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Bir sen eksiktin Rusya-Ukrayna savaşı

Dünyamız dev bir savaşın içinden çıkmak 
için uğraşıyordu. Gerçek bir Dünya 
Savaşıydı bu. Tüm kıtaların her 

ülkesinin her köşesinde yaşayanlar son 
yıllarını pandemiyle savaşarak geçirdiler. Tam 
442 milyon kişi hastalığın pençesine düştü 
ve 6 milyona yakın insan vefat etti. Bu korkunç 
savaşımız henüz sürüyor ve yakında 
biteceğini söylememiz henüz mümkün değil.

Pandemide, Covid-19’a yakalananlarda 
‘Uzatılmış Kovid’ (Long Covid) denilen kalıcı 
fiziksel sorunların da ortaya çıkabileceği 
uluslararası sağlık platformlarında bilim insanları 
tarafından vurgulandı, bu duruma dikkat çekildi. 
Yani hastalık bitse de savaş devam ediyor.

Dünyanın her ülkesindeki üreticiler ve ihra-
catçılar bir yandan da ekonomik savaş sürdürdü 
Hastalığın yayılmaya başladığı ilk aylarda korku 
daha da hızlı yayıldı. Ülke çapında haftalarca 
sokağa çıkma yasakları, karantinalar uygulandı. 
Toplu çalışmaların olduğu fabrikalar gibi yerlerde 
koronavirüsün bulaşmasının önüne geçmek için 
olağanüstü çaba harcandı. Bu dönemin sava-
şı, üretim üslerini çalışır, işler durumda tutmayı 
amaçlıyordu. Kısmen bu savaş da devam ediyor.

Öte yandan ihracat savaşı da iş dünyasının 
her bireyi için eskisinden daha zorlu biçimde 
sürüyordu. Karantina ve kısıtlamalar, başta 
deniz ticareti olmak üzere taşımacılığı uzun 
süre etkiledi. Yapılamayan ticaret seferleri 
nedeniyle binlerce konteyner başka limanlara 
taşınamadı. Kimi yerlerde konteyner yok iken 
kimi yerlerde binlercesi limanlarda yığıldı kaldı. 
Sipariş alanlar mallarını gönderecek konteyner 
bulamadı. Bu sıkıntılarla hammadde, emtia, 
taşımacılık, navlun fiyatları arttıkça arttı. 
Fabrikalardaki üretimde maliyet her geçen gün 
bir öncekinden pahalı hale geldi. Zincirleme 

olarak tüm fiyatlar yükseldi. Her yerde 
enflasyonla savaş başladı. Bizim ülkemizde 
yüzde 54’ü geçen tüketici enflasyonu ve yüzde 
105’i bulan üretici enflasyonu, çok daha zorlu bir 
savaş sürdürmemiz gerektiğini belirtiyordu. 

Tüm bu savaşlar devam ederken, bize çok 
yakın, kuzeyimizdeki iki komşu ülkede gerçek 
anlamda savaş başladı. Rusya’ya ait silahlı güç-
ler Ukrayna’ya çeşitli bölgelerden girerek savaşı 
başlattılar. Yapılan açıklamalara göre binlerce 
asker-sivil öldü. Yüzbinlerce kişi evlerinden, 
yurtlarından uzaklara kaçmaya mecbur kaldı. 
Büyük bir trajedi yaşandı ve yaşanıyor. 

Nükleer santrallerin işgal edildiği ve 
bombalandığı haberleriyle hop oturup hop 
kalkıyoruz. Çernobil santralindeki patlamanın 
Türkiye’ye verdiği büyük zararı hiç 
unutmadık. Yeni bir radyasyon yayılmasını 
düşünmek bile tüylerimizi ürpertiyor.

Bu savaş, aynı zamanda global pahalılığı da 
ateşleyecek, alım güçleri günden güne 
gerileyen yüz milyonlarca kişinin yaşam 
savaşında yenik düşmesine neden olacak.

Rusya-Ukrayna savaşı dışındaki diğer 
savaşlar bizim altından kalkabileceğimiz 
olaylar. Ancak bu sıcak savaşa doğrudan 
müdahalemiz olamıyor. 21’inci yüzyılda böylesi 
bir savaşın sürdürülmesinin insanlığın yüzyıllardır 
uygarlık yolundaki çabalarına aykırı olduğunu 
düşünüyoruz. Akıl, mantık, hoşgörü, sabır, adalet, 
binlerce yıllık tecrübe gibi pozitif güçler ağır 
basmalı ve bu savaş hemen sona ermeli. 

Çünkü Türkiye ekonomisini baştan 
aşağı etkileyen bu savaşı hiçbir biçimde 
kabul edemiyoruz ve böyle savaşın 
yakınında bile olmak istemiyoruz.

Tüm sanayici dostlarıma barış içinde 
mutlu, kazançlı üretim günleri diliyorum.

Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

EYÜP SÖZDİNLER

BAŞYAZI
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Genel Yayın Müdürü

ARİF ESEN

EDİTÖRDEN

Herkes haksız savaşın durmasını istiyor

Dünya ekonomik anlamda krizle ve 
pandemiyle mücadele ederken 
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 

giriştiği askeri harekat bütün dengeleri 
altüst etti. Bu haksız savaş Avrupa 
ülkeleri başta olmak üzere eski SSCB 
coğrafyasındaki tüm devletleri olumsuz 
etkiledi. Ancak bu savaş herkesten 
çok Türkiye’yi etkileyecek. Türkiye 
sanayisini, enerjisini, tarımını doğrudan 
etkileyecek bu savaşı, sanayici ve 
uzmanlar dergimize değerlendirdi. 

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler, “Temennim 
Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye 
ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etki 
göstermeden bitmesidir” dedi. Yine 
Global Stratejist Prof. Dr. Sema 
Kalaycıoğlu, Ukrayna-Rusya savaşının 
iki ülke arasında geçmişten kaynaklanan 
gerginliğin arka planını siz okurlarımız için 
anlattı. Diğer taraftan Pekin Olimpiyatları 
için bir araya gelen Çin Devlet Başkanı 
Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, ABD’ye karşı yeni dünya 
düzeni üzerine 15 maddelik kapsamlı 
bir anlaşmaya imza attılar. ‘Yeni Bir 
Döneme Giren Uluslararası İlişkiler ve 
Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Hakkında 
Rusya Federasyonu’nun ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Ortak Bildirisi’ başlıklı 
metnin imzalanmasının ardından 
Rusya, Ukrayna’yı işgale girişti. 
Savaşla ilgili ayrıntılar sayfalarımızda.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı 
Ender Yorgancılar, Global Sanayici Yazı 
İşleri Müdürü Giray Duda’ya yaşanan 
elektrik ve doğalgaz kesintilerini bir sana-

yici olarak çok çarpıcı ifadelerle anlattı. 
Yorgancılar, “Önceliğimiz nükleer santra-
lın hızla devreye girmesi olmalıdır” dedi. 
TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, 
“Enflasyona karşı sonuç odaklı çalışmalar 
bekliyoruz” dedi. Çevikel, pandeminde 
yaşanan tedarik zincirindeki kırılma 
riskini şöyle değerlendirdi: “Çok büyük 
bir krizi lehimize çevirmeyi başardık.”

TÜİK verilerine göre Türkiye 2021’de 
yüzde 11 büyüdü, milli gelir 9 bin 539 
dolara yükseldi. Yine TÜİK verilerine göre 
TÜFE fiyat artışları yüzde 54.4, toptan 
fiyatlardaki artışı gösteren ÜFE yüzde 
105’e yükseldi. Bekir Pakdemirli görev-
den alındı, yerine Vahit Kirişçi atandı. Kur 
Garantili Mevduat uygulamaları yastık 
altından sonra sınır aşarak yabancı ülke-
lerde yaşayan vatandaşları ve şirketlerini 
de kapsayacak şekilde genişletildi.

Üç boyutlu yepyeni bir sanal dünya bizi 
bekliyor. Metaverse hakkında bilmeniz 
gereken her şey sayfalarımızda. TOBB’un 
Türkiye 100 araştırmasına hangi 
şirketler girdi? Sıralı listesi derginizde. 

Konya’da düzenlenen İklim Şurası’nın 
ayrıntılarıyla sonuç bildirgesine yer 
verdiğimiz haberimizde Antalya 
Belek’te düzenlenen “Yeşil Kalkınma 
Yolunda Türkiye” toplantısının 
10 maddelik yol haritası da haberimizde.

“İçimizden Biri” köşemizin bu sayıdaki 
konuğu Egeli Zımpara Sanayi A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Didem Egeli Çaldağ.

Yazarlarımız Vahap Munyar, 
Celal Toprak ve Dr. Ahmet Temiroğlu 
özgün değerlendirme ve analizleriyle 
bu sayımızda da sizlerle.
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HABER

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Sözdinler, “Trakya Bölgesinde 
katma değeri, teknoloji ve bilgi 
yoğunluğu yüksek ürünlerin 
üretilmesi, küresel anlamda 
üst sıralara erişilmesi, yenilikçi 
üretim metotlarına uygun 
uluslararası standartlarda 
mesleki eğitim altyapısının 
oluşturulması amacıyla yoğun 
olarak çalışıyoruz” dedi.

ÇOSB Sanayide Dijitalleşme Olgunluk
Düzeyi Raporu sonuçları açıklandı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) ile Trakya Kalkınma 
Ajansı işbirliğinde sürdürülen, 

‘Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim 
ve Danışmanlık Merkezi Projesi’nin 
bir alt uygulaması olan ve katılımcı 
firmalara yönelik yapılan ‘ÇOSB 
Sanayide Dijitalleşme Olgunluk Düzeyi 
Araştırması Genel Değerlendirme 
Raporu Açıklama Toplantısı’ yapıldı. 
ÇOSB Konferans Salonu Kültür ve Sanat 
Merkezinde düzenlenen toplantıya, 
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, Trakya Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Tamer Yılmaz ve ÇOSB Bölge Müdürü 
Mehmet Özdoğan’ın yanı sıra Yıldız 
Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri ile 
çok sayıda sanayici katıldı. 

► YILDIZ TTO İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ
Toplantının açılış konuşmasını 

yapan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler şunları söyledi; “Trakya 
Bölgesinde katma değeri, teknoloji 
ve bilgi yoğunluğu yüksek ürünlerin 
üretilmesi, küresel anlamda üst sıralara 
erişilmesi, yenilikçi üretim metotlarına 
uygun uluslararası standartlarda mesleki 
eğitim altyapısının oluşturulması 
amacıyla hazırlanarak faaliyete geçirilen 
Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim 
ve Danışmanlık Merkezi Projemiz 
açısından heyecan verici bir toplantıyı 
bugün sizlerle birlikte yapıyoruz. 
Projemizi işbirliğiyle sürdürdüğümüz 
değerli Trakya Kalkınma Ajansımızın 
Genel Sekreteri Mahmut Şahin’e ve 
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Tamer Yılmaz ve Yıldız Teknoloji 
Transfer Ofisi (Yıldız TTO)’nden Prof. 
Dr. Burcu Erkmen başta olmak üzere 
tüm hocalarımıza-yetkililerimize ve tüm 
katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.” 

► SÜREKLİ REKABETÇİLİK İÇİN 
YÜKSEK TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM ŞART

“Süreklilik  ve kalıcı rekabet için 
yüksek teknolojik dönüşümün şart 
olduğunun” altını çizen Sözdinler, 

ÇOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler
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HABER

ÇOSB Sanayide Dijitalleşme Olgunluk
Düzeyi Raporu sonuçları açıklandı

“Firmalarımıza ait Dijitalleşme Olgunluk 
Seviyesi sonuçlarının gerek bölge ve gerekse 
firmalarımız açısından yeni bir gelişim yolu 
oluşturacağına inancım tamdır. Malumunuz 
olduğu üzere, iş dünyası küresel rekabetin 
vazgeçilmez unsuru haline gelen yüksek 
teknoloji kullanımı konusunda ekonomik ve 
sosyal açıdan bir dönüşüm zorunluluğuyla 
yüz yüze kalmış durumdadır. Ülkemizde 
de bir ivme kazanmış olan Sanayide Dijital 
Dönüşüm geçiş süreci, üretici firmalarımızda 
verimlilik, maliyet etkinliği, rekabetçilik 
artışı ve üretimde esneklik imkanı sağlıyor. 
Bu değişime ayak uydurmak zorundayız. 
Türkiye 1. 2. ve 3. sanayi devrimlerinde 
istenilen seviyeyi yakalayamamış bir 
durumda iken; mevcut Endüstri 4.0 sürecini 
çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sağlık, 
enerji, finans, gıda vb. her türlü alanda 
iş yapış şekillerinin değiştiği bu süreçte 
eski teknolojilerden dijital teknolojilere 
dönüşümün zorunlu olduğunu biliyoruz. 
Bölgemizdeki 100 katılımcımızla yapılan 
Çerkezköy OSB Dijitalleşme Olgunluk 
Araştırması sonuçlarının açıklanacağı 
toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum. Endüstri 4.0 kapsamında 
yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızın, 
projemizin bölgemize ve ülkemize hayırlı-
uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Toplantıda birer konuşma yapan Trakya 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut 
Şahin ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Tamer Yılmaz da projenin önemine 
dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

► DİJİTAL OLGUNLUK DÜZEYİ 
ELEKTRONİK VE İLAÇ’TA ÇOK YÜKSEK

Konuşmaların ardından, Yıldız TTO 
ekibinden Doç. Dr. Revna Acar Vural, ‘ÇOSB 
Dijitalleşme Olgunluk Düzeyi Araştırması’ 
raporunun sonuçlarını açıkladı. ÇOSB’de 
faaliyet gösteren 100 firmayla yapılan 
anketlerin sonucunda; bölgedeki firmalar 
açısından teknolojik anlamda oldukça ileri 
seviyede firmaların da bulunduğu, ancak 
ortalama olgunluk düzeyinin, Türkiye geneline 
benzer şekilde, Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında 
olduğu belirtildi.  Araştırmaya katılan ÇOSB 
firmalarının 7 ana başlık altında incelendiği 
ve firmaların farklı alanlarda, farklı 
seviyelerde olabildiği, ancak ortalamada 
bakıldığında Elektrik-Elektronik ve İlaç 
Sektörlerinin dijital olgunluk düzeyi açısından 
öne çıktığı görülmüştür. Araştırmaya katılan 
her bir firmaya da kendi dijital olgunluk 
seviyelerini gösterir raporlarının özel olarak 
gönderildiği de ifade edildi. Bunun yanı 
sıra ‘ÇOSB Sanayide Dijitalleşme Olgunluk 
Düzeyi Araştırması Genel Değerlendirme 
Raporu’nun www.cosb.org.tr 
web sitesinde de erişime açıldığı belirtildi.

ÇOSB Sanayide Dijitalleşme 
Olgunluk Düzeyi Araştırması Genel 
Değerlendirme Raporu’nda dijitalleşme 
anlamındaki gelişim ihtiyacı 
doğrultusunda hem firmalar için özel, 
hem de genel yol haritaları belirlendi. 
Sunulan yol haritası maddeleri şöyle:

■ Dijital dönüşümün sürdürülebilir-
liğini sağlamak için güçlü bir bilgi 
işlem departmanı ve yetkinliği olan 
iş gücü istihdamı gerekmektedir.

■ Şirket hedef ve stratejik planlarına 
dijital dönüşüm faaliyetleri her daim 
eklenmelidir. Belirli aralıklarla izlenmeli 
ve gelinen seviye ölçümlenmelidir.

■ Firma içinde yönetişim 
yaklaşımıyla çalışanların fikir 
ve projeleri teşvik edilmeli, 
ödüllendirilmeli ve uygulanabilir 
olanlar faaliyete geçirilmelidir.

■ Yönetim kadrosunun dijital 
kültürü firma bünyesinde gerek 
eğitimlerle gerekse dijital teknolojilerin 
çeşitli alanlarda uygulanabilirliğiyle 
çalışanlara bir değer algısı olarak 
benimsetmesi ve bu olguyu 

içselleştirmesi için seferber etmesi 
gerekmektedir. Bu durum ayrıca firma 
vizyonuna da yansıtılmalıdır.

■ Ürün ve hizmetleri pazarlamak 
ve müşteri ilişkileriyle operasyonel 
süreçleri bağlamak için dijital 
teknolojiler kullanılmalıdır.

■ Sektöre ve firma dinamiklerine 
uygun kapsamlı bir dijital yol haritası 
takip edilmeli ve teknolojinin 
gelişimine bağlı olarak belirli 
aralıklarda güncellenmelidir.

■ Dijital Dönüşüm Direktörü 
(CDO) veya dijital dönüşüme önderlik 
edecek bir lider ve ekibi netleştirilmeli, 
üstlenilecek görev sorumluluklar 
oluşturulmalı ve aktarılacak kaynaklar 
firma içinde belirlenmelidir.

■ Firma içinde eski teknolojilerin 
kullanımından kaynaklanan darboğaz 
unsurları tanımlanmalı, sınırlar 
belirlenmeli, yeni teknolojiye uygun 
çözümler geliştirilmeli, maliyet/
performans kıstası altında sahada 
uygulama senaryoları oluşturulmalıdır.

■ İlk adım için belirlenen bir dar 
boğaz, yeni dijital 
teknolojiler kullanılarak 
somut uygulanabilir 
hale getirilmelidir. Bir 
sonraki uygulamada ise 
ölçek büyütülmelidir.

■ Firma içinde 
çalışan performans 
verileri, nesnelerden 
toplanan veriler, 
müşteri ve paydaş 
deneyim verileri 
uygun karar destek 
sistemleriyle analiz 
edilmeli, gelecek 
planlamalara yol 
gösterecek şekilde 
anlamlandırılmalıdır.

İŞTE DİJİTALLEŞMENİN 
10 MADDELİK YOL HARİTASI

Sözdinler, Rektör  Tamer 
Yılmaz’a plaket hediye etti.
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Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi (ÇOSB) tarafından 

sürdürülmekte olan Sanayide Dijital 
Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık 
Merkezi Projesi kapsamında proje 
iştirakçisi OSB’lerden Endüstri 4.0 
Laboratuvarına ziyaretler sürüyor. 

ÇOSB yetkilileri tarafından 
yapılan açıklamada, 2018 yılından 
beri devam eden projenin son 
aşamasında Trakya Bölgesinde 
bulunan 15 farklı OSB’den 
ÇOSB’nin Trakya Kalkınma 
Ajansı işbirliğiyle sürdürdüğü 
proje çerçevesinde oluşturulan 
Endüstri 4.0 Laboratuvarına 
gelen ziyaretçilere bilgilendirme 
çalışmaları yapıldığı belirtildi. 

15 farklı OSB’den 9 Şubat 
2022 tarihinden itibaren gelen 
firma yetkililerinin ziyaretleri 
kapsamında, ÇOSB ilgilileri 
tarafından Endüstri 4.0 
teknolojisi ve uygulamaları 
hakkında bilgilendirme yaptıkları 
ifade edildi. Bu ziyaretlerin Mart 
ayının ortasına kadar süreceğini 
belirten ÇOSB yetkilileri, ülkemizde 
tüm sanayi bölgeleri açısından 
örnek bir uygulamanın aktarılıyor 
olmasından memnuniyet 
duyduklarını ayrıca belirttiler. 

erkezköy Organize Sanayi 

ÇOSB-Endüstri 4.0 Laboratuvarını 
15 farklı OSB yetkilisi inceledi
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Tekirdağ’da kurulması planlanan Model Fabrika ile ilgili 
değerlendirme toplantısı, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge 

(ÇOSB) Müdürlüğü 4. Kat Eğitim Salonunda gerçekleşti. 
İşçilik, hammadde, enerji ve süreç verimliliği konularında 

işletmecilere ve personele gerçek bir üretim ortamında 
deneysel eğitimlerin verildiği Model Fabrikaların, 
8 OSB’de kurulduğu belirtildi. 2022-2023 yıllarında 
7 tane daha kurulması planlanan Model Fabrikalardan 
birinin de Tekirdağ’da kurulacağı belirtilirken konu ile 
ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yetkililerin de 
katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. 

Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Tekirdağ 
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 
ilçe kaymakamları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar Daire Başkanı Gültaş Kıran Battal, Sanayi ve 
Teknoloji Tekirdağ İl Müdürü Fahrettin Akçal, ÇOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet 
Özdoğan, Ankara Model Fabrika Müdürü Ufuk Kaya, Ticaret 
ve Sanayi Odası başkanları ve OSB başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım; “Bugünün dünyasında 
daha az enerji tüketen, daha az su tüketen, daha az insan 
gücü kullanan, daha az karbon salınımı yapan, daha az 

hammadde kullanan, daha az 
çevreyi kirleten bir üretim söz 
konusu. Biz elimizde var olanı 
artık daha itinalı kullanmak 
mecburiyetindeyiz. Yeni 
teknolojiler bunlara kapı açıyor. 
Biz de bu yeni teknolojilerden 
faydalanmak zorundayız. 
Çünkü yeni teknolojiler hem 
daha az girdi kullanıyor, hem 
birim başında daha yüksek 
üretim sağlıyor” dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının 
ardından Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Stratejik Araştırmalar 
Daire Başkanı Gültaş Kıran Battal 
ve Ankara Modern Fabrika 
Müdürü Ufuk Kaya, model 
fabrika hakkında bilgi verdi. 
Toplantıda bir değerlendirme 
yapan ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler de, 
yapılacak çalışmaların Bölge 
sanayicisi adına faydalar 
getirmesi temennisinde bulundu. 
Toplantı, Tekirdağ’da kurulacak 
olan Model Fabrika hakkında 
istişare yapılmasıyla sona erdi.

Tekirdağ’da kurulması planlanan Model Fabrika ile ilgili Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Tekirdağ 

‘Model Fabrika’  kurulmasına yönelik
değerlendirme toplantısı yapıldı
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Tekirdağ’da kurulması planlanan 
“Model Fabrika” ile ilgili 

değerlendirme toplantısına 
katılan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Stratejik Araştırmalar 
Daire Başkanı Gültaş Kıran Battal, 
Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ İl 
Müdürü Fahrettin Akçal ve Bakanlık 
yetkilileri; Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) tarafından 
sürdürülmekte olan Sanayide Dijital 
Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık 
Merkezi Projesi kapsamında, Özel 
ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde oluşturulan Endüstri 4.0 
Laboratuvarını ziyaret ettiler.

Burada, ÇOSB yetkilileri 
tarafından Endüstri 4.0 laboratuvarı 
hakkında bilgilendirme yapıldı.  

Okulun diğer bölümlerini 
de gezen Bakanlık yetkilileri; 
organize sanayi bölgeleri açısından 
örnek bir uygulamanın hayata 
geçirilmesinden duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler. 

Tekirdağ’da kurulması planlanan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinden
ÇOSB Endüstri 4.0 Laboratuvarına ziyaret

Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (ÇOSB), Trakya 

Kalkınma Ajansı işbirliğiyle sürdürdüğü 
‘Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim 
ve Danışmanlık Merkezi Projesi’ 
kapsamında Endüstri 4.0 konusunda 
online eğitimler başladı. ÇOSB 
yetkilileri tarafından, proje paydaşları 
olan diğer OSB’lere ve katılımcı 
firmalara yönelik düzenlenen 
online eğitimlerin 7 Şubat 2022 
tarihinde başladığı ifade edildi. 

Dijitalleşme, Nesnelerin İnterneti, 
Yapay Zeka, Büyük Veri, Bulut 4.0 
alt konularını içeren eğitimlerin 
15 Mart 2022’de tamamlanacağı, her 
biri yaklaşık 1.5 saat süren eğitimlerin 
ÇOSB’nin YouTube hesabı üzerinden 
eğitim sonrası paylaşıldığı da belirtildi. 

ÇOSB’nin yürüttüğü Endüstri 4.0 
projesinin bölgede nitelikli eleman 
gelişimine katkı sağlamak kapsamında 
gerek öğrencilere ve gerekse 
konuya ilgili kişilerin gelişimine 
yönelik olduğu kaydedildi.

erkezköy Organize Sanayi 

ÇOSB ‘Endüstri 4.0 Online Eğitimleri’
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinden
ÇOSB Endüstri 4.0 Laboratuvarına ziyaret

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) tarafından 
özel eğitim almış ve çalışabilecek durumdaki hafif 

zihinsel engellilere iş imkanı kazandırmak amacıyla 
hazırlanan ZEKA (Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri 
Atölye ve Yaşam Merkezi) bir başarıya daha imza attı.

ÇOSB ZEKA’ya, Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 
Komisyonu’nun denetimlerini geçerek almaya hak 
kazandığı Erişilebilirlik Belgesi’nin ardından, 
düzenlenen tören ile ‘Erişilebilirlik Bayrağı’ da verildi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 
düzenlenen ve 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 
Erişilebilirlik Logolu Tanıtım töreni Tekirdağ’da 
da, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde 
gerçekleştirildi. Törende, Erişilebilirlik Belgesi almaya 
hak kazanan kurumlara bayrakları takdim edildi. 

ÇOSB ZEKA’ya Erişilebilirlik Bayrağı
► ERİŞİLEBİLİRLİK BAYRAĞI NEDİR?

Erişilebilirlik, herkesin istediği her yere ve her hizmete, bağımsız 
ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesidir. Toplum-
sal yaşama dahil olabilmek için konutlardan başlayarak eğitimden, 
sağlık kuruluşlarına, iş yerlerine; açık ve yeşil alanlara, toplu taşıma 
araçlarına ulaşmak; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek, 
her türlü kaynaktan yayımlanan bilgiyi edinmek gerekir. Erişilebilirlik 
temel bir hak olmakla birlikte diğer hakların kullanılabilmesi için 
bir araç, bağımsız yaşamın temel şartıdır. Aile ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığınca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan 
düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 
Komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık bina-
lar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetlenmektedir. 

Bu denetimler sonucunda ülkemizde engelli ve yaşlılar başta 
olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal 
hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran 

yaşam koşulları sağlayan bina, 
açık alan, toplu taşıma sistemleri, 
hissedilebilir yüzey, asansörler, 
zemin kayganlığının ölçülmesi 
gibi ilgili her konuda erişilebilirlik 
standartlarını taşıyan kuruluşlar 
Erişilebilirlik Belgesine 
sahip olabilmektedir. 

Bu kapsamda erişilebilir 
uygulamaların yaygınlaştırılması 
için görünürlüğünün artırılması 
gerekliliğinden hareketle Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni 
bir adım atarak ülkemizde kulla-
nılacak Erişilebilirlik Logosu’nu 
belirledi. Birleşmiş Milletler 
tarafından tasarlanan Erişilebi-
lirlik Logosu’nun bu amaç için 
uygun olduğuna karar verilerek 
kullanım izni alındı. Erişilebilir 
uygulamaların görünürlüğünün 
artırılması amacıyla belirlenen 
logo, Erişilebilirlik Belgesi almaya 
hak kazananlar tarafından tabela 
gibi görünür alanlarda, broşür, 
kartvizit gibi basılı materyaller 
ile tanıtım ve reklam 
malzemelerinde kullanılabilecek.
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü Çevre 
Tesisleri Laboratuvarı, 1994 yılından bu yana endüstriyel 

atıksuları olan bölge firmalarından belli periyodlarda kompozit 
numuneler alarak akredite laboratuvarında analizler yapıyor. 

Kendini sürekli olarak yenileyerek ve hizmet ağını 
genişleterek yoluna devam eden Çevre Tesisleri 
Laboratuvarıyla ilgili ÇOSB Bölge Müdürlüğü yetkilileri şunları 
söyledi: “1994 yılından itibaren laboratuvarımız, konusunda 
uzman ve deneyimli personeliyle katılımcılarımıza analiz hizmeti 
sunmaktadır. Yaptığı analizlerde uluslararası geçerli yöntemleri 
uygulayan laboratuvarımız, analiz hizmetlerinin güvenirliğinin 
sağlanması ve performansının arttırılması amaçlarına yönelik 
olarak Ocak 2009’da TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun 
olarak Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmuştur. Laboratuvarımız 22 

Temmuz 2010 tarihinden itibaren Türk Akreditasyon Kurumu 
tarafından Akreditasyon Sertifikası ve Şubat 2011 tarihinden 
itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesine 
sahiptir. Numune Alma, Atıksu ve Atık analizleri ile ilgili 
35 parametreden akredite olan laboratuvarımızda 
ihtiyaca göre yeni analiz metotlarının uygulanması 
ve kapsama alınması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Laboratuvarımıza 2021 yılı içerisinde 2 bin 273 adet 
tesisten ve 4 bin 378 adet katılımcımızdan olmak üzere 6 bin 
651 adet numune gelmiş olup, bu numunelere toplamda 19 
bin 79 adet analiz yapılmıştır. Aynı zamanda laboratuvarımızda 
üniversitelerle işbirliği yapılarak tesisin geliştirilmesi için 
arıtılabilirlik vb. proje çalışmaları da yürütülmektedir.”

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü Çevre Temmuz 2010 tarihinden itibaren Türk Akreditasyon Kurumu 

ÇOSB Çevre Tesisleri Laboratuvarı 
uluslararası standartlarda hizmet veriyor

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığıyla Türkiye 

Bilişim Derneği (TBD) 
işbirliği kapsamında dü-
zenlenen ‘Siber Güven-
lik Farkındalık Eğitimi’, 
Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölge (ÇOSB) 
Müdürlüğü 4. Kat Eğitim 
Salonunda geniş bir 
katılımla gerçekleşti. 

ÇOSB’de faaliyet 
gösteren katılımcıların 
Bilgi İşlem sorumlula-
rının katıldığı eğitim 
Türkiye Bilişim Derneği 
uzmanları tarafından 
verildi. Gün boyu süren 
eğitimde değinilen konu başlıkları ise şunlardan oluştu: “Siber 
Güvenlik Temel Bilgiler, Bilgi Güvenliği ve Kurumsal Bilgi Kay-
nakları (ISO 27001), Bulut Bilişim ve Nesnelerin İnterneti (IoT) 
Güvenliği, Internet / Web Güvenliği, Sosyal Medya Saldırıları 

ve Güvenlik Önlemleri, Kablosuz Ağlara Yönelik Saldırıları ve 
Güvenlik Önlemler, Pratik Teknikleri ile Zararlı Yazılım Tespiti, 
Kişisel Verilerin Korunması (KVKK ve GDPR), Sosyal 
Mühendislik ve Son Kullanıcıyı Hedef Alan Saldırılar.”

Sanayi ve Teknoloji 

‘Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi’ ÇOSB’de yapıldı
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HABER

ÇOSB Çevre Tesisleri Laboratuvarı 
uluslararası standartlarda hizmet veriyor

‘Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi’ ÇOSB’de yapıldı

Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi (ÇOSB) 8. Caddede 

bulunan 2. Kısım TIR parkına 
ulaşım yeni uygulamayla daha 
kolay hale geldi. ÇOSB Bölge 
Müdürlüğü tarafından, bölge 
içerisindeki karayollarında trafi-
ğin azaltılması, hatalı parkların 
önlenmesi maksadıyla yaptırı-
lan ÇOSB 2. Kısım TIR Parkı için 
yönlendirme etiketleri sahada 
uygulanmaya başlandı. 

ÇOSB firmalarının güvenlik 
noktalarına uygulanacak 
etiketlerle, firmalara gelen lojistik personelinin TIR Parkının 
imkanlarından ve konumundan haberdar olması sağlanarak, 
yol kenarlarındaki hatalı ve uzun süreli parkların azaltılması 
hedeflenmektedir. Türkçe, İngilizce ve Rusça hazırlanan QR 
kodlu krokiyle, yerli ve yabancı araç sürücüleri kolaylıkla TIR 
Parkına ulaşabilecek. ÇOSB Bölge Müdürlüğü Güvenlik Şefliği 
koordinesinde tüm katılımcı firmaların girişlerine yapıştırılan 

yönlendirme etiketler firmalar tarafından da memnuniyetle 
karşılandı. Modern yapısı ve hizmet alanlarıyla göz dolduran 
ÇOSB TIR Park, 115 TIR ve 29 servis araçlı park alanıyla 7 gün 
24 saat hizmet veriyor. TIR parkının aynı zamanda, hareketli 
ve sabit kameralarla da güvenliği sağlanıyor. Sürücülerin 
her türlü konforunun düşünülerek yapıldığı TIR parkı, araç 
sürücüleri ve sanayiciler tarafından büyük beğeni alıyor.

QR kodlu uygulamayla 
TIR Parkına ulaşım 
daha kolay

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür-
lüğünce Türkiye genelinde düzenlenen “‘Özel Okullar 15 

Temmuz Şehitlerine Mektup Yarışması”’ Lise kategorisinde Özel 
ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. Sınıf  öğrencisi Melis 
Tümen “İl Birincisi” oldu.  Tümen’e ödülü Kapaklı İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İrfan Danışmaz tarafından takdim edildi. Tümen’i tebrik 
eden Danışmaz, “15 Temmuz konulu mektup yarışmasında Tekir-
dağ il birincisi olan Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
12.Sınıf öğrencimiz Melis Tümen’i tebrik ediyorum. Başarılarının 
devamını diliyorum” dedi. Ödül Törenine katılan Özel ÇOSB Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erkan Yalaza da, öğrencisi 
Melis Tümen’i gösterdiği başarısından dolayı kutlayarak, başarılı 
çalışmalarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür-

Özel ÇOSB MTAL 
öğrencisi il birincisi oldu

Özel ÇOSB Mesleki 
ve Teknik Anadolu 

Lisesi (MTAL), Endüstriyel 
Otomasyon Teknoloji 
ve Elektrik Elektronik 
Teknolojileri 12. Sınıf 
öğrencileri, teorik eğitimin 
yanında pratik eğitimlerini de 
sahada öğreniyor. Okulun 12. 
Sınıf öğrencileri, “Endüstriyel 
Elektrik Sistemleri” ve 

“Endüstriyel Proje” ders 
saatlerinde ÇOSB Bölge 
Müdürlüğüne gelerek burada 
Scada Odasını, Sistem 
Odasını ve ÇOSB Konferans 
Salonu Kültür ve Sanat 
Merkezini gezerek çalışmaları 
yerinde gördü. Teknik bir 
gezi niteliğinde devam 
eden ziyarette öğrenciler 
ilgisiyle göz doldurdu.

Özel ÇOSB Mesleki “Endüstriyel Proje” ders 

MTAL öğrencilerinden 
scada odasına teknik gezi
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VAHAP MUNYAR

Dayanıklılığını güçlendir
topluma bir faydan olsun

Ümran Beba, Robert 
Kolej’den sonra 
Boğaziçi Endüstri 

Mühendisliği’nde 
lisans, ardından da 
işletme yüksek lisansını 
bitirdi. Çalışma hayatına 
1986 yılında Barem 
Pazarlama ve Eğitim 
Merkezi’nde başladı.

1988’de Başer-
Colgate’e Marka 
Müdürü oldu. 6 yıl çalıştı, 
Pazarlama Direktörü iken 
1994’te PepsiCo’ya bağlı 
Frito Lay Türkiye’ye geçti:

-   İlk projelerim 
Doritos Panço 
için Tarkan ve 
Mustafa Sandal ile 
gerçekleştirdiğimiz 
lansmanlar oldu.

2006 yılı ve sonrasında 
PepsiCo Doğu Akdeniz 
Bölge Başkanı oldu:

- Türkiye merkezli, Ürdün, Lübnan, Suriye ve 
Irak pazarlarına bakmaya başladım.

2006 yılı Ümran Beba için iki açıdan önemliydi:
• Bunlardan ilki, tek kadın iş birimi genel 

müdürü olmamdı. PepsiCo’da stratejik kadın 
liderleri artırma programı bu dönemde başlamıştı.

• İkincisi ise PepsiCo’nun “Fayda Gözeten 
Performans” vizyonu. Bu vizyon, işle ilgili büyüme, 
kâr, verimlilik, ve Pazar payı gibi sonuçlar elde 
ederken dünya, insan ve ürünler anlamında 

da topluma faydalı işlerin 
yapılmasını öne çıkarıyordu.

O dönemde bir tüketici analizi 
yaparak gelecek çalışmalarda 
ürünlerini satın alan kişileri 
hedeflemeyi düşündü:

- Bu çerçevede dört 
ayaklı bir strateji geliştirdik. 
Bu strateji esnek çalışma 
koşulları, kültürün daha 
kapsayıcı olması, gelişim 
programları ve iletişim 
ayaklarından oluşuyordu.

Geniş bakış açısının 
kişisel ve bölgesel hedeflerde 
başarıya ulaşabildiğini gördü:

- Bir lider, fırsatı gördüğü 
zaman değerlendirmeli 
ve bu bakış açısını yaymalı.

Aynı dönemde Türkiye’de 
GAP Bölgesi “Okuma Odaları”
programını devreye aldırdı:

- Amacımız bölgede Türkçe 
konuşamayan ya da ders dışı 
destek alamayan çocuklara 

destek verebilmekti. Projemiz başladıktan 
birkaç yıl sonra ilköğretimin ardından okula 
devam edemeyen ya da okula devam edemeyen 
kız çocuklarına burs vermeye başladık.

“Kızlarımız Okuyor” adıyla devreye aldıkları 
projenin bugün de sürdürülüyor olmasına sevindi:

- Dolayısıyla bu da bir projenin sürdürülebilir 
olması açısından çok önemli bir örnektir. 
Ben ve ekibim tüm bunları, “Fayda Gözeten 
Performans” vizyonu içinde gerçekleştirdik.

GÖRÜŞ

Ümran Beba (sağda) ve Arzu Çekirge Paksoy kitap tanıtımında.
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2010 yılında PepsiCo Asya 

Pasifik Başkanı olarak ailesiyle 
birlikte Hong Kong’a taşındı:

- Bu görevimde tabii ki performans 
ilk sırada idi ama buna ulaşmak 
için ürün portföyünün sağlıklı 
ürünlerle dengelenmesi, çevre 
ile ilgili hedeflere ulaşılması, 
insan ve toplum ile ilgili projelerin 
hayata geçirilmesi gerekiyordu.

Hong Kong’a giderken 2006 ve 2007 
yıllarında katıldığı iki eğitim programından 
aldığı notları gözden geçirdi:

• Otantik Liderlik Eğitimi
• Otantik Kadın Liderler Eğitimi
Aynı süreçte okuduğu 

bir kitap üzerinde durdu:
- “True North” kitabı, kişinin 

kendi hayat yolculuğunu analiz 
ederek kendi liderlik değerlerini 
belirlemesi açısından bana 
sürekli yön veren bir kitap oldu.

Aldığı eğitimler, okuduğu kitap 
sonrasında kendi değer 
analizini ortaya koydu:

• Yaptığın işi tutkuyla yap
• Başarmak için kararlı ol
• İlişkilerin güven ve saygı ile pekişsin
• Dinle, anla ve empati gücünü kullan
• Destek al, destek ver
• Dayanıklılığını güçlendir
• Perspektifini geniş tut
• Topluma bir faydan olsun
PepsiCo’nun ABD’deki merkezinde 

Global Yetenek Yönetimi, Çeşitlilik ve 
Dahil Etme Kıdemli Başkan Yardımcısı 
iken erken emeklilik isteyen Ümran Beba, 
Robert Kolej’den arkadaşı Arzu Çekirge 
Paksoy’la birlikte, “Değer Yaratan 
Liderler” kitabını yazdı.

Beba, kitabın PepsiCo’daki deneyimlerini 
paylaştığı bölümünde kendi değer 
analizini anlatırken şu noktanın altını çizdi:

- Burada sunduğum değerlerden 
“dayanıklılığını güçlendir” Hong Kong 
döneminin bir yansımasıdır…

Ümran Beba ve Arzu Çekirge Paksoy,
kitapta Salman Amin’den Tuncay 
Özilhan’a Ümit Boyner’den Güler 
Sabancı’ya, Bülent Eczacıbaşı’ndan 
İbrahim Betil’e, Emine Sabancı 
Kamışlı’dan Murat Özyeğin’e, Hakan 
Bulgurlu’dan Tankut Turnaoğlu’na 
kadar iş dünyasının önemli lideri ile 
söyleşilere de yer verdi.

Hürriyet Kitap’tan yayınlanan “Değer 
Yaratan Liderler”i okumakta yarar var…

Filipinler’de ‘Water Hope’, 
Vietnam’da ‘Reading Rooms’

Ümran Beba, Arzu 
Çekirge Paksoy ile 
birlikte yazdığı “Değer 
Yaratan Liderler” 
kitabında PepsiCo Asya 
Pasifik Başkanı olarak 
Hong Kong’da görev 
yaptığı dönemde hayata 
geçirdikleri projelerden 
örnekler paylaştı:

• Filipinler’de “Su 
ile Gelen Umut” (Water 
Hope): İçecek suya 
ulaşamayan semt ve 
köylere su ulaştırmak 
için kurulan su tankları 
ve buralardan çok uygun 
fiyata su alıp satan 
girişimci kadınlar projesi.

• Filipinler ve Pakis-
tan’da “Bir Litre Işık” (Liter 
of Light): Plastik şişeler, ça-
maşır suyu ve filtre edilmiş 

su ile güneş enerjisi sayesinde köy evlerine ışık sağlamak.
•       Vietnam’da Okuma Odaları (Reading Rooms): 

Kitap almaya gücü olmayan, ağırlıklı köyde yaşayan 
çocukların ulaşabileceği ve okuyabileceği kitapların 
bulunduğu bir bölge kütüphanesi yaratmak.

Asya Pasifik Bölgesi’ni şöyle tanımladı:
-          Asya Pasifik Bölgesi, gelişmiş, gelişmekte 

olan ve gelişme yolculuğuna yeni başlayan ülkelerden 
oluşuyordu. Dolayısıyla iş yaptığımız ülkelerin, 
halkı için anlamlı projeler yapmamız zorunluydu.

Değer Yaratan Liderler/Hatice Ümran 
Beba-Arzu Çekirge Paksoy/Hürriyet 
Kitap/ Yönetim-İş Geliştirme-
Kalite/240 sayfa/Baskı 2022
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SÖYLEŞİ

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler:

Rusya-Ukrayna savaşı ekonomiye
tahripkar bir etki yapmadan bitsin

ARİF ESEN

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler, savaşın Türkiye’ye 

vereceği zararları Global Sanayici’ye anlattı. 
Sözdinler, “Rusya ve Ukrayna ile çok önemli 
ekonomik ilişkilerimiz mevcut. Türkiye 
açısından her iki ülke de vazgeçilemez 
konumdalar. Rusya’ya önemli oranda 
enerji bağımlılığımız var. Savaş uzarsa 
enerji, turizm, havacılık, inşaat/
müteahhitlik, gıda sektörleriyle uluslararası 
taşımacılık alanında çok olumsuz etkileri 
olur. Temennim bu savaşın Türkiye 
ekonomisine daha çok zarar verecek 
boyutlara ulaşmadan, tahripkar 
bir etkisi olmadan sona ermesidir” dedi.

- Sayın Sözdinler, Türkiye ekonomik 
dengeler açısından pek parlak 
olmayan bir dönemden geçerken 
patlak veren Ukrayna-Rusya savaşını 
değerlendirerek en sıcak konudan 
söyleşimize başlamak istiyorum.

- Her iki ülkeyle de çok önemli ekonomik 
ilişkilerimiz var. Türkiye açısından 
vazgeçilemez konumdalar. Rusya’ya önemli 
oranda enerji bağımlılığımız var. Enerji, 
turizm, havacılık, inşaat/müteahhitlik, 
gıda sektörleriyle uluslararası taşımacılık 
alanında çok olumsuz etkileri olur. 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
Ukrayna topraklarındaki iki özerk bölgenin 
bağımsızlığını tanıdığını açıklamasının 
ardından iki ülkeyle Türkiye arasındaki 
ticaret hacmini ve çeşitliliğini inceledim. 

Sözdinler, “Rusya ve 
Ukrayna ile Türkiye’nin 
çok önemli ekonomik 
ilişkileri mevcut.  
Temennim bu savaşın 
Türkiye ekonomisine 
daha çok zarar verecek 
boyutlara ulaşmadan sona 
ermesidir. Döviz kurları 
ve enerji fiyatlarında 
böylesi bir olumsuzluğun 
yaratacağı hırpalanma 
tümüyle sanayicinin 
belini büker” dedi. 
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2021’de Rusya’ya ihracatımız 5 milyar 290 
milyon dolar, bu ülkeden ithalatımız 27 
milyar 600 milyon dolar olmuş. Rusya’dan 
ithalatımızda doğalgaz ve başta buğday 
olmak üzere tarım ürünleri ağırlıklı bir 
yere sahip. Savunma sanayi, hububat ve 
turizm alanında önemli bir partnerimiz olan 
Ukrayna’ya ihracatımız ise 2021’de 2 milyar 
600 milyon dolar, bu ülkeden ithalatımız ise 
4 milyar 4 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 
Meyve ve sebze ihracatımız açısından 
çok önemli pazarlar Rusya ve Ukrayna. 

Rusya’dan Türkiye’ye 2021’de yaklaşık 4 
milyon 700 bin turist gelmiş ve en çok turist 
gönderen ülke olmuş. Geçen yıl Ukrayna’dan 
Türkiye’ye gelen turist sayısı ise 2 milyon 
100 bin kişi olmuş. Türkiye’nin gıda 
ithalatında yüzde 40, turizmde yüzde 25, 
doğalgaz ithalatında yüzde 50 payı bulunan 
her iki ülkede de çok sayıda yatırımımız ve 
faaliyet gösteren iş insanımız var. 

Temennim bu savaşın Türkiye 
ekonomisine daha çok zarar verecek 
boyutlara ulaşmadan sona ermesidir. 
Döviz kurları ve enerji fiyatlarında böylesi 
bir olumsuzluğun yaratacağı hırpalanma 
tümüyle sanayicinin ve çiftçinin belini büker.
► FİYAT İSTİKRARI SAĞLANMALI

- Zorlukları ve krizleri aşma konusunda 
neredeyse bağışıklık kazandığını 
düşündüğüm reel sektör pandemiyle 
birlikte girdi maliyetlerinde beklemediği 
faturalarla karşılaştı. Artan navlun, 
hammadde, petrol fiyatlarından tutun 
da üretim için vazgeçilmez olan enerji 
tarifelerine yapılan zamlara karşı sanayici 
nasıl bir üretim planı-programı yapıyor?

