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Genç MÜSİAD Ticaret Köprüleri
Bangladeş Konsolosluğu Viskonsül Sayın Mahabubur Rahman,
Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Kadir Ardıç,
Uluslararası Öğr. Dern Fed. UDEF Gn Bşk Sayın Mehmet Ali Bolat,
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Akgün Altuğ,
Genç Birlik Genel Başkanı Sayın Ahmet Öznaneci,
MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Coşkun Yılmaz ve Üyeleri,
Genç MÜSİAD Sakarya’nın Değerli Başkan ve Üyeleri,
Sevgili Misafir Öğrenciler,
Değerli Basın Mensupları,
Sizleri, şahsım ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK adına saygıyla selamlıyor,
yağışlı olsa da, güzel bir bahar gününde, bizi Sakarya’da misafir ettiğiniz için teşekkür
ediyorum.
Arkadaşlarıma bu programın anlamını sordum.
Genç MÜSİAD’lı kardeşlerimizin, yurt dışındaki gençlerle birlikte yaptıkları, hem bir
tecrübe paylaşımı, hem de Projeler içeren bir program.
Benden beklenen de, sizlere, girişimcilik ve İş dünyası ile ilgili, kısa bir ufuk turu
yapmam.
O zaman, şöyle başlayalım:


Tarihteki en önemli icatların başında, insanlığın ateşi kontrol altına

alması geliyor.


Tekerleğin icadı,



Çok basit gibi görünen, ancak 10 binlerce yıldır, neredeyse ilk icat

edildiği gibi kullanılmaya devam edilen, çivinin icadı,


M.Ö 3500 yıllarında, Sümerler’in, “hiyeroglif” dediğimiz, bilinen ilk

resimli yazıyı icat etmesi önemliydi.


M.S 105 yılında, Çinlilerin kağıt ve mürekkep yapmaya başlaması,

insanlık tarihinde bir mihenk taşı kabul edilir.

Sıkılmazsanız, devam edeyim:


Johannes Gutenberg, 1439’da matbaayı icat etti ve birçok bakımdan

modern çağın temelini attı.


1712’de Buhar makinesi icat edildi ve Sanayi 1.0 başladı.



Tarihte ilk kez 1826’da fotoğraf çekildi.



1844, 2. Dünya Savaşı günlerinde, Mors, ilk telgraf mesajını gönderdi.



1800’lü yılların ikinci yarısında içten yanmalı motor geliştirildi, bu,

modern arabaların, trenin ve uçağın icadını tetikledi.


1876 yılında, ilk telefon görüşmesi yapıldı.



1895’te, Telsiz ile mesajlaşması başarıldı.



1900’lerin başında, Nikola Tesla, ticari anlamda elektriğin doğuşuna

önemli katkı sağladı. Edison ampulü icat etti ve ikisi, bu alanda önemli çalışmalara imza
attılar.


Elektriğin ticari kullanıma uygun hale getirilmesi, seri üretimi ortaya

çıkardı ve Sanayi Devrimi 2.0’ı başlattı.


1923’te New York ve Philadelphia arasında ilk televizyon resmi

gönderildi.


1926’da Sinemaya ses eklendi.



1928’de Günümüzdeki haline en benzer şekilde televizyon yayını

başladı.


1946’da, Amerikalı J. ECKERT ve MAUCHLY adlı bilim insanları,

askeri amaçla, ilk bilgisayarını icat ettiler. ENIAC denen bu bilgisayar, 30 ton
ağırlığında ve 4 apartman dairesi büyüklüğündeydi.


1981’de Amerika’da IBM şirketi ilk kişisel bilgisayarı üretti.



1982’de Hollandalı PHILIPS ve Japon SONY, CD’yi ürettiler.



1983’te Amerikalı Microsoft, Windows yazılım sistemini icat etti.



1985’te, Amerika’da üniversiteler arasında kullanılmakta olan ARPA

iletişim sisteminin adı INTERNET olarak değiştirildi.


1990 yılında, “worldwide web” geliştirildi. Bu gelişme ve kişisel

bilgisayarların evlere girmesiyle, Sanayi Devrimi 3.0 başladı.


