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Yıkımdan mucize yaratmaya 
biz hazırız, Türkiye de hazır

Cumhuriyetin 100’üncü yılını her yönüyle 
coşku içinde kutlamaya hazırlanırken 
Cumhuriyet tarihinin en ölümcül iki depremini 

arka arkaya yaşadık. Sabaha karşı 4.17’de 
milyonlarca kişiyi güzel uykularında yakalayan ilk 
depremin 7.7 büyüklüğünde olduğu açıklanınca 
dehşetle irkildik, sonsuz bir üzüntüye kapıldık. Gelen 
ilk haberler gezmeye, bakmaya doyamadığımız 
kentlerimizin tam bir yıkım yeri olduğunu anlatıyordu.

Gün içinde aynı bölge dev bir darbe daha yedi. 
7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem de sanki ilk 
depremde ‘yıkılmadım, ayaktayım’ diyebilen binalar 
için geldi… İkisi birleşince koca kentler yere serildi. 
Özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman kent 
merkezleri, birinci depremin merkez üssü Pazarcık, 
ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçeleriyle 
Malatya’nın Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçeleri 
neredeyse haritadan silindi.

Gece sıcacık yataklarında yatan milyonlarca kişi, 
üstlerine yıkılan binaların dehşeti içinde kendilerini 
güzel evlerinin paramparça duvarları arasında 
buldular. Onbinlerce yurttaşımız öldü, yüzbinlercesi 
yaralandı, milyonlarca kişi evsiz, çaresiz kaldı.

Türkiye elbette ayağa kalktı. Bölgeye kurtarma 
ekipleri, her türlü malzeme ile dolu yardım 
konvoyları aktı. Başta devletimiz, iş dünyası, 
belediyeler ve gönüllüler büyük bir özveriyle 
depremzedelerin yardımına koştu

Biz de ÇOSB’deki katılımcılarımızın desteğiyle 
gıda, giyecek, ısınma malzemelerini hemen TIR’lara 
yükleyip yola çıkardık. Bugüne kadar onlarca TIR 
gönderdik ve göndermeye de devam ediyoruz. 
Konteyner konutlar için kolları sıvadık.  

280 konteyneri peyderpey depremzedelere 
ulaştırmaya başladık. Bölgeye arama kurtarma ve 
hasar tespiti ekiplerimizi anında gönderdik. 

Bölgedeki OSB’lerimizi aradık, sanayici 
dostlarımızla konuştuk. Büyük acılarını paylaştık. 
Fabrikalarımızın binalarındaki hasarın yüzde 20-25 
civarında olduğunu, sağlam görünen binalarda fabrika 
içindeki makinelerin ciddi biçimde hasar gördüğünü 
öğrendik. Devletin bölgeyi ve bölge sanayicilerini 
ayağa kaldırmak için ivedi olarak süper bir teşvik ve 
restorasyon programı uygulamasının gerekli ve zorunlu 
olduğunu düşünüyorum. Bölge sanayi kuruluşlarında 
çalışanlarımız, kendilerini ve ailelerini kurtarma  
derdine düşmüştü. Bölgeyi terk eden işgücünün 
dönüşü de acilen sağlanmalıdır. Tabi çarkların  
dönmesi altyapının yeniden yapılmasına bağlı bir 
olgudur. Yüzbinlerce kişi de bu korku kentlerinden  
bir an önce uzaklaşmak için yollara koyuldu.

Yok olan kentleri, sanayi kuruluşlarını yeniden 
canlandırıp ortaya çıkarmak çok zor olsa da  
bundan başka çaremiz yok. OSB camiamız, 
eşleştiği OSB’lerle dayanışması ve bölgeye  
dönük yardım köprüsü hep açık tutulacak.

El ele vererek küllerinden, yıkıntılardan yeni 
muhteşem kentler, tam donanımlı ticaret ve sanayi 
tesisleri kurmalıyız. Yıllarca sürecek, akılla ve  
bilimle inşa edilen, gurur duyacağımız yeniden 
yapılanmada biz üstümüze düşeni yapmaya hazırız. 
Türkiye’nin de hazır olduğunu biliyoruz…

Ülkemizin, elbette dünyada hiçbir ülkenin bu çapta 
bir facia ile karşılaşmamasını içtenlikle diliyorum. Ölen 
vatandaşlarımıza rahmet, yaralı vatandaşlarımıza  
hızlı iyilikler diliyorum. Acılarımız geçmişte kalsın…

Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

EYÜP SÖZDİNLER

BAŞYAZI





GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2023   5

 

Genel Yayın Müdürü

ARİF ESEN

EDİTÖRDEN

Çürük binalardan  
sorumlu tutulan  

247 DEPREMZADE tutuklandı

Türkiye 6 Şubat 2023’te iki büyük  
depremle tarihinin en büyük yıkımını 
yaşadı. 11 ili etkileyen deprem 10 binlerce 

kişinin hayatına kaybetmesine, 100 bini aşkın 
kişinin yaralanmasına, kentlerin ve ilçelerin 
yerlebir olmasına neden oldu. Yüzbinlerce bina 
göçtü. Deprem öyle bir hasara neden oldu 
ki, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman atom 
bombası atılmış Hiroşama’ya, Nagazaki’ye 
döndü. Pazarcık, Elbistan, Doğanşehir,  
Yeşilyurt, İslahiye, Gölbaşı, Nurdağı ilçeleri de 
bu üç il kadar tahribata uğradı. Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 11 ilde OHAL ilan edildi. Tüm  
Türkiye deprem bölgesine yardıma koştu.  
İş dünyası, belediyeler, gönüllüler, arama 
kurtarma ekipleri depremzedelere yardım  
ve destek olmak üzere seferber oldu.

Büyük yıkımın ardından başlatılan 
soruşturmalar sonunda 93’ü müteahhit,  
123’ü yapı sorumlusu, 13’ü yapı sahibi ve  
18’i binada değişiklik yapan olmak üzere  
247 şüpheli tutuklandı.

Global Sanayici’nin bu sayısında depremi 
bütün yönleriyle el aldık. Genel bir haberi  
“11 ilde büyük yıkım” başlığı altında toparladık. 
Depremin ardından arama kurtarma ve  
yardım çalışmalarını zamanında yapamadığı 
belirtilerek AFAD eleştirildi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da 
depremzedelere seslendiği konuşmada,  
“Arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma  
yürütemedik, sizden helallik istiyorum” dedi.

Sanayi tesislerinin yüzde 20-25 oranında 
yıkıma ve hasara neden olduğu belirlendi. 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) deprem bölgelerindeki OSB’lere 
yardım ve destek amacıyla sağlam OSB’lerle 
eşleştirildi. Depremzede OSB’lerin kardeş 
OSB’leri hemen kolları sıvayarak konteyner, 
gıda, giyecek yardımı yapmaya başladı.  
Kahramanmaraş OSB ile eşleşen Çerkezköy 
OSB, işgücü kaybının önlenmesi amacıyla 280 

konteynerlik paketten bitirilenleri peyderpey 
Kahramanmaraş’a gönderdi. Konteynerlerin 
kurulumu için ÇOSB teknik ekibi de Maraş 
OSB’ye gitti. ÇOSB Arama Kurtarma Ekibi’ni 
deprem bölgesinde görevlendirdi. Ekip 
AFAD koordinasyonunda arama kurtarma 
çalışmalarında yer aldı. ÇOSB, katılımcısı 
sanayicilerin desteğiyle onlarca TIR’lık yardım 
malzemesini depremzedelere gönderdi.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, “Deprem bölgesinde süper teşviklerle 
kapsamlı bir restorasyon programı ivedi olarak 
uygulamaya konulsun” dedi. Global Sanayici 
Yazı İşleri Müdürü Giray Duda’nın sorularını 
yanıtlayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Sönmez, OSB’ler dışındaki 
KOBİ’lere dikkat çekti. Deprem sonrası  
20 OSB’yi ziyaret eden Sönmez, “OSB’lerin 
dışındaki esnaf ve KOBİ’lerde yıkım  
büyük. OSB’lerde hasar yüzde 25” dedi.

OSBÜK heyetiyle bölgede incelemelerde 
bulunan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erdim 
Noyan izlenimlerini Global Sanayici’ye anlattı. 
Noyan, “Çelik yapılı fabrikalarımız korkunç 
depremlere direnmiş” değerlendirmesini yaptı. 

Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, liglerden 
çekilen takımlar için UEFA ve FIFA fonlarının 
kullanılması istedi. Via Danışmanlık Başkanı, 
Strateji Yönetim Danışmanı Dr. Kamil 
Bayar, “Afet bölgesinde şehirler 50-100 yıllık 
planlamalar yapılarak yenilenmelidir” dedi.

Yazarlarımız Vahap Munyar, Celal Toprak  
ve Dr. Ahmet Temiroğlu depreme ilişkin 
görüşlerini okurlarımızla paylaştı. Depremle  
ilgi tüm haberlerimiz sayfalarımızda.

İçimizden Biri köşemizin bu sayıdaki  
konuğu HMY Group bünyesindeki Teknogon 
Teşhir Elemanları San. A.Ş. Türkiye Genel 
Müdürü Özgün Soydan. 80 ülkeye ihracat 
yaptıklarını belirten Soydan, çevre dostu 
ürünlerinin geri dönüştürülüp yeniden 
kullanılabildiğine dikkat çekti.
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HABER MERKEZİ

Türkiye 6 Şubat 2023 
tarihinde iki büyük depremle 
sarsıldı. Merkez üssü 

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 
olan ilk deprem saat 04.17’de 7.7 
büyüklüğünde yaşandı. Merkez 
üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan 
ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki 
ikinci deprem yine aynı gün saat 
13.24’te meydana geldi. Pazarcık 
merkezli ilk deprem 11 ilde büyük 
yıkıma ve hasara neden oldu. 
Elbistan merkezli ikinci büyük 
deprem yıkımı ve can kaybını daha 
da artırdı. Depremler bu 11 ilde 
yaşayan 14 milyon kişiyi doğrudan 
etkiledi. AFAD’ın açıkladığı resmi 
verilere göre bu iki büyük deprem 
ve artçı sarsıntılar 45 bin 968 kişinin 
hayatını kaybetmesine neden oldu. 
Felaketten 105 bini aşkın kişi yaralı 
kurtuldu. Depremde onbinlerce 
konut yıkıldı, enkaza dönüştü. 

► HERKES SEFERBER OLDU
Depremler Kahramanmaraş, 

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gazi-
antep, Hatay, Kilis, Malatya, Osma-
niye ve Şanlıurfa’da etkili oldu. Adı-

yaman, Kahramanmaraş ve Hatay 
kent merkezleri, neredeyse haritan 
silindi. Bu illerde depremle birlikte 
altyapı çöktü, enkazlar nedeniyle 
ulaşım durdu. Başta depremlerin 
merkez üssü Pazarcık ve  
Elbistan olmak üzere birçok ilçe 
merkezi ve köy ağır hasar aldı.

Deprem bölgesinde yaşanan bu 
büyük felaketin yaralarını sarmak 
üzere AFAD, belediyeler, iş dünyası 
arama kurtarma ekipleri gönderdi. 
Depremzedelere binlerce TIR 
giyecek, gıda yardımı ve sağlık 
kiti ulaştırıldı.  Çadır, prefabrik ve 
koyteyner konutlar gönderildi.

► ‘DÜNYANIN EN BÜYÜK 
FELAKETLERİNDEN BİRİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 7 Şubat 2023’te Devlet 
Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde 
Kahramanmaraş merkezli 
depremlere ilişkin olarak yaptığı 
açıklamada, “Milletçe, tarihimizin 
en acı günlerini yaşıyoruz. 
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve 
Elbistan ilçeleri merkezli olarak 
gerçekleşen iki büyük deprem, 
yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızın 
yaşadığı geniş bir çevredeki  

Türkiye 6 Şubat 2023 ta-
rihinde iki büyük deprem-
le sarsıldı. Merkez üssü 
Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesi olan ilk deprem saat 
04.17’de 7.7 büyüklüğün-
de yaşandı. Merkez üssü 
Kahramanmaraş’ın Elbistan 
ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde-
ki ikinci deprem yine aynı gün 
saat 13.24’te meydana geldi. 

Pazarcık merkezli ilk dep-
rem 11 ilde büyük yıkıma ve 
hasara neden oldu. Elbistan 
merkezli ikinci büyük deprem 
yıkımı ve can kaybını daha 
da artırdı. Depremler bu 11 
ilde yaşayan 14 milyon ki-
şiyi doğrudan etkiledi. Tüm 
Türkiye’de her kesim seferber 
oldu. Hükümet ilk etap kalıcı 
konutların yapımına başladı.

11 İlde büyük yıkım
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11 ilde büyük yıkıma yol açtı. 6 Şubat 
2023 tarihinde sabah 04.17’de meydana 
gelen Pazarcık merkezli depremin 
şiddeti 7.7 iken, 13.24’te meydana gelen 
Elbistan merkezli depremin şiddeti 7.6 
olarak ölçüldü. Uzmanlar, bu iki depremi, 
birbirinden bağımsız ama birbirini tetikleyen 
ve dünyada örneği olmayan istisnai yer 
hareketleri olarak tarif ediyor. Her iki 
deprem de, yeryüzüne 7 kilometre gibi, 
yıkımın şiddetini katlayarak artıran bir 
yakınlıkta yaşanmıştır. Kırılan fayların 
genişliği itibariyle de bu depremler, 
benzerlerine göre çok geniş bir alanda 
çok büyük yıkıma sebebiyet vermiştir. 
Dolayısıyla, sadece Cumhuriyet  
tarihimizin değil, coğrafyamızın ve 
dünyanın en büyük felaketlerinden  
biriyle karşı karşıyayız” dedi.

► 11 İLDE OHAL İLAN EDİLDİ 
Devletin, tüm kurumları, kuruluşları, 

personeli, aracı, gereci, imkânlarıyla, 
depremin ilk anından itibaren, seferberlik 
ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya 
başladığını belirten Erdoğan şunları 
söyledi: “Bilim adamları, bu zelzeleler 
sonucu ortaya çıkan enerjinin 500 atom 
bombası gücünde olduğunu ifade ediyor. 
Hâlihazırda 53 bin 317 arama-kurtarma 
görevlimiz enkazların başında çalışıyor, 
yurt içinden ve yurt dışından gelen ilave 
ekiplerle bu sayı her geçen saat artıyor. 
Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız 
ve Silahlı Kuvvetler tüm güçleriyle 
deprem bölgesinde sahadadır. Depremin 
yaşandığı 11 ilimizi, genel hayata etkili 
afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-
kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki 
çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin 
için, Anayasa’nın 119. maddesi ile 2935 
sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 
dayanarak 8 Şubat 2023 Çarşamba 
gününden itibaren Olağanüstü Hâl ilan 
etme kararı aldık. OHAL, deprem yaşanan 
11 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek.”

► DEPREMİN VURDUĞU  
İLLERDE İNCELEME YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Şubat’ta 
Hatay, Kahramanmaraş ve Adana’da,  
9 Şubat’ta Kilis, Osmaniye ve 
Gaziantep’te, 10 Şubat’ta Adıyaman  
ve Malatya’da, 11 Şubat’ta Diyarbakır 
ve Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu. 
Elazığ ve Sivas’ın Gürün ilçesi de  
afet bölgesi kapsamına alındı.

► EVLERİ YIKILANLARA  
15 BİN LİRA ACİL ÖDEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da 
yaptığı incelemeler sırasında yaptığı 
açıklamada, “Depremde evleri yıkılan ve 
oturulamaz hâle gelen vatandaşlarımızın 
barınma ihtiyaçlarını ya kendi şehirlerinde 
ya da diğer vilayetlerimizde gideriyoruz. 
Bu amaçla ülkemizin dört bir yanındaki 
otellerimizde, yurtlarımızda, kamu 
misafirhanelerimizde yerler tahsis 
ettik. Hâlihazırda sadece Millî Eğitim 
Bakanlığımıza bağlı okullarımızda, 
yurtlarımızda, uygulama otellerinde ve 
öğretmenevlerinde 460 bin vatandaşımız 

‘Arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma  
yürütemedik, sizden helallik istiyorum’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, MHP Genel Baş-

kanı Devlet Bahçeli ile 27 Şubat 
2023’te depremin 22. gününde 
ikinci kez Adıyaman’da inceleme-
lerde bulundu. Altınşehir Kontey-
ner Kenti’nde depremzedeleri kon-
teynerlerinde ziyaret etti. Erdoğan, 
daha sonra Afet Koordinasyon 
Merkezi’ne geçti ve yetkililerden 
kentteki son durum ve çalışmalara 
ilişkin bilgi aldı.

Depremde hayatını kaybe-
denler için Fatiha Suresi okuyan 
Erdoğan şunları söyledi: “Deprem-
den birkaç gün sonra 10 Şubat 
Cuma günü Adıyaman’a gelerek, 
çadır kentteki depremzede vatan-
daşlarla felaketin acısını paylaş-
maya çalıştık. O günden bugüne 

Adıyaman’ın çok değiştiğini ifade 
etti. Dünyada eşi benzeri görül-
medik şekilde üst üste yaşanan 
güçlü depremlerin ve artçıların yol 
açtığı yıkımların en çok etkilediği 
şehirlerden birisi de Adıyaman 
oldu. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, 
olumsuz hava şartları, hasar gören 
altyapının getirdiği zorluklar gibi 
sebeplerle maalesef ilk birkaç gün 
Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkin-
likte çalışma yürütemedik. Bunun 
için sizden helallik istiyorum. Her 
şeyin farkındayız ve gereğini 
yaptığımızdan, yapacağımızdan 
kimsenin şüphesi olmasın. İlk 
günlerdeki sıkıntıların aşılmasıyla 
Adıyamanlı kardeşlerimizi yıkıntı-
ların altında kurtarma ve yardım 
faaliyetlerini hızlandırdık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman Altınşehir Konteyner 
Kenti’nde depremzedeleri konteynerlerinde ziyaret etti.

