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BAŞKAN’DAN

DERGİMİZ
ÜYELERİMİZE 
KATKI SUNACAKTIR

Ticaretin girmediği saha, kapsamadığı konu neredeyse 
yok gibidir. Her insan bir şekilde ticaretle uğraşır; 
üretir, alım-satım yapar, hizmet eder ve hakeza…

Ticaret bu kadar hayatın içerisinde belirgin ise elbette ticare-
tin manasına bakmak, psikolojik, sosyolojik, tarihi, kültürel 
yapısını ve ileri projeksiyonunu anlamak önemli olacaktır. 
İnsan ve ilişkilerinin var olduğu ilk zamandan bugüne kadar 
hayatın şekillenmesinde ve ilerlemesinde bu denli ehemmi-
yetli olan ticaret, rızkın onda dokuzunu oluşturduğu gibi, 
kanuni ve ahlaki çerçevesine oturmazsa, toplumun rahat ve 
huzurunu bozan önemli bir amil olagelmiştir.

İnsan ilişkilerinde olduğu gibi medeniyetlerin iletişiminde 
ve etkileşiminde de ticaret her zaman kıymetli olmuştur. İs-
lamiyet gibi cihanı kuşatan bir dinin ve medeniyetin dünyaya 
taşınması, ağırlıklı olarak ticaret vesilesiyle olduğu tarihçe 
sabittir. Hatta Peygamber Efendimiz (sav), Medine’ye hicret 
ettiğinde ilk yaptığı icraatlardan birisi Medine Çarşısını kur-
mak olmuştur. Cami ve çarşı İslam’ın iki temel merkezi olarak 
hareket etmiştir. Fakat şunu gözden kaçırmamak gerekir. 
O da çarşı her ne kadar merkez olmuş ve ticaret esas olmuş 
ise de onların da merkezinde ahlakı düzgün tüccar vardır.
Ticaretin olduğu yerde insan vardır. Çarşıda sadece mal 
satılmaz. Asıl etkileşim ahlaktadır. Ticareti elinde tutan kim 
ise ahlakını da etrafa taşıyan o olacaktır. 

Bundan bahisle biz de HAYSİAD olarak ticareti, ticaretin 
olması gereken kurallarını ele alırken, diğer taraftan da ti-
caretin merkezindeki insan yani tüccara odaklandık. İyiliğin 
ve güzelliğin yayılması için ticareti vesile gördük, görüyoruz. 
Bu manada;
• Ticaretin manasını, kutsiyetini ve ahlakını anlamak ve 

yaymak,
• Ticaretimizi büyütmek için gayret ve tevekkülle çalışmak, 
• Devlet ve milletimize faydalı olmayı kendimize hedef 

koyduk.

Bir Ahi şeyhi olan Edebali’nin, “İnsanı yaşat ki devlet ya-
şasın” diye özetlediği nasihatinden, koca bir cihan devleti 
doğmuştu. İnsana hayat veren başta ahlakıdır.
Örnek tüccarlar olmak duasıyla.

Hacı Özdemir

HAYSİAD olarak ilk dergimizin başta 
üyelerimize ve sonrasında iş dünyasına faydalı 
olacağına inanıyorum

HAYSİAD Başkanı



REÇEL - HELVA
TAHİN - PEKMEZ
BAL-  FINDIK KREMASI
LOKUM - CEZERYE
MEYVE ALOMALI ŞURUP
SİRKE - NAR EKŞİSİ

Turhan Cemal Beriker Blv. Şakirpaşa Mah. No:213/A E5 Karayolu Üzeri Seyhan/ADANA 

İletişim : +90 322 431 29 29 (pbx)

REÇEL - HELVA
TAHİN - PEKMEZ
BAL-  FINDIK KREMASI
LOKUM - CEZERYE
MEYVE ALOMALI ŞURUP
SİRKE - NAR EKŞİSİ

Turhan Cemal Beriker Blv. Şakirpaşa Mah. No:213/A E5 Karayolu Üzeri Seyhan/ADANA 

İletişim : +90 322 431 29 29 (pbx)



Ocak 2020  9

er geçen gün sayısı artan iş adamlarına rehber oluşturabi-
lecek ve yoldaş olabilecek donanımlı bir dergi hazırladık. 
HAYSİAD dergimizin ilk sayısında sizlere İslam’da ticaretin 

yerinden ve öneminden bahsettik. Kapak konumuzda Müslüman 
olarak alışverişlerde en çok dikkat etmemiz gereken hususları, 
kul hakkını, iş dünyasında adaleti olmanın, ödemelerin zamanında 
yapılmasının önemini, kısacası dinimizde ticarete ve faize bakış 
açısını örneklerle zenginleştirerek mercek altına aldık.

Ülkemizin gelişen ticari hacmine ve millileşen sanayisine katkı sağ-
layan HAY Sanayici ve İşadamları Derneği (HAYSİAD) Başkanı Hacı 
Özdemir ile ticaret yaparken ne için ve nasıl yapılması gerektiğine 
dair konuştuk. Ortaklık kültüründen  ihracata kadar birçok konuya 
dikkat çeken Özdemir, faizsiz finans ve adalet kavramlarının HAY-
SİAD’ın önem verdiği konuların başında geldiğini belirtti.
İş yoğunluğunu dikkate alarak aile fertleri arasındaki hukuk, aile 
saadetinin önemini anlatan bir yazı sunduk. Ailenin kişinin yaşa-
mındaki huzurun temeli olduğunu varsayarak devamında çocuk 

sayfasına yer verdik. Çocuk yetiştirmede sınırlar ve ödül konusunu 
sizlerle paylaştık.
İş zekâsı çözümleri; işletmelerin doğru zamanlarda doğru adımlar 
atmalarını, stratejik ve taktiksel kararları doğru verebilmelerini sağlı-
yor. Teknoloji anlamında her geçen gün kendini geliştiren HAYSİAD 
üyeleri için teknoloji sayfasında iş dünyasında yazılımlar ve iş zekâsı 
konusunu işledik. Bütün bunların yanında yurt içi ve yurt dışında 
seyahat edebileceğiniz yerleri araştırdık. Ülkelerin ve şehirlerin 
hem ekonomi hem de sosyal yapısını görmeniz açısından en önemli 
detayları sizlerle paylaşıyoruz.

HAYSİAD dergimizin iş dünyasına hayırlı olmasını dilerim.

HAYSİAD 
Adına İmtiyaz Sahibi

Hacı Özdemir
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⁄⁄ Makale

DAHA KÂRLI?
Hangi Yatırım

E
mlak piyasasında en çok konuşulan ve tartışılan ko-
nuların başında konut, ticari, turizm, arsa yatırımlarının 
hangisinin daha kârlı olduğu geliyor. Bunları kısaca 

değerlendirelim.

KONUT

Konut satışları öncelikle barınma; ikinci yatırım olarak görü-
lüyor. Konutun yatırımla birlikte aynı zamanda kira getirisi 
olması arsaya göre bir avantaj gibi görünüyor. Ancak konutun 
demirbaşlarının çok olması ve zamanla bunların deforme 
olması ve binanın yaşlandıkça değer kaybına uğraması arsa 
ve ticari gayrimenkule göre dezavantaj sağlıyor. 

TİCARİ YAPILAR

Ticari gayrimenkullerde kira ortalamaları konuta göre daha 
yüksek olması ve demirbaşlarının yok denecek kadar az 
olması avantaj sağlıyor, ancak ticari gayrimenkuller kriz-
lerden çok çabuk etkileniyor. Meselâ 2018 yılında krizden 
dolayı İstanbul’da merkezi iş alanlarında boşluk oranı yüzde 
30’ların üzerine çıkmıştır. 

ARSA

Tarla vasfında aldığınız bir yer zamanla imara girer ve ar-

saya dönüşür, sonra konut ya da ticari olur. Bu gelecek 
nesillere bir yatırım olabileceği gibi hızlı değişim gösteren 
proje alanlarında birkaç senede döngüsünü tamamlayarak 
değerini katbekat artırabilir. Böyle olduğu durumlarda hiçbir 
yatırım aracı bunun kadar para kazandırmaz. Üstelik arazinin 
vergi oranları düşük, demirbaşı yok, yanmıyor, çürümüyor, 
deforme olmuyor… 

AVANTAJ DURUMUNU NEREDEN BİLECEĞİZ? 

•  Projelere yakınlık, kazandırır 
 Havalimanı, yeni şehir, köprü, üniversite, hastane, alışveriş 

merkezi, sanayi, toplu konut, otoyol gibi projelere yakınlık 
arazi alımında önemli kriterlerdir. 

• Nüfus artış hızı önemlidir
 Hiç bilmediğimiz bir şehrin yatırım imkânlarını araştırı-

yorsak öncelikle o şehrin yıllara göre nüfus artış hızına 
bakmamız gerekir. Bir şehrin nüfusu hızla artıyorsa o şehir 
hızla gelişiyor demektir. Şehirler otoyollar güzergâhında 
dışarı doğru genişler.

•  Şehrin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel  yapısı
 Bir şehirde sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı 

yüksek olan bölgeler daima tercih edilen bölgelerdir. Bu 
bölgelere yakın yerden alınacak arazi daima kazandırır.

 Tabii ki bunların hepsi zâhiri sebeplerdir. Hakikat; takdir-i 
İlâhidir, nasiptir.

Emlak piyasası çok konuşulan sektörlerin başında geliyor.  
Peki, bu alanda yatırım yaparken nelere dikkat edilmelidir? 

 Arıkuşu Gayrimenkul Sahibi Murat Arıkuşu
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İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden (KDV) 
kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla yatırım teşvik belge-

si kapsamında gerçekleştirilecek inşaat harcamaları için yüklenilecek 
KDV’nin iadesine yönelik uygulama 2020 ve 2021 yıllarında da sürecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Buna göre, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında 
gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve 
indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi, 2020 ve 2021 yıl-
larında yüklenilen KDV için de geçerli olacak. Ayrıca, imalat sanayisine 
yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 
döneminde gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli 
ve stratejik teşvik uygulamaları çerçevesinde vergi indirimi desteğinde 
uygulanacak yatırıma katkı oranları da aynı şekilde devam edecek. Karar, 
1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek. 

E ge Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 
Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlediği basın toplantısında, “Yıl 

sonunda ihracatın 1 milyar 450 milyon doları aşmasını ve geçen yıla göre 
yüzde 7 oranında artış kaydetmesini bekliyoruz.” dedi. Uluslararası Re-
kabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi kapsamında 
yaklaşık 8 ay sürecek olan “Yalın Üretim Teknikleri Danışmanlık Faaliyeti” 
başlığı ile yaklaşık 600 bin lira bütçeli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini 
hatırlatan Celep, “Amacımız şirketlerimize balık avlamayı öğretmek. Bu 
çalışmayla ihracatçılarımıza verimlilik, kalite ve çalışan motivasyonu 
konularında destek olacağız.” dedi. Maliyetin düşürülmesi ve çalışan mo-
tivasyonunun iyileştirilmesi de önem verilen konuların başında geldiğini 
söyleyen Celep, 18 firmanın yer aldığı projenin kuru meyve ihracatına 
olumlu katkılar yapacağına inandığını belirtti.  

KDV İADESİ 
DEVAM 
EDECEK

KURU MEYVEDEN 
1,45 MİLYAR 
DOLARLIK 
İHRACAT 
BEKLENTİSİ

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal 
Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİ-
GEM) Bilim Kurulunca, teknoloji kulla-
nımına ilişkin verilerden oluşan “2019’u 
Bitirirken Sosyolojik Açıdan İnternet ve 
Sosyal Medya İstatistikleri Raporu” ya-
yınlandı. Raporda, Türkiye’de bireylerin 
günde ortalama 2 saat 46 dakikayı sosyal 
medyada, 3 saat 9 dakikayı televizyon 
karşısında, 1 saat 15 dakikayı da müzik 
dinleyerek geçirdiği belirtildi. 

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı 
tarafından kurulan merkezin, Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK), We Are Social, 
Hootsuite ve Statista verilerinden derle-
diği bilgilerle hazırlanan rapor sonucuna 
göre dünyada 3 milyar 480 milyon kişi 
aktif olarak sosyal medyayı, 4 milyar 380 
milyon kişi de interneti kullanıyor. Tür-
kiye’de ise 52 milyon aktif sosyal medya, 
59 milyon 300 bin de internet kullanıcısı 
bulunuyor. Cinsiyete göre yapılan analizde 
ise Türkiye’de en yüksek internet kulla-
nımının yüzde 95,2 ile 25-34 yaş grubu 
erkeklerde olduğu belirlendi. 

SOSYAL MEDYAYA 
GÜNDE 2 SAAT 46 
DAKİKA HARCIYORUZ

⁄⁄ Sektörel
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harekete geçirir
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⁄⁄ Sektörel

Dünyanın en değerli şirketleri listesine 10 yıl önce 2 tek-
noloji şirketi girebilirken, 2019 verilerine göre piyasa 

değeri en yüksek şirketler listesinde dijital teknoloji üzerine 
yoğunlaşan 7 şirket yer alıyor. Online istatistik portalı Statista 
tarafından yayımlanan “2019’da Piyasa Değerine Göre En Bü-
yük 100 Şirket” raporuna göre teknoloji şirketlerinin yükselişi 
devam ediyor. 2010 yılında sadece 2 teknoloji şirketi en değerli 
10 şirket arasında kendine yer bulabilirken 10 yıl sonra tekno-
loji şirketleri listeyi domine ederek 7 şirketle listede yer aldı. 

ŞİRKETLER TEKNOLOJİYLE DEĞERİNİ ARTTIRIYOR

İlk 10’daki teknoloji şirketleri sıralamasında Amerikalı şirket-
lerin ağırlığı dikkati çekiyor. ABD listede 5 şirket (Apple, Mic-
rosoft Corp, Alphabet Inc., Amazon ve Facebook) ile kendine 
yer bulurken, Çin listede 2 şirket (Alibaba ve Tencent Holding) 
ile yer aldı. Yapay zekadan bulut bilişime, e-ticaretten akıllı 
telefonlara kadar hemen hemen her alanda faaliyet gösteren 
şirketler her geçen gün değerlerini artıyor. 

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİN-
DEN 7’Sİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ

Dünyada teknoloji üzerine yoğunlaşan şirketlerin 
yükselişi  devam ediyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açık-
lamaya göre, BUTEKOM bünyesinde yer alan Tekstil ve 

Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile İleri Kompozit Mal-
zemeler Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) laboratuvarları, 
TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen kapsam genişletme dene-
timlerini başarıyla tamamladı. “TS EN ISO/IEC 17025:2017” 
standardına göre 32 test metodunda akredite olan BUTEKOM, 
uluslararası düzeyde tanınırlık ve kabul edilebilirlik için gerekli 
olan akreditasyon belgesini aldı.

Türkiye’deki firmaların yurt dışında yaptırdığı birçok testin 
Bursa’da uygulanmasının önünü açan BUTEKOM, firmala-
rın hem çok daha ucuza hem de güvenli şekilde testlerinin 
yapılmasını sağlayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen 
BTSO ve BUTEKOM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bur-
kay, firmaların testlerini artık daha ucuza yaptırabileceğini 
vurgulayarak, “BUTEKOM test analiz ve muayene hizmetleri 
başta olmak üzere proje hizmetleri, numune üretimi, teknik 
raporlar, teknik danışmanlık, eğitim, organizasyon hizmet-
leri gibi birçok alanda firmaların çözüm ortağı konumunda. 
Bugüne kadar 250’den fazla kurum ve firma BUTEKOM’dan 
hizmet aldı. Sadece Bursa’da değil Türkiye genelinde tekstil, 
hazır giyim, plastik ve kauçuk gibi sektörlerde iş yapan bütün 
firmaların BUTEKOM ile irtibata geçerek merkezin imkan-
larından faydalanmasını bekliyoruz.” dedi. 

TÜRKİYE’DEKİ TEKSTİL FİRMALARINA 
UCUZ TEST İMKÂNI

BUTEKOM, Türkiye’deki firmaların yurt dışında 
yaptırdığı birçok testin Bursa’da uygulanmasının 
önünü açtı
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G rup Arge Enerji ve Kontrol Sistemle-
ri, teknolojiyi takip eden değil, üre-

ten firma olma misyonuyla 10 yılı aşkın 
bir süredir enerji verimliliği alanında yerli 
ve millî imkânlar ile ürün ve sistemler 
geliştiriyor. Gelecek nesillere daha yaşa-
nabilir bir dünya bırakabilmenin gayreti 
içerisinde olduklarını belirten Grup Arge 
Enerji ve Kontrol Sistemleri Genel Müdü-
rü Mehmet Özen, bu doğrultuda reaktif 
enerji tüketiminin önlendiğini ve enerji 
tüketiminin web tabanlı takip edilerek, 
elektrik tüketen cihazların kontrol edi-
lebildiği patentli ürünler ile faaliyetler 
yapıldığını söyledi. Özen, “Geliştirmiş 
olduğumuz akıllı ve yenilikçi kompan-
zasyon çözümlerimiz ile uzun yıllardır 
çözülememiş bir çok problemi çözme-
nin ve işletmeleri reaktif bedel ödemekten 
kurtarmanın haklı gururunu yaşamakta-
yız.” dedi. Enerji verimliliğinin öneminin 
artmasının beraberinde takip ve yönetim 
sistemlerinin de ortaya çıkmasını getir-
diğini kaydeden Mehmet Özen, “Enerji 
yönetim sistemlerinin kullanıcıya olan 
faydalarına baktığımız zaman işletme 
sahipleri işletmelerinin ve enerji tüketen 
bütün cihazlarının, günlük veya yıllık hat-
ta anlık olarak tüketimlerini görebildik-
leri için, işletmenin genel tüketim profili 
hakkında bilgi sahibi olacağından, enerji 
kullanımını optimum seviyede tutabilmek 
adına bir takım önlemler almak noktasın-
da fikir sahibi olacaktır.” dedi. 

AMACIMIZ ÜRETEN 
FİRMA OLMAK 

H ızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile yola çıkan  ALFA Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi, implant tedavisi için aylarca beklemesi söylenen hastalara 

ideal çözüm sunuyor. Bir günde implant tedavisi hakkında bilgi veren 
Başhekim İsmail Güleç, hastaların bu yöntemle hiçbir zaman dişsiz bek-
lemek zorunda kalmadığını, aynı gün güzel bir dişle hayatlarına devam 
edebileceğini belirtti.Güleç, “Bu tedaviden en çok zamanında tedavi olmayı 
ihmal etmiş, gevşemiş-sallanan ve hoş gözükmeyen dişlere sahip hastalar 
faydalanır. Bu hastalar tedavi sonrasında ağızlarındaki çürük ve bakteriler-
den kurtulmakla kalmaz, yeni sahip oldukları gülüşlerinin doğal sonucu 
olarak yüksek bir özgüven hissine de sahip olurlar.” ifadelerini kullandı. 
Tedavinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini söyleyen Güleç, bir günde 
implant tedavisinin, ancak diş hekimi kontrolünden sonra onaylanabildiğini 
belirtti. Güleç, teknolojinin gelişmesinin implant cerrahisinde, implant üstü 
protezlerdeki gelişmeleri hızlandırdığını; başarı oranlarını arttırdığını ve 
daha güvenli implant tedavileri yapılmasına yardımcı olduğunu söyledi. 

İ ş hacmini her geçen gün arttıran Çelik Kardeşler Orman Ürünleri, yeni 
projeleriyle ahşap palet sanayisinde ilklere imza atmaya devam ediyor. 

Firma, ahşap palet sandık, kereste imalatındaki yoğunluğu karşılamak 
ve istihdamı arttırmak amacıyla Tekirdağ Çerkezköy Sanayi Bölgesinde 
15.000 metrekare alanda 35.000.000 TL yatırım maliyeti ile yeni fabrika 
çalışmalarına devam ediyor. Müşterilerin talep ettiği  ürünleri  profesyonel 
kadrosuyla sunan Çelik Kardeşler Orman Ürünleri San. Tic. LTD. ŞTİ. 
bunu kalite belgesiyle taçlandıran EPAL Kalite  Lisans Belgesi,  EUR Lisans 
Kalite Belgesi,  GLOBAL NETWORK SYSTEM Kalite Yönetim Belgesi, 
Türkiye Akreditasyon  Kalibrasyon Sertifikası, UIC EUR Uluslararası Palet 
Üretim Lisans Kalite Belgesi, Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme ISPM 
15  Belgesi, TS ISO 2009 Belgesi, ISO 9001 Belgesi, ISO 2008 Kalite Belgesi 
ile hedeflerini daha ileri taşıma gayretiyle üretime devam etmektedir. 

BİR GÜNDE 
İMPLANT 
TEDAVİSİ

ÇELİK KARDEŞLER 
SANAYİ, 
PROJELERLE 
İŞ HACMİNİ 
BÜYÜTTÜ
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G eçen yıl hedeflerinin de üzerinde üretim yapan Ersatel, 
büyüme oranlarını katlayarak devam ettirmeyi hedefliyor. 

Son 5 yılda üretim kapasitesinde ton bazında yüzde 100’den 
fazla büyüme kaydeden Ersatel, bu artışın yüzde 35’ini geçen 
yıl gerçekleştirdi. 2019 yılında yeni ürün Çelik Hasır ile inşaat 
sektörüne yönelik ürün imalatını hızlandıran firma, çit sek-
töründe ülkemizde ve dünyada avantajlı fiyatlar ile Panel Tel 
Çit, Kaynaklı Hasır Tel, Galvanizli Tel, Örgü Çit ürünlerini 
müşterilerine sundu. 

Birçok ülkede ürünlerinin satışını yaptıklarını söyleyen Ersatel 
Genel Müdürü Erdoğan Tefe, “Bu sene ihracattaki hedefimiz 
satışlarımızın yüzde 40’ı olmasıdır. Bu alanda mevcut durumu 
iyileştirmek için çalışmalarımız ve yeni pazar araştırmalarımız 

1965 yılında toptan ve perakende alanında hazır giyim sek-
töründe hizmet vermeye başlayan Gürlesin Group, 1996’da 

yılında satış faaliyetinin yanı sıra üretim alanında da olması 
gerektiğine karar vererek üretime başladı. 1999 yılına kadar 
sadece iç pazarda müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi kendine 
hedef edinen  firma, bu tarihte ilk ihracatını gerçekleştirerek 
dış pazarda da boy göstermeye başladı. Bu süreçte firmanın 
gelen talebi karşılamakta güçlük çektiğini belirten firma yet-
kilileri, üretim kapasitesini arttırma kararı aldı. Firma, 2006’da 
5 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan yeni fabrikaya geçiş 
yaparak üretim kapasitesini arttırdı. Yurt dışında markanın 
bilinirliğini ve katma değerli ürünlerin satışını arttırabilmek 
hedefiyle Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarının hızla devam ettiğini 
söyleyen firma yetkilileri, bu emeklerin sonucunda yaz ve kış 
mevsiminde tercih edilen yeni ürünler ürettiklerini belirtti. 

devam etmektedir.” dedi.  Faaliyete geçecek yeni fabrika ile 
mevcut kapalı alanı yaklaşık iki katına çıkaracaklarını be-
lirten Tefe, “Burada yatırımlarımız ile devreye alınacak yeni 
makinelerimiz üretim kapasitemize ve kalitemize büyük kat-
kı sağlayacaktır. Yüksek üretim kapasiteli makinelerimiz ve 
verimlilik arttırma çalışmalarımız ile maliyetlerimizi en aza 
indirerek ihtiyaca uygun, kaliteli ve ekonomik ürünlerimizle 
ülke içinde ve dünya pazarında büyüyerek ilerliyoruz.” dedi. 
Tefe, müşteri memnuniyetinin Ersatel markasını farklı yapan 
değerlerin başında geldiğini söyledi. 

Gün geçtikçe artan perakende şubelerin yanında toptan satış 
yapan mağaza, hem yurt içi hem de yurt dışı satış yapmaya 
olanak sağlayan fabrika ile erkek, kadın ve çocuk giyiminde; 
iç giyim, pijama, eşofman, t-shirt ve çorap üretimi yapan bir 
firma konumuna geldi. 

BÜYÜMEYE DEVAM 
EDİYORUZ

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİMİZ 
ARTIYOR

Kaliteli hizmeti ve müşteri memnuniyetini ön 
planda tutan Ersatel, dünya pazarında büyümeyi 
hedefliyor 

Ar-Ge çalışmalarına önem veren Gürlesin Group, 
yurt içi ve yurt dışı taleplerine yetişmeye çalışıyor

GÜRLESİN
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B elirli gıda ve temizlik ürünlerinin dağıtımını yapan Savlu 
Şirketler Grubu, firma bünyesinde Ispaş, Mekpa ve Al-

men Gıda şirketleri bulunuyor. Titizlikle çalışmalarına devam 
eden ve bu yönde hedeflerini belirleyen firma, hizmet verdiği 
bölgelerde kaliteden ödün vermiyor. Ispaş Gıda isimli şirket ile 
Unilever, Algida, Fritolay ürünlerinin Isparta - Burdur - Dinar 
bölgelerine bayilik hizmetini veriyor. Mekpa Gıda isimli şirke-

Yüzde yüz yerli sermaye ile 2016 yılında Kahramanmaraş’ta 
üretime başlayan Stonelegant, 3 bin 500 metrekare kapalı 

alanda kuruldu. İleri teknoloji ile üretilen kültür taşları ve 
tuğlaları sadece ülkemizde değil dünyada da ilgi ile karşılandı. 
Geniş ürün yelpazesine farklı ürünler ekleyerek sektöründe 
takip edilen en büyük aktörlerden biri hâline dönüşen Sto-
nelegant,  yer ve duvar karoları ile dünya çapında başarıyı 

tinde yine Fritolay ürünlerinin Antalya Merkez - Aksu - Kemer 
bölgelerine Oteller dahil bayilik hizmeti veriyor. Almen Gıda 
isimli şirkette ise Torku ürünlerinin Isparta - Burdur - Dinar 
bölgelerine bayilik hizmetini veriyor. 

hedefliyor. Firmanın geçtiğimiz günlerde ön lansman videosu 
yayınlanan duvar karosu markası Wallkaro, şimdiden sektör-
de heyecanla bekleniyor. Firmanın uzman satış ekibi, güçlü 
bayi-satış noktası ağı ile inşaat sektörünün ve iç mimarların 
gözdesi hâline geldiğini belirten firma yetkilileri, markanın 
kültür taşı ve tuğlalarının mekanlara zarafet, prestij ve karakter 
kazandırdığını belirtti.