- Dergimizin önceki sayılarında şöyle 
yazdığımı anımsıyorum: “Akaryakıta 
yüksek oranlı ve arka arkaya gelen zamlar, 
kurdaki hızlı ve dengesiz yükselişle oluşan 
oynamalar, elektrik ve doğalgaza şaşırtıcı 
oranlarda yapılan artışlar bizim üretim 
planlarımızı ve hesaplarımızı alt-üst ediyor. 
Her gün oturup yeni planlama, gelir-gider 
hesabı yapmaya mecbur kalıyoruz.”
► ELEKTRİK VE DOĞALGAZ 
FİYATLARI NEREDEN NEREYE GELDİ?

Dönüp dolaşıp fiyat artışlarına
geliyoruz. Enflasyon mutlak surette 
kontrole alınmalı, fiyat istikrarı 
sağlanmalı. Son dönemdeki yüksek 
oranlı zamlar, kısıntı ve kesintilerle çok 
büyük bir enerji sorunu ile karşı karşıya 
kaldık. ÇOSB katılımcılarının yalnızca 
enerji girdilerinde yaşadığı sıkıntıyı 

şu maliyet hesabıyla anlatayım: Ocak 
21-Aralık 21 diliminde sanayicinin 
kullandığı ham elektrik kWh 2.6 katına 
çıkarak yüzde 160 zamlandı. Aralık 
21-Ocak 22 diliminde ham elektrik birim 
fiyatı 1.2 katına çıkarak yüzde 21 arttı. 

Yine çok önemli girdilerimizden 
doğalgazda Ocak ‘21-Aralık ‘21 diliminde 
doğalgazın ham metreküpü paçalda 3.5 
katına çıkarak yüzde 252 zamlandı. Yalnızca 
Aralık 21-Ocak 22 diliminde doğalgazın ham 
birim fiyatı 1.5 katına çıkarak yüzde 49 arttı.

Sadece enerjideki girdileri verdim. 
Bunun hammadde, lojistik, işçilik 
maliyetlerini de hesaba katarsak reel 
sektörün nasıl bir yaşamsal mücadele 
içinde olduğunu göreceksiniz.

Reel sektörün daha çok 
üretim, daha çok ihracat, 
daha çok istihdam iştahına 
yukarıda saydığım olum-
suzluklar tuz-biber ekerken 
şimdi de kontrolü elimizde 
olmayan, bütün dünya 
dengelerini değiştirecek 

Son dönemdeki yüksek oranlı zamlar, kısıntı ve kesintiler-
le çok büyük bir enerji sorunu ile karşı karşıya kaldık. 

ÇOSB katılımcılarının yalnızca enerji girdilerinde yaşadığı 
sıkıntıyı şu hesapla anlatayım: Ocak 21-Aralık 21 diliminde 
sanayicinin kullandığı ham elektrik kWh 2.6 katına çıkarak 
yüzde 160 zamlandı. Aralık 21-Ocak 22 diliminde ham elek-
trik birim fiyatı 1.2 katına çıkarak yüzde 21 arttı. 

SÖYLEŞİ

2021 OSB’DE ELEKTRİK HAM FİYATLARI (kWh-TL)

2021 ELEKTRİK HAM 
BİRİM FİYATI

Ocak 21 0,40806
Aralık 21 1,06453
Ocak 22 1,29033

2021 YILI OSB’DE DOĞALGAZ HAM BİRİM FİYATLARI (m3-TL)
2021 Fabrikalar Proses %60 Fabrikalar Proses %40 Fabrikalar Proses Paçal
Ocak 21 0,135056 0,135056 0,135056
Aralık 21 0,396898 0,594267 0,475846
Ocak 22 0,594267 0,890320 0,712688
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Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. 
Türkiye’yi derinden etkileme 

parametrelerine sahip bu savaşın, 
enerji ve emtia fiyatlarını çok 
yukarı çekmeden, büyük insanlık 
dramları yaratmadan uzlaşmayla 
sonuçlanmasını arzuluyoruz.
► FİNANS SEKTÖRÜ 
FIRSATÇILIK YAPMAMALI

- Reel sektöre Kredi Garanti 
Fonu’ndan 60 milyar liralık 
fon ayrıldı. Ayrıca Eximbank 
destekleri var. Pandemi ve 
kriz döneminde bankaların 
reel sektöre yaklaşımını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

-  KGF’nin 60 milyar liralık fonu 
kuşkusuz çok önemli. 500 milyar 
dolar ihracat hedefinin ortaya 
konduğu bir aşamada bu fonun 
üretim ve yatırım dışında kullanılıp kullanılma-
dığı denetlenmelidir. Kuşkusuz sanayicimiz 
ihtiyaç duyduğunda Eximbank desteklerine 
başvuruyor. Bankalardan kredi kullanmak ise 
çok maliyetli. Merkez Bankası’nın politika faizi 
yüzde 14, ticari kredi faizlerinde rotatif krediler-
de bankalar yüzde 46’ya kadar faiz uyguluyor. 
Oysa Merkez Bankası yüzde 14 faizle banka-
lara kredi veriyor, bankalar aldıkları bu krediyi 
Hazine’ye yüzde 20 civarında faizle borç veriyor. 
Reel sektör uygun kredi mekanizmalarıyla 
desteklenmelidir. Finans sektörü yaşanan kriz 
nedeniyle fırsatçılık yapmaya kalkışmamalıdır.

► BÖLGENİN DİJİTAL 
OLGUNLUK FOTOĞRAFINI ÇEKTİK 

- ‘ÇOSB Sanayide Dijitalleşme Olgunluk 
Düzeyi Araştırması Genel Değerlendirme 
Raporu’nu açıkladınız. Bu kapsamlı araştırma 
hakkında neler söyleyeceksiniz?

- Rapor, Trakya Bölgesinde katma değeri, tek-
noloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürünlerin üre-
tilmesi, küresel anlamda üst sıralara erişilmesi, 
yenilikçi üretim metotlarına uygun uluslararası 
standartlarda mesleki eğitim altyapısının oluş-
turulması amacıyla hazırlandı. Bu çalışmamız 
‘Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışman-
lık Merkezi Projemiz’ açısından da çok önemli. 
Dijitalleşme Olgunluk Seviyesi sonuçlarının 
gerek bölge ve gerekse firmalarımız açısından 
yeni bir gelişim yolu oluşturacağına inancım 
tamdır. Bu çalışmayla Bölgenin Dijital Olgunluk 
fotoğrafını çektik. Malumunuz olduğu üzere, iş 
dünyası küresel rekabetin vazgeçilmez unsuru 
haline gelen yüksek teknoloji kullanımı konu-
sunda ekonomik ve sosyal açıdan bir dönüşüm 
zorunluluğuyla yüz yüzedir. Ülkemizde de ivme 

kazanmış olan Sanayide Dijital Dönüşüm geçiş 
süreci, üretici firmalarımızda verimlilik, maliyet 
etkinliği, rekabetçilik artışı ve üretimde esneklik 
imkanı sağlıyor. Mevcut Endüstri 4.0 sürecini 
çok iyi değerlendirmeliyiz. Her türlü sektörde 
iş yapış şekillerinin değiştiği bu süreçte eski 
teknolojilerden dijital teknolojilere dönüşümün 
zorunlu olduğunu biliyoruz. Bölgemizdeki 100 
katılımcımızla yapılan Çerkezköy OSB Dijital-
leşme Olgunluk Araştırması sonuçlarına göre 
Elektrik-Elektronik ve İlaç Sektörlerinin dijital 
olgunluk düzeyi açısından öne çıktığı görüldü. 

7 ana başlık altında incelenen firmaların 
farklı alanlarda, farklı seviyelerde olabildiği, 
teknolojik anlamda oldukça ileri seviyede firma-
ların da bulunduğu, ancak ortalama olgunluk 
düzeyinin, Türkiye geneline benzer şekilde, 
Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında olduğu belirlendi. 
► ZEKA MERKEZİMİZ BÜYÜYECEK

- ÇOSB Zihinsel Engelliler Korumalı 
İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi 
(ZEKA) projeniz faaliyete geçti. 
Projenin geldiği aşamayı anlatır mısınız?

- ZEKA, ÇOSB’nin bir sosyal sorumluluk pro-
jesidir. Projede toplam 12 atölye bulunuyor. Bu 
atölyelerden üçü faaliyete geçti. Çetin Group, 
Beks Çorap İçgiyim San. ve Tic. A.Ş. ile Arçe-
lik A.Ş. atölye açan katılımcılarımız. ZEKA’da 
toplamda 120 hafif zihinsel engelli istihdam 
edilecek. Hafif zihinsel engelliler için tasarlan-
mış korumalı işyeri atölyelerde bu bireyler hem 
kendileri, hem de aileleri için maddi kazanç 
elde edecek. Merkezimiz katılımcı firmalarımı-
zın engelli istihdamına katkı sağlayacak. En 
önemli noktaysa toplumdan izole ve sosyal 
açıdan desteğe ihtiyacı olan zihinsel engelli 
kardeşlerimizi hayatın içinde tutmaktır. ●

SÖYLEŞİ
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Prof. Dr. Sema  
Kalaycıoğlu
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Global Stratejist Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu:

Rusya-Ukrayna çatışmasının
tarihi bir arka planı var

GİRAY DUDA

Ticari ilişkilerimizin yoğun olduğu, kuze-
yimizdeki iki komşu ülke birkaç haftalık 
gerilim sonrasında savaşa tutuştular. 

Rusya, Ukrayna’yı işgal etmek için askeri 
harekat başlattı. Çok çeşitli konularda tartış-
malar ve açıklamalar olmasına rağmen bu 
savaşın neden başladığını ve bundan sonra-
sında neler beklenebileceğini global stratejist 
Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu ile konuştuk. 

- Sayın Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu, bu söy-
leşiyi yaptığımız sırada Rusya’nın Ukrayna’ya 
yönelik işgal harekâtı devam ediyordu. Önce 
neler olup bittiğini konuşalım.

- Evet, yine savaş ve istilaya dönen 
bir çatışma ile karşı karşıya dünya. İlan 

edilmemiş bir savaş ve bir egemen ülkenin 
işgalini görüyoruz. Üstelik bu savaş, Suriye 
ve Yemen iç savaşları gibi vesayet savaşı 
değil. Tarafların asaleten yürüttüğü bir 
savaş. Ucunda da büyük bir tehlike var. 
Eğer sağduyu galip gelmezse, bu nükleer 
silahlarla yapılacak bir üçüncü dünya 
savaşına kadar gidecek bir süreç. Önce 
“aslında hedefimiz Ukrayna’yı tümü ile ilhak 
etmek değil” açıklaması yapan Kremlin, bir 
taraftan ülkeyi ikiye böleceğini açıkça ortaya 
koydu. Diğer taraftan Kiev’i kuşattı. Vlademir 
Putin ancak bir rejim değişikliği olursa 
kuşatmayı durduracağını ima ediyor. 

Seçildiğinde “ülkemin refahı ve güvenli 
geleceği için şeytanla bile masaya otururum” 
diyen Volodimir Zelenski’yi  “neo Nazi”  ilan 

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu, 
“Arka planın bir kısmı 
Ukrayna’nın Sovyetlerin 
yıkılmasından bugüne 
kadar geçen zaman içinde 
Rusya ile dalgalı ilişkilerinin 
yarattığı birikimli kinden 
kaynaklanıyor. Bu tarihi arka 
plana, Ukrayna’nın zengin 
tarım topraklarıyla kıymetli 
yeraltı kaynaklarını, Karadeniz 
hâkimiyeti ile ilgili tasavvurları 
ve nihayet NATO ve AB nin 
Doğu’ya doğru ilerlemesini 
de ekleyecek olursak işte size 
bugünlere nasıl gelindiğinin 
kısa özeti” dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı 
Volodimir Zelenski

Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin
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ederek görevden ayrılmasını istiyor. 
► UKRAYNALILARI ÇOK İYİ ANLIYORUZ

- Putin’in amacı Zelenski’yi indirmek 
ise onun yerine kimi getirebilir? 

- Mutlaka Belarus Devlet Başkanı 
Aleksandr Lukaşenko benzeri biri var 
gündeminde. Bu Yevhen Murayev mi? 
Bilmiyorum. En son yerel seçimlerde 
Ukrayna’da büyük başarı sağlayan Murayev, 
Moskova yanlısı olmakla itham ediliyordu. 
Ama şimdi bu işgal onu bile Rusya kuklası 
olmaktan caydırmış olabilir. Bu açıdan henüz 
olayların başındayız. Ama bir halk direnişi 
görüyoruz. Kanlarının son damlasına kadar 
vatan topraklarını savunacaklarını ilan eden 
Ukraynalılar bize bir şeyler hatırlatıyor olmalı. 
Çok değil iki kuşak önce, çepeçevre Anadolu 
ve İstanbul yedi düvelin işgalindeyken, 
Atatürk de atalarımıza ölmeyi emretmemiş 
miydi? Kadını, erkeği, genci ve yaşlısı ile biz 
vatan savunmasının ne olduğunu bilen bir 
millet olarak, bu nedenle Ukrayna halkının 
direnişini en iyi anlayan ülkelerden biriyiz.
► ‘EBEDİYETE KADAR BİRLİKTE OLACAĞIZ’

- Dünyayı böylesine sarsan olayların 
tek bir nedeni olmaz. Öncelikle 
Rusya’nın neden böyle bir askeri 
harekâta giriştiğini anlatır mısınız?

- Gerçekten tek bir neden yok. Ama bir 
kere tarihi bir arka plan var. Bu tarihi arka 
planın bir kısmı kadim tarihin Putin’de 
yarattığı özlem ve ilham. Bir kısmı ise 25 
Aralık 1991’de Sovyetler’in çökmesinden 
tam dört gün önce birlikten, “ebediyete 
kadar birlikte olacağız” sloganı ile ayrılan 
Ukrayna’nın o tarihten bugüne kadar geçen 
zaman içinde Rusya ile dalgalı ilişkilerinin 
yarattığı birikimli kinden kaynaklanıyor. Bu 
tarihi arka plana, Ukrayna’nın zengin tarım 
topraklarıyla kıymetli yeraltı kaynaklarını, 
Karadeniz hâkimiyeti ile ilgili tasavvurları 
ve nihayet NATO ve AB nin Doğu’ya doğru 
ilerlemesini de ekleyecek olursak işte size 
bugünlere nasıl gelindiğinin kısa özeti. 
► MINSK’TEKİ BİR DİZİ ANLAŞMA

- Tarafların ve taraf olmayan ülkelerin 
sözcülerinin her konuştuklarında sözünü 
ettikleri Minsk Anlaşması neydi ve 
Rusya ile Ukrayna arasındaki hangi 
anlaşmazlığa çözüm getiriyordu?

- Minsk Anlaşmaları, Ukrayna’nın Donbas 
bölgesinde cereyan eden ve 2014 yılından 
itibaren şiddetlenen silahlı çatışmaları 
sonlandırmak için yapılan bir dizi anlaşmaya 
verilen ad. Belarus’un başşehrinde yapılan 
toplantılar ve imzalanan anlaşma metinleri 

dolayısı ile bu ad verilmiştir. İlk bilinen 
Minsk Protokolu 2014’te imzalanmıştı. 
Üçlü bir grup taraf olmuş, Ukrayna, Rusya 
ve Donbas’daki koşulları izleyip raporlayan 
OSCE (AGİT) yani Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı arasında oluşturulmuş bir 
protokoldür. Ama Fransa ile Almanya da aracı 
görevi ifa etmişlerdir. Yoğun görüşmelerden 
sonra 5 Eylül 2014’te imzalanan bu ilk Minsk 
Protokol’una, belirttiğim üçlü grubun yansıra, 
tanınmaksızın ayrılıkçı Donetz (Donetsk 
People’s Republic/DPR)  ve Luhansk 
(Luhansk People’s Republic/LPR)  
liderleri de imza koymuştu.
► MINSK 1’DEN MINSK 2’YE UZANAN KISA YOL

Putin Rusya’nın, hem Batı Avrupa, hem 
de Ukrayna’ya karşı “Doğal Gaz” silahını her 
zaman kullanacağını düşündü. Bunun için 
başlangıçta hep rahat hareket etti. Hatta 
Minsk 1 anlaşmasını izleyen dönemde 17 
Ekim’de Milano’da yapılan “mini zirvede” bu 
özgüven ile sergilediği tatlı sert, uzlaşmacı 
görünüm, ama kararlı tutumu ile gözlemcileri 
endişelendirmeye devam etti. Nitekim 
netameli bu mini zirve’den ayrılırken, sarf 
ettiği Novorossiya’nın çağrıştırdığı anlam, 
Ukrayna-Rusya ve daha genelinde Rusya ve 
Batı ilişkilerinin ne kadar zor bir düzlemde 
olduğunu gösterdi. Novorossiya,19. Yüzyılda 
Osmanlı-Rus savaşından sonra, Rus 
Çarlığının eline geçen Kuzey Karadeniz ve 

UZMAN GÖZÜYLE ANALİZ

Yaptırımlar dolayısıyla kendi dara düşen Rusya, Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu ithal ürünlerini gönderemeyebilir veya Türkiye’den karşıla-

yamayacağı taleplerde bulunabilir. Suriye’de ve Libya’da da, yabancı güç 
olarak bir anlamda paydaş ülke konumunda olduğumuz Rusya, Türkiye’yi 
kuzeyden kısmen, Doğudan ve Güneyden çevirmiş olmanın karşılığını, 
Türkiye’yi de NATO’ya karşı kullanacak şekilde almak isteyebilir. 
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özellikle Kırım topraklarında kurulan Odesa 
yönetimine verilen addı. Odesa ve mücavir 
alanı, bugün kısmen Rusya’ya devrolunan 
Kırım’ı ve Güney Ukrayna’yı işaret ettiği 
için, ne yapılırsa yapılsın, Putin’in 
kafasındaki  “Yeni Rusya”nın, gelecekte 
yeni sürprizler hazırlayabileceğini hatırlattı. 
► MINSK 1, OCAK 2015’TE ÇÖKTÜ

Putin, Minsk 1 çerçevesine ne ölçüde 
ve ne kadar zaman uyacaktı? O sırada 
yeni seçilen Başkan Porochenko’nun da 
zafer konuşmasında “Kırım’ı asla Rusya’ya 
bırakmayacaklarını” söylemesi ve AB 
ile NATO’ya göz kırpması da ipleri gerdi. 
Doğu Ukrayna’da başlayan çatışmalarla 
Minsk 1 anlaşması Ocak 2015’te çöktü. 
Amacı bölgesel çatışmaları durdurup, sınır 
çevresinde güvenli alan oluşturma olan 
üçlü temas grubu anlaşmayı yeniden 
gözden geçirdi.  İşte böylece Minsk 2 
anlaşması 12 Şubat 2015’te imzalandı.
► HEM RUSYA HEM DA UKRAYNA UYMADI

- MINSK 2 Anlaşması anlaşıldığı 
kadarıyla öncekinin eksikliklerini 
tamamlayıp daha kapsamlı bir 
barış güvencesi ortaya koymayı 
amaçlamış. Peki uygulanabildi mi?

- Birinciden daha kapsamlı olan Minsk 2, 
ateşkesin yan sıra, ağır silahların bölgeden 
çekilmesi, savaş esirlerinin değiş tokuşu, 
sınırın iki tarafında 50’şer kilometrelik 
bir güvenlik alanının oluşturulması, bu 
alanın silahlardan arındırılması ön plana 
çıktı. Minsk Protokolü 12 temel esasa 
dayanıyordu. Kâğıt üzerinde çok şık gözüken 
bu maddelerin uygulamaya geçmesi kolay 
değildi. Bir uzlaşma şablonuydu. Minsk 2’yi 
isterseniz kapsamlı bir barış planı olarak 
düşünelim. O tarihte bölgede kan akmaması 
için cılız bir umut olmuştu. Ukrayna ve Rusya 
sınırı ile ateş hatlarının sürekli denetlenmesi, 
gayri meşru bir şekilde tutulan savaş 
esirlerinin karşılıklı salıverilmesi, insanlık 
dışı muamelelerin sonlandırması ve bölgede 
bulunan yabancı milislerin ayrılması için 
verilen sözler gerçekten umuttu. 

Ama sözler hem Rusya, hem de Ukray-
na tarafından tutulmadığı gibi, Donetz ve 
Luhansk’a bir tür özerklik verilmesi ile ilgili 
hükmün yanına Kiev hiç yanaşmadı. Bölge-
nin altyapı açısından yenilenmesi, sağlık, 
güvenlik ve eğitim hizmetlerinin götürülmesi 
gibi insani önlemlerde sınıfta kaldı. Açıkçası 
Kiev yönetimi bunlar için aldığı dış yardımı da 
kullanmadı, kullanamadı. Belki de zaten el-
den çıkacağını düşündüğü bu bölgeye yatırım 
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Pekin Olimpiyatları için bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (sağda) 
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in (solda) yeni dünya düzeni 

üzerine 15 maddelik kapsamlı bir anlaşmaya imza attılar.

Rusya ve Çin, ABD’ye karşı ‘Yeni 
Dünya Düzeni’ için ittifak yaptı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in 4 Şubat 2022’de Pekin’de 
imzaladığı ortak bildiri uzmanlar 
tarafından yeni dünya düzeninin 
önemli bir işaret fişeği olarak 
gösterildi. 15 maddelik ‘Yeni Bir 
Döneme Giren Uluslararası İlişkiler 
ve Sürdürülebilir Küresel Kalkınma 
Hakkında Rusya Federasyonu’nun 
ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ortak 
Bildirisi’ başlıklı metinde dikkat 
çeken şu ifadelere yer verildi: “İki 
ülke, uluslararası ilişkilerde yeni 
bir dönemin başladığını, yeni güç 
dağılımının oluştuğunu, bu nedenle 
uluslararası toplumun kalkınma 
hedefli yeni bir uluslararası düzen 
talep ettiğini saptıyor. İki ülke, 
dış politika koordinasyonunu 
güçlendirme, gerçek çok taraflılığı 
sürdürme, çok taraflı platformlarda 
işbirliğini güçlendirme, ortak 
çıkarları savunma, uluslararası 

ve bölgesel güç dengesini 
destekleme ve küresel yönetişimi 
iyileştirme hedefini ortaya koyuyor. 
İki ülke, aralarındaki ilişkilerin, 
Soğuk Savaş döneminin askeri-
politik ittifaklarından daha üstün 
olduğunu ilan ediyor. İki ülke, 
“Rusya-Hindistan-Çin” formatı 
dahilinde işbirliğini geliştirmeyi 
hedefliyor. İki ülke, Kuşak ve Yol 
İnisiyatifi’ne paralel ve eşgüdümlü 
olarak Büyük Avrasya Ortaklığını 
inşa etmeye odaklandıklarını 
ifade ediyor. İki ülke, NATO’nun 
genişlemesine karşı çıkıyor. ABD 
saldırganlığına karşı işbirliği içinde 
bulunacaklarını ilan eden İki ülke 
ABD’nin renkli devrim girişimlerine 
karşı çıktığını belirterek bu alanda 
işbirliği yapacaklarını ilan ediyor. İki 
ülke, ABD’nin yaptırımlarına karşı 
çıktıklarını kaydederek, ekonomik 
eşitsizliğe karşı ortak mücadele 
edeceklerini vurguluyor.”
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yapmaktan kaçındı. Etnik farklılıklarından 
dolayı ihmal edilen bölge zaman içinde ça-
tışmalarla kan, ayrılan bölge insanı ile nüfus 
kaybına uğradı. O tarihlerde yaklaşık 700-
800 bin olarak tahmin edilen nüfusun bir 
kısmının Rusya tarafına Rostow’a geçtiği, bir 
kısmının, Ukrayna içlerine dağıldığı, önemli 
bir kısmının ise Belarus’a geçtiği biliniyor.  
► DONETZ, LUHANSK VE 
KHARKIV SORUNLU BÖLGE

- İki ülke arasında yakın tarihte 
de birçok daha küçük çaplı silahlı 
çatışmalar yaşanmıştı. Bugünlerin 
habercisi miydi bu çatışmalar?

- Evet, Kırım Rusya’ya geri döndüğünden 
beri Ukrayna’nın Doğusu kaynıyordu. 
Bu kısmen Kırım’ın Rusya’ya karadan 
da bağlanması gereği, kısmen Donetz, 
Luhansk ve Kharkiv’deki etnik farklılıklardan 
kaynaklanıyordu. Ama birinci nedeni 
amaç olarak da kabul edecek olursak, o 
zaman, Don Nehrinin doğusunda kalan 
tüm toprakların da Rusya’ya geçmesi ve 
Ukrayna’nın Don Nehrinden öteye toprağının 
kalmaması demekti. Ben Mart 2016 da 
Amerikan savunma bakanlığından yapılan 
bir açıklamayı iyi hatırlıyorum. Minsk 2 
Anlaşmasının imzalanmasından sonra 
Donbas’ta en az 430 Ukrayna askerinin 
öldüğü ve Rusya’nın “emir-komuta” hattından 
bölgeye ağır silahlar, zırhlı araçlar aktardığı 
bildiriliyor ve bu bilgi bölgede gözetimi 
sürdüren AGİT yetkilerince onaylanıyordu. 
Aynı tarihlerde Rusya aslında çatışmalara 
ve dolayısıyla anlaşmalara taraf olmadığını 
açıklıyordu. Öte taraftan gözenekli sınırdan 
giysilerinde Rusya Silahlı Kuvvetleri işareti 
bulunan silahlı adamlar rahat rahat girip 
çıkıyordu. Ukrayna’nın en doğusundan 
Donets, Luhanks ve Kharkiv başta olmak 
üzere bölgelere Rus silahları, askerleri ve 
nihayet tankları daha o tarihte rahat girip 
çıkıyordu. Rusya 2016 ile 2020 arasında 
bölgeye bir kurtarıcı izlenimi vererek, 
zafiyetlerin yarattığı fırsatı, bölge halkına 
bir vuslat olarak sunarak iyi bir algı 
yönetimi yaptı. Bölgeyi üvey evlat 
gibi gören Ukrayna ise iyi yönetemedi.  
► RUSYA’YA KATILMAYA HAZIRDILAR

Geçen yılın son günlerinde Rusya Genel 
Kurmay Başkanı Valery Gerasimov Kiev’in 
Minsk Anlaşmalarına uymadığını, Ukrayna 
silahlı kuvvetlerinin dişine, tırnağına kadar,  
ABD silahları ile teçhizatlandırıldığını söyledi. 
Özellikle Javelin anti-tank füze sistemleri ile 
Türkiye yapımı silahlı insansız hava araçla-

rının (SİHA) Ukrayna’nın elinde bulunması 
bardağı taşıran son damla oldu. Belki de 
kurdun kuzuya verdiği bir “artık suyumu çok 
bulandırdın” mesajıydı. Rusya’nın bu neden-
le 21 Şubat 2022 de Donetz ve Luhansk 
Cumhuriyetlerini tanıması, ertesi gün Minsk 
anlaşmalarının artık hükümsüz olduğunu 
bildirmesi beklenmedik bir şey değildi. Do-
netz ve Luhansk 2015 yılından beri Rusya’ya 
katılmaya hazırdı. Tabii bütün bunlar, nerede 
duracağı belli olmayan Rusya saldırganlığını 
mazur göstermiyor. Baltık ve ötesine saldığı 
korkuyu meşru kılmıyor. Ama şimdi Rusya 
bölmeye çalıştığı NATO’yu ve kendi içinde so-
runlar yaşayan AB yi kenetlenmiş hale getirdi. 

► POLONYA, LETONYA, LİTVANYA 
VE ESTONYA HUZURSUZ

- Ülkesinde otoriter bir yönetim tarzını 
tercih eden Rusya Cumhurbaşkanı 
Vladimir Putin’in çevre ülkeleri de kontrol 
altına almak ve işgalci amacını başka 
yerler ve ülkelerle sürdüreceği tezleri 
ileri sürülüyor. Eski Sovyetler Birliği’ni 
canlandırma amacında olduğu belirtiliyor. 
Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir?

- Geçmişin acıları, şimdi nice endişeyi 
tetikliyor. Polonya’da, Letonya’da, Litvanya’da 
ve Estonya’da büyük bir huzursuzluk var. 
Yani Rusya, Don nehrinin Doğu’sunu tahkim 
etmek için Volga boylarına, Baltık kıyılarına 
ve Batı’ya siber saldırı tehditleri ile korku 

Putin Ukrayna’ya karşı 1 milyon aktif askerinden 
150 binini sahaya sürdü ve bu ülkeyi kuzeyden, 

doğudan ve denizden kuşatma altına aldı. 255 bin aktiv 
askeri olan Ukrayna ordusu bu devasa güç karşısında 
gönüllülerle birlikte direnmeye, işgali önlemeye çalışıyor.
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salıyor.  Artık ölümü gösterip, 
sıtmaya razı etmeye çalıştığını 
söylemek için çok geç. Tırmanan 
endişe, alınan onca NATO önlemi 
ve dozu artan yaptırımlarla 
tırmanan gerilim, ilerleyen 
takvim için hiç de hayra alamet 
değil. Dünya Rus tanklarını hiç 
unutmadı. Ama bunu bir Ukrayna 
baharı olarak kabul etmeye imkân 
yok. Rusya, ya yüzünü Moldavya 
veya Belarus’a doğru da dönerse? 
Veya aynı anda Kafkaslar’a da 
tekrar bakmaya kalkarsa ne olur? 
► LONDRA VE BRÜKSEL KİEV’E 
YARDIM İÇİN YARIŞIYOR

AB’nin o meşhur “Yumuşak 
Politika”sı rafa kaldırıldı, ortak 
güvenlik startejileri belirliyor, her 
gün Kiev’e yeni bir mali destek ve 
silah tedarik paketi açıklıyorlar. 
Rus uçakları artık Avrupa hava 
sahasına giremiyor. Gemileri 
Birleşik Krallık limanlarına 
yanaşamıyor. AB den ayrılan 
Birleşik Krallık bu işte öncü 
sanki. Boris Johnson peş peşe 
aldığı yaptırım kararları ile bir 
taraftan zedelenen itibarını 
onarmaya çalışırken, diğer taraftan Brüksel 
ile bir Rusya’ya yaptırım yarışına girmiş 
gibi. Şimdi bütün bu önlemler, Chelsa 
futbol bkulübünün, bir oligark’ın elinden 
alınması, Rus varlıklarının ve Rusya 
Merkez Bankasının uluslararası piyasalara 
erişiminin durdurulması, Rusya’yı durdurur 
mu? Yaralı ayı, saldırmaya devam eder 
mi? Ama Putin’in hedefi sadece Sovyetler 
Birliği değil, Çarlık Rusya’sının 1917 devrimi 
öncesindeki sınırlarını yeniden tahkim 
etmek. Konuşmasında öyle dedi. Belki ölümü 
gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyordu.
► PUTİN ÇARLIK RUSYASI 
SINIRLARINA DÖNMEK İSTİYOR

Rusya’nın 700 milyar dolarlık bir rezervi 
olduğu biliniyor. Altın, gümüş, platin, 
kobalt, bakır, nikel başta olmak üzere 30 
trilyon dolar olarak ifade edilen bir maden 
kaynağına sahip. Açıkçası, altın da Rusya için 
döviz rezervlerine ilaveten hazır bir kaynak. 
Tabii bu arada nereye gittiğini bilmeden, bir 
emirle yola çıkan yeni silah altına alınmış 
genç ve zinde askerlerden oluşan kara 
ordusu var. Üstün teknolojiye sahip balistik 
füzeleri ve gözü dönmüş bir lideri var. 

Ama benim asıl endişem şimdi Putin’in, 
Bolşevikleri de itham ederek yaptığı ilk 
konuşmasında Çarlık Rusyası sınırlarına 
dönme özlemi buram buram hepimize ulaştı. 
Finlandiya’ya veya Ukrayna’ya füze gönderen 
İsveç’e karşı ne yapar? O ikisi NATO üyesi 
de değil. Kars ve Ardahan’dan parça 
koparıp bunları Ermenistan’a kazandırmak 
için bir başka kuklası olan Ermenistan’ı 
Türkiye’ye saldırtır mı? Bütün bunların iyi 
değerlendirilmesi gerek. Kuzey Akım 2 
döşenirken, buna paralel olarak çekilecek 
fiber optik kabloların Rusya tarafından 
casusluk amacı ile de kullanılacağı söylentisi 
vardı. İsveç ve Finlandiya bunu NATO’ya ve 
Almanya’ya dinletemedi. Şimdi Almanya 
yapamaz diye düşündüğümüz Kuzey Akım 
2’nin lisanslandırılmasını sonlandırdı. 
Bir NATO üyesi olarak Türkiye’den Mavi 
Akım veya Türk Akımından gaz akıtmayı 
durdurması istenebilir mi diye merak 
ediyorum. Taahhütlerden doğacak zararı 
karşılaşalar bile bunun Türkiye için ne 
anlama geldiğini düşünebiliyor musunuz? 
İlerleyen günlerde bunları da göreceğiz.
► İKİLİ İLİŞKİLERİ HEP DALGALIYDI

- Diğer tartışılan bir konu da Ukrayna 
Devlet Başkanı Vladimir Zelenski. 
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255 bin aktif 
askere sahip 

Ukrayna’nın 
17 bin kadın 
askeri de savaş 
sahasında. 
Gönüllü kadın 
savaşçılarla bu 
rakamın 100 
binleri bulduğu 
belirtiliyor.
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Zelenski’nin karar ve yaklaşımları. Tarihi 
olarak birlikte yaşadığı Rusya’ya sırtını 
dönüp Batı ülkeleri ile yakın temasa 
girmesi ve NATO üyeliğine talip olması bu 
büyük soruna mı yol açtı? Bir ülkenin böyle 
bir tercihte bulunma hakkı yok mu?

- Tabii Zelenski’ye gelene kadar 1990’dan, 
2019 yılına kadar fevkalade dalgalı ve 
çekişmeli bir Rusya-Ukrayna ilişkileri 
görünümü var.  İlk yıllar ve özellikle Leonic 
Kucma döneminde atılan bazı iyi adımları, 
izleyen Ukrayna yönetimlerinin hataları izledi. 
Evet, Rusya hep bir kurttu. Ama Ukrayna da 
kuzu değildi. Enerji kaynakları ile bunların 
aktarım güzergâhının Rusya’dan gelmesine 
rağmen, yolun sonundaki ışığı ve ülkenin 
refahı hep AB’den yana görüldü. Rusya’nın 
ise Baltıklardan öte hemen yanı başında 
yekpare bir AB bloku görmek istemiyordu. 
Eski ortakları ile kurduğu CIS veya Bağımsız 
Ülkeler Toplululuğu pekiyi çalışmadı. 
Ukrayna’nın AB’ye karşı bakış açısını 
değiştiremedi. Ya NATO üyeliği? İşte tüm 
Baltık ve Doğu Avrupa AB ortaklarına 
uzanan NATO’yu istemediğini bugün 
Putin en açık şekilde ortaya koyuyor.
► PUTİN CAN ÇEKİŞEN NATO’YU DİRİLTTİ

- Demokratik özgürlükleri savunan 
ve serbest piyasa sistemini yürüten 
ülkelerin örgütü NATO, bugün aynı 
çizgide olduğunu belirten, kapitalist 
sisteme uyumlu olan Rusya’ya neden ters 
geliyor? Rusya ile NATO’nun arasındaki 
anlaşmazlıkların nedeni nedir?

- NATO bir askeri işbirliği ve ortak 
savunma örgütü. İkinci dünya savaşından 
sonra ortaya çıkan yenidünya düzeninde, 
özellikle Sovyetler Birliğinin önderlik ettiği 
Varşova Paktı’na karşı oluşturulmuş bir 
teşkilat. Kurulduğu tarihte demokrasi 
vurgusundan çok savunma ve acil bir tehlike 
halinde üyelerine karşı olabilecek bir tehdidi 
ortak güçle bertaraf etme motive olduğunu 
düşünmek gerek. Kuruluşundan sonraki 
soğuk savaş yıllarında bile üyelerinden 
kaynaklanan çeşitli sıkıntıları olduğunu 
hatırlayalım. Türkiye’nin 1952’de NATO’ya 
üye olduğunda yine bir Sovyet tehdidine 
karşı güvence arama amacı vardı. Bir de 
tabii silahlı kuvvetleri teknolojik açıdan en 
modern teknoloji ile donatılmış biçimde 
tutma ve tehlike anında hızla tepki verecek 
emir-komuta koordinasyonuna sahip olma. 
1960’lı yıllarda Fransa ve daha sonra 
Yunanistan’ın ortaklıktan (askeri kanadı) 
çıkma kararı, sonra yeniden girmesi bir 
kenara bırakılacak olursa, asıl zorlu yılları 

Varşova Paktı üyelerinin yeni sisteme uyumu 
ve 1990’lı yıllara kadar dost bildikleri 
Sovyetlerin yerini alan Rusya’yı artık 
baş düşman olarak değerlendirmelerini 
gerektiren dönüşümle yaşadıklarına eminim. 
Bugün saflarına katılan eski Varşova paktı 
üyeleri, AB üyesi olsalar bile özde ne 
kadar demokratikse NATO’da işte o kadar 
demokratik değerleri savunan bir örgüt. 

Ama benzer endişe ve tehdit 
algılamalarına sahip ülkeleri bir şekilde 
içinde bulunduran bir askeri dayanışma 
olması, şu anda Rusya’nın NATO’ya karşı 
hasmane tutumunu açıklamakta yeterli. 
Düşünsenize eski ortakları büyük ölçüde 
artık askeri rakipleri ile birlikte. İçe kolay 
sindirilebilir mi bu? Hele Putin gibi 
ihtiras sahibi bir lider tarafından.

 NATO 1949 yılında kurulduğundan 
çok farklı maddi ve teknolojik olanaklara 
sahip. Ama 1990 yıllarda soğuk savaşın 
sona ermesi ile biraz motivasyon kaybına 
uğradığını söylemek yerinde olur sanırım. 
Bir de buna uzun yıllar barış atmosferinin 
verdiği rehaveti ekleyelim. Sonra 2016-
2020 arası ABD Başkanı Donald Trump’ın 
tüm uluslararası örgütlere yaptığı gibi 
NATO’ya da karşı sergilediği tutumu katarsa, 
Putin’in aslında can çekişen NATO’yu 
yeniden diriltmekte ne kadar etkili olduğu 
anlaşılabilir. Ukrayna ve onun egemen 
toprakları üzerinden bir ortak tehdit yarattı. 
Çil yavrusu gibi dağınık üyeler bir araya 
gelip ortak hareket etmeye başladılar. 

2016-2020 arası ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm ulusla-
rarası örgütlere yaptığı gibi NATO’ya da karşı sergilediği 

tutumu katarsa, Putin’in aslında can çekişen NATO’yu yeniden 
diriltmekte ne kadar etkili olduğu anlaşılabilir. Ukrayna ve 
onun egemen toprakları üzerinden bir ortak tehdit yarattı. 
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Acaba Putin kendi ayağına kurşun sıktığının 
farkında mı? Bunu bilmiyorum. 
►RUSYA-ÇİN YAKINLAŞMASI

- Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin kınama kararına Çin 
katılmadı. Rusya ile Çin arasında 
liderlerin imzaladığı ‘Yeni Dünya 
Düzeni’ ortak bildirisi temelinde 
bu harekâta nasıl bakabiliriz?

- Rusya 2014 yılından beri Çin ile ilişkileri 
daha sıkı-fıkı hale getirmeye çalışıyor. Az 
buz değil. 400 milyar dolarlık bir ihracat 
anlaşması, 70 milyar dolarlık bir altyapı 
yatırım projesi ile 2018 yılına kadar, Rus 
doğalgazının Avrupa pazarlarından Çin’e 
kaydırılmasını temin edecek bir anlaşmayı 
21 Mayıs 2014 de Şangay’da katıldığı bir 
toplantıda iki lider imzaladı. 30 yıl süreli 
anlaşma, 38 milyar metreküp doğal gazı, 
enerjiye aç ve susuz olan Çin’e aktarmak için 
önemli bir taahhüt olmuştu. Metreküp başına 
380 dolar fiyat garantisi de şimdilik cabası. 
Bu Rusya toplam doğalgaz ihracatının yüzde 
20’si için yeni bir pazardı. Üstelik bu pazar, 
rakamlar dolar ile ifade edilse bile Ruble 
ve Yuan ile yapılacak bir ödeme imkânı 
olduğu için, kötü günlerde iki dev ülkeyi de 
güvenceye alıyordu. Bu anlaşma Rusya’nın 
ticari ilişkilerini çeşitlendirmek amacını 
gütmekle kalmayıp, AB pazarı karşısına Çin 
pazarı ile çıkmasını sağlıyordu. 

Öte yandan Çin için de bu 2001’de 
Jiang Zemin ile başlayan görüşmelerden 
beri en iyi anlaşma olarak kabul edildi. 
Neden 2014 yılı? Acaba bu Rusya’nın 
Kırım hamlesinin ardından yapmaya 
hazırlandıklarının yaratacağı sonuçlar 
açısından bir hazırlık mıydı? Çünkü Rusya 
2014’e kadar hep anlaşmayı askıda tutmuş, 
2011’de anlaşmaya çok yaklaşıldığı halde 
ayağını sürümüştü. Oysa 2014 belki en 
muhtaç olduğu zamana, kendisine karşı 
ilk uygulanmaya başlanacak mahcup 
yaptırımlara karşı bir ön hazırlık veya 
bir kalkan olarak mı saklamıştı? Dünya 
bu anlaşmayı böylesine uz görüşlü 
değerlendiremedi ya! Hep o istihbarat 
örgütleri ne işe yarıyor diye düşünmekten 
kendimi alamıyorum. Doğalgaz anlaşması 
ile birlikte Rusya ve Çin askeri güvenlik, sınır 
güvenliği, teröre karşı ortak strateji ve başka 
bölgesel barış anlaşmaları da tasarlamaya 
o tarihte başladı. Ayrıca stratejik ortaklığı 
pekiştirme yolunda ilerlemekte iki ülke 
de kararlıydı. En azından uzaktan böyle 
gözüküyordu.  AB’ye de kendince 2018’e 

kadar 4 yıl düşünme fırsatı verdi. 
► ÇİN VE TÜRKİYE’NİN KARARLARI NORMAL

Şimdi ilişkiler bu kadar giriftken Çin’in 
kınama kararına katılmaması kabul edilebilir 
bir şey ise, Türkiye’nin de Avrupa Konseyinde, 
Rusya üyeliğinin askıya alınması konusunda 
çekimser kalması da normal kabul edilmeli.  
Ama Türkiye’nin Çin’den farkı NATO üyesi ve 
AB üye adayı olması. Bunu da unutmayalım. 
Sözü yine Çin’e getirecek olursak, o da bir 
kısım Rus varlıklarını donduracağını açıkladı. 
Yapar mı? Emin değilim. Ele güne karşı 
Donetz ve Luhansk’ı tanıdığını açıklamadı. 
Öte yandan, Don nehrini geçtiğnde bile, Çin 
Ukrayna harekâtının bir işgal olmadığını 
açıkladı. Bunu belki Tayvan’ın yüreğine korku 
salsın diye yaptı. Belki de ABD’nin Asya 
Pasifik ilgisini kaybetmemek için, ki ticaret 
görüşmelerinde pazarlık gücünü elinde 
tutsun. Ne şantaj! Tabii Rusya dünya finansal 
kriz, ekonomik durgunluk ve pandemi 
tufanını ancak aşarken önce biriktirdiği 
rezervlere ve kaynaklarına güvenmiş olmalı. 
Buna rağmen Putin’in olimpiyatlar öncesinde 
Çin’i hoşluk olsun diye ziyaret etmediğine 
eminim. Batı’nın uygulayacağı tüm 
yaptırımlara karşı Çin, Rusya’yı her alanda 
takviye edecek bir üretim devi. Trenleri ile Çin 
her şeyi Rusya’ya aktarabilecek güçte. 2014 
yılında imzalanan anlaşmayı iptal etmedikçe, 
batı hava sahalarından ve limanlarından men 
edilen Rusya ile Çin arasında kara, deniz ve 
hava seferleri yoğunlaşacaktır. 
► RUSYA EKONOMİSİNDE SIKINTILAR YAŞANIR

- ABD, AB ülkelerinin Rusya’ya karşı aldığı 
ve alacağı kararlar Rusya ekonomisini ve 
dolayısıyla dünya ekonomisini nasıl etkiler?

- Şimdi 30’u aşkın ülke peş peşe 
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Benim asıl en-
dişem şimdi 

Putin’in, Bolşevik-
leri de itham ederek 
yaptığı ilk konuş-
masında Çarlık 
Rusyası sınırlarına 
dönme özlemi buram 
buram hepimize 
ulaştı. Rusya’nın 700 
milyar dolarlık bir 
rezervi olduğu bili-
niyor. Altın, gümüş, 
platin, kobalt, bakır, 
nikel başta olmak 
üzere 30 trilyon 
dolar olarak ifade 
edilen bir maden 
kaynağına sahip. 
Putin savaşla do-
ğabilecek sonuçları 
hesaplamıştır. 

İngiliz ekonomi dergisi The Economist Putin’i 2017 
yılında modern Çar olarak tanıtan bir yazı yayımlaştı.
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Rusya’ya karşı olağan ve akıllı 
yaptırım, Ukrayna’ya ise silah ve 
insani yardım açıklıyor. Zengin 
Rusların ve rejim üyelerinin 
Batı bankalarındaki hesapları 
donduruluyor. Kremlin sözcüsü 
Dmytri Peskov gülerek “bunlar 
Putin’in umurunda bile değil. 
Çünkü Rusya dışında mal varlığı 
yok” dediyse de, kendi adına 
değil başkaları adına açılmış 
hesapların veya malların olduğu 
tahmin ediliyor. Burada size alınan 
yaptırım kararlarını tekrarlamama 
gerek yok. Rusya Merkez Bankası 
rezervlerinin ancak yarısını 
dondurabileceklerini, çünkü 
diğer yarısını Rusya’nın Çin gibi 
ülkelerde tuttuğu, ama Swift 
işlemlerinin tedricen sonlandırıldığı 
duyurulurken bizim düşünmemiz 
gereken bunun Rusya’yı, Putin’in 
kararlarını ve daha da önemlisi 
onun etrafında kenetlenmiş rejim 
mensuplarını nasıl etkileyeceği. 
The Economist’in son sayısı, 
Rusya’nın 2021 üçüncü çeyrekteki 
ekonomik büyümesini yüzde 4.3, 
2022 yılı ortalaması tahminini ise 
yüzde 2.5 olarak bildiriyor. Ocak 
2022 enflasyon rakamı yüzde 
8.7, yılsonu rakamı ise yüzde 5.6. 
İşsizlik oranı Aralık 2021 sadece 
yüzde 4.3. Şimdi yaptırımlarla 
Ruble çökerken, bu durum Rusya 
gibi bir hammadde satıcısı ülke 
için ve yine yaptırımlar dolayısı 
ile ihracat artışı yaratmayacağına 
göre işi zor olacağa benzer. 