BÜYÜK FELAKET
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Genel Müdürlüğü 

Sanayi Düzenlemeleri ve İzleme 
Daire Başkanlığı “Depremden 
Etkilenen 11 İlde İmalat Sanayine 
Ait Genel Görünüm” başlıklı bir 
rapor hazırladı. Raporda, “11 
depremzede ilde 37 organize 
sanayi bölgesi var. 11 ilde 17 bin 
694 tesis var. İstihdamları toplamı 
450 bin kişi. 11 İlin toplam Gayrı 
Safi Yurtiçi Hasıla’sı (GSYH) 708 
milyar TL (78.8 milyar dolar) olup 
Türkiye GSYH’sinin yüzde 9.8’ini 
oluşturmaktadır. 11 İlin toplam 
imalat sanayi katma değeri 184.8 

milyar TL (20.6 milyar dolar) olup 
Türkiye genelinin yüzde 11.5’ini 
oluşturmaktadır. Depremden 
zarar gören 11 il geneline ait 
GSYH’nin yüzde 8.6’sı tarım, 
yüzde 30.5’i sanayi, yüzde 18.5’i 
toptan ve perakende ticaret, ulaş-
tırma ve depolama, konaklama 
ve yiyecek sektörüne aittir. 11 İlin 
toplam ihracatı 21.9 milyar dolar 
olup Türkiye genelinin yüzde 
8.6’sını oluşturmaktadır. 11 İl  
genelinde sanayi tesislerinin 
yüzde 20’si OSB içinde,  
yüzde 80’i ise OSB dışında  
yer almaktadır” denildi. 

barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde 
bir milyon 100 bin kişi var. Ev sahibi ve 
kiracıların tamamını kapsayacak şekilde 
5 bin lira ile 3 bin lira arasında değişen 
kira destek programı oluşturduk. Evleri 
yıkılan veya oturulamayacak hâle gelen 
vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları ve 
taşınmaları için hane başına 15’er bin lira 
ödemede bulunacağız. Bazı şehirlerimizi 
yeni baştan inşa edecek, bazılarının yerinde 
ihyasının yollarını arayacağız. Yüz binlerce 
konutun, altyapısı ve üstyapısıyla inşası 
anlamına gelen bu süreci kısa sürede 
tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

► 11 İLİMİZDE KALICI  
KONUT İÇİN ADIM ATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’yle birlikte afet 
bölgesinde incelemelerde bulundu. 
Kahramanmaraş’ta deprem bölgesindeki 
incelemelerinin ardından 20 Şubat’ta bir 
açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi: 
“Kalıcı konutlarla ilgili somut adımları atma 
aşamasına geldik. Kahramanmaraş’ta 
Mart ayı içinde 45 bin 67 konutun temelini 
atarak inşallah inşasına başlıyoruz. 
Sadece Mart ayı içinde 11 ilimizde 200 
bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz. 
Tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında 
olduysak inşallah buralardaki yaraları da 
kısa sürede hâlledeceğiz. 1 yıl içerisinde 
inşa ve ihya çalışmalarını hâlledeceğiz.”

► HANGİ İLE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Şubat’ta 

Hatay’daki incelemeleri sırasında hangi 
ile kaç kalıcı konut yapılacağını açıkladı. 
Erdoğan, “Vatandaşlarımızı 1 yıl içerisinde 
sağlam ve güvenli inşa edeceğimiz 
konutlarına yerleştirmeye başlayacağız. 
TOKİ’miz hazırlıklarını sürdürüyor. 
Hatay’da 40 bin 426, Kahramanmaraş’ta 45 
bin 67, Malatya’da 44 bin 700, Gaziantep’te 
18 bin 544, Adıyaman’da 25 bin 882, 
Osmaniye’de 9 bin 550, Şanlıurfa’da 3 
bin, Diyarbakır’da 6 bin ve Elazığ’da 3 bin 
konutun inşasına başlıyoruz” dedi.

► YERLEŞME VE YAPILAŞMA 
KARARNAMESİ

Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında 
Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi 24 Şubat 2023’te 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye 
göre, genel hayata etkili afet bölgesi olarak 
kabul edilen yerlerde, afetten etkilenenlerin 

geçici veya kesin iskan alanları; fay hattı-
na mesafesi, zeminin elverişliliği, yerleşim 
merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 

11 İlin toplam ihracatı  
21.9 milyar dolar

AFET BÖLGESİ  
İLAN EDİLEN 11 İL

BÜYÜK FELAKET
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(AFAD) yeni yerleşim yerlerinin tespitine iliş-
kin görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığınca resen belirlenerek ilgili kurumlara 
bildirilecek. Buna göre yeni iskan alanlarının 
yerini bakanlık belirleyecek. Yeni yerleşim 
yerleri belirlenirken Mera Yasası ile Orman 
Yasası’nda belirtilen alanlar da kullanılabile-
cek.  İşlemler için döner sermaye ücreti ve 
herhangi bir ad altında bedel alınmayacak.

► ASKI, İLAN, İTİRAZ HÜKÜMLERİ 
UYGULANMAYACAK

Çevre Bakanlığı’nca onaylanacak plan ve 
imar uygulamaları beklenmeksizin, jeolojik 
etüt raporu ve zemin etüt raporu doğrultu-
sunda bakanlıkça onaylanarak düzenlene-
cek yapı ruhsatına göre uygulama yapıla-
cak. Bakanlık tarafından onaylanan plan ve 
parselasyon planlarında, İmar Yasası’nın 
ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara ilişkin 
hükümler uygulanmayacak. Bu alanlardaki 
taşınmaz mülkiyeti veya imar hakları kıs-
men veya tamamen başka bir alana akta-
rılabilecek. Geçici veya kesin iskân alanla-
rına denk gelen maden ruhsat sahalarının 
girişimli kısmı resen taksir edilmiş sayılacak. 
Yeni iskân alanlarında acele kamulaştırma 
kararları alınacak. Hazine adına tescil edile-
cek.  Tescilden sonra bu alanlarda  
inşai faaliyetlere başlanabilecek. Hazine 
adına tescil edilen taşınmazlar için kıymet 
takdiri, lisanslı gayrimenkul değerleme  
kuruluşlarınca yapılacak. Belirlenen  
değer, bakanlık veya TOKİ tarafından  
asliye hukuk mahkemesine sunulacak.

► HİBE ETMEK ÜZERE  
HERKES KONUT YAPABİLECEK

AFAD tarafından Çevre Bakanlığı’na 
konut, işyeri ve altyapı tesisleri ile bunlar 
için gerekli her tür ve ölçekte harita, 
etüt, proje, imar planı, parselasyon gibi 
mühendislik hizmetleri yaptırılabilecek. Yerli 
veya yabancı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar 
Çevre Bakanlığı’na hibe edilmek üzere 
bakanlıkça gösterilecek yerlerde konut 
ve işyeri yapabilecek veya yaptırabilecek. 
Afet alanlarından çıkan yıkıntı atıklarının 
dökümü, çevrenin korunmasına ilişkin 
önlemler alınmak kaydıyla ilgili valilikçe 
belirlenen alanlara yapılacak. 

► BAKAN KURUM: İLK ETAPTA  
272 BİN KONUT YAPILACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, “Depremden etkilen 

Kıyılmış tütünde ÖTV  
yüzde 27.5’e düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarmalık, kıyılmış tütünden alınan özel tüketim 
vergisinin, tütün cinsine göre farklılaştırmak için genel bir çalışma yürütül-
düğünü ancak deprem sebebiyle olağanüstü hâl bölgesindeki illerde faaliyet 
gösteren sarmalı kıyılmış tütün kooperatifleri için hızlı düzenleme yapmayı 
kararlaştıklarını belirtti. Erdoğan, “Kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 olan 
özel tüketim vergisi oranını yarıya indiriyoruz. Sarmalık tütün satışında  
ÖTV  yüzde 27.5 düştü. Böylece üreticilerimiz şirketlere göre daha  
avantajlı bir şekilde ürünlerini pazarlama imkânı bulabilecektir” dedi.

BÜYÜK FELAKET
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vatandaşlar için hazırlanan projede 855 
TOKi evi için ilk kazma vuruldu. Gaziantep’in 
Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etap 
konutların temelini attık. Kurum, “Konutları 
fay hatlarının 500 metre uzağına yapacağız. 
Sözleşmelerini imzaladığımız, zemim etüt 
çalışmaları tamamlanan alanlarda kalıcı 
konut inşasına hemen başlıyoruz” dedi. 

Kurum şunlar söyledi: “Zemin artı 3-4 katı 
geçmeyecek ve şehrin ihtiyaçlarına göre; 105 
metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 
daireler yapacağız ve balkonları hariç. Bölge-
de ilk etapta 272 bin konut yapacağız, 6 ay 
sonra etap etap hak sahiplerine teslim ede-
ceğiz. Deprem bölgesinde 73 bin 972 köy evi 
yapılacak. 93 metrekare neti olan 3 artı 1 köy 
konutlarımızı da yöresel mimariye uygun olarak, va-
tandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapacağız.” 

Türkiye’ye depremin ardından 101 ülkeden 
yardım teklifinde bulunuldu. 74 ülkeden  
7 bin 98 yabancı personel deprem bölgelerinde 
arama kurtarma görevi yaptı. Emniyet 
personelinin, son depremlerden etkilenen illerden 
Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya’da 
yapacakları görevler, 26 Şubat 2023’ten  
itibaren “şark hizmeti” olarak kabul edilecek.

► DEPREMZEDELER  
YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Depremin yaşandığı 6 Şubat’ta AFAD zarar 
görmemiş büyükşehirleri depremzede illerle 
eşleştirdi. Bütün büyükşehir belediyeleri, ilçe 
belediyeleri olanaklarını deprem bölgesindeki hasar 
gören illerde, ilçelerde ve köylerde yoğunlaştırdı. 
Yardıma koşan belediyeler arama-kurtarma, 
temizlik, yardım dağıtımı hizmetleri üstlendiler.

YÖK, tüm üniversitelerin uzaktan eğitime 
geçmesine karar verdi. Kredi Yurtlar Kurumu, 
yurtları boşaltarak depremzedeleri yerleştirildi. 
YÖK, depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım 
üniversiteleri ortak çalışmalar yapmak üzere bazı 
üniversiteler ile eşleştirdi. Eşleştirilen üniversiteler 
şöyle; Kahramanmaraş Sütçü İmam – Anakara Gazi 
Üniversitesi,  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi– 
Kayseri Erciyes Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi 
– Erzurum Atatürk Üniversitesi, Hatay M. Kemal 
Üniversitesi - Nİğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 
İskenderun Teknik Üniversitesi – Konya  
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Malatya İnönü 
Üniversitesi - Ankara Üniversitesi, Malatya 
Turgut Özal Üniversitesi - Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

► 247 DEPREMZADE TUTUKLANDI
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 
yıkılan ya da imara aykırı değişiklik belirlenen 

binalarla ilgili resen başlatılan soruşturmalarda 
997 zanlının sorumluluğu saptandı. Soruşturmalar 
sonunda 93’ü müteahhit, 123’ü yapı sorumlusu, 
13’ü yapı sahibi ve 18’i binada değişiklik  
yapan olmak üzere 247 şüpheli tutuklandı.  
78’i müteahhit, 177’si yapı sorumlusu, 37’si yapı 
sahibi ve 30’u binada değişiklik yapan olmak  
üzere 322 zanlı hakkında da adli kontrole 
hükmedildi. Ayrıca 198 şüpheli hakkında  
yakalama kararı, 102 kişi hakkında da gözaltı 
talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 
2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 
35’inin hayatta olmadığı belirlendi. 9 zanlının ise 
yurtdışında olduğu tespit edildi, 82 şüpheli de 
ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

► CHP’DEN HASAR RAPORU
CHP’nin, depremin bölge ekonomisine verdiği za-

rarı tespit etmek için oluşturduğu ekonomi heyetinin 
hazırladığı güncel rapor da bu konuda dikkat çekici 
sonuçlar içeriyor. Raporda öne çıkan veriler özetle 
şöyle: “Türkiye’deki toplam 353 OSB’nin 51’i bölgede 
yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredisiyle 
inşaatları tamamlanmış toplam 220 OSB’nin 40’ı 
burada. Bölgede üretime faal olarak devam eden  
35 OSB vardı. Bu 35 OSB’nin depremden sonra 
12’sinde üretim tamamen durdu. 10 OSB tesisinde 
ise ağır hasar var. Göç eden işgücü nedeniyle  
üretim kısıtlı kapasiteyle sürdürülüyor.”

İLK ETAPTA HANGİ İLDE
KAÇ KONUT YAPILACAK?

Hatay ...................................................... 40 bin 426
Kahramanmaraş ................................... 45 bin 067
Malatya .................................................. 44 bin 700
Gaziantep .............................................. 18 bin 544
Adıyaman .............................................. 25 bin 882
Osmaniye ................................................ 9 bin 550
Şanlıurfa ......................................................... 3 bin
Diyarbakır ....................................................... 6 bin
Elazığ .............................................................. 3 bin

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı 

Murat Kurum, deprem 
bölgelerine yapılacak 

konutların 3 - 4 katı 
geçmeyeceğini söyledi.
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GİB 11 ilde ‘mücbir sebep hali’ ilan etti
Kahramanmaraş merkezli 11 

ilimizi etkileyen ve büyük 
yıkıma neden olan deprem 

felaketi nedeniyle Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB) çeşitli düzenlemelere 
gitti. Deprem bölgesinde 669.562 
faal mükellefin 6 Şubat 2023 ila 31 
Temmuz 2023 tarihleri arasında yeri-
ne getirmesi gereken yükümlülükleri 
erteleyen GİB’in düzenlemeleri şöyle: 
■ Depremden yoğun şekilde etkile-
nen; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, 
Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa 
olmak üzere 10 il ve depremden etkilenen Elazığ’da deprem tarihi 
itibarıyla MÜCBİR SEBEP hali ilan edildi.
■ Verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi  
15 Ağustos 2023’e kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahak-
kuk eden vergilerin ödeme süresi 31 Ağustos 2023’e kadar uzatıldı.  
Mücbir sebep ilan edilen 11 ilde ödenmesi gereken yaklaşık  
37.1 milyar TL vergi ödemelerini 6 ay ertelendi.
■ 2023 yılı 1’inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyanna-
meleri alınmayacak. Ayrıca bu illerimizdeki toplam 2.166.685 motorlu 
taşıtlar vergisi mükellefi de erteleme düzenlemesinden yararlanacak
■  Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken  
taksitlerin ödeme süresini mücbir sebep halinin bitimi tarihini  
izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihine kadar erteliyoruz.

► BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR VERGİDEN DÜŞECEK
■ Deprem bölgesinde bulunan borçluların vergi dairelerine  
olan borçları gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın  
azami 24 ay süreyle taksitlendirilecek.

■ Cumhurbaşkanınca başlatılan 
yardım kampanyalarına makbuz 
karşılığı yapılan ayni veya nakdi 
bağışların tamamı ilgili yıl vergi 
matrahlarının tespitinde indirim 
olarak dikkate alınabilecek.
■ Depremlerden etkilenen afet-
zedeler için Kızılay tarafından ilan 
edilen hesaplara yapılan nakdi ve 
AFAD Başkanlığınca ilan edilen 
hesaplara yapılan nakdi bağış 
ve yardımların tamamı gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerince 
indirim konusu yapılabilecek.

■ Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut 
olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemelerinin ayni olarak 
AFAD’a ya da AFAD’ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlara  
yapılan ayni bağışların tamamı da indirim konusu yapılabilecek.
■ Bu kapsamda bedelsiz yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplan-
mayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’ler de işletme-
ler tarafından indirim konusu yapılabilecek.
■ İl AFAD müdürlükleri koordinesinde bedelsiz barınma hizmeti 
sağlayan işletmelerden KDV ve Konaklama Vergisi aranmayacak ve 
bedelsiz olarak yaptıkları giderleri gelir ve kurumlar vergisi  
matrahının tespitinde gider olarak gösterebilecekler.
■ OHAL ilan edilen 10 ilde kullanılmak üzere depremzede vatandaş-
lar için inşa edilen, kurulum ve montaj işleri dahil, prefabrik yapı ile 
konteynerlarda 2023 yılı sonuna kadar KDV oranı yüzde 1’e indirildi.
■ Öte yandan Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde merkezi veya 
üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde 
yerleşik olan firmalara vergi, resim, harç istisna belgeleri ve  
belgesiz ihracat kredilerinde yıl sonuna kadar ek süre uygulanacak.

BDDK, banka borçlarını 6 Şubat’tan 
itibaren 6 ay sonraya kadar öteledi

Kahramanmaraş merkezli 11 
ili etkileyen deprem felaketi 
nedeniyle Bankacılık Dü-

zenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) deprem bölgesinde 
yaşayan vatandaşların borçlarına 
yönelik esneklik tanımak amacıyla 
bir dizi düzenleme gerçekleştirdi. 
BDDK düzenlemeleri şöyle:

■ Deprem bölgesinde yerleşik 
kişilere yeni kullandırılacak veya 
yeniden yapılandırmaya tabi 
tutulacak konut, taşıt ve tüketici 
kredilerinin vadelerine ilişkin 
daha önce belirlenen süreler 
kaldırıldı, ödemesiz dönem 
uygulaması bankalara bırakıldı.

■ Bu illerde yerleşik üye işyerle-

rince kredi kartları ile gerçekleş-
tirilecek mal ve hizmet satımla-
rında kredi kartları taksitlendirme 
süreleri bir kata kadar artırıldı.

■ Kredi kartlarında limite bakıl-
maksızın, asgari ödeme tutarı 
dönem borcunun yüzde 20’si 
olarak belirlendi.