Kültür taşı, dünyada hem iç hem de dış mimari dekorasyonda 
trend olan bir malzemedir. Ancak doğal kaynakların bilinçsiz 
kullanımı sonucunda meydana gelen tahribattan dolayı gerçek 
taşa ulaşmak hem zor hem de yüksek maliyetlidir. Stonelegant, 
yüksek teknoloji ile bu sorunu doğaya saygılı bir çözüme 
dönüştürüyor. Doğal taşlar gibi kültür taşı ve tuğlaları da 
oldukça sağlam. Ürünlerinin kalitesine güvenen Stonelegant, 
15 yıl garanti veriyor. 

BİRÇOK BÖLGEDE HİZMET ETMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ

STONELEGANT’TAN YENİ 
YATIRIMLAR YOLDA

Savlu Şirketler Grubu, firma bünyesinde Ispaş, 
Mekpa ve Almen Gıda şirketleri bulunuyor

Yeni yatırımlarla adından söz ettiren Stonelegant, 
yurt içi ve yurt dışında başarısını arttırıyor
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 Hayrat Yardım Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Aygün

Ü
mmete emanet edilmiş olan ve binlerce yetime sahip 
çıkmaya devam eden Hayrat Yardım, 2013 yılında 
İstanbul’da kuruldu. Hayrat İnsani Yardım, Bakanlar 

Kurulu Kararı ile 2016 yılında “Kamu Yararı” statüsü, 2017 
senesinde ise “İzin Almadan Yardım Toplayabilme İzni” sta-
tüsü aldı. Binlerce insana maddi ve manevi destek sunan 
Hayrat Yardım’ın Endonezya, Kamboçya, Kenya, Malezya, 
Nijer, Türkiye (Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa), Sudan, Senegal 
ve Suriye (Cerablus, İdlib) gibi ülkelerde yetim eğitim mer-
kezleri bulunuyor.

BİNLERCE İNSANA KUR’AN-I KERİM DAĞITILDI

Hayrat Yardım; Türkiye’de 300 il ve ilçe koordinatörlüğü ile 
yurt dışında 25 ülkedeki koordinatörlükleri marifetiyle 5 kıta 
70 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdura; 
acil, nakit, gıda, eğitim, sağlık, giyim, barınma, ısınma ve eşya 
yardımları yapmakla birlikte eğitim merkezleri, yetimhaneler, 
okullar ve su kuyusu açılışı gibi faydalı birçok faaliyetlerde 
bulunuyor. 

Suriye’deki ofis ve depolarda çalışan gönüllülerimiz ve gö-
revliler vasıtasıyla 2 bin tır dolusu insani yardım malzemesini, 
Halep’ten Türkmen Dağına, İdlib’ten Cerablus’a, Akçaka-
le’den Tel Abyad’a kadar birçok noktada dağıttık. Suriye 
içinde bulunan ekmek fabrikalarımız vasıtasıyla yaklaşık 100 
bin insana düzenli olarak günlük ekmek dağıtımı yapıyoruz. 
Bunun yanında yetim yardımları, sağlık taramaları, gıda, kışlık 
malzeme yardımlarımız devam ederken, yetim merkezleri, 
eğitim merkezleri, yaz kurslarımız vasıtasıyla çocuklara ve 
gençlere eğitim desteği veriyoruz.

Günümüz şartlarında bile yoksulluk nedeniyle Kur’an-ı Kerim’i 
kitap hâlinde eline alamamış Müslümanlar yaşıyor. “Dünya 
Kur’an Okuyor” sloganıyla başlattığımız kampanyamız kap-
samında Türkiye, Afrika ve Balkanlar’da yoksulluk, fakirlik 
nedeniyle Kur’an-ı Kerim ulaşmayan okul, üniversite, Cami 
gibi kurumlara ve öğrencilere, öğretmenlere, Kur’an-ı Kerim 
ulaştırmayı planlıyoruz. 1 milyon Kur’an-ı Kerim dağıtmayı 
hedeflediğimiz projemizde şu ana kadar 300 bini aşan da-
ğıtım gerçekleştirildi.

Kurban ve Ramazan organizasyonlarıyla milyonlarca kişiye 
gıda ve bayramlık yardımı ulaştıran Hayrat Yardım, bir taraftan 
da gittiği ülkelerde mazlum ve mağdurlarla kucaklaşıyor ve 
Türk halkının onların yanında olduğu hissettiriyor.

#dünyaiyilikledeğişir

Hayrat Yardım, Endonezya’dan Sudan’a kadar birçok ülkeye yardım 
ulaştırıyor

YETİME

U M U T  O L U Y O R U Z



BAŞARMANIN (TİCARETİN) 
33 ALTIN KURALI

Dine hizmet etmenin 
en iyi yolu

NİÇİN TİCARET?

1

İnsan kabiliyetlerini
inkişaf ettiren

en güzel meslek

2

İctimai hayatın merkezi
3

İnfak etmenin
en bereketli yolu

4

İnsanlığa hizmet 
etmenin en güzel yolu

5

Devleti ayakta
tutmanın ve yüceltmenin 

en güzel yolu

6

Aileye keyfiyetli zaman
Hizmeti imaniye ve Kuraniye zaman

İşimize kafi derecede zaman

DENGE

1

Merkezi ihmal etme
Sahayı takip et

Piyasadan kopma

2

KARAR VERİRKEN
Kalp süzgecinden geçir

Akıl terazisi ile ölç
Ruhunun sesini dinle

3

4M

AİLEMİZİN
MEMNUNİYETİ

RABBİMİZİN
MEMNUNİYETİ

ÇALIŞAN
MEMNUNİYETİ

MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

4H

HEDEFİN OLSUNHEYECANLI OL

HAREKETE
GEÇ

İNAYETİ CELB ET
(DUA/NİYET/...)

10İ

İLME,BİLİME ZAMAN AYIR, 
BÜTÇE AYIR, OKU, YAZ

İNSANI HER ZAMAN
MERKEZE AL

İHLASI HER
AMELİNDE GÖZET

İNOVASYONA AÇIK OL, 
DENE TUTARSA GELİŞTİR 

TUTMAZSA DEĞİŞTİR

İMTİHANDA
OLDUĞUNU UNUTMA Kİ 

KAZANASIN

İYİLİK YAP,
İYİLERLE OL...

 İHTİSASLAŞ, İŞİNİN EN 
İYİSİ OL, EN İYİ ÜRÜN 

SENDE OLSUN

İSTİŞARE ET, AKLINI KATLA

İYİMSER OL, ASLA ÜMİTSİZ 
OLMA TEDBİRİ DE ELDEN 

BIRAKMA

HELALDEN ŞAŞMA,
(HELAL KAZAN, 
HELAL HARCA)
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OLMA TEDBİRİ DE ELDEN 

BIRAKMA

HELALDEN ŞAŞMA,
(HELAL KAZAN, 
HELAL HARCA)
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HAYSİAD Genel Merkez 4 Olağan Genel Kurul Toplantısı 
29 Aralık 2019 Pazar günü Hayrat Vakfı Küçükçekmece 

Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye geneli üyelerin 
katılımıyla birlik ve beraberlik içerisinde yapılan seçimlerde oy 
birliği ile tekrar Hacı Özdemir ve ekibi göreve getirildi. Prog-
rama Hayrat Vakfı Mütevelli Heyetinden Muhterem Ahmet 
Semiz Bey, İstanbul Hayrat Vakfı Temsilcisi Hüseyin Yavuz Bey, 
HAYSİAD Geçmiş Dönem Genel Başkanı Mahmut Akbulut, 

Ü lkemizin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, teknolojik 
yönden güçlenmesine katkı sunan ve iş dünyasını İslam'ın 

değerleri ile bir araya getiren HAYSİAD, 2019 yılının ilk kon-
feransını Isparta SAHAV(Seyyid Ahmed Husrev Altınbaşak 
Vakfı) Medresetüzzehra Konferans salonunda gerçekleştirdi. 
Yaklaşık 250 kişinin katıldığı konferansta; İslam'da ticaret ah-
lakı, teşvikler, ticari eğitimler ve manevi eğitimlere yer verildi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan konferans, Isparta İl Tem-
silcisi Mücahit Çetiner ve HAYSİAD Genel Başkanı Hacı Öz-
demir'in açılış konuşmaları ile devam etti. Konferansta Hayrat 
Vakfı Isparta İl Temsilcisi Muhlis Körpe’nin “Maddeten Terak-
kinin Ehemmiyeti” sunumunun ardından kürsüye çıkan Burdur 

Temsilcisi İlahiyatçı Mehmet Öcal, “İslam Hukukunda Satış 
Akdi” konusu üzerine sunum yaptı. Sonrasında kürsüye çıkan 
Eğitimci, Isparta KOSGEB Müdürü Yurdun Yıldırım ise güncel 
teşvikler ve yeniliklerle ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. 
Konferans, “Şirketlerde Finansal Yönetim ve Ortaklık Kültürü” 
,“Başarının 5 Sırrı”, “Kazan-Kazan” sunumları ile devam etti. 
Program, Hayrat Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bülent Güner'in 
Medresetüzzehra projesinden bahsetmesiyle sona erdi. 

geçmiş dönem yönetim kurulu üyeleri, Denizli Şube Başkanı, 
çok sayıda il temsilcisi ile birçok üye iştirak etti. Yönetim Kuru-
lu Üyesi İsmail Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
genel kurul programında açılış konuşması HAYSİAD Genel 
Başkanı Hacı Özdemir tarafından yapıldı. Katılan herkese 
teşekkür ederek konuşmasına başlayan Özdemir, HAYSİAD’ın 
10 yaşına geldiğine değinerek, HAYSİAD sürecini bir bayrak 
yarışı olarak gördüklerini ve her gelen yönetimin görevi en iyi 
şekilde yaparak bu bayrağı bir sonraki yol arkadaşına devret-
tiğini belirtti. Özdemir, “HAYSİAD ailesi olarak da bu niyetle 
beraber ticarette istikamet üzere büyümek, millet ve ümmet 
için iş birliği-güç birliği sağlama hedefiyle ilerliyoruz.” dedi. 
Özellikle yeni dönemde sektörel çalışmalar, yurt dışı faaliyet-
leri gibi birçok açılımla birlikte aynı şekilde bölge ve il bazlı 
toplantılara devam edileceğini dile getiren Özdemir, her bir 
üyeyi yönetim kurulunun asıl bir ferdi gibi taşın altına elini 
koymaya omuzdaş olmaya davet etti. Özdemir’in teşekkür ve 
faaliyet planı konuşmasının ardından 3 yıllık bütçe sunumu 
Cüneyt Durmaz tarafından yapıldı. Yapılan duanın ardından 
genel kurul toplantısı nihayete erdi. 

HAYSİAD 4.OLAĞAN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2019'UN İLK KONFERANSI ISPAR-
TA'DA YAPILDI

Birçok üyenin katıldığı HAYSİAD 4. Olağan Genel Kurulu toplantısında yeni 
dönem çalışmaları konuşuldu

 HAYSİAD, 2019 yılının ilk konferansını Isparta'da 
gerçekleştirdi 

Sunumları ilgiyle dinleyen üyeler, konferansta konuları doğrudan uzmanına sorma 
fırsatı buldu
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Bizden Haberler  ⁄⁄

T ürkiye geneli teşkilatlanma çalışmalarında belirli bir 
seviyeye gelen HAYSİAD, sektörel çalışmalara yöneldi. 

Bu minvalde hareket eden HAYSİAD, sektörlere yönelik ilk 
toplantısını Şubat 2019'da Afyon’da bir termal otelde ailecek 
tanışmamaya imkân sağlayacak şekilde gerçekleştirdi. Dört ana 
sektöre (gıda, mobilya, tekstil ve yapı-inşaat) yönelik organize 
edilen toplantıda; ticari eğitimlere, ticari ahlak eğitimlerine, 
tecrübe paylaşımlarına, piyasa değerlendirmelerine ve sosyal 
etkinliklere yer verildi. Programın ilk günü yapılan açılış ko-
nuşması ve tanışmanın ardından Hayrat Vakfı Afyon Karahisar 
Temsilcisi Mesut Hızarcı, "İşim, Ailem ve Ben" konulu sunumu-
nu gerçekleştirdi. Sonraki gün ise tüm sektörlerin katıldığı ortak 
paydaların konuşulduğu programla başladı. Akabinde farklı 
sektörlerden beş üyenin tecrübelerini, diğer üyelere aktardığı 
bölüme geçildi. Burada dış ticaretten e-ticarete, üretimden 
pazarlamaya ve aile şirketlerinde kurumsallaşma aşamalarına 
kadar birçok konuda yaşanmış tecrübeler aktarıldı.
Her sektörün kendi arasında bir araya geldiği programda, 
sektörlerin geleceği konuşuldu ve her üye birbirinden istifade 
etme fırsatı buldu. Verimli geçen program, İlahiyatçı Yazar 
Enes Çalık’ın "İslam'da Ticaret Ahlakı" sunumu ile sona erdi.  

H er yıl bir kere Isparta Barla'da yaz çalışması yapan HAY-
SİAD, 2019'da yaz çalışmalarını iki farklı tarihte gerçek-

leştirildi. Yaklaşık 120 kişinin katıldığı ilk çalışmada ilk gün 
Ahmet Husrev Acar tarafından “Maddeten Terakkiye Mani 
Olan Sebepler ve Çözüm Yolları” sunumu yapıldı. Acar, kısaca 
Allah’ın kâinatta her şeyi çalışmak üzere yarattığına ve gayret 
etmesi gerektiğine değindi. Diğer günlerde ise Mehmet Öcal 
“İslam’da Alış-Satış Akidleri”, Muhlis Körpe,  “Bir Tüccar Olarak 
Gayem” , Mesut Hızarcı  “Ailem, İşim ve Ben”, Zakir Çetin “İşi 
Ehline Vermek ve Mesailerin Tanzimi”, Ahmet Husrev Durma 
“Marka İletişimi” sunumları yapıldı. 

İkinci bir çalışmaya ise ailelerle birlikte yaklaşık 60 kişilik bir 
katılım oldu. İki çalışmada da genel olarak aile içi iletişim, 
girişimcilik, büyüme hikâyeleri, tecrübeler, Ar-Ge, sosyal mec-
ralarda reklam verme ve prim sistemine kadar birçok konu 
konuşuldu. Program, Bülent Güner'in “Risale-i Nur Hizmeti” 
konulu konuşmasıyla ile sona erdi. 

H AYSİAD Genel Merkezi’nin geleneksel hâle gelen boğaz-
da ramazan iftarı 2019'da da yoğun katılımla gerçekleşti. 

Yaklaşık 580 kişinin katıldığı iftara esnaf ve iş adamlarının 
yanında birçok STK temsilcisi, yerli ve yabancı Kur'an ta-
lebesi, birçok iller ve ilçelerden HAYSİAD ve Hayrat vakfı 
temsilcileri de katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından 
okunan ezanla oruç eda eden misafirler, boğazın muazzam 
manzarasında iftarını yaptı. İftarda HAYSİAD, Hayrat Vakfı, 
Hayrat İnsani Yardım ve ULUED faaliyetlerinden bahsedildi.

YENİ DÖNEMDE SEKTÖREL  
ÇALIŞMALAR ÖN PLANDA

ISPARTA'DA 
YAZ ÇALIŞMASI YAPILDI

9. GELENEKSEL HAYSİAD İFTARI  
GERÇEKLEŞTİ

HAYSİAD, farklı tecrübelere sahip üyeleri sektörel 
toplantılarda bir araya getirdi

Yaz çalışmasında aile içi iletişimden, Ar-Ge ve 
prim sistemine kadar birçok konu konuşuldu

Her sene geleneksel hâle gelen HAYSİAD 
iftarında katılımcılar, dostlarıyla hasbihâl etme 
imkânı buldu

*Diğer faaliyet haberlerimize web sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz. (haysiad.org)
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⁄⁄ Kapak Röportajı

  Merve Kantarcı Çulha İ
ş adamı ve aynı zamanda Hay Sanayici ve İş Adamları 
Derneği Başkanı Hacı Özdemir ile İslam’da ticaret ahla-
kı, ticaretin manası, niçin olması gerektiği, iş hayatında 

ailenin önemi konularını mercek altına aldık. İslamiyet’in 
dünyaya Müslüman tüccarlar tarafından yayıldığına dikkat 
çeken Özdemir ile yaptığımız söyleşide, ticarete olan bakış 
açısından, peygamber efendimiz dönemindeki ticarete kadar 
birçok konuya değindik.

HAYSİAD YÖNETİMİNİN ÖNCELİKLİ OLARAK HEDEFLERİ 
NELERDİR?

Evvela özellikle ticaretin manasına bakmamız icab eder. 
Ticaret niçindir? Her zaman her işte önce niçin, sonra nasıl 
gelir. Önce iman sonra amel gelir. Niçin kısmına baktığımız 
zaman Cenabıhak insanları nihayetsiz muhtaç ve sonsuz 
aciz yaratmış. Her insanın binlerce ihtiyacı var. İşte tüccarlar, 
insanlara ürün ve hizmet sunarak, hem insanlığa hizmet et-
miş olur hem de doğruluğu yaşayarak ve yayarak ticaretini 
ibadete çevirmiş olur. Değişken, inişli çıkışlı ticari hayatta 
sabır, azim, dua, tevekkül gibi sırlarla ticaretini yaparken 
kendini ve ekibini geliştirmiş olur. Dünya tarihi ve İslam 
tarihine baktığımız zaman Hz. Davut demircilerin piridir. 
Peygamber efendimiz başta olmak üzere, Sahabe-i Kira-
mın çoğu aşere-i mübeşşere ve birçok İslam kahramanı 
tüccardır. Netice-i kelam ticaret kutsal ve mühim bir sanattır. 
Dolayısıyla HAYSİAD olarak ticaretin manası ile beraber 
ticareti büyütmenin, geliştirmenin yollarını ve eğitimlerini 
tüccarlarımıza aktarıyoruz. Böylelikle doğru ve örnek tica-
reti hedefleyip milletimize devletimize ve insanlığa faydalı 
olmaya çalışıyoruz.

BİRÇOK ÜYESİ OLAN BİR KURUM OLARAK HEDEFLERE 
ULAŞILAN YOLDA HASSASİYETLERİNİZ NELERDİR?

Öncelikle her işte olduğu gibi ticaretteki mana ve niyeti 
unutmamak lazım. Zira mana bir şeyin kıymetini 1000’e çı-
karır, niyet ameli ibadete çevirir. Ticarete baktığımız zaman 

İLİMLE VE AHLAKLA İLERLEMELİ

T İ C A R E T

İNSANI YÜCELTMENİN 

 VE YENİ MEDENİYETİ KURMANIN 

YOLU İLİM, AHLAK VE TİCARETSE 

TİCARETİN MANASINI  

ÇOK İYİ ANLAMAK LAZIM  
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İslamiyet’in yayılmasına ve kökleşmesine vesile olmuştur. 
Günümüzde maalesef dünyanın huzur ve saadetini mah-
veden en mühim mesele ticaretin dürüstçe yapılmaması, 
faizin yaygınlaşması ve insafsız rekabettir.

Dolayısıyla esas hassasiyetlerimiz;

• Ne olursa olsun doğru tüccarlar olmak,
• Ribadan (Faizden) kaçmak,
• Çalışan haklarını gözetip adaletli olmak,
• Paylaşmayı esas tutmak,
• İnsanı merkeze alıp, insana yatırım yapmak,
• Ticareti ve parayı vasıta bilmek, gaye edinmemek,
• İşe, aileye ve manevi dünyaya dengeli zaman ayırmak,

TİCARETTE EN ÖNEMLİ NOKTA NEDİR? TİCARET 
YAPARKEN NELER UNUTULMAMALIDIR?

Psikoloji bilimine göre düşünce duyguları, duygular davranış-
ları harekete geçirir. Dolayısıyla en önemli unsur, ticaretteki 
niyet çok net belirlenmeli. Eğer ticaretimizi yaparken niyet ve 
gayemiz ailemizin rızkını helalinden temin ederken dinimize 
ve milletimize hizmet olursa biiznillah bereketi de başarıyı da 
elde ederiz. İkinci olarak bir iş adamının en önemli vasfı yük-
sek bir hedef ve gayeye sahip olmasıdır. Hedef gemilerdeki 
pusula gibidir. Hedefimizi tamamen zihnen, fikren, kalben 
sindirdiğimiz zaman o bizi ister istemez harekete geçirir. 
Hedefimiz hayalimize ve rüyamıza girer. Bununla birlikte 
hedefsiz bir hayat yavaş yavaş manasını yitirir, tembellik ve 
miskinlik başlar. Keşke eğitim çağındaki çocuklarımıza baştan 
itibaren her aşamada hedefin ehemmiyeti anlatılsa. Üçüncü 
olarak da hedefimizi paylaşacağımız fikir ve projelerimizi 
aktaracağımız, üretken akıllar ve kıymetli insanları keşfedip 
onlarla Bismillah emektir. Yani “işi ehline vermek” demektir. 
Dördüncü olarak dünyadaki ve piyasadaki buluşları ve bilgi 
teknolojilerini takip etmek ve uygun olanları işletmemizde 
tatbik etmektir. Ve son olarak ailemize ve çocuklara kaliteli 
zaman ayırarak, mutlu tüccarlar olmakla beraber, devletin ve 
milletin istikbalini emin ellere bırakmış olacağız. Velhasıl gü-
zel bir niyetle yola çıkıp, kaliteli insanlarla çalışır, hedefimize 
azimle, aşkla koşarsak ticaretimiz zevkli ve manalı bir hâl alır.

HAYSİAD, ÜYELERİNİ SADECE TİCARİ ANLAMDA DEĞİL, 
BİRÇOK YÖNDE DE BESLEMEYİ ÖNEMSEYEN BİR 
KURUM. BU ANLAMDA NELER YAPIYORSUNUZ?

İnsan sadece cesetten ibaret değildir. İnsanda akıl, kalp, 
ruh gibi çok kıymetli duygu ve latifeler var. Onun için insanı 
mutluluğa ve başarıya ulaştırmak için mutlaka manevi cihette 
de doyurmak lazım. Dolayısıyla biz de tüm çalışmalarımızda 
bu ana mevzuyu ihmal etmiyoruz. Ticaret Nedir? Niçindir? 

  Velhasıl güzel bir niyetle yola çıkıp, kaliteli 
insanlarla çalışır, hedefimize azimle, aşkla 
koşarsak ticaretimiz zevkli ve manalı bir hâl 
alır.
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ile beraber ticaretimizi büyütmenin tüm yollarını tartışıyoruz, 
eğitimini organize ediyoruz. Her gün dünyada binlerce proje  
ve fikir üretiliyor. Asıl mühim olan bunları icraata dökmek 
ve faaliyete başlamaktır. HAYSİAD olarak biz de çok şükür 
geçen yıl içerisinde 60-70 tane eğitim düzenledik. Peki, 
neden eğitim? Mukaddes kitabımızın ilk emri “oku”dur. Neyi 
oku? Ticareti oku, kendini oku, dünyayı oku, imalatı oku... 
Kur’an kelimesinin kökü de okumaktan geliyor.

Efendimiz (SAV) :
“İki günü müsavi (eşit) olan ziyandadır.”
“İlim Çin’de dahi olsa arayınız.” buyuruyor.
Asrısaadet, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı hangi güçle dün-
yaya saadeti, huzuru ve yüksek medeniyeti getirdi. Elbette 
ilimle, irfanla, âlimlerle... Bizde üyelerimizi illerde ayda bir 
bölgelerde şartlara göre 2-3 ayda bir buluşturup, ticaretin 
ilmini öğrenip öğretiyoruz. Ticaretimizi İslam hukukuna göre 
tanzim etmeyi ve ailede mutluluk konularını işliyoruz. Nasıl 
ki damlalar dereleri, dereler nehirleri, nehirler denizleri dol-
duruyorsa bu eğitim odaklı irtibatlar ve kaliteli buluşmalar 
istikbalde büyük iş birliği, güç birliği ve akıl birliklerini oluş-

turur. Milletimiz, devletimiz ve insanlık için örnek projelere 
ve hizmetlere vesile olacaktır.

BU ETKİNLİKLERİN ANA TEMASI NEDİR?

1. Ticaretimizi büyütmek onun içinde;

• Plan, hedef organizasyon
• İnsan kaynakları, ekip oluşturma, üretken akıllar keşfetme 

ve uyum içerisinde çalıştırma
• Çalışan ekiplerin motivasyonu
• Ar-Ge-inovasyon-yeni teknolojileri aktif kullanma
• E-ticaret, dijital dünyanın imkânlarından faydalanma
• Müşteri memnuniyeti ile en güzel reklam yolunu bulma
• Markalaşma ve kurumsallaşma
• Prim ve paylaşma sistemleri
• Finans yönetimi
• Ortaklığın bereketi ve güzellikleri
• İhracat

2. Ticaretimizi istikamet üzere büyütmek için;

• Ribanın (Faizin) maddi manevi zararları
• Helal kazancın kutsiyeti
• Ne olursa olsun doğruluk
• İnfak Şuurunun yerleşmesi
• Çalışanların Hakları
3. Olarak Aile ve Çocuk konuları

⁄⁄ Kapak Röportajı

  İslamiyet dürüst tüccarlar ile yayılıyor. 
Peygamber efendimiz ticaret yaparken 
İslamiyet’in duruşunu işine yansıtıyordu
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• Evde eşlerimizin onlarca işi var; temizlik, çamaşır, ütü, 
yemek, bulaşık, çocukların bakımı vb. Bizler eve dünya-
nın en önemli şirketi olarak bakıp eşimizle kafa kafaya o 
manevi şirketi en güzel bir şekilde yönetme gayretinde 
olmamız elzemdir. Taki en mühim sermaye olan evlatla-
rımızı kıymetlendirmiş olalım.