En son verilerle Rusya’nın cari fazlası 
GSYİH’sinin yüzde 7.4’üne ulaşıyor. Bütçe 
fazlası yine GSYİH’sinin yüzde 0.9’u kadar. 
Bütün bu pembe tabloya karşılık sadece 23 
Şubat 2022 itibari ile Ruble, Dolar karşı-
sında yüzde 8.7 oranında değer kaybet-
mişti. Oysa şimdi çok daha büyük çöküşler 
yaşayacağa benzer. Çarşıda mal bulama-
yan Rus halkı bunalacak. Bankalardan 
para çekemeyecek. Yine 28 Şubat akşamı 
Moskova Menkul Kıymetler Borsasının 
kapatıldığı açıklandı. Faiz oranlarını yüzde 
20’ye çıkardılar. Bu Rusya ekonomisine az 
bir şok mu? Nihayet İsviçre’in Rusya’nın 11 
milyar dolarlık mal varlığını dondurması ise, 
siyaseten tarafsız kalmayı tercih eden bu 
ülkenin demokrasi ve saldırmazlık tercihi.  

► SAVAŞ HIZLA BİTERSE 
UKRAYNA TOPARLANABİLİR 

- Ukrayna ekonomisi böyle bir 
darbeyi kaldırabilecek güce sahip mi? 
Harekâtın olası sonuçlarına göre Ukrayna 
ekonomisinin durumu nasıl olur?

- Şu anda artık Ukrayna ekonomisi değil, 
savaş ekonomisinden söz ediyoruz. Büyük 
reel kayıpları olacağına kuşku yok. Savaşın 
ne kadar süreceği, sivil hedeflerin ne kadar 
hasar göreceği, eli ekmek tutan nüfusun ne 
kadarının cephede, şehir çatışmalarında veya 
yollarda hayatını kaybedeceğini şimdiden 
tahmin etmek zor. Pandeminin o ülkede 
yaptığı hasarı hiç duymadık. Bir de üstüne 
gelen savaş, üretim kayıpları, piyasaya mal 
gelmemesi dolayısı ile yaşanan mahrumiyeti 
hem reel kayıp saymak gerek. Mali kayıplar 
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Rusya, dünyanın en büyük kargo 
uçağı olarak bilinen Ukrayna’nın 
Antonov 225 uçağını hangarda vurdu.

Chelsa futbal kulübü-
nün, bir oligarkın 

elinden alınması, Rus 
varlıklarının ve Rusya 
Merkez Bankasının 
uluslararası piyasalara 
erişiminin durdurulması, 
Rusya’yı durdurur mu? 
Yaralı ayı, saldırmaya 
devam eder mi? Ama 
Putin’in hedefi sadece 
Sovyetler Birliği değil, 
Çarlık Rusya’sının 
1917 devrimi 
öncesindeki sınırlarını 
yeniden tahkim etmek.

Antonov 225 uçağı böyle yandı.

Roman Abramoviç 
Chelsa’nın sahibiydi.
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ise bireyselden kurumsala 
kadar, bankamatiklerden 
çekilemeyen paralar insanları 
paraları olsa da harcayamaz 
hale getirirken, aynı şey yurt 
içi yerleşik kurumlar açısından 
söz konusu olmaktadır. 
Ödenemeyen kiralar, 
ücret ve maaşlar Ukrayna 
ekonomisini tıkayacaktır. Ama 
Ukrayna’nın Batı ülkelerine 
olan borçlarının bir kısmının 
affedileceğine veya yeniden 
yapılandırılacağına eminim. 
Kaldı ki daha şimdiden 
Ukrayna’ya mali yardım için 
başta ABD olmak üzere G7 
üyelerinden bu ülke için 
tahsisler yapılmaktadır. Savaş 
geçici veya kalıcı olarak sona 
erdiğinde, ateşkes ile birlikte 
Ukrayna yeniden yapılanma 
aşamasına gelecektir. 
Böyle bir durumda Ukrayna 
hibe toplantıları, resmi yardımlar devereye 
girecektir. İşki o tarihte, bağımsızlık şevk ve 
heyacanı ile akan kan, gözyaşı ve yaşanan 
işgalin mezellet tozunu hızla yok edebilsinler 
ve Ukrayna bir şekilde yeniden ayağa 
kalkabilsin. Çünkü toprakları verimli, yer altı 
kaynakları zengin, insanları iyi eğitimli bir 
ülkeden söz ediyoruz. 
► RUSYA VE TÜRKİYE 
KARŞILIKLI ETKİLENECEK

- Türkiye’nin bu ülkelerle 
olan ticari ilişkilerinde de 
büyük sorunlar ortaya çıkacak. 
Önümüzdeki yaz aylarında 
kuzeyden gelecek turistlerin 
turizm gelirleri için önemi 
büyüktü. Türkiye ekonomisinde 
ne gibi sorunlar yaşanacağını 
söyleyebilirsiniz?

- Türkiye’ye soğuk havalar ya 
hep Balkanlardan veya Sibirya’dan 
gelir. Bu defa yine kuzeyden 
esen kasırgaya pandeminin de 
etkisi ile derinleşen bir krizde 
ve bir ekonomik darboğazda 
yakalanmak iyi olmadı. 1990’lı 
yılların ortalaraından itibaren 
Rusya ve Ukrayna ile ekonomik ve 
sosyal ilişkilerini geliştiren Türkiye, 
inişli-çıkışlı dönemler bir tarafa 
bırakılacak oluşrsa bundan büyük 
yararlar sağladı. Bu ilişkilerden 
büyüklü küçüklü her işletme, her 

sektör yararlandı. Aslında orada normal 
koşullar olsa, doğal bir ekonomik alan 
olduğu bu kırk yıla yakın zamanda anlaşıldı.  
Rusya ile dış ticaret hacmimiz, 2021 
yılında 32.5 milyar dolar olarak saptanmış 
durumda. Bunun 5.5 milyar doları ihracat, 
27.5 milyar doları ise ithalat. İşte ticaretteki 
bu büyük açık ve açığı yaratan enerji ve 

UZMAN GÖZÜYLE ANALİZ

TÜRKİYE-RUSYA TİCARET VERİLERİ 2017-2021

TURKİYE-UKRAYNA TİCARET VERİLERİ 2016-2020

Bu yıl Rusya’dan turist az gelecek, buğday ve arpa gelemeyecek, do-
mates ve narenciye gidemeyecek, turizmde siparişlerin iptal haber-

leri zaten gelmeye başladı bile. Rusya ile iş yapan iş adamları bir hayli 
terleyecek. Onlara yapacağı ödemeleri Rusya kesecek, Rus bankaları 
Swift kapandığı için ödeme yapamayacak. Rusya’daki Türk bankaları 
da aynı zorlukları yaşayacak. Bunları tahmin etmek zor değil.
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tarım ticareti bağımlılığı 
Türkiye’nin Rusya karşısındaki 
en büyük zafiyeti. Evet, bu 
Türkiye’yi Rusya’nın en büyük 
beş ticaret ortağından biri 
yapıyor. Ama bu ortaklık, 
kendisinden önce gelen Çin, 
Hollanda ve Almanya gibi 
karşılıklı bağımlılık değil, 
listede kendisinden sonra 
gelen Belarus’unki gibi önlem 
alınmazsa boyun eğdirici bir 
bağımlılık. Ayrıca bir NATO 
üyesi olmasına rağmen Rusya 
ile yurtiçi enerji yatırımları ve 
liman tahsisleri dolaysı ile 
daha da içiçe geçen ilişkiler, 
şimdi tüm NATO ülkeleri, hatta 
İsviçre gibi tarafsız bir ülke 
Rusya’ya yaptırım uygularken 
Türkiye’yi her alanda zorlayacak kararlar 
almak zorunda bırakabilir.
► TÜRKİYE’Yİ DE NATO’YA 
KARŞI KULLANACAK

Kaldı ki, yaptırımlar dolayısıyla kendi dara 
düşen Rusya, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 
ithal ürünlerini gönderemeyebilir veya 
Türkiye’den karşılayamayacağı taleplerde 
bulunabilir. Suriye’de ve Libya’da da, 
yabancı güç olarak bir anlamda paydaş ülke 
konumunda olduğumuz Rusya, Türkiye’yi 
kuzeyden kısmen, Doğudan ve Güneyden 
çevirmiş olmanın karşılığını, Türkiye’yi 
de NATO’ya karşı kullanacak şekilde 
almak isteyebilir. Nitekim çığırından çıkan 
çatışmaları özellikle “savaş” olarak ilan 
etmemesi ve sadece askeri bir harekât 
olarak tanımlaması, Boğazlar konusundan 
Türkiye’nin Montreux anlaşmasının 
savaş halinde Boğazları savaşan ülkelere 
karşı kapamasını öngören maddelerini 
uygulamasına engel olmak için olsa gerek. 
Ama bu yıl Rusya’dan turist az gelecek, 
buğday ve arpa gelemeyecek, domates ve 
narenciye gidemeyecek, turizmde siparişlerin 
iptal haberleri zaten gelmeye başladı bile. 
Rusya ile iş yapan işadamları bir hayli 
terleyecek. Onlara yapacağı ödemeleri Rusya 
kesecek, Rus bankaları Swift kapandığı 
için ödeme yapamayacak. Rusya’daki Türk 
bankaları da aynı zorlukları yaşayacak. 
Bunları tahmin etmek zor değil. 
► UKRAYNA İLE TİCARETİMİZ DARALACAK

Şimdi müessif bir işgal altındaki Ukrayna 
ile ilişkilerimize bakacak olursak, son on 
yıl içinde Türkiye Ukrayna’nın en önemli 

ticaret ortakları arasına girmiş, iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi 2021 itibarı ile 5 
milyar doları aşmıştı. Bu bir serbest ticaret 
anlaşması imzalanması halinde ticaret 
hacminin, ilerleyen yıllarda 10 milyar doları 
bile aşabileceği umudunu vermekteydi. 
Tarım ticareti yanısıra Ukrayna ve Türkiye 
arasındaki savunma sanayi işbirliği, 
Ukrayna ordusunun 2014 yılından bu yana 
modernizasyonunda etkili oldu. Buna 
karşılık Ukrayna Türkiye’ye savunma sanayi 
genelinde ve uzay, deniz ve havacılık sanayii 
(Aeronautic) özelinde know-how ve lisans 
sağlamaya başladı. Ukrayna’nın Türkiye’den 
aldığı 20 TB2 SİHA’nın Ekim 2021 de 
Donbas’ta kullanılması, ulusalararası 
yankısı “oyun değiştirici” olduğu yönündeydi. 
Ama Moskova’nın şiddetle itiraz ettiği 
bu işbirliğinin oyunu nasıl ve ne yönde 
değiştirdiğini şimdi daha iyi görüyoruz. 
Ukrayna, Türkiye’nin ürettiği silahlarla 
bir kez daha kurdun suyunu bulandırdı. 
Şimdi Türk lirasının zorla tutulan değeri 
bir yana, Ukrayna ve Ukrayna dışına 
ihracat perspektifinde bir daralma var. 
Ukrayna’dan ithalatın daralması da, 
piyasayası etkileyecektir.  Bunun kaçınılmaz 
ekonomik sonucunu yaşayacağız. ●

UZMAN GÖZÜYLE ANALİZ

Ukrayna ile ilişkilerimize bakacak olursak, son on yıl 
içinde Türkiye Ukrayna’nın en önemli ticaret ortakları 

arasına girmiş, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021 itibarı 
ile 5 milyar doları aşmıştı. Bu bir serbest ticaret anlaşması 
imzalanması halinde ticaret hacminin, ilerleyen yıllarda 
10 milyar doları bile aşabileceği umudunu vermekteydi. 
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HABER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 
yılında bir önceki yıla göre büyüme 

oranının yüzde 11 arttığını açıkladı. 
Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) 
geçen yıl cari fiyatlarla yüzde 42.8 
artarak 7 trilyon 209 milyar lirayı aştığını 
açıkladı. GSYH, yıl ortalaması kurla 
802.7 milyar dolar olarak hesaplandı. 
2021 yılında kişi başına GSYH-milli gelir 
cari fiyatlarla 85 bin 672 TL, 
ABD doları cinsinden 9 bin 539  
olarak hesaplandı. 2020 yılı kişi 
başı milli gelir 8 bin 599 dolardı.

Türkiye ekonomisi 2021’de yüzde 11 
ile son 10 yılın en yüksek büyümesine 
imza atarken analistler 2022 yılı için 
çok umutlu değil. Yüksek enflasyon, 
küresel risk iştahındaki gerileme ve 
savaşla Türkiye ekonomisinin tek 
haneli büyümede kalması bekleniyor.
► SANAYİ FAALİYETLERİ 
2021’DE YÜZDE 16.6 ARTTI

GSYH’yi oluşturan faaliyetler 
incelendiğinde 2021 yılında bir önceki 
yıla göre hizmet faaliyetleri toplam 
katma değeri yüzde 21.1, diğer 
hizmetler yüzde 20.3, bilgi ve iletişim 
faaliyetleri yüzde 20.2, mesleki, idari ve 
destek hizmet faaliyetleri yüzde 17.3, 
sanayi yüzde 16.6, kamu yönetimi, 
eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7.0 
ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3.5 arttı. Finans 
ve sigorta faaliyetleri yüzde 9.0, tarım sektörü 
yüzde 2.2 ve inşaat sektörü ise yüzde 0.9 azaldı.
► DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 9.1 ARTTI

2021 yılı GSYH dördüncü çeyreği, bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 9.1 arttı. Mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış dördüncü çeyrek, bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 1.5 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi 
Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde 
cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 51.8 artarak 2 trilyon 313 milyar 810 milyon TL oldu. 
GSYH’nin dördüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları 
bazında 198 milyar 968 milyon olarak gerçekleşti.
► HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM 
HARCAMASI 2021’DE YÜZDE 15.1 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 
2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15.1 arttı. Hanehalkı 
tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 55.1 oldu.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2021 
yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 21.4 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 
1.9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise  yüzde 0.8 azaldı.

► İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021’DE YÜZDE 31.4 ARTTI
2021 yılında bir önceki yıla göre mal ve hizmet ihracatı 

yüzde 24.9, ithalatı ise yüzde 2.0 arttı. Mal ve hizmet 
ihracatı, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi 
olarak yüzde 20.7, ithalatı ise yüzde 2.6 arttı.

İşgücü ödemeleri 2021 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 31.4 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 
53.2 arttı. 2021 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü 
ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37.7 
artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 62.9 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma 
Değer içerisindeki payı önceki yıl yüzde 33,1 iken bu oran 
2021 yılında yüzde 30.2 oldu. Net işletme artığı/karma 
gelirin payı ise yüzde 49.3’ten yüzde 52.6’ya yükseldi.

Türkiye 2021’de yüzde 11 büyüdü
milli gelir 9 bin 539 dolara çıktı

GSYH’NİN SEKTÖRLERE GÖRE BÜYÜME HIZLARI (2021-%)

GSYH’NIN ÇEYREK DÖNEMLERE GÖRE BÜYÜMESİ
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CELAL TOPRAK

Uzun süredir futbol 
ekonomisi yazmak 
istiyorum. Dur sana mı 

kaldı. Başkaları yazsın dedikçe 
üzerine geldi. Önce Türkiye’nin 
üç önemli futbol kulübü 
ekonomideki başarısızlıklarını 
skora da yansıttılar. Onda 
biri bile olmayan bütçelerle 
yönetilen kulüplerin gerisinde 
kaldılar. Her üç büyük kulübün 
başında da ünlü iş insanları 
vardı. Ama işlerindeki başarıyı 
kulüplere yansıtamadılar.

Örneğin Ali Koç kendi şir-
ketindeki birçok yeniliğe imza 
atmış, Koç Holding’in dijital 
atılımlarının altyapısı kurmuştu. 
Bunları düşünüp futbol ekono-
misi yazmak yeterli değildi. Yaz-
mak için başka şeyler olmalıydı. 
İşte tam bu sırada imdadıma Senegal yetişti. 
Daha önce dünya kupasında yendiğimiz Senegal 
atılım yapmış ve sonunda Afrika Şampiyonu olmuştu.

Artık yazma zamanıydı.
Bir kere şu yabancı futbolcu saçmalığını 

sınırlamak gerekiyordu. Zaman zaman süper 
lig maçlarını izliyorum. Sahadaki futbolcuların 
neredeyse tamamı yabancı… Ara sıra bir Türk 
ismi geçtiğinde dikkat kesiliyorum. İkinci adım bir 
türlü yapamadığımız altyapıya yatırım meselesi… 
Almanya’da Türkler arasında dünya yıldızları çıkıyor 
da Türkiye’de neden çıkmasın diyoruz hep… 
Bunu demekten vazgeçip uygulama zamanı.

Senegal’ın yaptığını yapmalıyız. Dünyanın 
dört bir yanında Türk futbolcular boy göstermeli. 
Dünyaya futbolcu ihracatı yapmalıyız. Bunun için 
futbolda belki de sevenlerin değil, bilenlerin yönettiği 
veya yöneteceği zamanının kapısını açmalıyız. Bu 
doğrultuda küçük adımlar atılıyor zaman zaman… 
Mesela Kayserispor’un başına bir iş kadını geldi.

Herkes şaşırdı. Olmaz bu iş… Üç hafta sonra 

gider diyenler çoğunluktaydı. Ama öyle olmadı. 
Türkiye’nin en büyük yatak üreticilerinden 
Berna Gözbaşı, bir futbol kulübünün ilk kadın 
başkanı oldu ve küme düşmek üzere olan 
Kayserispor’u aldı farklı bir noktaya taşıdı.

Süper Lig’deki ilk kadın spor kulübü Başkanı 
Berna Gözbaşı öncelikle klasik yönetim anlayışını 
terk etti. Anadolu takımlarında kulüp yöneticiliği 
kartvizit olarak kullanıyordu. Bundan vazgeçti. Futbol 
endüstrisine kafa yoranlardan bir yönetim oluşturdu. 
Ayrıca kulüp yönetimine bilenleri getirdi.

Tam olarak istediğini yaptı mı? Bu konuda 
evet demek zor. Ama bu soruya evet yanıtının 
verildiğinde çok ama çok şeyin 
değişeceğini biliyor Berna Gözbaşı ve ekliyor:

- Zaten değişim başladı. Önce evde değişim 
oldu. Önceden anne babalar çocukları top 
oynuyor diye kızarlardı. Artık çocuklarını bize 
getirip futbolcu olmalarını istiyorlar, hatta araya 
adam koymaya kadar gidiyorlar. Çünkü bu 
işteki kazancın onlar da farkında. Bu konuda 

YORUM

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı
TGRT Haber TV Ekonomi Müdürü

Futbolda ihracat 
hamlesi başlatılmalı 

Kayserispor 
Başkanı 
Berna Gözbaşı.

Saran Grup 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı
Sadettin
Saran.
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ben de işe başladığımda ilk 
demecim şuydu; kulübü şirketim 
gibi yöneteceğim. Bu iş bence 
zaten tamamen böyle olmalı. Şu 
an kulüpler bu anlamda geçiş 
sürecindeler. En büyük hayalim 
Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya 
gibi ülkelerin futbol yönetimlerini 
birebir Kayserispor’a uyarlamak. 
Kurumsallaşmak. Tıpkı başarılarını 
dünyaya kanıtlayan şirketlerimiz 
gibi. Ben 5 kıtada yüzlerce 
ülkeye ihracat yapıyorsam her 
yıl en az 2-3 genç yetenek çıkarıp 
dünyaya transfer edebilmeliyim. 
Son bir yılda iki büyük transfer 
gerçekleştirdim. Bu benim kadar 
diğer kulüplere de ilham oldu, 
bunu çok net biliyorum.

Kayseri’de değişim başlamış… Ama 
değişim her yerde olmalı. Özellikle üç 
büyük kulüpte olmalı. Artık deniz bitti. 
Şimdi öz kaynaklara dönme zamanı, 
ancak bakış açısı çok önemli.

Deniz bitmese de doğru olan bu… 
Özkaynaklara yönelmek gerekiyor. 
Dünyanın büyük takımları böyle 
yapıyor. Futbol artık taktik, teknik ve 
ekonomi bilgisi ile yönetilmeli. Aldığı 
onlarca futbolcunun hiç birinden 
istenilen sonucu alamayan yöneticiler 
artık görevlerini bırakmalı. Attığı 
her adımın sorgulandığı bir yönetim 
anlayışı devreye girmeli.

Bu işleri çok iyi bilen isimler var 
Türkiye’de… Bunlardan biri de 
hepimizin çok yakından tanıdığı bir 
isim Sadettin Saran… Şimdilerden 
futbol yayın ihalesi ve Fenerbahçe 
başkanlığı gibi popüler konularda adı geçiyor.

Ancak bu buralarda değil… Bakın ne anlatıyor:
- Spor endüstrisinin geneline gelince, çok büyük 

bir endüstriden bahsediyoruz. Biz Grup olarak 
bunun yayıncılık tarafına çok hakimiz. Ancak 
spor endüstrisi dediğimizde saha gelirlerinden 
gıdaya, markalı üründen yayın haklarına 
uzanan çok geniş yelpazeli büyük bir sektörden 
bahsediyoruz. Premier Lig’de geçen yıl küme 
düşen takımın yayın hakları geliri Türkiye’deki 
şampiyon takımın gelirlerinden kat kat fazla. 
Türkiye Ligi’nin marka değeri, futbol kulüplerinin 
marka değeri ve gelirleri, her marka için geçerli 
olduğu gibi üretimle ve pazarlamayla yükselir. 
Bugün La Liga’yı 300 kişi pazarlıyor. 
Bizde ise bu sayı bir elin parmaklarını geçmez.

Sonra Fenerbahçe başkanlığı ve futboldaki 
yönetim anlayışına getiriyor sözü ve devam ediyor:

- Öncelikle şunu söylemeliyim Fenerbahçe’nin 
2021 yazında ikinci kez seçilmiş bir başkanı var. 

Ben olağanüstü kongrelere karşı olduğumu her 
fırsatta söyledim. Dolayısıyla Ali Bey’in huzurlu bir 
çalışma ortamına sahip olması gerekiyor. İşler kötü 
gittiğinde akbaba gibi ortaya çıkanlardan hatta 
adeta Fenerbahçe’nin başarısızlığını isteyenlerden 
hazzetmem. Öyle anılmak da asla istemem. Benim 
“fark yapabileceğimiz yer” derken kastım da 
spesifik bir kişi veya yönetimi hedef almak değil. 
Ben bir zihniyet devriminden bahsediyorum. 
Belirli, topluma örnek olacak istikrarlı ve kararlı 
bir duruştan, popülist ve günlük politikalara 
teslim olmamaktan, giderleri verimli şekilde 
yönetmenin en az gelirleri artırmak kadar 
önemli olduğu gibi konulardan bahsediyorum.

Evet bu işleri bilen biri de böyle konuşuyor... On-
larca ülkeye markalı ürün satan Türkiye’nin futboldaki 
başarısızlığını gözden geçirmeli. Bu alanda oluşan cari 
açığı gidermeli. Dünyanın dört bir yanına tıpkı ihracat 
gibi futbolcu hatta teknik adam göndermeli. 
Bu alandaki kısır döngüyü kırmalı. Sevenler değil 
bilenler yönetime gelmeli, futboldan döviz gelmeli.

Enes Ünal Santrafor mevkisinde oynayan Türk millî futbolcu 
Enes Ünal La Liga takımlarından Getafe’de forma giyiyor.

Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Birinci Futbol Ligi 
(Ligue 1) takımlarından Rennes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Ege Bölgesi Sanayi  
Odası Başkanı  

Ender Yorgancılar.



GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2022   35

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar:

Önceliğimiz nükleer santralın
hızla devreye girmesi olmalı

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
“Türkiye’nin sanayisi 
büyüyor, gelişiyor, bunu 
ihracat rakamlarından da 
görüyoruz. Ama maalesef 
enerji kaynaklarımızı 
buna paralel biçimde 
büyütme imkanına sahip 
olamadık. Nükleer enerji 
santralımızın bir an önce 
devreye girmesinin ve 
kendi enerjimizi kendimizin 
üreterek dış bağımlılığımızın 
azaltılmasının birinci 
hedefimiz olması gerektiğini 
düşünüyorum.” dedi. 

SANAYİCİ GÖZÜYLE

GİRAY DUDA

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender 
Yorgancılar, İran’ın, gönderdiği doğalgazı 
kısması sonucu sanayide yaşanan enerji 

krizinin tekrarlanmaması için Akkuyu Nükleer 
Santralı’nın bir an önce devreye girmesi gerek-
tiğini söyledi. Yorgancılar, sürdürülebilir enerji 
üretimi için projeler yürüttüklerini anlattı.

- Sayın Yorgancılar, Ocak sonunda ve 
Şubat başında Türkiye’de üretimi durduran 
elektrik kesintileri ve doğalgaz kısıntıları 
sanayide üretimi büyük ölçüde aksattı. 
Yapılan sözleşmeler yerine getirilemedi, 
ihracat azaldı ve sürekli çalışma ihtiyacı 
duyan sanayi kuruluşları zarara uğradı. Bu 
kesinti ve kısıntıların iş dünyasına bir daha 
olumsuz yansımaması için ne yapmalı?  

- Doğalgazdaki sıkıntının en büyük etkisini 
enerjide gördük. Türkiye’deki güneş enerjisi, 
rüzgar enerjisi ve HES’lerin dışında bulunan 
elektrik santrallarının, nükleer enerji tesisimiz 
henüz devreye girmediği için büyük bir 
çoğunluğu doğalgaz çevrim santralları olarak 
çalışıyor. İran’dan ülkemize gelen doğalgaz 
akışının yavaşlaması ve daha doğrusu 
tamamen kesilmesi sonucunda enerjide 
önemli bir sorunla karşı karşıya kaldık. 

Buna şöyle bakmak lazım. Bizim İran’dan 
aldığımız doğalgazın toplam ithalat içindeki 
payı yüzde 8-9 dolayında. Daha büyük ithalatı 
Rusya pazarından yapıyoruz. Dışarıya ne 
ölçüde bağımlı olduğumuzu, yüzde 8’lik 
kesintide bile açıkça gördük. Bu açıdan 
Türkiye’nin sanayisi büyüyor, gelişiyor, bunu 
ihracat rakamlarından da görüyoruz. Ama 

2023 yılında bitirilmesi plan-
lanan Akkuyu Nükleer Enerji 
Santrali inşaatı sürüyor.
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maalesef enerji kaynaklarımızı buna paralel 
biçimde büyütme imkanına sahip olamadık. 
Nükleer enerji santralımızın bir an önce 
devreye girmesinin ve kendi enerjimizi 
kendimizin üreterek dış bağımlılığımızın 
azaltılmasının birinci hedefimiz 
olması gerektiğini düşünüyorum. 
►DENİZ ÜSTÜNDE RÜZGAR 
ENERJİSİ PLATFORMLARI

- Ege bölgesi güneş ve rüzgar açısından 
çok şanslı bir bölge. Yenilenebilir 
enerjiden daha çok yararlanmak ve yüksek 
faturaları azaltmak adına neler yapılmalı, 
teşvikler mi verilmeli, ne dersiniz?

- Yenilenebilir enerji çok önemli bir konu. 
Özellikle bizim bölgemiz yılda 300 gün 
güneş alıyor. Bergama Organize Sanayi 
Bölgesi tamamen yenilenebilir enerji 
tesisleriyle oluşmaya başladı. Türbin, 
kanat imalatları da burada yapılıyor. 
Çandarlı limanı da bittikten sonra bunların 
ihracatı da son derecede kolay olacak. 

Rüzgar enerjisi sistemleri daha önce 
biliyorsunuz karada kuruluyordu. 
Ama artık deniz üzerinden kurulan 
platformlar da yaygınlaşmaya başladı. 
Bizim Ege Denizi sahil bandımız bu açıdan 
son derecede elverişli. İzmir Kalkınma 
Ajansı ile şu anda bu konudaki bir proje 
üzerinde çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz 
zaman rüzgar enerjisinin payının 
oldukça yukarıya çıkacağına inanıyorum. 
► BİZİMKİ MALİYET ENFLASYONU

- Doğalgaz ve elektrikteki sorunlar 
geçici oldu. Ancak, süregelen bir yüksek 
enflasyon var ki iş dünyası da en az halk 
kadar bu durumdan şikayetçi değil mi?

- Bu konuda önce enflasyonla ilgili 
birkaç söz söylemek istiyorum. Enflasyon, 
bilindiği gibi dolaşımdaki para miktarı ile 
satın alınabilir mal ve hizmetlerin toplamı 
arasındaki açığın büyümesi nedeniyle 
ortaya çıkan fiyatların artması olgusudur. 
Yani halk arasında hayat pahalılığı diye 
tabir edilen bir ekonomik süreçtir. İki tane 
enflasyon var. Birisi talep enflasyonu, diğeri 
de maliyet enflasyonudur. Talep enflasyonu, 
arzın azalması veya artması sonucunda 
arz-talep dengesinin daha yüksek bir düzeye 
gelmesiyle ortaya çıkıyor. Maliyet enflasyonu 
ise tamamen üretim aşamasında kullanılan 
girdilerin, fiyatların artmasıyla oluşan, yerli 
para biriminin değer kaybı ile birlikte ithal 
hammaddenin artması sonucu oluşuyor. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
olarak sürdürülebilir üretim için 

sanayicilerin 18 maddelik talep ve 
önerilerini hazırladık. Bunlar şöyle: 

“Üretimin sürdürülebilirliği için;
1- Kira bedelinin de üstüne çıkan 

elektrik faturaları karşısında, söz 
konusu zamların geri alınması,

2- Ülkemizin sosyo-ekonomik 
yapısı dikkate alınarak, doğalgaz, 
elektrik ve akaryakıt tüketimleri 
üzerinden alınan yüzde 18’lik 
KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi,

3- Yurtdışı örneklerinde 
görüldüğü gibi enerji faturaları 
için devlet desteği sağlanması,

4- Yapılacak zamların, 
enflasyon oranını geçmeyecek 
şekilde düzenlenmesinin yasa 
ile teminat altına alınması,

5- 3 ay-1 yıl sonrasına satış 
yapan ve bugünden fiyat vermek 
zorunda kalan üreticiler, 1 ay 
sonraki faturayı öngöremediği için 
zarar etme ve sürdürülebilirlikten 
uzaklaşma riski ile karşı karşıyadır. 
Bu sebeplerle, fiyatların aşağıya 
çekilerek 6 ay boyunca sabit 
fiyat uygulamasına gidilmesi,

6- Sanayi tesislerinin kendi 
enerjisinin bir kısmını veya 
tamamını üretebileceği yenilenebilir 
enerji (güneş, rüzgar, jeotermal) 
üretimi yapmasının, verimlilik 
projelerinin ve ilgili yatırımların 
desteklenmesinin sağlanması (hibe, 
teşvik, vergi indirimi/muafiyeti)

7- Enerji üzerinden alınan tüm 
vergi ve benzeri eklerin, (Enerji 
Fonu, BTV, Dağıtım Bedeli, sayaç 
okuma bedeli, kayıp-kaçak bedeli, 
Kullanım Bedeli gibi) faturaya 
yansıyan ek maliyetlerin, kriz 
atlatılıncaya kadar kaldırılması,

8- Sanayicilerimizin kendi 
imkanları ile yapacakları enerji 
tasarruf tedbir projeleri için 
Merkez Bankası politika 
faizi üzerinden kredi temini,

9- Orta ve uzun vadede; 
enerji arz güvenliğinin sağlanması 
adına; Milli Enerji Politika ve 
Stratejisi oluşturulması, enerji 
yatırımlarının desteklenmesi, 
özelleştirmenin önüne 
geçilmesi, mevcut ve verimsiz 
iletim ağlarının yenilenmesi

10- Her fabrikanın yıllık tüketim 

EBSO’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÜRETİM İÇİN18 MADDELİK ÖNERİ

Elektrik faturasına yansıyan 
ek vergi ve kesintiler kriz 

atlatılıncaya kadar kaldırılsın

► ENFLASYONUMUZ ÇOK YÜKSEK
Biz bunları üretici fiyat endeksi ve tüketici 

fiyat endeksindeki değişmelerle takip 
ediyoruz. Aslında enflasyonu yalnız biz değil 
bütün dünya yaşıyor. Açıklanan tüm küresel 
raporlarda birinci sırayı alıyor. Amerika yüzde 
7, Fransa yüzde 3, Almanya yüzde 5 ve 
Rusya yüzde 8 dolayında yüksek enflasyona 
sahip. Bizi bunlardan ayrıştıran asıl nokta 
bizim enflasyonumuzun çok yüksek 
olmasından kaynaklanıyor. Bunun da neden 
olduğuna baktığımızda, işçi maliyetlerimizin 
yüksek olması, sürekli artan hammadde ve 
navlun fiyatları, kurlardaki değişiklik, elektrik 
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ve doğalgaz zamları, üretici ve tüketici fiyat 
oranları arasındaki makas -bu da otomatik 
olarak ürüne yansıyacağı için- sonucu 
fiyatlar yukarıya doğru çıktıkça enflasyon da 
maalesef paralel biçimde yükseliyor.

Bir de bunlara artan faiz ve finansman 
masraflarını, maliyetlerini eklediğiniz 
zaman dışa bağımlı olarak üretim yapan 
ülkemizde fiyat artışının önü kesilmiyor. 
Üretim yaparken önümüzü görebildiğimiz 
takdirde çok daha iyi yatırımların 
yapılabileceğine inanıyorum. Ama yerli 
üretimin, sektörlere bağlı olarak yüzde 65-
75 oranındaki hammaddelerinin yurtdışına 

bağlı olmasından kaynaklanan dövizdeki 
artış, artan navlun fiyatları ile birlikte 
maliyetleri yukarıya doğru çıkıyor. 

► TÜRKİYE’Yİ SANAYİ SEKTÖRÜ SÜRÜKLEDİ
- Üretici fiyatları endeksinin yüzde 100’e 

ulaştığı bir dönemde sanayicinin en büyük 
sorunu elbette daha da artan işletme 
finansmanı oluyor. Banka kredilerinin 
dışında iş dünyasına finansman sağlamak 
için yeterli kaynak sağlanıyor mu?

- Eximbank kredileri bizim için önemli. 
Ayrıca son açıklanan tedbirler kapsamında 
Kredi Garanti Fonu’nun sunacağı miktar 
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miktarına göre birim fiyatların belirlenmesi: küçük 
esnaf, KOBİ ve büyük işletmeler, ihracat katkısı 
yüksek sektörler ve stratejik sektörlere farklı tarifeler 
uygulanıp, ülkenin üretim gücünün korunması,

11- Ekonomik kaynakların daha uzun süreli ve 
verimli nükleer santral veya alternatif yenilenebilir 
GES, RES gibi projelerde değerlendirilmesi,

12- OSB’lere; tüketim noktası haricinde başka bir 
noktaya GES–RES üretim tesisi kurulması hakkının 
getirilmesi, ‘Aynı Dağıtım Bölgesi’ içerisinde tesis kurma 
kısıtıyla ilgili dağıtım bölge kısıtının genişletilmesi, ayrıca 
belirli limitlerde bölge dışında ülke çapına genişletilmesi,

13- GES ve RES yatırımlarında ithalat ve vergi 
konularında teşvik/muafiyet sağlanması, gümrük 
vergisi ve anti-damping gibi ek maliyet uygulamalarının 
kaldırılması/düşürülmesi, uzun vade, düşük maliyetli 
finansman ve arazi tahsisinin sağlanması,

14- Ülke genelindeki OSB’lerin belli bir yüzde de olsa 
kendi elektriğini üretmesi ve olası ithalat kaynaklı 
kesintilere karşı önlem alabilmek için, OSB’ler içine enerji 
santralı tesisi kurulumunun teşvik edilmesi, kurulması 
durumunda, hem kurulum maliyetlerinde hem de santralin 
enerji girdi maliyetlerinde destek politikaları uygulanması,

15- Özellikle katma değer yaratan ama enerji tüketimi 
yüksek olan sanayi işletmelerinin tüketim fiyatlarının 
belirlenmesinde, elektrik ve doğalgaz fiyat ayarlamalarının, 
enflasyona doğrudan etkisinin en az yarısı kadar 
dolaylı yansımalarından etkilendiği dikkate alınarak 
fiyat ayarlama mekanizmalarının düzenlenmesinde 
bu hususun dikkate alınması,

16- OSB’lere doğalgaz dağıtım lisansı vermek 
suretiyle OSB’lerin katılımcılarının doğalgaz ihtiyacını 
karşılamak amacıyla tüketim miktarına bakılmaksızın 
serbest tüketici sayılmalarının sağlanmasına 
ilişkin bir düzenleme yapılması,

17- OSB’lerdeki sanayi işletmeleri bakımından uygulanan 
mevcut “farklı doğal gaz fiyatı” uygulamasına dair tarife 
cetvelinin bir daha gözden geçirilerek geri alınması 
suretiyle OSB sanayi işletmeleri ile OSB dışı sanayi 
işletmeleri arasındaki eşitsizliğin kaldırılması, çift fatura 
uygulamasından çıkılıp, standart tarifeye dönülmesi,

18- Yıllık 300 bin sm³ olarak tespit edilmiş eşiğin daha 
yüksek seviyeye çıkarılması veya bu eşiği aşan tüketim 
miktarına uygulanan tarifenin esnetilmesi. Üyelerimizden 
gelen yoğun talepler doğrultusunda, söz konusu önerilerin 
değerlendirilerek, hızlı aksiyon alınmasını ümit ediyoruz.

Pandemi döneminde 
gördüğümüz bir başka 

gerçek de Türkiye’yi 
sanayi sektörünün 
sürüklemesidir. Üretim 
olmazsa kalkınmak 
hayaldir diye her ortamda 
dile getiriyoruz. Bunu da 
söylemekten bıkmadık, 
bıkmayacağız. Çünkü 
üretim olduğu müddetçe 
ihracat artıyor ve istihdam 
sorunu ortadan kalkıyor. 
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da açıklandı. Bu krediler daha önce 
de kullandırıldı. Son derecede önemli 
bir destek bu. Ancak bunların doğru 
yerlerde, üretim ağırlıklı kullandırılmasının 
doğru olacağını düşünüyorum. Bu kredi 
kullanımlarının mutlaka kontrol edilmesi 
gerekiyor. Yani yatırım yapan insanlar 
KGF’den yararlanamazken bu alınan 
paraların başka şekilde, bankalarda 
değerlendirilmesi amacına uygun sonuç 
vermiyor. Merkez Bankası sitesinde 
biliyorsunuz bir yazı var: Merkez Bankası’nın 
asıl görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Evet 
çok doğru. Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve 
döviz kuru rejimiyle ilgili sorumlulukları var. 
Dolayısıyla piyasamıza esas olarak Merkez 
Bankası’nın sahip çıkması gerekiyor. 

KGF için ayrılan 60 milyar lira yeterli midir 
ona bakalım. Türkiye’nin bugün 230 milyar 
dolar ihracat yaptığı bir ortamda bizim 
hedefimiz 500 milyar dolarlık bir rakamsa 
buna ne söyleyebiliriz. Pandemi döneminde 
gördüğümüz bir başka gerçek de Türkiye’yi 
sanayi sektörünün sürüklemesidir. Üre-
tim olmazsa kalkınmak hayaldir diye her 
ortamda dile getiriyoruz. Bunu da söyle-
mekten bıkmadık, bıkmayacağız. Çünkü 
üretim olduğu müddetçe ihracat artıyor ve 
istihdam sorunu ortadan kalkıyor. Bir tek 
eksiğimiz var, katma değerli ihracat yapamı-
yoruz. Maalesef bir kilo ihracatımız bir dolar 
dolayında. Bunu yukarı çekmemiz gerekiyor. 
Bu açıdan üretim ve katma değerli ihracatın 
ana hedefimiz olması gerekiyor. 
► HIZLI AKSİYON ALINMALI

- Dünyadaki ve Türkiye’deki pek çok 
olumsuz koşulda, sanayinin üretim ve kat-
ma değerli ihracatını daha da büyütmesi 
için sizce neler yapılması gerekiyor?

- Küresel piyasalarda da artan, en büyük 
üretim girdilerimizden; elektrik, doğalgaz ve 
motorindeki son fiyat artışları, hammadde 
fiyatları ve yeni yıl zamları ile birlikte 
değerlendirildiğinde bütçe dengesini bozan, 
rekabet etme şansını, sağlıklı fiyatlandırmayı 
ve öngörülebilirliği zorlaştıran çok zor bir 
sürece sanayicilerimizi sürüklemektedir.

Maliyet artışlarından kaynaklı olarak, 
vadeli ticaret yerini nakite bıraktı. Birçok 
firma sermaye yetersizliği yaşamaya başladı. 
Yüksek orandaki faizlerle kredileri almak, 
hem çok maliyetli hem de temini imkansız bir 
hal aldı. Pandemi döneminde dünya pazarla-
rında yakalanan rekabetçi olma ve yeniden 
yapılanan tedarik zincirlerinden pay alabil-
mek fırsatını kaybetmememiz gerekiyor. Ma-
liyetleri olağanüstü artan başta küçük ölçekli 

işletmeler olmak üzere çoğunluk küçülme 
ve istihdam azaltma riski ile karşı karşıyadır. 
Benzer sebeplerle, talebin azalması zincirle-
me bir şekilde üreticiye de olumsuz 
yansıyacaktır. Çok hızlı aksiyon alınmalı. ●

1957 İzmir doğumlu Ender Yor-
gancılar, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Pazarlama Bölümü mezunu olup iyi 
derecede İngilizce biliyor. 1994 yı-
lından bu yana Meclis Üyesi olduğu 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 6 yıl 
Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005-2008 
döneminde Meclis Başkanlığı yaptı. 
2009 yılından bu yana ise Yöne-
tim Kurulu Başkanlığını yürütü-
yor. Sanayicinin karşılaştığı türlü 
konuların çözümlenmesine ilişkin 
sonuç odaklı çalışma anlayışıyla bir 
çok konunun çözüme ulaşmasında 
öncü rol üstlenen, başarılı hizmetleri 
nedeniyle birçok kurum ve kuru-
luş tarafından ödüle layık görülen, 

doğup büyüdüğü kente ve ülkesine 
olan vefa borcunu en iyi hizmet 
ederek ödeyeceğine inanan Yorgan-
cılar, toplumun temel ihtiyaçların-
dan olan sağlık ve eğitim alanında, 
İzmir’e somut katkılar yaptı. Ancak 
kendi teknolojisini üreten ülkelerin 
bağımsız olabileceği, ülke ekonomi-
sinin uluslararası düzeyde rekabet 
edebilir düzeyde yapıya kavuşması 
ve cari açığı aşağıya çekmek için 
Türkiye’nin teknoloji üreten ülkeler 
arasına girmesi gerektiği görüşü 
doğrultusunda da İzeltaş Ar-Ge 
Merkezini kurarak, Türkiye’de sayılı, 
örnek bir başarıya imza attı. Evli, bir 
çocuk ve bir torun sahibi.

1957 İzmir doğumlu Ender Yor doğup büyüdüğü kente ve ülkesine 

ENDER YORGANCILAR KİMDİR?

Deniz üzerinden kurulan rüzgar enerjisi platformları 
da yaygınlaşmaya başladı. Bizim Ege Denizi sahil 

bandımız bu açıdan son derecede elverişli. İzmir Kalkın-
ma Ajansı ile şu anda bu konudaki bir proje üzerinde 
çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz zaman rüzgar enerjisi-
nin payının oldukça yukarıya çıkacağına inanıyorum.
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HABER

TÜİK 2022 yılı Şubat ayında perakende fiyat 
artışlarını gösteren TÜFE’nin bir önceki aya göre 

yüzde 4.81 arttığını açıkladı. Tüketici fiyatları bir 
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16.45, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 54.44 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 25.98 artış gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre toptan fiyat artışını gösteren Yİ-
ÜFE 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 
7.22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18.43, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105.01 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 56.83 artış gösterdi.
► İMALAT SANAYİNDE YÜZDE 98 ARTIŞ

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi 
yıllık yüzde 97.86 arttı. Sanayinin dört sektörünün 
yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüz-
de 98.70, imalatta yüzde 97.86, elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımında yüzde 202.51 ve su temininde yüzde 
33.73 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi grupları-
nın yıllık değişimlerinde ara malında yüzde 115.13, 
dayanıklı tüketim malında yüzde 69.20, dayanıksız 
tüketim malında yüzde 70.00, enerjide yüzde 188.47 
ve sermaye malında yüzde 71.90 artış oldu.
► OCAK 2022 RAKAMLARI NE OLMUŞTU?

TÜİK verilerine göre TÜFE’de 2022 yılı Ocak ayında bir 
önceki aya göre yüzde 11.10, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 11.10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 

48.69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22.58 artış 
gerçekleşti. Yİ-ÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya 
göre yüzde 10.45 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
10.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93.53 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 49.93 artış gösterdi.

TÜFE yıllık yüzde 54.4’e 
ÜFE yüzde 105’e yükseldi 

PERAKENDE FİYAT ARTIŞLARIYLA ENFLASYON-TÜFE

TOPTAN FİYAT ARTIŞLARIYLA ENFLASYON-ÜFE

Zeytinlik alanlar için 
madencilik düzenlemesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 

1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Maden 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 
maden sahalarına denk gelen zeytinlik alanların madencilik 
faaliyetinin yapılabilmesi için taşınması veya zeytin ağaçlarının 
kesilmesi, madencilik faaliyeti tamamlandıktan sonra alanın 
rehabilite edilmesi öngörülüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AK Parti) iktidara geldiği 2002’den bu yana zeytin sahalarının 
imara, madencilik, sanayi faaliyetlerine açılması için tam 9 kez 
yasa, yönetmelik değişikliği gündeme getirdi. Bu değişiklikler ya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ya da yargıdan geri döndü. 