■ Kart limiti tespit edilirken 
bankalarca dikkate alınan sınırlar 
yükseltilerek bankalarca toplam 
kart limiti, ilk yıl için ilgilinin aylık 
ortalama net gelirinin 4 katını, 
ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 
katını aşamayacak.

■ Aylık veya yıllık ortalama gelir 
düzeyinin tespit edilememesi 

afet bölgesİne 

İlİşkİn mevzuat 

düzenlemesİ

BÜYÜK FELAKET
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durumunda gerçek kişilerin edinebilecekleri 
kredi kartlarının toplam limiti  
2.000 TL’den 5.000 TL’ye yükseltildi.

► ASGARİ ÖDEME TUTARINA DİKKAT
■ Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının na-
kit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatıl-
masına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye 
kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin 
hususlar bankaların inisiyatifine bırakıldı.

■ Kart borçlarının ötelendiği süre boyunca 
asgari tutar da dâhil olmak üzere bankaların 
alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem-
ler tanımlayabilmelerine imkân sağlandı.

■ Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve 
finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve 
taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin 
müşterilerin talebi üzerine ertelenmesi halinde 
erteleme süresinin, ilgili mevzuatta belirlenen 
vade sınırlarında dikkate alınmayacak..

■ Kredi müşterilerinden alınması gereken 
kredi derecelendirme notları ile alınması  
zorunlu olan ilave belgelerin temini  
bankaların ihtiyarına bırakıldı.

■ Kredi kullandırımlarına ilişkin olarak bağımsız 
denetime tabi olan şirketler tarafından  
bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve 
belgelere ilişkin süreler deprem bölgesindeki 
illerdeki şirketler için uzatıldı.

■ Deprem felaketinden etkilenen  
müşterilere kullandırılan kredilerin  
gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının 
değerlemesi ile ilgili süreler ertelendi.

■ Kredi vade sınırı ve kredi kartı taksit sınırına 
ilişkin sağlanan esneklikler 01.01.2024  
tarihine kadar uzatıldı.

► KİMLİK DOĞRULAMADA İKİNCİL ADIMLAR
■ Telefon bankacılığı işlemlerinde, kimlik 
doğrulama sürecinde iki bileşenli  
doğrulamanın yapılamadığı durumlarda, 
öncelikle PIN olmak üzere, güvenlik sorusu,  
müşterinin demografik bilgileri veya bankada 
yer alan diğer bilgiler kullanılarak kimlik 
doğrulama işlemi hayata geçirilecek.

■ Kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız 
işlemlerde şifre girilecek. Sonraki işlemler  
için mevcut uygulama sürdürülecek.

■ Payları borsada işlem gören bankaların, 
6 Şubat’tan 1 Ocak 2024’e kadar geri alım 
yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, 
çekirdek sermayeden indirim kalemi  
olarak dikkate alınmayacak.

► YÜKSEK RİSK AĞIRLIKLARI 1 OCAK 
2024’E KADAR UYGULANMAYACAK
■ Bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine 
uygulanan yüksek risk ağırlıkları, 6 Şubat tari-
hinden sonra deprem bölgesindeki illerde yer-
leşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından 

1 Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmayacak.

■ Ticari nitelikteki nakdi kredilere  
uygulanan yüksek risk ağırlıklarının, 6 Şubat 
tarihinden sonra deprem felaketinden etkile-
nen müşterilere kullandırılanlar bakımından 1 
Ocak 2024 tarihine kadar uygulanmamasına 
BDDK karar verecek. ■ Türkiye Bankalar Birliği 
ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından 
bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde 
vadesi gelecek borçlarının vadesi 6 Şubat’tan 

itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenecek ve 
müşterilere ek kolaylıklar sağlanacak.
■ Ortak ATM’lerden yapılacak işlemlerden 
ücret tahsil edilemeyecek.
■ Mücbir halin yaşandığı mahalde  
ikametgahı/işyeri adresi veya şubede  
hesabı bulunan müşterilerin kredi risk,  
kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine  
ilişkin bildirimleri, Risk Merkezi mücbir hal 
düzenlemesi çerçevesinde yapılacak.

BÜYÜK FELAKET

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi 
etkileyen deprem felaketi nedeniyle 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK)  
attığı adımlar şöyle:
■ BES’teki devlet katkısı portföyünde  
fonların hisse senedi payı yüzde 10’dan 
yüzde 30’a çıkarıldı, tek hisseye yatırım 
tavanı yüzde 1’den yüzde 5’e yükseltildi, 
devlet tahviline yatırım payı  
yüzde 70’ten yüzde 50’ye indirildi.
■ SEDDK tarafından, sigorta acentelerinin, 
sigorta brokerlerinin ve sigorta eksperleri-
nin bölgede hasar bildirimlerini kesintisiz 
sürdürmesi için Türkiye genelinde  
statik IP zorunluluğu askıya alındı.
■ OHAL ilan edilen illerde trafik sigortası 
poliçelerinin zamanında yenilenememesi 
nedeniyle ilave prim (sürprim) istenmeyecek.
■  OHAL ilan edilen illerde zorunlu trafik 
sigortası ve zorunlu deprem sigortası 
(DASK) poliçelerinde prim ödemelerinde 
tahsilatları en erken 8 Mayıs 2023’te 
başlamak üzere en az 6 taksit  
yapılması zorunluluğu getirildi.
■  OHAL ilan edilen illerde DASK poliçele-
rinin, ağır hasar durumu hariç olmak üze-
re, otomatik olarak yenilenmesi sağlandı.
■  DASK ve TARSİM poliçeleri hariç olmak 
üzere bireysel sigortalara ve zorunlu  
sigortalara ilişkin yenilenemeyen poliçele-
rin tahsilatı ve teminatı 8 Mayıs  
2023 tarihine kadar uzatıldı.
■  Kredi bağlantılı sigortalar hariç yeni 

poliçelerde tahsilat yapılamaması  
durumunda, prim tahsilatı en erken  
8 Mayıs 2023 tarihine ötelendi.
■ Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik 
Şirketleri Birliği (TSB) tarafından sigor-
ta hasar ihbar hatlarının yanı sıra IVR 
düzenlemesi ile tekil bir iletişim numarası 
belirlendi web sitesinde güncellendi.
■ Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde 
görülen uyuşmazlıklarda belirli bir süre 
içinde tamamlanması gereken işlemler 
kapsamında hakların haleldar olmaması 
için gerekli hassasiyet gösterilecektir.
■ Bazı SEGEM sınavları 8 Mayıs  
2023 sonrasına ertelendi.
■ DASK; web ve e-devlet üzerinden  
alınan hasar ihbar yollarına ilave  
olarak AloDask 125 Afet Çağrı merkezi 
üzerinden 7/24 hizmete başlatıldı.
■ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB)-Sigorta Eksperleri İcra Komitesi 
(SEİK) ile koordineli olarak eksper  
görevlendirmesine başlandı. 
■ Kesintisiz hizmet için Mobil Deprem 
TIR’ı bölgeye sevk edildi. Diğer mobil 
ofislerin de deprem bölgesinde  
faaliyete geçmesi sağlanacak.
■  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nın yaptığı yıkık, acil yıkılacak  
ve ağır hasarlı bina hasar tespitleri DASK 
tarafından da kullanılmaya başlanılarak  
yıkık binalar için ivedilikle tazminat süreç-
leri başlatıldı, 24 saat içinde ilk  
hasar tazminat ödemesi yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu’nun attığı adımlar
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Türkiye’nin 81 ilindeki organize sanayi bölgeleri 
deprem bölgesi için SeferBİR oldu. Çerkezköy 
OSB, Kahramanmaraş OSB ile eşleşti.  

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
Başkanı Memiş Kütükcü, depremin ilk anından itibaren 
bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerinin 
altını çizerek, “OSB’lerimizle birlikte şu ana kadar 10 
ilimize, gıda, su, temel ihtiyaç malzemesi, jeneratör, 
ısıtıcı, tüp, hijyenik malzeme, ilaç, battaniye gibi 
malzemelerle dolu 932 TIR’ı ulaştırdık” dedi.

► KONTEYNER YAŞAM ALANI KURULUYOR
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSBÜK 

koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar kapsamında 

bölgeye ayrıca OSB’ler tarafından arama kurtarma 
faaliyetlerinde ve diğer teknik çalışmalarda kullanmak 
üzere binin üzerinde insan kaynağı gönderildiğini, çok 
sayıda itfaiye aracı, konteyner, sahra mutfağının şu anda 
deprem bölgesinde görevde olduğunu belirten Kütükcü, 
“Tüm bunların yanı sıra deprem bölgesi ve çevresindeki 
birçok OSB’miz açık ve kapalı alanlarını hem konaklama 
hem de lojistik alan olarak tahsis etmiş durumda. 
Deprem Bölgesi’ndeki OSB’lerimiz günlük 800 bin 
kardeşimize de sıcak yemek veriyor. Ayrıca OSB’lerimiz 
konteyner yaşam alanı projeleri de yürütüyor” dedi.

► ÖNCELİKLİ 5 İLDEKİ OSB’LER EŞLEŞTİRİLDİ
Ayrıca deprem bölgesinin yaralarını daha koordineli 

OSBÜK deprem bölgesindeki 23 OSB’yi diğer illerdeki 
OSB’lerle eşleştirdi. Çerkezköy OSB, Kahramanmaraş OSB 
ile ikinci halkada eşleştirildi. İlk halkadaki OSB’ler eşleştirildiği 
OSB’ye yardımları ulaştıracak. Üretim kapasitesi yüksek ve 
üretim deseni benzeyen ikinci halkada eşleşen OSB’ler ise 
deprem bölgesindeki OSB’lere lojistik, üretim ve teknik ele-
man başta olmak üzere insan kaynağı desteği sağlayacak.

Depremzede OSB’lere 
‘SeferBİR’le destek
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ve etkin çözmek amacıyla depremden  
en fazla etkilenen 5 İl, Adıyaman, Gaziantep, 
Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki  
23 OSB, OSBÜK’ün yaptığı çalışmalar,  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın  
onayıyla diğer OSB’lerle eşleştirildi.

Yapılan eşleştirme çalışmasıyla ilgili bilgi 
veren OSBÜK Başkanı Kütükcü şunları 
söyledi: “Organize sanayi bölgelerimiz deprem 
bölgemizle ilgili SeferBİR olmuş durumda. İlk 
andan itibaren yüreğimiz ve tüm imkanlarımızı 
kardeşlerimiz için seferber ederek, sahada 
pek çok yardım çalışması yürüttük, yürütmeye 
devam ediyoruz. Ancak bu süreç uzun 
soluklu bir süreç. Onun için bölgedeki 
yaralarımızın daha etkili ve kalıcı bir şekilde 
çözülmesine katkı verecek bir eşleştirme 
çalışması yaptık.  Bu çalışmamıza göre, 
depremden en fazla etkilenen 5 ilimizdeki 
23 OSB’miz, kendi şehirlerindeki ihtiyaçları 
öncelikli olarak eşleştirildikleri OSB’lerle irtibat 
halinde gidermeye çalışacaklar. Bu illerden 
sorumlu olarak görevlendirdiğimiz OSBÜK 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz de süreci takip 
edecek. Böylece yardımların etkinliğini ve 
koordinasyonunu artırmayı hedefliyoruz. 
Bunun yanı sıra, bu eşleştirmeye bağlı 
kalmaksızın yapılacak her türlü yardım ve 
destek zaten OSB’lerimiz ve katılımcılarımız 
tarafından yerine getirilmeye devam ediyor.”

Eşleştirilen ilk halkadaki yakın OSB’ler, 
öncelikle yardımları deprem bölgesindeki 
OSB’lere ulaştıracak. Üretim kapasitesi yük-
sek ve üretim deseni benzeyen ikinci halka 
OSB’ler ise bölgedeki OSB’lere lojistik, üretim 
ve teknik eleman başta olmak üzere insan 
kaynağı desteği sağlayacak. Çerkezköy OSB, 
Maraş Türkoğlu OSB ile 2. Halkada eşleşti.

► EŞLEŞTİRME DEĞERLENDİRİLMESİ
OSBÜK Yönetim Kurulu, deprem 

bölgesindeki OSB’ler ile sanayicilerden gelen 
taleplerin değerlendirildiği bir toplantı yaptı. 
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü toplantıda, 
hayata geçirilen OSB eşleştirme programı 
kapsamında deprem bölgesindeki illerde 
görevli yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları 
çalışmalarla OSB’lerde tam kapasiteyle 
üretime geçilebilmesi için işgücünün 
barınması maksadıyla kurulmakta olan 
konteyner yaşam merkezleri hakkında görüş 
alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Deprem bölgesindeki OSB yönetimlerin-
den ve sanayicilerden intikal eden talepler ve 
çözüm önerileri OSBÜK tarafından altı ana 
başlık, 40 ara başlıkta konsolide edilerek  
11 farklı kurum ve kuruluşa gönderilmişti.

Dünya Bankası, Türkiye’yi sarsan depremlerle ilgili 
yayımladığı Küresel Hızlı Afet Sonrası Hasar Tahmini 
(GRADE) Raporunda, toplam hasarın yüzde 53’nün 

konutlarda olduğunu belirtti. Değerlendirme raporuna göre,  
6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem Türkiye’de ülkenin 
2021 yılı GSYH’sının yüzde 4’üne karşılık gelen yaklaşık  
34.2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtı. Rapor ayrıca 
iyileştirme ve yeniden inşa maliyetlerinin çok daha fazla 
olacağını, potansiyel olarak bu rakamın iki katına ulaşacağını, 
ekonomideki aksamalarla ilişkili GSYH kayıplarının  
depremlerin maliyetini daha da artıracağını ortaya koydu.

► KAMU BİNALARI HASARIN YÜZDE 28’İ
Türkiye’deki doğrudan fiziksel hasarlar üzerine odaklanan ra-
porda, konutlarda meydana gelen doğrudan hasarların toplam 
hasarın yüzde 53’ünü (18 milyar dolar) oluşturduğu belirtildi.  
Toplam hasarın yüzde 28’inin (9.7 milyar dolar) konut dışı 
binalarda (sağlık tesisleri, okullar, kamu binaları ve özel sektör 
binaları), yüzde 19’unun (6.4 milyar dolar) ise altyapı tesislerinde 
(yollar, elektrik, su temini) meydana geldiği kaydedildi.

► MORGAN STANLEY: KONUTLAR 38 MİLYAR DOLARI BULUR
Öte yandan ABD’nin en büyük ikinci büyük bankası Morgan 
Stanley de 6 Şubat depremine ilişkin bir rapor yayımladı. Banka 
raporda şu saptamaları yaptı; “Para politikası değişmediği süre-
ce enflasyon riski giderek artacak. Hasarlı konutların yıkımı ve 

yeni konutların ya-
pımının maliyeti 38 
milyar dolara ulaşa-
bilir. Üretim kaybıyla 
bağlantılı dolaylı 
maliyet Gayrisafi 
Yurtiçi Hasıla’nın 
yüzde 0,5’i kadar 
olur. Mevcut cari 
açık 9 milyar dolar 
dolayında artar.”

Dünya Bankası: Hasarın  
yüzde 53’ü konutlarda
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VAHAP MUNYAR

Depremzede 11 ilde 17 bin 694 
tesis var, imalat sanayi katma 

değeri 20.6 milyar dolar

Hakan Güldağ, 
Şeref Oğuz 
ve Handan 

Sema Ceylan’la 
“Nasıl Bir Ekonomi 
YouTube”da Kah-
ramanmaraş Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mustafa Narlı ile 
canlı yayınımızı nok-
taladığımızda odaya 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede 
girdi.

Büyükdede, dep-
remzede 11 ildeki sanayinin durumunu yerinde tespit 
etmeye çalıştıklarını belirtip, şu veriyi paylaştı:

● Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, 
Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Adana, Diyarbakır, Şan-
lıurfa ve Elazığ’da toplam 37 organize sanayi bölge-
si var. 11 depremzede ilimizde 17 bin 694 tesis var. 
İstihdamları toplamı 450 bin kişi dolayında.

Şu verinin altını çizdi:
● 11 ilin toplam imalat sanayi katma değeri  

184.8 milyar lira (20.6 milyar dolar) olup Türkiye 
genelinin yüzde 11.5’ini oluşturuyor. Bölge içinde 
en yüksek imalat sanayi katma değeri Gaziantep, 
Adana ve Hatay’a ait. Bu 3 il Türkiye genelinin  
yüzde 8’ini oluşturuyor.

Bizim not aldığımızı görünce cep telefonundan  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel  
Müdürlüğü Sanayi Düzenlemeleri ve İzleme Daire  
Başkanlığının hazırladığı raporu gösterdi:

● Depremden Etkilenen 11 İlde İmalat  
Sanayine Ait Genel Görünüm…

Ardından raporu bize de gönderip sürdürdü:
● Depremzede 11 ilimizin toplam nüfusu 14.01 

milyondur. Türkiye nüfusunun yüzde 16.4’ünü 
oluşturur. Bölgedeki en yüksek nüfus Adana, 
Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Hatay iline  
aittir. Bu beş il depremden zarar gören 11 il 

nüfusunun yüzde 72’sini oluşturuyor.
Çalışma çağındaki nüfus verisini irdeledi:
● 11 ilimizde çalışma çağındaki nüfusun  

toplam nüfusa oranı yüzde 63.9. Genç nüfus  
oranı ise yüzde 16.7

Yüzölçümü açısından 11 il ile ilgili bilgiyi aktardı:

GÖRÜŞ

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü

Mustafa Narlı

Tekstil fabrikalarında makineler zarar 
görmemiş ama şakülleri kaymış.