BİRBİRİNDEN FARKLI SEKTÖRLERDE ÜYELERİNİZ VAR. 
BU ANLAMDA ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SUNMAK 
İÇİN NELER YAPIYORSUNUZ? BU FARKLILIĞIN SİZDE 
OLUŞTURDUĞU AVANTAJLAR NELERDİR?

Sektörlerdeki niyetimiz şudur. Birincisi; bölgesel olarak 
tüccarımızı bir araya getirmek, kendi aralarında her birinin 
tecrübesini birbirine aktarmasını, sorunlarının çözümlerini 
ele almalarını ve mümkünse doğru yöntemlerle iş birliğine 
gitmelerini sağlamak. İstanbul’da yılda bir kere her sektörün 
kendi aralarında gün boyu fırsatlarını, imkânlarını, iş birliğini 
veya sıkıntı ve çözümleri ayrıntılı bir şekilde tartışacakları, 
konuşabilecekleri bir toplantı yapacağız inşallah. 

2020’de bunları özellikle takvim hâline getireceğiz. İrtibata 
önem veriyoruz. Mutlaka her irtibattan bir meyve çıkacaktır. 
Şu an öncelikli hedefimiz evvela sektörleri buluşturmak ve 
bir araya gelenlere beyin fırtınası yaptırmak. İnanıyoruz ki 
buradan çok güzel iş birlikleri çıkacaktır. Özellikle 2020’de bu 
kısma yoğunlaşacağız. Hayırda, güzelliklerde ve doğru olmak-
ta yarışıp, dünyada ve ahrette öncü olmaya çalışmak lazım.

SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA ÖNERİ-
NİZ VAR MI?

Bu anlamda birçok şey söylenebilir. Ama başlıca tavsiyemizi 
maddeler hâlinde sıralayacak olursak şu şekildedir; 

•  Yapılan işin manasını öğrenmek
•  İlgilenilen sektörün tüm ayrıntılarını bilmek
• İşe hakim olmak ve ekip kurmak
•  Gün şartlarını göz önünde bulundurmak, farklı yöntemler 

denemek
• E-ticaret gibi fırsatları iyi değerlendirmek
• İhracata önem vermek, imkânı olanlarla güç birliğine 

gitmek
• Ortaklık kurmak
 Ortaklık büyük bir berekettir. Hem dinimiz emrediyor 

hem de günümüz şartları onu gerektiriyor. Bunlar olursa 
Allah’ın izniyle ticarette muvaffak olmak çok kolay. 

Kapak Röportajı  ⁄⁄

  Büyümek için Batı’yı örnek almaya  
ihtiyacımız yok. Ticarete mana kazandırırsak 
başarılı oluruz
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REKABET, TİCARETTE EN ÖNEMLİ UNSURLAR ARASINDA 
YER ALIYOR. BU ANLAMDA BUNU DÜŞÜNÜRKEN UNU-
TULMAMASI GEREKEN NOKTALAR NELERDİR? İŞ YO-
ĞUNLUĞUNDA TİCARET AHLAKI NASIL KORUNMALIDIR?

Biz şuna inanıyoruz. İnsanız, Müslümanız ve Müslüman tücca-
rız. En büyük rekabet insanın kendisiyle olan rekabetidir. Yani 
insanın kendi tembelliğini, nefsinin hırsını yenmesidir. Biz re-
kabete böyle bakıyoruz. Başarılı olmak için gayrimeşru yollara 
hiç gerek yok. Birincisi kendimiz, ikincisi doğrular yeterlidir. 
Dünyayı değiştiren sır, çekirdektir. Her şey bir çekirdekten ve 
bir adımla başlamıştır. Dolayısıyla her tüccar bütün enerjisini 
kendi işine gösterirse o tüccar Allah’ın izniyle muvaffak olur. 
İnsanın kendi elinin gücü, aklının teri, doğru yönde ilerlemesi 
ve bizim için en önemlisi inayet. Yani Cenabıhakkın yardımı-
nı çekmek. Bunu da doğru yönde olarak yapacağız. Bizim 
rekabetteki sırrımız budur. Doğru yöntemlerle ülke sınırlarını 
aşmak için önce kendi sınırlarımızı aşacağız. 

FİRMALAR İÇİN SİVİL TOPLUMUN VE SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARINA ÜYE OLMANIN ÖNEMİ NEDİR?

İnsanı diğer canlılardan ayıran özellik insanın kurumsal 

olarak var olmasıdır. Cenabıhak insanı yaratırken önce Hz. 

Adem’i, sonra Hz. Havva’yı yaratmış. Yani insan fıtraten top-

lumsal olarak yaratılmıştır. Bunun nedeni insanların birbirine 

yardımcı olması, birbirinden istifade etmesi içindir. Bizim 

medeniyette şöyle bir sır var. Yani dört tane bir ayrı ayrıyken 

dört kıymeti var. Ama aynı gaye için güzel bir niyetle yan 

yana gelince 1111 olur. Güzel bir niyetle insanlar bir araya 

geldiği zaman dört kişi dünyayı değiştirebilir. Dört kişi dün-

yayı değiştirebilecekken, binlerce kişi nasıl değiştirmesin? 

Tarihimize de baktığımızda az sayıda insanın, çok sayıda 

insana göre başarılı olduğu çok örnekler var. Oradaki sır 

bir arada olmaktır. 

Dolayısıyla inanmışlık ve kalbi birliktelik çok önemlidir. Yani 

kalben, fikren ve ruhen birliktelik dünyayı değiştirecek bir 

sırdır. Onun için Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’na destek 

olmalıyız.  Mutlaka birkaç STK’da yer almak, faaliyet göster-

mek lazım. Böylece birbirimizden istifade etmiş oluruz. Ben 

şuna inanıyorum. Kesinlikle Cenabıhakk’ın her insana verdiği 

bir özellik var ki o başkasında yok. Dolayısıyla birbirimizle 

görüşmek hem kendimize hem de karşımızdakine fayda 

sağlayacaktır. Yola çıkarken dahi dinimiz iki kişi olarak yola 

çıkmayı emrediyor. Ayetler hadisler çoklukla irtibatın, ittiha-

dın hikmet ve faydalarını anlatıyor. Bize düşende STK’lara 

hem destek olmak hem de tecrübelerinden istifade etmektir.

⁄⁄ Kapak Röportajı

• Büyüme hedefinde olmak
• Asla ticari ahlaktan taviz vermemek

• Aile, iş dengesini gözetmek

Ticaret Yaparken Neler Önemlidir?
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  İlahiyatçı Yazar Maden Mühendisi Mehmet Öcal

ALLAH RIZASININ, KUL 

HAKKININ VE HELAL-HARAM 

HASSASİYETİNİN GÖZETİLMEDİĞİ 

HER TÜRLÜ ALIŞVERİŞ DİNİMİZCE 

YASAKLANMIŞTIR  

 İSLAM’DA
TİCARETE VE FAİZE

B A K I Ş

⁄⁄ Kapak Konusu
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Kur’an-ı Kerim’de faizin haramlığına dair pek çok Ayet-i Ke-
rime vardır. Örneğin; “Allah alışverişi helal, faizi ise haram 
kılmıştır.” “Ey iman edenler  eğer gerçek müminler iseniz, 
Allah’tan sakının ve faizden kalan alacağınızı bırakın. Buna 
rağmen böyle yapmazsanız, o hâlde  Allah ve Resulünden 
(size karşı açılmış) bir savaş olduğunu  bilin!”(el-Bakara  
2/275,278,279)

Peygamberimizden de faizin haramlığı hakkında pek çok 
hadis nakledilmiştir. Bunlardan bazıları, “Yedi helak edici 
şeyden sakınınız. Bunlar; Allah’a ortak koşmak, sihir yap-
mak, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, faiz 
yemek, savaştan kaçmak, iffetli ve imanlı bir kadına zina 
iftirasında bulunmaktır.”(Buhari, Vesâyâ, 23; Müslim, İman, 38) 

⁄⁄ Kapak Konusu

K
işinin helal ve meşru yoldan kazanç temin etmesi, iş 
ve ticaret hayatının içinde bulunması ve bunu dinimi-
zin emrettiği şekilde gerçekleştirmesi övgüye layık 

bir durumdur. Ticari faaliyetler İslami ilimlerden fıkıh ilmi 
içerisinde ele alınmıştır. İmam-ı  Azam Ebu Hanife’nin  fıkıh 
tarifi, “Fıkıh, kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi-
dir.” şeklindedir. Bu tanımın din ve şeriatın temel mesajının 
temerküz ettiği üç alanı yani inanç, ahlak ve amel (davranış) 
alanlarını içine aldığı ve kişinin gerek ahlaki gerek  itikadi 
ve gerekse ameli(davranışa ilişkin) alanlarda  doğru/iyi olanı 
yapıp, yanlış/kötü olandan kaçınmasını ifade ettiği açık-
tır. Fıkhi hükmü önceki dönemlerde ticarette bir esas iken 
sanayileşme ile fıkhi  hüküm de esnetilmiştir. Burada deği-
şim fıkhın  muamelat  alanında  söz konusu olurken; fıkhın 
ibadetler ve haram-helaller alanında herhangi bir  değişim 
asla  söz konusu değildir. Çünkü ibadet ve haram-helaller 
doğrudan Şari’ (Allah ve Resulü) tarafından açıkça tespit 
edilmiş hükümlerdir.

TİCARET AHLAKINI ZEDELEYEN EN BÜYÜK TEHLİKE: 
RİBÂ (FAİZ)

Ribâ fıkıhta, alışverişte karşılığı olmayan fazlalık diye ta-
nımlanıyor. Borçtan gelir elde etmek diye de tarif edilmiştir. 
Günümüzde Müslümanlar olarak alışverişlerde en çok dikkat 
etmemiz gereken husus  ribâya yani faize bulaşmamaktır. 
Ribâ Kitap ve sünnette açıkça haram kılınmıştır. Ribânın 
haramlığı Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. 

  Müslüman olarak alışverişlerde en çok 
dikkat etmemiz gereken husus  ribâya yani 
faize bulaşmamaktır
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Yine Allah Resulü Veda Haccı sırasında şöyle buyurmuştur: 
“Cahiliye dönemine ait faiz kaldırılmıştır. İlk olarak da bizim 
(sülaleye ait ) faizi , Abdülmuttalibin oğlu Abbas’ın faizini 
kaldırıyorum. Artık faizin tamamı kaldırılmıştır.” (Müslim , Hac 
147; Ebu Davud, Menasik  56)
“Biliniz ki cahiliye döneminin bütün faiz çeşitleri kaldırılmıştır. 
Ana paralarınız ise sizindir. Böylece haksızlık etmemiş ve 
haksızlığa da uğramamış olursunuz.” (Ebu Davud , Büyu 5; 
Tirmizi , Tefsir sure 9 –tevbe 2-) Yine başka bir hadiste ileride 
faizden uzak durmanın zorluğuna  işaret edilmiştir: “İnsanlara 
öyle bir devir gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak. 
Yemeyenlere de buharından – başka bir rivayette tozundan 
– isabet edecektir.” (Ebu Davud , Büyu 13; A. b. Hanbel, II, 
494; Nesai , Büyu  12; İbn Mace; Ticâret 58)

Kapak Konusu  ⁄⁄

  Alışverişte akdin her iki bedelinde de 
belirsizlik bulunmamalıdır. Malın fiyatı ve 
ödemenin zamanı belirlenmiş olmalıdır

Elmalılı Hamdi Yazır da Hak Dini Kur’an Dili isimli eserin-
de ribaya, faiz veya nema denilmesinin onu riba olmaktan 
çıkarmayacağını tafsilatlı bir şekilde izah eder.(2. Baskı , 
istanbul 1960, II, 952. 953) Çünkü bir şeyin vasfı (niteliği) 
değişmedikçe , sadece adının değişmesiyle o şeyin hükmü 
değişmez. Bu sebeple ribânın hükmü neyse faizin hükmü 
de odur. Bu, icare akdine, kira akdi demek gibidir ki ikisi de 
aynı anlama gelmektedir.

AKİTLERİN/ALIŞVERİŞLERİN SIHHAT(GEÇERLİK) 
ŞARTLARI

Bir akit (sözleşme) sıhhat şartlarına sahipse sahih bir akit 
olarak kurulmuş olur. Sıhhat şartlarının temel özelliği akitle 
ilgili her türlü kapalılığı bilinmezliği ortadan kaldırmasıdır. 
Dolaysıyla sıhhat şartlarına riayet edilince taraflar arasın-
da çıkması muhtemel sorunlar da asgari seviyeye inmiş 
olacaktır. Sıhhat şartları bulundurmayan  akitlere ise fasit 
akit(sözleşme) denilmektedir.  Akitlerin sıhhati için bulun-
ması gereken başlıca ortak şartlar cehalet, ğarar ve fasit 
şart içermemesidir. 

AKDİN BEDELİNDE CEHALET(BİLİNMEZLİK) BULUN-
MAMASI

Alışverişte akdin her iki bedelinde de (Satım akdinin bir tarafı 
mal, diğer tarafı para) cehalet yani belirsizlik bulunmamalıdır. 
Örneğin, konusu sulu arazi mahsulü ve birinci kalite tohumluk 
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Alışverişin/Akdin sıhhatini bozup ifsad eden şartların başında 
ribâ (faiz) gelmektedir. Akitte karşılığı olmayan fazlalık olarak 
görülen faiz, gerek peşin alışverişlerde mübadele edilen 
bedellerden birinin diğerinden fazla olmasıdır. Örneğin, 
buğday ile buğdayın mübadelesinde birinin fazla olmasıyla 
fazlalık faizi meydana gelir veya mübadele edilen iki farklı 
cins maldan birinin  akit meclisinde teslim edilmemesiyle 
oluşur. Örneğin, buğday ile arpanın mübadelesinde buğ-
dayın peşin, arpanın ise vadeli teslim edilmesiyle nesie 
faizi  meydana gelir.
Hz. Peygamber, “Altın karşılığında altın, gümüş karşılığında 
gümüş, buğday karşılığında buğday, arpa karşılığında arpa, 
hurma karşılığında hurma, tuz karşılığında tuz eşit ve peşin 
olarak satılır/değişilir. Malların cinsleri değişirse peşin olmak 
şartıyla istediğiniz gibi satın buyurmuştur.” (Müslim, Musakat, 
8; Tirmizi, Büyû’ , 23). Hadiste  zikredilen bu altı maddenin ne 
özelliği var ki bunların aynı cinslerinin değişimindeki fazlalığın 
hükmü ribâ(faiz) oluyor. Müctehid imamlar bu sayılan altı 
maddedeki ribâ hükmünün gerekçesini (illetini) tespit etmeye 
çalışmışlar. Hanefiler bu hükmün illetinin (gerekçesinin)  “cins 
ve ölçü birliği” olduğunu tespit etmişlerdir. Şâfiler ise “gıda 
maddesi, para ve cins birliğini illet saymışlardır.” Ehl-i sünnet 
müctehidlerine göre ribâ sadece bu altı maddeye has olma-
yıp bu altı maddeyle ortak özellik taşıyan bütün maddeler 
için geçerlidir. Kısaca ölçülüp tartılarak satılan standart mallar 
mübadele(değişim=trampa) edilirken; aynı cins ise eşit ve 
peşin değişilmelidir. (Bir teneke makarnalık  buğdayla bir 
teneke baklavalık buğdayı  peşin olarak değişmek gerekir) 
Aynı cins değilse peşin olmak şartıyla biri diğerinden fazla 
olarak istenilen şekilde satışı/değişimi caizdir. (Bir teneke 
buğdayla iki teneke arpayı değişmek peşin olmak şartıyla 

buğday olan bir satım akdinde buğday cins, tohumluk nev’ ve 
sulu arazi mahsulü ve birinci kalite oluşu vasıftır. Bu şekilde 
cinsi nev’i ve vasfı belirlenen bir akitte cehalet bulunmaya-
cağından taraflar arsında ihtilaf da çıkmayacaktır, çıksa bile 
çözümü suhuletli olacaktır. Elbette ki ödeme konusunda da 
belirsizlik olmamalıdır. Yani malın kaç para olduğu ve öde-
menin ne  zaman yapılacağı da net bir şekilde belirlenmiş 
olmalıdır. Cehaleti gidermenin akdin sıhhat (geçerlik) şartı 
olması  taraflar arasında çıkması muhtemel ihtilafları daha 
ilk baştan bertaraf etmesi sebebiyledir.

AKDİN KONUSUNDA ĞARARIN BULUNMAMASI

İslam hukukunda ğarar, akdin konusunda ve tesliminde 
tarafların kontrolü dışında bir riskin bulunmasını ifade eder. 
“İpini koparıp ahırdan kaçmış ve yeri belirsiz bir  hayvanı 
satmak ğarar sebebiyle caiz değildir.” 

AKİTTE FASİT ŞART VE RİBÂNIN BULUNMAMASI

Fasit şartlar çoğu kez taraflardan birine tek taraflı fayda 
sağladığı şartlardır. Mesela satıcının  içinde bir yıl oturmak 
şartıyla evini satması, satıcının bir ay binip sonra teslim etmek  
şartıyla arabasını satması  veya satıcının öğütmesi şartıyla 
buğday satın almak gibi. Bu misallerdeki ileri sürülen şartlar 
tek tarafın menfaatine olduğu için fasit şarttır ve  fasit şart 
içeren alışverişler de caiz değildir.

  Ölçülüp tartılarak satılan mallar mübadele 
edilirken, aynı cins ise eşit ve peşin 
değiştirilmelidir
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caizdir.) Fıkıhta caiz kelimesi mubah ve helal kelimeleriyle 
eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

ÇÖZÜM: “FAİZSİZ BANKACILIK”

Faizsiz bankalar ülkemize  1980’li yıllarda girmeye başladı. 
Bu bankaların günümüz itibarıyla bankacılık sektöründeki 
payları yüzde 7 civarında. Sektördeki aslan payı faizli ban-
kaların elinde olduğu aşikâr. Toplumun her kesimini sarmış 
olan bu faiz belasından kurtulmak için el birliğiyle çalışmak 
zorundayız. Bugün faize bulaşmamış insanlara baktığımızda 
şunu görürüz; bu insanlar faizin haram olduğunu hatta ve 
hatta Allah ve Resulü tarafından savaş açılmış bir haram 
olduğu eğitimini çocukluğunda almış ve özümsemiş kimse-
lerdir. Şuurlu bir Müslüman bilmeli ki faiz hem  dünyada hem 
de ahirette kişinin hüsrana uğramasına sebeptir. Ekonomik 
kriz dönemlerinde ilk batanların faize bulaşmış kimseler 
olduğunu müşahede etmekteyiz. Faize bulaşmak duaların 
kabulüne de mühim bir manidir. Hâlbuki takva dairesinde 
istikametli bir hayat süren kişi darda kaldığında Rabbimizin 
onu o darlıktan çıkarıp ummadığı yerden rızıklandıracağı 
kitabımız Kur’an’da müjdelenmiştir. (Talak suresi 2. Ve 3. Ayet)

KATILIM BANKALARI KENDİNİ TANITMALI

Günümüzde katılım bankaları olarak isimlendirilen bu fa-
izsiz bankalar da kendilerini topluma daha iyi anlatmalıdır. 
Kendilerinin diğer bankalardan ne gibi farkları olduğunu 
kısa öz ve net bir biçimde anlatabilecek her şubede en az 
birer elaman bulundurmaları gerekir. Bu eksikliği banka 
şubesine gidip bir soru sorduğumuzda hissediyoruz. Bu tür 

olumlu eleştirilerimizi usulünce yapmalıyız. Hatta yaptığımız 
her işlemin katılım bankasından izahını yani fetvasını talep 
edelim ki hem kendimiz bilgilenelim hem de onların daha 
tavizsiz bir biçimde İslami esaslara riayet etmelerine vesile 
olalım. Varsa tespit ettiğimiz eksiklikleri banka yetkilisine 
bildirelim. “Bunların da faizli bankalardan bir farkı yok” gibi 
konuşmaları halk arasında asla yapmayalım ki halkı faizin 
merkezine yönlendirmiş olmayalım. Zira şeklen  birbirine 
benzeyen iki fiilde küçük bir farklılık, biri caiz biri de caiz 
olmayan iki farklı hükmün çıkmasına sebeptir. (Kesilen bir 
hayvan için Besmele çekilirse helal; besmele kasten terk edi-
lirse haram olması gibi) Bediüzzaman Said Nursi de insanlık 
tarihi boyunca toplum hayatını alt üst edip  huzursuzluğa 
ve ihtilallere sebep olan iki muzır hastalıktan  bahseder. 
Bunlardan birincisi zekâtın terk edilmesiyle ortaya  çıkan 
“Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne” ; 
ikincisi ribânın(faizin) yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan  “Sen 
çalış ben yiyeyim” anlayışıdır. İslamiyet zekâtı farz ve ribâyı 
haram kılmakla bu iki hastalığı kökünden tedavi etmiştir. *

İslam ticaret ahlakını esas alarak yola çıkan HAYSİAD  aile-
sine çıkmış oldukları bu kutlu yolda hayırlı muvaffakiyetler 
diliyorum. Kapitalist sistem tarafından kuralları tespit edilmiş 
olan günümüz ticaretinin İslamileştirilmesi noktasında meşru 
dairede muvaffakiyetli  ticaretler yaparak bu hususta  numu-
ne-i imtisal olmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. 

*Kaynaklar
Apaydın , H. Yunus, Fıkhın Kaynakları
Çeker, Orhan, Fıkıh dersleri 1
Birsin Mehmet, İslam Eşya ve Borçlar Hukuku, Malatya 2018
Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatı , Mektubat, 22. Mektub s101, 
Hayrat Neşriyat
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İŞ AHLAKI

 Kurumsallaşma ve Dış Ticaret Uzmanı İsmail Erdoğan

Pazarda Büyümek İçin En İyi Strateji:

İ
ş hayatında bazı yaşananlar ömür boyu ders çıkarılacak 
hikâyelerdir. Bu doğrultuda yazıma iş hayatında yaşan-
mış hikâyelerden ve alınacak derslerden bahsederek 

başlamak istiyorum. İlk hikâyeyi bir defa görüşmüş olduğum 
birisinden dinledim ve çok etkilendim. 2010 senesinde, bir 
tekstil fabrikasında çalışmakta olan beyefendi ile yapmış 
olduğumuz kısa yolculuktaki sohbetimiz esnasında, bana 
çok önemli gördüğüm bir tecrübeyi aktarmıştı. Daha doğ-
rusu, kendi işvereninin ince davranışı ve ortaya çıkan çok 
güzel sonuçlarını benimle paylaşmıştı. Sohbet, iş yerindeki 
bütün çalışanların hâllerinden çok memnun olduğu noktası-
na gelince merakla sebebini sordum. Şunları anlattı: “Nasıl 
memnun olmayalım abi; işverenimiz çok kıymetli bir insan ve 
iş yerimiz çok güzel.” Açıklama istedim haliyle. Malum; ülke-
mizde, çalışanlardan bu tarz ifadeler hâlâ pek duyulmuyor; 
maalesef. Çünkü, işçi-işveren arasında karşılıklı anlayış ve 
memnuniyet seviyesi, henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil.

Arkadaşım, anlatmaya devam etti : 
“1990’lı yılların en hızlı iş ve satış yaptığımız yıllarıydı. Se-
ne başı geldiğinde İşverenimiz, herkesin memnun olacağı, 
yüzde 60 gibi bir zam yaptı maaşlarımıza. Henüz birkaç ay 
geçmişti ki bizleri toplayıp bir konuşma yaptı ve yüzde 25 

daha zam yaptığını söyledi. Tabii ki çok şaşırdık ve sebebini 
sorduk  o da şöyle cevap verdi: “Son zamanlarda, satış pat-
laması yaşadık ve iyi kazandık. Bunu, başta siz çalışanlarıma 
borçluyum. Elbette ki sizlerle paylaşacağım.” Bundan sonra 
hepimizin patronumuza saygı ve sevgimiz daha da arttı ve 
işimize gayretle sarıldık. Yıllar geçti; 2001 krizinin tam orta-
sındayken, 300 civarında çalışanı olan şirketimizin işçilerinin 
üye olduğu sendika, yüzde 65 gibi bir zam talebinden aşağı 
düşmedi. Patronum da yine çalışanlarını toplayıp, şöyle bir 
açıklama yaptı: “Kıymetli personelimiz, sizlerle çalışmaktan 
büyük bir memnuniyet duymaktayım; ancak, bildiğiniz üzere, 
kriz bizi de çok etkiledi. 

Ben sizlerden hiçbirisiyle yolumu ayırmak istemem. Fakat 
sendika, gözümüzün yaşına bakmadan, zam oranında ısrar 
etmekte. Bana da şu an iki yoldan başka çare gözükmüyor. 
Ya istenilen zammı kabul edecek, ancak, 100 arkadaşınızı 
işten çıkaracağım; ya da yüzde 30 zamla hep beraber yo-
lumuza devam edeceğiz. Ne diyorsunuz?” Hiç tereddüt 
etmeden hepimiz, “Yüzde 30’a razıyız; kimse çıkarılmasın” 
diyerek görüş belirttik. Böylelikle hem hiçbir arkadaşımız 
mağdur olmadı hem de, âdeta babamız gibi gördüğümüz 
işverenimizden ayrılmamış olduk. Halbuki işinde çok usta 

İktisadi krizlerde eleman azaltmak, uzun sürede zararı olan ve 
çalışanları olumsuz etkileyecek bir davranıştır
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ve piyasada aranan arkadaşlarımız vardı. Bunlar isteseler, 
daha yüksek ücretlerle, marka olmuş daha büyük firmalarda 
çalışabilirlerdi; fakat, işverenimizden ve arkadaşlarımızdan 
ayrılmayı hiç kimse aklına bile getirmedi.” 

