve varsa 
uygulamanın aksayan yönleri, eksiklikler veya geliştirilecek 
taraflar tespit edilir, önlemler alınır.