26 Ocak 1939 tarih ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve 
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanununa göre Zeytincilik 
Yasası olarak bilinen bu yasanın 20. maddesinde “zeytinlik 
alanlara ve bu alana 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası 
hariç tesis yapılamaz” hükmü var. Uzmanlar, Madencilik 
Yönetmeliği’ne bir fıkra eklenerek bu yasanın aşılmaya 
çalışılmasını “Bu yasaya aykırı bir düzenlemedir. Yönetmelikle 
yasa hükmünü değiştiremezsiniz. Bu nedenle yapılan bu 
düzenleme de yargıdan dönecektir” şeklinde değerlendiriyor.

Pakdemirli’nin yerine 
Kirişci Tarım Bakanı oldu
Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınan Bekir Pakdemirli’den 

boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı. 
Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 
4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit 
Kirişci, 4 Aralık 1960’ta, Kahramanmaraş’ta doğdu. Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitiren Kirişci, yüksek lisansını 
aynı fakültenin Fen Bilimleri Enstitüsünde, doktorasını İngiltere 
Cranfield Üniversitesinde tamamladı. Kirişci, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığında teknik eleman olarak çalıştı, Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995’te 
doçent, 2001’de profesör olan Kirişci, bir kısmı yabancı dilde 
olmak üzere, çok sayıda makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri 
türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici 
olarak görev üstlenen Kirişci, 22’nci dönemde AK Parti’den Adana 
Milletvekili seçildi. Aynı dönemde Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
Parlamento Komisyonu Üyesi olarak, Başkanvekilliği görevini 
yürüten Kirişci, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Başkanlığı görevinde bulundu ve 23’üncü dönemde aynı göreve 
yeniden seçildi. İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babası.



 40    GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2022

RÖPORTAJ



GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2022   41

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel:

Çok büyük bir krizi
lehimize çevirmeyi başardık

Türkiye Genç İş İnsanları 
Derneği (TÜGİAD) Başkanı 
Nilüfer Çevikel, “Pandemi 
döneminde tedarik zincirlerinde 
yaşanan kırılmalar alıcıları 
daha yakın pazarlardan alım 
yapmaya yönlendirirken 
özellikle Uzakdoğu siparişleri 
Türkiye’ye kaymış oldu. 
Şimdi yüksek üretim kalitemiz 
ve kaliteli ürünlerimizle bu 
alıcıları elimizde tutmak önem 
taşıyor. Aslında çok büyük 
bir krizi lehimize çevirmiş 
durumdayız” dedi.

GİRAY DUDA

Türk iş dünyasının köklü 
kuruluşlarından birisi olan 
TÜGİAD (Türkiye Genç İş İnsanları 

Derneği) aynı hızlı ve güçlü temposunu 
sürdürüyor. TÜGİAD Başkanı 
sanayici Nilüfer Çevikel’e sanayici 
ve ihracatçıların sorun ve taleplerini, 
TÜGİAD’ın önümüzdeki dönemdeki 
hedef ve projelerini sorduk.

- Sayın Nilüfer Çevikel siz bir 
sanayici ailenin bireyisiniz. Sizler ve 
yakınınızdaki sanayiciler pandemi 
dönemini nasıl geçirdi? Pandemi 
dönemi üretim faaliyetlerini, 
zorlukları, sorunları ve varsa 
avantajları bize anlatır mısınız?

- Pandemi süreci, hepimizin yabancı 

olduğu sorunlarla karşılaşmamızı sağ-
ladı. Yaşanan ekonomik darboğaz, tüm 
ülkelerin ticaret şekillerini değiştirmesi 
gerektiğini gözler önüne serdi. Dijital-
leşme yolunda atılan adımlar o kadar 
hızlandı ki, bu hız ona ayak uydurama-
yanların başını döndürerek pastadan 
aldıkları payı küçültmüş oldu. 

Tedarik zincirlerinde yaşanan kırıl-
malar alıcıları daha yakın pazarlardan 
alım yapmaya yönlendirirken özellikle 
Uzakdoğu siparişleri Türkiye’ye kay-
mış oldu. Şimdi yüksek üretim kalite-
miz ve kaliteli ürünlerimizle bu alıcıları 
elimizde tutmak önem taşıyor. Aslında 
çok büyük bir krizi lehimize çevirmiş 
durumdayız. Bunu da pandemide 
ekonomik anlamda diğer ülkelerden 
olumlu ayrışarak ve ihracat rakam-

Bursa Demirtaş OSB.

RÖPORTAJ
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larımızda yeni rekorlar kırarak kanıtlamış 
olduk. Tüm bunlardan çıkarılacak ders; 
dijitalleşmeye gereken önemin verilmesi 
gerektiği ve her türlü olumsuzluğa karşı 
alınacak aksiyonlar için önceden bir eylem 
planı oluşturmanın gerekli olduğu. Bizler 
dijital dönüşüme ayak uyduran değil onu 
kurgulayan nesiller yetiştirmek ve ülkemizin 
küresel arenada önemli aktörler arasında 
yer almasını sağlamak istiyoruz. 
► İHRACATÇILAR DAHA 
GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYOR

- Tüm sektörlerden temsilcilerin 
yer aldığı TÜGİAD üyelerinin pandemi 
dönemine ilişkin olumlu veya olumsuz 
değerlendirmeleri nelerdi? Nelerden 
şikayet ettiler, sıkıntı çektiler 
veya fırsatlardan yararlandılar?

- İş dünyası pandemi koşullarında zorlu 
bir sınav verdi. Pandemiden başta turizm, 
yolcu ve yük taşımacılığı olmak üzere birçok 
sektör olumsuz etkilendi. İş dünyamız tüm 
dünyanın zorlu bir sınav verdiği pandemi 
sürecinde gerekli aksiyonları almaya 
çalışarak en az zararla bu dönemi atlatmaya 
çalıştı. Bu dönemde devletin sağladığı 
destekler de önemliydi. Üreten ve ürettiğini 
ihraç eden bir ülke olmak, Türkiye için bir 
tercih değil zorunluluk. Dolayısıyla ülke 
ekonomisine ivme sağlayacak bu atılımın 
sürmesi için sanayiciler ile birlikte ticaret 
alanı temsilcilerinin mümkün olan en 
yüksek düzeyde desteklenmesi önemli. 

Üretim ve tedarik konusunda kolaylık 
sağlanması, istikrarlı döviz kuru için gereken 
adımların atılması ve enflasyonun tek 
haneye inmesi gibi stratejik konulardaki 
beklentilerimiz sürüyor. Milli ekonomi 
vizyonuyla ithalat kalemleri arasında yer 
alan malların yerli üretimle karşılanmasının 
önünün açılması, ülke ekonomisi için 
atılacak en önemli adımlardan biri. 
Dileğimiz, ülkemizin sürdürülebilir 
kalkınması için zorlu pandemi 
koşullarında bile örnek başarı hikayeleri 
yazan ihracatçılar için hayata geçirilecek 
daha güçlü desteklerle istikrarlı 
büyümenin sağlanmasıdır. 
► TEDARİK SIKINTISI 
FİYATLARI DA YÜKSELTİYOR

- Dönemin en büyük sorunları tedarik 
konusunda ortaya çıktı sanıyorum. Şu 
anda dünya tedarik sıkıntısını aşabildi mi? 
Navlun fiyatları, konteyner sıkıntısı, deniz 
taşımacılığındaki sorunlar ne durumda?

- Pandemi döneminin tedarik zincirinde 

açtığı hasar tüm dünyada etkisini 
göstermeye devam ediyor. Özellikle çip ve 
hammadde ticaretinde küresel bir sorun 
yaşanıyor. Ancak uzun süredir Türkiye’deki 
üretim sistemini de etkileyen bu problem 
kurdaki hızla yükselişle beraber farklı 
bir boyut kazandı. Neredeyse her 
sektörde kendini gösteren tedarik 
problemi aynı zamanda fiyatların da 
yükselmesine neden oluyor. 
► İHRACATÇININ ÖNÜ AÇILMALI

- İmalatçı ve ihracatçılar açısından 
güzel bir dönem geçiyor. İhracatta 
hedeflerinizi durmadan büyütüyorsunuz. 
Aynı trendin süreceğini düşünüyor 
musunuz?  2022 yılının ilerisine doğru 
baktığınızda neler görüyorsunuz?

- Evet ihracat açısından tarihi rekorların 
kırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Dövizde 
yaşanan yükselme, hammadde fiyatları, 
enerjiye gelen zamlar ile zor koşullar içinde 
olan ihracatçılarımız, Türkiye’yi dış ticaret 
fazlası veren bir ülke haline getirmek için 
ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Bu 
aşamada daha fazla ihracat ve yeni rekorlar 
için ihracatçının desteklenmesi, önündeki 
engellerin kaldırılması gerekiyor. Bu arada 
E-ticaret önemli bir ihracat alanı haline 
geldi. Uluslararası ödeme sistemlerinin 
çalışabilir duruma gelmesiyle E-ticaret ile 
birlikte ihracat yeni rekorlara imza atacak. 

Pandemi döneminin tedarik zincirinde açtığı hasar tüm 
dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle çip ve 

hammadde ticaretinde küresel bir sorun yaşanıyor. Ancak uzun 
süredir Türkiye’deki üretim sistemini de etkileyen bu problem 
kurdaki hızla yükselişle beraber farklı bir boyut kazandı.

RÖPORTAJ
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Son 12 ayda 221 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefi olan 
211 milyar doları aştığımızı dikkate 
alırsak, beş sene gibi kısa bir sürede 
300 milyar dolara ulaşabiliriz. İhracatın 
ithalatı karşılama oranının yüzde 90’a 
yaklaşması da bir başka sevindirici gelişme. 
► ‘YERİNDE ÜRET, 
YERİNDE TÜKET’ MODELİ

- Elektrik ve doğalgazda yakın zamanda 
sanayicileri doğrudan etkileyen bir kriz 
yaşadık. Bu kriz sizi nasıl etkiledi? Bir 
daha yaşanmaması için neler yapmak 
gerekiyor? Elektrik ve doğalgazda 
arka arkaya gelen yüksek oranlı 
zamlar için neler söylemek istersiniz?

- Krizin kısa süreli olması, sanayiciler 
tarafından üretim yayılarak bir şekilde tolere 
edildi. Ancak, ileride yeniden olabileceği 
tehlikesi kapımızda. Rusya ve Ukrayna 
arasındaki savaşı da dikkate alırsak 
enerjide arz güvenliği sorunu önümüzdeki 
dönemlerde başımızı ağrıtacak gibi 
görünüyor. Öte yandan enerji maliyetlerinde 
de yüzde 100’ü aşan ciddi artışlar oldu. Bu 
aşamada yerli kaynak kullanımının önemi 
giderek artarken, sanayicinin de gözü bu 
alana çevrildi. Sürdürülebilir bir üretim için 
sanayicimiz enerji üretiminde yenilenebilir, 
yerli enerji üretimi konusunda elini taşın 
altına koymaya hazır. Şu anda organize 
sanayi bölgeleri enerjilerinin belirli bir 
bölümünü kendileri üretebiliyor. Ancak bunu 
sadece kendi arazileri üzerinde üretebiliyor 
ve kapasite de bu nedenle kısıtlı ve 
maliyetli. Organize sanayi bölgelerinin dışına 
çıkınca üretilen her elektrik, dağıtım ağına 
girdiği için fiyatı da otomatik olarak artıyor. 
► YERİNDE ÜRETİM VERİMLİ VE UCUZ

Biz OSB’ler dışında farklı bölgelerde 
elektrik üretilip kullanılabilmesini bir çözüm 
olarak sunduk. Kamunun da bu konuda 
planları olduğunu öğrendik ve bu sevindirici. 
Yerinde üret, yerinde tüket modeli 
Türkiye’nin enerji alanındaki altyapısı için 
çok kritik öneme sahip. Bu model hem ülke 
kaynakları için hem de sanayi için faydalı. 
Bir enerji santralinde ürettiğiniz enerjinin 
iletimi sırasında kayıplar oluyor. Yerinde 
üretince hem iletim kayıpları azalıyor hem 
de daha verimli ve ucuz. Biz sanayici olarak 
çok fazla tüketim yapıyoruz. Bu nedenle 
verilecek olan teşviklerle yenilenebilir enerji 
yatırımları artabilir. Ayrıca yenilenebilir 
enerjiye yapılacak yatırımlar artık dünya için 
olmazsa olmaz hale geldi. Sınırda yüzde 25 

karbon vergisi ile karşılaşmak istemiyorsak 
küresel standartlara şimdiden uymalıyız. 

Önümüzdeki dönemin elektrik kadar 
belki de daha fazla önem verilmesi gereken 
konusu su. Çünkü sanayici için çok ciddi 
bir su kaynağı da gerekiyor. Bazı üretici 
firmalarımızın su kesintileri nedeniyle 
üretime ara verdiği bile oldu. Kritik bir 
seviyedeyiz su açısından. Önümüzdeki 
günlerde daha çok konuşacağız. 
Susuz üretim ve susuz tarım gibi 
olguları da hayatımıza katmamız lazım. 

► YEŞİL ÜRETİME HAZIRLANIYORUZ
- Artık bir zorunluluk haline 

gelen sürdürülebilir üretim ve yeşil 
ihracat için sanayicilerin önleri açık 
mı? Teşvik, hibe gibi desteklerden 
yararlanma olanağı var mı?

- Avrupa Birliği’nin 1 milyar Euro bütçeli 
Avrupa Yeşil Mutabakat Projesi iş dünyası 
için hayati önem taşıyor. Karbonsuz ekono-
miye geçiş hedefi kapsamında oluşturulan 
bu mutabakatta ülkemiz yerini mutlaka al-
malı. Bunun için yeşil ekonomi kapsamında 

RÖPORTAJ

Nilüfer Çevikel, ilk, orta ve lise 
öğrenimini Bursa’da tamamladıktan 
sonra Uludağ Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’ni bitirdi. Daha sonra 
USIU ve FIU da yabancı dil eğitimi 
ve Amerika’da da dış ticaret eğitimi 
aldı.  1999 yılında iş hayatına 
Bursa Görükle’de kurmuş olduğu 
öğrenci yurtlarıyla başladı. Tekstil 
sektörüne 2002 yılında iplik büküm 
ile başladı ve bugün entegre bir 
tesis olan, doğrudan ve dolaylı 
olarak yaklaşık 70 ülkeye 
ihracat yapan Nil-San Tekstil ile 

sağlam bir giriş yaptı. Ev Tekstili 
sektöründe üretim yapan Nil-San 
Tekstil’de Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak iş yaşamına devam eden 
Çevikel’in farklı sektörlerde de 
yatırımları devam ediyor. 
Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Genel 
Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yanında Bursa 
Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekilliğini yürütüyor. 
Ulusal ve yerel birçok sivil toplum 
kuruluşunda aktif olarak görev alı-
yor. İyi derecede İngilizce biliyor.

Nilüfer Çevikel, ilk, orta ve lise 

NİLÜFER ÇEVİKEL KİMDİR?
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alınacak tedbirler karşısında 
iş dünyamızın tüm süreçlerini 
gözden geçirmesi elzemdir. 
Biz TÜGİAD olarak bu alanda 
üyelerimizi bilgilendirip 
geleceğe hazırlarken 
devletimizin de geçiş sürecini 
çok iyi analiz ederek 
tamamlamasını bekliyoruz.
► DİJİTALLEŞMEDE 
HIZLI YOL ALDIK

-  Dijital dönüşüm heye-
canı sanki biraz azalmış 
gibi. Aslında bu da kesin bir 
zorunluluk.  Dijital dönüşüm 
faaliyetlerinin nasıl yürüdü-
ğünü düşünüyorsunuz? Neler 
yapılıyor, sorunlar ve 
eksikler nelerdir?

RÖPORTAJ

Çevikel’den TÜGİAD’ı anlatmasını istersek bize neler söyler?
TÜGİAD, Türkiye’deki ilk ulusal ve tek 

uluslararası genç işinsanı derneği olarak, 
kurulduğu yıl olan 1986’dan bu yana, 
Türkiye çapında 800’den fazla üyesi ile 
60’tan fazla sektörü temsil ediyor. 
Türkiye ekonomisinin yüzde 
20’sini temsil eden üyeleri ile 
dünya çapında 100 ülkeye ihracat 
yapan Derneğimiz, yıllık 58 milyar 
dolarlık ticaret hacmine sahip.  

Yerel ekonomiye destek için 
yürüttüğümüz projelerin yanı sıra 
uluslararası çalışmalarımız kapsamında, 
Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu 
(YES for Europe) İcra Kurulu Üyeliği 
ve Avrupa Birliği Genç Girişimciler 
Organizasyonu (JEUNE) Başkan 
Yardımcılığı görevlerimizi yürütürken, G20 
Genç Girişimciler İttifakı’nda da Türkiye’yi 
temsil eden tek STK olarak Zirvelere 
ve çalışma gruplarına katılıyoruz. Yurt 
dışında da faaliyetlerimiz kapsamında ticari 
ziyaretlerimizi de sürdürüyoruz.

Türkiye’deki KOBİ’lerin ve girişimcilerin 

ülke çapında temsilcisi olmasının yanı 
sıra TÜGİAD, üyelerini uluslararası 
platformda da Vancouver, Toronto, New 

York, Milano, Selanik, Bükreş, Katar, 
Brüksel, Londra, Rusya, İrlanda, 

Kazakistan, ve Kırgızistan’daki 
temsilcilikleri aracılığıyla 
destekliyor. Yurt içinde Ankara, 
Bursa, Ege, Çukurova ve 
Eskişehir olmak üzere 5 şubesi 

bulunan TÜGİAD bünyesinde; 
Girişimcilik ve İnovasyon, 

Uluslararası İlişkiler, Parlamento ile İlişkiler, 
Hukuk, Ticari İlişkiler, Onursal Üyeler olmak 
üzere 6 komisyon bulunuyor ve TÜGİAD 
misyonu yönünde çalışmalarını sürdürüyor. 

Genç girişimcilerce ilk sırada tercih 
edilen, sosyo-ekonomik değişim, istihdam 
yaratma ve ekonomik kalkınma konularında 
karar lider bir sivil toplum kuruluşu olma 
vizyonunu taşıyan derneğimiz, aynı zaman-
da genç girişimcilerimizin Türkiye’deki ve 
Dünya’daki sesi olarak Türk genç girişimci-
sini Dünya’ya tanıtmak için çalışıyor. 

- Sizin de belirttiğiniz gibi Dijital 
dönüşüme uyum sağlamak gönüllülüğe 
dayalı bir uygulama değil. Şirketler 
için rekabet edebilmek, hayatta 
kalabilmek, kısacası var olabilmek 
için bir zorunluluk. Türkiye olarak belki 
5-10 yılda alacağımız yolu pandemi 
nedeniyle çok kısa bir sürede almak 
zorunda kaldık. Aslında büyük ölçekli 
firmalarımızın birçoğu dönüşüm sürecini 
başarı ile gerçekleştiriyorlar. Daha 
küçük ölçekli eşletmelerde biraz sıkıntı 
olabilir. Bunun için de devletin teşvik 
mekanizmalarının devreye girmesi bizim 
gibi sektörel STK’ların küçük işletmeleri 

yönlendirmesine ihtiyaç var. TÜGİAD 
olarak bu konuya ciddi çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz.
► CHICAGO MERKEZİNİ 
AKTİF KULLANACAĞIZ

- Dijital dönüşümde TOBB ile 
işbirliği yaptınız. Bu iş birliğinin 
kapsadığı unsurları bize anlatır mısınız?  
Kamudan dijital dönüşüm için 
yeterli teşvik ve destek veriliyor mu?

- Sürdürülebilir kalkınma için Türkiye’nin 
teknolojiyi üreten ve satan ülke konumunda 
olması gerektiğine inanıyorum. TÜGİAD 
olarak dijital dönüşüm yolunda yazılım 

Biz OSB’ler dışında 
farklı bölgelerde 

elektrik üretilip kulla-
nılabilmesini bir çözüm 
olarak sunduk. Ka-
munun da bu konuda 
planları olduğunu 
öğrendik ve bu sevin-
dirici. Yerinde üret, 
yerinde tüket modeli 
Türkiye’nin enerji ala-
nındaki altyapısı için 
çok kritik öneme sahip. 
Bu model hem ülke 
kaynakları için hem de 
sanayi için faydalı.
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ve programcılıkta ülkemizin pazar 
payını büyütmek için teknoloji 
şirketleri ve Start-Up’ların en yakın 
destekçisiyiz. Türkiye’de e-ticaretin 
gelişmesi, KOBİ’lerin dijitalleşmesi 
ve dijital organize sanayi bölgelerinin 
gelişmesi, çok yakın zamanda çıkış 
noktalarımız olmak zorunda. Ülke 
olarak kurumsal hazırlıklarımızı bir an 
önce tamamlamalıyız. Zira e-ticarette 
nitelikli personel sorunu ile yüzleşmek 
zorunda kalacağız. TOBB tarafından 
ABD’nin Chicago kentinde açılan 
Türkiye Ticaret Merkezi’nin de dijital 
dönüşüm kapsamında önemi büyük. 
Hem ofis hem de depo işlevi olan 
bu merkez, iş dünyamız için küresel 
rekabet arenasında çok güçlü bir adım 
oldu. Biz de TÜGİAD olarak, bu merkezi 
daha aktif kullanarak ülkemizi gururla 
temsil etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra 
ilgili bakanlıklarımız ve kuruluşlarımızla 
iş birlikleri için iletişim halindeyiz.
► DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
AKADEMİSİ KURDUK

- Önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirmeyi planladığınız, sizi 
heyecanlandıran projeleriniz nelerdir?

- Yenilenebilir enerjiye yapılacak 
yatırımlar artık dünya için olmazsa 
olmaz hale geldi. Sınırda yüzde 
25 karbon vergisi ile karşılaşmak 
istemiyorsak küresel standartlara 
şimdiden uymalıyız. Biz daha en 
başından beri altını çize çize yeşil 
dönüşüm ve dijitalleşme sloganını bu 
nedenle kullandık. Seçildiğimiz günden 
bu yana bu iki olgunun üzerinde 
duracağımızı açıklamıştık. Çok ciddi 
çalışmalar yaptık. Domino Ventures 
adında bir girişim kurduk. Hollanda 
merkezli ve start-up’lara destek 
oluyoruz. Tamamen profesyonellerin 
yönetiminde olmak üzere 
20 milyon euroluk bir fon kurduk. 

Bunun yanı sıra insan kaynağına 
da yatırım yapma hedefiyle bir eğitim 
programı başlatarak Dijital Dönüşüm 
akademisi kurduk. Bu eğitim sürecinde 
her şubemizde bin öğrenciye eğitim 
veriyoruz. Bu eğitimi alanlar sadece 
basit manada e-ticaret alanında uzman 
olmayacak. Hem yapay zeka hem 
de metaverse gibi yeni teknolojilerin 
içinde bulunduğu bir eğitimden geçen 
Dijital pazarlama uzmanı ve dijital 
danışmanlar yetiştiriyoruz. ●

Üreten ve ürettiğini ihraç eden bir ülke olmak, Türkiye için bir 
tercih değil zorunluluk. Dolayısıyla ülke ekonomisine ivme 

sağlayacak bu atılımın sürmesi için sanayiciler ile birlikte ticaret 
alanı temsilcilerinin mümkün olan en yüksek düzeyde desteklenmesi 
önemli. Üretim ve tedarik konusunda kolaylık sağlanması, istikrarlı 
döviz kuru için gereken adımların atılması ve enflasyonun tek 
haneyi inmesi gibi stratejik konulardaki beklentilerimiz sürüyor.

RÖPORTAJ

Enflasyona karşı sonuç odaklı çalışmalar bekliyoruz
TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, 

Yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) 
yıllık yüzde 105,01 ve aylık yüzde 7,22 
oranında artmasının sanayicilerin maliyet 
yükünün ne kadar çok arttığını ortaya 
koyduğunu belirtti. Çevikel, Türkiye İsta-
tistik Kurumu’nun yaptığı açıklama sonra-
sında yaptığı değerlendirmede şunları 
söyledi: “Yüzde 105 artışla 28 yıl sonra 
üç haneli rakamlara ulaşan Üretici Fiyat 
Enflasyonu, sanayicinin üzerindeki enerji 
ve girdi maliyet yükünün daha da ağır-
laştığının yansımasıdır. Türk lirasındaki 
değer kaybı ve artan enflasyonun kontro-
lü için alınacak ilave tedbirlerin yanı sıra 
üretimin hızını yavaşlatma riski taşıyan 
yüksek Üretici Fiyat Enflasyonuna karşı 
daha sonuç odaklı ve etkili çalışmaların 
hayata geçirilmesini talep ediyoruz.”

► 2022 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 
11.8’DEN YÜZDE 23.2’YE YÜKSELTİLDİ

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı 
Şahap Kavcıoğlu, 2022’nin ilk Enflasyon 

Raporu Tanıtım toplantısında, para 
politikasını “Türkiye Ekonomi Modeli” 
ışığında revize etme çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirterek, yeni 
politikanın temel unsurlarından birinin, 
“Liralaşma Stratejisi” olduğunu açıkladı. 
Kavcıoğlu’nun “Liralaşma” olarak 
nitelediği politika değişikliğiyle doların 
para piyasalarındaki baskın birim 
olması önlenecek. Bunun için finansal 
ürünler, teminat çeşitlendirmesi ve 
likidite yönetimi politikaları oluşturulacak. 
Kur korumalı mevduat ve benzeri yeni 
araçlar, Merkez Bankasının karşılıklar 
politikaları ve swap anlaşmaları ve 
reeskont kredileri araçları kullanılacak. 

Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon 
tahminini büyük oranda revize ettiklerini, 
enflasyonun yüksek seyrettiği ortamda 
tahmin aralığının da arttığını açıkladı. 
2022 Enflasyon Raporu 1’de, revizyonlar 
şöyle: 2022- Yüzde 23.2 (Tahmin aralığı: 
18.6 – 27.8), 2023- Yüzde 8.2 (Tahmin 
aralığı: 3.4-13.0), Orta vadede: Yüzde 5.
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Kur Garantili Mevduat sınır aştı
Kur Korumalı Mevduat 
düzenlemesi yastık altı 
altınlarla yurtdışında 
bulunan Türk 
vatandaşlarının gerçek 
ve şirket hesaplarını 
da kapsayacak şekilde 
genişletildi. Kur 
Korumalı Mevduat 
ve katılma fonu 
hesaplarında iki ayda 
biriken para Şubat 2022 
sonu itibarıyla 
450 milyar lirayı aştı.

HABER MERKEZİ

Türkiye Ekonomi Modeli ile kademeli 
olarak hayata geçirilen Türk lirası (TL) 
kur korumalı mevduat ve katılma fonu 

hesaplarında iki ayda biriken para Şubat 
2022 sonu itibarıyla 450 milyar lirayı aştı. 
Kur korumalı mevduat ve katılma fonu he-
saplarında iki ayda 193 milyar lirası Hazine 
destekli, 259 milyar lirası Merkez Bankası 
destekli olmak üzere bankacılık sektöründe 
toplam 452 milyar lira kur korumalı mevdu-
at/katılma fonu bakiyesi oluştu. 733 bini 
gerçek ve 24 bini tüzel kişi olmak üzere kur 
korumalı mevduat ve katılma fonu hesapla-
rı toplamda 757 bin müşteri sayısına ulaştı.

Söz konusu hesaplarda ağırlıklı olarak 
gerçek kişiler 3 aylık vadeyi seçti. Bu 
vadedeki hesaplar, 224 milyar lira ile 
toplam hesap bakiyesinin yüzde 50’si 
seviyesinde gerçekleşti. Tüzel kişilerin 
ağırlıklı vade tercihi ise 6 ay oldu. Bu 
vadedeki hesap bakiyesi 176 milyar lira ile 
toplam bakiyenin yüzde 39’unu oluşturdu.
► ALTIN VE YURTDIŞINA ÇAĞRI

Merkez Bankası döviz rezervlerini 
artırmak, döviz artışını engellemek 
amacıyla uygulamaya konan Kur Garantili 
Mevduat (KGM) uygulaması genişletildi. 
Yastık altı altınlar, yurt içi ve yurt dışı 
yerleşiklerin kişisel mevduatından sonra 
yurt içi ve yurtdışı şirketler hesapları da 

KGM kapsamına alındı. Türkiye’de yaklaşık 
300 milyar dolar değerinde 5 bin ton 
altının yastık altında bulunduğu belirtiliyor.

Merkez Bankası tarafından döviz hesap-
larının Türk Lirası mevduata dönüşümün 
esaslarında değişiklik yapıldı. Buna göre 
şirket ve kurumlar da döviz hesabını 
TL mevduata dönüştürmeleri halinde mev-
duat ve katılım fonu sahipleri stopaj ödeme-
yecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli 
TL mevduat hesabı açabilecek.
► YASTIK ALTI ALTIN DÜZENLEMESİ

Yastık altı altınların ekonomiye kazandı-
rılmasına yönelik yeni tedbirlerin detayları 
belli olurken, düzenlemeye ilişkin kararda 
“Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına 
dönüşümün desteklenmesi uygulaması 
kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 
28/12/2021 tarihi itibarıyla, yurt içi yer-
leşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi 
itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları 
ve altın cinsinden katılma fonu hesaplan 
ile bu tarihlerden sonra açılacak işlenmiş 
ve hurda altın karşılığı altın hesaplarından 
dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına 
çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında 
uygulanmak üzere yürürlüğe girer” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kur ga-
rantili altın hesapları için yaptığı açıklama 
özetle şöyle: “Fiziki altına sahip kişi rafine-
riler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları 
üzerinden bu altınlarını banka hesaplarına 
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aktarabilecek. Ayrıca ban-
ka şubeleri kanalıyla da 
fiziki altın teslim edilebile-
cek. Altın hesabı olan en 
uygun değerlemeyi veren 
kuyumcularda işlemlerini 
yapabilecek. Kuyumcular, 
rafineriler ve bankalar 
arasında kurulacak teyit 
mekanizması çerçeve-
sinde vatandaş işlemini 
yapıp kuyumcuyu terk 
etmeden önce hesabı-
na ne kadar altın veya 
TL aktarıldığına ilişkin 
bilgi alacak. Mudinin elde 
edeceği getiri; sistem 
dahilinde seçmiş olduğu 
yatırım aracı ve bankaya 
bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilecek. Teslim edilen altınlar istendi-
ği zaman fiziki altın ya da TL olarak geri alına-
bilecek. Fiziki altın 24 ayar gram/külçe veya 
çeyrek/meskuk (Darphane altını) şeklinde 
olacak. Altın teslimi için banka hesabı gereki-
yor. Bankalarca zaten yürütülen çalışmalarda 
1 Mart 2022’den itibaren 81 ilde en az bir 
tane olmak üzere, 1500 anlaşmalı-yetkilendi-
rilmiş kuyumcu noktası devreye girdi.

Hazine tarafından yayımlanan örneklere 
göre; 800 liradan 100 gram altınını sisteme 
dahil eden bir vatandaş, 3 ay vadede 
asgari yüzde 3.51 faiz/kâr payı alacak. 
Altın fiyatlarının aynı kalması veya düşmesi 
durumunda vatandaşın 80 bin liralık birikimi, 
3 ayın sonunda 82 bin 808 lira olacak.”

► YURTDIŞI MEVDUATLARA DÜZENLEME
Yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı 

bankalardan transfer ettikleri döviz tevdiat 
hesapları ve katılım fonları da ‘Yurt Dışında 
Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım 
Sistemi’ (YUVAM) olarak adlandırılan hesap 
aracılığıyla kur korumalı mevduat sistemine 
dahil edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan 
YUVAM hesapları hakkında TCMB tebliğine 
göre, yurt dışında yerleşik vatandaşların 
dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat 
hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu 
hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep 
etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden 
TL’ye çevrilerek YUVAM hesabı açılacak.

Resmi Gazete’nin 18 Şubat 2022 tarihli 
sayısında Merkez Bankası tarafından yayım-
lanan karar ile; Yurt Dışında Yaşayan Yerleşik 
Vatandaşların Mevduat ve Katılım Sistemi (YU-
VAM) Hesapları Hakkında Tebliğ’de değişiklik 

yapıldı. Tebliğ’de yapılan değişiklikte; yurt 
dışında yaşayan Türk vatandaşlarının serma-
yedarı olduğu şirketler, kur korumalı mevduat 
sistemine dahil olabileceği belirtildi.
► TCMB’NİN SWAP ANLAŞMALARI 
28 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) merkez bankaları arasında imzalanan 
5 milyar dolarlık ikili para takası (swap) 
anlaşması ile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının toplam swap anlaşmalarının 
büyüklüğü 28 milyar dolara ulaştı.

TCMB, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi, 
yerel para birimleri ile ticaretin desteklenmesi 
ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi ama-
cıyla yaptığı swap anlaşmalarına bir yenisini 
daha ekledi. Türkiye ile BAE merkez bankaları 
arasında 18 milyar dirhem ve 64 milyar liralık 
(5 milyar dolar) swap anlaşması imzalandı.

Merkez Bankası en son, 12 Ağustos 
2021’de Kore Merkez Bankası ile swap anlaş-
ması imzalamıştı. Anlaşmayla, iki merkez ban-
kası arasında azami 17.5 milyar lirası veya 2.3 
trilyon Kore wonu (2 milyar dolar) değerinde 
yerel para birimi takasına imkan sağlanırken, 
söz konusu tutar, henüz hesaplara geçmedi.

Geçen yıl ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti Mer-
kez Bankası ile swap anlaşması büyüklüğü 
de genişletilerek toplam 46 milyar lira ve 35 
milyar Çin yuanına (6 milyar dolar) çıkarıldı.

TCMB, ilk swap anlaşmasını 17 Ağustos 
2018’de Katar Merkez Bankası ile imzaladı. 
Söz konusu anlaşmanın büyüklüğü 26 Kasım 
2019 ve 20 Mayıs 2020’de olmak üzere iki 
kez tadil edilerek 15 milyar dolar karşılığı 
Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.
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Egeli Zımpara San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Didem Egeli Çaldağ:

‘Karbon ayak izimizi 
azaltmaya odaklandık’

Bu sayıda ‘İçimizden Biri’ köşemizin konuğu Egeli 
Zımpara San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Didem 
Egeli Çaldağ. ÇOSB’nin ilk firmalarından birinin 

Egeli Zımpara Sanayi A.Ş. olduğuna dikkat çeken Çaldağ, 
“Yıllar içinde ÇOSB’nin gelişiminin canlı tanığıyız. Altyapısı 
ve üstyapısını tamamlamış olan ÇOSB, Türkiye’nin en iyi ve 
önde gelen organize sanayi bölgelerinden biridir. Daha az 
karbon emisyonuna neden olan enerji türlerine geçeceğiz. 
Sağlıklı bir gelecek ve yeşil doğa için odaklandığımız en 
önemli konu karbon ayak izimizi azaltmak” dedi.

► 1983’TEN BU YANA ÇOSB’DEYİZ 
- Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin 

(ÇOSB) katılımcısı olarak Egeli Zımpara’yı bize tanıtır 
mısınız? Üretim tesislerinizde ne tür üretimler var. 
Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verir misiniz?

- Egeli Zımpara Sanayi A.Ş.’nin tarihi, kurucumuz 
İlhan Egeli’nin hırdavat sektörüne ilk adımını attığı 1941 
yılına uzanır. 1973 yılında Türkiye imalat endüstrisinin 
aşındırıcı ihtiyacına yanıt verecek olan EGESAN Aşındırıcı 
Taşlar Sanayi A.Ş.’yi kurar. EGESAN markası çok kısa 
sürede kullanıcılar tarafından sevilir ve benimsenir. O 

yıllarda çoğunlukla dışa bağımlı olan Türkiye aşındırıcı 
piyasasını büyük oranda rahatlatsa da sektör, ürün 
gamının çeşitlendirilmesi talebinde ısrarcı olur. 

İlhan Egeli, endüstrinin genel olarak zımpara adıyla 
andığı, kaplanmış aşındırıcılar ihtiyacını karşılamak 
adına 1983 yılında ikinci üretim tesisi Egeli Zımpara 
Sanayi A.Ş.’yi şu an bulunduğu alanda, Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’nin ilk fabrikalarından biri olarak kurar.

► 40 YILDIR SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ
1983 yılından bu yana Egeli Zımpara Sanayi A.Ş. 

özellikle Türkiye imalat endüstrisi başta olmak üzere 
birçok farklı ülkenin ve sektörün çeşitli zımpara 
ihtiyaçlarını, kimi zaman kendi markası altındaki son 
ürünleriyle, kimi zaman ise converterlara sağladığı yarı 
mamulleriyle 40 yıla yakın bir süredir karşılamaktadır.

Fabrikamızda, çok farklı çeşitteki zımparalar; jumbo olarak 
adlandırdığımız, büyük bobinler halinde üretilmekte, daha 
sonra son kullanıcı ihtiyaçlarına göre; bizlerin tekstil aşaması 
olarak adlandırdığı sürece girerek son ürün halini almaktadır. 
Bunun yanı sıra üretilen bu jumbo zımparalar, aşındırıcı 
sektöründe yalnızca bu işin tekstil aşamasını yürüten 

ÇOSB’nin ilk 
firmalarından birinin 
Egeli Zımpara Sanayi 
A.Ş. olduğuna dikkat 
çeken Çaldağ, “Firma 
olarak daha az karbon 
emisyonuna neden 
olan enerji türlerine 
geçeceğiz. Sağlıklı bir 
gelecek ve yeşil doğa 
için odaklandığımız 
en önemli konu karbon 
ayak izimizi 
azaltmak” dedi.
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firmalara da yarı mamül olarak satılmaktadır.
► 30 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ

- Firmanızın üretim kapasitesi, çalışan 
sayısı ve ihracat oranları nelerdir?

- Egesan A.Ş. ve Egeli A.Ş. olarak 
iki fabrikamızda toplam 170 kişi 
çalışmaktadır. Egeli Grup olarak yaklaşık 
30 ülkeye ihracat yapmaktayız.

- Son yıllarda ülkemizin ve tüm 
sanayi kuruluşlarının gündeminde 
olan sanayide dijitalleşme, nesnelerin 
interneti gibi dönüşümlerde Egeli 
Zımpara hangi aşamadadır? Yapılan 
çalışmalardan örnekler verir misiniz? 

- Egeli Zımpara’daki ana jumbo üretimi 
ve son ürünlerin üretildiği tekstil aşamaları 
prensip ve mühendislik olarak birbirinden 
çok farklı prosesler olduğu için dijitalleşmeyi 
de farklı aşamalarda ele almak gerekiyor.

Ana jumbo üretiminde 45 metrelik 
büyük bir tünel fırın ve bunun besleme 
ekipmanlarından bahsettiğimiz için, bu 
alandaki mevcut teknoloji nesnelerin 
internetini kısmi olarak destekleyebilecek 
seviyede. Fakat tekstil kısmında makineler 
daha kompakt sistemlerden oluştukları için 
dijitalleşmeye daha elverişliler. 

Örneğin benzer bir geçiş projesini EGESAN 
A.Ş. fabrikamızda başlattık. Bu fabrikada 
bulunan tüm makinelerin ERP sistemiyle 
entegre olmasını sağladık. Aynı projeyi 2022 
sonuna kadar Egeli Zımpara üretim tesisimiz 
için de öngörüyoruz. Bu sistemi altyapısı 
uygun proseslere uyarlayıp, ana üretim 
aşamasındaki tüm datayı anlık ve her an 
ulaşılabilir bir şekilde tutmayı planlıyoruz.

► ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİNDE 
ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK ALIYORUZ

- Ar-Ge çalışmalarınızı bize anlatır 
mısınız? Ne gibi eğitim faaliyetleri 
yürütüyorsunuz? Üniversite sanayi 
işbirliği için üniversiteler ile birlikte 
yürüttüğünüz projeler var mı?

- Egeli Zımpara’da odağımız her daim 
güncel kalmak. Bunun da en doğru yolu 
müşteriyle doğru iletişim kanallarını kurup, 
doğru ve sürekli bir şekilde çalıştırmak.

Bunun için sahada çalışan uygulama 
mühendislerimiz, hem sahayı, hem üretimi 
takip eden ürün yönetimi oluşumumuz 
ve fabrikada tüm odağı ürün geliştirme 
olan bir departmanımız mevcut.

Bu üçlü yapı sayesinde sahanın talebini en 
doğru şekilde topluyor, saha ile üretimi aynı 
paydaya getirip müşterilerimize en uygun 
ürünü üretmeye gayret ediyoruz. 
Bir çok ürün geliştirme projesine 

başarı ile imza atmamızın temel anahtarı 
bu yapıyı sağlıklı çalıştırabiliyor olmamız.

Bu yapı üniversitelerle de yakın dirsek 
temasında çalışıyor. İhtiyaç halinde uzun 
ve detaylı analizler üniversitelerimizin de 
desteğiyle çıkarılıp ürün geliştirme projelerine 
hatırı sayılır katkılarda bulunuyorlar.

► DAHA AZ KARBON SALINIMI HEDEFİNDEYİZ
- “Yeşil Çevre, Yeşil Üretim” için 

ne gibi çalışmalarınız var?
- Egeli Zımpara olarak yasal sorumlulukları-

mızın ötesinde son yıllarda odaklandığımız bir 
konu da karbon ayak izimizi azaltmak. Daha 
sağlıklı bir gelecek ve doğa için kullanılan 
enerjiyi azaltmak, atık enerjiyi yönlendirip tek-
rar değerlendirmek ve daha az karbon emis-
yonuna neden olan enerji türlerine geçmek 
sürekli gündemimizde olan ve uygun görülen 
bölümlerde sürekli olarak iyileştirmeleri yapı-
lan bir konu. Bunun yanı sıra henüz dünyada 
örneği çok az olmasına karşın, teknolojinin bu 
konuda hızlı ilerleyeceğine olan inancımızdan 
dolayı karbon yakalama, kullanma ve depola-
ma teknolojileri de güncel gelişmelerini takip 
ettiğimiz konular arasında yer almaktadır.

- ÇOSB hakkında bir şeyler 
söylemek ister misiniz?

- Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB), Türkiye’nin en iyi ve önde gelen 
organize sanayi bölgelerinden biridir. Egeli 
Zımpara Sanayi A.Ş. bölgede ilk kurulan 
firmadır ve yıllar içinde ÇOSB’nin birçok 
gelişiminin de canlı tanığıdır. Altyapısı ve 
üstyapısını tamamlamış olan ÇOSB’nin 
tüm çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 
Yönetimin modern ve tarafsız yaklaşımı, 
yapılan hizmetler ve eğitim destekleri gibi 
pek çok konuda bir bölgesel kalkınma modeli 
oluşturması da bizler için ayrı bir değerdir.

İÇİMİZDEN BİRİ
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Üç boyutlu yepyeni bir Sanal Dünya bizi bekliyor

‘Metaverse’de fiziki arsa 
değil NFT satın alıyorsunuz’

GİRAY DUDA

Çok kısa süre içerisinde kendimizi 
Metaverse dalgaları içinde bulduk. 
Okuduğumuz, izlediğimiz, üstünde 

çalıştığımız iletişim araçlarında ve sosyal 
ortamımızda metaverse neredeyse birinci 
konu oldu. Metaverse hakkında derin 
bir inceleme yaparak bu olguyu 
her yönüyle ortaya koymaya çalıştık. 

► ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ SANAL DÜNYA
Metaverse, insanların birbirleriyle, 

çevreyle, eşyalarla ve işletmelerle sanal 
olarak etkileşime girmesine olanak 
sunan 3 boyutlu çevrimiçi bir sanal 
dünya. Yani gözlüklerinizi takarak bu 
sanal dünyaya girdiğinizde, örneğin kendi 
mahallenizde dolaşıyor, alışveriş yapıyor, 
geziye çıkıyor, arkadaşlarınızla ciddi ofis 
toplantıları gerçekleştirebiliyorsunuz. Hatta 
bilgisayarınızda uzaktan çalışabiliyor,  

dosyalarınızı kaydediyor ve yazıcıdan çıkış 
alabiliyorsunuz. Kısacası Metaverse, sanal 
gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma 
gerçeklik teknolojileri ile zenginleştirilmiş 
internet platformları. Gerçek dünyanın 
kurumları ile sanal dünya bu 
platformlarda bir araya geliyor. 

Bize bu platformları bir değil belirsiz 
sayıda şirket sunacak. Ama muhtemelen 
en güçlüleri ayakta kalacak ve tercih 
edilecek. Yani sadece bir değil çok 
sayıda metaverse sözkonusu. Herkesin 
metaverse’ü kendisi tarafından sunulacak. 
Sanal dünyada yan yana yaşayacaklar. 
Belki de ileride bu platformlardan 
birbirlerine geçiş de mümkün olacak.

► SANAL GERÇEKLİK NEDİR?
Sanal Gerçeklik, (Virtual Reality - VR) 

gerçek bir ortamı kopyalayan veya hayali 
bir dünya yaratan sesler, görüntüler ve 
diğer duyumları üretmek için VR başlıklarını 

Metaverse, insanların 
birbirleriyle, çevreyle, 
eşyalarla ve işletmelerle sanal 
olarak etkileşime girmesine 
olanak sunan 3 boyutlu 
çevrimiçi bir sanal dünya. 
Gözlüklerinizi takarak bu 
sanal dünyaya girdiğinizde, 
örneğin kendi mahallenizde 
dolaşıyor, alışveriş 
yapıyor, arkadaşlarınızla 
ciddi ofis toplantıları 
gerçekleştirebiliyorsunuz.

Sanal gerçeklik ile hisse-
dilen her şey bilgisayar 
tarafından yaratılmış 
üç boyutlu dünyadır. 
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kullanan teknolojileri ifade eder. VR, 
kullanıcıları tamamen sanal bir dünyaya 
sokmanın bir yoludur. Sanal gerçeklik ile 
hissedilen her şey bilgisayar tarafından 
yaratılmış üç boyutlu dünyadır. Yapay olarak 
ortam oluşturulduğunda kullanıcı gerçek 
dünyanın devre dışı kaldığını düşünür.

Sanal gerçeklikte 3D ortamlar 
görüntünün yanı sıra duyma, hareket 
gibi başka duyulardan da yararlanır.

Sanal gerçeklik yaygın olarak gerçek 
hayatta var olan ya da olmayan yerlerin en az 
3 boyutlu olarak bilgisayarla yeniden oluştu-
rulması ve gerçek gibi deneyimi sunması için 
kullanılmaktadır. Sanal gerçeklik ile oluştu-
rulan tanımlı uzay içerisinde yaygın olarak 
eğitim, gözlem, test, eğlence, tedavi 
faaliyetleri yerine getirilebilmektedir.