Gerçekten herkesin ders çıkarması gereken güzel bir örnek. 
Biraz da kendi çalışmış olduğum önceki iş yerimden ve 
ufuk açıcı bazı meselelerden bahsedeyim. Sene 2004. Tay-
van’dan bilgisayar sarf malzemesi ithal eden bir firmayız ve 
malzemenin nerdeyse yüzde 90’ını tek tedarikçiden alıyoruz. 
Tedarikçimizin her konuda çizgisi net ve davranışları şeffaf. 
Öyle ki; bizim işverenlerimiz, telefonla doğrudan onların 
işverenleriyle görüşmek istediklerinde, “Konu nedir? Biz 
zaten yetkiliyiz; onların da söyleyeceği farklı olmaz.” şek-
linde cevap alıyorduk. Öbür taraftan, bir defasında, yapmış 
olduğumuz bir ithalat tutarını transfer ederken, şark kafasıyla 
düşündüğümüzden olsa gerek, küsurattaki elli senti kesmi-
şiz. Toplam meblağ ise 15 Bin Dolar civarı. Gelen e-mailde 
hemen o yarım doların hesabını sordular.

Bu firmayla ilgili asıl anlatmak istediğim hadise daha farklı ve 

çarpıcı. Normal iş sürecimizde, her aybaşında dört veya beş 
konteynır malzeme için, ayrıntıları görüşerek pazarlık yapıp, 
faksla gelen satış sözleşmelerini imzaladıktan sonra, tedarik-
çimize geri fakslıyoruz. Aynı işlemi yaptık, yani sözleşmeleri 
imzalayıp geri faksladık. Birkaç gün sonra, bize aynı numaralı 
fakslar yeniden geldi. Bu sefer rakamlar, daha düşüktü. Önce, 
yanlışlıkla gönderilmiş olduğunu düşünmüştük. Sebebini 
sorduk; “Hammadde fiyatları düştü; biz de aynı oranda, 
müşterilerimize indirim yaptık.”dedi. Çok şaşırmıştık. Çünkü, 
yanlış olmasın, toplamda 10 Bin Dolardan fazla bir indirimdi 
bu.  İndirim, o ay değil de gelecek ayın siparişleriyle de baş-
latılabilirdi; çünkü zaten bu ay için imzalaşmıştık. Belki kendi 
başımıza, o ay içinde hammaddedeki indirimden haberimiz 
bile olmayacaktı. Bir şekilde olsa bile fiyatı hazırdaki stoklara 
göre verdiklerini farz ederek; sonraki aylarda daha düşük 
fiyata alacağımız için, memnun bile olurduk. Fakat, bunu 
yapmayarak adeta “Biz müşterimizi her hâlükârda kollarız.” 
diyorlardı. Bu ve benzeri davranışları, yöneticilerimizi çok 
etkilemiş olsa gerek ki; oradan ayrıldıktan 5-6 sene sonra 
ziyaret ettiğimde, hâlâ malzemenin büyük çoğunluğunu aynı 
firmadan ithal etmeye devam ediyorlardı.

  Para, her şey değildir; saygı kazanmak ve 
dua almak, daha kıymetlidir
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Şahsen, bu güzel hikâyelerden edindiğim dersler, şunlardır:
1- İş hayatında net olmak, samimi olduğunuzun en önemli 

göstergesidir. Karar verip uygulamaya geçmeden önce 
karşı tarafla da konuşursanız, çok daha etkili olursunuz 
ve güvenlerini sağlarsınız. “Ben patronum, işçiler iste-
diğimi yapmak zorundalar” düşüncesini bırakalım da 
asırlar öncesinde kalsın.

2- Başarı ekibe, başarısızlık lidere aittir.
3- Güzel ve iyi şeyler, paylaştıkça çoğalır. Takdir ve taltif, 

çok şey kazandırır.
4- Personel bağlılığı sağlamak, fedakârlık ister ve fedakârlık, 

büyükten başlar.
5- Bir vermeyen, üç alamaz. 
6- Cömertçe davranışlar, vefa ve kuvvetli aidiyet ile sonuç-

lanır.
7- Büyüğün toplayıcı şefkati, astlar arasında da birlik ve 

bağlılık, ayrıca güçlü ekip çalışması sağlar.
8- Para, her şey değildir; saygı kazanmak ve dua almak, 

daha kıymetlidir.
9- Cömertlik, karşı tarafın vefa ve fedakârlığıyla sonuçlanır.
10- Personelinize gerekli yetkiyi verirseniz; işler kestirmeden 

hâllolur; siz de ayrıntılarla uğraşmaktan kurtulursunuz. 
Ayrıca, firmanız kurumsallık ve değer kazanır.

11- Kendinizi müşterinizin yerine koyun ki; birlikteliğiniz uzun 
sürsün. 

12- Haberi olmadığı yerde, müşterinizin avukatı olun.
13- Müşterinizin kazanması, sizin de kazanmanız demektir. 

Tek taraflı kazanç, uzun süreli kayba dönüşebilir.

Özetleyip, toparlayacak olursam, iktisadi krizlerde, birçok 
işverenin aklına ilk gelen tedbir, maalesef eleman azaltmak-
tır. Oysa, bu çok yanlış ve uzun sürede zararı, geniş alanı 
etkileyecek bir davranıştır. Şöyle ki; yetişmiş elemanları 
kaybetmek, mağdur bir kitle ve kalanlarda suçluluk duygu-
su gibi sakıncalarla sonuçlanır. Hâlbuki böyle durumlarda, 
paniğe kapılmayıp ahlaki ve vicdani kurallar çerçevesinde 
davranmanın, misalde olduğu gibi, çok daha güzel getirileri 
olmaktadır.

“Kaybedecek bir şeyi olmayan kimseden daha tehlikelisi 
yoktur.” derler. Bahsettiğimiz hadiselerden de anlaşılıyor ki 
insanlarda ne kadar yer edinmişsek, yani ne kadar kökleş-
mişsek, onlar da bizi o nispette sahiplenecektir.  Çünkü, insan 
sosyal bir varlıktır. Bu nedenle huzur bulacağı, kendisine 
kıymet verilen yerde kalmak ister. Dolayısıyla, “Başka yere 
gitsem de bir kaybım olmayacak” diye düşünen çalışanla-
rın çok olduğu iş yeri, ciddi bir başarı yakalayamaz. Öbür 
taraftan, tek taraflı değil; karşılıklı kazanmayı tercih etmek, 
oluşturacağı sinerjiden dolayı, katlanarak geri dönecektir; 
vesselam...

⁄⁄ Ekonomi

  Personel bağlılığı sağlamak, 
fedakârlık ister ve fedakârlık, 
büyükten başlar
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Ü
lkemizde gıda sektöründe ekonomiye büyük katkısı 
olan birçok firma yer alıyor. Bunlardan biri olan tatşen 
Gıda markasını tanımak için tatşen Gıda Yönetim 

Kurulu Üyesi Murat Şengül ile bir röportaj gerçekleştirdik. 
Rekabetten satışa kadar birçok konuda bilgi veren Şengül 
ile sektörü konuştuk.

TATŞEN GIDA 1978 YILINDA TİCARİ FAALİYETE BAŞLA-
YAN BİR FİRMA. BU NOKTADA FİRMANIN HİKÂYESİ NA-
SIL BAŞLADI? BUGÜNLERE GELİRKEN NELER YAŞANDI?

1978’de ticari faaliyetine başlayan firmamız kurulduğu yıllar-
da yalnızca tahin, helva ve reçel üretimi yaparken, başarılı bir 
çalışmayla ürünler arasına lokum, cezerye çeşitleri, şalgam, 
limon sosu, fındık kreması, konsantre meyve sularını ve akide 
şekerlerini de ekleyerek kısa zamanda büyük mesafeler kat 
ettik ve bu sektörde sayılı firmalar arasına girmeyi başardık.

ÜLKEMİZDE GIDA SEKTÖRÜ ÖNEMLİ İHRACAT KALEM-
LERİ ARASINDA YER ALIYOR. SİZ BU DURUMU NASIL 
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? 

Yapılan araştırmalara göre özellikle gıda sektöründe damak 
zevki konusunda ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunu-
yor. Bizim imal ettiğimiz ürünler ise geleneksel tarihimizin 
lezzetleri. Yurt içinde ürünlerimiz biliniyor. Yurt dışında da 
böyle olmak için tanıtım ve fuarlarda daha aktif olmaya çalı-
şıyoruz. Lezzetlerimizi yurt dışında beğendirmek için ürünleri 
onların damak zevklerine göre geliştirmeye çalışıyoruz ve 
satışa çok önem veriyoruz. Buradaki geri dönüşleri maddi 
manevi; kendimizi daha çok geliştirmek ve gıda sektöründe 
ülkemizi daha iyi temsil edebilmek için kullanıyoruz.

ÖNCELİĞİMİZ

KALİTELİ  VE 
SAĞLIKLI  ÜRETİM

ÜRÜNLERİMİZ YÜZDE 90 YERLİ 

HAMMADDELERLE ÜRETİLİYOR. 

SEKTÖRDE SAYILI FİRMALAR 

ARASINDAYIZ 

 Merve Kantarcı Çulha
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SİZİN SEKTÖRDE YER ALIRKEN ÖNEM VERDİĞİNİZ 
DEĞERLER NELERDİR? SİZCE BU ANLAMDA REKABET 
NASIL OLMALI?

Bizim önceliğimiz kaliteli ve sağlıklı ürünler imal etmek. Gıda 
mühendisleri, kontrol ve ürün geliştirme ekipleriyle yaptı-
ğımız değerlendirmeleri çok önemsiyoruz. Rekabet, kalite 
ve güven bölümünde olmalı. Maalesef bu bölüm dışında 
rekabet gramajlarda yapılıyor. Mesela gramajlarda bir ürün 
400 g neti varken başka bir firma 390 g yaparak sizden daha 
düşük fiyata ama daha düşük gramaja satıyor. Diğer firma 
da 380 g üreterek başka firmanın önüne geçmeye çalışıyor. 
Gramajlarda küçük oynamalar ile rekabet ortamı doğuyor. 
Hâlihazırda bunun çözümü için ara gramajlı ürünlerin kal-
dırılması isteğimiz var. Bunun çalışmalarını yetkili yerler ile 
çözmeyi düşünüyoruz. Çünkü gramajlarla bu rekabetin sonu 
yok. 5-10 g ürün gramajları düşürülerek rekabet, zaman 
ve enerji kaybına sebep olunuyor. Gramajlar konusunda 
yarışma isteğimiz hiç yok ama mevcut şartlarda ister iste-
mez bizlerde bunun içine çekiliyoruz. En başta söylediğimiz 
gibi ürünlerimizi kalite ve güven bölümünde geliştirerek 
ilerlemek istiyoruz.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİZ, HİZMET YAPINIZ, BİREYSEL VE 
KURUMSAL HİZMETLERİNİZ HAKKINDA BİLGİ VERİR 
MİSİNİZ?

Ürün gruplarımız lokum, helva, reçel, tahin ve pekmez 
şeklinde sıralanıyor. Sıcak (Hotsell) ve soğuk (Presell) satış 
kanallarımız, aynı zamanda üretim tesisimizin bulunduğu 
yerde perakende bölümümüz ile müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. Satış ekibimiz müşterilerimizin ürün eksik-
lerini tarafımıza bildiriyor, üretim bölümünde üretildikten 
sonra müşterilerimize lojistik dağıtım hizmeti ile ürünleri 
ulaştırıyoruz. Yurt içinde Van, Kahramanmaraş, Osmaniye 
ve Adıyaman şehirlerimizde toptan satış bayiliklerimiz ile 
market zinciri olarak Helal Dünya Marketlerinde müşterile-
rimize hizmet vermekteyiz. Yurt dışında yavru vatan Kıbrıs’ 
ta bayimiz bulunmaktadır.

MARKANIZI DEĞERLENDİRDİĞİNİZDE 2020 VE SONRASI 
İÇİN NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ? HEDEFLERİNİZ VE 
PLANLARINIZ NELER?

Üç başlık vermek gerekirse Satış, Dağıtım ve Kapasite diyebi-
liriz. İhracata daha fazla ağırlık vermek istiyoruz. Ürünlerimiz 
yüzde 90 yerli hammaddelerle üretiliyor. İhracatı hedeflerken 
etkilerini de göz önüne aldığımızda tedarikçilerimiz ile birlikte 
gelişmeyi istiyoruz. Buradaki hedeflerimizi gerçekleştirdikçe 
kapasite artırımı gibi gelişmeler söz konusu olacak. Doğal 
olarak bizimle birlikte çalışan sayımız da artacak.

Kısaca hedeflerimiz satış ve satışa bağlı büyüme, kapasite 
artırımı gerçekleşecek. Arka planda bu ikisini iyi başardığı-
mızda bize ve ülkemize büyük katkısı olacağını göz önünde 
bulunduruyoruz.

Biliyorsunuz Endüstri 4.0 Sanayi Devrimi, bir çok çağdaş 
otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim tekno-
lojilerini içeren kolektif bir yapı oluşturmakta. Endüstri 4.0 
doğru adımları attığınız zaman, ihtiyacınızı ve işinizin kali-
tesini düşürmediği sürece.evet sanayide sizi ileri taşıyabilir. 
Biz Endüstri 4.0’ı yakından takip ediyoruz ama işiniz gıda 
üretimi ağırlıklı olunca makinelerin ürettiği ürün ile usta ve 
tecrübelerimiz ile ürettiğimiz ürün arasında kalite ve lezzet 
farkı oluyor. Burada bizim için makineleşmeden edeceğimiz 
kârı düşünüp ürünlerimizin kalitesini düşürme gibi bir durum 
söz konusu değil. Endüstri 4.0’ın veri alışveriş tarafı daha 
çok işimize yarar gibi bu konuda ihtiyaçlarımıza yönelik 
adımlar atıyoruz. 

Tatşen Gıda Hakkında

1978’de ticari faaliyetine başlayan firma kurulduğu yıllarda yalnızca 
tahin, helva ve reçel üretimi yaparken, firma sahibi kardeşlerin ortak ve 
başarılı çalışmalarıyla ürünleri arasına lokum, cezerye çeşitleri, şalgam, 
limon sosu, fındık kreması, konsantre meyve suları ve akide şekerlerini 
de ekleyerek kısa zamanda büyük mesafeler kat etmiş ve bu sektörde 
sayılı firmalar arasına girmeyi başardı. Üretim kapasitesini her geçen 
gün arttıran firma öncelikle Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan Gıda 
Sicil Sertifikası ve Gıda Üretim izin sertifikalarını almakla beraber 
yarım asırlık tecrübesini ISO 9001 ile HACCP Kalite Belgelerine ve 
GİMDES Helal Gıda Sertifikasına sahip.

Ürün gruplarımız arasında lokum, helva, 
reçel, tahin ve pekmez yer alıyor
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G
ünümüzde markalar ve şirketler, her geçen gün 
gelişen bilim, teknoloji ve dijital dönüşüme ayak 
uydurmaya çalışıyor. Her şirketin hizmetten pazar-

lamaya, sunumdan satışa ve stratejiden operasyona kadar 
birçok alanda kendini yenilemesi ve hedeflerini sürdürülebilir 
kılması gerekiyor.  Çünkü teknoloji ilerledikçe toplumsal 
ihtiyaçlar da değişiyor. Dolayısıyla ihtiyaçlar doğrultusunda 
dijital dönüşüme ayak uyduran kurumların işleyiş yapıları hız 
ve verimlilik kazandığı kadar, kâr oranı da artıyor. Bu anlamda 
Türkiye’nin küresel güçlerle rekabet edebilecek seviyede 
olmasına ve yüksek teknoloji ihraç eden bir ülke konumun-
da yer almasına katkıda bulunan şirketler önemli bir paya 
sahip. Bunlardan biri olan 2005 yılından beri mühendislik, 
tasarım ve danışmanlık hizmetleri veren TESKON, Türkiye, 
Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya, Doğu ve 
Orta Avrupa’da büyük başarıları olan uluslararası bir yükle-
nici olarak saygın isimler arasında yer alıyor. Dünya çapında 
yüksek kalite standartlarıyla hizmet vermeyi hedeflediklerini 
ifade eden TESKON Genel Müdürü Ali Altıbağ ile röportaj 
gerçekleştirdik. Geleceğin sektörlerini enerji, tarım ve bilişim 
başlıkları altında toplayan Altıbağ, bunların temelinde kalifiye 
teknik personelin olduğunu, büyük projelerin ancak teknik 
olarak güçlü ve uyumlu ekipler tarafından yapılabileceğine 
dikkat çekti.

TESKON MÜHENDİSLİK OLARAK HANGİ ALANLARDA 
HİZMET VERİYORSUNUZ?

Zorlu müteahhitlik faaliyetlerinin öncü kuruluşlarından biri, 
aynı zamanda da çalışkan, çevreci ve değerlerine bağlı olan 

TEKNOLOJİK GİRİŞİMLERE

AYAK UYDURULMALI

TESKON, TASARIM, MÜHENDİSLİK, 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, ALTYAPI, 

ÜSTYAPI VE ENDÜSTRİYEL TESİS 

PROJELERİNDE HİZMET VERİYOR 

TESKON FİRMASI 

YILINDA KURULDU

2005

 Merve Kantarcı Çulha
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TESKON şirketinin temelleri 2005 yılında kuruldu. Başlan-
gıçta sadece mühendislik, tasarım ve danışmanlık hizmetleri 
verirken müşterilerin ve piyasanın ihtiyacına paralel olarak 
altyapı, üstyapı ve endüstriyel tesis projelerinde yapım iş-
lerine de girdi.
TESKON; Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta 
Asya, Doğu ve Orta Avrupa’da büyük başarıları olan uluslara-
rası bir yüklenici olarak saygın bir isimdir. Şirket, geniş çaplı 
faaliyetleri ağır inşaat işlerinden rafinerilere ve petrokimya 
tesislerine; uydu kentlerden büyük endüstriyel işleme te-
sislerine; boru hatları ve deniz yapılarından güç tesislerine, 
elektrik ve iletişim işlerine kadar çeşitlilik gösteriyor. Kardeş 
şirketleri ve stratejik ortaklıklarla beraber TESKON hizmet-
leri dünya çapında çok çeşitli müşterilere kadar ulaşıyor. 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 ve 
ISO 27001:2013 sertifikalı bir şirket olan TESKON “sürekli 
gelişme” ve “ekip çalışmasına” olan sıkı inancı vasıtasıyla 
mükemmeliyeti hedefleyen yüksek kalite standartlarına 
kendini adamıştır. 
Başlıca hizmet verdiğimiz alanlar;
- Boru Hatları
- Pompa İstasyonları
- Endüstriyel Tesisler
- Tank Çiftlikleri
- Petrokimya Tesisleri
- Rafineriler
- Enerji Santralleri
- Su Rezervuarları
- Arıtma Sistemleri
- Demiryolları

- Otoyollar
- Köprüler
- Tüneller
- Deniz Terminalleri
- Havaalanları
- Uydu Kentler
- Alışveriş Merkezleri
- Askeri Tesisler
- Çelik Yapı İmalatı

YER ALDIĞINIZ SEKTÖR ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ BİR YE-
RE SAHİP. BU ANLAMDA ÜLKEMİZDE DEMİR-ÇELİK, 
ENERJİ, ULAŞIM SİSTEMLERİ GİBİ FARKLI KALEMLERİN 
GELECEĞİ KONUSUNDA NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 
SEKTÖRÜ NELER BEKLİYOR?

Geleceğin sektörlerini üç ana başlıkta özetleyebiliriz; Enerji, 
Tarım ve Bilişim. Bunların da temelinde kalifiye teknik per-
sonel yatmaktadır. Büyük projeleri de ancak teknik olarak 
güçlü ve uyumlu ekipler yapabilir.

FİRMANIZI DEĞERLENDİRDİĞİNİZDE 2020 VE SONRASI 
İÇİN NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ? HEDEFLERİNİZ VE 
PLANLARINIZ NELER?

Maddeler hâlinde sıralayacak olursak şu şekilde ifade ede-
biliriz;
• Öncelikli hedefimiz 2020 ciromuzu 100 milyon Dolara, 

net kârı ise yüzde 15’in üzerine çıkartmak
• Ar-Ge harcamalarına ayrılan bütçeyi iki katına çıkartmak
• Katma değeri yüksek, ileri teknoloji ve inovasyonu olan 

projelerde ön plana çıkmak
• Minimum 5 tane EPC müteahhitlik projesinin sözleşmesini 

yapmak
• Şirket İçi denetleme oranını yüzde 100’e çıkarmak 
• Profesyonelleşmeyi arttırmak

KURUMSAL VE TEKNOLOJİK YENİLİKLER NOKTASINDA 
NELER YAPIYORSUNUZ? MÜŞTERİLERİNİZİN SİZDEN 
BEKLENTİSİ NEDİR?  

Duyarlı, etkin ve yetkin bir hizmet ulaştırmak için çalışıyo-
ruz. Projelerimizi, kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikasıyla 
ulaştırmayı hedefliyoruz. 

MÜHENDİSLİK ALANINI GEÇMİŞTEN BUGÜNE KIYAS-
LAYACAK OLURSAK NASIL DEĞİŞİMLER YAŞANDIĞINI 
GÖZLEMLİYORSUNUZ?

Standartları ve mevzuatı iyi bilerek teknik ve teknolojik de-
ğişimlere ayak uydurmak gerektiğini düşünüyorum.

  Şirket, inşaat işlerinden rafinerilere, 
petrokimya tesislerinden elektrik işlerine kadar 
birçok alanda faaliyet gösteriyor
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DÜNYADA
TİCARET

NEREYE 
GİDİYOR?

 Finansal Analist İslam Memiş
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H
ükümetlerin korumacı politikaları, merkez bankala-
rının faiz indirimleri, ticaret savaşları, jeopolitik risk-
ler ve yatırımcıların endişeli bekleyişi gibi nedenler 

dünya ticaretini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
2018 yılında dünya mal ticareti hacminde yıllık bazda kayde-
dilen yüzde 3’lük büyüme, bir önceki yılın gerisinde kaldığını 
gördük. Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) 2019 yılına ilişkin 
ticaret raporundan yola çıktığımızda dünya ticaretinde yaşa-
nan gerilemeyi tedirginliğe bağlayabiliriz. Özellikle Avrupa 
ve Asya ihracatlarında yaşanan düşüşler, ticaret savaşlarının 
olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya 
ticaretinde ilk sırayı yine ABD’nin aldığını gözlemliyoruz. Ne-

gatif faiz uygulamaları, enflasyona dair endişelerin olmaması 
ve ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı politikaları 2019 
yılında da ABD ticaretini destekledi.

Kürsel varlıklar, resesyon riskleri, jeopolitik riskler ve merkez 
bankalarının genişlemeci politikalarından dolayı yatırıma 
dönüşmüyor. Bono, hisse senetleri ve dolar varlıkları ta-
rafından yapılan satışlar, küresel ekonomilerde nakitlerin 
güvenli liman olarak emtia tarafına kaymasına neden olu-
yor. Özellikle başta merkez bankalarının fiziki altın talebi 
ve rezerv artışları, Londra, Avrupa ve ABD’den bulunan 
altınların geri getirilmesi gibi nedenler, birikimlerin sanayi, 

JEOPOLİTİK RİSKLER, TİCARET 

SAVAŞLARI VE YATIRIMCILARIN 

ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ GİBİ NEDENLER 

DÜNYA TİCARETİNİ OLUMSUZ 

YÖNDE ETKİLİYOR 

  Dünya pazarında daha fazla ticaret 
yapmamız için yabancı yatırımcıların tekrar 
Türkiye’ye geri gelmesi gerekiyor
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yatırım ve istihdama dönüşmeyeceğine işaret ediyor. Yatırıma 
dönüşmeyen varlıklar, 2020 yılında da dünya ticaretinde da-
ralmanın devam edeceğinin işaretini veriyor. Türkiye’nin en 
fazla ticaret yaptığı Avrupa’da gelecek yıllara ilişkin büyüme 
rakamlarının aşağı yönlü revize edilmesi, Türkiye ihracatı için 
risk oluşturduğunu düşünüyorum. Avrupa Merkez Banka-
sı’nın (ECB) raporuna göre Euro Bölgesi için Gayri Safi Yurt 
İçi Hasıla (GSYH), büyüme tahminleri 2019-2020 ve 2021 
yılları için sırasıyla yüzde 1,2, yüzde 1,3, ve yüzde 1,4 oldu. 
164 ülkenin üye olduğu Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO), 
“2019 Dünya Ticaret İstatistikleri İncelemesi“ raporunda 
geçen yıl dış ticaretin büyüme hızının azalmasında, dünya 

ihracatında yüzde 37 paya sahip Avrupa ve yüzde 35 paya 
sahip Asya’daki ihracat düşüşü etkili oldu.

TÜRKİYE KONUMU İTİBARIYLA AVANTAJLI BİR ÜLKE

Türkiye dünya ticaretindeki payını tekstil ve gıda sektöründe 
daha çok arttırabilir. Dünya ticaret hacminde Türkiye’nin en 
avantajlı özelliği jeopolitik konum ve genç nüfusu. Avrupa’ya 
kıyasla en fazla genç nüfusa sahip olan Türkiye’nin, insan 
gücü açısından diğer ülkelerden daha avantajlı olduğunu 
söyleyebiliriz. Ancak küresel ekonomilerde yaşanan daral-
ma, bizim gibi gelişmekte olan, dışa bağımlı ülkeleri şimdilik 
olumsuz yönde etkileyebilir diye tahmin ediyorum.

Çünkü yurt içinde birikimler, sanayi ve yatırıma dönüşmü-
yor, banka mevduatlarında tutulmaya devam ediyor. Hükü-
met, her ne kadar tedbir ve önlemler almayı sürdürse de 
iç üretimin artması, işsizlik oranlarının azalması, enflasyon 
rakamlarının düşmesi gerekiyor.

Yani nakit akışları yatırıma dönüşmedikçe Türkiye ekonomi-
sini zorda bırakan verilerin iyileşmesi zor gibi duruyor. 2019 
yılının son çeyreğinde görünen toparlanma, YEP programı, 
finans kurum ve kuruluşlarının almış olduğu tedbir ve önlem-
ler, ihracatı 2020’de olumlu yönde desteklemesi bekleniyor. 
Ancak dünya pazarında daha fazla ticaret yapmamız için 
dış politikada görüş ayrılıkların sona ermesi, kırılganlığın 
azalması ve yabancı yatırımcıların tekrar Türkiye’ye geri gel-
mesi gerekiyor. Yapısal reformların aktif hâlde uygulanması, 
Türkiye’nin dünya ekonomi pastasından payını artırabilir.