       

Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyük-

dede, “Depremden Etkile-
nen 11 İlde İmalat Sanayine 
Ait Genel Görünüm” rapo-
rundan depremzede illerin 
göç istatistiklerine baktı:

● 11 ilimizin toplam 
nüfusu 13 milyon 897 bin 
974. Aldıkları göç toplam 
340 bin 853. Verdikleri göç 
444 bin 232. Yani, 11 ilimiz 
2020-2021 döneminde 103 
bin 379 net göç vermiş  
durumda. Net göç hızı  
yüzde – 7.4.

Depremzede 11 il içinde 
söz konusu dönemde Kilis’in 
net göç aldığını vurgulayıp, 

veriyi paylaştı:
● Kilis’in nüfusu 145 bin 

826. Aldığı göç 7 bin 474. 
Verdiği göç 7 bin 262.  
Yani, aldığı göç 212 kişi 
ile artıda. Net göç hızı da 
yüzde 1.5.

Depremin ardından  
11 ilin verdiği göç çok daha 
büyük boyutlara ulaştı…

Kahramanmaraş’taki soh-
betlerde dile getirilen tahmini 
veriler, kentten deprem son-
rası 400 bin dolayında göç 
olduğunu ortaya koyuyor.

400 bin kişiden kaçının 
Kahramanmaraş’a  
döneceği konusu şimdilik 
tahmin bile edilemiyor.

Sanayi ve Tek-
noloji Bakan 
Yardımcısı Hasan 
Büyükdede, 
elindeki rapordan 
depremzede  
11 ilin ihracat gü-
cüne işaret etti:

● 11 ilin 
toplam ihracatı 
21.9 milyar dolar. 
Türkiye’nin 
ihracatının yüzde 8.6’sını 
oluşturuyor.

Bölge içinde ihracatı öne 
çıkan illere dikkat çekti:

● Bölge içinde en yüksek 

ihracatı Gaziantep, Hatay 
ve Adana yapıyor. Bu 3 il, 
Türkiye ihracatının yüzde 
7.2’sini gerçekleştiriyor.  
11 il içindeki payları  
yüzde 83.8’e ulaşıyor.

● 11 ilin toplam yüzölçümü 10.9 
milyon hektar olup Türkiye yüzölçü-
münün yüzde 13.9’unu oluşturuyor. 
Bölge içinde en yüksek yüzölçümü 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanma-
raş, Adana ve Malatya’ya ait.

Depremzede 11 ilimize Gayrı Safi Yur-
tiçi Hasıla (GSYH) açısından da baktı:

● 11 ilin toplam GSYH’si 708 mil-
yar lira (78.8 milyar dolar). Türkiye 
GSYH’sinin yüzde 9.8’ini oluşturuyor. 
Bölge içinde en yüksek GSYH  
Gaziantep, Adana ve Hatay’a ait.

11 ilin sektörel ağırlıklarının altını çizdi:
● Depremden zarar gören 11 ilin 

GSYH’sinin yüzde 8.6’sı tarım,  
yüzde 30.5’i sanayi, yüzde 18.5’i 
toptan ve perakende ticaret,  
ulaştırma ve depolama, konaklama  
ve yiyecek sektörüne ait.

► 17 BİN 694 SANAYİ TESİSİ VAR
11 ildeki sanayi tesislerinin bulunduğu 

yerlerle ilgili verileri paylaştı:
● Depremden etkilenen 11 ilimizde-

ki 17 bin 694 sanayi tesisinin 14 bin 
139’u OSB’ler dışında, 3 bin 555’i de 
OSB’ler içinde faaliyet gösteriyor.

Bölgedeki sanayi tesislerinin bina 
tiplerine odaklandı:

● 11 ildeki sanayi tesislerinin  
yüzde 69.2’si betonarme, yüzde 14.3’ü 
çelik, yüzde 14.5’i prefabrik  
yapıdan oluşuyor. Yüzde 2’si de 
“diğer” şeklinde niteleniyor.

► TOPLAM SATIŞLARIN YÜZDE 65.7’SİNİ 
BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALAR YAPIYOR

Depremzede illerimizdeki sanayinin 
yapısıyla ilgili şu bilgiyi de aktardı:

● 11 ilin genelinde toplam satışların 
yüzde 65.7’sini büyük ölçekli (250 
ve üzeri işgücü çalıştıran tesisler) 
işletmelere ait. Toplam satışların 
yüzde 21’i de orta ölçekli (50-249  
arası işgücü çalıştıran tesisler) 
tarafından sağlanıyor.

Özetle, depremzede 11 ilimizde  
20.6 milyar dolarlık katma değer  
yaratan 17 bin 694 sanayi tesisi var.

Bu rakam Türkiye genelinin  
yüzde 11.5’ini oluşturuyor.

Ayrıca, depremin vurduğu 11 ilimizin 
gayrı safi yurt içi hasılası (GSYH)  
78.8 milyar doları buluyor…

Depremde yitip giden canların acısı 
yüreğimizi yakarken, bölgenin yeniden 
toparlanmasına dönük adımları bu veriler 
ışığında bir an önce atmak gerekiyor…

10 il 2020-2021’de göç 
verdi, Kilis aldı

Depremzede illerde en çok  
ihracatı Gaziantep yapıyor

Hasan Büyükdede

GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2023   17



 18    GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2023

BÜYÜK FELAKET

ARİF ESEN

Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, “Deprem 
bölgesindeki sanayinin 
ayağa kaldırılması için ivedi 
olarak süper teşviklerle 
kapsamlı bir restorasyon 
programının uygulamaya 
konulması gerekiyor” 
dedi. Global Sanayici’ye 
değerlendirmelerde bulunan 
Sözdinler, “Büyük yıkımın 
faturası ağır olacak. Tüm 
kesimlerin fedakarlık 
yapacağı bir sürece  
adım attık” dedi.

- Sayın Sözdinler, 
Türkiye iki büyük depremi 
aynı gün yaşadı. Şehirler 
enkaza döndü, on binlerce 
kişi hayatını kaybetti. 
100 bini aşan yurttaş 
yaralandı. Türkiye bu 
büyük yıkımı  
nasıl onaracak?

-Yaşadığımız büyük bir 
yıkım, insan kahroluyor. 
Öncelikle hayatını 
kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar 
dilerim. Acılı bölge halkına, 
tüm Türkiye’ye geçmiş olsun 
diyorum. Zor olacak, zaman 

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler:

deprem bölgesinde kapsamlı bir 
restorasyon programı uygulamalı

Sanayi sektörünün depremde yüzde 20-25 hasar gördüğünü belirten Sözdinler, “Yaraları 
birlikte saracağız. Deprem bölgesindeki sanayinin ayağa kaldırılması için ivedi olarak 
süper teşviklerle kapsamlı bir restorasyon programı uygulamaya konulmalı. Çerkezköylü 
sanayiciler olarak deprem bölgesine onlarca TIR yardım malzemesi gönderdik.  
280 konteyneri gruplar halinde göndermeye başladık. ÇOSB Arama Kurtarma Ekibi 
bölgede çalışmalar yaptı.Ekibimiz hasar tespit çalışmalarına katılıyor” dedi.

Eyüp Sözdinler



alacak ama normale döneceğiz. 
Deprem sonrası milletimizin ortaya 

koyduğu dayanışma ruhu acılarımızı 
bir parça hafifletti. Bu millet yaralarını 
sarmasını iyi biliyor. Birinci önceliğimizin 
etkin bir planlama sonrasında yeni şehirler 
kurmak, kalıcı konutlar yapıp bölgeyi terk 
eden depremzedelerin bu konutlarda 
yaşamasını sağlamak yönünde olmalı 
inancındayız. Zaten bu konuda adımlar 
atıldı. İkinci olarak sanayinin kendini 
toparlayabilmesi için gerekli  
desteklerin yapılması gerekiyor.

► SANAYİDE HASAR YÜZDE 20-25
- Sanayi demişken, bu illerde 

depremin verdiği zararın boyutu 
hakkında neler söyleyeceksiniz?

-Deprem bölgesindeki sanayici 
dostlarımdan ve güvendiğim kaynaklardan 
edindiğim bilgi ve intiba şu: “İlk 
belirlemelere göre bölge sanayisinin 
yüzde 20’si, yüzde 25’i zarar görmüş 
durumda. Bu oran yeni çalışmalarla 
artabilir. Kahramanmaraş ve  Adıyaman’da 
yıkım daha fazla. Malatya’da sanayi 
tesislerinde büyük hasar yok. Gaziantep 
ve Adana için de aynı durum söz konusu. 
Hatay’da OSB’de fazla bir hasarın olmadığı 
belirtiliyor. Ancak OSB’deki sanayicilere 
üretim yapan Hatay Küçük Sanayi Sitesi 
yok oldu. Kendi sektörümden bildiğim 
için iplik fabrikalarını örnek gösterecek 
olursam, çok hasar olmamasına  
rağmen, artçı sarsıntıların devam etmesi 
korkuları artırıyor. Devletimiz bu konuda 
ayrıntılı bir raporla bölge sanayisinin 
durumunu ortaya koyacaktır.

► KAPSAMLI BİR RESTORASYON  
PROGRAMI UYGULAMAYA KONULMALI

- Bölgede zarar gören sanayi  
tesisleri nasıl ayağa kaldırılır?

- Deprem bölgesindeki sanayinin ayağa 
kaldırılması için ivedi olarak kapsamlı bir 
restorasyon programının uygulamaya 
konulması gerekiyor. Böylesi büyük bir 
felakete Türkiye’nin hazırlıksız yakalandığı 
görülüyor. İki yıl pandeminin yarattığı 
olumsuzluklarla uğraştık. Tam artık nefes 
alacağız dediğimiz bir dönemde Rusya, 
Ukrayna’yı işgale kalkıştı. Türkiye, bir kriz 
ortamından yakasını kurtarmaya çalıştığı 
bir dönemde bu büyük felaketi yaşadık.  
İşin büyüklüğünü ve boyutunu rakamlar 
ortaya koyuyor. Şöyle ki,  ABD’nin en 
büyük ikinci bankası Morgan Stanley, 

hazırladığı Türkiye raporunda yalnızca 
hasarlı konutların yıkımı ve yeni  
konutların yapım maliyetinin  
38 milyar doları bulacağını belirtti.  

Dünya Bankası’nın ‘Küresel Hızlı Afet 
Sonrası Hasar Tahmini Raporu’nda, “6 
Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem 
Türkiye’de ülkenin 2021 yılı GSYH’sının 
yüzde 4’üne karşılık gelen yaklaşık 34.2 
milyar dolarlık fiziksel hasara yol açtı. 
İyileştirme ve yeniden inşa maliyeti çok 
daha fazla olacak, potansiyel olarak bu 
rakam 34.2 milyar dolarlık fiziksel  
hasarın iki katına ulaşacak” deniliyor. 
Yeniden inşa ve iyileştirmelerin 68.4  
milyar dolara ulaşacağını söylüyor. 

TÜRKONFED’in “2023 Kahramanmaraş 
Depremi Afet Ön Değerlendirme Durum 
Raporu”nda deprem maliyeti konusunda şu 
rakamlar veriliyor: “2023 Kahramanmaraş 
Depremi’nin 70 milyar 750 milyon doları 
konut zararı, 10.4 milyar doları milli gelir 

ÇOSB Arama Kurtarma 
Ekibi, AFAD  

koordinasyonunda  
çalışmalara katıldı.
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kaybı ve 2.91 milyar doları 
işgücü kaybı olmak üzere 
toplamda 84.06 milyar 
dolar hasara neden olması 
beklenmektedir” deniliyor.

► TÜM KESİMLERİN 
FEDAKARLIK YAPACAĞI BİR 
SÜRECE ADIM ATTIK

Bu rakamlar da gösteriyor 
ki, büyük yıkımın faturası 
ağır olacak. Tüm kesimlerin 
fedakarlık yapacağı 
bir sürece adım attık. 
Sanayicinin özkaynağı kıt, 
kredi olanaklarının durumu 
belirli. Depremin yarattığı 
sorun yalnızca makine 
parkında değil. İşgücü 
bölgeyi terk etmiş, yeniden 
dönüşü sağlamak için 
öncelikle barınma sorunun 
giderilmesi gerekiyor. Sanayici 
arkadaşlarım çalışanlarını 
fabrikalarının yerleşkesi içinde tutmak 
istiyor. Lojistik ayrı bir sorun. TIR şoförleri 
araçlarını bırakıp bölgeyi terk etmişler. 
Hammadde temini ayrı bir sorun. Sanayi 
üretimi için enerjiye ulaşım vazgeçilmez bir 
kalem. Enerji altyapısı acilen yenilenmeli. 
Birçoğunun ihracat bağlantıları var. Belki bu 
ihracat bağlantılarını benzer üretim yapan 
fabrikalarımıza kaydırarak karşılayabiliriz.

► 280 KOYTEYNERİ GRUPLAR  
HALİNDE GÖNDERMEYE BAŞLADIK

- Siz ÇOSB olarak ve Çerkezköylü 
sanayiciler olarak depremzede 
dostlarınız için neler yapıyorsunuz?

- Depremde zarar gören sanayiciler 
diğer sorunlarının yanında bölgeyi terk 
eden işgücünü yanlarında tutmak istiyor. 
Fabrikalarının bahçesinde kurulacak 
koyteynerlerle bu sorunu çözmenin 
peşindeler. ÇOSB, bünyesindeki 
katılımcıların desteğiyle acil barınma 
ihtiyacına yönelik olarak kurulan yaşam 
alanlarına 280 konteyner ile katkı 
sağlıyor. Konteynerleri gruplar halinde 
Kahramanmaraş’a göndermeye başladık. 
280 yaşam konteynerinin yanı sıra 
34 adet mobil duş ve WC kabinlerini 
de bu kapsamda deprem bölgesine 
gönderiyoruz. Konteynerlerin kurulumu 
için ÇOSB Bölge Müdürlüğünden 
bir teknik ekip de deprem bölgesine 
gönderildi. Diğer taraftan, konteynerlerin 

büyük kısmının AFAD koordinasyonunda, 
deprem bölgesinde tespit edilen alanlara 
toplu olarak kurulması planlandı.

► ARAMA KURTARMA, HASAR  
TESPİT EKİBİMİZ SAHADAYDI

ÇOSB Arama Kurtarma Ekibini deprem 
bölgesine gönderdik. Sekiz kişilik ekibimiz 
kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Hasar 
tespiti konusunda da arkadaşlarımız 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hasar 
tespit çalışmalarına destek veriyor.

► ONLARCA TIR YARDIM  
MALZEMESİ GÖTÜRDÜ

Kaymakamlıklarımız koordinasyonunda, 
sanayicilerimiz ve depremzedeler 
arasında bir köprü görevi üstlenen 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, 
deprem bölgelerinde ortaya çıkan acil 
ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar  
yaptı. ÇOSB sanayicilerinin verdikleri 
desteklerin depremin yaşandığı illere 
ulaştırılmasını organize etti.

Bu kapsamda yürütülen çalışmaların ilk 
etabında, ÇOSB katılımcı firmalarının ve 
ÇOSB Bölge Müdürlüğü’nün desteğiyle 
en acil ihtiyaç duyulan malzemeler 
Bölge Müdürlüğü’nde özenle tasnif 
edilerek paketlendi ve TIR’larla deprem 
bölgesine gönderildi. İlerleyen günlerde 
yine katılımcı firmalarımızın destekleriyle 
(giyim, gıda, temizlik, hijyen vb.) genel 

ÇOSB’nin tüm katılımcıları 
felaket bölgesine gönderilen 

yardım malzemelerinin 
toplanmasına katkıda 

bulundular.
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ihtiyaç malzemeleri paketlenerek 
Kaymakamlıkların yardım toplama 
merkezlerine gönderilecek. Bu şekilde 
ÇOSB sanayicilerinin battaniyeden 
kıyafete, ilaçtan çocuk bezine, 
gıdadan jeneratöre hemen her 
alandaki yardımları koordine  
edilerek, hızlı bir şekilde TIR’larla 
deprem bölgelerine ulaştırıldı.

► KESİNTİSİZ ÜRETİM İÇİN
Deprem bölgelerine gönderilen 

konteynerlerin bir kısmı Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımız ve 
OSBÜK koordinasyonu ile 
Kahramanmaraş’taki Organize 
Sanayi Bölgeleri sanayicilerinin 
ihtiyaçları doğrultusunda,  fabrikaların 
bahçelerine kurulacak olup,  bu 
konteynerlerde fabrika çalışanlarının 
aileleriyle birlikte barınmasına  
ve üretimin devamlılığına  
destek sağlanacaktır. Uygulama, 
deprem bölgesindeki sanayicilere 
destek olması yanında, bölgenin 
istihdam yapısının korunması 
açısından da çok önemli.

► ÇOSB TEKNİK EKİBİ  
DEPREM BÖLGESİNDE

ÇOSB, sanayicilerinin desteğiyle 
deprem bölgelerinde oluşturulacak 
yaşam alanları için 280 konteynerlik 
organizasyonu tamamlandı ve 
konteynerleri gruplar halinde deprem 
bölgesine göndermeye başladı. 280 
barınma konteynerinin yanı sıra 34 
adet mobil duş ve WC kabinlerinin de 
gönderildiği çalışmada, konteynerlerin 
kurulumu için ÇOSB Bölge 
Müdürlüğü’nden bir teknik ekip de 
deprem bölgesine gönderildi. 