► PEKİ YA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK?
Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality 

- AR) ses, video, grafik veya GPS verileri 
gibi bilgisayar tarafından üretilen duyusal 
girdilerle artırılan veya tamamlanan 
fiziksel, gerçek dünyadaki bir ortamın 
canlı, doğrudan veya dolaylı bir 
görünümüdür. AR, mevcut gerçekliğinizi 
kullanır ve bir çeşit cihaz kullanarak buna 
eklemeler yapar. AR, kendi dünyamızın 
üstünde olduğu için normal yaşamınızda 
size verilen özgürlük kadar özgürlük sağlar.

► KARMA GERÇEKLİK
Karma gerçeklik (Mixed Reality - MR), 

gerçek ve sanal dünyaların, fiziksel ve 
dijital nesnelerin gerçek zamanlı olarak bir 
arada var olduğu ve etkileşime girdiği yeni 
ortamlar ve görselleştirmeler üretmek için 
birleştirilmesidir. Bu, yeni görüntüleri gerçek 
bir alana, bildiğimiz fiziksel dünyada gerçek 
olanla bir ölçüde etkileşim kurabilecek 
şekilde yerleştirmek anlamına gelir. MR’nin 
temel özelliği, sentetik içeriğin ve gerçek 
dünya içeriğinin gerçek zamanlı olarak 
birbirine tepki verebilmesidir.

► DÜNYA ÖTESİ 
Sözcük anlamı olarak, Metaverse, ötesi an-

lamına gelen Meta ile evren anlamına gelen 
Universe kelimesinin birleşmesiyle ortaya çıkı-
yor. ‘Evren Ötesi’ anlamına yakın bir adı var.

Facebook’un bir süre önce adını Meta 
olarak değiştirmesi nedeniyle Metaverse 
bu dijital devle özdeşleştirildi. Biraz sonra 
Meta şirketinin bu konudaki çalışma 
ve yatırımlarına değineceğiz. 

Metaverse, aslında hayatımıza yeni giren 
bir kavram değil. Artırılmış gerçeklik ile sanal 
gerçeklik uygulamaları Sims, Second Life 

Bu yepyeni düzende emlak 
sektörünün nasıl etkileneceğini, 
Metaverse’de arsa alım satımlarının 
nasıl olacağını, olası riskleri Denge 
Değerleme Yönetim Kurulu 
Başkanı Baki Budakoğlu anlattı. 

“Öncelikle şunu vurgulamak 
gerekir, alınan arsa değil arsanın 
NFT’si. İnsanlar sonuçta fiziki bir 
arsa almıyor.” diyen Denge Değer-
leme Yönetim Kurulu Başkanı Baki 
Budakoğlu; “Ama yine de bu tür 
yatırımlar yaparken fiziki olarak bak-
tığımız değerler iyi 
incelenmeli. Burada 
en önemli konu gü-
venilirlik ve bilişim 
altyapısının net 
olması. Popüler bir 
yaklaşımla, ünlüle-
rin oturduğu yerlere 
yakın evler ya da 
önemli caddeler 
veya önemli marka-
ların olduğu yerlere 
yakın lokasyonlar 
gibi seçenekler 
üzerinden insanlar kararlar veriyor-
lar. Ancak bu durumun metaverse 
kavramındaki emlak alımlarında tam 
olarak bir karşılığı yok. İnsanlar hızlı 
bir reaksiyonla, önemli AVM’lerdeki 
dükkanları aldılar ama, burada 
dikkat edilmesi gereken şey nasıl 
yönetildiği, nasıl işletildiği ve nasıl 
güvenilir olduğu. Maalesef şu an 
için bunun bir anayasası, kuralı yok, 
yakın bir zamanda şekillenecektir, 
ancak dikkat edilmesi gereken 

popüler yerler değil onların nasıl iş-
lediği, yönetildiği.” şeklinde konuştu. 

► YATIRIMLARINIZ BOŞA GİTMESİN
Metaverse’de arsa alımında dik-

kate alınması gereken parametreler 
hakkında da uyarıda bulunan Baki 
Budakoğlu, unutulmaması gereken 
konuları şu sözlerle sıraladı: 

“ Öncelikle bu dünyada yaşadığı-
mızı, yaşayacağımızı unutmamamız 
gerekiyor. Metaverse geleceğinde 
yatırım yaparken ihtiyaç ve beklen-

tiler doğru belirlenmeli. 
Çünkü bir yerde yatı-
rımdan bahsediyoruz, 
bunlar boşa gitmemeli. 
Arsa beklentileri, yatırım 
beklentileri şu an için çok 
oturmuş değil. Nihayetinde 
bizler orada avatar dediği-
miz benliklerimizle temsil 
edileceğiz. Onlar, beslen-
meyecek, üşümeyecek, 
barınma için özellikli bir 
alanlara ihtiyaç duyma-
yacak. O nedenle gerçek 
hayattaki beklenti ve istek-

lerle metaverse alanındaki isteklerin 
doğru analiz edilmesinde yarar var. 
Şu an satılan arsalarda gündeme 
getirildiği için çok popüler ve çekici 
hale geldi.  Bu tür yatırımlar büyük 
şirketler, markalar için bir sıkıntı ol-
mayabilir ama daha küçük yatırımcı-
lar için ciddi kayıplara neden olabilir. 
Bu yüzden insanların metaverse 
evreninde yapacakları satın almaları 
bilinçli yapmaları gerekir”.

Artırılmış 
gerçeklik ses, 
video, grafik 
veya GPS verileri 
gibi bilgisayar 
tarafından 
üretilen duyusal 
girdilerle 
artırılan veya 
tamamlanan 
fiziksel, gerçek 
dünyadaki bir 
ortamın canlı, 
doğrudan veya 
dolaylı bir 
görünümüdür.

BUDAKOĞLU: SATIN ALMALARIN 
BİLİNÇLİ YAPILMASI GEREKİYOR

Baki 
Budakoğlu



 52    GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2022

veya Open Simulator gibi 2 boyutlu yaygın 
video oyunlarıyla bile aslında uzun zamandır 
hayatımızın oldukça içinde. Şimdi de özel 
gözlükler takarak 3 boyutlu bir dünyanın 
içine giriyoruz ve burada alışverişten konser 
dinlemeye kadar sayısız işi yapıyoruz. Gerçek 
dünyamızın ürün ve malları ile sanal dünya-
nın görüntüleri bir arada karşımızda duruyor.

Bir video oyununun içine girerek sanal 
mağazalardan alışveriş yaptığınızı, dünyanın 
bir ucundaki arkadaşlarınızı anında ziyaret 
ettiğinizi hatta hayalinizdeki evi saniyesinde 
inşa ederek orada “yaşadığınızı” düşünün.  
Metaverse, sadece sanal dünyada boş 
gezintilerle veya hayali ev inşa etmekle sınırlı 
değil. Metaverse, hem kullanıcıların hem de 
işletmelerin yararlanabileceği bir dizi fırsatı 
beraberinde getiriyor. Oyunlardan iş toplantıla-
rına, dijital eşyalardan sanal gayrimenkullere 
kadar her şeyin Metaverse içinde bir yeri var.

► METAVERE NE GİBİ 
FIRSATLAR GETİRİYOR?

Sınırsız alışveriş olanağı. Gerçek dünyada 
alışverişin bir parçası olan her şey Metaverse 
evreni içerisinde de karşılık bulacak. Bu 
nedenle büyük şirketler metaverse içine 
girmek için hazırlıklara ve yatırımlara 
başladılar, yoğun strateji toplantıları 
yürütüyorlar. Kısacası, giyim, seyahat, 
konut ve eğlence gibi sektörlerinin tamamı 
için yeni fırsatlar doğmuş durumda.

Sanal gerçeklik teknolojisi şu an için 
çoğunlukla oyunlarda kullanılıyor. Ancak 
Metaverse, sanal gerçekliğin ve artırılmış 
gerçekliğin kullanımını önemli derecede 
genişletecek. Yani bu dijital evrende, üç 
boyutlu bir avatar yaratılarak çalışmak, 
gezmek, oyun oynamak, konsere gitmek, 
alışveriş yapmak gibi birçok günlük aktiviteyi 
yerine getirmenin mümkün olması bekleni-
yor. Ancak bunların gerçekleşmesi için biraz 
zaman gerektiğini belirtmekte fayda var. 

► HER ŞİRKET KENDİ SANAL 
EVRENİNİ TASARLAYACAK

Metaverse’ü sadece tek bir şirket 
oluşturmayacak. Metaverse’de her şirket 
kendi sanal evrenini, kendi iş modeline ve 
kaynaklarına göre tasarlayacak. Bütün bu 
sanal evrenlerin toplamı ise Metaverse’ü 
oluşturacak. Örneğin, Microsoft’un sanal 
evreni daha kurumsal bir gerçeklik olarak 
karşımıza çıkacakken Roblox’unki bir oyun 
gerçekliği olarak karşımıza çıkacak.

Sistemde alışverişin ilerleyebilmesi için 
bir çeşit “metaverse ekonomisi”ne ihtiyaç 
duyulacak. Haliyle Metaverse’ün içindeki her 

SANAL DÜNYA

İnsanoğlunun son yıllarda farkın-
da olmadan özellikle sosyal medya 
üzerinden yapay zekayı oldukça 
fazla kullandığına dikkat çeken 
UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı 
Tansu Yeğen, özellikle gelecek 20 
yıl içinde bu sürecin daha da kendini 
hissettireceğini belirtti. 2021 yılında 
yapay zekanın dünya pazarına 3 
trilyon dolarlık bir katkı yaptığını 
ve bu rakamın 2030 yılında 15.7 
trilyona ulaşacağını söyledi. Yeğen, 
“ Yapay zeka o kadar çabuk ve hızlı 
hayatımıza girdi ki; 
buna neredeyse 
engel olamıyoruz. 
Robotlar artık, ser-
vis hizmeti veriyor, 
otomobiller yapıyor, 
hatta insanın yapa-
madığı yumurtanın 
sarısını beyazından 
dahi ayırabiliyor. 
Buna yapay zeka 
da eklenince, adeta 
günümüzde robotlar 
beynimiz gibi oldu. 
Borsada bizim adımıza 
alım satım yapıyorlar. Bu da özel-
likle bireysel alım gücünün belirlen-
mesinde çok etken bir rol üstlenmiş 
durumda. Özellikle yapay zeka ile 
tüketime, alışverişe doğru itiliyoruz. 
Geldiğimiz noktada yapay zekayı 
dışlayamayız ya da reddedemeyiz. 
Yapılması gereken hayatımızı kolay-
laştıracak yönlerine evriltmeyi öğ-
renmekten geçiyor. Çünkü hayatımı-
zı kolaylaştıran bir unsur. İnsanların 

vakitlerini çalan, bilgisayar başında 
zaman harcamasına neden olan pek 
çok işi artık yapay zeka ile çözer 
olduk. Bizim yerimize sunum yapan, 
rapor hazırlayan hatta verdiğiniz üç 
kelime ile makale yazan yapay zeka 
uygulamaları var” dedi. 

► İLERİDE ARABA, 
EVİN NFT’SİNİ ALACAĞIZ

Yapay zeka ile metaverse ilişki-
sinin daha emekleme aşamasında 
olduğunu ama yine de metaverse 

kavramının özellikle 
insanoğlunun hayal gücü 
ile giderek geliştiğini de 
belirten Tansu Yeğen, 
çocukların bilgisayar 
oyunları sayesinde bu 
yeni metaverse evrenine 
hızlı bir giriş yaptıklarını 
da dikkat çekti. Yeğen 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Farkında olmadan da 
olsa bu dünyaya giriş 
yaptık, ben 5-10 yıl içeri-
sinde 8 trilyon dolarlık bir 

metaeverse pazarının bizi bekle-
diğini düşünüyorum. Çok önemli bir 
araştırma şirketinin verilerine göre 
geçen yıl dijital ürünler özelinde 54 
milyar dolarlık bir harcama yapıl-
mış. Fiziksel emlakın yerine artık 
NFT üzerinden emlak alımlarının 
olacağını ve emlak sektörünün de 
bu durumdan ciddi anlamda etkile-
neceğini öngörüyorum. İleride fiziki 
olarak araba ya da ev değil 
bunların NFT’sini alacağız.”

‘PAZAR 5-10 YIL İÇİNDE 
8 TRİLYON DOLARA ÇIKAR’

Tansu Yeğen

Metaverse 
artırılmış 
gerçeklik.
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şirketin, her evrenin kendi para birimi 
ve bu para birimlerinin bağlandığı ortak 
bir “dijital paranın” olması imkansız değil.

Pandemi döneminde Instagram, 
Twitch ve YouTube benzeri platformlarda 
yapılan konser ve spor etkinlikleri, sanal 
etkinliklerin potansiyelini şimdiden gösterdi. 
Metaverse, hem bu etkinliklerin çok daha 
interaktif bir şekilde gerçekleşebilmesi hem 
de etkinlik içi reklam öğelerinin daha geniş 
bir kitleyi kolaylıkla hedefleyebilmesi için 
mükemmel bir ortam oluşturacak.

►FACEBOOK METAVERSE İÇİN KOŞUYOR
Bugün dünyadaki en önemli metaverse 

yatırımcılarının başında sanal gerçeklik 
cihazları üzerine çalışan Oculus şirketini 2 
milyar dolara alan Facebook geliyor. Nitekim 
Facebook bu alanda Microsoft gibi önemli 
yazılım şirketleriyle işbirliği anlaşmaları 
imzaladı. Ayrıca Roblox gibi oyun platformları 
da bu alanda büyük Ar-Ge yatırımları yapıyor.

Geçtiğimiz ekim ayında Facebook’un 
Connect 2021 konferansı ile duyurduğu, 
şirketin Metaverse inşasına geçişi ise belki 
de 2020’li yılların devrimsel teknolojisi 
olmaya aday Metaverse’ün başlangıcı olacak.

Facebook’un duyurusuyla birlikte, 
şimdiden birçok şirket Metaverse 
içerisinde kendi dünyasını inşa etmeye 
başladı bile. Bazı şirketlerse halihazırda 
sahip oldukları teknolojilerle Metaverse 
içerisinde yer alma şansına sahip.
► META’NIN BEŞ ANA PLATFORMU

Facebook ve satın aldığı Messenger, 
Instagram, WhatsApp ve Oculus VR program 
ve uygulamaları her ay 3 milyar 580 milyon 
kişiye ulaşıyor. Sadece Facebook geçen 
çeyreği ortalama 1 milyar 930 milyon 
günlük aktif kullanıcı sayısı ile sonlandırdı.

Şirket, gelirinin çoğunu Facebook ve Ins-
tagram reklamlarından elde ediyor. Gelirinin 
henüz büyüme aşamasında olan kısmı 
ise, ekosistemini PC’lerin ve telefonların öte-
sine taşıyan Oculus VR gözlüklerinden 
ve Portal akıllı ekranlarından geliyor. 

Meta kısa süre önce bu donanım serisine 
bir çift Ray-Ban akıllı gözlüğü ekledi. Gele-
cekte ek AR cihazlarını da piyasaya sürmeyi 
planlıyor. Metaverse içerisindeki yerini VR yan 
kuruluşu olan Oculus’un üzerine inşa ediyor.

Şirket her yıl araştırma ve geliştirmeye 
milyarlarca dolar yatırım yaparken 
şimdiden milyarlarca kullanıcıya sahip.
► GÖZLÜKLERDEN GÖZLÜK BEĞEN

Metaverse’ün üç boyutlu sanal evrenine 
girebilmek için Sanal Gerçeklik gözlükleri ve 
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Mark Zuckerberg, 
şirketi Meta’nın, Me-
taverse evreninde 
kullanıcıların sanal 
nesnelere gerçekmiş 
gibi dokunabilmele-
rine imkan sağlaya-
cak eldivenini tanıttı. 
Geçtiğimiz haftalar-
da şirketinin ismini 
Meta olarak değiştir-
diğini duyuran Mark 
Zuckerberg, sanal 
nesnelere dokunma-
ya imkan sağlayan 
yeni dokunsal 
eldivenini tanıtan 
bir video yayınladı. 
Kullanıcılar, bu eldi-
ven sayesinde sanal 
evrendeki sanal 
nesnelere gerçekmiş 
gibi dokunabilecek. 
Bir bilim kurgu filmi-
ne ait gibi görünen 
eldiven, simüle 
edilmiş bir dokunma hissi vermek 
için tasarlanmış yüzlerce küçük 
motor kullanıyor.

Bunun dışında sanal dünyada 
top tutmak gibi aktiviteleri 

simüle etmek için elinizi belirli 
bir pozisyonda kilitleyebiliyor.

Meta’nın resmi açıklaması, eldi-
venin asıl amacının “metaverse’e 
dokunmak” olduğunu söylüyor.

METAVERSE DOKUNSAL ELDİVEN TANITILDI

Mark Zuckerberg, sanal 
nesneleri dokunabilme 
imkanı veren eldivenleri tanıttı

Güney Kore Varlık Fonu’nun 
yöneticisi Seoungho Jin, 2025 yılına 
dek alternatif varlıklardaki yatırım 
oranlarını artıracağını belirterek 
Silikon Vadisi’nde iyi fırsatlar 
yakalanabileceğini belirtti.Güney 
Kore’nin 200 milyar dolarlık varlık 
fonu (KIC) alternatif varlıklara yönel-
me sürecini hızlandırmak için Silikon 
Vadisi’nde metaverse ve yapay zeka 
alanlarına yatırım yapmayı planlıyor.

2021 ortasında Korea Invest-
ment Corp. (KIC) yöneticisi olan 
Seoungho Jin, teknoloji hisselerinde 
yaşanan mevcut düşüşün ve Fed’in 
faiz artırımları nedeniyle sektör için 
büyüyen risklerin ötesine bakıyor.

Tecrübeli yönetici KIC’nin alter-
natif varlıklarının oranını 2025’e 
dek yüzde 17’den yüzde 25’e ve 
yönetilen varlıkların değerlerinin 300 
milyar dolara çıkarmayı öngörüyor.

Güney Kore Varlık Fonu’nun Metaverse yatırımı
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ek cihazlarına ihtiyaç duyuluyor. Ancak günü-
müzde bu gözlük ve cihazlar oldukça pahalı 
ve yeterince yaygın olarak kullanılmıyor. Bu 
nedenden dolayı Metaverse uygulayıcıları, 
oyunlar dışındaki faaliyetlerin önemli bir 
kısmını üç boyutlu olarak değil, iki boyutlu, 
normal ekran görüntüsü olarak tasarlıyorlar.

Metaverse uygulayıcılarının amaçlarına 
ulaşabilmesi için sanal gerçeklik 
teknolojisinin ucuzlaması ve herkesin 
rahatlıkla alabileceği gözlüklerinin üretilmesi 
gerekiyor. Bu aşamaya gelinmeden, 
Metaverse’ün amaçladığı sanal dünyanın 
mükemmel biçimde yaratılması oldukça zor.

Bu gözlüklerin kullanımı da çok rahat 
değil. Çok uzun süre kullanınca burnun 
üstünü tahriş ediyor. Sıkıntı veriyor. 
Ayrıca kendisini kaybedip uzun uzun 
oyun oynayanlarda baş dönmesi ve mide 
bulantıları da sıkça görülüyor. 

Tabii ki böyle bir fırsatı kaçırmak 
istemeyen büyük teknoloji firmaları, çok 
hafif, kolaylıkla cebimize sığacak gözlükleri 
üretebileceklerinin müjdesini verdiler. 

► TEKNOLOJİ VE DONANIM HAZIR MI?
Metaverse için yaratılan platformlar çok 

yüksek çözünürlük gerektiriyor. Bunun anla-
mı, içerde dolaşırken kullanacağımız gözlük-
lerin, bilgisayarların bellek ve işletim sistem-
lerinin çok büyük ve hızlı olması gerekiyor. 
İnternet hızında da 5G ya da 6G kullanılması-
nın ancak yeterli olabileceği belirtiliyor. 

► NON FUNGIBLE TOKEN-
DEĞİŞTİRİLEMEYEN TOKEN (NFT)

Kripto para birimlerinin de Metaverse’de 
önemli bir yeri olduğunu söylemeden 
geçmemek gerek. Son aylarda artan NFT 
satışlarının Metaverse ile doğrudan bağlantı 
olduğu tahmin ediliyor. NFT olarak satılan 
birçok eser dijital dünyalarda korunuyor.  

NFT’nin açılımı Non Fungible Token’dir. 
Türkçe karşılığı ile “Değiştirilemeyen Token”  
ya da “Değişmesi mümkün olmayan para” 
olarak tercüme edilebilir. NFT, aslında bir 
kripto para birimidir. Fakat bu tanımda söz 
konusu para, bildiğimiz tanımların dışında 
değerli olan herhangi bir varlık olabilir. Yani 
NFT, bir değere sahip olan ve tahsil edilebilen 
dijital bir varlıktır. NFT sayılabilecek varlıklar, 
herhangi bir sanat eseri, video, tweet, bir 
internet sayfası, görseller, sosyal medyada 
oluşturduğunuz hikâyeler ve daha pek 
çoğu olabilir. Tüm bu dijital varlıklar, 
gerekli şartları sağladıklarında birer 
NFT olma özelliği taşıyabilir. 

NFT kavramını, normal şartlarda 
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Aktif Bank 
Müşteri Deneyimi 
ve İletişim Grup 
Başkanı Gamze 
Numanoğlu, “Diji-
talleşme kasımızın 
gücüne güvenerek, 
yaratıcılığın sınırla-
rını zorlayacak bu 
evrende müşterile-
rimize metaverse’in 
dünyasına uygun 
farklı deneyimler 
sunmayı planlıyo-
ruz” dedi.

Bankadan yapılan açıklamaya 
göre, Aktif Bank, sanal arsalardan 
oluşan ve metaversenin en popü-

ler platformlarından 
olan Decentraland’den 
birkaç parselden oluşan 
geniş bir alan satın aldı 
ve oradaki varlığını 
tasarlamaya başladı.

Dijital bankası N Ko-
lay ile yakın gelecekte 
kullanıcılarına meta-
versede de platforma 
uygun biçimde projeler 
geliştirmeyi amaçla-
yan Aktif Bank, ayrıca 
Decentraland’deki 
kendine ait alanında 

spor ve eğlence platformu markası 
Passo ile yeni bir etkinlik deneyimi-
ne kapılarını açacak.

Aktif Bank, Metaverse’de arsa aldı

Gamze 
Numanoğlu

Türkiye İş Bankası, 
bir ilke imza atarak glo-
bal çevrim içi oyun plat-
formu ve oyun oluşturma 
sistemi Roblox oyununa 
ülkemizden reklam veren 
ilk banka oldu. Roblox 
oyuncuları deneyimleri 
sırasında oyunun geçtiği 
metaverse’deki billbo-
ardlarda İş Bankası’nın Maximum 
Gaming Kartının reklamlarını göre-
cekler. Bankanın e-sporculara özel 
ön ödemeli kart ürünü olan 
Maximum Gaming Kart, Kasım 
2019’da hizmete sunulmuştu. 

Milyonlarca oyuncunun bir araya 
gelerek oyun oynadığı, yeni oyun 
kurguladığı ve deneyim kazandığı 
global bir metaverse örneği olan 
Roblox, dünya çapında 200 milyonu 

aşkın kişi tarafından kullanılıyor. 
Türkiye şu anda oyunun ilk 10 
coğrafyası içinde yer alıyor.  
Z kuşağının en sevdiği platformlar-
dan olan Roblox’un, ülkemizde 
5 milyon kullanıcısı bulunuyor. 
İş Bankası’nın Roblox oyunu üzerin-
den gerçekleştirdiği reklam çalışma-
sıyla daha fazla genç kitle, 
bankanın ürün ve hizmetleriyle 
tanışma imkânı bulacak. 

İş Bankası’nın reklamları Metaverse’de

Turkcell, Metaverse’de 
ilk mağazasını açmak için 
çalışmalara başladı.

Turkcell’in Metaverse 
dünyasındaki ilk ma-
ğazasının çok yakında 
hizmete açılması planla-
nıyor. Turkcell ekosiste-
mindeki dijital servislerin 
de deneyimlenebileceği bir alan ile 
ürün satışlarının gerçekleştirileceği 
Metaverse mağazasının 
sanal ortamda yapılacak açılışına, 
sanal kimliği temsil eden avatarlarla 
katılım sağlanabilecek.

Dijitalleşmenin her alanda 
olmazsa olmaz bir önem arz 

ettiğine dikkat çeken 
Turkcell Bireysel Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Kadri Özdal, 
şunları söyledi: “Türkiye’de 
ilklerin öncüsü Turkcell 
olarak, mağazacılıkta da 
doğru yerde ve doğru 
zamanda müşterilerimize 

ulaşabilmek amacıyla her ortamda 
bulunmayı hedefliyoruz. Bu 
bağlamda yenilikçi bakış açımızla 
Metaverse’de de yer alacağız. 
Turkcell kalitesini ve güvenini sanal 
dünyaya da taşıyarak, burada 
müşterilerimize en iyi hizmeti 
sunmaya devam edeceğiz.”

Turkcell sanal dünyada mağaza açıyor

Kadri Özdal
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koleksiyon değerine sahip olabilecek 
bir varlığın dijital dünyadaki yansımaları 
olarak da tanımlamak mümkündür. Mesela 
1990’lı yıllarda son derece popüler olan 
ve koleksiyonları yapılan taso ve futbol 
kartları, bu varlıklara güzel birer örnek 
olabilir. NFT’nin dijital para birimlerinden 
farkı, tüm NFT’lerin birbirinden farklı şekilde 
tasarlanıyor olmasıdır. Bu özellik, onları 
özgün ve değiştirilemez kılar.

► METAVERSE COIN’LERİ 
NEREDEN BULACAĞIZ?

Metaverse her taraftan önümüze gelip 
gündem oluşturunca metaverse coinlerine 
olan rağbet de bir hayli arttı. Hal böyle 
olunca birçok kişi de “Metaverse coin 
nasıl alınır?” sorusunu sormaya başladı.

Metaverse coinleri, tıpkı Bitcoin ve diğer 
altcoinlerde olduğu gibi kripto para borsaları 
üzerinden satın alınabiliyor. Binance 
başta olmak üzere birçok global 
borsadan metaverse coin alınabiliyor.  

► METAVERSE’DE ARSA ALIMI
Metaverse deyince herkesin aklına 

buradan satın alınan arsalar geliyor. 
Zuckerberg’in kendi projesini duyurmasının 
ardından, Metaverse platformları üzerinde-
ki arsa satışları patladı. İnsanlar, bu arsa 
satış işinin Zuckerberg ile başladığı yanıl-
gısına düştüler. Oysa pek çok Metaverse 
platformunda yıllardır arsa alım satım işleri 
yapılıyor. Arsa satışı konusunda, en popüler 
Metaverse platformları Decentraland, The 
Sandbox ve Upland’dir. Örneğin, en popüler 
Metaverse platformlarından Decentraland, ilk 
arsa satışını 2017 sonunda gerçekleştirmiş.

Metaverse ile ilgili bir başka yanlış 
inanış ise, bir şehrin arsalarının sadece 
bir Metaverse platformu üzerinden 
alınıp satıldığının düşünülmesidir. Yani, 
İstanbul’un herhangi bir semtinde arsa 
alındığında, o arsanın artık sadece alan 
kişiye ait olacağı düşünülüyor. Oysa aynı 
şehrin arsalarını, pek çok farklı Metaverse 
platformu parselleyip, satabilir. 

Bu platformlara yüklenecek her bir 
nesne için çok yüksek ücretler alınıyor. 
Bir arsa üzerine bir bina inşa etmek için 
yükleyeceğiniz nesnelerin size maliyeti 
(her parça için 500 MANA – 1.640 USD 
ödemeniz gerektiğini unutmayın) yüz 
binlerce USD değerinde olacaktır. 
Haliyle, bazen bir arsayı değerli yapan 
arsanın kendisi değil üzerine inşa edilmiş 
yapılar da olabilir. Tabii basitçe, arsanın 
konumu da onu değerli kılabilir. ●

SANAL DÜNYA

Morgan Stanley tarafından yapı-
lan bir analizde, Çin’de toplam Me-
taverse piyasasının büyüklüğünün 8 
trilyon dolara ulaşabileceğini belirtti. 
Tencent, NetEasse, ByteDance ve 
Alibaba üzere teknoloji devlerinin 
bu alanda öncü olabileceği düşü-
nülüyor. Adı geçen şirketler, bir 
süredir Metaverse ile ilgili çalışma-
lar sürdürüyor. Tencent CEO Pony 
Ma, bir süre önce düzenlenen bir 
toplantıda yaptığı açıklamada Meta-
verse projesinin oyun bölümü üzere 
sanayilere bir büyüme sağlayaca-
ğını söylemişti. Zira dünyanın en 
büyük oyun şirketi olan Tencent’in 
PC ve mobil oyunlar için güçlü bir 
portföyü bulunuyor. Ma şirketlerinin 
Metaverse projesini keşfetmek ve 
geliştirmek için, “yeterince teknoloji 
ve know-how yapı taşlarına” sahip 
olduğuna da dikkat çekmişti.

Çalışmada ByteDance’in 
de geçen yıl oyun bölümüyle 
metaverse agresif bir giriş yaptığı 
belirtiliyor. TikTok ve Douyin üzere 
sosyal medya uygulamalarının 
da sahibi olan şirket, geçen yıl 

sanal gerçeklik gözlüğü üreticisi 
Pico’yu satın aldı. Beijing 
merkezli ByteDance’in de sanal 
gerçeklik faaliyetlerinin, sosyal 
medya ve oyun kesimi etrafında 
şekilleneceğine işaret ediliyor.

CloudTree Ventures Yönetici Or-
tağı Winston Ma hususla ilgili yaptığı 
değerlendirmede, “Metaverse sosyal 
ağların geleceği pozisyonunda. Bu 
teknoloji, akıllı telefonlar ve taşınabilir 
internet alanında iş planları olgun-
laşan Çin teknoloji devleri için yeni 
yetişen nesillere ulaşmak için kritik 
bir kıymete sahip” sözlerini kullandı.

Çin’de metaverse dünyasının 
büyüklüğü 8 trilyon dolara ulaşabilir

Dünyanın önde ge-
len teknoloji üreticilerin-
den Vestel, Metaverse 
evrenine giriş yapıyor. 
Bugüne dek pek çok 
ilke imza atan şirket, 
Metaverse dünyasın-
da yeniliklere öncülük 
etmeye devam edecek. 
Yeni dönemde Vestel 
ekosistemi, çalışanlar 
ve tüketiciye yönelik 
farklı deneyimlerin ya-
nında, sanal fabrika gibi 
hayal edilenin ötesinde uygulamalar 
yer alacak. Vestel’in yatırım alanları 
içinde ‘IoT, Artırılmış Gerçeklik ve Ya-
pay Zeka’, uzun zamandır önemli bir 
yer tutuyor. Bu alanlardaki yetkinlik-
leriyle Vestel karanlık fabrika uygula-
malarından 3D Printing’e, kendinden 
sürüşlü yönlendirilmemiş taşıma araç-
larından robot ve robot iş birliklerine 
uzanan geniş bir perspektifte dijital 
faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket ayrıca, 
Vestel Ventures aracılığıyla doğrudan 
Artırılmış Gerçeklik alanında faaliyet 
gösteren bir şirkete yatırım yaparak 
bu alana verdiği önemi bir kez daha 

ortaya koydu.
Şirketin dijital strate-

jileri paralelinde, dijital 
dünyaların birleşiminden 
doğan ve son dönem-
de özellikle teknoloji 
gündeminin en önemli 
konularından biri haline 
gelen Metaverse, şirketin 
yeni odak noktası oldu 
ve Metaverse’de sanal 
showroom projesini baş-
lattığını duyurdu. Sanal 
gerçeklik ve artırılmış 

gerçekliğin kullanımını büyük ölçüde 
artıracak bu yeni dijital evrende, yara-
tılacak 3 boyutlu çözümler ile ürünleri 
deneyimlemek, bilgi almak ve alışveriş 
yapmak gibi pek çok farklı hizmet su-
nulacak. Vestel ayrıca yakın zamanda 
duyuracağı değer üreten projeler ve 
eserlerle blok zinciri çözümleri ile Me-
taverse mağazasını entegre edecek.  

Vestel’in Metaverse evrenine 
ilk adımını güçlü bir başlangıçla 
atacağını belirten Vestel CEO’su 
Turan Erdoğan, “Akıllı teknolojiler 
Vestel’i Vestel yapan en önemli 
bileşenlerden biridir” dedi.

Vestel Metaverse’de sanal showroom açıyor

Vestel CEO’su 
Turan Erdoğan
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EN HIZLI BÜYÜYENLER

ŞİRKET ADI BÜYÜME 
2017-19 %

GELİR ARALIĞI 
(TL-2019)

1. TRIPENIA BİLİŞİM TURİZM SEYAHAT ACENTASI 5808 100-250 Milyon
2. TÜRKTEM BİLİŞİM YEMEKÇİLİK TEMİZLİK İNŞAAT GIDA SANAYİ 2543 100-250 Milyon
3. FİNDER YANGIN GÜVENLİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ 1876 5-20 Milyon
4. 3E ELEKTRO OPTİK SİSTEMLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 1574 100-250 Milyon
5. SARE MAĞAZACILIK KONFEKSİYON İTHALAT İHRACAT SANAYİ 1454 20-50 Milyon
6. MACELLAN BİLİŞİM DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ 1277 20-50 Milyon
7. İMT SERA OTOMASYON ELEKTRİK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ 1260 100-250 Milyon
8. ZERODENSITY YAZILIM A.Ş. 1079 20-50 Milyon
9. NEWTECH KİMYA A.Ş. 962 5-20 Milyon
10. GÖKTEKİN ENERJİ A.Ş. 916 100-250 Milyon
11. ROVENMA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 873 20-50 Milyon
12. TEKNOKON SERVİS VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 858 50-100 Milyon
13. ARCHİTECHT BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. 851 50-100 Milyon
14. REM ARAŞTIRMA HİZMETLERİ BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 777 5-20 Milyon
15. AMON KİMYA VE MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 732 50-100 Milyon
16. MATESİS MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK PROJE DANIŞMANLIĞI 681 5-20 Milyon
17. SERATEK SERA TEKNOLOJİLERİ TARIM İNŞAAT MADENCİLİK 615 50-100 Milyon
18. MUBİTEK TASARIM BİLİŞİM MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 602 5-20 Milyon
19. ADDENT OTOMOTİV A.Ş. 592 1-5 Milyon
20. OLMETSAN METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 576 50-100 Milyon
21. SBS BİLİMSEL BİO ÇÖZÜMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 562 20-50 Milyon
22. MİNDBEHİND BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 555 1-5 Milyon
23. TOBIO NOVELFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 541 5-20 Milyon
24. ERAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK AYDINLATMA 536 5-20 Milyon
25. PAYTR ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş. 527 20-50 Milyon
26. FİNARTZ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 515 5-20 Milyon
27. FBT FİNANSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 488 5-20 Milyon
28. OBİLET BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 488 20-50 Milyon
29. ENPAK MATBAA VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. 484 50-100 Milyon
30. CEYBER EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş. 478 1-5 Milyon
31. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ 468 250-500 Milyon
32. ADANUS PLASTİK AMBALAJ TOPLAMA AYIRMA GERİ DÖNÜŞÜM 457 50-100 Milyon
33. İZMİR EĞİTİM SAĞLIK SANAYİ YATIRIM A.Ş. 455 50-100 Milyon
34. EMNİYET TİCARET HIRDAVAT YAPI MALZEMELERİ 424 5-20 Milyon
35. NUVİTA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. 404 50-100 Milyon
36. DESİRD TASARIM ARGE A.Ş. 388 100-250 Milyon
37. PARS AR GE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK 374 20-50 Milyon
38. MEKAS KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 371 20-50 Milyon
39. ÖZALPSAN MAKİNA TARIM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 365 5-20 Milyon
40. HASVET MEDİKAL YAZILIM SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ 357 50-100 Milyon
41. HARE ASANSÖR İMALAT İNŞAAT ELETRONİK İTHALAT İHRACAT 346 20-50 Milyon
42. ASELSAN HASSAS OPTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 339 100-250 Milyon
43. UNAC GROUP KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 332 20-50 Milyon
44. ESEN SİSTEM ENTEGRASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 330 50-100 Milyon
45. A.K.S. GRUP İNŞAAT TURİZM TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT 320 5-20 Milyon
46. MC FİLTRE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 319 5-20 Milyon
47. SSN MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 319 1-5 Milyon
48. RONLY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 318 100-250 Milyon
49. ADA SAĞLIK SEYAHAT SAĞLIK TURİZMİ VE DANIŞMANLIĞI LTD. ŞTİ. 315 5-20 Milyon
50. SOSYO PLUS BİLGİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK 315 50-100 Milyon

ŞİRKET ADI BÜYÜME 
2017-19 %

GELİR ARALIĞI 
(TL-2019)

51. UÇAK KOLTUK ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 305 100-250 Milyon
52. ET-SE HAYVANCILIK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA YEMEK HİZMETLERİ 300 100-250 Milyon
53. USB CERTIFICATION DENETİM GÖZETİM VE BELGELENDİRME 293 5-20 Milyon
54. KAREN KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 292 50-100 Milyon
55. KALE PRATT&WHITNEY UÇAK MOTOR SANAYİ A.Ş. 289 250-500 Milyon
56. SETAKİM PLASTİK VE KAUÇUK MALZEMELERİ SANAYİ 264 20-50 Milyon
57. ÖZEL GIDA PETROL İNŞAAT NAKLİYAT ELEKTRONİK 259 20-50 Milyon
58. BYMED MEDİKAL UZAY VE HAVACILIK OTOMOTİV SANAYİ 258 1-5 Milyon
59. ELEKSE ÖDEME KURULUŞU A.Ş. 256 1-5 Milyon
60. HARGA İNŞAAT TURİZM İMAR TARIM VE GIDA MADDELERİ LTD. ŞTİ. 256 5-20 Milyon
61. PLUSMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 255 20-50 Milyon
62. OTAM OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME 253 5-20 Milyon
63. OPTİMUM SÜREÇ TASARIMI VE UYGULAMALARI SANAYİ 249 20-50 Milyon
64. TESTINIUM TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. 246 20-50 Milyon
65. ARTİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM HİZMETLERİ 245 5-20 Milyon
66. WİPELOT TEKNOLOJİ SANAYİ LTD. ŞTİ. 243 5-20 Milyon
67. ULTRON BİLİŞİM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ 237 5-20 Milyon
68. LUPE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK 236 1-5 Milyon
69. OPTİMA ELEKTRO HİDROLİK ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MAKİNA 236 5-20 Milyon
70. GARDENSA ÇİÇEKCİLİK DANIŞMANLIK VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. 233 20-50 Milyon
71. LİVMAK MAKİNE MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ 232 1-5 Milyon
72. ICM MAKİNA VE MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. 230 20-50 Milyon
73. KUASOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 227 5-20 Milyon
74. AGE BİLGİSAYAR SİSTEM OTOMASYON FAALİYETLERİ SANAYİ 227 5-20 Milyon
75. ÖDEAL ÖDEME KURULUŞU A.Ş. 223 5-20 Milyon
76. BAYMİNERAL MADEN VE KİMYA SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 223 50-100 Milyon
77. ARMA GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 222 5-20 Milyon
78. HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR SAN VE TİC A.Ş. 219 00-250 Milyon
79. MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 217 5-20 Milyon
80. FORM MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ 216 5-20 Milyon
81. TRUVA KALIP MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 214 5-20 Milyon
82. APSİYON BİLİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 212 5-20 Milyon
83. M.F.A. İŞ GÜVENLİĞİ MEDİKAL TEKSTİL İMALAT TİCARET SANAYİ 208 20-50 Milyon
84. ODS DANIŞMANLIK EĞİTİM ÖĞRETİM YAYINCILIK BİLİŞİM 207 5-20 Milyon
85. SAMSUN YURT SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 205 250-500 Milyon
86. ASİST BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ELKTRONİK HABERLEŞME 203 5-20 Milyon
87. ORİGİN LOJİSTİK TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş. 200 250-500 Milyon
88. AKCANLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 198 250-500 Milyon
89. ADES ULUSLARARASI NAKLİYAT TURİZM TARIM ÜRÜNLERİ 198 20-50 Milyon
90. SEVER MAKİNE A.Ş 198 1-5 Milyon
91. R VENT MEDİKAL ÜRETİM A.Ş. 195 20-50 Milyon
92. TATARİ AND PARTNERS KONFEKSİYON MODA TEKSTİL SANAYİ 194 250-500 Milyon
93. YAVUZKAN HAZEL GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 193 250-500 Milyon
94. TEKNİK MASURA AMB. KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ 192 100-250 Milyon
95. ERASER MEDİKAL TIBBİ CİHAZLAR SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA 190 5-20 Milyon
96. MEDLOG GEMİCİLİK VE TİCARET A.Ş. 188 20-50 Milyon
97. ENQURA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 186 5-20 Milyon
98. TEKCAN TOHUMCULUK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ 184  20-50 Milyon
99. BERDAN YÜZEY KAPLAMA İŞLEMLERİ BAĞLANTI ELEMANLARI  182 5-20 Milyon
100. GENÇ GÖZDE TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  180 50-100 Milyon

TÜRKİYE 100 LİSTESİNE GİREN VE ÖDÜL ALAN ŞİRKETLER
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‘Türkiye 100’ şirketleri ödüllendirildi
TOBB öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB ETÜ 
işbirliğiyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belirlendi. Cirosunu 2 yılda 
yüzde 5.808 oranında artıran İstanbul merkezli Tripenia Bilişim Turizm A.Ş. firması 
ilk sırayı aldı. İlk 100’deki şirketler, Türkiye’den 13 kat daha hızlı büyüdü.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) öncülüğünde, 
Vodafone Business 

sponsorluğunda, TEPAV ve TOBB 
ETÜ işbirliğinde, şirketlerin 
2017-2019 arası 2 yıllık ciro 
artışı dikkate alınarak yapılan 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 
şirketi yarışması sonuçlandı. 

Listede 29 farklı ilden ve 32 
ayrı sektörden şirketler yer aldı. İlk 
100’deki şirketlerin, Türkiye’den 
13 kat daha hızlı büyüdüğü 
görüldü. En hızlı büyüyen 
şirketlerin 33’ü İstanbul’dan, 
14’ü Ankara, 9’u ise İzmir’den 
çıktı. Cirosunu 2 yılda yüzde 
5.808 oranında artıran İstanbul 
merkezli Tripenia Bilişim Turizm 
A.Ş. firması ilk sırayı aldı. Ankara 
firması Türktem Bilişim İnşaat 
Ltd. Şti. yüzde 2.543 büyüme 
oranıyla ikinci, Antalya merkezli 
Finder Yangın Güvenlik Elektronik 
Sistemler A.Ş. ise üçüncü oldu. 

TOBB’un Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen KOBİ’lerini belirleyerek 
ekonomik bağlantılarını 
kuvvetlendirmeyi hedeflediği Türkiye 100 programında 
Vodafone da, KOBİ’lere yönelik ücretsiz destek paketleriyle 
katkıda bulundu. Bu kapsamda, programa başvuran 
ve kazanan tüm KOBİ’lere dijital pazarlama ve e-ticaret 
çözümü ailesinden çeşitli çözümleri ücretsiz sundu.

► TİCARET BAKANI MUŞ: SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ 
HALE GELMİŞ OYUNCULARI KUTLUYORUM

Türkiye 100 ödül töreninde konuşan Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş şunları söyledi: “Girişimcilik ekonomik 
gelişme ve kalkınmanın can damarıdır. Bir ülkede 
girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısı 
arttıkça, ekonomik büyüme de ivme kazanmaktadır. 
Girişimci, mevcutla yetinmeyen, ufku geniş olan, toplumun 
ihtiyaç ve önceliklerini sezebilen, koşulları iyi okuyan, 
en yükseği hedefleyen ve aynı zamanda ileriyi görebilen 
kişidir. Bugün burada ödül almaya hak kazanan, 
ülkemizin en hızlı büyüyen 100 şirketi, girişimciliğin ve 
sağlıklı rekabetin önemini kavramış; yeni fikirleri hayata 

geçirmiş ve sektöründe öncü hale gelmiş oyunculardır. 
Biz başta bu 100 şirket olmak üzere tüm şirketlerimizi 
ve markalarımızı milli servetimiz olarak görüyoruz. 
Bu şirketler büyüdükçe ekonomimiz büyüyecek, 
ekonomimiz büyüdükçe ülkemiz dünya ekonomisi 
içerisinde daha üst sıralara tırmanmış olacaktır.”

► 2019 YILI TOPLAM CİROSU 6.47 MİLYAR TL
Ülke ekonomisinin can damarı olan KOBİ’lerin, toplam 

işletme sayısının yüzde 99.9’unu oluşturduğunu belirten 
Muş, “Rakamlar, Türkiye 100 şirketlerinin Türkiye’den 
13 kat hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Türkiye 100 şirketleri 
tek bir şirket gibi kabul edildiğinde; 2019 yılı toplam 
cirosu 6.47 milyar TL, 2019 yılı şirket başına ortalama 
cirosu 64.7 milyon TL. 2019 yılında her bir şirket 
ortalama, 65 milyon TL’lik satış yaptı. 2020 yılındaki 
toplam istihdam 11.339 kişi, şirket başına ortalama 
istihdam ise 113 kişi oldu. 2017-2019 dönemindeki 
ortalama büyüme oranı ise yüzde 498 olarak görüldü” dedi.

EN HIZLI BÜYÜYENLER

Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş 
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EN HIZLI BÜYÜYENLER

TÜRKİYE 100’ÜN İKİ YILLIK DÖNEMDEKİ KARNESİ
■ Listede yer alan 100 şirketin 2017-2019 

döneminde ortalama büyümesi yüzde 498. Bu 
büyüme oranı Türkiye’deki milli gelir artışının 
13 kat üzerinde bir performansı gösteriyor.

■ Bilgisayar programlama ve danışmanlık 
firmalarının ağırlıkta olduğu Türkiye 100 şirketleri 
tek bir şirket gibi kabul edildiğinde; 2019 yılı 
toplam cirosu 6.47 milyar TL, 2019 yılı 
ortalama cirosu 64.7 milyon TL.

■ Türkiye 100’de yer alan şirketler iki yıl içinde, 
çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini 
ortalama yüzde 212 artırdılar. 2019’da her bir 
şirket ortalama, 65 milyon liralık satış yaptı. 