  Türkiye, jeopolitik konumu ve genç 
nüfusundan dolayı dünya ticaret hacminde 
önemli bir yere sahip
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ŞİRKET EVLİLİKLERİ GEÇİCİ DEĞİL KALICIDIR

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinde Türkiye’nin rakiplerine 
fark atacağından şüphemiz yok, şirket evlilikleri geçici değil 
kalıcıdır. Hem jeopolitik öneme hem de bölgenin en güçlü 
ekonomisine sahip olan Türkiye, yapısal reformları hayata 
geçirerek gücüne güç katmaya devam edecektir. Ancak 
ekonomide bu şahlanış ve uyanışın en önemli ayağının 
siyasi istikrar olduğunu özellikle belirtmek isterim. Yatırımcı 
bir ülkeye yatırım yapmadan önce o ülkenin siyasi istikra-
rına bakar. Türkiye’nin 16 yıllık siyasi istikrarı büyümede en 
büyük şans oldu.

TÜRKİYE’DE HANGİ ALANLARDA YATIRIMLAR OLDU?

• Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ( 
TYDTA ) verilerinden elde ettiğimiz bilgilere göre; İspan-
ya’nın 30 ülkede faaliyeti bulunan büyük bankalarından 
BBVA’nın, Garanti Bankası’nın yüzde 9,95’ine karşılık ge-
len hisselerini 3,3 milyar liraya satın alması göze çarpan 
yatırımlardan oldu. 2010 yılında Garanti Bankası’nın yüzde 
25 hissesini satın alarak Türkiye’ye yatırım yapan BBVA’nın 
son alımla birlikte bankadaki hissesi yüzde 49,85’e çıktı.

• Türkiye’nin önde gelen paket kargo şirketlerinden MNG 
Kargoyu Dubai merkezli Mirage Cargo B.V. şirketi satın 
aldı. Toplam 815 şubesi ve 9 bin çalışanı bulunan MNG 
Kargonun satışı, Rekabet Kurulu’nun onayından sonra 
hisse devriyle gerçekleşecek.

• Dünya mühendislik devi İngiltere merkezli GKN Mü-
hendislik, Türkiye’de toz metal sektörünün en büyüğü 
Tozmetal Ticaret ve Sanayi A.Ş’yi satın aldı. Yıllık satışları 
11,4 milyar dolar olan GKN bünyesinde 58 bin kişi çalışı-
yor.

• Türk gıda şirketi Banvit’in yüzde 79,48 hissesinin 915 
milyon TL’ye Brezilya merkezli BRF ve Qatar Investment 
Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC’ye satışına dair 
sözleşme imzalanması, yılın ilk bölümünde dikkati çeken 
yatırımlardan biri oldu.

• Kale Grubu ile dünyanın en büyük uçak motor üreticile-
rinden Rolls-Royce, Türkiye’ye uçak motorları geliştirmek 
için anlaşma imzaladı. Yüzde 51 Kale Grubu, yüzde 49 
Rolls-Royce ortaklığıyla şirket kuracak iki grup, başta 
Türkiye’nin Milli Savaş Uçağı Projesi (TF-X) olmak üze-
re, ülkenin sivil ve askeri alanda ihtiyaç duyduğu uçak 
motorlarını geliştirmeyi hedefliyor.

• Anadolu Grubunun ana hissedarı olduğu Ortadoğu ve 
Orta Asya’da toplam 10 ülkede, 24 fabrika ve 10 bin 
çalışanla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), Tür-
kiye’deki 10. fabrikasını Isparta’da Süleyman Demirel 
Organize Sanayi Bölgesi’nde açtı.

• Aile bakımı, kişisel bakım ve ev bakımı ürünlerini içeren 
tüketim maddelerinin çok uluslu bir üreticisi olan Proc-
ter&Gamble (P&G), bebek bezi ve kadın bakım ürünleri 
üreteceği fabrikasını 80 milyon dolar yatırımla Kocaeli’nin 
Gebze ilçesinde hizmete sundu.

• Dünyanın en büyük rüzgar türbini kanat üreticisi Dani-
markalı LM Wind Power Blades Turkey Sanayi ve Ticaret 
AŞ firması 40 milyon dolar yatırım için Bergama Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (OSB) karar kılarken, Bergama’ya 
yenilebilir enerjide önemli bir yatırım sağlamış oldu.

• Akfen Holding, Mersin Uluslararası Limanı’ndaki yüzde 
50’lik hissesinin yüzde 40 payını Avustralya merkezli IFM 
Investors’a devretme kararı alarak, buradan elde ettiği 
geliri Türkiye’de hayata geçireceği toplam 6 milyar 935 
milyon liralık yatırım paketinde kullanacağını açıkladı.

• Özel sermaye fonu yöneticisi Abraaj Investment Mana-

  Türkiye’de son yıllarda ulaşımdan enerjiye ve 
savunma sanayiye kadar birçok alanda yatırım 
yapıldı
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gement, Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ’nin hisselerinden 
bir kısmını satın aldı.

• Dünyanın önde gelen telekomünikasyon ve kurumsal 
teknoloji çözümleri üreten Çin merkezli ZTE firması, Tür-
kiye’nin bilişim sektörünün önde gelen şirketi Netaş’ın 
yüzde 48 hissesini 100 milyon doların üzerinde bir bedelle 
devraldı.

• Dünyanın en büyük sos üreticilerinden Japon Ajinomoto, 
Kemal Kükrer markasının sahibi Kükre Gıda sermayesinin 
yüzde 50’sini temsil eden paylarının devralınmasına ilişkin 
Rekabet Kurulu’na başvururken Avrupa İmar ve Kalkın-
ma Bankası (EBRD), Enerjisa’nın 100 milyon lira, Garanti 
Bankası’nın 75 milyon liralık uzun vadeli bonolarını satın 
aldı.

• Rönesans Sağlık Yatırım ile Japon Sojitz şirketi ortaklığıyla 
hayata geçirilecek İkitelli Şehir Hastanesi’nin finansal 
kapanışı tamamlandı. Bu kapsamda, projenin hayata 
geçirilmesi için gereken tutarın yüzde 80’ine denk gelen 
yaklaşık 1,5 milyar dolar, 8 farklı dünya çapında finans 
kuruluşundan sağlandı. Diğer yandan Körfez ülkeleri ve 
uzak doğu Asya ülkelerinden gelen yatırımlarda hızla 
artış olduğunu gözlemliyoruz.

• Tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 
70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon 
yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olan 
İstanbul Havalimanı’nın açılışı gerçekleşti.

• Türkiye, doğal gaz arzının güvenliğini artırmaya yönelik 
önemli yatırımlar gerçekleştirdi.Trans Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi TANAP tamamlandı. 

• Türk Savunma Sanayii’de modern teknoloji ile birçok 
yeni araç geliştirildi

Toparlayacak olursak uluslararası ticaretin normale dönmesi 
için 2 yıllık bir sürece ihtiyacımız var. Bugün yaşanan olum-
suzluklar, ister istemez dünya ekonomilerine zarar verdi. 
Açıklanan verilerin kötümser olduğunu gözlemliyoruz. Olum-
suz etkiler verileri olumsuz yönde etkilediğinden bu verilerin 
toparlanması, ülke vatandaşlarına olumlu yansıması en 2 yıl 
sürebilir. Ondan sebep hükümetler, uluslararası ticarette 
kendilerine yeni partner arayışını hızlandırmalı. Türkiye’nin 
avantajlı bir sürece girmek için önce hedeflenen verileri 
gerçekleştirmesi, yapısal reformlara ağırlık vermesi ve dış 
politikada yeni strateji belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. 
Bugünkü gelişmeler, uluslararası ticareti baltalama devam 
edebilir...

İstanbul Havalimanı’nda Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış 
Töreni’nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında gelişimine 
dikkat çekti. Erdoğan, “Medeniyetler tarihini İslam medeni-
yetini görmezden gelerek yazmak mümkün değildir. Türkiye 
olarak işte bu bilinçle bilim ve teknoloji sahasında bugün ulusal 
ve uluslararası seviyede büyük atılımlar gerçekleştirmenin 
gayreti içindeyiz.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geçen 17 yılda her 
alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji sahasında da ayağına 
vurulan prangaları parçalayıp kendisine çizilen hudutları aşıp 
geçtiğini anlattı. İstanbul Havalimanı’nın bu başarının en güzel 
örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye bu abide esere sahip olana kadar içeride ve 
dışarıda pek çok engelle karşılaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
“Türkiye Büyük Adımlar Attı”
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H
AYSİAD Dergisi olarak ülke ekonomisine katkı sun-
mayı kendine hedef edinen kurumların hikâyelerini 
önemsiyoruz. Her bir başarı hikâyesinin diğer giri-

şimcilere örnek olması düşüncesiyle tıbbi cihaz alanında 
faaliyet gösteren Tabib Farma Şirketinin kurucusu Yavuz 
Genç ile bir araya geldik. Tecrübelerini dergimizle paylaşan 
iş adamı Yavuz Genç, kalitenin ve Ar-Ge’nin iş hayatındaki 
yerine dikkat çekti.

KISACA KENDİNİZİ TANITIR MISINIZ?

1981 yılında Sivas’ta doğdum. Yaklaşık 12 senedir Isparta’da 
ikamet ediyorum. Tıbbi cihaz satış ve dağıtımı konusunda, 
sektörde 15 senedir faaliyet gösteren iki şirketim bulunuyor. 
Lise mezunuyum, evli ve iki çocuk babasıyım. 

2010 YILINDA ISPARTA’DA KURULAN TABİB FARMA 
İLAÇ TIBBİ CİHAZLAR LTD. ŞTİ. FİRMASI’NIN HİKÂYESİ 
NASIL BAŞLADI? GİTTİKÇE BÜYÜYEN GELİŞİM HİKÂYE-
NİZİ SİZDEN DİNLEYEBİLİR MİYİZ?

Tabib Farma İlaç ve Tıbbi Cihazlar Ltd. Şti. 2015 yılında Is-
parta’da, Ar-Ge inovasyon çalışmaları ve yerli tıbbi cihaz 
üretimi hedefleri doğrultusunda KOSGEB destekleri ile ku-
ruldu. Hedef olarak seçilen kemik çimentosu isimli tıbbi 
cihazı yerli imkânlarla üretmek için çalışmalara başlandı. 
İki sene zarfında üretim alt yapısı tamamlanarak Isparta’da 
ve bölgede ilk tıbbi cihaz üretim tesisi kuruldu. Üretim için 
gerekli clean room temiz odaları yapıldı ve validasyon için  
test analizleri çalışmaları tamamlanarak akredite oldu. Bu 
sürece paralel olarak kemik çimentosu ürünü geliştirme ve 
Ar-Ge çalışmaları aralıksız devam etti. Ayrıca bu çalışmaların 
tamamlanması için bir çok yurt dışı gezisi yapıldı. Firmamız 
tarafından Avrupa’da yerleşik olan üretim yerleri ziyaret 
edildi ve ürünlerin formülasyonu için teknik ekibimizin yurt 
dışında eğitimler alması sağlandı. Ülkemizde ise başta Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ), Yıldız Teknik Üniversitesi 
ve Kırıkkale Üniversitesi’nden bilimsel destek alınarak ürü-

HEDEFİMİZ EKONOMİYE

KATKI  SUNMAK

ÜRÜNLERİMİZ ÜLKEMİZDE, 

YURT DIŞINDA VE BİR ÇOK 

HASTANEDE BAŞARILI BİR 

ŞEKİLDE KULLANILIYOR 

 Merve Kantarcı Çulha
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Firma olarak birçok fuara katılıyor ve görüşmelerde bulunuyoruz

nün ilk prototipi geliştirildi. Bu prototip ürüne yaklaşık 16 
ay süren biyouyumluluık testleri yapıldı. Bu şekilde ürünün 
insan vücudu içerisinde kullanımına uygunluk( biyouyumlu-
luk) testleri  başarı ile tamamlanmış oldu. Daha sonra ürün 
mekanik performans, stabilizasyon, karşılaştırmalı kimyasal 
karakterizasyon, mikrobiyoloji ve son olarak antibiyotik içe-
ren ilaçlı ürünümüze (alcasis genta) antibiyotik salınım testleri 
yapıldı. 2017 yılı Ocak ayında ürünlerimize CE işareti almak 
için UDEM BELGELENDİRME A.Ş. tarafından denetimlerimiz 
başladı. Bu denetimler iki yıl boyunca devam etti. Bu süreçte 
ürünlerimizi yönetmeliğe ve kuruluşun direktiflerine uygun 
olarak sürekli yeniledik.  

2019 Ağustos ayı itibari ile ürünlerimize CE işareti alma 
hakkına sahip olduk ve ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı ÜTS 
sistemine kayıt işleri tamamlanarak serbest satış sertifikasına 
sahip oldu. Ürünlerimiz şu anda ülkemizde, yurt dışında, 
bir çok hastanede ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatların-
da başarılı bir şekilde kullanılmaya başlandı. Cerrahlardan 
ürünlerimiz hakkında çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Aynı 
zamanda yurt dışındaki cerrahların da ürünlerimizden mem-
nun kaldığını görüyoruz. Bu da işimizi her geçen daha kaliteli 
yapmamızı sağlıyor.

SİZİ FARKLI VE ÖZGÜN KILAN ŞEYLER NELERDİR? 

Öncelikle tercih ettiğimiz alan dünyada en çok riski içerisinde 
bulunduran sektörler arasında yer alıyor. Tıbbi cihaz alanı, 
her aşamasında azami ölçüde denetim mekanizmalarının 
çalıştığı ve  ülkemizin, yüzde 85 dışa bağımlı olduğu bir alan. 
İnsan sağlığı teknolojileri üzerine faaliyet gösteren tıbbi cihaz 
üretimi, riskli olan, sürekli yenilenmeyi ve yeni teknolojileri 
takip etmeyi gerektiren bir alandır. Şirket olarak kurulduğu-
muz günden bu yana Ar-Ge’ye çok önem veriyoruz. Hizmeti 
arttırmak ve kaliteden ödün vermemek için çalışmalarımızı 
aralıksız devam ettiriyoruz. Bunun için azami derece büt-
çe kullanarak ürünlerimizin ortaya çıkmasında kullanılan 
hammaddeden makine ekipman parkurunun kurulması ve 
üretim alanlarının oluşturulmasına kadar kalite güvence 
sistemi doğrultusunda,  dünya standartlarının gerektirdiği 
tüm şartları sağlayarak ve sürekli yenilenerek hedeflerimize 
doğru ilerliyoruz.

SAĞLIK VE BUNUN ALT ALANI OLAN TIBBİ CİHAZLARIN 
ÜLKEMİZDE YERLİ VE MİLLÎ İMKÂNLAR İLE ÜRETMESİ-
NİN ÖNEMİ HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 
SİZİN BU ANLAMDA DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İÇİN 
HEDEFLERİNİZ VAR MI?

Tıbbi cihaz başlığı altında ülkemizde hastanelerde 22 bin 
kalem ürün kullanılıyor. Tomografi cihazları, kalp damar 

stentleri, göz lensleri, kateterler, görüntüleme cihazları ve 
enjektör gibi birbirinden farklı binlerce ürün tıbbi cihaz ola-
rak adlandırılıyor. Bu alanda ihtiyaçlarımız olan ürünlerin 
yüzde 85’i ithal edilerek karşılanıyor. Özellikle ileri teknoloji 
ürünlerinde bu oran yüzde 100’leri buluyor. Dolayısıyla yeni 
dünya düzeninde sağlık ve savunma alanları ilk sırada yer 
alıyor. Savunma sanayisi kadar önemli olan bu alanda acilen 
yerlileşmemiz gerekiyor. Ülke ekonomimizi kalkındıracak en 
önemli başlıklardan birisi de yine yerli ilaç ve tıbbi cihazdır. 
Bu doğrultuda bu ürünlerin ihracatçısı olabilirsek ekonomik 
olarak dışa bağımlılığımızın büyük bir kısmı azalacaktır.

FİRMA OLARAK ÖNEM VERDİĞİNİZ EN ÖNEMLİ 
HASSASİYETLERİNİZ NEDİR? 

Bizim önem verdiğimiz konuların başında kalite geliyor. 
Bununla birlikte ARGE, inovasyon ve yeni teknolojileri bün-
yemize katma, son kullanıcılarımız olan cerrah hekimlerimize 
sürekli ve kaliteli ürünleri sağlamak diğer önem verdiğimiz 
konular arasında yer alıyor. 

TABİB FARMANIN ÜRETİM SÜRECİ VE EKONOMİYE KAT-
KISI İLE İLGİLİ NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ ?    

İhracat pazarı bizim için son derece önemli. Bu konuda 
hâlihazırda görüşme yaptığımız uluslararası şirketler bulunu-
yor. İlerleme sağlayabilirsek ülke ekonomisine büyük katkı 
sunacağız. Üretim olarak her şeyin başındayız dolayısıyla 
şu an önceliğimiz, sürdürülebilir olmak ve yaptığımız işi en 
iyi yapmak. Hedeflerimize doğru adımlarla yürümek için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

  Tıbbi cihaz alanı dünyada riskli sektörler 
arasında yer alıyor

TIBBİ CİHAZ BAŞLIĞI ALTINDA 
ÜLKEMİZDE HASTANELERDE 

BİN FARKLI ÜRÜN 
KULLANILIYOR22
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  Prof. Dr. Abdulkadir Buluş 

A
hilik, 13. Yüzyıldan sonra Anadolu’da görülen dini, 
sosyal ve iktisadi sahalarda etkili olan ve Osmanlı 
döneminde esnaf teşkilatlarını da etkileyen Ahi Ev-

ren’e nispet edilen teşkilatın genel adıdır. Ahi Teşkilatı’nın kö-
keni hakkında en yaygın kabul gören görüşe göre teşkilatın 
kurucusu Ahi Evren’dir. Ahi Evren’in tam adı Şeyh Nasîruddin 
Ebu’l Hâkâyık Mahmûd b. Ahmed el-Hoyî’dir. Anadolu’daki 
Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu ve debbağ esnafının piri kabul 
edilir. Ahi Evren adı ile bilinen kişinin gerçek kimliği hakkında 
değişik rivayetler ve menkıbeler bulunmaktadır. “Gök, kâinat” 
ve “yılan, ejderha” anlamlarına gelen “Evran” lakabı da bu 
menkibevî kişiliğinin bir işareti sayılabilir. 
Ahilik Türk medeniyetinde toplumsal, ekonomik, siyasal ve 
eğitsel açılardan önemli işlevleri yerine getirmiş bir kurum-
dur. Ahiliğin Anadolu Selçuklu döneminde doğan bir kurum 
olduğu söylenebilir. Özellikle Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
siyasal olarak istikrarsız dönemlerinde ahilerin siyasal bir 
takım işlevleri üstlenip yerel yönetim organı işlevi gördükleri 
bilinmektedir. Ahiler, Osmanlının merkezi otoritesi güçlenince 
bu işlevlerini yitirip daha ziyade ekonomik ve eğitsel işlevleri 
ile öne çıktı. Osmanlı döneminde ahilik, dar anlamda eko-
nominin değişik iş kollarından oluşan esnaf örgütlenmeleri 
olan loncalarda hâkim kültürel değerlerin bir üst yapısı olarak 

AHİLİK, TÜRK MEDENİYETİNDE 

TOPLUMSAL, EKONOMİ VE EĞİTİM 

AÇISINDAN ÖNEMLİ İŞLEVLERİ 

YERİNE GETİRMİŞ KURUMDUR 

AHİLİK VE  AHİLİK 
TEŞKİLATLARININ

İŞLEVLERİ

⁄⁄ Eğitim
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değerlendirilebilir. Geniş anlamda ise ekonomik işlevleri 
yanında ahilik kurumunun özellikle çırak-kalfa-usta silsile-
sine göre mesleki eğitim işlevi dışında üyelerine sağladığı 
maddi, finansal ve manevi desteklerle önemli sosyal ve 
ekonomik yapıda dengeleyici işlevleri de bulunmaktaydı. 
Abbasi dönemi fütüvvet geleneği ile Ahilik arasında ilişki 
olduğu kabul edilmektedir. Fütüvvet ile ahilik arasındaki 
eli açıklık, gözü tokluk, yiğitlik erdemleri ile kişinin herkese 
yardım etmesi, haksızlıkları önlemesi, ayıpların gizlenmesi, 
kötü söylenmemesi, mala, ele ve namusa dil uzatmama gibi 
benzerlikler bulunmaktadır.  Anadolu’da ahilik kurumundan 
ilk kez ne zaman söz edildiği belirsiz olmakla birlikte Sultan 
İzzeddin Keykavus’un Nasır Lidinallah fütüvvet elbisesini 
giymesi ile Selçuklu Devleti’nin fütüvvet teşkilatına girdiği 
bilinmektedir. Genel olarak ahi ismi anılan kimselere XIII. 
Yüzyılın ilk yirmi yılında daha sık rastlandığı kesindir. 
Ahiler zamanında savunma ve güvenlik sağlama işlevi ile 
tıpkı sosyal, eğitsel ve kamusal diğer işleri üstlenen vakıflar 
gibi sosyal ve ekonomik yaşamın önemli kurumlarından 
biriydi. Ahilik kültürünün tüccar ve esnaflarda iş yapma pra-
tiklerindeki devamı olan Loncalar bu kurumun daha teşki-
latlı ve devlet imtiyazlarıyla yakından ilişkili bir formudur. 
Ahilerin Osmanlı Beyliği ile olan ilişkileri konusu tartışmalı 
olmakla birlikte Osmanlı Esnaf Birlikleri olan loncalarda Ahi 
Baba adı ile üst bir unvana dericilerde son zamanlara kadar 
rastlanmaktaydı. 

AHİ TİPİ TEŞKİLATLARIN FONKSİYONLARINA  
GENEL BAKIŞ

Ahilik kurumunun yerine getirdiği işlev büyük ölçüde karşıla-
dığı ihtiyaca bağlıdır. Ahilerin eğitim, güvenlik ve iktisadi pek 
çok işlevi yerine getirdiği görülmektedir. Ahilik kurumunun 
doğuşu, gelişimi ve etkisini yitirişini anlamak için bu kurumun 
ekonomideki işlevlerine bakmak gerekir. Ahilik ve kültürel 
olarak devamı loncaların iktisadi, idari ve kültürel işlevleri 
büyük ölçüde devletin merkezi otoritesinin gücüne bağlı 
olarak zaman içerisinde artıyor ve eksiliyordu. Ahilik ve 
kültürel olarak devamı loncaların ömrü esneklikleri ile de 
ilişkilidir. Bu kurumlar değişen koşullara intibak edebilme 
gücüne sahip özellikleri uzun yıllar yaşadı. Batıda 16. Yüz-
yıldan sonra ulus devletler güçlendikçe zayıfladılar ve yok 
oldular. Doğuda ve İslam ile Osmanlı dünyasında ise loncalar 
neredeyse 20. Yüzyıl başlarına kadar giderek zayıflayarak 
da olsa yaşamayı başardı. Ahilerin merkezi otoritenin za-
yıf olduğu Osmanlının ilk dönemlerinde şehir yönetiminin 
önemli bir parçası olduğu bilinmektedir. 
Merkezi otoritenin güçlü olduğu zamanlarda ise idari olarak 
yalnızca temsilcisi olduğu örgütün içinde ve devletle ilişkileri 
yürütme biçimde güç kullandıkları bilinmektedir. İktisadi işlev-
leri ise ulaşımın ve haberleşmenin güç olduğu zamanlarda 

Ülkemizde her yıl eylül ayında ahilik haftasına özel kutlamalar yapılıyor
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esnaf loncaları için üretimi düzenlemeleri, üretim miktarını 
kontrol ederek fiyatları denetleme ve üyeleri arasında servet 
ve gelir dağılımını dengeleme ve tüccar loncaları için ticareti 
sürdürmeleri bakımından hayati önemde işlevler görmüşler 
ve devlet tarafından imtiyazlarla donatılmışlardır. 

AHİLİĞİN İKTİSADİ FONKSİYONLARI

Osmanlı’da esnaf loncalarının üyeleri nüfusun önemli bir 
bölümünü oluşturduğu gibi, loncalar hammaddenin kıt ve 
pazarların sınırlı olduğu bir dönemde arz yetersizliği problem-
lerinin çözümünü sağlamaktaydı. Diğer önemli bir kurum olan 
ihtisap ile loncalardaki malların ticaretini denetleyen devlet 
fiyatları kontrol etmek ve vergileri toplamak için hammadde 
ve mamul satışıyla ilgili çok çeşitli kurallar belirlemişti. Fakat 
pek çok küçük üreticinin aynı iş kolunda faaliyet göster-
mesinden kaynaklanabilecek sorunların çözümü kendine 
mahsus kuralları ve işleyişi olan bir esnaf teşkilatı ile daha 
kolay olabilirdi. Çünkü üretim dalgalanmalarını önlemek gibi 
bir işlevi olan bir örgütlenmede esnafların birbirinden ba-
ğımsız kararları söz konusu amaçlara ulaşmayı güçleştirirdi. 
Esnaf teşkilatlarının ikinci bir yararı da sosyal ve ekonomik 
düzeni sarsacak üreticiler arası gelir ve servet farklılaşmasını 
asgariye indirmesidir. Esnaf birlikleri usta, kalfa ve çıraklardan 
oluşmaktadır. Çıraklıktan ustalığa geçiş ehliyet ve liyakata 
bağlı idi. İmtihan ile ancak usta olunurdu. İhtiyaca göre mal 
üretimi yapılan bu birliklerde çoğu kez esnafın ve iş yeri 
sayısının sınırlanması bu birliklere tekele benzer avantajlar 
sağlamaktaydı. Bu ise devrin koşullarında muhtemel üretim 
krizlerini önleyebilmek için devletin de esnafa bazı ayrıca-
lıklar tanıması özellikle Osmanlı Devleti zamanında esnaf 
birliklerine bazı tekel niteliğinde haklar verilmesi normal 
karşılanmalıdır. Bu haklardan bazıları esnafa ihtiyacı olan 
hammaddeyi öncelikle satın alma, nitelikli ürünler ürünleri 
üretme ve satma hakkı gibi haklardır. 