► DEPREMZEDELERE İSTİHDAM  
OLANAĞI SAĞLAYACAĞIZ

Kuracağımız konteyner yaşam 
alanlarının yanı sıra, deprem 
bölgesinden gelen vatandaşlarımızın 
da istihdamı için çalışıyoruz. 
Depremzede vatandaşlarımızın 
barınmalarının yanı sıra istihdamları 
için de sanayicilerimiz ellerinden 
geleni yapacaklardır. Fakat bununla 
birlikte bölgenin istihdam yapısını 
da korumamız lazım. Bunun için de 
deprem bölgesindeki sanayici dostlara 
elimizden gelen desteği sağlayacağız, 
yaraları birlikte saracağız.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
perakende fiyat 

hareketlerini gös-
teren Tüketici Fiyat 
Endeksi’nin (TÜFE) 
Şubat 2023’te bir 
önceki aya göre yüzde 
3.15, toptan fiyat ha-
reketlerini gösteren Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksi’nin (ÜFE) bir önceki aya göre 
yüzde 1.56 artığını açıkladı.

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 
yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 
3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüz-
de 10.00, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 55.18 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 71.83 olarak gerçekleşti.

► ÜFE’DE YILLIK ENFLASYON 76.61
Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Şubat 

ayında bir önceki aya göre yüzde 1.56, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
5.78, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 76.61 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 120.72 artış gösterdi.

► İMALAT ENDEKSİ  
YILLIK YÜZDE 65.68 ARTTI

Sanayinin dört ana sektöründen 
imalat endeksi yıllık yüzde 65.68 arttı. Sa-
nayinin dört sektörünün yıllık değişimle-
ri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 
93.92, imalatta yüzde 65.68, elektrik, gaz 
üretimi ve dağıtımında yüzde 152.11 ve 
su temininde yüzde 103.60 artış olarak 
gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık 
değişimleri, ara malında yüzde 57.05, 
dayanıklı tüketim malında yüzde 60.34, 
dayanıksız tüketim malında yüzde 92.95, 
enerjide yüzde 129.50 ve sermaye malın-
da yüzde 58.04 artış olarak gerçekleşti.

► ÜFE’DE SANAYİNİN DÖRT ANA 
SEKTÖRÜNDE AYLIK ARTIŞLAR

Sanayinin dört sektörünün aylık 
değişimleri; madencilik ve taş 
ocakçılığında yüzde 2.39 artış, imalatta 
yüzde 2.63 artış, elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımında yüzde 6.78 azalış ve 
su temininde yüzde 0.90 artış olarak 
gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık 
değişimleri; ara malında yüzde 2.76 
artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 
1.89 artış, dayanıksız tüketim malında 
yüzde 3.14 artış, enerjide yüzde 4.47 
azalış ve sermaye malında yüzde 3.38 
artış olarak gerçekleşti.

► ÜFE KAÇ SEKTÖRDE YÜKSELDİ
Yıllık en düşük artış yüzde 29.40 ile 

ana metaller, yüzde 40.03 ile kağıt ve 
kağıt ürünleri, yüzde 43.08 ile metal  
cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti.  
Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklim-
lendirme yüzde 152.11, diğer madencilik 
ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 144.73, 
içecekler yüzde 133.17 ile endekslerin  
en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Öte yandan TÜİK, “Ülkemizin yaşamış 
olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 
yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve 
Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı  
olan illerde “alan (saha) fiyatları” derle-
nememiştir” açıklamasında bulundu.  

TÜFE’de yıllık enflasyon
yüzde 55.2, ÜFE’de 76.6 oldu

TÜFE YILLIK 
ENFLASYON

ÜFE YILLIK  
ENFLASYON
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen 
depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için  

depremin ilk gününden bu yana yardım çalışmalarını sürdüren 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB), bünyesindeki  
katılımcıların desteğiyle acil barınma ihtiyacına yönelik olarak 
kurulan yaşam alanlarına 280 konteyner ile katkı sağlıyor.  

► ÇOSB TEKNİK EKİBİ DEPREM BÖLGESİNDE
ÇOSB, sanayicilerinin desteğiyle deprem bölgelerinde oluştu-

rulacak yaşam alanları için ilk etapta 280 konteynerlik organizas-
yonu tamamladı ve konteynerleri gruplar halinde deprem  
bölgesine göndermeye başladı. 280 yaşam konteynerinin yanı  
sıra 34 adet mobil duş ve WC kabinlerinin de gönderildiği  
çalışmada, konteynerlerin kurulumu için ÇOSB Bölge Müdürlü-
ğünden bir teknik ekip de deprem bölgesine gönderildi. 

► ÜRETİMİN DEVAMLILIĞINA DESTEK
Deprem bölgelerine gönderilen konteynerlerin bir kısmı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSBÜK koordinasyonu ile 
Kahramanmaraş’taki Organize Sanayi Bölgeleri sanayicilerinin  
ihtiyaçları doğrultusunda,  fabrikaların bahçelerine kurulacak 
olup,  bu konteynerlerde fabrika çalışanlarının aileleriyle birlikte 
barınmasına ve üretimin devamlılığına destek sağlanacak.  
Uygulamanın deprem bölgesindeki sanayicilere destek olması  
yanında, bölgenin istihdam yapısının korunması açısından da 
önemli olduğu vurgusu yapıldı. Diğer taraftan, konteynerlerin  
büyük kısmının AFAD koordinasyonunda, deprem bölgesinde 
tespit edilen alanlara toplu olarak kurulması planlandı.  

► DEPREMZEDELERİ İSTİHDAM EDECEĞİZ
Konuyla ilgili konuşan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 

Sözdinler, “Yapacağımız konteyner yaşam alanlarının yanı sıra, 
deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın da istihdamı için 
çalışıyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın barınmalarının 
yanı sıra istihdamları için de sanayicilerimiz ellerinden geleni 
yapacaklardır. Fakat bununla birlikte bölgenin istihdam  
yapısını da korumamız lazım. Bunun için de bölge  
sanayicisine elimizden gelen desteği sağlayacağız” dedi. 

ÇOSB’den 280 konteyner ile 
deprem bölgesine destek
YaRalaRImIzI 

bİRlİkte 
saRIYORuz

Konteynerlerin kurulumu için ÇOSB 
Bölge Müdürlüğünden bir teknik ekip 

de deprem bölgesine gönderildi.
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ÇOSB tarafından gönderilen yardım TIR’ıyla 
birlikte ÇOSB Bölge Müdürlüğü’nün Arama 
Kurtarma Ekibi de deprem bölgesine hareket 

etti. 1 itfaiye, 2 destek aracı ve 8 personel ile böl-
geye giden ÇOSB ekibi kurtarma çalışmalarına dahil 
oldu. ÇOSB Arama Kurtarma Ekibi deprem bölge-
sinde çok sayıda enkaz çalışmasında aktif görev 
alarak çalışmalara katkıda bulundu. Arama kurtar-
ma ekiplerinin yanı sıra, hasar tespiti konusunda da 
deprem bölgesine Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlendirmesi 
doğrultusunda teknik bir ekip gönderildi. Gönde-
rilen ekip deprem bölgesinde Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün koordinasyonun-
da hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

ÇOSB Arama  
Kurtarma ve  
Hasar Tespit  
Ekibi gönderdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 
tüm Türkiye gibi, Çerkezköy’deki idari ve sivil 

kuruluşlar da yardım için gece gündüz ortak çalış-
malar yaptı. Afet bölgesinin ihtiyaçlarını karşılamak 
için Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy 
Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Ticaret 
ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Çetin, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, 
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Natan Yakup-
pur ve ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan 
Afet Koordinasyon Toplantısında bir araya gelerek 
yapılan ve yapılacak çalışmaları koordine etti.  

Bölgedeki tüm sanayicilerin de destek verdiği 
toplantılarda yapılan yardımlar ve acil ihtiyaçlar 
belirlenerek temin edilmesi sağlandı. 

Çerkezköy protokolü Afet 
Yardım Koordinasyonu’nda
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) katılımcı  
firmalarının destekleri ve ÇOSB Bölge Müdürlüğü  
personelinin de çalışmalarıyla hazırlanan  

yardım TIR’ları deprem bölgelerine gönderildi. 
Kaymakamlıklar koordinasyonunda, sanayiciler ve  

depremzedeler arasında bir köprü görevi üstlenen Çerkezköy  
Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB), deprem bölgelerinde ortaya 
çıkan acil ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yürüterek,  

OSB sanayicilerinin verdikleri desteklerin depremin  
yaşandığı illere ulaştırılmasını organize etti. 

Bu kapsamda yürütülen çalışmaların ilk etabında, ÇOSB 
katılımcı firmalarının ve ÇOSB Bölge Müdürlüğünün desteğiyle 
en acil ihtiyaç duyulan malzemeler Bölge Müdürlüğünde 
özenle tasnif edilerek paketlendi ve TIR’larla deprem bölgesine 
gönderildi. İlerleyen günlerde yine katılımcı firmalarımızın 
destekleriyle (giyim, gıda, temizlik, hijyen vb.) genel ihtiyaç 
malzemeleri  paketlenerek Kaymakamlıkların yardım toplama 
merkezlerine gönderilecek. Bu şekilde ÇOSB sanayicilerinin 
battaniyeden, kıyafete, ilaçtan çocuk bezine, gıdadan  
jeneratöre hemen her alandaki yardımları koordine edilerek,  
hızlı bir şekilde TIR’larla  deprem bölgelerine ulaştırılacak.

ÇOSB sanayicilerinden onlarca 
TIR’lık yardım malzemesi gitti
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Depremden etkilenen sanayicilerin sorunları 
ve ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme top-
lantısı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın başkan-

lığında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapıldı.
Toplantıya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Vali 

Yardımcıları, ilçe kaymakamları, Sanayi ve Teknoloji 
Müdürü, OSB Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkan ve üyeleri katıldı. Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler ve ÇOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Natan Yakuppur’un da hazır bulunduğu toplantıda, 
deprem bölgesindeki OSB’lerin acil istek ve ihtiyaç-
larının karşılanması için yapılacaklar konuşuldu. 

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali 
Yıldırım; “Tekirdağ’dan 400’ün üzerinde TIR sevk 
ettik, 100’ün üzerinde kamyonu sevk ettik. Bu 
yardımlar gönülden yapılan yardımlar, yardım 
yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  
Bugün de depremden etkilenen sanayicilerin 
sorunlarını konuşacağız. Yapılabilecek yardımlar 
hakkında istişarelerde bulunacağız.” dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından deprem 
bölgesinde yer alan sanayicilerin sorunları, Çorlu 
TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ve Tekirdağ TSO 
Başkanı Cengiz Günay tarafından aktarıldı. Daha 
sonra Tekirdağ’dan, deprem bölgesinde bulunan 
sanayicilere, OSB’lere ve ticaret erbabına yapıla-
bilecek destekler görüşüldü. Görüş ve önerilerin 
sunulmasının ardından toplantı sona erdi.

Depremden etkilenen sanayicilerin  
sorunları ve ihtiyaçları değerlendirildi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 
Çerkezköy Kaymakamı Nazmi 
Günlü, Çerkezköy Belediye Başkanı 

Vahap Akay, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Çetin, Çerkezköy Organize  
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Natan Yakuppur, 
ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet  

Özdoğan ve kamu kurum kuruluşları 
temsilcilerinin katıldığı Afet  
Koordinasyon Toplantısında  
deprem bölgesine yapılan ve yapılacak 
yardımları görüşülüp karara bağlandı. 

Çerkezköy afet koordinasyon toplantısı ÇOSB’de yapıldı
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Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
(ÇOSB) faaliyet gös-

teren ve HMY Group’un 
bünyesinde bulunan Tek-
nogon Teşhir Elemanları 
San. A.Ş.’de açılış heye-
canı vardı. Firmanın yine 
ÇOSB bünyesinde üretime 
geçen Tekno 4 fabrikası-
nın açılışı geniş katılımlı 
bir törenle gerçekleşti.

Açılış törenine Tekirdağ 
Valisi Aziz Yıldırım, ÇOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler, Çerkezköy 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, 
ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan  
ile HMY Group’un üst düzey  
yöneticileri ile davetliler katıldı.

► PROJELERİ 80 ÜLKEYE  
İHRAÇ EDİYORUZ

Açılış, HMY Group Genel Müdürü 
Özgür Soydan’ın konuşması ile başladı. 
Genel Müdür Soydan konuşmasında şu 
ifadelere yer verdi: “Bugün geldiğimiz 
yere çok uzun, zor ama keyifli bir 
yolculuğun sonunda ulaştık. Bu yolculuğun 
gerçekleşmesinde başta müşterilerimizin 
teveccühü olmak üzere, grubumuza 
desteği ve güveni ile tüm çalışanlarımızın 
yoğun emeği vardır. Burada geliştirdiğimiz 
projeleri Türkiye dışında 80 ülkeye ihraç 
etmekteyiz. Biz yüzlerce müşterimiz, 
çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle büyük 
bir aileyi oluşturuyoruz. Bugüne kadar 

yaptığımız gibi bundan sonra da grup 
değerlerimiz çerçevesinde paydaşlarımıza 
katkı yapmaya devam edeceğiz. Bu  
gururu sizlerle paylaşıyor olmanın 
mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

► VALİ YILDIRIM: SANAYİCİNİN 
REKABET GÜCÜ ARTIYOR

Ardından HMY Group CEO’su Walter 
Ceglia ve Satın Alma Direktörü Rafael 
Salgado bir konuşma yaparak firma 
hakkında bilgi verdiler. Daha sonra 
konuşan Vali Aziz Yıldırım şunları 
söyledi: “Çerkezköy OSB, her geçen gün 
gelişmeye, ülkemiz sanayi ve ekonomisine 
katkıda bulunmaya devam etmektedir. 
Sanayicimizin global pazarda rekabet 
gücünü arttırmak amacıyla hizmet 
kalitesini her geçen gün geliştirmektedir. 
Çerkezköy OSB açılan yeni fabrikalarla 
büyümesini sürdürüyor. Bugün açılışını 
yapacağımız fabrika da ilimiz Tekirdağ’ın 

ve Çerkezköy’ün üretimine, istihdamına ve 
ihracatına katkıda bulunacaktır.

Perakende sektöründe mobilya 
mühendisliği, üretimi ve montajını yapan 
bunun yanında teknoloji ve ışıklandırma 
çözümlerinin farklı alanlarında da 
hizmet veren HMY firmasının kurduğu 
Tekno 4 isimli fabrikanın hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. Fabrikanın 
kurulmasında emeği geçen HMY Grup ve 
LBO Fon firması yöneticilerine, Çerkezköy 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler’e ve diğer yetkililere  
teşekkürü borç biliyorum.”

Konuşmaların ardından Vali Aziz 
Yıldırım, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler, ÇOSB Bölge Müdürü 
Mehmet Özdoğan, Ronay Mercan ve  
Halim Demirtaş’a plaket takdim edildi. 
Kurdele kesiminin ardından Vali  
Yıldırım ve beraberindekiler, fabrikayı 
gezerek üretimle ilgili bilgi aldı.

HMY Group’un Tekno 4 fabrikası
geniş katılımlı bir törenle açıldı



 28   GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2023

HABER

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, inşaatı 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) 
tarafından yaptırılan 100 yataklı ÇOSB 

Kapaklı Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım, ÇOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’den 
inşaatın son durumu hakkında bilgi aldı. 
İnceleme ziyaretine Kapaklı Kaymakamı Bayram 
Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve 
ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan’ın yanı 
sıra il ve ilçe protokolü de eşlik etti. 

Vali Yıldırım ÇOSB Kapaklı  
Devlet Hastanesi’nde  

incelemelerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 
Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu 

Başkanı Eyüp Sözdinler’i ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında ÇOSB Başkanı 
Sözdinler ile bir süre görüşen 
Vali Yıldırım, OSB’nin faaliyet ve 
çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi 
Günlü, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü 
Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ 
İl Jandarma Komutanı J. Alb. 
Ahmet Çetin, ÇOSB Bölge Müdürü 
Mehmet Özdoğan’ın yanı sıra 
ilçe protokolünün de eşlik ettiği 
ziyarette bölge sanayisi ile ilgili de 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’dan ÇOSB’ye ziyaret
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel 
Özdal, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’i makamında ziyaret etti. 
Bölge sanayisi üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin 
ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapaklı’da 
yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılışına geçildi. İlçe 

protokolüyle birlikte açılış gerçekleştirildi. 
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde spor salonu, fizik tedavi odası, 

çocuk bakım odası, kafeterya,  4 adet atölye, idari odalar,  
çok amaçlı salon yemek odası, 6 adet misafir salonu ve  
bilgisayar atölyesi bulunuyor. Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezi  
ve Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatına 1 Kasım 2021 tarihinde 
başlandı ve 28 Ekim 2022 tarihinde tamamlandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü  
tarafından hayata geçirilen ÇOSB Ticaret Bloklarındaki  

ticari hareketlilik göz dolduruyor. 
Giyimden, kozmetiğe, kafeden çocuk giyimine kadar çeşitli 

işyerinin bulunduğu, ayrıca sanayicilere yönelik farklı alanlarda 
hizmetlerin verildiği Ticaret Blokları, yeni bir ticaret merkezi 
olma yolunda ilerliyor. Ticaret Bloklarının modern ve ferah 

görünümü ise alışveriş için gelenlerden büyük takdir topluyor.

► BOYNER OUTLET AÇILDI
ÇOSB Ticaret Bloklarında geçtiğimiz günlerde hizmet  

vermeye başlayan Boyner Outlet de açıldığı ilk günden bu  
yana büyük bir ilgi görmeye başladı. Ünlü giyim markalarının 
Bölgemizde faaliyet göstermeye başlaması vatandaşlar  
tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak’tan ÇOSB’ye ziyaret

ÇOSB Ticaret Blokları 
göz dolduruyor
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Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin öğretmenleri yarıyıl tatilini 

çeşitli konularda eğitim alarak tamamladı. 
Kendi alanlarında uzman kişilerden eğitim 
alan öğretmenler memnuniyetini  
dile getirdi.
DÜZENLENEN EĞİTİMLER

Her güne birden fazla eğitim sığdıran 
Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin başarılı öğretmenlerinin aldığı 
eğitimler şu başlıklardan oluşuyor: 

1-Tüm öğretmenlerin katılımıyla gerçek-
leşen ve ÇOSB Bölge Müdürlüğü Bilgi İşlem 
Sorumlusu Yüksel Alboy tarafından verilen, 
‘ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ 
konulu bilgilendirme eğitimi. 