2000’li yıllar, hayatlarımıza sosyal medya kavramlarının girmesi,

telefonların mini birer bilgisayara dönüştüğü yıllar oldu.


Günümüzde, Sanayi 4.0’ı konuşuyoruz.

Peki, bunları neden anlatıyorum?
Ticaret, tarih boyu insanın gittiği her yerde var oldu. Uygarlıkların gelişmesinde ve
yayılmasında çok önemli bir etkisi olan ticaret tarihi, ekonomi tarihinden çok daha eskidir ve
insanlar arası ilişkilerin başladığı zamana kadar uzanır.
Bugüne kadar icat edilen her şey, ya ticaretin nesnesi olmuş, ya da, ticaretin
kurallarını değiştirmiştir.
Montesquieu, “Kanunların Ruhu” adlı eserinde der ki: “Nerede yumuşak huylu
insanlar varsa, orada ticaret vardır; nerede ticaret varsa, orada insanlar yumuşak huylu
olurlar.”
Tarihte ilk kez değiş tokuşla başlayan ticaret; paranın icadı, tarımın gelişmesi, yer altı
ve yer üstü kaynakların keşfi ve kullanımı, seri üretimin başlaması gibi gelişmelerden
etkilenerek günümüze kadar geldi.
Çin ve Roma İmparatorluğu’nu birbirine bağlayan İpek Yolu,
Doğu’nun lezzetlerini Batı’ya taşıyan Baharat Yolu,
Arap Yarımadası’nın güney ucunda bulunan, “mür ve buhur kokularını” Kudüs’e kadar
taşımak için kullanılan Tütsü Yolu,
Amberle başlayıp değerli taş ve boncukların Baltık ülkelerinden Mısır’a kadar uzanan
bir coğrafyada ticaretinin yapılmasını sağlayan Amber Yolu,
Ve daha niceleri, aynı zamanda medeniyetlerin geliştiği, güçlendiği ve dünyaya
yayıldığı önemli rotalar oldu.
Ticaret gücünü bundan alıyor!

Tekrar bugüne gelirsek;
Özellikle gençler arasında artan sosyal medya kullanımı ve artık Y Kuşağı’nın belli
ölçülerde yönetim kademelerine gelmeye başladığı günümüzde, milyonlarca farklı ürünün,
binlerce farklı yolla, tekil ya da büyük partiler halinde, klasik yöntemlerle ya da gittikçe artan
bir oranda e-ticaretinin yapılması mümkün.
Dünyada; Amazon, AliBaba, eBay gibi online ticaretin öncüsü sayılabilecek, bugün
ciroları dünyanın en büyük şirketlerini geride bırakmış şirketler var.
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Whatsapp ve daha nice sosyal medya
uygulamalarını hepimiz kullanıyoruz. Bu kanallarda da, ürünlerinizi ya da sunduğunuz
hizmeti tanıtabileceğiniz gibi, aynı zamanda satmanız da mümkün.