OSMANLI ESNAF LONCALARININ GERİLEYİŞİ VE YIKILIŞI

Osmanlı esnaf teşkilatları devlet desteği ve kendi orga-
nizasyonel yapısıyla 1750’lere kadar eski düzende çalıştı. 
Fakat 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da göz-
lemlenen sanayileşme ile Osmanlı esnaf teşkilatının üretim 
yapısı arasında ciddi rekabet farkları ortaya çıkmaya başladı. 
Esnaf Avrupa rekabeti ile karşılaşınca ölçek yetersizliği, 
teknolojik gerilik ve devletin korumasının getirdiği rahatlık 
esnafın daha fazla içe kapanmasına ve devletten yardım 
istemesine yol açmaktaydı. Bu andan sonra devletin esnaf 
loncalarına müdahalesi artmaya başladı. Nitekim 18. Yüzyılın 
ikinci yarısından önce, esnaf birliklerine daha çok mal ve 
hizmet üretme alanlarında tekel hakkı tanınmışken, bu yüz-
yılın sonlarından itibaren dış talebi yüksek ve dışarıya ihracı 
yasak olan hammadde ve yarı mamullerden kaçakçılığa 
konu olan pamuk, pamuk ipliği, ipek, buğday, balmumu, deri, 
yapağı vb. malları cari narh üzerinden satın alma önceliği 
bu ürünleri kullanan esnaf birliklerine tanınmıştı. Ancak eski 
devirlerde rekabetten uzak bir üretime alışan esnafların 
Avrupa rekabetine dayanması kolay değildi. 19. Yüzyıldan 
sonra pek çok esnafın üretimi gerilemeye başladı. 

Sonuç olarak, ahilik kültürü ve ahilik kültürüne dayalı üre-
timde önemli rol oynayan lonca ve gedikler 1913’de ortadan 
kalktı. Günümüzdeki değişik oda ve meslek birliklerinin 
bu kurumların modern biçimleri olduğu söylenebilir. Ahi-
lik kültürünü oluşturan ahlakî ilkeler ise dayandıkları İslam 
ahlakına bağlı olarak günümüzde de üreticilerin ekonomik 
davranışlarına yön vermesi gereken ilkelerdir. Bugün bu 
ilkeleri hayata geçirecek bir “İş Ahlakı” ihtiyacı varsa bu iş 
ahlakının temel prensiplerini tarihsel olarak ahilik kültüründe 
bulabiliriz. 

  Ahilik kurumunun çırak-kalfa-usta silsilesine 
göre sosyal ve ekonomik yapıda dengeleyici 
işlevleri bulunuyor
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  Zakir Çetin

H
er şeyden evvel şunu bilmemiz gerektiğine inanıyo-
rum ki aile fertleri arasındaki hukuk, aile saadetinin 
temini içindir. Öyleyse o huzur ve saadet ne suretle 

temin ediliyorsa o en önemli ve yapılması gereken bir esastır. 
Eğer hakkımızı arayalım derken çocukların ve aile fertlerinin 
hukuklarına daha büyük ölçüde tecavüz edilirse, böyle bir 
durumda hak aramak yerine, aile huzurunu esas almak ge-
rekir. Zaten birisine haksızlık edildiği takdirde, ceza vermek 
veya affetmek hak sahibinindir. Şüphesiz Cenabıhakk’ın 
hoşuna giden ise, “Fenalığı iyilikle giderirler.”  Fermanıyla 
hakkımızı helal edip affetmektir. Böylelikle aradaki fitnenin 
bitmesi için en güzel adımı atmış oluruz. 

Günümüzde basın yayında ve internette aile hayatının de-
vamı için tavsiye edilen ve alınan birçok tedbir bulunuyor. 

Devlet tarafından oluşturulan kanunlar var. Hocalar vaaz ve 
nasihatlerle tavsiyelerde bulunuyor. Maalesef hep maddi 
ceza cihetinde kanunî müeyyideler tatbik ediliyor. Bir kısım 
insanlar dedikodudan korkarak, bir kısmı da kaş yapayım 
derken göz çıkararak, diğer bir kısmı da kadınları ifsada 
çalışan komitelerin gözüne girmek için, hep erkeği suçlu-
yor. İster haklı ister haksız olsun hep kadını haklı görüyor. 
Kadına da yuvayı dağıtmaya sebep olacak her türlü yolu 
gösteriyorlar. Hâlbuki bir tarafa arka çıkıp diğer tarafı biti-
rerek yuvayı dağıtmak marifet değildir. Asıl olan iki tarafı da 
ikna ederek yuvayı devam ettirmeye çalışmaktır. Bu hususta 
hikmetli ölçülerle, samimi olarak çalışan insanlar da var.  
Allah onlardan razı olsun. 

Bizim anlayışımıza göre, vicdana etkisi olmayan kanunlara 

AİLEDE 
HUZUR, 
MİLLETTE 
SÜRUR
İMANI ELDE ETMENİN VE 

HAYIRLI İNSAN OLMANIN 

YOLU, KİŞİNİN AİLESİNE İYİLİK 

YAPMASINDAN GEÇER 
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İyi niyetle aile fertlerinin birbirine muameleleri, Cenabıhakk’ın da merhametinin 
kendilerine ihsan edilmesine vesile olur 

göre verilen maddi cezalar, belli bir yere kadar faydalı olabil-
mektedir. Eğer bu maddi ceza ile birlikte vicdana tesir eden 
Allah’ın azabı da hatırlatılmış olsa ve bir kısım fedakârlıklar 
neticesinde ahiret mükâfatlarının olduğu izah ve isbat edil-
se, çoklukla ailevi hayatın huzuru temin edilir. Zira hakların 
yerine getirilmesinden ise barış ile ailevi birlikteliğin devam 
etmesi esas olmalıdır. Bu husus birçok tecrübelerle sabittir.

GÜZEL GEÇİNMEK

Hazret-i Muaviye’nin oğlu Hakîm (ra) rivayet etmiştir ki: “Hz. 
Muaviye(ra) Peygamberimiz(asm)’a sormuş: “Kadınların bizim 

üzerimizdeki hakkı nedir?” O da buyurmuş, “Yediğin zaman 
ona da yedir. Giydiğin zaman ona da giydir. Yüzüne vurma. 
Onu çirkinlikle itham ederek üzme. Evin dışında darılıp onu 
yalnız bırakma.”  Bu hadis-i Şerifin de işaret ettiği, kadının 
erkek üzerindeki haklarını izah etmeye çalışacağız. 

Bu hususta Cenabıhakk şöyle buyurmaktadır,“Hem onlarla 
iyi geçinin.”  Yani insaf ölçülerine uyarak, güzel sözlerle 
onlara muamele ediniz. Veda haccında Peygamberimiz(asm) 
şöyle buyurmuştur, “Kadınlara hayrı tavsiye ediniz. Zira on-
lar yanınızda yardımcıdırlar. İyi biliniz ki, sizin hanımlarınız 
üzerinde, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.”   
Peygamberimiz(asm) de hak ve hukuka ne kadar uymamız 
gerektiğini bu surette emretmiştir. Başka bir hadis-i şerifte 
Peygamberimiz(asm), “Cenabıhakk, bir ailenin fertlerine 
hayır dilediği zaman, onların üzerine şefkati indirir.”  Yine 
hadis-i şerifte, “Şefkatten mahrum olan bütün hayırlardan 
mahrum olur.” buyrulmuştur. Demek şefkatle muamele etmek 
bütün hayırları insana kazandırır. Hem samimi ve hem de 
halis bir niyetle aile fertlerinin birbirleriyle olan muameleleri, 
Cenabıhakk’ın da şefkat ve merhametinin kendilerine ihsan 
edilmesine vesile olur. Hadis-i şerifte, “İmanı en kâmil mümin, 
ahlakı en güzel olan ve ailesine en çok lütufta bulunandır.”  
buyrulmuştur. Yine hadis-i şerifte, “En hayırlınız hanımları 
için hayırlı olanlarınızdır. Ve ben de hanımlarım için en hayırlı 
olanınızım.”  buyrulmuştur. Bu hadislerde de ifade edildiği 
gibi kâmil imanı elde etmenin ve en hayırlı insan olmanın 
yolu, kişinin ailesine iyilik yapmasından geçer. 

“Kadınlara hayrı tavsiye ediniz. Zira onlar, kaburga kemi-
ğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı ise 
yukarısıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi hâline 
bırakırsan eğri hâlde kalır. Öyleyse kadınlara hayrı tavsiye 
ediniz.”  Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz (asm) kalplerin 

  Aile küçük bir devlet hükmündedir. Kadın ve 
erkek farklı özelliklerle yaratıldı
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ülfeti ve nefislerin birbirlerine olan meyli için, kadınlarla iyi 
geçinmeyi emretmektedir. Onlarla huzurlu bir hayat yaşamak 
ancak onları affetmek, eksikliklerine mukabil sabretmek ve 
onlara ihsanda bulunmakla mümkündür. Zira aile küçük bir 
devlet hükmündedir. Bir merkezden idare edilebilmesi için, 
erkeğe idarecilik, kadına ise idare edilme özelliği verilmiştir. 
Erkek, birçok hata işleyebilmesine rağmen, aklıyla, adaletiyle, 
merhametiyle ve gücüyle aileyi idare etme özelliğine sahiptir. 
Kadın ise daha çok hissiyatı kullanmak, çabuk öfkelenmek, 
güçsüz olmak, her zaman sabır gösterip şükür etmemek 
gibi erkeğin hoşuna gitmeyen özellikleriyle, bir idareciye 
muhtaç olarak yaratılmıştır. İdareci olan erkek, birçok hikmete 
binaen, Cenabıhakk’ın kadına verdiği bu özellikleri bilip ona 
göre muamele etmelidir. Kadının bu yaratılış özelliklerini 
değiştirmeye çalışmamalıdır. Kadını olduğu gibi kabul edip 
idare etmelidir. 

BAZI SORUNLARIN BİLMEDİĞİMİZ HİKMETLERİ VARDIR

Peygamberimiz(asm) bir hadis-i şerifte, “Bir mümin başka 
bir müminde hoşa gitmeyen bir huyu görünce ona buğz 
etmesin. Başka güzel bir huyu ile onu sevsin.”  buyurmuştur. 
Kadınların da erkeklerin hoşuna giden başta iman ve İsla-
miyet, şefkat, yalnızlıktan kurtaran arkadaş olma, haramdan 
korunma, dünya ve ahiret saadetine vesile olma gibi çok 
güzel hâlleri vardır. Elbette kadınlarda bulunan ve erkeklerin 
hoşuna gitmeyen huylar bunlara nispeten hiç hükmündedir. Hem aile içinde bir sıkıntı varsa, erkeğin bunun kendisinin 

güzel bir idare yapmadığından kaynaklandığını bilmesi ge-
rekir. Erkek idaredeki hatasını, hanımına ve aile fertlerine 
yükleyerek aile huzurunu kaçırmamalıdır.

Bazı rivayetlerde nakledildiğine göre, Peygamberimiz(asm) 
ile Hz. Aişe validemiz aralarında sıkıntılı bir meseleyi görüşür-
ken, Hz. Aişe validemizin babası Hz. Ebubekir (ra) yanlarına 
girdi. Peygamberimiz ile Hz. Aişe arasında hakemlik yaptı. 
Peygamberimiz Hz. Aişe validemize, “Sen mi konuşacak-
sın yoksa ben mi konuşayım?” dedi. O da “Sen konuş ya 
Resulullah. Fakat yalnız hakkı söyle.” dedi. Hz. Ebubekir bu 
söze hiddetlendi ve Hz. Aişe validemize bir tokat vurarak 
dudağını kanattı. Hz. Aişe validemize “Ey nefsinin düşma-
nı, Peygamberimiz haktan başka bir şey söyler mi?” dedi. 
Bunun üzerine Hz. Aişe validemiz Resulullah’ın arkasına 
sığındı.  Peygamberimiz Hz. Ebubekir’e (ra), “Biz seni bunun 
için çağırmadık. Senin bu yaptığından razı değiliz.”  dedi.
Ahir zaman Peygamberi (asm) ile müminlerin annesi Hz. 
Aişe arasında dahi böyle bir hadise yaşadığına göre, bizler 
nasıl olur da sıkıntısız bir aile hayatı düşünebiliriz. Belki 
ailevi sorunların dahi, eşlerin birbirleriyle imtihanı gibi, bi-
lemediğimiz birçok hikmet ve faydaları vardır. Öyleyse her 
hadiseye karşı bize düşen “Mevla görelim neyler neylerse 
güzel eyler.” demek olmalıdır.  

⁄⁄ Aile

   Aile fertleri arasındaki hukuk, aile 
saadetinin temini içindir
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B
u yazıyı okuyanlar olarak bizler bir önceki neslin 
çocuklarıyız. Ebeveynlerimiz bizleri katı bir disiplinle 
büyüttü. Onların bir bakışı, bir sözü bizi durdurmaya 

yeterdi. Katı disiplinin sonucu olarak çoğumuz itaat ucuna 
savrulduk. Ebeveynlerimizin çocukları olarak bizler çocuk 
sahibi olduğumuzda kendi ebeveynlerimiz gibi katı ve kızgın 
olmamaya karar verdik. Disiplin konusunda kendi ebevey-
nlerimiz gibi olmamaya ant içmiştik ama ne olacağımızı da 
bilmiyorduk. Sadece ne yapmayacağımızı biliyorduk. Bunun 
sonucunda kimimiz çocuklarımıza ikna edici ebeveynler 
olduk, kimimiz her işi ödülle yaptırmaya başladık, kimimiz 
ise çocukların karşısında aciz kalan rica eden yalvaran ebe-
veynlere dönüştük. Sonuçta karşımıza söz dinlemeyen, ikna 
olmayan, istediği olmadığında küçük kıyametler koparan 
çocuklar çıktı. 

ÇOCUKLARIN DİSİPLİNE DEĞİL, SINIRA İHTİYACI VAR

Disiplin, kelime anlamı ile sıkı düzen demek. Evlerimizde 
sıkı bir düzene ihtiyacımız yok. İtaatkâr değil özgür çocuklar 
istiyoruz. Ancak özgürlüğün sınırsızlığa dönüşmesini istemi-
yoruz. Bu nedenle özgürlük ile sınırsızlık arasındaki dengeyi 
bulmalıyız. Bu nedenle günümüzde çocuk disiplininden değil 
sınırlardan söz ediyoruz. Çünkü çocukların disipline ihtiyacı 
yok ama sınırlara ihtiyacı var. Çocukların sınırlara ihtiyacı 
var çünkü, yeteri kadar sınır olmadığında çocuk kendini 
güvensiz hissediyor. Duvarlarla çevrili bahçesi olmayan bir 
okula çocuklarımızı göndermek istemeyiz ve bizler yüksek 
duvarlı bol güvenlikli sitelerde yaşamak istiyoruz. Aslında 
kendimizi sınırlandırıyoruz ama bu sınırlar bize güvenlik 
duygusu veriyor. Kanunlar ve yasaklar bazen canımızı sıksa 

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE

SINIRLAR  
VE ÖDÜL

RASTGELE 

VERİLEN ÖDÜLLER 

ÇOCUKLARDA 

İSTENEN 

DAVRANIŞLARIN 

PEKİŞMESİNE  

YOL AÇAR 

   Klinik Psikolog Mehmet Teber
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da onlar sayesinde güvenle sabah evden çıkıp akşam eve 
dönebiliyoruz. Bir ebeveyn çocuğuna yeterince sınır koyma-
dığında evde kendini güvende hissetmiyor, ebeveynine karşı 
kızgın ve tepkili oluyor. Ebeveynler ise çocuklarının neden 
mutsuz olduğunu anlayamıyor. Özetle, sınırlar güven hissi 
için ve toplumda uyum içinde yaşayabilmek için gerekli. Peki, 
çocuklarımıza nasıl sınır koymamız gerekiyor. Çocuklara sınır 
koyabilmek için şefkatli ve kararlı bir duruşa sahip olmak 
gerekiyor. Bizim ebeveynlerimiz kızgın ve katı bir duruş 
sergiliyordu, öncelikle biz bunu değiştirmeliyiz. İhtiyacımız 
olan; şefkatli ve kararlı bir duruş. Çoğu ebeveyn çocuklar 
üzerinde sınır koymaya çalışıyor ama kararlı durmadıkları 
için sözlerinin bir etkisi olmuyor. Ya da kızgınca sınır koyup 
kendi ebeveynlerine dönüşebiliyorlar. 

ÇOCUKLARI DAVRANIŞLARINIZLA SINIRLAYIN

Sınır koymak için iki temel yolumuz var. İlki fiziksel sınır-
lar koymak. Örneğin, saat 9.00’da uyumasını istediğimiz 
çocuğumuzu bu saatte yatağa koyuyoruz. O her yataktan 
indiğinde şefkatli ama kararlı bir ifade ile onu geri yatağa 
koyabiliriz. Bu defalarca gerçekleşebilir. Bunun sonucunda 
çocuğumuz muhtemelen ağlayarak ve öfkelenerek tepki 
verecektir. Kararlı ve şefkatli duruşumuz sonrasında bu du-
rumun alışması gereken bir konu olduğunu öğrenip uyum 
sağlayacaktır. Unutmamak gerekir ki çocuklar söz ile değil 
daha çok davranış ile sınır alır. Bu yöntem genelde okul 
öncesi çocuklar için kullanılabilir. İlkokul ile birlikte diğer 
yöntemi kullanabiliriz. 

Sınır koymanın ikinci yönteminde çocuklara seçenek sunarız. 
Yine aynı örnek üzerinden devam edersek, saat dokuzda 
yatmasını istediğimiz çocuğumuza öncesinden seçenek 
sunarız. Deriz ki, “Eğer dokuzda yatakta olmamayı seçer-
sen yarın hiç televizyon izlememeyi seçmiş olursun.” Bu 
yöntemde çocuğa sunulan seçimde bir mahrumiyet vardır. 
Çocuk sahip olduğu bir şeyden bir günlüğüne mahrum 

edilir. Bu mahrumiyet televizyon izlemek, telefonda oyun 
oynamak, abur cubur yemek, sürekli gittiği bir komşuya 
bir gün gitmemek olabilir. Çocuk yatakta olmadığında ona 
bir şey söylenmez, çünkü öncesinde seçim ona iletilmiştir. 
Ancak ertesi gün geldiğinde seçmiş olduğu mahrumiyet 
kararlı bir şekilde uygulanır. Çocuk ağlasa da özür dilese 
de geri adım atılmaz. Çünkü ebeveynini değiştiren çocuk, 
kendini değiştirmez. 

Sınırı bu iki yöntemle koyabiliriz. Bunun yanında ödül kulla-
nımını da doğru bilmemiz gerekiyor. Yanlış kullanıldığında 
ödül, dikkati eylemin kendisinden çok ödüle çeker. Çocuk 
kitap okurken, kitaba değil ödüle odaklanır ve ödül daha 
değerli hâle gelir. Bu nedenle ödülü önceden söylemek 
doğru değil. Ödülü spontane bir şekilde sonradan vermek 
gerekir. Kitap okuduğunu gördüğümüz çocuğumuza bir 
hediye verebiliriz. Ama bu önceden ilan etmediğimiz bir 
hediye olmalı, çocuk bu ödülün geleceğini bilmemelidir. 
Yine her kitap okuduğunda değil rastgele zamanlamalarla 
ödül verilmelidir. Mesela, “Bugün kitap okuduğunu gördüm 
ve bu çok hoşuma gitti, bu nedenle sana bir hediye vermek 
istiyorum.” denilebilir. Bunun yerine “Eğer kitap okursan sana 
şu hediyeyi vereceğim” dediğimizde bu bir ön anlaşmaya 
dönüşür ve kitap okumak ancak bir ödülle yapılacak bir 
eylem gibi algılanır ve ödülsüz kitap okumak işkence gibi 
görünür. Demek ki ödül doğru uygulandığında teşvik edici 
bir unsura dönüşür. Önceden anlaşılarak ödül verildiğinde 
ise ödül daha çok bir rüşvete dönüşür. Aileler sonradan 
söylemek ve rastgele zamanlarda vermek koşulu ile ödülü 
bir yöntem olarak kullanabilir. 
Özetle, şefkatli tutum ve kararlı duruş ile çocuklarımıza koy-
duğumuz sınırlar onların kendilerini güvende hissetmelerini 
sağlar. Evdeki huzuru arttırır. Spontane ve rastgele verilen 
ödüller ise çocuklarda istediğimiz davranışların pekişme-
sine yol açar. Sınırlar ve ödül, doğru uygulandığında hem 
çocuk kendini huzurlu hisseder hem de ebeveynlik keyifli 
bir eylem hâlini alabilir. 
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K
ur’an-ı Kerimbasımı noktasında Türkiye’nin lider ku-
ruluşu olan Hayrât Neşriyat, 1985 yılında kuruldu. 
Türkiye’nin en büyük Kur’ân dağıtım ağına sahip 

olan Hayrât Neşriyat, aynı zamanda dünyanın da en büyük 
Kur’an-ı Kerim matbaa tesislerinden biridir. Kaliteli ve güvenli 
çalışmaya özen gösteren Hayrât Neşriyat, tevafuk özellikli 
Kur’an-ı Kerim basımını kendine gaye edinmiştir. Elli yıllık bir 
emek mahsulü olan tevafuk nüshalı Mushaf-ı Şerifler, Kur’an-ı 
Kerim’e layık hürmet ve ihtimamla hazırlanıyor.

Hayrât Neşriyat’ın basmış olduğu Ahmed Hüsrev hattı teva-
fuklu Kur’an-ı Kerim nüshaları, otoritelerce hatasızlığı tescilli 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mısır Ezher Üniversitesi tara-
fından mühürlüdür. Hayrât Neşriyat, İstanbul genel merkez 
ve Isparta matbaa tesislerinde toplam 14.000 metrekarelik 
bir alanda hizmet veriyor. 1000’den fazla eser çeşidini Kur’an 
aşıklarının istifadesine sunuyor. İhracat sahası, başta Avru-
pa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanını kapsıyor. 
Türkiye’de ve dünyada gerçekleştirilen dünyanın en büyük 
fuarlarının sürekli katılımcısı olan Hayrât Neşriyat, Kur’an’la 
dünyaları birleştiren büyük ve önemli bir köprü olarak hiz-
metlerine devam ediyor.

Hayrât Neşriyat matbaa tesisleri, Isparta’da 14 bin metre-
karelik bir alanda yer alıyor. Matbaada 40 gr. kâğıttan 300 
grama kadar baskı yapılabiliyor. Kaliteli ve güvenilir bir baskı 
için gerekli bütün donanıma sahip olan Hayrât Neşriyat 
matbaa tesislerinde, dünyanın değişik ülkelerinden özenle 
seçilerek alınan birinci sınıf kâğıtlar, 6 renkli baskı makinele-
rinde basılıp son teknoloji cilt makinelerinde özel kapaklarla 
ciltleniyor ve dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. Hayrat 
Neşriyat matbaasına giren ve Ahmed Hüsrev hattı ile birleşen 
bu kâğıtlar, artık birer Mushaf-ı Şerif olarak işinde uzman 
ekiplerle bizlerin dünyasına sunuluyor. Matbaa çalışanları, 
Kur’an’a hürmeti önceleyen, kardeşlik duygusu içerisinde, 
takım ruhunu yakalamış ve işinde meleke sahibi olmuş bir 
ekipten oluşuyor. Çalışma saatleri içinde abdestli olmaya 
dikkat ediliyor. Bu matbaada çalışmak Kur’an’a hizmet et-
menin diğer adı olduğundan Kur’an’a karşı azami hürmet ve 
hassasiyet gösteriliyor ve gerekli tedbirler alınıyor.
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NASIL SAĞLANIR?

  Prof. Dr. Sefa Bulut, İbn Haldun Üniversitesi

İş Yerinde Motivasyon

İ
nsanları harekete geçiren en önemli kaynaklardan biri de 
motivasyondur.  Okulda, iş yerinde ve gündelik yaşamda 
olmak üzere insanların hayatını pek çok alanda etkile-

mektedir. Bu nedenle basit görünse de aslında karmaşık bir 
süreçtir. Aynı zamanda insanları yönlendiren ve bir davranışın 
başlamasını sağlayan içsel güçlerimiz olan motivasyonu, 
bizi yöneten, amaçlarımıza ve planladıklarımıza ulaşmamızı 
sağlayan ruhsal ve zihinsel enerji olarak da görebiliriz. 
Bazen işyerlerinde de çalışanların çalışma isteğini arttırmak 
ve değiştirmek isteriz. Üretkenliğin ve verimliliğin artmasını, 
yapılan işlerin daha düzenli ve yenilikçi bir şekilde yapılma-
sını, daha çok mal ve hizmet satılmasını isteyebiliriz. İşte 
tüm bunlar çalışanların motivasyon düzeyini arttırmakla olur. 
Burada içsel bir motivasyon geliştirmeden bahsediyoruz. 
Rayan ve Deci (1998) içsel motivasyonun özelliklerini, bireyi 
zorlayan, meydan okuma sınırına getiren, bireyde kontrol 
ve özerklik duygusu oluşturan ve bireyde estetik duygular 
uyandıran güç olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde Lep-
per ve Hodel (1989) içsel motivasyon için, merak ve yenilik 
unsurlarını saymıştır. Buradan da anlıyoruz ki motivasyondan 
kasıt sadece üretimi yada sayıyı arttırmak değil, üretimin 
orijinalliğini ve kalitesini de arttırmak gerekir. Öyle olması 
gerekir ki üretilen ürünler serbest piyasada alıcı bulsun ve 
tercih edilen ürünler olsun. 

1970’li yıllarda Abraham Maslow, bir piramit modeli geliş-
tirerek insan motivasyonlarının hiyerarşisini çıkarmıştır. En 
altta temel biyolojik ihtiyaçlarımız olan yeme, içme ve ba-
rınma vardır. Daha sonra sevme-sevilme ve ait olma gelir. 
En üst seviyede de “kendini gerçekleştirme gelir.” Kendini 
gerçekleştirme soyut bir kavramdır ve herkes için farklı 
anlamlara gelir. Burada işin özü; temel düzeyde biyolojik, 
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan insanlar, artık üst 
düzeyde daha felsefi, daha evrensel ve daha entelektüel 
ilgi alanları geliştirir. Bu basamak en uç basamaktır, çok 
kişisel ve bireye özgü bir alandır. Bazen okumak, yazmak, 
düşünmek ve üretmek birey için bir ihtiyaç hâline gelebilir. 
Bu süreç içerisine giren insanlar, bazen de kendi sınırlarını 
test etmek ister, çalışmak onlar için obsesyona dönüşür ve 
mutlaka bir sonuca ulaşmak isterler. Buna güzel bir örnek 
Mari Kuri’dir. Araştırmaların sonunda kendisi de radyasyon-
dan kanser olmuştur ve bu çalışmaları bitirmesi istenmiştir. 
Ama o bırakmadan çalışmalarını bitirmek istemiş ve bir değil 
iki defa Neobel ödülü almıştır. 