2-Yine tüm öğretmenlerin katılımıyla 
gerçekleştirilen ve ÇOSB Bölge Müdürlüğü 
İş Güvenliği Uzmanı Kadir Başaran 
tarafından verilen, ‘İş Güvenliği  
ve Sağlığı’ konulu eğitim. 

3-Makine ve Tasarım Teknolojisi  
öğretmenlerine yönelik verilen  

SolidCam Program eğitimi.
4-Kimya Teknolojileri öğretmenlerine 

yönelik, HPLC ve GC makinelerinin bakımı ve 
eğitici eğitimi.

5-Elektrik ve Elektronik Teknolojileri 
öğretmenlerine Okulun Elektrik Öğretmeni 
Tayfun Özkan tarafından, ‘Robotik Sistem 
Programlama ve Bakım’ eğitimi.

6-Tekstil Teknolojileri öğretmenlerine, 

Bölgenin katılımcı firması Beks Çorap 
tarafından verilen çorap örme makinalarının 
kurulumu ve eğitimi. Eğitimler, Beks 
Çorap’ın eğitim amaçlı okula hibe ettiği 
örme makinaları üzerinden işlendi.

7-Okulun Genel Bilgi öğretmenlerine de 
yönelik olarak Dr. Ragıp Çavuş tarafından, 
STEM Temel Seviye Eğitimi verilerek, proje 
geliştirme süreçleri hakkında bilgi verildi.

HABER

Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Değerlendirme 
Toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın başkanlığında 
gerçekleşti. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda 

yapılan toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan,  
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan 
Tohumcu, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda Tekirdağ ve Çanakkale illerinden kaynaklanan Marma-
ra Denizi havzasındaki kirliliğin tespiti, azaltılması, önlenmesi doğrul-
tusunda kamu kurum ve kuruluşlarına yerel yönetimlere, OSB’lere 
verilen görevlerde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve gerçekleşen 

faaliyetlerin ilerleme durumlarını gösteren sunumlar gerçekleştirildi.
Ardından Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı’ında yer 

alan alt faaliyetlerden sorumlu ve ilgili paydaşlar tarafından yürü-
tülen çalışmalardaki gerçekleşme durumları değerlendirildi.

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından toplantı sona erdi.

Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik  
Değerlendirme Toplantısı 

ÇOSB Lisesi öğretmenleri 
yarıyıl tatilini çeşitli  

eğitimlerle tamamladı
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin 
(ÇOSB) köklü kuruluşlarından Özen 
Mensucat Boya Terbiye İşletmeleri 

A.Ş. ile Kapaklı Belediyesi işbirliğinde, 
Kapaklı Fatih Mahallesinde yaklaşık 5 bin 
metrekarelik alanda fidan dikildi. 

Özen Mensucat kurumsal sürdürebilir-
lik ilkeleri doğrultusunda çevre kirliliğini 
önlemek ve karbon ayak izini azaltmak 
amacıyla Kapaklı Belediyesi ile işbirliği 
yaparak 150 fidanı toprakla buluşturdu. 
Fidan dikim etkinliğine Kapaklı Kaymakamı 
Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı 
Mustafa Çetin, Özen Mensucat Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Temiroğlu’yla 
Özen Mensucat çalışanları katıldı. 

Alana 30 ıhlamur ağacı, 35 ceviz  
ağacı, 35 çınar ağacı ve 50 erguvan  
ağacı olmak üzere 150 fidan katılımcılar 
tarafından toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Özen Mensucat 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Temiroğlu, “Para kazanmak işyeri 
için nefes almak gibidir. İnsan, canlı nefes 
almadan yaşayamaz. İşyerinin de para 
kazanması lazım nefes almak için. Ancak 
insanlar sadece nefes almak için yaşa-
mazlar işyerleri de sadece kar elde etmek 
için yaşamamalı. İşyerinin görevi, çalışan-
lara ekmek vermek, çalışanların huzur 
içerisinde çalışmasını sağlamak, onların 

dertleriyle ilgilenmektir. Bunlar çok önemli 
şeyler. Çevreyle ilgilenmek de önemlidir. 
Böyle olduğu zaman insan nasıl nefes 
almak için yaşamıyor başka görevleri varsa 
işyerlerinin de sadece para kazanmak için 
değil başka şeyler de yaparak yaşamlarını 
devam ettirmiş olurlar. Biz Özen Mensucat 
olarak bu zihniyetteyiz. Gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakmak için Özen 
Mensucat olarak sürdürülebilirlikle ilgili 
çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 

Etkinlikle konuşan Kapaklı Belediye 
Başkanı Mustafa Çetin, “Ben de bütün 
Kapaklı halkı adına teşekkür ediyorum. 
Biz Özen Mensucat’a ne zaman gitsek 
hiç boş dönmedik. Sorunlarla ilgili bir 

paydaş gördük karşımızda. Kapaklı’da 
böyle bir projeyi de ilk defa Özen 
Mensucat gerçekleştiriyor, teşekkür 
ediyoruz iyi ki varsınız” diye konuştu. 
Çetin, alanın ilerleyen zamanda yürüyüş 
yolları, oturma alanları, aydınlatma ve 
peyzaj çalışmalarıyla yaşam alanına 
dönüştürüleceğini ifade etti. Çetin’in 
ardından konuşan Kapaklı Kaymakamı 
Bayram Sağır, “Özen Mensucat ailesine çok 
teşekkür ediyoruz. Ahmet Temiroğlu ve 
LCW ailesine bizler de kaymakamlık olarak 
ne zaman bir taleple gitsek her zaman 
için yardımcı oldular.Bölgemize yaptıkları 
güzelliklerden ve iyiliklerden dolayı çok 
teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özen Mensucat 150 fidanı toprakla buluşturdu
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin 
(ÇOSB) kültür-sanat faaliyetleri kapsa-
mında sergilenen ve ünlü oyuncuların 

sahne aldığı, ‘Seninle Evlenir Miyim?’ tiyatro 
oyunu, ÇOSB Konferans Salonu Kültür ve Sa-
nat Merkezinde tiyatroseverler ile buluştu. 

Oyunu, Kapaklı Kaymakamı Bayram 
Sağır, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, ÇOSB Yönetim Kurulu Yedek 
Üyeleri Saim Buyruk ve Ahmet Temiroğlu ile 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in yanı 
sıra yüzlerce tiyatrosever izledi. 

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun 
Dormen’in öğrencileri Şebnem Özinal 
ve Yosi Mizrahi’nin rol aldığı ve Barbaros 
Uzunöner yönetiminde sahneye koyulan 

‘Seninle Evlenir Miyim?’ tiyatro oyunu bü-
yük beğeniyle izlendi. İki perdelik oyunda 
izleyenler kahkahaya boğuldu. Oyunun 
sonunda ünlü oyuncular dakikalarca ayak-
ta alkışlandı. Oyunun ardından protokol 
tarafından oyunculara çiçek takdim edildi.

► TİYATRONUN KONUSU
Baran, ağzı laf yapan, mahalle kültü-

rüyle yetişmiş biridir. Okumayı sevmez, 
kültürel etkinliklere ilgisi pek yoktur. Ama 
konu at yarışı olunca akan sular durur. 
Arabesk müziğe bayılır ve Fenerbahçelidir. 
Matbaada çalışan Baran, mesleğinde çok 
yeteneklidir. Bıraksalar kağıttan adam bile 
yapabilir. Cansu ise okumayı ve kültürel et-
kinlikleri sever. Bir beyaz yakalıdır ve işinde 

başarılıdır. Son derece saf bir yapıya sahip 
olan Cansu, Galatasaray taraftarıdır. Birbir-
lerine zıt karakterlere ve yaşam tarzlarına 
sahip olan Baran ve Cansu bir gün vapurda 
karşılaşırlar. Bu karşılaşmadan ikisi de  
farklı hislerle ayrılır. Baran ilk görüşte  
aşık olmuş, Cansu da ilk bakışta nefretin 
ne olduğunu anlamıştır. Baran planlı bir 
şekilde yalanlar söyleyerek kendini  
bambaşka biri olarak tanıtır. Cansu bu 
yalanlara inanır ve yeni bir aşk başlar. 

Tanışma, heyecan içinde gerçekleşen ilk 
buluşma, kıskançlık, aldatma, evlilik hazır-
lıkları, düğün, evlilikte akrabaların çiftlere 
etkisi, bir birlikteliği yürütmenin zorlukları 
gibi konuların tümü komedi dozu  
yüksek bir üslupla sahneye taşınıyor.

‘Seninle Evlenir Miyim?’ ÇOSB’de sahnelendi

Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi velilerine 
yönelik düzenlenen seminere konuşmacı  

olarak Eğitimci-Yazar Polat Doğru katıldı. Özel 
ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans 
Salonunda düzenlenen seminere katılım  
oldukça yoğundu. Kreş velileriyle, öğretmenlerinin 
katıldığı seminerde Doğru, etkili anne baba  
olmanın sırlarını paylaşırken, yaşadığımız deprem 
felaketi ve etkileri hakkında çocuklarımızla  
nasıl iletişime geçileceği konularına değindi. 

► KREŞ ÇALIŞANLARINA EĞİTİM
Seminerin ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölge 
(ÇOSB) Müdürlüğü Eğitim Salonunda, kreş çalışanlarına 
yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi. Eğitimci-Yazar 
Polat Doğru tarafından verilen eğitimde, “Okulda ve 
Yaşamda İletişim ve İlişkiler” konu başlığında, yaşamda 
hedef bilinci, yaşadığımız olaylara yüklediğimiz an-
lamlar ve davranışlarımızın kök nedenleri bağlamında 
yaşama dair farkındalığı artıracak bilgiler paylaşıldı.

Eğitimci-Yazar Polat Doğru, ‘Etkili Anne-Baba’  
seminerinde velilerle bir araya geldi
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CELAL TOPRAK

Depremde risk yönetiminde yine sınıfta  
kaldık. Türkiye’nin deprem kuşağında  
olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bir  

türlü gerekli önlemleri almıyoruz ya da  
alamıyoruz. Bu konuda uzmanları dinlemiyoruz.

Doğru yapanları da örnek almıyoruz. Mesela 
yıllar önce Ankara’da Dikmen Vadisi Projesi ile 
ilk kentsel dönüşümün temelini atmıştı Murat 
Karayalçın… Marmara Depremi’nden sonra  
her yerde konuşup kentleri dönüştürmek  
gerektiğini anlattı. Hatta o günlerde ‘masum  
değiliz hiçbirimiz’ mesajı ile anlattı sıkıntıyı.

Kurucusu olduğu TÜRKKENT vasıtasıyla  
çok önemli kent projeleri yaptı, dar gelirliyi ev  
sahibi yaptı ve depreme dayanıklı şehirleri  
kurmanın mümkün olduğunu gösterdi.

Dinlemedik. Dinlesek de anlamadık. Anlasak da 
uygulamadık… Hatta yanlışa arka çıktık, destek 
verdik. Yani risk yönetiminde sınıfta kaldık. Bu yüz-
den son felakette 50 bine 
yakın canımızı kaybettik…

Sonrasında kriz yö-
netimindeki dayanışma 
ile yaralarımızı sarmaya 
çalıştık. İş dünyası yaraların 
sarılmasında en aktif rol 
oynayanların başında geldi.

Belki de en örgütlü kesim 
olduğu için yardımlaşmada 
doğru işlere imza attılar. 
Deprem sonrası ilk hare-
kete geçen Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu oldu. 
Çok kısa bir süre içinde 
bölgedeki oda başkanları ile 
görüşmeler yapılmış fela-
ketin büyüklüğü konusunda 
bilgi sahibi olunmuştu.

Hemen yola çıkıldı. 
Hisarcıklıoğlu’na kısa süre 
içinde depremin vurduğu 
kentlerden Adana’nın Sa-

nayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da katıldı. Başka 
oda başkanları da kısa süre içinde ekibe dahil  
oldu. Gelemeyenler de lojistik için seferber oldu.

İlk adım ‘ne isteniyorsa yapılmalı’ uygulaması  
ile atıldı. Sonrasında yaşanabilir, depreme 
dayanıklı kentlerin kurulması için büyük  
projenin hayata geçmesi kararı alındı.

Başkan Hisarcıklıoğlu harekete geçerken Nurten 
Öztürk başkanlığındaki Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu çoktan 
bölgedeki başkanlardan ihtiyaç tespiti almıştı.

Çünkü onlar orman yangınları sırasında kriz 
masası oluşturmuşlardı. Bu masa hemen harekete 
geçti ve kadın girişimciler deprem yaralarının 
sarılması için ilk adımları attılar. Özellikle Bölge 
Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı’nın bu  
konudaki önderliği kayıtlara geçecek boyuttaydı.

Kriz yönetimi ile ilgili ilk adımların ardından böl-
gedeki isimler de toparlanmış ve yaraların sarılması 

noktasında görüşlerini 
aktarmaya başlamıştı 
bile… En anlamlı açıkla-
malardan biri Abdulkadir 
Konukoğlu’dan geldi:

- Felaket çok büyük. 
Bunun da altından 
kalkacağız. Elbirliği 
ile yaraları saracağız. 
Gaziantep, Adıyaman ve 
bölge çok kısa sürede 
birlikte, dayanışma 
içinde ayağa kalkacak. 
Bunu kaybettiğimiz 
hemşerilerimiz için, 
onların geride bıraktığı 
yakınları için yapacağız.

Konukoğlu’nun ardından 
Malatya’nın önde gelen 
sanayicileri de fabrikaları 
depremzedelere açmaya 
başladı. Ahmet Akbalık, 
Vahap Küçük fabrikaları ile 
Malatya’nın sıcak yuvası 

YORUM

TGRT Haber TV Ekonomi Müdürü

İş dünyası depremde yaraların
sarılması için doğru sınav verdi
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Abdülkadir Konukoğlu Ahmet Akbalık

Vahap Küçük Hüseyin Bozdağ
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oldular. Koruma Şirket-
leri Grubu da Hatay’a 
sahip çıktı.

Tam bu sırada böl-
gede seyyar mutfaklar 
açan Türkiye Yemek 
Sanayicileri Derne-
ği Başkanı Hüseyin 
Bozdağ harekete geçti. 
Mutfaklar açtı. Kimseyi 
gıda konusunda sıkın-
tıda bırakmayacağız 
mesajı verdi.

Kriz yönetiminin 
doğru yapılması için 
verinin önemli oldu-
ğunu çok acı çekerek 
anladık. Türkiye’nin 
önemli araştırmacı-
larından Volkan Kılıç 
Türkiye’nin afetlerde 
etkili adımlar atabil-
mesi için veriye dayalı 
çalışma yapılması 
gerektiğinin altını çizdi 
ve geleceğe yönelik  
ilk mesajı verdi.

Geleceğe yönelik 
mesajlardan biri de iş 
dünyasının tecrübeli 
isimlerden Mehmet 
Reis’ten geldi. Şu ifa-
deleri geleceğe yönelik 
en önemli mesajdı:

- Biz risk yönetimi-
ni iyi yapmalıyız. Risk 
yönetimi ne kadar iyi 
olursa kriz yönetimin-
de daha az zorlanırız. 
Tarlayı ekerken ilk 
yaptığımız iş toprak 
etüdü. Binaları yapar-
ken, kentleri kurarken 
mutlaka zemin etüdü 
yapılmalı. Bu konuda 
artık kararlı olmalıyız.

Aman zemin etü-
dü yapmadan yeni 
kentler kurmaya 
çalışmayalım… Önce 
zemin etüdü sonra ona 
uygun yapılaşma… 
Türkiye’nin bu hakkı 
var artık. Daha fazla acı 
çekmek istemiyoruz.

2022’de Türkiye yüzde 5.6 büyüdü
milli gelir 10 bin 665 dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
2022 büyüme rakamlarını açıkladı. 
Türkiye ekonomisi 2022 yılında 

yüzde 5.6 büyüdü. Yılın dördüncü çey-
reğinde ise büyüme rakamları yüzde 3.5 
oldu. Öte yandan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 
(GSYH) tahmini, 2022 yılının dördüncü 
çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 106.2 artarak 
4 trilyon 800 milyar 717 milyon TL oldu. 
GSYH’nin dördüncü çeyrek değeri cari 
fiyatlarla ABD doları bazında 262 milyar 
669 milyon olarak gerçekleşti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla 
GSYH, 2022 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 107 artarak 15 trilyon 6 milyar 574 
milyon TL oldu. 2022 yılında kişi başına 
GSYH cari fiyatlarla 176.589 TL, ABD do-
ları cinsinden 10.655  olarak hesaplandı.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelen-
diğinde; 2022 yılında bir önceki yıla göre 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans 
ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri 
yüzde 21.8, hizmet faaliyetleri yüzde 11.7, 
mesleki, idari ve destek 
hizmet faaliyetleri yüzde  
9.9, bilgi ve iletişim faa-
liyetleri yüzde 8.7, diğer 
hizmet faaliyetleri yüzde 
5.8, kamu yönetimi, eğitim, 
insan sağlığı ve sosyal 
hizmet faaliyetleri yüzde 
4.8, gayrimenkul faaliyetleri 
yüzde 4.3, sanayi yüzde 
3.3 ve tarım sektörü yüzde 
0.6 arttı. İnşaat sektörü  
ise yüzde 8.4 azaldı.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim 
harcamaları, 2022 yılında bir önceki yıl zin-
cirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 19.7 
arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının 
GSYH içindeki payı yüzde 57.5 oldu. 2022 
yılında bir önceki yıla mal ve hizmet ihracatı 
yüzde 9.1, ithalatı is yüzde 7.9 arttı. Mal ve 
hizmet ihracatı, 2022 yılının dördüncü çey-
reğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 
3.3 azalırken ithalatı yüzde 10.2 arttı.