Değerli Gençler,
İster sosyal medya kanalıyla olsun, ister daha geleneksel yollarla, günümüzde de
ticaret, medeniyetler ve kültürler arasında köprüler kurmaya devam ediyor. İnsanları ve
yaşam alışkanlıklarını değiştirmeyi, dönemler kapatıp yeni çağlar başlatmayı sürdürüyor.
Bu kadar geniş bir yelpazede değerlendirme yapmaktan aracım, günümüzün moda
kavramı, ismi etrafındaki yorumlar önemini geride bırakan Girişimciliğe gelmek istememden
kaynaklanıyordu.
Bakıyoruz, özellikle gençler arasında çok ciddi bir girişimcilik furyası var.
Doğru anlaşılır ve uygulamaya çalışırsa, çok güzel Ufuk’lara yelken açtırır, hem sizi,
hem de sizin sayenizde bizi.
Nasıl mı?
Örneklerini sıraladım.
Ama, eğer doğru anlaşamazsa, hayatınızı sizden çalar, anlamsız maceralarala
yıllarınızı geçirir.
Sizler bizim için çok değerlisiniz.
Enerjiniz ve yıllarınız da çok değerli.
Lütfen, ama lütfen, girişimci olmayı hedefleyin, hayal kurun, ama hayalperest olmayın.
Geçenlerde benim de bulunduğum bir toplantıda sunum yaptılar.
O sunumdaki bilgilere göre: Türkiye, Çin, Hindistan, Almanya ve ABD’deki girişimcilik
oranlarını verdiler.
Türkiye, açık ara öndeydi.
Öyle ki, Almanya’ya 4, ABD’ye 3 kat fark atmış, Çin ve Hindistan’ı bariz geride
bırakmıştı.
İşin acı yanı ise şuydu.
Tablo doğru olabilirdi, ama, bu bizim başarımızı değil, hayallerimizin olmasını değil,
hayalperestliğimizi gösteriyordu.
İşte o yüzden tekrar ediyorum:
Girişimcilik çok önemli. Ama, iyi anlayın.
Altı sağlam çalışılmış hayalleriniz olsun.
Ama, lütfen, hayalperest olmayın.
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anlayabildiğimiz kadarıyla, bu bakımdan benim için ve inanıyorum ki sizler için de, ayakları
yere basan, altyapısı oluşturulmuş, oldukça kıymetli ve güzel bir iş.
Sanıyorum ki buradan çıkan projeler, Türkiye’de üretimin mihenk taşı yerlerinden
kabul edilen Sakarya’da, ülkemizin ekonomisini sırtında taşıyan firmalarımızı, gençlerimizin
dinamizmiyle buluşturacak ve onları dünyaya açacak. Sakarya’dan Çad’a, Sudan’a, Güney
Afrika’ya uzanan ticari, sosyal ve kültürel köprüler inşa edecek.
Şimdiden proje sahibi gençlerimizi tebrik ediyor, hem projelerinin, hem de onların
muvaffakiyetlerini diliyorum.
Değerli Katılımcılar,
Şahsen, uluslararası ticaretin birleştirici, bütünleştirici ve barışçıl gücüne inanan bir
insanım.
Bu inançla, DEİK’te, kurulduğu 1986 yılından beri, Türk özel sektörünün dış ekonomik
ilişkilerini organize ediyor, bir iş platformu olarak, özel sektör temsilcilerini buluşturuyor ve
“Ticari Diplomasi” faaliyetleri yürütüyoruz.
Fırsatları analiz ediyor, ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmaya dönük çalışmalar
yürütüyor, 3. ülkelerde işbirliği fırsatlarını değerlendiriyor, teşvik ediyor ve ülkeler, kültürler
arasında köprüler kuruyoruz.
Tüm dünyaya yayılmış 137’si ülke ve bölge bazlı olmak üzere, 144 iş konseyimiz var.
Bu nedenle kurucu kuruluşlarımızdan MÜSİAD’lı gençlerimizin imza attığı “Genç
Ticaret Köprüsü Projesi” bizler için de büyük anlamı ifade ediyor.
Hazret-i Ömer, bir kimse methedildiği zaman, methedene, 3 şeyi sorarmış: Hiç onunla
komşuluk, yolculuk veya ticaret yaptın mı?
Bir gün muhatabı, üçünü de yapmadığını söyleyince:
“Zannedersem, sen sadece onun camide Kuran okurken başını salladığını gördün”
demiş karşısındakine.
“Evet, ya Ömer! Benim gördüğüm öyle idi” sözleri üzerine Hz. Ömer, “O zaman
methetme! Zira ihlas, kulun boynunda değildir” buyurmuştur.1
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Saygıdeğer konuklar, Sevgili gençler,
İnanıyorum ki, burada birlikte olduğum genç kardeşlerim, hem kişisel hayatlarında,
hem de ticaretlerinde, ifade etmeye çalıştığım huşuları en iyi şekilde kavrayıp, bizden
aldıkları altyapıyı daha başarılı bir şekilde geleceğe taşıyacaklardır.
Altyapısını iyi çalıştıkları güzel hayallerinin peşinde koşan, hayalperestlik girdabında
kaybolmayan, başarılı girişimciler olacaktadır.
Sözlerime bu duygularla son verirken, başta Genç Ticaret Köprüsü Projesi’nde emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum. Proje sahibi kardeşlerimi tekrar tebrik ediyor ve
başarılarının devamını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Nail Olpak
DEİK Başkanı