Orhan Pamuk romanlarını yazarken çatı arasında 10-14 saat 
yazı yazdığı bilinir. İşte bu deneyimlere optimal ve en uç 
nokta deneyimleri denir. (Rogers, 1963) Bir insanın sevdiği 
işi yapması, motive edici unsurların başında geliyor. 

Motivasyon, amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayan ruhsal ve zihinsel 
enerjidir
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  Motivasyon, okul, iş yeri ve gündelik yaşam olmak üzere birçok alanda insanların hayatını etkiliyor

İŞ YERLERİNDE NELER YAPILABİLİR?

• İnsan faktörü, yani duygular her zaman göz önüne alın-
malıdır

• Her şeyden önce iş yerinin adil bir tarzı olmalıdır, görev 
dağılımı buna göre olmalı ve çalışanlar tarafından da öyle 
algılanmalıdır

• Verimliliği arttırmak için çalışanların ilgi ve yeteneklerine 
uygun işler verilmeli

• Herkes takımın bir parçası olduğunu bilmeli ve güçlü bir 
grup dinamiği kurulmalıdır 

• Bireyler mutlaka ödüllendirilmelidir. İş ve proje bitiminde 
tebrik edilmeli, teşekkür yazısı yazılmalı yada sertifika 
verilmelidir. Mümkünse projeden yada satıştan küçük 
bir komisyon ya da ikramiye verilmelidir

•  Sürekli aynı işi yapmak bireyleri çok monotonlaştırır ve 
zihinsel orijinalliklerini köreltir. Bu nedenle ara sıra iş 
yerindeki bireyler arasında rotasyon yapılmalı ve grup 
üyeleri değiştirilmeli

• Bireysel durumlar ve istekler mutlaka dikkate alınmalıdır
• Çalışanların, düğün, doğum, cenaze gibi yaşam olayları 

göz önüne alınmalı ve onlara katılım sağlanmalıdır

• Kurum aidiyetini güçlendirmek için çalışanlarla beraber, 
kahvaltı, iftar, kısa tatil, piknik gibi  aktiviteler yapılmalı

• Atama ve yükseltmelerde, liyakat ve gerçeklik ilkeleri ile 
hareket edilmelidir

Kaynakça 
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DESTEKLERİ

  Asım Yurdun Yıldırım  

Yeni Dönem KOSGEB

K
üçük ve Orta Büyüklükteki İşletme(KOBİ)’leri destek-
leyen devletin millî kurumu Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan-

lığı (KOSGEB) T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir 
kurum olup 1990 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. 
KOSGEB başlangıçta sadece imalatçı sanayi işletmelerini 
destekleme görevini yüklenmişken, 2009 yılında kuruluş 
kanunundaki değişiklik ile ticaret, hizmet, maden, inşaat 
gibi birçok diğer sektörlerdeki işletmeleri de destekleme 
görevini üstlenmiştir. Çünkü sanayi sektörü her ne kadar ül-
kenin gelişiminde lokomotif sektör de olsa sanayi sektörünü 
geliştirmek için bu sektörle yatay ilişkideki diğer sektörlerin 
de geliştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.  

Destekleme görevi dışında kalan sayılı bazı sektörler (eği-
tim, sağlık, tarım, hayvancılık, eğlence, spor vb.) haricindeki 
diğer tüm sektörlerdeki KOBİ’ler KOSGEB’in hedef kitlesini 
oluşturuyor. KOSGEB’in görevleri arasında, ülkede girişimcilik 
kültürünü ve iş birliği kültürünü yaygınlaştırma görevleri de 
bulunuyor. Özellikle Ar-Ge tabanlı yenilikçi girişimciliğin 
yaygınlaştırılması ve işletmelerin ortak iş yapma kültürünü 
geliştirerek başarılı yerli ve yabancı ortak yatırımların ülkeye 
kazandırılması arzu edilmektedir.

KOBİ’lere verilen önem nedeniyle Hükümet tarafından KOS-
GEB’in destek bütçesi her geçen yıl artırıldı. Örneğin; 2017 
yılında 1,7 milyar TL olan destek bütçesi, 2018 yılında 1,9 
milyar TL oldu. 2018 yılında destek programlarını yenilemeye 
başlayan KOSGEB, ülke ihtiyaçlarındaki değişimler, teknolo-
jideki gereklilikler, son zamanlarda coğrafyamızdaki siyasi 
gelişmeler nedeniyle ithalat bağımlılığını azaltma zorunluluğu 
gibi nedenlerle yeni destek programlarını yürürlüğe almış, 
eski destek programlarını revize etmiş ya da yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu değişimlerde Cumhurbaşkanlığı yönetim 
şeklinin de etkisi ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin 
yüklediği görevler ve değişen şartlara göre İdare Başkan-
lığı’nın aldığı proaktif tedbirler etkili oldu. KOSGEB’in bazı 
yeni destek programlarını özetlemek gerekirse şu şekildedir;    

1. GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

 Program, imalatçı girişimciliği ve teknoloji tabanlı yenilikçi 
girişimciliği öncelemekte olup desteklenecek girişimlerin 
geleneksel girişimciliğe ve faaliyet konusunun teknoloji 
seviyesine göre ayrılarak desteklenmesini sağlamaktadır. 
Buna göre;

• Geleneksel Girişimler (Büyük oranda imalat dışı sektör-

KOSGEB, ticaret, hizmet, maden, inşaat gibi birçok sektördeki  
işletmeleri de destekliyor
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lerdeki girişimler) 60 bin TL’ye kadar desteklenmektedir.
• İleri Girişimler, faaliyet konusunun teknoloji düzeyine göre 

170 bin TL’den 370 bin TL’ye kadar destek alabilmektedir. 
Destekler geri ödemesizdir. Programdan yararlanmak 
için işletme kurmadan önce KOSGEB onaylı girişimcilik 
eğitimlerine katılmış olmak, son 3 yıl içinde şahıs işlet-
mesi sahibi olmamak ve tüzel kişi bir işletmede yüzde 
30 ve üzeri ortaklığının olmaması gerekiyor. Girişimcilik 
eğitimleri artık ONLİNE eğitimler hâline gelmiştir. Eğitim-
ler KOSGEB web sayfasından e-devlet şifresi ile herkes 
tarafından alınabilmektedir.

2. AR-GE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 

 Yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi, yeni ürün, süreç, sistem 
ve uygulamaların ülkeye ve insanlığa kazandırılması ama-
cıyla Ar-Ge İnovasyon Destek Programı’nda girişimcilere 
ve KOBİ’lere 750.000 TL’ye kadar geri ödemesiz-geri 
ödemeli destekler sağlanmaktadır.

3. TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM (KOBİ TEKNOYATIRIM) 
DESTEK PROGRAMI

 
 Bu program Ar-Ge İnovasyon Destek Programının devamı 

niteliğindedir.  Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya 
çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçla-
yan programda yenilikçi teknolojik ürünlerin seri üretimi 
için geri ödemeli, geri ödemesiz 5.000.000 TL’ye kadar 
KOBİ’lere destek verilmektedir.

4. STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI 
 
 Program, KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerini ge-

liştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerli-

leştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi 
kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak 
yatırımların desteklenmesi amacıyla yürürlüğe konulmuş-
tur. Programda ülkenin ihtiyacı olan ithal bağımlı olduğu-
muz teknolojik ürünlerin ve ara malların yerli üretilmesi 
için yapılacak yatırımlara 5.000.000 TL’ye kadar geri 
ödemeli-geri ödemesiz destek verilmektedir.

5. İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 

 Programda KOBİ’lerin iş birliği ile yapılacak yatırımlara 
10.000.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.  İşlet-
meler arasında ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, 
karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş 
birliklerinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılacak 
iş birlikleri teknoloji düzeylerine göre farklı miktarlarda 
desteklenmekte olup, teknoloji düzeyi orta-yüksek ve 
yüksek ürünlere yönelen iş birlikleri geri ödemeli-geri 
ödemesiz daha yüksek destek miktarları ile ödüllendi-
rilmektedir.  

6. YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI
 Program, ülkenin ekonomik gelişimini olumlu olarak etki-

leyen ve ülkeye doğrudan katma değer sağlayan ihracat 
faaliyetlerinin artırılmasını hedeflemektedir. Uluslararası 
pazarlara açılan ihracatçı KOBİ’lerin sayısının artırılması 
ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi amacı ile 300.000 
TL’ye kadar yüzde 100 destek sağlanmaktadır. Desteğin 
yüzde 70’i hibe, yüzde 30’u geri ödemelidir.

Destekler hakkında KOSGEB’in resmi internet sitesi olan 
www.kosgeb.gov.tr ‘den, 444 1 567 No’lu çağrı merkezinden 
ve KOSGEB Müdürlüklerinden detaylı bilgi alınabilir.
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RENKLİ ÜLKE

MALEZYA
KATILIM BANKACILIĞI VE FAİZSİZ 

FİNANS ALANLARINDA DÜNYANIN 

ÖNDE GELEN ÜLKELERİNDEN BİRİ 

OLAN MALEZYA, DÜNYAYA ÖRNEK 

BİR ÜLKE 

Türk Hava Yolları, İstanbul’dan Kuala Lumpur’a direkt karşılıklı 
seferler düzenliyor. Johor’a ulaşmanın en pratik yolu ise 
Singapur’a uçmak. Singapur’dan Johor’a belediye otobüsleri, 
özel servisler, tren ve feribot ile bir saatten az bir sürede geçiş 
yapılabiliyor.

Nasıl Gidilir?
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DÜNYANIN KULELERİ 

Nüfusunun dörtte üçü Müslümanlardan oluşan ülkenin baş-
kentinde göze çarpan ilk yapı, Ampang Caddesi üzerindeki 
Petronas Kuleleri. Dünyanın en yüksek ikiz kuleleri olan 88 
katlı binaların yüksekliği 452 metre. Başkentte hayatın kalbi 
Altın Üçgen olarak adlandırılan bölgede atıyor. Altın Üçgen’i 
oluşturan üç hareketli cadde ve çevresi, şehrin en gözde 
alışveriş merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Bölge, elektronik 
ve kozmetik ürünlerdeki ucuzluğun yanı sıra çanta başta 
olmak üzere deri aksesuarlar açısından zengin bir çeşitlilik 
sunuyor. Kuala Lumpur, kamu binalarının azlığı ile tanınan 
bir başkent. Peki, bu renkli ülke nereden mi yönetiliyor? 
Başkentin 25 kilometre kadar dışındaki Putra Jaya isimli 
bir şehirden... Bakanlıklar, kamu binaları, finans merkezleri 
ve bankacılıkla ilgili idari binalar dâhil olmak üzere tüm üst 
düzey yönetim birimleri, bu yeni bölgede toplanıyor. Baş-
bakanlık Konutu ile Sultanlık Sarayı da burada bulunuyor. 
Başkent ve çevresinde gökdelenlerden ve uzun bulvarlardan 

M
alezya; sürprizli şehirleri, el değmemiş yağmur 
ormanları ve köklü geleneklerinden aldığı güçle 
ilerleyen renkli bir ülke… Malezya’nın en önem-

li geçim kaynağı petrol ve tarım. Özellikle petrol ülkenin 
kalkınmasında büyük rol oynuyor. Ülkede sanayi sektörü 
de son yıllarda büyük gelişme göstermiş olmakla birlikte 
başta finans, bankacılık ve turizm sektörleri Malezya’nın 
âdeta parlayan yıldızları olarak görülüyor. Lokanta, otel ve 
alışveriş merkezleri yoğun talep görüyor. 

FAİZSİZ BANKACILIĞIN GELİŞTİĞİ BİR ÜLKE

Malezya’nın çok başarılı olup dünyaya rol model olduğu 
sektörlerin başında bankacılık geliyor. İslami finans denilince 
akla ilk gelen ülkelerden biridir. Bu gerçeği görerek hare-
kete geçen Türkiye, Türkiye Katılım Bankaları Birliği(TKBB) 
aracılığı ile anlaşma imzalayarak iki ülke arasında faizsiz 
bankacılık iş birliğini başlattı. İmzalanan anlaşma ile her iki 
ülke arasında iş birlikleri arttı. Kendisini turizm platformunda 
“Gerçek Asya” sloganıyla tanımlayan Uzak Doğu ülkesi 
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’un nüfusu iki milyona 
ulaşıyor. Başkent, 1857 yılında Klang ve Gombak Nehirle-
rinin buluştuğu noktada, kalay madenlerinin keşfedildiği 
bölgede kurulmuş. 

Göl Bahçeleri (Lake Gardens)’nde dünyanın en büyük kuş 
parkını ziyaret edebilirsiniz

  Malayların “gerçek Asya”ya hoş geldiniz!” 
dediği renkli ülke Malezya keşfetmekle 
bitirilemeyecek zenginliklere sahip
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bir an olsun uzaklaşmak isteyenlerin adresi ise Göl Bahçe-
leri (Lake Gardens) oluyor. Bu dev doğal alanın ortasındaki 
gölde gezi botu kiralayabilir, dünyanın en büyük kuş parkını 
ve orkide bahçelerini ziyaret edebilirsiniz. 

VİZESİZ GİRİŞ AYRICALIĞI

Türk vatandaşlarına üç aya kadar olan ziyaretlerde vizesiz 
giriş ayrıcalığı sunan Malezya, tam bir yaz ülkesi. Gündüz 
sıcaklıklarının yıl boyu 26-30 santigrat derece civarların-
da seyrettiği ülkeye gitmek için en doğru zaman, nisan ile 
ekim arası. Malezya’nın giriş kapısı konumundaki Kuala 
Lumpur ile tanıştıktan sonra bir haftalık bir rota ile ülkenin 
tüm güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Malezya anakarasının 
doğusunda yer alan Borneo, dünyanın en büyük üçüncü 
adası olarak tanınıyor. Ulaşımın hâlâ büyük ölçüde nehirler 
üzerinden sağlandığı ada, yemyeşil ormanların çevrelediği 
gölleri, kuş sürülerinin sudaki yansımaları ve ıssız tepeler 
üzerindeki ahşap kulübeleriyle kartpostal güzelliğinde man-
zaralar sunuyor. 

ÜLKENİN “DEĞERLİ” KÖŞESİ 

Bu kez Malezya’nın en eski yerleşim alanı olarak bilinen 
Johor’a uzanıyoruz. Ülkenin güney ucunda, Singapur yakın-
larındaki Johor Sultanlığı, Malezya Federasyonu’nu oluşturan 
en özel parçalardan biri. Johor’un “değerli taş” anlamına 

gelen adı, bölgenin yer altı ve yer üstü zenginliklerine işaret 
ediyor. 14. yüzyılda kurulan sultanlık, tarih boyunca Portekizli, 
Hollandalı ve İngiliz denizcilerin ilgisini çekmiş. Uzun süre 
Avrupalı kolonyalistlerin hâkimiyetinde kalan bölge, 1957 
yılında bağımsızlığına kavuşmuş. 1800’lü yıllardan itibaren 
Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkiler kuran Johor, Türklerle 
köklü ticari ve dostluk bağları geliştirmiş. Doğal güzellik-
lerinin yanı sıra alışveriş olanaklarıyla da cazibe kazanan 
Johor’da bölgenin en eski ve en büyük camisi olan Sultan 
Abubakar Camii’ni ziyaret edebilirsiniz. Bir asırlık geçmişe 
sahip olan bu görkemli mabette aynı anda üç bin kişi ibadet 
edebiliyor. Caminin güzel manzarasını geride bırakarak Dan-
ga Körfezi’ne uzanmak elinizde. Bölgenin gözde yerleşim 
alanlarından biri olan körfezde, yerel mimariye özgü yapıların 
ile iş ve eğlence merkezleri bulunuyor. 

MALAY LEZZETLERİ 

Malezyalılar, tüyümsü dikenlere sahip kavuna benzer bir 
meyve olan ejderha meyvesi (dragon fruit) ile Hindistan 
cevizine çok düşkün. Pazarda kavun ve karpuz tezgâhları 
gibi Hindistan cevizi satan yerlere de rahatça rastlanabiliyor. 
Hindistan cevizi dışında, çok çeşitli ve leziz tropikal mey-
veleri bulunuyor. Yerel yemekler arasında en gözde olanlar 
ise “nasi lemak” adı verilen Hindistan cevizli pilav. Pirinç 
ülkede o kadar yaygın ki bambu yaprakları içinde bile pilav 
pişiriliyor. Ayrıca pilavın tatlısı ve jeli de yapılıyor. Malezyalılar 
genellikle sofralarında ekmek bulundurmuyor. En popüler 
içecekleri ise “tea tarik” denilen sütlü çay. 

Johor’da bölgenin en büyük camisi olan Sultan Abubakar Cami, bir asırlık geçmişe 
sahip ve aynı anda üç bin kişi ibadet edebiliyor

Malezya Hakkında 3 İlginç Gerçek

1- Malezya’da büyük bir markete uğrayacak olursanız, Hindistan cevizi 
ve soya sütünün inek sütünün yerini aldığını göreceksiniz. Dahası 
da var. Malezya’da bezelyeden ve karidesten bile cips yapılabiliyor 
ve bambu ağacından dahi meyve suyu elde edilebiliyor. 

2- Yüzyıllar boyu yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan ka-
bilelerin geleneksel yaşam biçimlerini görmek için Sarawak Kültür 
Köyü’nü ziyaret edebilirsiniz. Bir gölün etrafına inşa edilmiş gele-
neksel köy evlerinden oluşan mekânda yerel dans gösterileri de 
izlenebiliyor. 

3- Borneo Adası’nın Sabah bölgesinde bulunan Tunku Abdul Rah-
man Parkı, Malezya’nın en güzel plajlarını saklıyor. Kota Kinabalu 
açıklarındaki Gaya, Mamutik, Manukan, Sapi ve Sulug adalarından 
oluşan park, su sporları konusunda da dünyaca ünlü.
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TARİFELER VE DİĞER VERGİLER

Malezya’da Dünya Ticaret Örgütü üyelerine uygulanan MFN 
(Most Favoured Nation-En Çok Kayırılan Ülke) gümrük vergisi 
ortalaması yaklaşık yüzde 8,56 oranındadır. Buna karşın 
önemli ölçüde yerel üretimin olduğu ürünlerde gümrük ver-

EKONOMİDE YÜKSELEN DEĞER: MALEZYA

Dünyada yükselen bir değer olan Malezya’da faaliyette 
bulunan birçok Türk firması yer alıyor. Ayrıca Malezya’dan 
ülkemize gelen turist sayısı da her yıl artıyor. Bütün bunlar iki 
ülke arasındaki ekonomik bağı güçlendiriyor. Malezya’da dış 
ticaret ve doğrudan yabancı sermaye konularında politika 
belirleme ve uygulama yetkisi Malezya Uluslararası Ticaret 
ve Sanayi Bakanlığı’nda (MITI) bulunuyor. Malezya, nihai 
ürün ihraç etmek ve yurt içi üretimi teşvik etmek amacıyla 
dünya üretiminin yüzde 15’ini, ticaretin yüzde 30’unu elinde 
tuttuğu kütük, palm yağı, kauçuk gibi ürünlerde yüzde 5-30 
arasında ihracat vergisi uyguluyor. Bunlar dışında çevre ve 
vahşi hayatın korunması amacıyla vahşi hayvan ihracatında 
da vergi alan Malezya, ayrıca ham petrol ihracatında yüzde 
20 vergi uyguluyor.

Malezya’da palm yağı tarımı ekonomik büyümeyi artırma potansiyeli yüksek 
alanlardan biridir

İhracat Kalemleri

İthalat Kalemleri

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Motorlu kara taşıtları, traktörler, bunların 
aksam ve aksesuarları, mineral yağlar ve türevleri, demir-çelik, makine 
ve cihazlar, bor ve boratlar, halı, gıda (un,bakliyat,kabuklu yemiş,meyve 
ve meyve suları vb.), transformatör ürünleri.

Başlıca İthal Ürünlerimiz : Palmiye yağı, Hindistan cevizi, kauçuk ve 
kauçuk ürünleri, elektronik devreler, sentetik lifler.

  Malezya, kütük, palm yağı, kauçuk gibi 
ürünlerde yüzde 5-30 arasında ihracat vergisi 
uyguluyor
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gileri daha yüksektir. Lüks tüketim malları, tütün mamulleri, 
pahalı gıda ürünleri ile otomobillerde daha yüksek vergi 
oranları uygulanmaktadır. (Avrupa Birliği’nin pazara giriş 
sitesinden Malezya’nın gümrük vergilerine ürünün Gümrük 
Tarife İstatistik Pozisyon Numarası (GTİP) girilerek ulaşılabil-
mektedir, http://mkaccdb.eu.int) 

MALEZYA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN 
5 MİLYAR DOLARA ÇIKMASI BEKLENİYOR  

Malezya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar, iki ül-
kenin iş birliğini güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın Malezya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret 
kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda 17 anlaşma 
imzalandı. Böylece İslamofobi ile mücadele etmek üzere 
Malezya ve Pakistan ile uluslararası televizyon kanalı kurma 
kararı alan Türkiye, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında 
Malezya ile "İslamofobi ile Mücadeleye Yönelik İletişim Pro-
jesi" mutabakat zaptını imzaladı. Bu kapsamda Mental HR 
ve Mahawangsa Consultancy şirketleri arasında, Malezyalı 
gençlerin Türkiye'de farklı alanlarda eğitim, iş ve staj fır-
satlarından faydalanması için "Work4Malaysia" protokolü 
imzalandı. Buna göre Malezyalı gençler, Türkiye'de havacılık, 

medya, eğitim, inşaat ve tarım gibi farklı sektörlerde hizmet 
veren şirketlerde iş ve staj imkânı bulabilecek.
Türkiye ve Malezya hükümetleri bunun yanı sıra bilim, sa-
vunma ve teknoloji alanında çok sayıda anlaşmalara imza 
attı. 2015'te Türkiye ile Malezya arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasının imzalanmasının ardından iki ülke arasında 
gittikçe artan ticaret hacminin, bu anlaşmaların ardından 
daha da güçleneceği öngörülüyor. 2019'un ilk 8 ayında 
1,5 milyar doları bulan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 
ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 
Türkiye'nin Malezya'daki yatırımları 350 milyon doları bu-
lurken Malezya'nın Türkiye'ye yatırımları ise 1 milyar doları 
aşmış durumda.

İKİLİ ANLAŞMALAR TİCARETİ GÜÇLENDİRİYOR 

Türkiye Malezya arasında ikili anlaşmalar; 
• Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
• Serbest Ticaret Anlaşması
• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
şeklinde sıralanıyor. Türkiye ile Malezya arasında  17 Nisan 
2014'te imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ağustos 
2015'te yürürlüğe girdi. Bu anlaşma kapsamında; Mal Tica-
retinde Tarife ve Tarife Dışı Engellerin Kaldırılması, Menşe 
Kuralları, Gümrük İşlemleri ve İşbirliği, Sağlık ve Bitki Sağ-
lığı Önlemleri, Ticarette Teknik Engeller, Ticaret Politikası 
Önlemleri, Ekonomik ve Teknik İşbirliği, Şeffaflık, Anlaş-
mazlıkların Halli, Kurumsal Hükümler maddeleri yer alıyor. 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasında ise anlaşmanın 
uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle şu şe-
kilde yer almaktadır:

a) Malezya'da; gelir vergisi ve petrol gelir vergisi(Bundan 
böyle "Malezya vergisi" olarak bahsedilecektir).

b) Türkiye'de ise gelir vergisi, kurumlar vergisi; gelir vergisi 
ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payı (Bundan 
böyle "Türk vergisi" olarak bahsedilecektir)

İş Adamlarının Dikkat Etmesi
Gerekenler

İş görüşmesi yaparken kartvizit alışverişi önemli. Kartvizitleriniz 
mümkünse kabartılmış biçimde ve İngilizce dilinde hazırlanmalıdır. 
Malezyalı iş adamlarının büyük bir kısmı Çinli oldukları için kartın 
diğer yüzünün Çince hazırlanmasında fayda vardır. Malezya iş kültürü, 
Çin ve Hint kültürünün etkisi altında kalmış. Etnik kökene bakmaksızın 
bildikleri ve sevdikleri kişilerle iş yapmaktan hoşlanırlar. 

  Petrolü ile ihracat yapan Malezya, bu 
şekilde ülke içi ihtiyacı ithalat ile karşılıyor
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İŞ DÜNYASINDA

YAZILIMLAR  
VE İŞ ZEKÂSI
İŞ ZEKÂSI UYGULAMALARI İLE 

SINIRLI KAYNAKLARIN YÖNETİMİ 

KOLAYLAŞIYOR, DAHA DEĞERLİ 

ÜRÜN VE HİZMETLER ÜRETİLİYOR 

 Kurumsal Kaynak Planlama & İş Zekâsı Uzmanı Gökhan Güllaç
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İ
ş zekâsı (Business Intelligence) kavramını günümüzde 
sıkça duyuyoruz. Biraz tarihinden bahsetmek gerekirse, 
Business Intelligence terimi ilk kez Luhn’un 1958 yılında 

IBM dergisinde yayınlanan makalesinde kullanıldı. Ancak 
literatürde kabul edilen görüş, iş zekâsının ilk tanımının 1989 
yılında Howard Dresner tarafından yapıldığı yönündedir. İş 
zekâsı denilince akla ilk gelen isimlerden Dresner, iş zekâ-
sını; veriye dayalı karar destek sistemleri kullanarak, iş için 
karar verme becerisini geliştiren bütün yöntem ve fikirleri 
kapsayan bir yapı olarak ifade ediyor.