İşgücü ödemeleri 2022 yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 82.7 artarken, net işletme 
artığı/karma gelir yüzde 115.2 arttı. 2022 
yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü 
ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 103.3 artarken, net işletme 
artığı/karma gelir yüzde 104.9 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla 
Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 
geçen yıl yüzde 30.1 iken bu oran  
2022 yılında yüzde 26.5 oldu. Net işlet-
me artığı/karma gelirin payı ise yüzde 
52.5’ten yüzde 54.5’e yükseldi.

2022’DE HANGİ SEKTÖR NE KADAR BÜYÜDÜ?

TÜRKİYE HANGİ ÇEYREKTE NE KADAR BÜYÜDÜ?
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Adana’da 1964’te doğan Süleyman 
Sönmez, ilk ve orta öğrenimini bu 

kentte tamamladı. Orta öğreniminin 
ardından, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Bölümü’nü 
bitirdi. Aile şirketleri olan Sönmez Tekstil’de 
iş yaşamına başlayan Sönmez, 1992’de 
Almanya’da kurduğu Sönmez Textil GMBH 
ile uluslararası alanda da iş hayatına devam 
etti. Aynı zamanda Süleyman Sönmez STS 
Group Yapı Sistemleri Ltd. Şti.’yi kurdu.

1999-2002 döneminde AGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanlığı, 2000-2002 döneminde 
Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu 
Başkan Vekilliği, 2011’de ADSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Sönmez; 
2013’te kuruluşunu gerçekleştirdiği Adana 
Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı 
ve ÇUKUROVASİFED Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2013’te seçimlerinde inşaat grubunun 
temsilcisi olarak ADASO Meclisi’ne giren 
Sönmez aynı zamanda Güney Eğitim Vakfı, 
Adana Güçbirliği Vakfı, GYODER, Adana 
Kent Konseyi (Kurucu Üye) gibi birçok 
sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev 
yapıyor. Sönmez, Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu (TÜRKONFED)’de 2015-
2018 yılları arasında Yönetim Kurulu  
Başkan Yardımcılığı ve 2018-2021 yılları 
arasında yeniden TÜRKONFED Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

SÜLEYMAN SÖNMEZ KİMDİR?
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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederas-
yonu (TÜRKONFED) Başkanı Süley-
man Sönmez, Adana’da yaşayan iş 

insanı olarak iki büyük depremi de yakından 
hissetti. Hemen arkasından, afet bölgesine 
yardım için yoğun bir çalışmaya girişti. Böl-
geyi tümüyle dolaşan Süleyman Sönmez’le 
ağır darbe alan illerdeki ticaret ve sanayi 
kuruluşlarının durumunu konuştuk.

- Sayın Sönmez, deprem sırasında 
bölgede miydiniz? Depremi  
doğrudan yaşadınız mı?

- 6 Şubat’ta memleketim Adana’daydım. 
İlk depreme evimde, aynı gün yaşanan 
ikinci büyük depreme ise İstanbul’da 
kurduğumuz TÜRKONFED Kriz 
Masası’na bölgeden destek vermek 
üzere çalışmalarımı yürüttüğüm ofisimde 
yakalandım. Ardından iki hafta boyunca 
bölgede kalarak, depremden etkilenen 
tüm şehirlerimizi ziyaret ettim, bu büyük 
felakete tanık oldum. Gerçekten çok 
büyük bir acı yaşıyoruz. Ölenlere Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum. Şu anda da deprem 
sonrası çalışmalarımızın koordinasyonu için 
bölgeye gidip gelmeye devam ediyorum. 

► AFET YÖNETİMİ ÇALIŞMALARINA  
5 YIL ÖNCE BAŞLADIK

- TÜRKONFED Başkanı ve ekibi  
olarak bölgede ne gibi ve nasıl  
çalışmalar yürütüyorsunuz?

-TÜRKONFED olarak biz depremlerin 
ülkemiz özelinde yarattığı riskin, insani 
ve sosyoekonomik açıdan bir memleket 

meselesi olduğunu düşünüyor, bu konuda 
ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Öncelikle 
bu çalışmalardan kısaca bahsetmek 
isterim. 2018 yılında açıkladığımız 5 K+1 
(Kurumsallaşma, Küresel Rekabetçilik, 
Kapsayıcılık, KOBİ ve Kadın+Kriz 
Yönetimi) stratejimiz kapsamında “Kriz ve 
Afet Yönetimi”ni özel olarak ele alarak, iş 
dünyasının yol haritasını da ortaya koyacak 
çalışmalar yapmaya başlamıştık. Hatta 
bu kapsamdaki çalışmalarımız da aynı yıl 
Hatay’da imzaları atılan uluslararası bir 
işbirliği ile başladı. TÜRKONFED olarak, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) ile birlikte işletmeleri deprem, 
yangın, sel ve mülteci krizi başta olmak 
üzere doğal afet ve karmaşık acil durumlara 
karşı güçlendirmek amacıyla uluslararası 
bir platform olan Connecting Business 
initiative’ı (CBi), Türkiye’ye taşıdık. Bu 
ortaklıkla kurulan CBi Türkiye, işletmelerin 
afet ve karmaşık acil durumlardan daha 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez: 

OSb’lerin dışındaki esnaf  
ve kObİ’lerde yıkım büyük

Türkonfed Başkanı Süleyman Sönmez, “Depremle birlikte neredeyse tamamen duran ekonomik 
hayat, ilk haftanın ardından bazı şehirlerimizdeki OSB’lerde kısmen yeniden başladı. Bazı iş 
insanları sağlam durumdaki fabrikalarını, çalışanları ve aileleri için barınma alanlarına dönüş-
türdü. Küçük sanayi sitelerine baktığımız zaman gerek yapı kalitesinin gerek altyapının OSB’lere 
nazaran daha zayıf olması nedeniyle buralardaki toparlanma daha uzun sürebilir.” dedi.

BÜYÜK FELAKET

TÜSİAD Başkanı Orhan  
Turan ve TÜRKONFED  
Başkanı Süleyman Sönmez 
deprem bölgesinde.



az etkilenmesi, afetlerle doğabilecek 
zararlardan sonra ise daha hızlı 
toparlanmaları amacıyla faaliyet gösteriyor. 

CBi Türkiye Platformu ile Kahramanma-
raş merkezli deprem sonrasında Meksika 
ve Japonya’dan arama kurtarma ekipleri de 
ülkemize ilk gelen ekipler arasındaydı. Yine 
bu zamana kadar gerek kendi bünyemizde 
gerekse ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile 
afet ve krizlere hazırlık kapsamında pek 
çok çalışma yürüttük. İşletmelerde Daya-
nıklılık Projesi, KOBİ’lerde Dayanıklılık 
Raporu, İstanbul Depremi Senaryosu İş 
Dünyası Hazırlık Raporu, Sektörler İstanbul 
Depremi’ne Ne Kadar Hazır Raporu  
gibi proje ve raporlar hazırladık. 

► HIZLI VE PLANLI HAREKETE GEÇTİK
- Bunlar gerçekten çok önemli faaliyet-

ler. Elbette yol haritaları, planlar ve rapor-
lar size bu afette çok yardımcı olmuştur. 

- Son beş yıldır afet konusuna hazırlan-
dığımız için bu depremde de olayın şokunu 
ilk atlatan kurumlardan biri olduk ve çok 
hızlı bir şekilde harekete geçtik. TÜRKON-
FED ve TÜSİAD öncülüğünde oluşturdu-
ğumuz Deprem Destek Ağı ile de bölgede 
ziyaretler gerçekleştirdik. Kamu ve yerel 
yönetimler, OSB’ler ve küçük sanayi siteleri 
başta olmak üzere iş dünyası ve sivil top-
lum kuruluşlarıyla görüştük, işbirliği içinde 
hareket ettik. Ayrıca bölgedeki 5 federas-
yonumuz ve 44 derneğimiz aracılığıyla çok 
hızlı bir şekilde koordinasyon sağlayıp, 
acil ihtiyaçların karşılanması için çalıştık. 
Bölgeye yüzlerce TIR ile gıdadan çadıra 
ihtiyaç malzemesi, iş makineleri ulaştırdık, 
aşevleri kurduk. Konaklama hizmeti veren 
bazı üyeler otellerini depremzedeler için 
açtı. Uluslararası arama kurtarma ekipleri-
nin deprem bölgesindeki ulaşımı ve lojistik 
ihtiyaçlarını karşıladık. Bölgedeki çalışma-
larımız aralıksız olarak devam ediyor. 

► KÜÇÜK SANAYİ BÜYÜK HASAR ALDI
- İş dünyası, sanayi, ticaret açısından 

bölgedeki genel görüntü nasıl?
- Depremin ardından yaklaşık 20 OSB’yi 

ziyaret ettim. Depremle birlikte neredeyse 
tamamen duran ekonomik hayat, ilk 
haftanın ardından bazı şehirlerimizdeki 
OSB’lerde kısmen yeniden başladı. 
Bazı iş insanları sağlam durumdaki 
fabrikalarını, çalışanları ve aileleri için 
barınma alanlarına dönüştürdü. Küçük 
sanayi sitelerine baktığımız zaman gerek 
yapı kalitesinin gerek altyapının OSB’lere 

nazaran daha zayıf olması nedeniyle 
buralardaki toparlanma daha uzun 
sürebilir. Adıyaman, Kahramanmaraş ve 
Hatay’da özellikle KOBİ’lerin oluşturduğu 
ve OSB’lerin yan sanayisi olarak tedarik 
zincirinin parçası olan işletmelerimiz büyük 
hasar aldı. Sanayi bölgelerinin dışında yer 
alan esnaf ve KOBİ’ler için de acının ve 
yıkımın boyutu maalesef çok büyük…

► OSB’LERDE YÜZDE 25 GİBİ ZARAR VAR
- OSB’lerde veya dışındaki sanayi 

kuruluşlarında yıkım, tahribat sayısı, 
oranı hakkında bilginiz var mı?  
Kentlere göre değişiyor mu?

- Uydu verileri ve sahadan aldığımız 
bilgilere göre Kahramanmaraş’ta 
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İLLERİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYLARI

Öncül analizimize göre 10 OSb’mizde hafif, orta veya 
ağır hasarlar tespit edildi. Genel olarak değerlendirir-

sek OSb’lerde yüzde 25 gibi bir zarar var ama onları besle-
yen küçük sanayi siteleri zor durumda. yan sanayi özellikle 
Hatay’da tamamen bitti, Adıyaman’da bin işletmeye ev 
sahipliği yapan küçük sanayi sitesinin yüzde 60’ı yıkıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE İLLERİN NÜFUS YAPISI
İl Hanehalkı  Nüfus  Toplam Nüfustaki Nüfus
 Sayısı  Payı (%) Yoğunluğu
Adana	 632.875	 2.274.106	 2,7	 163
Şanlıurfa 411.421 2.170.110 2,5 114
Gaziantep	 522.947	 2.154.051	 2,5	 312
Diyarbakır 394.867 1.804.880 2,1 119
Hatay	 449.151	 1686.043	 2,0	 287
Kahramanmaraş 311.458 1.177.436 1,4 82
Malatya 230.499 812.580 1,0 69
Adıyaman 155.300 635.169 0,7 90
Osmaniye	 156.199	 559.405	 0,7	 177
Kilis 40.020 147.919 0,2 102
10 İl Toplamı 3.304.737 13.421.699 15,7 151
(Kaynak: TÜİK, 2021)

İller İhracat Payları (%) Milyar Dolar  
Gaziantep	 4,64	 10.52
Hatay	 1,57	 3.56
Adana	 1,33	 3.01
Kahramanmaraş 0,65 1.46
Malatya 0,20 0.46
Diyarbakır 0,13 0.29
Osmaniye	 0,16	 0.37
Şanlıurfa 0,11 0.26
Adıyaman 0,04 0.10
Kilis 0,04 0.10
10 İl Toplamı 8,72 19.76
(Kaynak: TİM, 2022)
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OSB’lerimiz ciddi hasarlar alırken 10 il 
genelinde tüzel kişiliği bulunan 53 OSB ve 
Özel Endüstri Bölgelerinin çoğu depremi 
hafif hasarlar veya hasarsız atlattı. Öncül 
analizimize göre 10 OSB’mizde hafif, orta 
veya ağır hasarlar tespit edildi. Genel 
olarak değerlendirirsek OSB’lerde yüzde 
25 gibi bir zarar var ama onları besleyen 
küçük sanayi siteleri zor durumda. Yan 
sanayi özellikle Hatay’da tamamen bitti, 
Adıyaman’da bin işletmeye ev sahipliği 
yapan küçük sanayi sitesinin yüzde 60’ı 
yıkıldı. Ayakta kalan hafif ya da orta hasarlı 
işletmelerimiz de makine teçhizat ve 
atölyelerinde ciddi bir yıkım yaşadı. 

► EN BÜYÜK SORUN İŞGÜCÜ KAYBI
- Sanayi kuruluşlarının yeniden 

çalışması ne kadar zamanda  
mümkün? Üretim, tedarik, istihdam, 
ulaşım, iletişim açısından ne gibi 
sorunlarla karşı karşıyasınız?

- Deprem bölgesindeki işletmeler açı-
sından en büyük sorun yapısal hasar değil 
göç, yaralanma ve psikolojik şok nedeniyle 
iş gücü kaybı. Fabrikaların üç çalışanından 
ikisi yok, patronunu kaybeden işçi var, işçi-
sini kaybeden patron var. Bu bölgelerde yer 
alan KOBİ’lerimizin üretimi başka yerlere 
taşımak için kaynakları bulunmuyor ancak 
bugün büyük bir göç var. Dolayısıyla dep-
rem bölgesinin insanını orada tutabilmek 
için barınmaya müsait konteynerlerden 
müteşekkil geçici ikamet alanları kurulmalı. 
Bu barınma alanları OSB’ler ya da Küçük 
Sanayi Siteleri ile entegre edilirse en azın-
dan istihdam ve iş gücü kaybından dolayı 
göçün önlenmesi, çalışanların güvenli 
olarak barınma ve temel ihtiyaçlarının kar-
şılanması mümkün olacak. OSB’ler sağlam 
altyapılar nedeniyle sürdürülebilir olarak bu 
yerleşkelere gerekli desteği sağlayacaktır. 
Böylelikle iş gücünün barınma sorununun 
OSB’lerde bir göç dalgasına neden ol-
masının önüne geçebiliriz. Depremzede 
yurttaşlarımızın barınma sorununa çok hızlı 
yanıt vermezsek sadece OSB’leri ve sanayi 
üretimini değil bu illerimizde daha önce 
yakalanmış bütün potansiyelleri ve  
yetenekleri de kaybetmiş oluruz. 

► OSB’LERİN HEDEFİ MART’TA  
AYAĞA KALKIP ÜRETİME BAŞLAMAK

Bakanlıklar ve ilgili kurumlar hızla 
altyapı sorunlarını giderseler de enerji 
iletiminde sorunlar ve aksaklıklar devam 
ediyor. Bu şartlar altında hammadde ve 

tedarik zinciri konusunda sorun olmadığını 
söylemek yanlış olur ancak günden 
güne gerekli altyapı çalışmalarının ve 
ihtiyaçların giderileceğini düşünüyoruz. 
Barınma, tedarik, hammadde ihtiyaçları 
karşılanır, ulaşım ve enerji dahil altyapı 
sorunları çözülürse OSB’lerin hedefi 
mart ayı içerisinde üretime başlamak. 
Hizmet sektöründe ise durum çok daha 
karmaşık ve zor görünüyor. Şehir ile iç 
içe olan hizmet faaliyetlerinin normale 
dönmesi şehirlerin yeniden inşasına bağlı. 
Dolayısıyla hizmet sektörünün sanayi 
ve tarıma kıyasla daha uzun sürede 
toparlamasını bekliyoruz.

► KOBİ’LERE YÖNELİK ÖZEL  
POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİ

- TÜRKONFED’in üye kuruluşlarının 
temsilcileri, yeniden ekonomi ve 
ticaretin normale dönmesi için  
ne tür taleplerde bulunuyorlar?

TÜSİAD ve TÜRKONFED heyeti bölgede incelemeler 
yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

TÜSİAD ve TÜRKONFED heyeti  
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  
ile bilgi alışverişinde bulundu.
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- Başta Hatay-Kahraman-
maraş-Adıyaman ve bu aralık-
ta bulunan diğer illerin ilçeleri 
olmak üzere bölge ekonomisi 
baştan aşağı değişti. Bu 
nedenle aralarında çok sayıda 
üyemizin de bulunduğu iş 
dünyası, acil ihtiyaçlar karşı-
landıktan sonra eski yapıdan 
daha etkin bölgesel kalkınma 
süreci sağlayacak uzun vadeli 
adımlar atılmasını bekliyor. 

Bölgenin ihracatı 20 milyar 
dolara yakın ancak ülkemizin 
ihracatına toplam katkısına 
bakarsak bu rakam 40 milyar 
dolara yaklaşıyor. Şu anda 
hem bölge halkının hem de iş 
dünyasının ihtiyaçları TIR’lar 
ile ulaştırılıyor olsa da bunun 
sürdürülebilir olmadığı aşikâr. 
Dolayısıyla her şeyden önce 
bölgenin ayağa kalkmasını, 
kendi kendine yetebilmesini 
sağlamamız gerekiyor.

Ekonomimizin belkemiğini 
oluşturan KOBİ’lerimiz 
de depremden önce var olan ekonomik 
kırılganlıklarla başa çıkmak için çabalıyordu. 
Şimdi bu kırılganlıklara afetin etkileri de 
eklendi ve yer değiştirme ihtiyacı, kilit 
personel kaybı, tüketici davranışlarındaki 
değişiklikler, tedarik zincirindeki aksamalar 
gibi sorunlar yaşanmaya başladı. Bu 
nedenle afet sonrası bölgesel kalkınmanın 
hızla sağlanması için KOBİ’lerimize yönelik 
özel politikaların da geliştirilmesi gerekiyor.