■ Her bir şirket ortalama 113 kişiye istihdam 
sağladı. 2017-2019 döneminde istihdamları 
yüzde 148 arttı. 2020 yılındaki toplam 
istihdamları 11 bin 339 kişi.

■ Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 76’sı tam 78 
farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. İhracat yapılan 
ülkeler arasında 25 firmanın ürün ihraç ettiği 
Almanya öne çıkıyor. Almanya’yı, Birleşik Krallık, 
Azerbaycan, İtalya, Fransa, Suudi Arabistan, 
ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, 
Hollanda, Irak, İsrail izliyor.

■ Söz konusu şirketlerin 
yaş ortalaması yaklaşık 
11.  Listede 29 farklı şehirden 
şirketler yer aldı.

■ Listede bilişimden 
makineye, toptan ticaretten 
metal ürünlere, elektronikten 
mühendisliğe kadar 32 farklı 
sektörden şirketler bulunuyor.

■ Türkiye 100 listesinde 
bilgisayar programlama ve 

danışmanlık alanında görülen yoğunlaşmayı makine 
ve ekipman imalatı, toptan ticaret, fabrikasyon metal 
ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler ile 
mimarlık ve mühendislik faaliyetleri izliyor.

■ Pandemi sürecinde 67 firma en az bir 
kamusal destekten yararlandı. En fazla yararlanılan 
kamusal destekler kısa çalışma ödeneği, 
kamu bankalarının destek paketleri, 
istihdam destekleri, vergi ve prim ödemeleri.

■ Türkiye 100 şirketlerinin yarısından fazlası 
önümüzdeki 1 yıl içinde finansman arayışında 
olduğunu açıkladı. COVID-19 sürecinde 
şirketlerin 48’i finansman ihtiyacını öz 
kaynaklarından karşılarken, 52’si kamu/özel 
banka kredi imkânlarından yararlandı. 

■ Önümüzdeki 1 yıl içinde finansman arayışı olan 
firma sayısı 60. Şirketlerin yüzde 41.7’si 10 milyon 
TL’den fazla finansmana ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. 
Şirketlerin yüzde 26.7’si ilave finansmanı işletme 
sermayesi ve makine/tesisat yatırımı için kullanacak. 

■ Türkiye 100 listesinde şirketlerin yaş ortalaması 
11.2 yıl. CEO’ların (genel müdürlerin) yaş ortalaması 
42. 100 firmanın 10’u kadınlar tarafından yönetiliyor. 

■ Listedeki 85 
şirketin yetkili kişileri en 
az üniversite mezunu. 
Söz konusu 100 şirketin 
89’u çalışanlarının 
niteliklerini artırmaya 
yönelik kurum içi ve/
veya kurum dışı eğitim 
faaliyetleri düzenliyor.

■ Çalışanlarının kendi 
işlerini kurmasına yardımcı 
olan şirket sayısı 39. ●
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Dr. AHMET TEMİROĞLU

Ticari işletmelerin parasal olarak değerleri, 
muhasebe sistemlerinin ürettiği  finansal raporlarla 
sürekli olarak gözönündedir. Genel olarak 

sermayedarlar, yöneticiler sürekli bu raporları inceleyerek 
şirket yönetimini sürdürürler. Ticari kuruluşların maddi 
değerleri de bu tablolara göre belirlenir. Örneğin 
şirkette  hisse devri yapılırken veya şirket tamamen 
satılırken genelde bu maddi değerler esas alınır.

Oysa şirketlerin bu finansal tablolarda görünmeyen 
değerleri de bulunmaktadır. Üstelik bu değerler finansal 
tablolarda yer almasalar da maddi olarak çok değerli olan 
varlıklardır. Bu sayıdaki yazımızda aşağıdaki  beş başlık 
altında, işletmelerin bu değerli varlıklarından söz edeceğiz;
1- İNSAN KAYNAĞI
2- İŞLETME KÜLTÜRÜ VE TEMEL DEĞERLERİ
3- KURUMSALLAŞMIŞ ÜRETİM-YÖNETİM SİSTEMLERİ
4- KURUMSAL İTİBAR
5- SADIK VE  BAĞIMLI MÜŞTERİLER

► 1- İNSAN KAYNAĞI
Yaşadığımız “Bilgi Çağı”nda işletmeler yetenekli 

ve bilgili insanları bünyelerine katmak zorundadırlar. 
Yapılan araştırmalarda, ürün veya hizmet özellikleri, 
reklam, pazarlama yöntemleri gibi konularda rakiplerin 
birbirleri ile çok kolay rekabet edebildikleri tespit 
edilmiştir. Ancak rekabet konusu  insan kaynağına 
dayanıyorsa rekabetin çok kolay olmadığı, 
en azından daha uzun zaman aldığı da görülmüştür.

Örneğin bir kuruluş yeni bir ürün geliştirip piyasa-
ya sürdüğünde, rakipleri çok kısa zamanda reaksiyon 
göstererek aynı ürünü, belki de daha iyisini piyasaya 
sürebilmektedirler. Ya da bir kuruluş bir reklam kam-
panyası başlattığında, rakipleri o kampanyaya çok 
kısa sürede karşı bir reklam kampanyası ile cevap 
verebilmektedirler. Ancak yetenekli, başarılı 
insanları yetiştirmek ve onları kuruluş bünyesine 
kazandırmak bu kadar kolay ve hızlı olamamaktadır.

Kuruluşlar  bu avantajı elde edebilmek için uzun, 
zahmetli ve bilimsel metodların kullanıldığı çalışmalar 
yapmalıdırlar. Bu çalışmalar son zamanlarda ‘YETENEK 
YÖNETİMİ’ süreci olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu 
süreç normal insan kaynakları yönetimi sürecinden öte 
daha stratejik anlamda ve geleceğe yönelik olan insan 
kaynakları yönetimi sürecidir. Kurumun gelecekteki 
yetenek ihtiyaçların belirlenmesi, kilit konumda 
olacak yönetici ve teknik insanların şimdiden 
seçilmesi, istihdam edilmesi, yetiştirilmesi, 
deneyim kazandırılması, kariyerlerinin planlanması 

ve bu yetenekli insanların kurumda kalmalarının 
sağlanması gibi alt süreçlerden oluşur.
► 2- İŞLETME KÜLTÜRÜ VE TEMEL DEĞERLERİ

Bazı şirketleri diğerlerinden ayıran birçok farklı 
özellikleri vardır. İş yapma şekillerindeki, iş yeri 
ortamındaki bu farklılıklar hemen göze çarpar. Örneğin 
bir işyerinde çalışanların ve yöneticilerin birbirlerine 
karşı davranışları daha sıcak ve samimidir. Lafta değil 
gerçekte bir aile ortamı oluşmuştur. O işyerinde kapıdaki 
güvenlik görevlisinden en üst yöneticisine kadar her 
çalışan müşterilere ve tedarikçilere karşı rakiplerinkinden 
çok daha farklı ve olumlu bir tutum içerisindedirler. 
Üstelik bu farklılıklar çoğu zaman yazılı prosedür 
ve kurallar halinde bile değildir. Ancak tüm şirket 
çalışanlarının zihinlerinde ya da anlayışlarında temelli 
yer etmiştir. Elbette ki şirkete özgü olan 
bu iş yapma şekilleri, anlayışlar ve bütün 
uygulamalar şirketin karlılığını ve rekabet 
avantajlarını artırıcı yönde olmalıdır. Şirketin 
yöneticileri, tüm çalışanlarla birlikte bu özel ortamın 
gelişmesine çalışmalıdırlar. Şirketteki herkes 
kurumun başarısının müşteriye sunulan ürün ve 
hizmetlerle olduğu gibi bu ortak zihinsel yapı ile de 
ilişkili olduğunu bilmelidir. İşte böyle bir kuruluşta, 
bu farklılıkların oluşturduğu ortak zihinsel iklim, o 
şirkete ait “Kurum Kültürü” olarak tanımlanabilir.

Olgun bir kurum kültürüne sahip olan işletmelerde 
birçok temel değerler de vardır. İşletmeler bu temel 
değerlerden her ne olursa olsun hiçbir şartta ve ortamda 
asla vazgeçmezler. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini her 
şeyin üstünde tutmak, adil olmak, tüm insanlara ve 
onların her türlü kültür ve inançlarına saygı duymak, 
tüm insanlara hiç bir fark gözetmeksizin değer 
vermek, dürüst olmak, müşteri odaklı olmak gibi.
► 3-KURUMSALLAŞMIŞ  ÜRETİM-YÖNETİM SİSTEMLERİ

Şirketlerin gözle görülmeyen en önemli değerlerinden 
birisi de onların kurumsal bir yapıya bürünmüş 
olmalarıdır. Şirketin maddi yapısı ne kadar iyi 
olursa olsun, işleri ne kadar yolunda olursa olsun 
kurumsallaşmış bir yapı her zaman için çok önemlidir. 
Kurumsallaşmış şirketlerde işlerin çoğu kişilerin 
değil sistemlerin insiyatifindedir. Görevi ve rütbesi 
ne olursa olsun herkes işini yaparken bu sistemlerin 
ortaya koymuş olduğu prosedür ve talimatlara 
göre hareket etmek zorundadır. İşletmelerde varolan 
sistemlerin başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

■ Organizasyon yapısı ve Yönetim sistemleri

YÖN-ETMEK

Özen Mensucat Genel Müdürü 
temiroglu@ozenmensucat.com

Ticari kuruluşların finansal 
olmayan varlıkları
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■ Üretim Yönetimi Ve İletişimi  
Sistemleri, İş Yapma Prosedür 
Ve Talimatları

■ Dijital Sistemler,
■ Müşteri Yönetimi Ve 

İletişimi Sistemleri,
■ İnsan Kaynakları 

Yönetimi Sistemleri,
■ İşçi Sağlığı Ve 

İş Güvenliği Sistemleri,
■ Kalite Güvence Sistemleri,
■ Çevre Yönetimi sistemleri,
■ Kuruluş stratejileri 

ve politikaları,
■ Kuruluş temel değerleri,

► 4- KURUMSAL İTİBAR
Kurumsal itibar, bir işletmenin 

ilişki içinde olduğu bütün 
sosyal paydaşları üzerinde 
oluşturdukları algıdır. 
Bu sosyal paydaşları 
şu şekilde sıralayabiliriz;

● Müşteriler
● Tedarikçiler
● Çalışanlar
● Hissedarlar
● Rakipler
● Yakın çevre
● Ulusal çevre
● Uluslar arası çevre
● Devlet kuruluşları
● Sivil toplum örgütleri
● Mesleki kuruluşlar
Kurumsal itibar, tanımda da 

belirtildiği gibi kuruluşun ne 
olduğunun yanında nasıl algı-
landığıyla da ilgili bir kavramdır. 
Yukarıda sıraladığımız paydaş-
lar üzerinde kurumun oluşturdu-
ğu algılar o paydaşların kurumla 
ilgili görüş ve düşüncelerinin 
oluşmasına neden olur. Bu gö-
rüş ve düşünceler de o kuruma 
ait kurumsal itibarı şekillendirir.

Aslında kurumsal itibarın 
özünde o kuruma duyulan 
güven vardır. Bir kuruluşun 
sosyal paydaşları üzerinde 
bu güveni oluşturması kolay 
değildir. Ancak oluşturulmuş 
güvenin kaybedilmesi ise 
çok kolay olabilmektedir. Bu 
nedenle kuruluşlarda  nasıl ki 
iş süreçleri, finansal süreçler 
varsa, bir de ‘‘Kurumsal İtibar 
Yönetimi Süreci‘‘ olmalıdır. 
Kurumsal itibarın oluşma-
sı tesadüflere bırakılamaz. 
Kurumsal itibarî yüksek olan 
kuruluşların bazı özellikleri 
aşağıdaki gibi sıralanabilir;

●  Kurumsal itibarı yüksek 
olan kuruluşlar iyi nitelikli iş 
gücünü kendilerine  çekerler.

● İşyerlerine güvenen ve 
işyerlerini seven çalışanlarla 
verimlilik artabilir. Birim üretim 

başına işçilik maliyetleri rakiple-
re göre daha düşük olabilir.

● Bu kuruluşlar rakiplerinden 
daha iyi şartlarda hammadde ve 
malzeme tedarik edebilirler.

● Yine aynı özellikteki ürünü 
rakiplerinden daha yüksek 
fiyatla satabilirler.

● Sadık müşteri kitlelerine 
sahip olabilirler.

● Bankalar, fonlar ve diğer 
finans kaynakları nezdinde 
daha cazip müşteri olabilirler.

● Devlet kuruluşlarıyla 
ilişkilerinde olumlu tepkiler 
alırlar ve  devletle olan işlerini 
daha kolay yürütürler.

● İtibarı yüksek olan kuruluş-
ların maddi değerleri bilançola-
rında belirtilen değerlerden  çok 
daha fazla olabilmektedir. 

► 5- SADIK VE BAĞIMLI 
MÜŞTERİLER

Günümüz rekabet dünyasın-
da ticari kuruluşlar için en önemli 
süreç ürün ya da hizmetin kar 
edecek şekilde satılmasıdır. 
Bu konuda da en önemli unsur 
olarak müşteri kavramı karşımı-
za çıkmaktadır. Rekabetin çok 
yoğun olduğu pazarda müşteri-
ler tarafından tanınıyor olmak, 
tercih ediliyor olmak, aranıyor 
olmak, sadık ve bağımlı müşteri-
lere sahip olmak çok önemlidir.

Diğer yandan modern yönetim 
anlayışına göre artık müşteri de-
nildiğinde de akla sadece mal ve 
ürünün satıldığı kimseler gelme-
mektedir. Kuruluşun ilişki içinde 
olduğu her kesim artık müşteri 
olarak tanımlanmaktadır. Başka 
bir deyişle bir kuruluşun müşteri-
leri şöyle sıralanabilmektedir;

■ Ürün ya da hizmetin 
satıldığı kişi ve kuruluşlar,

■ Hammadde ve malzeme 
satın alınan tedarikçiler,

■ Muhatap olunan devlet 
kuruluşları,

■ Kuruluş çalışanları,
■ Şirket sahipleri ve 

hissedarlar
■ Meslek kuruluşları,
■ Kuruluşun etrafındaki 

sosyal çevre,
■ Fiziki yakın çevre, doğa.
Bir kuruluşun yukarıda 

sıralanan bu müşterilerine 
karşı tutumu ve onların 
nezdinde sahip olduğu itibar 
ve imajı,  o kuruluş için 
nakit para kadar önemli bir 
sermayedir. Kuruluşlar bu 
unsurların yönetimine de 
nakit yönetimi gibi önem 
vermek durumundadırlar.

Tüpraş, robotik teknolojilere yönelik yol haritası 
kapsamında, üretim sahalarında dijitalleşme 

çalışmalarına devam ediyor. Emniyetli iş anlayışını 
tüm iş süreçlerinin odağına yerleştirmeyi hedef-
leyen şirket, rafineri sahalarındaki riskli çalışma 
ortamlarında yapay zekâ destekli otonom robot 
uygulamalarını devreye almak üzere test çalışma-
larına başladı. Enerji sektörünün dijitalleşmesinde 
öncü ve yenilikçi uygulamalara imza atan Tüpraş’ın 
son adımı Boston Dynamics’in robotu Spot’un sa-
hada denenmesi oldu. 2020 yılında kurulan Tüpraş 
Robotik Ekibi, petrol depolama tanklarının periyodik 
kontrol çalışmalarında, metrelerce yükseklikteki 
ölçümlemelerde ve rafineri sahalarındaki riskli iş 
alanlarında akıllı otonom robot Spot’u kullanacak.

Tüpraş, otonom robotların
saha denemelerine başladı

Dünyada hızla devam eden ve pandemi ile birlikte 
bu hızı daha da artan teknolojik dönüşüm en-

düstriyi de etkisi altına aldı. Uzun yıllardan beri süre 
gelen ve çözüm aranan birçok zorlu sürecin Endüstri 
4.0 ile birlikte hızlı ve kolay bir şekilde çözüme ula-
şabilmesi firmalarda bu dönüşümü kaçınılmaz hale 
getirdi.  Bilinen geleneksel üretim yöntemleri yerini 
yüksek teknolojili inovatif sistemlere bırakırken, bu 
değişim verimliliği ve üretim kapasitesini doğrudan et-
kiliyor. Geliştirdiği otonom sistemleriyle global ve ulu-
sal firmalara bu alanda çözümler sunan yerli girişim 
ZGN Otonom ve Robotik CEO’su Özgün Yabalak, akıllı 
fabrikaların sanayiciye her anlamda avantajlar sundu-
ğunun altını çizdi. Yabalak,  “Akıllı fabrikalar, bilinen 
ve geleneksel olarak kabul edilen üretim ve imalat 
sistemleri üzerine verim, enerji, kapasite vb. maliyeti 
ve değeri doğrudan etkileyen kritik konuların anlık 
olarak takip edilebilmesini ve gerektiğinde uzaktan 
müdahale edilebilmesini sağlayan teknolojik otomas-
yon sistemleriyle donatılmış fabrikalardır” dedi. 

Yabalak: Endüstride akıllı 
fabrika aşamasındayız
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İKLİM

Konya’da düzenlenen Türkiye’nin 
ilk ‘İklim Şurası’ 5 gün sürdü

HABER MERKEZİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim 
Şûrası’nı 21-25 Şubat tarihleri arasında Konya’da 
gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk İklim Şurası’na kamu 

kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, 
uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK temsilcileri 
katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 
beş gün süren Şûra’da 7 çalışma grubunda kamu 
kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, 
uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK temsilcilerinden 
600’ün üzerinde katılımcıyla toplantılar gerçekleştirildi.

Şûra’da sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon 
fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, 
adil geçiş, diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji 
konuları detaylı bir şekilde ele alındı. 2053 Net Sıfır 
Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda 
hazırlanan sonuç bildirgesi kısa, orta ve uzun vadeli strateji, 
eylem, politika ve mevzuatların altyapısı oluşturuldu.

► ÇEVRİMİÇİ TOPLANTILAR YAPILDI
İklim Şurası Genel Kurulu öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından 

yürütülen çevrimiçi toplantılar, tüm paydaşların aktif katı-
lımıyla devam etti. Komisyonlarda, iklim değişikliğiyle mü-
cadele ve uyum stratejileri ile hedefleri, arazi kullanımında 
sürdürülebilirlik, ülkemizin elektrik üretiminde yenilenebilir 
enerji payının artırılması, alternatif enerji kaynakları, düşük 
emisyonlu ulaşım araçları, yutak alanların artırılması, sıfır 
atık ve akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması, yeşil 
finansman kaynakları ve araçlarının çeşitlendirilmesi, 
karbon fiyatlama ve emisyon ticaret sistemi, iklim adaleti, 
adil geçiş gibi pek çok konu geniş bir şekilde ele alındı.

► İKLİM ELÇİLERİNDEN GENÇLİK BİLDİRGESİ
İklim Elçileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler 
işbirliğinde düzenlenen çevrimiçi toplantılarda bir araya 
gelerek mesajlarını oluşturmak üzere fikir alışverişinde 
bulundu. Toplantılarda gençler; iklim değişikliğinin etkilerini 
azaltma, doğal kaynakların korunması, iklim krizi karşısında 
daha iyi bir gelecek için acil ve etkili adımlar atma, 
yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda oluşacak yeni 
uzmanlık alanlarına dair kendi mesajlarını oluşturdular.

Türkiye’nin dört bir yanında üniversiteleri temsil eden 
İklim Elçileri, İklim Şûrası’nda Çevre, Şehircilik ve İklim 

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 21-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen İklim Şurası’nda 
7 çalışma grubunda 76’sı öncelikli olmak üzere 217 tavsiye kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Kurum, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda 
hazırlanan sonuç bildirgesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

Konya’da 
yapılan İklim 
Şurası’nda 
Türkiye’nin 
100 yılını şe-
killendirecek 
önerilere 
imza atıldığı-
nı açıklayan 
Çevre, 
Şehircilik 
ve İklim De-
ğişikliği 
Bakanı Mu-
rat Kurum, 
“Şura’da 
76’sı önce-
likli olmak 
üzere 217 
tavsiye ka-
rarı alındı” 
dedi.
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Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya 
geldi. İklim Elçileri, hazırladıkları “Gençlik 
Bildirgesi”ni Bakan Kurum’a sundu.

► 7 AYRI OTURUMDA 
PANELLER DÜZENLENDİ

İklim Şûrası kapsamında 7 ayrı 
başlıkta paneller düzenlendi. Panellerde 
yeşil mutabakat ve sanayide dönüşüm, 
uluslararası finansman, yerelde iklim 
eyleminin güçlendirilmesi, yeşil politika, 
Paris İklim Anlaşması ve iklim rejiminde 
uluslararası süreç, bilim ve teknoloji, sanatta 
ve medyada iklim konuları ele alındı.

► 217 MADDELİK TAVSİYE KARARI
Türkiye’nin ilk İklim Şurası’nın kapanış 

töreninde, Bakan Kurum’un başkanlığındaki 
divan toplandı. Şurada ortaya çıkan tavsiye 
kararlarının okunmasının ardından Bakan 
Kurum, 217 maddelik tavsiye kararlarını 
oylamaya sundu. Kurum, tavsiye kararlarının 
oybirliğiyle kabul edilmesinden sonra 
yaptığı konuşmada, dünyayı tehdit eden 
iklim değişikliğiyle mücadeleyi merkezine 
alan, Türkiye’nin 100 yılını şekillendirecek 
önerilere imza atan İklim Şurası’na emeği 
geçenlere teşekkür etti.

İlk İklim Şurası’nı, bilim insanlarından 
çiftçilere, kamu kurumları ve özel 
sektörden sivil toplum kuruluşlarına, yerel 
yönetimlerden iklim elçilerine kadar seçkin 
bir toplulukla gerçekleştirdiklerini dile getiren 
Kurum, “İklim tünelinden fotoğraf sergisine, 
panellerden söyleşilere 10 binin üstünde 
vatandaşımızın katıldığı 26 farklı etkinlikle 
Türkiye’nin katılımcı sayısı bakımından en 
kalabalık zirvesi olmuş İklim Şuramızın 
kapanış toplantısını yapıyoruz.” diye konuştu.

► BAKAN KURUM 210’UNCU İKLİM ELÇİSİ
Kurum, açılışını “Gençlik Oturumu”yla 

yaptıkları şurada, 209 üniversiteli 
iklim elçisinin kendisini geleceğe dair 
umutlandırdığını belirterek “Gençler, 
210’uncu iklim elçisi olarak hep yanınızda 
olacağım. İklim değişikliğiyle mücadelenin 
öncülüğünü sizler yapacaksınız” dedi. 

İklim Şurası’nda “yeşil kalkınma” ve 
“2053 net sıfır emisyon” hedeflerine ve 
ulusal katkı beyanının düzenlenmesine 
ilişkin bilimsel müzakereler yürüttüklerini 
anlatan Kurum, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Bir yandan ülkemizin 
sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak 
konular konuşulurken diğer yandan sera 
gazı azaltımını tüm sektörlerde sağlamak, 
iklim değişikliğine uyum politikalarını 

İKLİM

Bildirge, ‘Emisyon Ticaret Sistemi’nin 
uygulama takvimi için kaynak olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 
İklim Şurası’nın sonuç bildirgesi-
nin içeriğini şöyle açıkladı:

■ İklim değişikliğiyle mücade-
leye ve yeşil kalkınma hamlesine 
dair çok önemli kararlar alarak 
yepyeni projeksiyonlar oluşturduk 
ve sonuç bildirgesini de bu projek-
siyonlara uygun şekilde hazırladık. 

■ Yenilenebilir enerji kaynakları-
nın artırılması, enerji verimliliğinin 
sağlanması ve fosil yakıtların azal-
tılması için bir yol haritası olacak. 

■ Alternatif yakıtları ve akıllı 
ulaşım sistemleriyle ülkemizde te-
miz ulaşım ağını yaygınlaştırmak 
için bizlere bir plan sunacak. 

■ Sanayide sürdürülebilir üretim 
ve tüketim sistemlerinin, alternatif 
emisyon azaltım yöntemlerinin uy-
gulanması için bir kılavuz olacak. 

■ Düşük karbonlu üretime 
ulaşmak için karbon tutma 
teknolojilerinin, enerji verimliliği 
sağlayan yüksek performanslı 
inovatif malzeme tasarımlarının 
geliştirilmesi için akademimize, iş 

dünyamıza bir yöntem sunacak
■ Suyun verimli kullanılması, 

iklim dostu akıllı tarım 
teknolojilerinin geliştirilmesinde 
belirleyici bir belge olacak. 

■ İklim değişikliği kaynaklı 
afetlere karşı tehlike, risk 
yönetimi, sigorta ve finans 
sistemlerinin güçlendirilmesi; 
doğal alanların korunması, 
bozulmuş ekosistemlerin 
iyileştirilmesine yönelik çözümler 
için bir başvuru kaynağı olacak. 

■ Bildirgede, yerel yönetimlerin 
iklim değişikliği uygulama ve 
sorumluluklarının kentsel altyapı 
planlaması, sürdürülebilir ve 
dirençli kent tasarımı için zengin 
bir öngörüyü ortaya koyacak.

■ 2053 net sıfır emisyon 
hedefi doğrultusunda Ulusal Yeşil 
Finans Stratejisi’nin oluşturulması 
ve ulusal yeşil taksonomi 
mevzuatının geliştirilmesinde yol 
gösterici olacak. Emisyon Ticaret 
Sistemi’nin uygulama takvimi için 
bir öncü kaynak olacak,  bütün 
dünya için birer referans olacak.

KONYA İKLİM ŞURASI’NIN SONUÇ BİLDİRGESİ

belirlemek, bilim ve teknoloji, 
yeşil finansman ve karbon 
fiyatlama, yerel yönetimler, 
göç, adil geçiş ve sosyal 
politikalar gibi başlıkları 
masaya yatıran 7 ayrı 
komisyonumuz, çalışmalarını 
son derece başarılı bir 

şekilde tamamladı.”
Şurada 76’sı öncelikli 

olmak üzere 217 tavsiye ka-
rarı alındığını belirten Bakan 
Kurum, sonuç bildirgesinin 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
ilan edileceğini açıkladı.

Bakan Murat Kurum, 209 iklim elçisi üniversiteliyle 
biraraya geldi, 210’uncu iklim elçisi olarak seçildi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum’un başkanlığında 

Antalya Belek’te düzenlenen ve 
üç gün süren “Yeşil Kalkınma 
Yolunda Türkiye” temalı İstişare 
Toplantısı’nın Sonuç Bildirgesi 
açıklandı. 4-5-6 Şubat 2022 ta-
rihlerinde gerçekleştirilen toplan-
tıda Bakanlığa bağlı tüm genel 
müdürlükler, bağlı, ilgili ve ilişkili 
kuruluşlar ve başkanlıklardan 
oluşan 27 birim sunum yaptı. 

“Yeşil Kalkınma Yolunda 
Türkiye Sonuç Bildirgesi”ni 
kamuoyuna açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kısa, orta ve uzun 
vadeli yeni hedefler belirlediklerini, tüm sektörleri 
yakından ilgilendiren stratejik kararlar aldıklarını söyledi.

Kurum, sonuç bildirgesinin iklim değişikliği, sıfır atık, 
enerji, finans, döngüsel ekonomi, düşük emisyon 
bölgeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç 
istihdam, eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve yeşil 
binalar gibi çok sayıda konudan oluştuğunu ifade etti.
► İŞTE YOL HARİTASININ KONULARI

Kurum, kararların “Yeşil Kalkınma devriminin lider ülkesi 
Türkiye” hedefine katkı sağlamasını temenni ederek 10 madde-
lik “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye Sonuç Bildirgesi”ni paylaştı:

■ İklim Kanunu’nun hazırlıkları 6 ay içinde 
tamamlanacak. Türkiye’nin daha temiz bir dünya için 
teminat olarak gösterdiği eylemleri içeren 2030 Ulusal 
Katkı Beyanı’nı 2022 yılı bitmeden güncellenecek.

■ Belediyelerin iklim dostu projelerine 37 milyar lira kaynak 
aktarılacak. Çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşması 
sağlanacak. Belediyelerin, çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı 
üretmeyen, elektrikli ve hibrit motorlu araçlar 
hibe edilecek, bu noktada finansman desteği verilecek.

■ Sıfır Atık kapsamında yüzde 22.4 olan geri kazanım 
oranı artacak. Bu oranın 2022’de yüzde 30’a, 2023’te 
yüzde 35’e, 2035 yılı için yüzde 60’a çıkarılması 
hedeflenecek.  Geri kazanım oranıyla Türk ekonomisine 
90 milyar lira katkı sağlanacak, 200 bin istihdam sağlanacak.

■ Yeniden kullanılabilen ambalajlar için geliştirilmiş 
Depozito Yönetim Sistemi 81 il 972 ilçeye yaygınlaştırılacak. 
Depozito Yönetim Sistemi’ne halkın destek vermesi 
durumunda İstanbul’un yıllık enerji tüketiminin 
yüzde 10’u kadar enerji tasarrufu, Türkiye’nin günlük 
petrol tüketiminin iki katı petrolden tasarrufu sağlanacak.

■ Termik santrallerdeki atık ısı potansiyelinin tamamını 
kullanarak yaklaşık 4 milyon konutun ve 16 milyon vatandaşın 
ısıtma giderleri yüzde 30 daha aşağı çekilecek. 6 ay içerisinde, 

Isıtmada Yeşil Dönüşüm Strateji Belgesi yayınlayacak, atık ısının 
yeniden kullanımını özel olarak planlanacak. Soma Termik San-
trali, 5 kilometre uzaklıktaki 10 bin konutu bu yöntemle ısıtıyor.

■ Afetlere karşı en etkin yöntem olmasının yanında hava kir-
liliğiyle mücadelede de çok önemli görevler üstlenen korunan 
alanlar ve şehir içi yeşil alanlar artırılacak. 2018’de Türkiye’nin 
yüzölçümünün yüzde 9’u seviyesinde olan korunan alan büyük-
lüğü yüzde 11.91’e ulaştı. Bu büyüklük kademeli olarak bu yılın 
sonuna kadar yüzde 13.8’e, 2023 yılında OECD ortalaması 
olan yüzde 17’ye yükseltilecek. Millet bahçeleriyle 81 milyon 
metrekare yeşil alan hedefi Cumhuriyetin 100. yılında tamam-
lanacak. Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı hâline gelen bisiklet 
kullanımı artırılacak. 2023 yılına kadar toplam 3 bin kilometre 
bisiklet yoluyla Türkiye bisiklet ağı tamamlanacak.

■ Enerji tüketiminin yüzde 30’unun konutlarda kullanıldığını 
belirten Bakan Kurum, yeni yapılan binalarda asgari enerji per-
formansının da yükseltileceğini bildirdi. Bakan Kurum, “Enerji 
verimliliği normal binalara göre çok yüksek olan ve yenilenebilir 
enerji kullanan; şehircilik literatüründeki adıyla ‘Neredeyse Sıfır 
Enerjili Bina’ konseptine aşamalı olarak geçilecek. Bu amaçla; 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde yeni bir düzenle-
meye gidilecek. Buna göre 2023 yılından itibaren; yeni yapıla-
cak olan 5 bin metrekareden büyük binalarda hâlen en az ‘C’ 
olması gereken asgari Enerji Performansı’nı ‘B’ye yükseltilecek.

■ Konutlarda kullanılan suyun daha tasarruflu 
tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde lavabo 
musluk debileri sınırlandıracak. Böylece lavabolarda 
kullanılacak sudan yaklaşık yüzde 25 tasarruf elde edilecek.

■ 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığının ve belediyelerin teknik şartnamelerinde 
yapılan değişiklikle sağlanan 25 bin genç istihdamını 
2022 yılında 50 bine yükseltmek hedefleniyor.

■ Seramik, tekstil, temizlik kâğıdı, bulaşık deterjanı, turistik 
konaklama tesisleri, kozmetik ve cam gibi 7 ürün ve hizmet ko-
lunda yürütülen Çevre Etiketi Sistemi 2023’te en az 12 sektöre 
çıkarılarak çevre dostu sanayinin rekabet gücü  arttırılacak.

‘Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye’ 
toplantısından 10 maddelik yol haritası
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SKD, ‘Hedef Net Sıfır Karbon Hareketi’ni başlattı
Hedef Net Sıfır Karbon 

Hareketi’ni başlatan İş 
Dünyası ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Derneği’nin (SKD) 
Türkiye Başkanı Ebru Dildar Edin, 
tüm iş dünyasını bu harekete 
katılmaya davet etti.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye, 
“Hedef Net Sıfır Karbon Hareketi”ni 
başlattı. SKD Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, 
‘Hedef Net Sıfır Karbon’ sloganıyla 
başta üyeleri olmak üzere, tüm 
iş dünyasını iklim liderliğinde bu 
harekete katılmaya davet etti.

23 farklı sektörden 90 üye ile 
Türkiye GSYH’nin yüzde 15’ten 
fazlasını temsil eden SKD Türkiye, 
Türkiye’nin “2053 net sıfır emisyon 
ve yeşil kalkınma” hedefine katkı 
sağlamak amacıyla ‘’Hedef Net 
Sıfır Karbon Hareketi’’ni başlattı. 
Çatı örgütü WBCSD tarafından şirketlere net sıfır karbon 
hedefini hayata geçirme aşamasında rehberlik etmesi amacıyla 
hazırlanan “SOS 1.5 Net Sıfır Karbon İçin Yol Haritası” raporunu 
bu harekete yol gösterici olarak alan SKD Türkiye, başta üyeleri 
olmak üzere tüm iş dünyasını hareket katılmaya davet etti.
► ‘SOS 1.5 NET SIFIR KARBON İÇİN YOL HARİTASI’ AÇIKLANDI

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, 
şirketlerin görüş ve önerileriyle geliştirilen, şirketlerin net sıfır 
karbon hedefine ulaşma yolculuğuna başlamasına ve bu yolcu-
lukta ilerlemesine yardımcı olacak 5 ana adım ve 16 eylemden 
oluşan ‘SOS 1.5 Net Sıfır Karbon için Yol Haritası’nı açıkladı.

Raporla ilgili 18 Şubat 2022’de düzenlenen etkinlikte ko-
nuşan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, 
“SKD Türkiye olarak “Hedef Net Sıfır Karbon” sloganıyla başta 
üyelerimiz olmak üzere, tüm şirketleri iklim liderliğinde cesur 
bir adım atmaya davet ediyoruz” dedi. Ebru Dildar Edin, şunları 
söyledi: “İklim krizinde geldiğimiz noktada şirketler 2050 yılı 
ya da daha öncesi net sıfır karbon emisyonu hedefine ilişkin 
planlarını stratejileriyle uyumlu hale getirmenin, gelecekte var 
olabilmenin tek yolu olduğunun 
farkındalar. İklim krizinin etkileri 
her geçen gün artarken, işletme-
lerin net sıfır karbon ekonomisine 
geçişi hızlandırmaları, iklim risk-
lerine ve dönüşümdeki zorluklara 
ilişkin güçlü yapılar oluşturmaları 
önem arz ediyor. Bunun ulaşılması 
kolay bir hedef olmadığının da far-
kındayız. Diğer yandan, şirketlerin 
stratejik odak noktalarını belirleye-

rek, güçlü ve zayıf yönlerini 
doğru tespit ederek ortaya koyacakları 
düşük karbon çözümleri ve yeşil dönüşüm 
iklim krizi ile mücadeleye katkı sağladığı 
gibi onlara iklim eyleminde rekabet 
üstünlüğü de katacaktır.”
► SÜRDÜRÜLEBİLİR 
İŞ MODELLERİNE GEÇİŞ YAPILMALI

Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve 
Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan 
Timur yaptığı açılış konuşmasında 
“Bilimsel veriler bize gösteriyor ki 
dünyamızın geleceği için herkesin özellikle 
de iş dünyasının sorumluluk alması ve 
hemen harekete geçmesi gerekiyor. 
Türkiye’nin 2053 hedeflerini ve AB 
Yeşil Mutabakatı ile ilgili gelişmeleri de 
göz önüne alacak olursak şirketlerin 
hızla sürdürülebilir iş modellerine 
geçiş yaparak ısınma artışını 1.5°C ile 
sınırlama konusunda bir sorumluluğu var. 
Bu anlamda tüm iş dünyasını harekete 
geçirmek ve rehberlik etmek amacıyla 

hazırlanan SOS 1.5 çalışmasını çok kıymetli buluyorum” dedi.
► HİDROJEN ENERJİSİ SÜREKLİ KULLANIM AVANTAJI SAĞLIYOR

Wood CEO’su Dr. Damon Hill ise “Dünyamızda karbondioksit 
konsantrasyonu en yüksek seviyede. Yani gezegenimiz giderek 
ısınıyor. Yakında gezegende 2 milyar kişi daha olacak. Bununla 
birlikte yaşam standartlarımız arttıkça enerji talebi de artıyor. 
Net sıfır karbona geçişte yenilenebilir enerjinin yanı sıra Yeşil 
Hidrojen teknolojisi de önemli bir alternatif olarak karşımıza çı-
kıyor. Hidrojen depolanabilir olması sebebiyle yenilenebilir ener-
ji kaynaklarından farklı olarak sürekli kullanım avantajı sağlıyor. 
Ancak Yeşil Hidrojen teknolojisi tatlı su kullanımını gerektirdiği 
için bu süreçte kurumların su kıtlığı tehlikesini de göz önünde 
bulundurarak planlama yapmaları gerekiyor. 1.5 derece çok zor 
bir hedef ama net olan şey ancak iş birliği gerçekleştirerek bu 
hedefe ulaşabileceğimiz’’ açıklamasında bulundu.
► DÖNÜŞÜM GEZEGENİMİZ VE 
İŞLETMELERİMİZ İÇİN TEK DOĞRU YOL

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi ((WBCSD- World 
Business Council for Sustainable 
Development) İklim Aksiyonları 
Müdürü Hannah Loake, “Hepimiz 
önümüzdeki 10 yılın iklim eylemi 
için belirleyici olduğunu biliyoruz. 
İş yapış biçimlerimizi dönüştürmeli 
ve karbon salımını azaltmaya 
öncelik vermeliyiz. Bu dönüşüm 
gezegenimiz için tek doğru 
olmakla birlikte, işletmelerin de 
geleceği demek” dedi. ●

SKD 
Türkiye 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 
Ebru 
Dildar 
Edin.



 66    GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2022

TEKNOLOJİ

Teknoloji sektörü için 2022’nin 
en büyük 10 fırsat alanı 

Uluslararası denetim ve danışmanlık 
şirketi EY (Ernst&Young) hızlı pazar 
değişimlerinin yaşandığı bir yılın 

ardından 2022’de teknoloji şirketlerini 
bekleyen başlıca fırsat alanlarını “Teknoloji 
Şirketleri için En Büyük 10 Fırsat-2022” 
raporu ile duyurdu. COVID-19 salgınının 
etkisiyle tüm dünyada tırmanışa geçen 
dalgalanma, teknoloji endüstrisinin 
öncelikler listesinin de yenilenmesine yol 
açtı. Şirketlerin büyümesine ve 2022’deki 
risklerin ve dalgalanmaların üstesinden 
gelmesine yardımcı olabilecek fırsatlar 
arasında motive bir işgücünü çekmek ve 
elde tutabilmek, şirketler için en temel 
öncelik alanı olarak ilk sırada yer alıyor. 

Raporu değerlendiren EY Türkiye Tele-
komünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) 
Sektör Lideri Emre Beşli şunları söyledi: 

“EY olarak her yıl hazırladığımız “Teknoloji 
Şirketleri için En Büyük 10 Fırsat-2022” 
raporumuz dijital sektörlerin dikkate 
alması gereken önceliklere dikkat çekmeyi 

amaçlıyor. Ekonomideki dijitalleşmenin 
daha da hızlanacağı ve teknoloji sektörünün 
büyümesini sürdüreceği yeni yılda, 
küresel toparlanma ile birlikte bileşenlerin 
temini ve lojistik konularının, teknoloji 
şirketlerini etkileyen darboğazlar olarak 
öne çıktığını görüyoruz. Dijital dönüşümün 
sağlayıcısı konumundaki teknoloji sektörü 
için iş sürekliliğini sağlamaya ve tedarik 
zincirini risklerden korumaya olan ihtiyaç 
önemini sürdürüyor. Paydaşların teknoloji 
şirketlerinden daha fazlasını talep etmeye 
başladığı günümüzde çevresel, sosyal ve 
yönetişim (ÇYS) alanında güçlü bir pozisyon 
almak da önemli. Son olarak, organizasyonel 
dönüşüme odaklanmak ve yeni iş ve ödeme 
modellerine yönelmek önümüzdeki yıl 
teknoloji şirketlerinin çevikliğine ve rekabet 
gücüne büyük katkılar yapacak.”

“Teknoloji Şirketleri için En Büyük 
10 Fırsat-2022” raporunda teknoloji 
şirketleri için gelecek yılın en önemli 
10 fırsat alanı şöyle sıralanıyor:

Uluslararası denetim ve 
danışmanlık şirketi EY, 
2022’nin teknoloji sektörüne 
yönelik en önemli fırsat ve 
öncelik alanlarını “Teknoloji 
Şirketleri için En Büyük 
10 Fırsat-2022” raporu ile 
duyurdu. Dijitalleşmenin daha 
da hızlanacağını ve teknoloji 
sektörünün büyümeyi 
sürdüreceğini vurgulayan 
rapor, 2022’nin bu alandaki 
fırsatlarını sıralıyor.

EY Türkiye Telekomü-
nikasyon, Medya ve 
Teknoloji (TMT) Sektör 
Lideri Emre Beşli.
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Hibrit çalışma ortamında 
motive iş gücünü 
çekin ve elde tutun

Teknoloji sektörü için doğru 
yetenekleri bulabilmenin önemi 
pandemi döneminde daha da arttı. 
Çoğu teknoloji şirketi, modern iş 
gücüne yönelik ihtiyaç ve tercihleri 
dengelemeye çalışırken kısmi 
ve kademeli bir ofise dönüşü 
de gündeme almış durumda. 
EY tarafından yapılan güncel bir 
araştırma, her 10 çalışandan 
9’unun esneklik talep ettiğini 
ve talepleri karşılanmazsa 
işten ayrılmaya hazır olduklarını 
gösteriyor. İşverenler, en iyi 
yetenekleri çekmek ve elde 
tutmak için ödülleri, esnekliği 
ve deneyim optimizasyonunu 
içeren formüller geliştirmeli. 

Büyümeyi sürdürmek için 
M&A fırsatlarını kullanın
EY araştırması, teknoloji 

yöneticilerinin yarıdan fazlasının 
yakın vadede organik büyümenin 
zor olabileceğini kabul ettiğini ve 
büyümeyi sürdürmek için 2022’de 
birleşme ve satın alma (M&A) stra-
tejilerini kullanmayı planladıklarını 
gösteriyor. Regülatif incelemeler 
ve finansal belirsizliklerdeki artışa rağmen, 
birleşme ve satın alma pazarının sağlıklı 
kalması bekleniyor. Satın almalar, şirketin 
portföyünü yeni çözümler, teknolojiler, 
nihai pazarlar ve dağıtım kanalları ile 
güçlendirme ve böylelikle büyümeyi 
yeniden ateşleme potansiyeline sahip. 

İş sürekliliğini güvence altına 
almak için tedarik zincirine 
yönelik riskleri ortadan kaldırın

Son dönemde tedarik zincirleri, piyasa 
hareketliliği ve jeopolitik etkenlerin baskısı 
altında kalmış durumda. Teknoloji şirketleri, 
“tedarikçilerinin tedarikçilerinden” “müşteri-
lerinin müşterilerine” uzanan bir çerçevede 
tedarik zincirlerini titizlikle gözden geçir-
meli ve riskleri ortadan kaldırmalı. Gerçek 
zamanlı görünürlük, ortaya çıkabilecek 
darboğazların erkenden tespitine yardımcı 
olurken, dijital ikiz ve 3D baskı gibi yeni tek-
nolojiler yaşanabilecek kesintileri azaltabilir.

Güvenliği yeni faaliyetlerin 
tasarımına dahil edin
Verilerin güvenliğinin sağlanmasının 

önemi, pandemi döneminde katlanarak 
arttı. Artık çok daha fazla iş çevrimiçi 

ortamda yürütülüyor. Ancak birçok şirketin 
bu dönemde BT yapılarını ve süreçlerini 
hızla değiştirirken siber güvenlik üzerinde 
yeterince düşünmediği de bir gerçek. 
Teknoloji şirketleri, veri güvenliğini işleri 
büyütebilecek bir etkene dönüştürmek ve 
ciddi iş kesintilerini önlemek için yeni proje 
ve faaliyetlerinin tasarımına güvenlik ve 
gizlilik unsurlarını mutlaka dahil etmeli.

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇYS) 
alanında örnek bir liderlik göstere-
rek paydaş ilişkilerini geliştirin

Tüketiciler, şirketlerden hep daha olumlu 
sosyal ve çevresel sonuçlar bekliyor. Çalı-
şanlar işlerinde anlamlı bir fark yaratmak 
arayışındayken, yatırımcılar ise sürdürülebilir 
seçenekler talep ediyor. Kurumsal müşteri-
ler de sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma-
larına yardımcı olacak yeni teknolojiler için 
sektörü yakından izliyor. Teknoloji şirketleri 
bu alanda örnek bir liderlik sergilemeli, pay-
daşlarıyla etkileşimi güçlendirmeli ve uzun 
soluklu bir değer önerisine sahip olmalı. 

İşi aboneliğe dayalı satışlarla 
mükemmele dönüştürün
Pandemi döneminde, aboneliğe 

dayalı iş modellerinin ekonomik 

TEKNOLOJİ

Dijital dönüşümün sağlayıcısı konumundaki teknoloji 
sektörü için iş sürekliliğini sağlamaya ve tedarik zincirini 

risklerden korumaya olan ihtiyaç önemini sürdürüyor. 
Organizasyonel dönüşüme odaklanmak ve yeni iş ve ödeme 
modellerine yönelmek önümüzdeki yıl teknoloji şirketlerinin 
çevikliğine ve rekabet gücüne büyük katkılar yapacak.
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dalgalanmaya karşı daha güçlü koruma 
sağladığı ve geleneksel tek seferlik 
ödemelere göre daha yüksek değerleme 
sağladığı görüldü. Müşteriler bulut tabanlı 
hizmetlerin ve yazılımların sağladığı 
esnekliği giderek daha fazla tercih 
ederken, abonelik ödemelerinin 
önümüzdeki beş yıl içinde geleneksel 
lisans ödemelerinin yerini alması 
bekleniyor. Bunun için şirketlerin satış 
organizasyonlarını dönüştürmeleri, 
fiyatlandırma yöntemlerini değiştirmeleri 
ve ana iş süreçlerini yeniden 
düzenlemeleri gerekiyor. 