İş zekâsı çözümleri; veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyonlara dönüş-
türerek, işletmelerin doğru zamanlarda doğru adımlar atma-
larını, stratejik ve taktiksel kararları doğru verebilmelerini 
sağlar. İş zekâsı uygulamaları, veri analitiğinin iş süreçlerine 
en yakın yüzü olarak kabul edilebilir. Kısaca; veritabanları 
ile ilgili herhangi bir teknik bilgisi olmayan, operasyondan 
veya yönetimden sorumlu olan kişilerin iş süreçlerini bilişim 
sistemlerine aktarabileceği ve kendi iş süreçlerinde kullan-
maları gereken bilgileri raporlayabileceği ve veri sistemleri 
ile iletişim kurabileceği arayüzler olarak düşünülebilir. İş 
zekâsı, farklı kaynaklardan gelen verileri, veri madencili-
ği ve istatistiksel yöntemleri kullanarak; anlamlı, görselliği 
zengin ve amaca uygun raporlar hazırlamaya yarayan bir 
teknolojidir. Bu araçları kullanarak verilerimizi işleyerek bilgi 
seviyesine çıkarabiliriz.

İŞLETMELER KARARLARA GÖRE HAREKET EDER

İşletmeler, kullandıkları yazılımlar ile işleyişlerini kayıt altına 
alır. Bu yazılımlar başta, Kurumsal Kaynak Planlama (Erp), 
Müşteri İlişkileri Yönetimi (Crm), Muhasebe ve Finans yazı-
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lımları gibi yapılan işlemleri kayıt altına alan ve veritabanına 
yazan yazılımlardır. İşletmelerde iş zekâsının kullanılabil-
mesi için ilk aşama, verinin kayıt altına alınmasıdır. İkinci 
aşama, verilerde kayıt disiplininin sağlanmasıdır. Ancak bu 
aşamadan sonra iş zekâsı araçları ile veri üzerinde yapılan 
çalışmalar isabetli neticeler verecektir. Yani merdiven gibi 
düşünüldüğünde birinci ve ikinci basamak başarıyla aşıldık-
tan sonra İş zekâsı bir anlam taşıyacaktır. Veri kalitesi arttıkça 
iş zekâsından elde edilen sonuçların kalitesinin de artaca-
ğını unutmayalım. İşletmeler verilen kararlar çerçevesinde 
hareket ederler. Bu kararların etkinliği ve karar verirken ele 
alınacak konunun işletme gerçekliği ile tüm açıklığının ortaya 
konulması kritik öneme sahiptir. Bu cihetle iş zekâsı araçları 
analiz ve karar mekanizmasının çalışmasında bize çözüm 
sunmaktadır.  İşletmelerde iş zekâsı araçları ile verilen karar-
lar arasındaki ilişki araştırma sonuçlarına şöyle yansımıştır: *

• Kritik konularda %96 etkili
• Rekabet konularında %91 etkili
• Tasarruf konularında %94 etkili
• Tercih konularında %93 etkili
• Müşteri İlişkileri Yönetiminde %88 etkili
• Risk Yönetiminde %86 etkili olduğunu göstermiştir.
İş zekâsının; toplantı verimliliğine en az yüzde12, zaman 
tasarrufuna en az yüzde 9, maliyetlerin azaltılmasına en az 

yüzde 6, üst düzey yöneticilerin tercihlerine en az yüzde 80 
katkı sağladığı da araştırma sonuçlarında tespit edilmiştir.

İŞ ZEKÂSI BİRÇOK ALANDA BAŞARI GETİRİYOR

İş zekâsı, son yıllarda hem akademi hem de iş çevrelerin-
de giderek daha önemli hâle gelmiş ve dört ana teknoloji 
trendinden biri olarak tanımlamıştır. Bir başka çalışmada ise 
iş zekâsı, şu anda kuruluşlardaki en büyük bilgi teknolojisi 
yatırım alanıdır ve yıllardır bilgi teknolojisi yöneticilerinin 
dünya çapında en yüksek teknoloji yatırım önceliklerinden 
biridir. İş zekâsı araçlarının, özellikle son 10-15 yıl içinde çok 
hızlı bir gelişim sürecinde olduğu da söylenebilir. Önceleri 
sadece üst düzey yöneticilerin karar destek sistemi olarak 
kullanılan ve pahalı olan iş zekâsı araçları şimdi de tüm 
yöneticilerin ve birimlerin karar verme aracı olarak kulla-
nabildiği ve fiyatların da daha makul olduğu bir seviyeye 
gelmiştir. Bu tür çözümler, güncel durumda, orta ve alt ka-
deme yöneticilerin de işini kolaylaştıran, maliyetleri daha 
düşük çözümlerdir. Ayrıca bu sektörde daha çok firmanın 
yer aldığı, kullanıcıların ileri teknik bilgiye sahip olmadan 
raporlar alabildiği, etkin ve kullanışlı arayüzlere sahip (web, 
mobil), güçlü grafik ve tabloları içinde barındıran raporlama 
ve analiz olanağı sağlayan uygulamalar olarak da karşımıza 
çıkıyor. Bir başka husus da iş zekâsı, yapay zekâ, veri ambarı 
ve veri madenciliği gibi uygulamalar işletmeler tarafından 
müşteri ilişkileri yönetiminden kredi derecelendirmeye, risk 
analizinden satış tahminlerine, üretim maliyetlerinden per-
sonel performans değerlendirmeye, sağlık ve hastalıkları 
araştırmadan finansal piyasalara hatta suç bilimine kadar 
pek çok alanda başarıyla kullanılmaktadır.
İş zekâsı uygulamaları sayesinde, sınırlı kaynakların en ve-
rimli ve etkin biçimde yönetimi kolaylaşıyor, fırsatlar ve riskler 
kolaylıkla belirlenip değerlendiriliyor, daha değerli ürün ve 
hizmetler üretiliyor, stratejik bir kaynak olan bilginin doğru 

⁄⁄ Teknoloji

ARAŞTIRMAYA GÖRE İŞ ZEKÂSI 
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN 
TERCİHLERİNE 

KATKI 
SAĞLIYOR%80

İş zekâsı araçları analiz ve karar konusunda 
çözüm sunuyor
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şekilde yönetilmesi mümkün oluyor, bütün bunların sonu-
cunda da işletmenin rekabet yeteneği güçleniyor.
Dünya genelinde pek çok sektörde kullanılan iş zekâsı çö-
zümlerinin temel özellikleri şu şekildedir;
• Farklı veritabanlarındaki bilgilere erişim sağlaması
• Her sektöre göre kolayca uyarlanabilir olması
• İşletmelerin bütün birimleri tarafından kullanılabilir olması
• Grafik araçlarının güçlü olması
• Karar ve simule araçlarının olması
• Mobilite ve İnternetten erişim olanakları olması
• Kullanıcı ve yetkilendirme yeteneğini güçlendirmesi

İŞ ZEKÂSININ İŞLETMELERE FAYDALARI

•  Küçük bir yatırımla mevcut sistemleri daha hızlı ve etkin 
bir şekilde kullanmayı sağlar

•  Mevcutta toplanan verileri, karar verme mekanizmasını 
hızlandıracak faydalı bilgilere dönüştürür

•  Karar vermeyi gerektiren iş süreçlerinde raporların hızlı 
ve kısa sürelerde hazırlanmasını sağlar

•  İş süreçlerini izleyerek maliyetlerini ve ayrıca iş geliştirme 
fırsatlarını tespit eder

•  Organizasyondaki işlerin ve kişilerin performansını kolay 
ve hızlı bir şekilde ölçer ve izler

•  İş verimliliğini artırır

NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

Örneğin,  geçen yılların satış, pazar durumu ve diğer ve-
rilerine bakılarak; gelecek yılın satışlarıyla ilgili öngörüler 
yapılabilir ve satış bütçesi belirlenebilir. Farklı satış strate-
jileri ve yapılacakların kararı verilebilir. İş zekâsına neden 
ihtiyaç duyulduğunu maddeler hâlinde sıralayacak olursak 
sebepler şu şekildedir;
• Karmaşık veriyi anlamak

• Rekabet gücünü artırmak
• Riskleri yönetmek ve azaltmak
• Maliyetleri azaltmak
• Verimliliği artırmak
• Hızlı ve doğru karar vermek
• Hedef ve strateji belirlemek 

İŞ ZEKÂSININ HEDEF KİTLESİ KİMDİR?

 İşletme yöneticilerine ve analistlere uygun analiz yapabilme 
yeteneğini sağlayan iş zekâsının hedef kitlesi firma-işletme 
sahipleri, her kademe müdür ve sorumlular, iş analistleri, iş 
profesyonelleri, işini analiz etmek, izlemek ve doğru karar 
vermek isteyen herkestir. 

Aşamalarını sıraladığımızda Veri > Bilgi > Yorum > Karar > 
Eylem şeklinde özetleyebiliriz. İşletmelerin kolaylıkla kulla-
nabileceği ve iş zekâsı kavramına adım atabileceği araç Ms 
Exceldir. Artık günümüzde hemen her bilgisayarda kurulu 
olan Excel ile çok büyük olmayan veriler üzerinde İş zekâsı 
çalışmaları kolaylıkla yapılabiliyor. Hatta iş zekâsı kavramı 
ile ilk tanışan işletmelere ilk adım olarak Excel’i kullanmaları 
rahatlıkla tavsiye ediliyor. Çünkü Excel, sahip olduğu araçlar 
ile başlangıç ihtiyacını kolaylıkla karşılayacak durumdadır. 
Excel’in veri tabanlarına bağlanma, özet tablo (pivot table), 
grafik seçenekleri ve çözücü (solver) gibi yetenekleri ihtiyacı 
karşılayacak durumdadır. Bunun dışında yerli ve yabancı bir-
çok iş zekâsı araçları mevcuttur. Yeni nesil iş zekâsı araçları, 
veri çağı oyuncakları olarak da isimlendirilmektedir.

*(Forbes Dergisi, Haziran 2018)

Teknoloji  ⁄⁄

  İş zekâsı çözümleri, işletmelerin doğru 
zamanda doğru strateji ile karar verebilmelerini 
sağlıyor

ARAŞTIRMAYA GÖRE 
İŞ ZEKÂSI, TASARRUF 

KONULARINDA ALINAN 
KARARLARDA

%94
ETKİLİDİR
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ÇOCUK
Sosyal Medya ve

T
elevizyonun, bilgisayarın, tabletin ve cep telefonunun 
günlük yaşamdaki yeri her geçen gün artıyor. İnter-
netle beraber bu ekranlar, tüm dünya ile etkileşime 

geçmemize de hizmet ediyor. Bunların başında da kullanımı 
her geçen gün artan sosyal medya geliyor. Henüz yetişkin-
lerin bile sosyal medya ile ilişkisinin etiği oluşmamışken 
ve ölçülü kullanım şekli ortaya çıkmamışken çocukların da 
sosyal medya kullandıklarını görüyoruz. 

Sosyal medya ile çocuğun ilişkisi genelde sorunlar üzerin-
den değerlendiriliyor. Ebeveynler, çocukların ekranı özelde 
sosyal medyayı aşırı kullanımından rahatsızlıklarını ifade 
ediyor. İşin en kolayı ise bu konuda ölçü belirleyip sınır 
koymak. MEB ve pek çok duyarlı STK bu konuda çeşitli 
ölçüleri ifade ediyor. Yaşına göre içerik ve zaman sınırları 
koyarak,  nasıl kullanılacağına dair bilgileri bulmak mümkün. 
Bununla beraber sorun hâlâ devam ediyor. Çünkü aslın-
da sorun çoğunlukla ekranda değil. Asıl sorun çocuğun 

hayatında başka bir yerde. Çoğunlukla ekran ve sosyal 
medya o sorunun kendini gösterme noktası. Bir yönü ile 
çocuğun dünyasındaki bir sorun bu şekilde ekrana geliyor. 
Gerçek hayattaki sorun, sosyal medyadaki ölçüsüz kullanım 
ile kendini açığa çıkarıyor. Hayatlarında oluşan bir boşluğu 
internet ve sosyal medya ile doyurmaya çalışıyorlar. Bu 
bazen bağımlılığa kadar gidiyor.

ÇOCUĞUN SORUNU NASIL FARK EDİLİR?

Ebeveynler, çocukları ile ekran ilişkisinde sorun gördük-
lerinde uzmanların ifade ettiği sınırları koydukları ve bunu 
uygulamaya çalıştıkları hâlde sonuç alamıyorlarsa çocuğa 
daha dikkatli bakmalılar. Özellikle çocuğun psikolojik dün-
yasında bir sorunu olup olmadığına bakmalılar ve çözümü 
orada aramalılar.
Çocuklarının sorunlarını fark edebilmek ve en etkili en pratik 
çözümleri geliştirebilmek mizaçlarını bilmekle mümkündür. 

 Ebeveynlerin şikâyetlerinin başında çocukların sosyal medyayı aşırı 
kullanması geliyor

 Eğitimci Muammer Küçükyazıcı
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 Çocuğun, dış dünyayı nasıl yorumladığını 
ve tepki verdiğini bilmek mizaç bilgisi ile 
mümkündür

Çocuğun mizacını bilmek onda hangi psikolojik meka-
nizmanın işlediğini bilmek anlamına gelir. O çocuğun, 
hayatı nasıl okuduğunu, dış dünyayı nasıl yorumladığını 
ve nasıl tepki verdiğini bilmek ancak mizaç bilgisi ile 
mümkündür. Çocuğunun mizacını bilen bir veli ona 
nasıl davranacağını bilir. Çünkü çocuğunun ondan ne 
beklediğini bilir. Çocuğun hayatında boşluk oluşmasına 
fırsat vermez. Bu sebeple mizaç bilgisi, çocuğun eğitim 
ve gelişimi açısından çok önemli olmakla beraber 
sosyal medya ve ekran kullanımı gibi konularda da 
neden sorun oluştuğu ve çözümün nerede olduğu 
konusunda da hayati öneme sahiptir. Enneagram mo-
deline göre dokuz temel mizaç vardır. Mizaç özellikleri 
doğuştan gelir ve değişmez. Mizaçlarına göre temel 
arayışlar şunlardır:

• Mizaç 1   Doğru eylem ve kusursuzluk
• Mizaç  2   Duygusal paylaşım ve sevilen, ihtiyaç 

duyulan bir kimlik
• Mizaç 3    Üstün, işlevsel ve hayran olunan kimlik, 

imajı
• Mizaç 4   Duygusal derinlik, anlam ve özgün kendilik
• Mizaç 5    Her şeyi tam bilme, anlama ve bağımsız 

yetkinlik
• Mizaç 6  Zihinsel netlik, kesinlik ve hayata karşı 

destek, yeterlilik ve güven
• Mizaç 7   Yenilik/ keyifli deneyim ve yeterli üstünlük
• Mizaç 8   Varlığını koruma ve güç/ hakimiyet, be-

lirleyici olma
• Mizaç 9   İç huzur / dengeyi koruma,  duyumsal 

rahatlık ve uyum

NELER YAPILABİLİR?
Yukarda saydığımız arayışlarına göre çocuğun mizacı be-
lirlenip bu arayışları doyurulduğunda çocuğun psikolojik 
sağlığı artar. Örnek birkaç uygulama olarak şunlar yapılabilir:
1. 
• Bulunduğu ortamda bazı kurallar koymasına fırsat vermek
• Onun belirlediği kuralları dikkate almak
• Onun sistematiklik arayışını dikkate alarak muhatap olmak
2.
• Ondan yapabileceği konularda destek ve yardım istemek
• Ona yaptığı yadımdan dolayı teşekkür etmek
• Ona onu sevdiğini ve ne kadar değerli olduğunu söyleme 

ve hissettirmek
3.
• Kendini göstermesine fırsat vermek
• Alkışlanabileceği sahne ortamlarına fırsat vermek
• Rekabet edebileceği ortamlar sunma. Başarılı olduğu 

alanlarda fırsat vermek
4.
• Onun kendine özgü yönlerini ona yansıtmak
• Onu dinleme ve anlamaya çalışma. Onu anlamaya çalış-

tığınızı ifade etmek
• Farklı olduğu noktaları ona ifade etme ve özgünlüğünü 

takdir etmek
5.
• Onun kendi özel dünyasına saygı duyma ve sınırlarını 

dikkate alarak davranmak
• Kendi başına kalmasına müsaade etmek
• Onun kendi kendine yeten biri olmasını takdir etmek
6.
• Onun kendini güvende hissedeceği bir ortam ve ilişki 

alanı oluşturmak
• Bilgileri açık net ve çelişkisiz sunmak
• Onun güvenini sarsacak tavırlardan kaçınmak
7.
• Onun deneyim arayışlarına fırsat vermek
• Hür ve özgür olduğunu ona söyleme. Bireyselliğine saygı 

duymak
• Hareketliliğine fırsat sunma. Hayallerini ifade etmesine 

fırsat vermek
8.
• Onun kendi gücünü hissedebileceği ve gösterebileceği 

imkanlar sunmak
• Bulunduğu ortamlarda belirleyici olmasına imkanlar nis-

petinde fırsat sunmak
• Adaletli olmaya gayret göstermesini takdir etmek
9.
• Bedensel ve duyumsal konfor arayışına saygı duyma ve 

belli ölçüşe fırsat vermek
• Bir konuda tercih yapması konusunda baskı kurmaktan 

kaçınmak
• Uyumunu takdir etmek
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Turizm Şehri 

DENİZLİ
DENİZLİ, HEM 

SANAYİSİ HEM 

DE TURİZMİ 

İLE ÖN PLANA 

ÇIKAN ÖNEMLİ 

ŞEHİRLERİMİZ 

ARASINDA YER 

ALIYOR 

 Merve Kantarcı Çulha
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Denizli’de Yapılması Gereken 3 Şey
1. Pamukkale Travertenlerini görmek  2. Hierapolis antik kentini ziyaret etmek  3. Yemeklerini tatmak
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Denizli’de el dokumaları, peştamal ve biblo 
gibi birçok hediyelik eşya bulunuyor

TURİZM

Birçok turist tarafından tercih edilen şehirlerimiz arasında 
olan Denizli’de el sanatlarından kültür turizmine, kongre 
turizminden termal sağlık turizmine ve spora kadar birçok 
alanda ülke ekonomisine katkı sunuyor. Şehir, özellikle bazı 
hastalıklara iyi geldiği bilinen Pamukkale Termal suları, De-
nizli’nin18 km. kuzeyinde yer alan Hierapolis antik kenti ve  
Pamukkale Travertenleri için her yıl binlerce yerli ve yabancı 
turist tarafından ziyaret ediliyor.  

DENİZLİ HOROZU

Denizli adını duyunca hemen hemen herkesin aklına horozu 
geliyor. Denizli Horozu duruşu ve uzun ötüşü ile dikkat çeken P

amukkale Travertenleri ve horozu ile hafızamızda yer 
alan Denizli, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri 
arasında bir kavşak noktası konumunda. Tarım, sanayi 

ve hizmet sektörünün geliştiği bu şehir, tarihi ve kültürel zen-
ginlikleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahip. Anadolu 
Yarımadası’nın güneybatısında, Ege Bölgesi’nin güneydo-
ğusunda, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında 
kalan Denizli, turizm açısından önemli bir güzergâhta yer 
alıyor. Hitit, Frig, Lid, ıon, Roma ve Bizans gibi medeniyetleri 
barındıran ilimiz, Hierapolis, Laodikya, Tripolis, Herakleia, 
Attuda ve Colossae gibi 30’a yakın antik şehir, 20’den fazla 
höyük ve tümülüsleri ile önemli bir uygarlık beşiğidir. 

Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma çok sayıda 
tarihî değerleri ile kültür turizmine hizmet ediyor.

  Antik kentleri ve Pamukkale Travertenleri’ni 
görmek için Denizli’ye her yıl binlerce turist 
geliyor

İş seyahatinde veya turistik olarak gezmeye gittiğinizde Deniz-
li’de sevdikleriniz için alabileceğiniz el dokumaları, peştamal, 
el yapımı bakır eşyalar, magnet ve biblo gibi birçok hediyelik 
eşya bulunuyor.

Hediyelik Eşya Ne Alınır?



Ocak 2020  89

Rota  ⁄⁄

geçmişi antik çağlara kadar uzanan yerli bir ırktır. Laodikeia 
Antik Kenti’nde bulunan mermer ve kandil üzerine işlenmiş 
horoz figürleri Denizli Horozu’nun o çağlarda da var oldu-
ğunun göstergesidir. 

MERMERİN BAŞKENTİ

Ege Bölgesinde İzmir ve Manisa’nın ekonomi avantajına 
rağmen Denizli bir sanayi merkezi olarak ön plana çıkıyor. 
Tekstil, turizm ve mermer başta olmak üzere, tüm ekonomik 
faaliyetlerde dünya ile rekabet edebilir hâle gelen Denizli, 
özellikle dışa açık ve ihracata dayalı sanayileşmesi ile tekstil 
dışı sektörlerde de ön sıralarda yer almaktadır.  

Dünya mermer rezervinin yüzde 40’ı Türkiye’de bunun yarısı 

da Denizli’de bulunuyor. Özellikle sadece Denizli’ye özgü 
traverten taşı, Türk Patent Enstitüsü tarafından Meşe adıyla 
coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiştir. Kalitesi ile dikkat 
çeken Denizli mermeri ve traverteni, başta ABD olmak üzere 
, İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri ile Arap ülkelerine ihraç 
ediliyor ve bu şekilde Denizli adını dünyaya duyuruyor. 

YÖRESEL YEMEKLER

Mutfak açısından zengin ve çeşitli olan Denizli, geleneksel 
beslenme alışkanlıklarını sürdüren şehirlerimiz arasında yer 
alıyor. Yemekler kedi börülcesi çorbası, mercimek çorbası, 
domates çorbası, kuru börülce çorbası, tarhana çorbası, tas 
kapaması, kumbar dolması, sirkeli et, nohutlu et, tandır,kol 
dolması, ciğer sarma şeklinde sıralanıyor.

  Dünyaya adını duyuran Denizli mermeri ve 
traverteni birçok ülkeye ihraç ediliyor 

Merkezi İstanbul’da bulunan HAY Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin de Denizli’de şubesi bulunuyor. Çalışmalarını 
sürdüren şube, Türkiye’nin gelişen ticari hacmine ve millileşen 
sanayisine katkı sağlayacak dinamik ve girişimci iş adamı 
profilinin oluşmasına katkı sağlıyor.

HAYSİAD Denizli Şubesi
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 Diş Hekimi İsmail Güleç

DİŞ EKSİKLİKLERİNİ GİDERMENİN EN İYİ YOLU:

İMPLANT TEDAVİSİ 

I
mplant tedavisi;  diş eksikliklerinde uygulanan bir 
tedavi yöntemidir. İmplant; eksikliğin olduğu bölge-
deki çene kemiği içerisine yerleştirilen titanyumdan 

yapılmış yapay bir diş köküdür. Daha sonra implant 
üzerine porselen kaplama yerleştirilerek diş eksikliği 
giderilmiş olur.

DİŞLERİN FONKSİYONLARI

Dişlerin ağız içerisinde üç temel  fonksiyonu 
vardır. Birincisi çiğneme fonksiyonu. Yani  bes-
lenmek için ağıza alınan gıdaların parçalanıp 
küçük parçalara ayrılarak öğütülmesidir. İkincisi 
fonasyon dediğimiz konuşma sesinin düzgün 
bir şekilde çıkmasını sağlamadır. Üçüncüsü de 
estetik. Konuşma ve gülme esnasında insan 
yüzünde gözlerden sonra en çok dikkat çeken 
komponentler dişleridir. Herkes önce kendisini 
daha sonra diğer insanların onu beğenme-
sini ister. Gülme esnasında dişlerin eksiksiz 
ve düzgün dizilimiyle güzel bir gülümsemeyi  
herkes arzu eder. 

DİŞ EKSİKLİKLERİNİN SAĞLIĞA OLUMSUZ 
ETKİLERİ  

Diş eksikliklerinde çiğneme fonksiyonu tam 
sağlanamadığı zaman tam öğütülmemiş gıdalar mi-
deye küçük parçalara ayrılmadan gönderilmiş olur. 
Dolayısı ile mide bunları tam sindirebilmek için daha 
fazla asit salgılar ve bu midede gastrit ve ülser gibi 
sorunların oluşmasına neden olur. Daha sonra mide-
den ince bağırsaklara geçen gıdaların emilimi sağla-

nabilmesi için daha fazla enzim salgılanır ve bunlarda 
bağırsaklarda daha fazla gaz oluşmasına neden olur 
ve dolayısıyla tüm vücut fonksiyonları dolaylı bir şe-
kilde etkilenir. Vücut; gıdalardan hem istenen verimi  
alamayacak hem de  mide ve bağırsaklar ciddi zarar 
görecektir. Bundan dolayı diş eksikliklerinin gideril-
mesi çok önemlidir.

İMPLANT TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI

Daha önceleri diş eksikliklerini gidermek için 
kron köprü veya protez yöntemleri tercih edi-
liyordu. Eksikliğin olduğu bölgenin önündeki 
ve arkasındaki dişlerden bir miktar aşındırılıp 
onların üzerinden ölçü alınıp laboratuvarda ha-
zırlanan porselen kaplamalar dişlerin üzerine 
takılıyordu. fakat bu işlemlerde dişlerden aşın-
dırma yapıldığı için zaman içerisinde köprünün 
altındaki dişlerde çürümeler olabiliyor. Ayrıca 
protezin baskı yapması, diş eti problemleri ve 
gıda birikimlerinden dolayı da ağız kokularına 
neden olabiliyordu. İmplant tedavisinde bu 
sorunlarla karşılaşmıyoruz. Ayrıca hastamı-
zın orijinal dişlerinden kesim yapmaya gerek 
kalmadan güzel bir şekilde eksikliği gidermiş 
oluyoruz. Kron köprü yöntemlerine göre imp-
lant tedavileri hem daha estetik hem de daha 

sağlam ve uzun ömürlü kullanılabilir. 

İMPLANTIN ÖMRÜ NE KADAR?

Standartlara uygun bir şekilde yapılmış implant te-
davisi ömür boyu çok rahat bir şekilde kullanılabilir.
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