Vergi yapılanmasını dijital iş 
modelleriyle yeniden düzenleyin
Tüm dünyada mevzuat ve vergi 

değişiklikleri için teknoloji sektörü, önemi 
giderek artan bir hedef haline geldi. Dijital 
hizmetlerin ekonomiye katkısı artarken, 
hükümetler daha fazla değer elde etmek 
için vergi tabanını değiştirmeye çalışıyor. 
Kilit endüstrilerini güçlendirmek ya da 
korumak isteyen hükümetler bu alanda 
keskin ve ani değişikliklere neden oluyor. 
Teknoloji şirketleri vergilendirme ve 
küresel ticaret için gerçek zamanlı 
içgörüler, erken planlama ve çevik 
faaliyet modeli üzerine kurulu, güçlü 
bir yaklaşıma gereksinim duyuyor.

Çevikliği artırmak 
için operasyon akış-
larını kolaylaştırın

Salgın döneminde 
dünya piyasa hareketliliği 
ve ekonomik belirsizlikte 
yeni bir düzeye ulaştı. 
Müşteri tercihleri bir 
gecede değişebiliyor 
ve özellikle teknoloji 
sektörüne yönelik talepte 
büyük dalgalanmalar 
yaşanabiliyor. Tedarik 
zincirlerinde yaşanan 
esneklikler ve jeopolitik 
faktörlerin ticarete 
olan etkileriyle birlikte 
sektördeki risk profilleri 
değişirken, organizasyonun 
operasyonel dönüşümüne 
olan ihtiyaç da arttı. 
Teknoloji şirketlerinin 
operasyonel çevikliklerini, 
gelecekte işlerini 
etkileyecek hareketlilik 
ve belirsizlik düzeyleriyle 
örtüştürmeleri gerekiyor. 

Bu da iş süreçlerinin yeniden kurgulanması 
ve bulut yetenekleri, veri analitiği ve 
otomasyon araçları ile başarılabilir. 

Dijital etkileşimi sağlamak için 
müşteri güvenine odaklanın
Güven, dijital şirketler için esastır. 

Güvenin ya da güvensizliğin temel itici gücü 
niteliğindeki unsurları net bir şekilde ortaya 
koyan EY araştırması bunları güvenlik, 
şeffaflık, etik, içerik ve mevzuata uygunluk 
olarak sıralıyor. Güvenin kazanılması 
için şirketlerin müşteri verilerinin 
korunmasına öncelik vermesi ve bir dijital 
güven stratejisi oluşturması gerekiyor.

İletişimde 5G’nin hızla 
benimsenmesine hazırlanın
Endüstri büyük ölçekli 

uygulamalara hazırlanırken, 5G’nin 
kullanıma sunulması teknoloji sektörü 
genelinde gelirleri artırıyor. 5G, nesnelerin 
ve cihazların nasıl etkileşime girdiği, veri 
analitiğinin ve makine öğreniminin lojistiği 
nasıl geliştirebileceği, müşteri etkileşiminin 
nasıl yeniden şekillenebileceği veya 
tedarik zincirindeki darboğazların nasıl 
çözülebileceği gibi konularda belirleyici 
olacak. Teknoloji şirketlerinin rekabette 
öne geçmek için kullanım senaryoları 
ve yol haritaları hazırlaması gerekiyor. ●

Son dönemde tedarik zincirleri, piyasa hareketliliği ve jeopolitik 
etkenlerin baskısı altında kalmış durumda. Teknoloji 

şirketleri, “tedarikçilerinin tedarikçilerinden” “müşterilerinin 
müşterilerine” uzanan bir çerçevede tedarik zincirlerini 
titizlikle gözden geçirmeli ve riskleri ortadan kaldırmalı. 

TEKNOLOJİ
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YATIRIM

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-
Çanakkale Otoyolu 18 Mart 2022’de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından törenle açılacak.
Gelibolu-Lapseki arasında yapılan 1915 

Çanakkale Köprüsü, 88 kilometresi otoyol ve 13 
kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 
kilometre uzunluğa sahip Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-
Savaştepe Otoyolu Projesi’nin bir parçası. Orta ve 
yan açıklıkları ile yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, 
geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprü, 
kendi alanında dünyada ilk sırada yer alıyor.

Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı 
Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünü, 
318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin kazanıldığı 18 Mart 1915’i sembolize 
ediyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 16 metrelik 
top mermisi figürü ile birlikte 334 metreyi bulan 
köprü, bu bakımdan da dünyada ilk sırada yer alıyor. 
Otoyol projesi, Malkara-Çanakkale arasını 
40 kilometre kısaltırken, Lapseki- Gelibolu 
arasında feribot ile saatler süren geçiş sürecini 

6 dakikaya indirecek. Hizmete açılacak otoyol ve 
köprü yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş 
makinesiyle gece gündüz çalışarak tamamlandı.

Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan “1915 
Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu” Projesini, Türk ve 
Güney Koreli firmalardan oluşan Daelim–Limak–
SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi, 16 yıl 2 ay 12 gün 
işletme süresi teklifiyle kazanmıştı. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 
geçiş ücretinin 15 euro olacağı duyurulmuştu.

► OTOYOLU VE KÖPRÜNÜN 
MALİYETİ 3.1 MİLYAR EURO

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru 
Özdemir, “Köprünün maliyeti 3 milyar euro olacaktı. 
Bu rakam 3.1 milyar euroyu geçecek. Bunun 
2.2 milyarı kredi, ortaklar olarak başlangıçta 
900 milyon euro koyduk. Ancak şu anda ilave 
300 milyon euro maliyet oluştu. Bunu 4 ortak 
olarak ödeyeceğiz. Şunu da söyleyeyim, kim 
olursa olsun, bu otoyolu ve köprüyü 3.1 milyar 
eurodan daha aşağıya yapamazdı” dedi. ●

1915 Çanakkale Köprüsü 
18 Mart’ta açılacak

Malkara ile Çanakkale 
arasında 1915 
Çanakkale Köprüsü’nü 
de içeren 88 kilometre 
otoyol ve 13 kilometre 
bağlantı yolundan 
oluşan proje 3.1 milyar 
Euro’ya maloldu.
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İyi bir lidere dönüşmek için yapmanız gereken her şeyi açıklayan rehber
Herkes Mükemmel Bir Yöneticiyi Hak Eder - Ekip Liderliği İçin 6 Kritik Uygulama Kitap Açıklaması/
Scott Miller/Çevirmen: Filiz Deniztekin/Varlık Yayınları/ Yönetim-İş Geliştirme-Kalite/224 sayfa

Osmanlı’nın çöküşünün nedenlerini, 
milliyetçilik akımlarını, Trablusgarp Harbi’ni, 
Balkan Harbi’ni, Birinci Dünya Harbi’ni, 
küllerinden doğan bir cumhuriyet kuran 
Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarını, 
Türk siyasal hayatında demokrasiye geçiş 
çabalarını, Demokrat Parti’nin iktidarda 
olduğu yılları ve 1965 yılına doğru giden 
gelişmeleri, Ortadoğu’nun tarihini, Krallıkla-
rın yükselişini ve çöküşünü, baskıcı liderler 
ve oğullarını Türk tarihçiliğinin kılavuz ismi 
İlber Ortaylı’nın derin analizleriyle soluk so-
luğa okumak için benzersiz bir davet. İlber 
Ortaylı kitaptan bazı kritik ve önemli olayları 
şöyle analiz ediyor. ““İttihatçılar milliyetper-
ver ve büyük ideallere sahiplerdi ama ken-

dilerini değerlendiremeyen bir ekip olmaları 
onları başarısızlığa sürükledi.”Mustafa Ke-
mal (Atatürk), Suriye’de Vatan Cemiyeti’ni 
kuruyor, ertesi sene Makedonya’ya 
geliyor, oradan Trablusgarp’a koşuyor. 
Trablusgarp’taki görevi bitince tekrar bu 
tarafa Balkan Harbi’ne geliyor. Bu durum 
tabii ki kendisini ve düşüncelerini müthiş 
etkilemiştir. Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Türk toplumu kaosu ve yeni bir dün-
ya savaşını değil, Milli Mücadele’yi tercih 
etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, milliyetçi 
akımlar sayesinde dağılan tek imparatorluk 
değildi; fakat ne Rusya, ne de Avusturya-
Macaristan’da ulusalcı akımlar bu derecede 
aktif ve silahlı eyleme dönüşmüştü.”

Suriye, Makedonya, Trablusgarp ve Balkan Harbi M. Kemal’i nasıl etkiledi?
Yakın Tarihin Gerçekleri/ İlber Ortaylı/Kronik Kitap/Türk Tarihi/352 sayfa

Bu kitap size işinizde terfi ettiğiniz 
zaman beklediğiniz rehberliği sunuyor. 
Destek, anlayış, stratejiler ve bir lider 
olarak gelişip, ekibinizi kendini adamış, 
yüksek performanslı bir çalışma grubuna 
dönüştürmeniz için taktikler veriyor. 
Yaklaşık on yıllık araştırmalara dayanan 
bu 6 Kritik Uygulama, ilk yöneticiliğinizde 
başarılı olmak için gereksindiğiniz yeterlik 
ve özgüveni inşa etmenizi sağlayacak. 
123 ülkede şubesi bulunan Franklin 
Covey Şirketi’nin uzmanları size bir lider 
gibi düşünmeyi öğretmekle kalmıyor, aynı 
zamanda pratik araçlar sunarak işbaşında 
atılacak adımları da gösteriyorlar. Lider 

adaylarına vizyon, disiplin ve tutkusunu 
paylaşarak, dünyanın her yerindeki birey 
ve kurumlara ilham vermekte, değişim 
ve gelişmeleri için araçlar sağlamaktadır. 
Beceriye odaklanan bölümler düzenli teke tek 
toplantılar yapmak, geribildirimde bulunmak, 
görev devretmek, ekip kültürü yaratmak 
gibi, yöneticiliğin temellerini kapsıyor ve 
değerlendirmeler, çalışma programları ve 
hemen başlayabilmeniz için kişiselleştirilmiş 
bir eylem planı içeriyor. Gerçek hikâyelerden 
yararlanarak anlaşılır bir üslupla yazılmış 
olan Herkes Mükemmel Bir Yöneticiyi 
Hak Eder, iyi bir lidere dönüşmek için 
yapmanız gereken her şeyi açıklıyor.

Cumhuriyet tarihinin önemli 
şirketlerinin yaratıcı kurucularını ve 
şirketlerin yolculuğunu göreceğiniz bu 
kitapta, hayatımıza dâhil olmuş ve hala 
olmaya devam eden birçok markanın 
öyküsü yer almaktadır. Kenan Mortan 
yazdığı önsözde kitabı şöyle tanıtıyor: 
“Arolat’ın insan gerçekliğine ilişkin 
ilgisi salt bir portre çizimi değildir. 
O, değişimle ilgilidir. Bu nedendir ki, 
Hakkâri’de Zap Suyu üstünde bir 
‘Gençlik Köprüsü’nün kurulmasına 
olanca gücüyle çaba göstermiştir. 
Fiziki ortamın insan yaşamında engel 

olmadığına inanmıştır oldum olası… 
Kendisinden önce 1995’li yıllarda 
yayın yönetmeni olan kurucu Nezih 
Demirkent ustadan sonra Başyazarı 
olduğu DÜNYA Gazetesi’nde 
odaklandığı konu, Anadolu sosyo-
ekonomik ikliminin nasıl değiştirileceği 
oldu; kaldıraç noktası ise Anadolu 
genelinde KOBİ’leri küme yükseltmek... 
KOBİ’leri küme yükselmiş kentler aynı 
zamanda ekonomik olarak evrilecekti. 
İşte bu evrim sırasında ‘değişim 
liderleri’ gerekiyordu, Cumhuriyetin 
Yaratıcı Kahramanları...”

KOBİ’leri küme yükselten değişimin liderleri
Cumhuriyetin Yaratıcı Kahramanları/Osman S. Arolat/Efil Yayınevi/Araştırma/96 sayfa
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Maskeli Devletler’in amacı, devletler ile 
devlet dışı silahlı örgütler arasındaki karmaşık 
etkileşim biçimlerini hem dış devlet desteğine 
yol açan süreçler hem de bu desteğin arkasın-
daki aktörlerin gerekçelerini göz önüne alarak 
açıklamak. Devletleri buna iten sebepler 
nelerdir? İsyancı gruplar bu devletlerle işbirliği 
içinde olmayı neden tercih eder? Maskeli 
Devletler, devletler ile silahlı örgütler arasında-
ki ilişkilere dair bilgilerimize karşı çıkmıyor; bu 
bilgileri şimdiye dek öğrendiklerimizin ötesine 
taşıyor. Belgin Şan Akca, kitabında kullandığı 
Devlet Dışı Silahlı Örgütler (DDSÖ) veri seti 
yoluyla, devlet dışı silahlı örgütlerin, devletlerle 
kurdukları işbirliklerinin hem örgütler hem de 

devletler tarafından yapılan karşılıklı seçme 
sürecinin sonucu ortaya çıktığını iddia ediyor. 
Devletlerarası ilişkilerin ve ayrıca devletler, 
silahlı örgütler ve diğer olası destekçiler 
arasındaki etnik, dini ve ideolojik yakınlıkların 
oynadığı rolü, 355 devlet seçim vakası ve 
342 örgüt seçim vakası ile ortaya koyuyor. 
Ortadoğu’da konumlanan ve güvenlik konula-
rının öncelikli olduğu Türkiye için ayrı bir 
önem taşıyan Maskeli Devletler kitabı, 
akademisyenler, siyaset yapıcılar ve konuya 
ilgi duyan tüm okurlar için bir başucu eser 
niteliğinde. Belgin Şan Akca, Koç Üniversitesi 
İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, Uluslararası 
İlişkiler Programı’nda öğretim üyesi.

Silahlı örgütlere sağlanan devlet desteğinin nedenleri
Maskeli Devletler-Silahlı Örgütlere Sağlanan Devlet Desteğinin nedenleri/Belgin Şan 
Akca/Çeviren: Tuğçe Özer/ Koç Üniversitesi Yayınları/296 sayfa
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ARİF ESEN
aesen@sanayicidergisi.com.tr

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ta-
nıtım yazısında “Geleceğin modern teknolojisi 
ile klasik ve geleneksel kuralları olan finans 
ve sigorta sektörü FinTech ve InsurTech isim-
leri altında bir araya geldi. Elinizde tuttuğunuz 
bu kitap birçok farklı uzmanlığı kapsayan, 
teknolojik bir sistem sayesinde kendi kendini 
sürekli yenileyecek ve uzun süre güncelli-
ğini yitirmeyecek dinamik bir kitaptır. Merak 
ve zevkle okudum, olağanüstü bir çalışma 
olmuş. Kitap, Finansal Teknolojiler ve Sigorta 
Teknolojileri alanlarında olan biteni tüm ya-
lınlığıyla anlatıyor, etkili bir strateji geliştirmek 
isteyenlere ilham veriyor. Uzun yıllar tekno-
lojinin içinde yer almış, Sigorta ve bankacılık 
alanında kariyer yapmış bir yönetici olarak 
kurguyu çok beğendim” diyor.  Fibabanka 
Genel Müdürü Ömer Mert ise kitabı şu ifa-

delerle tanıtıyor: “Alanındaki en iyilerden biri 
olan ve yıllardır yaptığı çalışmalarla FinTech 
ekosisteminin akademik yönünü güçlendiren 
Prof. Dr. Selim Yazıcı imza attığı bu önemli 
çalışmayla ülkemizdeki FinTech literatürüne 
çok büyük bir katkı yapıyor. Kitap, FinTech ve 
InsurTech kavramlarının gelişimini ve yarattığı 
faydayı geçmişten başlayarak mercek altına 
yatırırken, bu alanda çalışan ya da çalışmak 
isteyenlere de strateji üretebilme konusunda 
eşsiz bir kaynak sunuyor. Uzun yıllardır sigor-
ta ve bankacılık sektöründe sahip olduğum 
deneyime dayanarak, FinTech ve InsurTech 
ile Finansın Dönüşümü kitabının bu alana 
ilgisi olan herkes için kaçırılmaması gereken, 
sadece içerdiği bilgilerle değil, geleceğe yön 
tutmak açısından da en kapsamlı, en değerli 
kitaplardan biri olacağına inanıyorum.”

Finansal Teknolojiler ve Sigorta Teknolojileri alanları yalınlıkla anlatılıyor
Fintech ve Insurtech ile Finansın Dönüşümü/Yazar: Kolektif/Editör: Selim Yazıcı/Mediacat Yayıncılık/Finans/904 sayfa

Tarım konusunda Türkiye’nin önde gelen 
gazeteci-yazarlarından Ali Ekber Yıldırım, 
büyük ilgi gören bir önceki kitabı Üretme 
Tüket’in izinden giderek bu kez aslında 
bitek topraklara, müthiş bir tarım gücüne 
ve çeşitliliğine sahip ülkemizin, dış ülkele-
re bağımlılıktan kurtularak, ithalatını değil 
ihracatını artırarak ve çağdaş teknolojiler-
den yararlanarak tarım alanında nasıl öncü 
konuma gelebileceğinin, zenginliğini nasıl 
artırabileceğinin yollarını öneriyor. Ekber ki-
tabı hakkında şunları söylüyor: “Tarımda yeni 
bir dönem, yeni bir düzen var. Pandemi, iklim 
krizi, kendine yeterlilik, yasaklar, kısıtlamalar, 

korumacılık, yoksulluk bu döneme damgasını 
vurdu. Gıda egemenliğinin önemi arttı. Tarım 
potansiyeli ve üretimi yüksek olan ülkeler 
yeni tarım düzeninde “zengin ülkeler” olarak 
adlandırılacak. Türkiye, iklimi, ürün çeşitliliği, 
kendine yeterli olma potansiyeli ile yeni tarım 
düzeninde önemli ülkeler arasında yer alabilir. 
Üretirse açlık, kıtlık olmaz. Üretmezse açlık 
da olur, kıtlık da olur. Ulusal politikalarla bu 
potansiyelini değerlendirmezse dışa bağımlı, 
varlık içinde yokluk çeken bir ülke olur. Türki-
ye, yaşadığı ekonomik krizde tarımın gücün-
den yararlanmak yerine tarımı yok etmeye 
çalışıyor. Oysa çıkış yolu tarımda.”

Dünyanın yeni tarım düzenine karşı ne yapmalıyız?
Yeni Tarım Düzeni: Pandemi - İklim Krizi ve Gıda Egemenliği/Ali Ekber Yıldırım/Sia Yayınevi/Ekonomi/190 sayfa
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E-TİCARET

E-Ticaret sektörünün
2022 hedefi 560 milyar lira 

E-ticaret sektöründe 
pandeminin etkisiyle 
2020 yılında başlayan 

büyüme trendi 2021 yılında 
da devam etti. Eski alışveriş 
alışkanlıklarını yeni alışveriş 
türleriyle dijitale taşıyan 
tüketiciler ihtiyaçlarını 
e-ticaret siteleri üzerinden 
gidermeye devam etti. 

2021 yılı verilerini 
değerlendiren Elektronik 
Ticaret İşletmecileri Derneği 
(ETİD)  Yönetim Kurulu Başkanı 
Emre Ekmekçi, “Pandeminin 
etkisiyle sektörümüz 2021’de 
de artışını sürdürdü. Yılın 
başında koyulan 400 milyar 
TL’lik hacme ulaşıldı. Yılın lider 
online alışveriş kategorisi süpermarket oldu. 
Türkiye’de ödeme yöntemleri itibarıyla e-ticaret 
alışverişi, en çok özel günler ve kampanya 
dönemlerinde yoğunluk gösterdi. Online 
alışverişi en çok tercih eden iller İstanbul, 
Ankara ve İzmir oldu” dedi. 
► PANDEMİ DÖNEMİYLE ZİHİNLERDE 
OLUŞAN TABULAR ORTADAN KALKTI

Pandemi ile iki yıl boyunca ciddi bir 
ivme yakalayan sektördeki büyüme ve 
yatırımların aynı şekilde devam etmesini 
beklediklerini belirten Ekmekçi, “Son iki yılda 

tüketiciler özellikle 
e-ticaretteki uygun 
fiyat seçeneklerine 
ve kolay alışverişe 
alıştı. Aynı şekilde 
üreticiler ve perakende 
sektörü de e-ticaretin 
ulaşılabilirliği, düşük 
maliyeti ve fırsatlarına 
uyum sağlamaya 
başladı. Online alışveriş 
sıklıkları artarken yeni 
ödeme yöntemleriyle 
tüketicilere kolaylık 
sağlandı. Sipariş 
mekanizmalarının dahi 
dijitalleştiği bir dünya 
ortaya çıktı. Bugün 
baktığımızda online 

bir stratejisi olmayan bir firma, perakendeci 
düşünemiyoruz. Pandemi dönemiyle zihinlerde 
oluşan tabular da ortadan kalktığı için e-
ticaret yapan kuruluş sayısının önümüzdeki 
dönemde artacağını öngörüyoruz. Bu artış 
sürecinin yine tüketici taleplerine yönelik 
yapılacak yatırımlarla 2022’de 560 milyar 
TL’yi geçmesini öngörüyoruz. 2022’de aynı 
zamanda vergi indirimleri, devlet destekleri 
ve global platformların yatırımları ile e-
ihracatın büyük bir ivme kazanacağını 
düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Elektronik Ticaret 
İşletmecileri Derneği 
(ETİD), 2021 yılının e-ticaret 

verilerini açıkladı. ETİD verilerine 
göre koronavirüs salgınının itici gücü 
devam ederken, 2021 yılında online 
alışveriş harcamaları geçen yıla göre 
büyüme ivmesini devam ettirerek 
cirosal bazda 400 milyar TL’lik işlem 
hacmine ulaştı. E-ticaret sektörünün 
2022 hedefi ise yüzde 40 büyüme 
ile 560 milyar TL’ye ulaşmak.

Elektronik Ticaret İşletmecileri 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Emre Ekmekçi.
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10.03.2022 13.03.2022 Asansör Asansör İstanbul 17. Uluslararası Asansör Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tarsus Turkey Fuarcılık
10.03.2022	 13.03.2022	 Züccaciye	 Host İstanbul 15.Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tarsus Turkey Fuarcılık
10.03.2022 13.03.2022 Evlilik Batman Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı Batman Fuar ve Sergi Alanı İdeal Fuarcılık
10.03.2022 13.03.2022 Güzellik Batman Güzellik ve Kişisel Bakım Fuarı Batman Fuar ve Sergi Alanı İdeal Fuarcılık
10.03.2022 12.03.2022 Güvenlik Isaf Exclusive Fuarı ve Konferansı Sheraton Ankara Hotel Marmara Tanıtım
10.03.2022 13.03.2022 Tarım ve Hayvancılık Balıkesir Tarım Fuarı Balıkesir Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Balıkesir Kepsut Fuar Alanı Atlas Uluslararası
10.03.2022 13.03.2022 Güzellik Güzellik&Bakım 2022 34. Güzellik ve Bakım, Profesyonel Kozmetik Fuarı Lütfi Kırdar Sergi Sarayı TG Ekspo Fuarcılık
10.03.2022 13.03.2022 Tarım 10. Bursa Karacabey Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Karacabey Kapalı Pazar Renkli Fuarcılık
10.03.2022 12.03.2022 Gıda İDMA 9. Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, 

Değirmen Makineleri ve Makarna, Bisküvi Teknolojileri  Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Parantez Uluslararası 
10.03.2022 13.03.2022 Pastacılık IBAKTECH 13. Uluslararası Ekmek, Pasta Makinalari Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Messe Stuttgart Ares Fuarcılık
15.03.2022 17.03.2022 Tekstil BURSA TEXTILE SHOW (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı) Atatürk Kongre Merkez KFA Fuarcılık
16.03.2022 18.03.2022 Enerji ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı İstanbul Fuar Merkezi Sektörel Fuarcılık
16.03.2022 20.03.2022 Mobilya Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı Van Expo Fuar Merkezi Ajans Asya Fuarcılık
16.03.2022 19.03.2022 Turizm FETEX 11. Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek Fuarı Fethiye Fuar Alanı Marmaris Fuarcılık
16.03.2022 19.03.2022 Ayakkabı ve Çanta SHOEXPO İzmir   “48.Ayakkabı ve Çanta Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir Nobel Expo
17.03.2022 20.03.2022 Gıda Tedarikçi Buluşması Fuarı İstanbul Kongre Merkezi İstanbul Restate 
17.03.2022 20.03.2022 Bebek 4. Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı” Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap İhtisas Fuarları
17.03.2022 19.03.2022 Tıbbi Cihazlar EKSPOMED EURASIA 29.Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, 

Teşhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon,Laboratuvar,Ürün Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
17.03.2022 20.03.2022 Ahşap Woodist 22 Ahşap Üretim Teknolojileri ve Aksesuarları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Nobel Expo
17.03.2022 19.03.2022 Boya Turkcoat & Paintistanbul 2022 8. Uluslararası Boya ve Hammaddeleri,

Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri ve Üretim Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Artkim Fuarcılık
18.03.2022 27.03.2022 Kitap ve Süreli Yayınlar 17. Ankara Kitap Fuarı ATO Kongre ve Sergi Sarayı Eylül Fuar Organizasyon 
18.03.2022 27.03.2022 Kitap ve Süreli Yayınlar Kepez Kitap Fuarı Mimar Sinan Kongre Merkezi Aktüel Expo 
21.03.2022 26.03.2022 Mobilya ve Dekorasyon (MODEF 2022) 46. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı Modef Fuarcılık
22.03.2022 25.03.2022 Mobilya MOBEXPO Mobilya, Mutfak, Dekorasyon ve Zemin Kaplamaları Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım
23.03.2022 26.03.2022 Tarım ve Hayvancılık Agritech 10. Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri Fuarı Fethiye Fuar ve Sergi  Alanı Marmaris Fuarcılık
23.03.2022 26.03.2022 Hırdavat Ürünleri Hardware Eurasia-Avrasya Hırdavat Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
23.03.2022 26.03.2022 İnşaat Turkeybuild İstanbul 2022 - 44.Yapı Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Hyve Build Fuarcılık 
23.03.2022 26.03.2022 Enerji Güneş Enerjisi Teknolojileri, Enerji Depolama, Elektrikli Araçlar ve Şarj Sistemleri İstanbul Kongre Merkezi TG Ekspo  Fuarcılık 
23.03.2022 27.03.2022 Ev Tekstili Aydın - Yapı ve Mobilya, Beyaz Eşya, Ev Tekstili Fuarı Aydın Tariş Kapalı Teşhir Salonları Kobi Fuarcılık
23.03.2022 27.03.2022 Evlilik Aydın Evlilik Hazırlıkları Fuarı Aydın Tariş Kapalı Teşhir Salonları Kobi Fuarcılık 
23.03.2022 24.03.2022 Hazır Giyim Fabrics Premiere Vision Kadir Topbaş Gösteri Merkezi GL Events Exhibitions
24.03.2022 27.03.2022 Peyzaj ve Altyapı Şanlıurfa Belediye İhtiyaçları Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Gold Stant Fuar 
24.03.2022 27.03.2022 İnşaat Şanlıurfa İnşaat,Yapı Teknolojileri ve Dekorasyon Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Gold Stant Fuar 
24.03.2022 27.03.2022 Yapı ve İnşaat “Samsun İnşaat 2022 6. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, 

Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı “ Tüyap Samsun Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 
24.03.2022 27.03.2022 Kozmetik BUCOS /3. Kozmetik ve Güzellik Fuarı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Network Fuarcılık
24.03.2022 27.03.2022 Turizm ve Gastronomi 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Mezopotamya Fuar Merkezi Türsab Fuarcılık 
24.03.2022 27.03.2022 Mücevherat İstanbul Jewelry Show Mart 2022 - 51.İstanbul Uluslararası Mücevherat Fuarı İstanbul Fuar Merkezi UBM Rotaforte 
24.03.2022 27.03.2022 Fotoğraf ve Dijital Görüntüleme Photo Digital 8.Uluslararası Fotoğraf, Dijital Görüntüleme Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Messe Stuttgart Ares Fuarcılık
29.03.2022 03.04.2022 Yayıncılık, E-Yayıncılık Uluslararası CNR Kitap Fuarı Kadir Topbaş Gösteri Merkezi Pozitif Fuarcılık 
30.03.2022 03.04.2022 Tarım, Hayvancılık 12. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi Ajans Asya Fuarcılık 
30.03.2022 02.04.2022 Doğal Taş ve Teknolojileri MARBLE “27. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
30.03.2022 02.04.2022 Ayakkabı AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı İstanbul Fuar Merkezi TASD Fuarcılık 
31.03.2022 02.04.2022 Petrol, LPG, Madeni Yağ Petroleum İstanbul 15.Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Enerji Fuarcılık
31.03.2022 02.04.2022 Enerji GAS&POWER Network - 4.Elektrik, Doğalgaz, Enerji Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Enerji Fuarcılık 
31.03.2022 02.04.2022 Sebze ve Meyve Interfresh Euroasia /Meyve, Sebze ve Mamülleri, Tarım, Ambalaj,  Lojistik Fuarı Antalya Fuar Merkezi Antexpo Fuarcılık
02.04.2022 03.04.2022 Yurtdışı Eğitim Yurtdışında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancı Dil The Marmara Otel Akare Fuarcılık
05.04.2022 08.04.2022 Gıda Teknolojileri Gapfood 17. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım
05.04.2022 05.04.2022 Yurtdışı Eğitim Yurtdışında Lisans, Yüksek Lisans, Yaz Okulu, Lise Eğitimi Sheraton Ankara Hotel Akare Fuarcılık 
06.04.2022 09.04.2022 Turistik İşletmeler Donanımı Marex 21. Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Dekorasyon, Marmaris Fuar ve Sergi Alanı Marmaris Fuarcılık
07.04.2022 10.04.2022 Mobilya, Dekorasyon “Eskişehir Mobilya Fuarı 2022 Mobilya, Dekorasyon, Aydınlatma Tüyap Eskişehir Tüm Fuarcılık
07.04.2022 09.04.2022 Enerji 14. Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Voli Fuar Hizmetleri 
07.04.2022 10.04.2022 Evlilik, Çeyiz Meçef Evlilik, Çeyiz Fuarı Mersin Yenişehir Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık 
13.04.2022 16.04.2022 Turistik İşletmeler Donanımı BODEX 6. Bodrum Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil İhtisas Fuarı Bodrum Fuar Alanı Marmaris Fuarcılık
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19.04.2022 24.04.2022 Sanayi ve Ticaret Ürünleri 29.Mesir Sanayi ve Ticaret, Mobilya, İklimlendirme, Gıda Fuarı Manisa Fuar Merkezi SNS Fuarcılık
23.04.2022 01.05.2022 Sanayi ve Ticaret Tedarikçileri Van Asya İpekyolu Sanayi ve Ticaret Tedarikçileri Fuarı Van Expo Fuar Merkezi Ajans Asya Fuarcılık 
07.05.2022 15.05.2022 Kitap ve Süreli Yayınlar Bursa 19. Kitap Fuarı Tüyap Bursa  Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
10.05.2022 12.05.2022 Demiryolu Endüstrisi 1. Rail Industry Show Demiryolu Endüstrisi, Altyapı ve Teknolojileri Fuarı ETO-Tüyap Eskişehir Modern Fuarcılık
11.05.2022 13.05.2022 Ayakkabı, Çanta, Kemer 12. Eksposhoes Antalya Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı Granada Luxury Belek EKS Fuarcılık A.Ş.
11.05.2022 14.05.2022 Sac, Boru, Profil Konya Sac İşleme Tekonolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı KTO Tüyap Konya Tüyap Konya Fuarcılık
11.05.2022 14.05.2022 İstifleme, Depolama İSKON 2022 Konya 14.İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı KTO Tüyap Konya Tüyap Konya Fuarcılık
11.05.2022 14.05.2022 Elektrik, Elektronik KONELEX 2022  Konya 14.Elektrik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı KTO Tüyap Konya Tüyap Konya Fuarcılık
11.05.2022 14.05.2022 Metal İşleme “KONMAK 2022 Konya 16.Metal İşleme Makineleri, El Aletleri Fuarı KTO Tüyap Konya Tüyap Konya Fuarcılık
11.05.2022 14.05.2022 Pencere, Panjur, “Avrasya Pencere  2022 23.Uluslararası Pencere,Panjur,Cephe 

Sistemleri ve Aksesuarları Profil, Üretim Telnolojileri Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
11.05.2022 14.05.2022 Cam Ürünleri, Uygulamaları, Avrasya Cam 2022 12.Uluslararası Cam Ürünleri ve Uygulamaları Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
11.05.2022 14.05.2022 Kapı, Kepenk, Kilit, Alarm Avrasya Kapı 2022 14.Uluslararası Kapı, Kepenk, Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
11.05.2022 13.05.2022 Restorasyon, Arkeoloji Heritage İstanbul 2022 - 6. Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı Lütfi Kırdar Sergi Sarayı TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık
11.05.2022 14.05.2022 Sera, TarımTeknolojileri, Hasyurt Tarım Fuarı Hasyurt Fuar Alanı Expoloji Uluslararası Fuarcılık
12.05.2022 14.05.2022 Kamu Sektörü Tedarikçiler DMO Kamu Satınalma ve İhracat Fuarı ATO Kongre ve Sergi Sarayı Ark Fuarcılık
12.05.2022 15.05.2022 Tarım, Hayvancılık Teke Yöresi 7. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Makineleri Fuarı Burdur Kapalı Alan GL Platform Fuar Hizmetleri 
12.05.2022 15.05.2022 İnşaat, Tadilat, Doğalgaz, 4. MARBUILDS’22 Mezopotamya-Mardin Yapı Grubu İnşaat Tadilat Fuarı Movapark Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık
12.05.2022 15.05.2022 Tarım Gıda ve Hayvancılık 8. MAGROTEX’22 Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Fuarı Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık
12.05.2022 15.05.2022 Bayilik, Distribütör İzmir Franchise Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık
12.05.2022 15.05.2022 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Trakya Kırklareli Tarım Fuarı 2022 Kırklareli Tarım, Hayvancılık Kırklareli Belediyesi Fuar Alanı Atlas Uluslararası
12.05.2022 15.05.2022 Evlilik Hazırlıkları Diyarbakır Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı ALZ Fuar ve Kongre Merkezi Start Fuarcılık
12.05.2022 15.05.2022 Güzellik ve Bakım Start Beauty Diyarbakır Expo - Diyarbakır Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı ALZ Fuar ve Kongre Merkezi Start Fuarcılık 
12.05.2022 15.05.2022 Yapı, Konut, Dekorasyon Bolu Decoboss - 3. Yapı, Mobilya ve Ev Tekstili Fuarı Kalıcı Konutlar Teşhir Alanı Expolife Fuarcılık
12.05.2022 15.05.2022 Tarım Makineleri Bolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kalıcı Konutla Teşhir Alanı Expolife Fuarcılık
13.05.2022 15.05.2022 Altın,Mücevherat Van Altın Mücevher Fuarı Van Expo Fuar Merkezi Us Fuarcılık
13.05.2022 22.05.2022 Kitap Sorgun Belediyesi 1. Kitap Fuarı Sorgun Fuar Alanı Vav Fuarcılık 
14.05.2022 17.05.2022 İş Güvenliği TOS+H EXPO 4.Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı İstanbul Kongre Merkezi Tezulaş Fuar Danışmanlık 
14.05.2022 15.05.2022 Gayrimenkul 14.Gayrimenkul Fuarı ve Türk-Arap-Çin Zirvesi Ve Ödül töreni Hilton Convention Exhibition JNR Group Fuarcılık  
14.05.2022 17.05.2022 Yer Döşemeleri Domotex Turkey Makine Halısı, Yer Döşemeleri, Halı ve Dokuma Ortadoğu Fuar Merkezi Hannover Fairs Turkey
17.05.2022 21.05.2022 Ev Tekstili HOMETEX 2022 Ev Tekstili Fuarı İstanbul Fuar Merkezi KFA Fuarcılık 
17.05.2022 21.05.2022 İş Makineleri 1. Belediye Ekipmanları, Kent ve Kamu Tedarik Fuarı Çorlu Yeni Fuar Alanı Renkli Fuarcılık
17.05.2022 21.05.2022 Kamp, Karavan, 1. Trakya Kamp, Karavan, Doğa Sporları, Avcılık, Atıcılık, 

Balıkçılık, Arazi Araçları, Spor ve Outdoor Giyim ve Aksesuarları Fuarı Çorlu Yeni Fuar Alanı Renkli Fuarcılık
18.05.2022 23.05.2022 Çağdaş ve Güncel Sanat Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı Lütfi Kırdar Kongre Sarayı İkon Fuarcılık 
18.05.2022 22.05.2022 Yapı, Dekorasyon 25. Isparta Santek-Yapı Dekorasyon, Mobilya ve Ev Tekstili Fuarı Gökkubbe Ulusal Fuar Merkezi Detay Fuarcılık
18.05.2022 22.05.2022 Evlilik Yozgat Evlilik Hazırlıkları Fuarı Yozgat Kapalı Fuar Alanı Kobi Fuarcılık 
18.05.2022 22.05.2022 Gayrimenkul Yozgat Yapı ve Mobilya Fuarı Yozgat Kapalı Fuar Alanı Kobi Fuarcılık
18.05.2022 22.05.2022 Ev Elektroniği Ev Elektroniği,Elektrikli Ev Eşyaları,Ev Tekstili,Dayanıklı Tüketim Malları Fuarı Şanlıurfa Fuar  Merkezi Nisan Fuarcılık
18.05.2022 22.05.2022 Züccaciye Züccaciye,Porselen,Seramik,Tuhafiye Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Nisan Fuarcılık
18.05.2022 21.05.2022 Deri, Konfeksiyon TDK Deri ve Kürk Moda Şov Kaya Palazzo Golf Resort Otel TDK Fuarcılık
19.05.2022 22.05.2022 E-Spor Türkiye E-Spor Fuarı Selçuklu Kongre Merkezi Kaskon Fuarcılık
19.05.2022 22.05.2022 İnşaat İnşaat, Yapı, Dekorasyon, Tedarik ve Emlak Fuarı Van Expo Fuar Merkezi Ajans Asya Fuarcılık
19.05.2022 22.05.2022 Dijital Oyunlar 45. Uluslarararası Gamex / Robotex /Compex Bilgisayar Robot Teknolojileri Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Rönesans Fuarcılık
21.05.2022 29.05.2022 Kitap, Dergi Mardin Kitap Kültür ve Sanat Fuarı Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık 
24.05.2022 27.05.2022 Çevre Expobel 2.Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım
25.05.2022 28.05.2022 Verimlilik Teknoloji ve Verimlilik Fuarı ATO Kongre ve Sergi Sarayı Likapa Fair Fuarcılık
25.05.2022 26.05.2022 Yerli Üretici Yerli Market Haftası Fuarı WOW İstanbul Hotels Pin Fuarcılık
25.05.2022 29.05.2022 Sanat Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı K.Topbaş Gösteri Merkezi Atis Fuarcılık
25.05.2022 27.05.2022 Kongre ve Toplantı ACE OF M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Fuarı İstanbul Kongre Merkezi Turizm Medya Grubu Fuarcılık
25.05.2022 28.05.2022 Akıllı Kentsel Gelişim URBAN EURASIA Akıllı Kentsel Gelişim, Ulaşım, Altyapı Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
25.05.2022 28.05.2022 Katı Atık ve Atık Su Yönetimi ECOTECH Katı Atık ve Atık Su Yönetimi, Geridönüşüm, Yenilenebilir Enerji Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
25.05.2022 28.05.2022 Hayvancılık 10. Trakya Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri, Tohum ve Gıda Fuarı Lüleburgaz Fuar Merkezi Renkli Fuarcılık
25.05.2022 28.05.2022 Güvenlik Güvenlik, Temzilik ve Teknolojileri Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
25.05.2022 27.05.2022 Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Marentech Expo- Deniz Üstü Enerji Teknolojileri Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir Birleşik Fuar Yapım 
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25.05.2022 27.05.2022 Kozmetik Cosmetics Home Care Ingredients 2022 İstanbul Fuar Merkezi Artkim Fuarcılık
25.05.2022 27.05.2022 Gıda 4. Uluslararası Gıda, Beslenme Bileşenleri, İçerikleri Teknolojileri İstanbul Fuar Merkezi Artkim Fuarcılık
25.05.2022 27.05.2022 İlaç Bileşenleri Pharmaist 2022 İstanbul Fuar Merkezi Artkim Fuarcılık
26.05.2022 28.05.2022 Otobüs Endüstrisi BUSWORLD Türkiye 2022 İstanbul Fuar Merkezi HKF Fuarcılık
26.05.2022 28.05.2022 Eğitim Teknolojileri GESS Turkey Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı Lütfi Kırdar  Kongre Sarayı Tarsus Turkey Fuarcılık
26.05.2022 29.05.2022 Cami Yapı Ekipmanları 13. Uluslararası İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Proaktif Fuarcılık
26.05.2022 29.05.2022 Gıda ve Gıda Ürünleri Terra Madre Anadolu Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık
26.05.2022 29.05.2022 Gıda Gurme İzmir - Olivtech “10. Zeytin, Zeytinyağı, Şarap ve Teknolojileri Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
26.05.2022 29.05.2022 Organik Ürünler Gurme İzmir - “11. Ekoloji İzmir Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık
26.05.2022 29.05.2022 Ağız ve Diş Sağlığı IDEX 2022 Istanbul Ağız - Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
27.05.2022 29.05.2022 Estetik, Güzellik Van Beautylife Expo Fuarı - Estetik, Güzellik & Bakım ve Saç Van Expo Fuar Merkezi Us Fuarcılık
28.05.2022 29.05.2022 Eczacılık Mezopotamya Eczacılık ve Sağlık Fuarı ALZ Diyarbakır Fuar Merkezi Diyarbakır Fuarcılık
01.06.2022 04.06.2022 Plastik Ortadoğu Plastik ve Kimya Hammaddeleri,Ürünleri ve Teknoljileri Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi 3E Fuarcılık
01.06.2022 04.06.2022 Ambalaj Ortadoğu Metal,Kağıt,Plastik Ambalaj Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi 3E Fuarcılık
01.06.2022 02.06.2022 Perakende 10. Uluslararası İstanbul Perakende Fuarı Haliç Kongre Merkezi Soysal Fuarcılık
01.06.2022 02.06.2022 Nükleer Sanayi IV. Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı Hotel Pullman Airport INPPES Fuarcılık
01.06.2022 03.06.2022 Gastronomi Van Mutfak, Yöresel Ürünler ve Gurme Fuarı Van Expo Fuar Merkezi Ajans Asya Fuarcılık
01.06.2022 04.06.2022 Ayakkabı AYSAF Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi TASD Fuarcılık
01.06.2022 04.06.2022 Hazır Giyim JUNIOSHOW Bursa 16.Uluslararası Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Tüyap Bursa Tüyap Bursa Fuarcılık 
02.06.2022 05.06.2022 Sanat 3. İAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı İstanbul Kongre Merkezi Demos Endüstri Fuarcılık
02.06.2022 05.06.2022 Otomotiv Automechanika İstanbul - Uluslararası  Otomotiv Üretim, 

Dağıtım, Bakım ve Servis Ekipmanları Tüyap Fuar Merkezi Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
02.06.2022 05.06.2022 Doğa Sporları 9.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi EFEM Uluslararası Fuarcılık
03.06.2022 05.06.2022 Gıda Mezopotamya Kahve Festivali ve Fuarı ALZ Diyarbakır Fuar Merkezi ALZ  Grup
04.06.2022 07.06.2022 Güzellik ve Bakım “Start Beauty Samsun Expo-Samsun Estetik, Kozmetik Fuarı” Tüyap Samsun Fuar Merkezi Start Fuarcılık
07.06.2022 08.06.2022 Enerji 9. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı Lüfti Kırdar Sergi Sarayı Expotim Uluslararası Fuar
08.06.2022	 11.06.2022	 Elektrikli ve Hibrit İş Makineleri E-Mach Turkey K.Topbaş Gösteri Merkezi Duru Fuarcılık
08.06.2022 11.06.2022 Otomasyon Win Eurasia 2022 İstanbul Fuar Merkezi Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
09.06.2022 11.06.2022 Gıda İşleme Teknolojileri FOTEG İstanbul 2022- Unlu Mamul Teknolojileri ve Gıda İşleme Fuarı İstanbul Fuar Merkezi HKF Fuarcılık 
09.06.2022 11.06.2022 İplik İplik,Brode,Tekstil Aksesuarları, Kumaş Baskı Teknolojileri İhtisas Fuarı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Termin Fuarcılık
10.06.2022 12.06.2022 Anne-Bebek İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı İstanbul Kongre Merkezi Boyut Fuarcılık
13.06.2022	 16.06.2022	 Hazır Giyim ve Teknolojileri Gaziantep Penye Tekstil Hazır Giyim Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Tüyap Anadolu Fuarları
14.06.2022 18.06.2022 Tekstil, İplik, Dokuma “ITM 2022 35. Uluslararası  Tekstil Makineleri Fuarı “ Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
14.06.2022 18.06.2022 Teknik Tekstiller “HIGHTEX 2022- 8. Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven  Fuarı” Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Teknik Fuarcılık
15.06.2022 17.06.2022 Kozmetik, Güzellik “Beauty Eurasia 2022- 17. Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı” İstanbul Fuar Merkezi Hyve Fuarcılık
15.06.2022 16.06.2022 Market Donanımları 13. Yerel Zincirler Buluşuyor 2022 Konferansı ve Fuarı Haliç Kongre Merkezi Focus Fuar ve Kongre Yönetimi 
21.06.2022 24.06.2022 Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Gapshoes 34. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Kış Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım
22.06.2022 23.06.2022 KOBİ 5. Türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, 

Konaklama Teknolojileri ve Tüketim Fuarı, İşbirliği Organizasyonu Pullman Hotel & Convention Center Turab Fuarcılık
22.06.2022 23.06.2022 KOBİ 6. Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, İşbirliği Organizasyonu Pullman Hotel & Convention Center Turab Fuarcılık
22.06.2022 23.06.2022 KOBİ 8. Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu Pullman Hotel & Convention Center Turab Fuarcılık
23.06.2022 26.06.2022 Cami ve Cami Sanatları Cami Sanat ve Yapı Fuarı Yapı Sanatları, Süslemeler, tarihi eser restorastonları K.Topbaş Gösteri Merkezi Port Global
28.06.2022 30.06.2022 Güvenlik SEDEC TÜRKİYE 2022 - Anayurt, Sınır,İç Güvenlik ve Uzay ATO Kongre ve Sergi Sarayı Luna fuarcılık
29.06.2022 03.07.2022 Sanat Eserleri Antika Eşyalar 2.BAAF Bodrum Sanat ve Antika Fuarı Bodrum Heredot Kültür Merkezi Demos Endüstri Fuarcılık
29.06.2022 03.07.2022 Traktör ve Tarım Edirne Kırkpınar Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı Edirne Fuar Alanı Renkli Fuarcılık
01.07.2022 03.07.2022 Engellilere Özel Ürünler Engelsiz Yaşam Fuarı K. Topbaş Gösteri Merkezi The Istanbul Expo
06.07.2022 08.07.2022 Gıda, İçecek F İSTANBUL Gıda ve İçecek Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Federal Fuar ve Kongre Yönetimi
20.07.2022 24.07.2022 Ev-Ofis Mobilyaları İstanbul Mobilya Fuarı İstanbul Fuar Merkezi MOS Fuarcılık
27.07.2022 29.07.2022 Tarım Domates Günleri Türkiye - Toprak İşleme,Ekim,Hasat,İlaç,Tohum,Gübre Karacabey Fuar Alanı DLG Fuarcılık
01.08.2022 06.08.2022 Tarım ve Hayvancılık Çorlu 15.Tarımtech Trakya Avrupa Hayvancılık Sanayi ve Gıda Fuarı Çorlu Yeni Fuar Alanı Renkli Fuarcılık
01.08.2022 06.08.2022  Hayvancılık Ekipmanları 5. Euro Animalia Trakya Avrupa Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Çorlu Yeni Fuar Alanı Renkli Fuarcılık
04.08.2022 04.08.2022 Eğitim 4. Bursa Üniversite Tercih Fuarı Atatürk Kongre Merkezi Merinos Eket Fuarcılık
05.08.2022 07.08.2022 Eğitim 10. İstanbul Üniversite Tercih Fuarı İstanbul Kongre Merkezi Eket Fuarcılık
05.08.2022 06.08.2022 Hizmet Sektörü Suudi Arabistan Şirketleri ve Hizmetleri Fuarı WOW İstanbul Hotels Asya Fuarcılık
05.08.2022 06.08.2022 Hac ve Umre 15. Hac Umre Turizm Hizmetleri Fuarı 2022 Hilton Hotel &Kongre Merkezi Grup Medya Fuarcılık
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05.08.2022 07.08.2022 Hac ve Umre Hac Umre Turizmi Hizmetleri Fuarı Lütfi Kırdar Kongre Sarayı Türsab Fuarcılık
06.08.2022 07.08.2022 Eğitim 7. Ankara Üniversite Tercih Fuarı ATO Kongre ve Sergi Sarayı Eket Fuarcılık
08.08.2022 09.08.2022 Eğitim 6.İzmir Üniversite Tercih Fuarı TMMOB Tepekule Eket Fuarcılık 
10.08.2022 10.08.2022 Eğitim 5. Antalya Üniversite Tercih Fuarı Cam Piramit  Eket Fuarcılık
11.08.2022 11.08.2022 Eğitim 4. Adana Üniversite Tercih Fuarı Sheraton Grand Adana Hotel Eket Fuarcılık
11.08.2022 14.08.2022 Turizm Gastro Turizm Tüekiye&Endüstri Fuarı 2022 İstanbul K.Topbaş Gösteri Merkezi Fi Fuarcılık
16.08.2022 21.08.2022 Eğitim Şanlıurfa Eğitim, Eğitim Gereçleri ve Kırtasiye Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Gold Stant Fuar Oganizasyon 
18.08.2022 19.08.2022 Gayrimenkul Emlak - Yatırım  2022 Hilton Bosphorus JNR Group Fuarcılık 
24.08.2022 28.08.2022 Çağdaş Sanat Eserleri Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı Bodrum Heredot Kültür Merkezi Demos Endüstri Fuarcılık
28.08.2022 30.08.2022 Güzellik&Bakım Beautylife Expo Gaziantep Shimall Hotel ve Kongre Merkezi Gold Stant Fuar
31.08.2022 03.09.2022 Ev İhtiyaçları YUVAM- Ortadoğu Ev İhtiyaçları,Elektronik,Beyaz Eşya,Tüketim Malzemeleri Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi 3E Fuarcılık
31.08.2022 03.09.2022 Tarım ve Hayvancılık Tarım ve Teknoloji  Günleri 2022 Karaevli Fuar Alanı DLG Fuarcılık
31.08.2022 03.09.2022 Ayakkabı ve Çanta SHOEXPO İzmir   “49.Ayakkabı ve Çanta Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir Nobel Expo Fuarcılık

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2022 YURTDIŞI FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON
15.03.2022 17.03.2022 Elektrik CABEX : 18.Kablo Fuarı Moskova MVK
15.03.2022 17.03.2022 Elektrik Elektronik Embebdedworld Nürnberg : Uluslararası Elektronik Sistemler, 

Güvenlik ve Ticaret Sanal Fuarı Nürnberg Nurnberg Messe
15.03.2022 17.03.2022 Kağıt, Matbaa ve Etiket ICE Europe : Uluslararası Rafine Kağıt ve Kağıt İşleme Dönüşüm Fuarı Münih Nimble shows Media
15.03.2022 17.03.2022 Mobilya Dubai Wood Show : Dubai Ahşap ve Ahşap Sanayi Fuarı Dubai Dubai Woodshow
15.03.2022 17.03.2022 Otomotiv ve Yan Sanayii Automechanika Kuala Lumpur : Uluslararası Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarı Kuala Lumpur Messe Frankfurt
15.03.2022 17.03.2022 Turizm MITT Moscow : 27.Moskova Turizm Fuarı Moskova ITE Group
15.03.2022 17.03.2022 Yapı İnşaat BuildTech Asia : Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı Singapur Sphere
15.03.2022 18.03.2022 Yapı İnşaat MIPIM : Uluslararası Emlak Fuarı Cannes MipimWorld
18.03.2022 22.03.2022 Endüstriyel Ekipman Internorga : Digital Fırıncılık, Hotel Ekipman ve 

Endüstriyel Ekipmanlar Sanal Fuarı Hamburg Hamburg Messe
18.03.2022 21.03.2022 Ev Tekstili Hometextile China : Ev Tekstili Fuarı Guangzhou CIFF
18.03.2022 21.03.2022 Hobi Malzemeleri Outdoor & Leisure : Çin Uluslararası Açıkhava Hobi Fuarı Guangzhou CIFF
18.03.2022 21.03.2022 Mobilya CIFF - Home Furniture : Çin Mobilya Fuarı Guangzhou CIFF
18.03.2022 21.03.2022 Tekstil Homedecor & Housewares : Çin Ev Dekorarayon ve Ev Gereçleri Fuarı Guangzhou CIFF
18.03.2022 21.03.2022 Tekstil Hometextile Furniture : Çin Ev Tekstil Fuarı Guangzhou CIFF
18.03.2022 20.03.2022 Turizm Holiday World : 30.Orta Avrupa Turizm Fuarı Prag Incheba
21.03.2022 23.03.2022 Gıda IFE : Londra Gıda Fuarı Londra Fresh RM
21.03.2022 23.03.2022 Tarım Hayvancılık EuroTier Middle East : Tarım Hayvancılık Teknoloji Fuarı Abu Dhabi DLG
22.03.2022 24.03.2022 Hediyelik Eşya HouseHold Expo : Uluslararası Züccaciye Dekorasyon ve Ev TEkstili Fuarı Moskova Mocca Expo
23.03.2022 25.03.2022 Otomotiv ve Yan Sanayii IIBT : Oto Yedek parça,Ticari Araç, otomotiv fuari Jakarta PT. Global Expo
24.03.2022 26.03.2022 Yapı İnşaat International Property Show : Dubai Uluslararası Emlak ve Gayrimenkul Fuarı Dubai Strategic
27.03.2022 30.03.2022 Ev Tekstili Central Asia Hometextile : 18.Uluslararası Ev Tekstili Fuarı Almaty Central Asia
27.03.2022 29.03.2022 Gıda PROWEIN : Uluslararası şarap Ticaret Fuarı Düsseldorf Messe dusseldorf
27.03.2022 29.03.2022 Gıda Qatar Foodex : Uluslararası Gıda Fuarı Doha ii global
28.03.2022 31.03.2022 Endüstriyel Ekipman Hotelex Shanghai : Hotel ekipmanları ve Teknolojisi Fuarı Şangay Sino Expo
28.03.2022 30.03.2022 Hobi Malzemeleri DEAL 2022 : Dubai Boş Zaman, Eğlence & Oyun Parkları Fuarı Dubai IEC
28.03.2022 31.03.2022 Mobilya CIFF - Office Furniture : Uluslararası Ofis Mobilyaları Fuarı Guangzhou CIFF
28.03.2022 31.03.2022 Mobilya Dekorasyon Interzum Guangzhou : Uluslararası Mobilya Uretim ve Teknoloji Fuarı Guangzhou Koeln Messe
29.03.2022 01.04.2022 Yapı İnşaat Expo Build : Yapı Fuarı Şangay UBM
29.03.2022 01.04.2022 Yapı İnşaat Fensterbau & frontale : Uluslararası Kapı, Pencere ve Cephe Fuarı Nürnberg Nuernberg Messe
29.03.2022 01.04.2022 Yapı İnşaat MOSBUILD : Yapı Teknolojileri ve Makineleri, İç Dizayn Fuarı Moskova ITE Group
31.03.2022 04.04.2022 Kuyumculuk BASELWORLD : Saat, Mücevher Takı Fuarı Basel Messe Basel
04.04.2022 08.04.2022 Boya ve Kimyasal Achema : Kimyasal makinalar, Biyokimya kompresörleri,Eczacılık maddeleri Frankfurt Dechema
04.04.2022 07.04.2022 Endüstriyel Ekipman Hostelco : Restoran Ekipmanları Fuarı Barselona Fira de Barcelona
05.04.2022 08.04.2022 Lojistik Depolama SITL Logistics Solutions : Uluslararası Ulaştırma, Taşıma ,Lojistik ve Depolama Fuarı Paris JEC Composites
05.04.2022 10.04.2022 Mobilya I Saloni Milano Mobilya Fuarı : Uluslararası Mobilya Fuarı Milano Salone del Mobile
07.04.2022 13.04.2022 Spor Equitana Open air : At ve Binicilik Fuarı Essen Reedexpo
07.04.2022 10.04.2022 Spor Fibo Koln : Uluslararası Fitness, Wellness ve Sağlık Fuaı Köln Reed Expo
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11.04.2022 13.04.2022 Enerji Isı ve Havalandırma CRH Shanghai : Çin Soğutma Fuarı Şangay BIEC
20.04.2022 23.04.2022 Bisiklet Motorcycle Taiwan : Taiwan Uluslararası Motorsiklet ve Endustrisi Fuarı Taiwan Taitra
20.04.2022 22.04.2022 Elektrik Elektronik Nepcon Microelektronics : Çin Mikro Elektronik Fuarı Şangay Reed Exhibitions
20.04.2022 22.04.2022 Gıda AnuFood China : Shenzhen Uluslararası Gıda Fuarı Shenzhen Koeln Messe
20.04.2022 23.04.2022 Mobilya Dekorasyon Houseware Fair : Mobilya Ev-Aksesuar Fuarı Hong Kong HKTDC
20.04.2022 23.04.2022 Otomotiv ve Yan Sanayii AutoTronicsTaipei : Uluslararası Oto Elektronik Fuarı Taipei Taitra
20.04.2022 23.04.2022 Otomotiv ve Yan Sanayii MOTORTEC / Automechanika : Otomotiv Fuarı Madrid IFEMA
20.04.2022 23.04.2022 Otomotiv ve Yan Sanayii Taipei Ampa : Taipei Uluslararası Otomobil, 

Motosiklet Yedek Parçaları ve Aksesuarları Fuarı Taipei Taipei Int’I
20.04.2022 22.04.2022 Su Teknolojisi IFAT CHINA : Su teknolojisi,Atiklar ve Atik su Fuarı Şangay Messe Munchen
21.04.2022 24.04.2022 Gıda CHFA West : Uluslararası Sağlıklı Gıda ve Yaşam Fuarı Toronto CHFA
22.04.2022 24.04.2022 Otomotiv ve Yan Sanayii AUTOMECHANICS 2021 : Uluslararası Otomotiv Yedek 

parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanları Fuarı Riga BT1
 25.04.2022 29.04.2022 Makina ve Teknik Hannover Messe : Uluslararası Sanayi Fuarı Hannover Hannover Messe
 25.04.2022 28.04.2022 Plastik Kauçuk ChinaPlas 2022 : Çin Plastik ve Kauçuk Endüstrisi Fuarı Şangay Adsale
26.04.2022 29.04.2022 Elektrik Elektronik PROLIGHT + SOUND : Müzik Aletleri, Müzik Yazılım,

Bilgisayar Donanım ve Aksesuarları Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
26.04.2022 29.04.2022 Enerji Isı ve Havalandırma IFH / INTHERM : Isıtma, Air Conditioning, Sıhhi Tesisat Fuarı Nurnberg GHM
26.04.2022 29.04.2022 Gıda Anuga FoodTec : Uluslararası Yiyecek Teknoloji Fuarı Köln Koelnmesse
26.04.2022 28.04.2022 Gıda Seafood Expo Global : Deniz Ürünleri Fuarı Barcelona SeaFood Expo
26.04.2022 29.04.2022 Kağıt, Matbaa ve Etiket Labelexpo Europe : Etiket, Ürün Dekorasyonu, 

Web Baskısı ve Converting endüstrisi Fuarı Brüksel Label Expo
26.04.2022 29.04.2022 Makina ve Teknik Interlift 2022 : Asansör Fuarı Augsburg Messe Augsburg
26.04.2022 28.04.2022 Su Ürünleri Seafood Expo Global : Avrupa Su Ürünleri Fuarı Barcelona Euro Seafood
27.04.2022 29.04.2022 Yangın ve Güvenlik SECUTECH EXPO : Güvenlik Fuarı Taipei Messe Frankfurt
29.04.2022 01.05.2022 Hobi Malzemeleri Musikmesse : Müzik ve Sanat Fuarı Frankfut Messe Frankfurt
03.05.2022 06.05.2022 Ambalaj Ipack - Ima : Plastik Ambalaj Fuarı Milano Ipack Ima
03.05.2022 05.05.2022 Makina ve Teknik FabTech Mexico : Meksika Metal işleme Endüstrisi Fuarı Monterrey Cintermex
03.05.2022 05.05.2022 Medika MEDTEC Europe : Teknoloji, Ekipman, Tıbbi Cihazlar Fuarı Nurnberg UBM
04.05.2022 06.05.2022 Gıda MACFRUT : Uluslararası Meyve ve Sebze Teknolojileri Fuarı Rimini Cesena Fiera
06.05.2022 08.05.2022 Elektrik Elektronik Electronica China : Uluslararası Elektronik Bileşenler, Şangay Messe Munchen
06.05.2022 08.05.2022 Medika COSMOFARMA : Uluslararası Sağlık, Sağlık Ürünleri Fuarı Bologna SoGeCos S.p.A
08.05.2022 11.05.2022 Turizm Arabian Travel Market : ATM Arabian Seyahat Marketi Dubai Reed Exhibitions
09.05.2022 13.05.2022 Demir Çelik TUBE : Zengin alaşımlı çelik borular, Boru işleme makineleri, 

Boru işlenmesi, Borular ve boru bağlantılar Fuarı Düsseldorf Messe Duesseldorf
09.05.2022 13.05.2022 Demir Çelik WIRE & TUBE Dusseldorf : Uluslararası Kablo ve Tel Fuarı Düsseldorf Messe Dusseldorf
09.05.2022 11.05.2022 Enerji Isı ve Havalandırma ISH China & CIHE : Çin Uluslararası Isıtma, 

Havalandırma ve Iklimlendirme Fuarı Beijing Messe Frankfurt
10.05.2022 12.05.2022 Elektrik Elektronik ANGA COM : Uluslararası Kablo Teknolojisi ve Multimedia Fuarı Köln Koeln Messe
10.05.2022 13.05.2022 Elektrik Elektronik EDS - Electronic Distribution Show : Elektrik Malzemeleri

 ve Ekipmanları, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fuarı Las Vegas Electronic Components
10.05.2022 12.05.2022 Elektrik Elektronik PCIM (Europe): Uluslararası Güç Elektroniği, Konferansı ve Fuarı Nürnberg Mesago Messe
10.05.2022 13.05.2022 Makina ve Teknik INTERTOOL : İşleme Makinaları Fuarı Messe Wels Reed Elsevier
11.05.2022 13.05.2022 Gıda BioFach China : Şangay Organik Ürün Fuarı Şangay Nurnberg Messe
13.05.2022 15.05.2022 Optik OPTI München : Uluslararası Gözlük ve Optik Fuarı Münih Messe München
17.05.2022 20.05.2022 Elektrik Elektronik AMPER : Elektrik, Elektronik ve Aydınlatma ürünleri Fuarı. Brno Terinvest
17.05.2022 19.05.2022 Enerji Isı ve Havalandırma AQUA-THERM 2022 : 24. Uluslararası Isıtma, Soğutma fuarı Kiev Reed Exhibitions
17.05.2022 20.05.2022 Makina ve Teknik Midest : Uluslararası Endüstriyel Yan Sanayi Fuarı Paris Reed Expo
17.05.2022 19.06.2022 Yangın ve Güvenlik IFSEC 2022 : Güvenlik Fuarı Londra UBM
17.05.2022 19.05.2022 Yangın ve Güvenlik Safety And Health : İş güvenliği Fuarı Londra UBM
19.05.2022 21.05.2022 Dental International Expodental : Dişçilik Ekipmanları ve Teknolojisi Rimini Fiera Rimini
23.05.2022 27.05.2022 Makina ve Teknik Metallo Obrabotka : 22. Metal İşleme Endüstrisi Fuarı Moskova Messe Düsseldorf
24.05.2022 26.05.2022 Endüstriyel Ekipman THE HOTEL SHOW : Uluslararası Otel Ekipmanları Fuarı Dubai DMG
24.05.2022 28.05.2022 Gıda THAIFEX Anuga Asia : Asya Gıda Fuarı Bangkok KolnMesse
24.05.2022 26.05.2022 Kırtasiye Workspace Dubai : Ofis Malzemeleri, Donanımı Fuarı Dubai DMG
24.05.2022 26.05.2022 Mobilya DUBAI INDEX 2022 : Ev Dekorasyon Fuarı Dubai Index Expo
25.05.2022 27.05.2022 Halı-Zemin Kaplama Domotex Shanghai : Yer döşeme ve Halı Fuarı Şangay Hannofer Fair Turkey
25.05.2022 27.05.2022 Yapı İnşaat R+T Asia : Kapı ve Pecere Fuarı Şangay Messe stuttgart
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NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2022 YURTDIŞI FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON
26.05.2022 28.05.2022 Kuyumculuk Jewellery Kobe : 24.Uluslararası Kobe Kuyumculuk Fuarı KOBE IJK - Reed Exhibitons
29.05.2022 01.06.2022 Hediyelik Eşya Central Asia Houseware : 18.Uluslararası Ev Gereçleri ve Zücaciye Fuarı Almaty Central Asia
30.05.2022 03.06.2022 Su Teknolojisi IFAT : Atık Su İşleme Teknoloji Fuarı Münih IFAT
31.05.2022 01.06.2022 Boya ve Kimyasal Chemspec Europe : Genel ve Özellikli Kimyasallar Fuarı Köln Mackbrooks
02.06.2022 04.06.2022 Tekstil Intertex Portugal : Uluslararası Tekstil Endüstrisi Fuarı Porto B Group
06.06.2022 09.06.2022 Yapı İnşaat Mir Stekla : Yapı Teknolojileri ve Makineleri, İç Dizayn Fuarı Moskova ZAO Expocentr
06.06.2022 09.06.2022 Yapı İnşaat Project Qatar : Uluslararası İnşaat Teknolojisi, Yapı Malzemeleri, 

Ekipmanları ve Çevre Teknolojileri Ticaret Fuarı Doha IFP FAIR
07.06.2022 10.06.2022 Gıda IRAN AGROFOOD : Iran Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı Tahran Fair Trade
07.06.2022 10.06.2022 Tarım Hayvancılık Iran Agro : 28. Uluslararası Tarım Fuarı Tahran Fair Trade
08.06.2022 11.06.2022 Mobilya Dekorasyon Kitchen & Bath China : Mutfak ve Banyo Fuarı Şangay WES
11.06.2022 12.06.2022 Kozmetik Cosmetica Hannover : Tırnak Bakım Ürünleri, Güneş 

Ürünleri, Saç Boyası, Makyaj Ürünleri Fuarı Hannover Cosmetica
13.06.2022 15.06.2022 Otomotiv ve Yan Sanayii Automechanika Riyad : Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarı Riyad Messe Frankfurt
14.06.2022 16.06.2022 Havacılık Aircraft Interiors Expo : Kabin içi Endüstri Fuarı Hamburg AIX
14.06.2022 16.06.2022 Havacılık Aircraft Interiors Expo : Havacılık Fuarı Hamburg Reed Exhibitions
15.06.2022 18.06.2022 Ambalaj ProPak Asia 2022 : Paketleme ve Gıda İşleme Fuarı Bangkok BITEC
15.06.2022 17.06.2022 Lojistik Depolama Transport Logistic China : Lojistik Fuarı Şangay Messe München
17.06.2022 19.06.2022 Gıda BIO MARCHE : Organik pazar. Zofingen Bio Marche
19.06.2022 21.06.2022 Spor SPOGA & GAFA : Uluslararası Spor, Kamp ve Bahçe Hayatı Fuarı Köln Koeln Messe
21.06.2022 24.06.2022 Otomasyon Automatica 2022 : Robot ve Otomasyon Fuarı Münih Messe München
21.06.2022 24.06.2022 Tekstil Techtextil + Material Vision : Tekstil ve Makineleri Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
21.06.2022 24.06.2022 Tekstil Techtextil Frankfurt : Teknik Tekstil Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
21.06.2022 24.06.2022 Yapı İnşaat CERAMITEC : Seramik Fuarı Munih Messe Muenchen
29.06.2022 01.07.2022 Makina ve Teknik FLOWEXPO : Uluslararası Vanalar, Boru hatları Ticaret Fuarı Guangzhou Flow Expo
05.07.2022 07.07.2022 Tekstil PREMIERE VISION : Tekstil Fuarı Paris Premiere Vision
06.07.2022 08.07.2022 Gıda MIFB Malaysia : Malezya Uluslararası Gıda ve İçecek Ticaret Fuarı Kuala Lumpur Constellar
06.07.2022 08.07.2022 Havacılık Indo Livestock 2022 : Endonezya Uluslararası Hayvancılık ve Yem Sanayi Fuarı Jakarta Merebo
06.07.2022 10.07.2022 Makina ve Teknik I.H.M. : Metal isleme ve makina Sanayii Fuarı Münih GHM Gesellschaft
06.07.2022 09.07.2022 Mobilya MIFF 2022 : Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı Kuala Lumpur MIFF Sdn Bhd
07.07.2022 09.07.2022 Tekstil PREMIUM ORDER : Bay ve Bayan Hazır Giyim, Aksesuar, Ayakkabı Fuari Berlin Premium
12.07.2022 15.07.2022 Yapı İnşaat Fensterbau & frontale : Uluslararası Kapı, Pencere ve Cephe Fuarı Nürnberg Nuernberg Messe
13.07.2022 17.07.2022 Bisiklet EUROBIKE : Uluslararası Bisiklet Fuarı Frankfurt Messe Friedrichshafen
13.07.2022 15.07.2022 Elektrik Elektronik CWIEME : Bobin Sarma, İzolasyon ve Elektrik Üretim Fuarı Sangay CWIEME
17.07.2022 19.07.2022 Moda Pure London : Uluslararası Moda Fuarı Londra i2i events group
17.07.2022 19.07.2022 Tekstil Pure Origin : Hazır giyim, Ayakkabı, Aksesuar Fuarı Londra EMAP Fashion
23.07.2022 25.07.2022 Spor Spoga Horse : Uluslararası Atlı Spor Ekipmanlari Ticaret Fuarı Köln Koelnmesse
26.07.2022 29.07.2022 Gıda BIOFACH : BioFach, IFOAM’un kontrolündeki, dünyanın en büyük organik fuarıdır. Nurnberg NurnbergMesse
27.07.2022 29.07.2022 Medika Fime : Amerika Sağlık Fuarı Miami Beach Center FIME
18.08.2022 21.08.2022 Mobilya Dekorasyon IFEX 2022 : Endenozya Uluslararası Mobilya Sanal Fuarı Jakarta HIMKI
22.08.2022 26.08.2022 Boya ve Kimyasal Achema : Kimyasal Makinalar, Biyokimya Kompresörleri, Frankfurt Dechema
22.08.2022 25.08.2022 Otomotiv ve Yan Sanayii MIMS Automechanika Moskow : Uluslararası Otomobil, Ticari 

araçlar, yedek parça, otomotiv parçaları, ekipman Fuarı. Moskova ITE MF Expo
23.08.2022 26.08.2022 Mermer Cachoiro Stone : Uluslararası Mermer ve Granit Fuarı Espírito Santo Milanez & Milaneze
23.08.2022 26.08.2022 Otomotiv ve Yan Sanayii AUTOCOMPLEX : 28.Ticari Araçlar , İstasyon Kurulumu Fuari Moskova
24.08.2022 28.08.2022 Bilgisayar GAMESCOM : Köln Dijital Oyun Fuarı Koln Koln Messe
24.08.2022 26.08.2022 Tekstil Preview SEOUL : Seoul Uluslararası Tekstil Fuarı Seoul Kofoti
25.08.2022 27.08.2022 Hırdavat JAPAN DIY Homecenter Show : Hırdavat Fuarı Tokyo JAPAN DIY
26.08.2022 04.09.2022 Otomotiv ve Yan Sanayii Caravan Salon : Uluslararası Karavan Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf
29.08.2022 01.09.2022 Silah Defense & Scurity : Savunma ve Guvenlik Fuarı Bangkok IMPACT
30.08.2022 01.09.2022 Tekstil Münich Fabric Start : Uluslararası Tekstil Aksesuar, Materyal Fuarı. Münih Messe München
31.08.2022 02.09.2022 Kuyumculuk Japan Jewellery Fair : Japonya Mücevher Fuarı Tokyo UBM Asia
01.09.2022 04.09.2022 Tekstil Makinaları Igatex Pakistan : 13.Uluslararası Tekstil Makinalari Fuarı Lahor CEMS
02.09.2022 05.09.2022 Makina ve Teknik Fabex Metal & Steel : Metal, ve Çelik İşleme Fuarı Riyad Arabiangerman
02.09.2022 06.09.2022 Telekomunikasyon IFA 2022 : Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı Berlin Messe Berlin
03.09.2022 06.09.2022 Kozmetik BEAUTY FAIR 2022 : Uluslararası Kozmetik ve Bakım Fuarı Sao Paulo Feira İnternational
03.09.2022 05.09.2022 Kuyumculuk MIDORA : Saat ve Mücevher Fuarı Leipzig Leipziger Messe
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Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti 

NOT: Ocak 2005’ten itibaren YTL’ye göre düzenlenmiştir.

DÖNEM SONU EURO KURLARI (Döviz alış)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2005 1.7321 1.6985 1.7757 1.7737 1.7077 1.6167 1.6862 1.6433 1.6195 1.6417 1.5961 1.6044
2006 1.5983 1.5511 1.6254 1.6506 2.0081 1.9963 1.8897 1.8609 1.8964 1.8461 1.9081 1.8515
2007 1.8296 1.8646 1.8383 1.8517 1.7705 1.7585 1.7473 1.7658 1.7086 1.6925 1.7295 1.706
2008 1.7357 1.8098 2.0643 1.9994 1.8706 1.9248 1.8055 1.7314 1.8065 1.9873 2.0039 2.1332
2009 2,1027 2,1361 2.2163 2.1032 2.1555 2.1523 2.0735 2.1358 2.1611 2.1977 2.2297 2.1427
2010 2.0717 2,0861 2.0405 1.9616 1.9404 1.9217 1.9596 1.9278 1.9693 1.9781 1.9624 2.0551
2011 2.1842 2.2026 2.1822 2.2496 2.2769 2.3492 2.3880 2.5186 2.5128 2.4451 2.4518 2.4438
2012 2.3260 2.3378 2.3664 2.3132 2.2840 2.2742 2.1929 2.2750 2.3084 2.3210 2.3114 2.3479
2013 2.3787 2.3560 2.3189 2.3485 2.4498 2.5137 2.5608 2.6930 2.7502 2.7200 2.7454 2.9344
2014 3.0726 3.0477 2.9699 2.9252 2.4498 2.8979 2.8560 2.8451 2.8746 2.7662 2.7535 2.8272
2015 2.7397 2.8148 2.8125 2.9709 2.9146 2.9982 3.0561 3.2716 3.3941 3.2068 3.0795 3.1838
2016 3.2292 3.2302 3.2090 3.1908 3.2881 3.2078 3.3446 3.2910 3.3548 3.3993 3.6364 3.7099
2017 4.0558 3.8291 3.8921 3.8744 3.9558 4.0126 4.1325 4.1046 4.1924 4.3942 4.6663 4.5155
2018 4.6728 4.6439 4.8673 4.8917 5.2431 5.3092 5.7456 7.6428 6.9505 6.2373 5.8679 6.0422
2019 5.9871 6.0576 6.3188 6.6730 6.5320 6.5507 6.1574 6.4407 6.1671 6.3830 6.3175 6.6741
2020 6.5864 6.8592 7.2107 7.5827 7.5770 7.6720 8.1481 8.7284 9.0835 9.6985 9.3306 9.1164

2021 8.8718 8.9420 9.7688 9.9545 10.3629 10.3249 10.0084 9.8228 10.2933 10.9980 14.6798 15.0867

2022 14.9636 15.4724

NOT: Günlük kur uygulamasının başladığı Mayıs 1981’den önce dövizlerin değerinin, siyasi kararlarla belirlendiğinin dikkate alınması gereklidir. Ocak 2005’ten itibaren TL’ye göre düzenlenmiştir. Her ayın son günü alınmıştır.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1988 1.117 1.176 1.220 1.266 1.320 1.385 1.440 1.533 1.649 1.681 1.776 1.819

1989 1.881 1.927 2.025 2.074 2.093 2.138 2.150 2.212 2.236 2.296 2.305 2.311

1990 2.347 2.408 2.484 2.521 2.590 2.654 2.669 2.689 2.733 2.775 2.811 2.297

1991 3.041 3.330 3.700 3.953 4.050 4.330 4.395 4.591 4.718 4.924 5.062 5.074

1992 5.486 5.867 6.241 6.593 6.820 6.868 7.058 7.050 7.317 7.838 8.241 8.555

1993 8.814 9.185 9.451 9.649 10.123 10.860 11.531 11.746 12.081 12.967 13.723 14.458

1994 17.203 18.260 22.137 34.086 31.730 31.163 31.016 32.950 34.038 35.823 36.323 34.418

1995 40.393 41.371 41.726 42.268 42.588 43.803 44.880 47.843 48.883 50.985 54.462 59.501

1996 62.503 65.786 70.574 74.235 78.029 81.281 82.795 85.802 91.328 95.632 101.321 107.505

1997 115.210 121.830 127.050 134.580 139.720 147.690 158.660 165.410 173.210 181.240 193.420 205.110

1998 214.190 228.50 241.630 248.550 255.940 264.880 269.260 276.020 276.210 285.080 302.360 313.707

1999 330.605 350.713 367.383 388.375 404.642 419.339 425.934 442.953 458.392 477.319 513.672 540.098

2000 557.882 572.057 588.06 609.305 614.742 618.098 635.514 653.448 665.885 682.686 682.101 671.765

2001 676.431 920.678 1.020,560 1.137,693 1.206,147 1.252,773 1.323,108 1.358,232 1.518,666 1.587,404 1.473,969 1.446,638 

2002 1.305,340    1.386,051    1.337,794    1.331,884    1.438,010    1.569,143    1.688,194    1.621,347    1.650,456    1.662,511    1.535,339    1.639,745    

2003 1.635,530    1.588,579    1.700,073    1.567,279    1.419,761    1.407,647    1.411,817    1.392,790    1.384,378 1.478,911    1.455,285    1.393,278    

2004 1.337,001    1.321,306    1.310,219    1.417,299    1.492,017    1.480,911    1.462,654    1.502,122    1.497,349    1.470,153    1.426,013    1.342,500    

2005 1.3295 1.2785 1.3462 1.3844 1.355 1.3337 1.3212 1.3473 1.3422 1.3417 1.3575 1.3422

2006 1.3199 1.3061 1.3417 1.3155 1.5601 1.5697 1.4811 1.4478 1.4971 1.4541 1.4458 1.4056

2007 1.4135 1.4131 1.3801 1.3607 1.3166 1.3046 1.2746 1.2914 1.2048 1.1716 1.1715 1.1593
2008 1.1681 1.1906 1.3064 1.2849 1.2067 1.2186 1.1564 1.1746 1.2316 1.5603 1.5624 1.5218
2009 1.6345 1.6874 1.6682 1.5786 1.5345 1.5247 1.4691 1.4956 1.4770 1.4826 1.4825 1.4873
2010 1.4831 1.5361 1.5157 1.4739 1.5665 1.5747 1.5431 1.5209 1.4435 1.4216 1.4999 1.5376
2011 1.5991 1.5928 1.5363 1.5141 1.5939 1.6302 1.6733 1.7454 1.8601 1.7458 1.8409 1.8889
2012 1.7640 1.7375 1.7729 1.7849 1.8404 1.8065 1,7864 1.8111 1.7847 1.7853 1.7774 1.7708
2013 1.7548 1.7955 1.8087 1.7963 1.8842 1.9248 1.9309 2.0311 2,0365 1.9895 2.0174 2.1304
2014 2.2696 2.2129 2.1557 2.1154 1.8842 2.1226 2.1333 2.1584 2.2772 2.2027 2.2102 2.3269
2015 2.4176 2.5077 2.6134 2.6559 2.6587 2.6850 2.7839 2.9179 3.0251 2.9149 2.9109 2.9181
2016 2.9609 2.9612 2.8249 2.8014 2.9515 2.8848 3.0125 2.9544 3.004 3.1024 3.4174 3.5192
2017 3.7874 3.6078 3.6362 3.5504 3.5334 3.5168 3.5226 3.4782 3.5521 3.7754 3.9390 3.7719
2018 3.7540 3.7997 3.9489 4.0399 4.4808 4.5607 4.8999 6.5498 5.9902 5.4981 5.1570 5.2810
2019 5.2109 5.3177  5.6284  5.9563 5.8613  5.7551 5.5227 5.8140  5.6437 5.7083 5.7403 5.9400 
2020 5.9726 6.2259 6.5696 6.9719 6.8138 6.8432 6.9372 7.3261 7.7522 8.3082 7.7892 7.4194
2021 7.3216 7.3708 8.3258 8.2311 8.4990 8.6803 8.4139 8.3043 8.8785 9.4813 12.9387 13.3290
2022 13.4015 13.8286

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası



YIL ÜFE-Toptan Eşya Fiyatları (%) TÜFE-Tüketici fiyatları (%)
Yıl sonu 12 Aylık Ortalama Yıl sonu 12 Aylık Ortalama

1988 67,9 70,5 61,6 68,8
1989 62,3 64.0 64,3 63,3
1990 48,6 52,3 30,4 60,3
1991 59,2 55,3 71,1 66.0
1992 61,4 62,1 66.0 70,1
1993 60,3 58,4 71,1 66,1
1994 149,6 120,7 125,5 106,3
1995 65,6 86.0 76.0 89,1
1996 84,9 75,9 79,8 80,4
1997 91.0 81,8 99,1 85,7
1998 54,3 71,8 69,7 84,6
 1999     62,9            53,1      68,8    64,9
2000    32,7           51,4      39,0    54,9
2001    88,6           61,6      68,5    54,4
2002   30,8           50,1      29,7    45.0
2003   13,9          25,6     18,4   25,3
2004    13,8          11,1       9,3   10,6

YIL ÜFE-Toptan Eşya Fiyatları (%) TÜFE-Tüketici fiyatları (%)
Yıl sonu 12 Aylık Ortalama Yıl sonu 12 Aylık Ortalama

2005  2,66 5,89 7,72 8,18
2006 11,58 9,34 9,65 9,6
2007 5,94 6,31 8,39 8,76
2008 8,11 12,72 10,06 10,44
2009 5,93 1,23 6,53 6,25
2010 8,87 8,52 6,40 8,57
2011 13,33 11,09 10,45 6,47
2012 2,45 6,09 6,16 8,89
2013 6,97 4,48 7,40 7,49
2014 6,36 10,25 8,17 8,85
2015 5,71 5,28 8,81 7,67
2016 9.94 4.30 8.53 7.78
2017 15.47 15.82 11.92 11.14
2018 33.64 27.01 20.30 16.33
2019 7.36 17.56 11.84 15.18
2020 25.15 12.18 14.60 12.28
2021 79.89 43.86 36.08 19.06

TOPTAN EŞYA FİYAT ARTIŞLARI (%) 																																																																																																																																																		
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

1997 5,6 6,2 6 5,5 5,2 3,4 5,3 5,3 6,3 6,7 5,6 5,4
1998 6,5 4,6 4 4 3,3 1,6 2,5 2,4 5,3 4,1 3,4 2,5
1999 3,6 3,4 4 5,3 3,2 1,8 4 3,3 5,9 4,7 4,1 6,8
2000 5,8 4,1 3,1 2,4 1,7 0,3 1 0,9 2,3 2,8 2,4 1,9
2001 2,3 2,6 10,1 14,4 6,3 2,9 3,3 3,5 5,4 6,7 4,2 4,1
2002 4,2 2,6 1,9 1,8 0,4 1,2 2,7 2,1 3,1 3,1 1,6 2,6
2003 5,6 3,1 3,2 1,8 -0,6 -1,9 -0,5 -0,2 0,1 0,6 1,7 0,6
2004 2,6 1,6 2,1 2,6 0 -1,1 -1,5 0,8 1,8 3,2 0,8 0,1

AYLIK ÜRETİCİ FİYAT ARTIŞLARI - ÜFE (%)                                                                                                                                                          Kaynak: TUİK
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2005 -0,41 0,11 1,26 1,21 0,2 -0,48 -0,74 1,04 0,78 0,68 -0,95 -0,04
2006 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12
2007 -0,05 0,95 0,097 0,8 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15
2008 0,42 2,56 3,17 4,5 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,9 0,57 -0,03 -3,54
2009 0,23 1,17 0,29 0,65 -0,05 0,94 -0,71 0,42 0,62 0,28 1,29 0,66
2010 0,58 1,66 1,94 2,35 -1,15 -0,50 -0,16 1,15 0,51 0,51 1,21 1,31
2011 2,36 1,72 1,22 0,61 0,15 0,01 -0,03 1,76 1,55 1,66 0,65 1,0
2012 0,38 -0,09 0,36 0,08 0,53 -1,49 -0,31 0,26 1,03 0,17 1,66 -0,12
2013 0,18 -0,13 0,81 -0,51 1,00 1,46 0,99 0,04 0,88 0,69 0,62 1,11
2014 3,32 1,38 0,74 0,09 -0,52 0,06 0,73 0,42 0,85 0,92 0,79 -0,76
2015 0,33 1,20 1,05 1.43 1.11 0.25 -0.32 0.98 1.53 -0.20 -1.42 -0.33
2016 1.82 -0,02 -0.04 0.78 1.48 0.47 1.16 0.29 0.18 1.44 0.52 1.64
2017 3.98 1.26 1.04 0.76 0.52 0.07 0.72 0.85 0.24 1.71 2.02 1.37
2018 0.99 2.68 1.54 2.60 3.79 3.03 1.77 6.60 10.88 0.91 -2.53 -2.22
2019 0.45 0.09 1.58 2.98 2.67 0.09 -0.99 -0.59 0.13 0.17 -0.08 0.69
2020 1.84 0.48 0.87 1.28 1.54 0.69 1.02 2.35 2.65 3.55 4.08 2.36
2021 2.66 1.22 4.13 4.34 3.92 4.01 2.46 2.72 1.55 5.24 9.99 19.08 
2022 10.45 7.22

AYLIK TÜKETİCİ FİYAT ARTIŞLARI - TÜFE (%) 																																												                                                 Kaynak: TUİK

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1996 8,3 4,5 5,6 6,7 4,5 2,5 2,1 4,8 6,1 6,5 5,2 3,4
1997 5,9 5,7 5,4 6,6 4,7 2,9 6,3 6,2 7,3 8,3 6,6 5,1
1998 7,2 4,4 4,3 4,7 3,5 2,4 3,4 4 6,7 6,1 4,3 3,3
1999 4,8 3,2 4,1 4,9 2,9 3,3 3,8 4,2 6 6,3 4,2 5,9
2000 4,9 3,7 2,9 2,3 2,2 0,7 2,2 2,2 3,1 3,1 3,7 2,5
2001 2,5 1,8 6,1 10,3 5,1 3,1 2,4 2,9 5,9 6,1 4,2 3,2
2002 5,3 1,8 1,2 2,1 0,6 0,6 1,4 2,2 3,5 3,3 2,9 1,6
2003 2,6 2,3 3,1 2,1 1,6 -0,2 -0,4 0,2 1,9 1,4 1,6 0,9
2004 0,66 0,52 0,96 0,49 0,44 -0,14 0,47 0,77 0,94 2,24 1,32 0,32
2005 0,55 0,02 0,26 0,71 0,92 0,1 -0,57 0,85 1,02 1,79 1,4 0,42
2006 0,75 0,22 0,27 1,34 1,88 0,34 0,85 -0,44 1,29 1,27 1,29 0,23
2007 1 0,43 0,92 1,21 0,5 -0,24 -0,73 0,02 1,03 1,81 1,95 0,22
2008 0,8 1,29 0,96 1,68 1,49 -0,36 0,58 -0,24 0,45 2,6 0,83 -0,41
2009 0,29 -0,34 1,1 0,02 0,64 0,11 0,25 -0,3 0,39 2,41 1,27 0,53
2010 1,85 1,45 0,58 0,6 -0,56 -0,36 -0,48 0,40 1,23 1,23 1,83 -0,3
2011 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27 1,73 0,58
2012 0,56 0,56 0,41 1,52 -0,21 -0,90 -0,23 0,56 1,03 1,96 0,38 0,38
2013 1,65 0,30 0,66 0,42 0,15 0,78 0,31 -0,10 0,77 1,80 0,01 0,46
2014 1,72 0,43 1,13 1,34 0,40 0,31 0,45 0,09 0,14 1,90 0,18 -0,44
2015 1,10 0,71 1.19 1.63 0.56 -0.51 0.09 0.04 0.89 1.55 0.67 0.21
2016 1.82 -0,02 -0.04 0.78 1.48 0.47 1.16 0.29 0.18 1.44 0.52 1.64
2017 2.46 0.81 1.02 1.31 0.45 -0.27 0.15 0.52 0.65 2.08 1.49 0.69
2018 1.02 0.73 0.99 1.87 1.62 2.61 0.55 2.30 6.30 2.67 -1.44 -0.40
2019 1.06 0.16 1.03 1.69 0.95 0.03 1.36 0.86 0.99 2.00 0.38 0.74
2020 1.35 0.35 0.57 0.85 1.36 1.13 0.58 0.86 0.97 2.13 2.30 1.25
2021 1.68 0.91 1.08 1.68 0.89 1.94 0.58 1.12 1.25 2.39 3.51 13.58
2022 11.1 4.81
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(2005 yılından itibaren üretici fiyat artışlarını göstermektedir.)
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Kümelenme 
küresel 
rekabette güç 
kazandıracak

ÇOSB’den 
en büyükler 
listesine 

 rma irdi

Sanayi Bölgeleri Müdürü: ‘1  Büyük İ racat ı’

ÇERKEZKÖY OSB’DE 
S ZDİNLER D NEMİ

www.sanayicidergisi.com

Prof. Dr. Taner Berksoy:TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

NEGATİF FAİZ 
TALEBİ 
CANLANDIRMAYA 
Ç ZÜM OLMADI

TÜRKİYE BU YIL 
YÜZDE 5’E YAKIN 
BİR BÜYÜME 
GERÇEKLEŞTİRİR

Yasal düzenleme, teşvik ve desteklerle Sanayi . ’ın altyapısını 
azırlayan Sanayi Bakanı Fikri Işık, bu değişimin öncüsü Almanya’ya 

ıkarma yaptı. ‘Bu kez değişimleri tribünden izlememeliyiz’ dedi  

Prof. Dr. Fırat 
ve Dr. Temiroğlu 
Sanayi . ’ı yazdı Türkiye 

Sanayi . ’a 
odaklandı

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler:

Sözdinler, AB, Avrupa Yeşil Anlaşması’yla  karbon emisyonlarını 
indirmek üzere diğer uluslararası ortaklarının da aynı ede ere 
sa ip olmasını şart koşuyor. İ racatının yüzde 5 ’sini Avrupa 
ülkelerine yapan şirketlerimizin yeşil dönüşümünü ızlandırması 

erekiyor. ÇOSB, bünyesindeki rmalara yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen enerjiyi kullanma imkanı sunmaya azırlanıyor  dedi. 

PANDEMİ 
YILI BORSA 
İSTANBUL’A 

YARADI: HALKA 
AÇILMALAR 

REKOR TALEP 
GÖRÜYOR

YENİ YASAYLA 
TASARRUF 

FİNANSMAN 
ŞİRKETLERİ 

DENETİM  
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ALINACAK 

ÇOSB, yeşil 
enerjiyle 
üretimde 
örnek olacak

www.sanayicidergisi.com.tr

MART-NİSAN 2021 YIL 12 SAYI 102EKONOMİ VE İŞ DÜNYASI DERGİSİ

GÜN GÜN  YURTİÇİ  VE YURTDIŞI FUAR 
TAKVİMİ