► ÖZEL KGF KREDİSİ ÇIKARILMALI
- Bölgedeki girişimcilerin mali yüküm-

lülükleri, vergi ödemeleri, bankalarla 
olan ilişkilerinde kimi düzenlemeler, er-
telemeler yapıldı. Bunlar yeterli bulunu-
yor mu? Devletten ne gibi talepleri var?

- Deprem bölgesinde başta KOBİ’ler 
olmak üzere işletmeler menkul ve 
gayrimenkul kayıplarına maruz 
kaldığından teminat sunarak işletme 
sermayelerini düzeltmeleri çok güç. Bu 
işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacı için 
özel KGF kredisi gerekiyor. Finansmana 
erişim sorunu, işletmelerimiz için artık 
ayakta kalma meselesi haline geldi. 

► KİRA ÖDER GİBİ FABRİKA SAHİBİ OLSUNLAR
- Bir yandan kalıcı konutlar için temeller 

atılırken, bölge kentlerinin bir daha böyle 

bir yıkımla karşılaşmaması, sosyal haya-
tın,  ticaret ve sanayinin güçlü işleyebilme-
si için nasıl bir yol haritası izlenmelidir?

- Bu noktada TÜRKONFED olarak 
uzun yıllardır ısrarla vurguladığımız “TOKİ 
Modeli ile Bölgesel Kalkınmaya Destek 
Sağlanmalı: KOBİ’ler Kira Öder Gibi 
Fabrika ve Atölye Sahibi Olsun” önerimizi 
hatırlatmak isterim. Bu model ile kent 
hayatı ve yerleşimlerin içerisinde yer alan 
yan sanayinin ve hizmetler sektörünün 
yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerimiz için 
hem çevresel hem iktisadi anlamda yeni bir 
planlama ile pozitif etki oluşturan bir üretim 
kümelenmesi yaratılabilir. İlgili makamlar 
konut inşasının yanı sıra atölye ve  
fabrika tesisine de odaklanmalıdır.

► SOSYO-EKONOMİK YATIRIMLARA ÖNCELİK
Yol haritasına bakacak olursak, her 

şeyden önce elde kalan yapısal unsurlar 
ile en büyük hazinemiz insan gücümüzü 
en verimli şekilde birleştirecek, merkezi-
ne insanı alan 1-2 yıllık sosyo-ekonomik 
yatırımlara öncelik vermeliyiz. Bölgesel 
kalkınma düzeyini orta vadede korumak ve 
uzun vadede tekrar kalkınma patikasına 
girmek için de bazı temel önlemler alınabi-
lir. Bu noktada altyapıların yeniden depre-
me dayanıklı imarı ve konutların yeniden 
yapılandırılması kadar önemli olan bir diğer 

TÜRKONFED’in konteynerleri  
deprem bölgelerinde kuruldu.

2018 yılında açıkladığımız 5 k + 1 (kurumsallaşma, küresel 
Rekabetçilik, kapsayıcılık, kObİ ve kadın + kriz yönetimi) 

stratejimiz kapsamında “kriz ve Afet yönetimi”ni özel olarak ele 
alarak, iş dünyasının yol haritasını da ortaya koyacak çalışmalar 
yapmaya başlamıştık. Hatta bu kapsamdaki çalışmalarımız da aynı 
yıl Hatay’da imzaları atılan uluslararası bir iş birliği ile başladı.
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husus süreçlere toplumsal 
iştiraktir. Toplumun yeniden 
inşa sürecine katılımı uzun 
vadeli başarı ve toparlanma için 
gereklidir. Bölgedeki yurttaşların 
ve kurumların etkileşim içinde 
olmasının; ihtiyaçların karşıla-
masını ve sürdürülebilir kalkın-
manın teşvik edilmesi  
için son derece önemli  
olduğunu düşünüyoruz. 

Bir diğer önemli konu, ekono-
mik yeniden inşa süreci, doğal 
afetten etkilenen ülkeye özgü 
olmalıdır. Bu nedenle örnekleri 
bulunan 7.8 depremin ekono-
mik etkilerinin makroekonomik 
ve sosyo-ekonomik analiz bo-
yutuyla ilgili ayrıntılı incelemeler 
yapılmalı. Etki analizleri doğru 
politikaların kurgulanmasında 
yardımcı olacaktır. Hem ulusal 
hem bölgesel bazda ileriye 
yönelik yapılması gereken dep-
rem riski ve ekonomik hazırlık 
çalışmalarında bilimsel yakla-
şımın ön plana çıkarılmasını 
önemsiyoruz. Bununla birlikte 
topraklarının çok büyük bir 
kısmı deprem kuşağında olan 
ülkemizde; depremle ilgili yasal düzenleme ve 
kurumsal yönetim konuları gündeme alınıp, 
‘depreme dayanıklı daha iyi bir şehir planlama-
sına doğru’ örgütlenmelere fırsat verilmelidir.

► 84.1 MİLYAR DOLARLIK HASAR HESAPLADIK
- Bu yıkımın Türkiye ekonomisine  

toplam maliyetinin ne kadar  
olacağını düşünüyorsunuz? 

- TÜRKONFED olarak Kahramanmaraş 
merkezli depremlerin ekonomik etkilerine 
yönelik bir ön değerlendirme raporu hazırla-
dık. 1999 yılında yaşanan Marmara depremi 
verilerinin kullanıldığı metodoloji esas alınarak 
can kaybı ve mali hasara yönelik öngörülerin 
olduğu rapora göre bu depremler 84.1 milyar 
dolarlık mali hasar yaratacak. Bu mali kay-
bın 66.2 milyar dolarını güncel konut hasarı, 
13.2 milyar dolarını milli gelir kaybı, 4.7 milyar 
dolarını ise iş günü kaybı oluşturuyor. 2023 yılı 
büyümesinde üretim ve iş günü kaynaklı yüzde 
1.6 ila 1.7 arasında negatif bir baskı oluşacağı-
nı öngörüyoruz. Konut stoku ve yapım kayıpları 
ile birlikte büyümenin 2023 yılında yaklaşık 
4 puanlık bir kayıp yaşaması mümkün. Do-
layısıyla yılı eksi bir büyüme ile kapatabiliriz. 
Nitekim 1999’u izleyen 3 yılda ortalama büyü-

mede depreminin yarattığı ekonomik kayıp eksi 
6.7 puan olarak yansımıştı. Bunda elbette kriz 
ortamı, kamu maliyesi, kurumsal kapasitenin 
kullanımı ve ekonomik aktivitelerde etki etti 
ancak en büyük etken depremdi. 

► EKONOMİK TOPARLANMA  
RAPORU HAZIRLIYORUZ

Öte yandan ön tespitlerimizi paylaştığımız 
çalışmamızın ardından kapsamlı bir deprem 
sonrası “Ekonomik Toparlanma” raporunun 
hazırlıklarına da başladık. Bu raporumuzda 
sadece konut-üretim-iş gücü değil aynı 
zamanda OSB’ler dahil deprem bölgesindeki 
kentlerimizin yeniden toparlanması için 
önerilerimizi ve yol haritasını da  
kamuoyunun bilgisine sunacağız. 

Son olarak, önümüzdeki dönemde başta 
deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin 
genelinde sürdürülebilir yaşam alanları 
yaratmak zorundayız. Ülkemizdeki tüm 
binaların güçlendirilmesi için 450 milyar 
dolar gerekiyor. Bu gerçekten de çok büyük 
bir maliyet ancak bizim yapı şeklimizi 
değiştirmemiz, bazı bölgelerde daha hafif 
binalara yönelmemiz, doğru kurgu ve  
planlarla kentleri inşa etmemiz gerekiyor.

BÜYÜK FELAKET

merkezine insanı alan 1-2 yıllık sosyo-ekonomik yatırımlara 
öncelik vermeliyiz. bölgesel kalkınma düzeyini orta vadede 

korumak ve uzun vadede tekrar kalkınma patikasına girmek için 
de bazı temel önlemler alınabilir. bu noktada altyapıların yeniden 
depreme dayanıklı imarı ve konutların yeniden yapılandırılması 
kadar önemli olan bir diğer husus süreçlere toplumsal iştiraktir. 
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Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar:

Çekilen takımlar için UeFA
ve FıFA fonları kullanılmalı

HABER MERKEZİ

Büyük depremlerin çok sayıda kente 
verdiği müthiş tahribat sonucu 
futbol kulüpleri de çaresizlik içinde 

kaldı. Hatayspor ve Gaziantepspor’u 
Süper Lig’den ve çok sayıda takımı diğer 
liglerden çekilmeye mecbur bırakan bu 
ağır darbeler sonrasında futbol ekonomis-
ti Tuğrul Akşar neler yapılabileceği konu-
sunda biraz daha farklı bir yaklaşımda bu-
lunuyor. Tuğrul Akşar, Global Sanayici’nin 
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

- Sayın Tuğrul Akşar, yaşadığımız bu 
müthiş depremler onbinlerce insanımı-
zın canına maloldu. Depremin her yön-
lü etkilerini ele aldığımız dosyamızda 
sizinle futbolun yaşadığı zararları ko-
nuşmak istiyoruz. Depremin doğrudan 
yıktığı Gaziantep ve Hatay’ın Süper 
Lig’de oynayan takımları ve diğer lig-
lerden 7 takım çekildiğini açıkladı. Fut-
bol Federasyonu, bu takımlarla yapılan 
maçlarda diğer takımın hükmen galip 
gelmiş sayılacağını ve 3 puan alacağını 
açıkladı. Bu yöntem doğru bir yöntem 
mi ve daha önce de uygulandı mı?

- Tabii ki olağanüstü bir durum olduğu 
için böyle bir çözüm buldular. Daha önce, 
buna benzer durumlarda da çekilen ta-
kımlara bunu uygulamışlardı. Federasyon 
doğal afet dolayısıyla bu yola gitti ama 

aslında böyle yönetilmeyebilirdi. Bence 
etik bir davranış olmadı. Bu takımlar kendi 
istedikleri için bu turnuvaya çıkmıyor 
değiller. Oyuncuları öldü, yakınları öldü, 
tesisleri yıkıldı. Mecburen çekildiler. 

Olayın bir yönetsel kısmı, bir de finan-
sal kısmı var. Süper ligde zaten kulüplerin 
finansal sorunları vardı. Pandemi öncesi 
gelir düzeyine bile henüz ulaşamamışlar-
dı. Yavaş yavaş Avrupa ve Türk futbolu 
kendisini toparlamaya çalışırken bu olayı 
yaşadık. Süper Ligdeki iki takım artık 
mücadele edemeyecek. 

► YÜZDE 10-15 KÜÇÜLME YAŞANIR
Burada sadece bu iki takımın ligde 

olmamasını değil başka yönlerini de 
vurgulamak gerekir. Bu yıkıma uğrayan 

Tuğrul Akşar, “UEFA ve 
FIFA’nın çok büyük nakit 
fonları var. Bunlar sadece sportif 
örgütler değil aynı zamanda 
ekonomik-sportif örgütler. 
UEFA’nın 2 milyar euronun 
üzerinde, FIFA’nın milyarlarca 
dolar bankalarda varlığı var. 
Bu fonlardan yararlanmak için 
başvuruda bulunulmalı” dedi. 

Tuğrul Akşar
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kentlerde 14 milyon insan yaşıyor. Futbolla 
yakından ilgilenen kişilerin sayısının 500 
bin olduğunu varsaysak, mecburen fut-
boldan uzaklaşacak bu kişiler üzerinden 
deprem sonrası ciddi miktarda maddi kayıp 
olacağını düşünebiliriz. Yayıncı kuruluşun 
abone sayısında azalma olmasını doğal 
olarak bekliyorum. Aynı zamanda maç ya-
pılamayan stadlardaki maç günü gelirlerinin 
elde edilemeyecek olması de maddi ka-
yıptır. Depremin yaratmış olduğu atmosfer 
ve iklim de insanları biraz futboldan uzak 
tutacaktır. Her ne kadar futbol gibi etkinlik-
ler insanları rahatlatsa da şu ortamda maç 
izlemek bile kimsenin içinden gelmiyor. 

Bu ortam stadlara gelen seyirci sayısını, 
kulüplerin logolu ürün satış miktarını olum-
suz etkileyecektir. Bunların hepsini göz 
önünde bulundurduğunuz zaman, futbol 
ekonomi pastasında yaklaşık yüzde 10-15 
oranında küçülme olacağını tahmin edebi-
lirsiniz. Türk futbolunun değerininyaklaşık 7 
milyar TL olduğu hesaplanıyor ve böylece 1 
milyar liraya yakın kayıp olacağını düşü-
nüyoruz. Elbette bu hesaplar kesin değil, 
tahmini olarak yapılıyor. 

► KULÜPLERİN BORÇLARI HIZLA ARTIYOR
- Finansal açıdan bakarsak hangi nok-

talara değinmek gerekir?
- Türk futbolu net olarak borçlu durum-

da. Federasyon Başkanı da bunu açıkladı. 
Süper Lig kulüplerinin 25 milyar lira bor-
cu bulunuyor. Bu borç, 2019 yılındaki ilk 
yapılandırma sırasında 15 milyar liraydı. 
Demek ki geçen 3 yıllık süre içerisinde 
kulüplerin borcu 10 milyar lira daha artmış. 
Bu çok doğaldır, çünkü yükselen enflasyon 
nedeniyle faiz oranları ve finans maliyetleri 
arttı. Pandemi döneminde gelirler düştü. 
Gelirler düşünce kulüpler fon açığı nede-
niyle daha çok finans-
man ihtiyacı duydular. 
Finans maliyetleri 
de artınca bu sefer 
zararları arttı. Artan 
zararlar da kulüplerin 
özkaynaklarını eritti.

UEFA’nın son 
olarak yayınlanan bir 
raporu var. Buna göre 
Türk futbol kulüpleri-
nin 600 milyon euro 
dolayında özkaynak 
açıkları bulunuyor. Bu 
çok büyük bir rakam. 
Bizdeki dengeler 

zaten sürdürülebilir bir yapının üzerinde 
olmadığı için üzerine deprem de gelince  
bu kırılganlık daha da artıyor. 

► KRİZ MASASI OLUŞTURULMALI
Bütün bunlar nedeniyle olayı bütün 

yolları ile ele alacak, büyük resmi görecek 
biçimde bir kriz masası oluşturulmalı. Böyle 
bir kriz masası oluşturulmadı. Bu masa 
sadece yurt içi değil yurt dışı kaynakların 
da harekete geçirilmesini sağlamalıydı. 
UEFA’nın ve FIFA’nın çok önemli kaynakla-
rı var. Uzun vadeli fonlara sahipler. Normal 
koşullarda Hatayspor ve Gaziantepspor’un 
gelecek yıl da Süper Lig’de oynama  
durumları şimdilik gözükmüyor. 

Karşılaştığımız bu çok büyük felaketin 

Futbol ekonomi pastasında yaklaşık yüzde  
10-15 oranında küçülme olacağını tahmin 

edebilirsiniz. Türk futbolunun değerinin yaklaşık  
7 milyar Tl olduğu hesaplanıyor ve böylece 1 milyar 
liraya yakın kayıp olacağını düşünüyoruz. elbette  
bu hesaplar kesin değil, tahmini olarak yapılıyor.

UEFA Başkanı  
Aleksander Čeferin

FİFA Başkanı  
Gianni Infantino

BÜYÜK FELAKET
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yarattığı sonuçların etkisini orta ve uzun 
vadede sportif anlamda azaltacak önlemler 
almada bizim imkanımız sınırlı. Var olan 
kaynaklar yerli yerinde kullanılmadığı için 
Türk futbolunun finansal dengesi bozulmuş 
durumda. Burada yapılması gereken, çok 
hızlı bir şekilde dünyanın futbol paydaşla-
rıyla harekete geçilmesi, onlarla ortak bir 
biçimde yaratılacak bir havuzun Türk futbo-
lunun zararını en aza indirecek biçimde ya-
pılandırmaya gidilmesi. Yani dünya futbolu 
harekete geçirilmeli. Anladığım kadarıyla 
bu çok fazla gündemde değil.

► FELAKET DÖNEMİ PLANI OLMALIYDI
- Sözünü ettiğiniz UEFA ve FIFA’ya 

ait fonlar afet, felaket dönemlerinde 
kullanılabilir mi?

- UEFA ve FIFA’nın çok büyük nakit 
fonları var. Bunlar sadece sportif örgütler 
değil aynı zamanda ekonomik-sportif 
örgütler. UEFA’nın 2 milyar euronun 
üzerinde, FIFA’nın milyarlarca dolar 
bankalarda varlığı var. Bu fonlardan 
yararlanmak için başvuruda bulunulmalı. 

Afet durumlarına karşı yedek akçeler 
oluşturulmalı. Afet durumlarında da bu fonlar 
harekete geçirilmeli. Karşılaştığımız durum-
lar sürekli riskler. Riski algılamayan kurumun 
krizi yönetmesi de mümkün değildir. Siz 
bu riskleri önceden hesap edip tedbirinizi 
almazsanız o zaman da çıkacak sonuçlarla 
baş edemezsiniz. Kriz sizi yönetmeye başlar. 

Türkiye’nin bir felaket dönemi planı 
olmalıydı. Örneğin, İstanbul’da veya 
başka bir yerde deprem olduğunda  
süper lig ve diğer ligler için neler 
yapılmalıdır. Onun için ne kadarlık 
havuz oluşturulmalı, nasıl kullanılmalı, 
uluslararası kuruluşlarla nasıl temasa 
geçilmeli ve onlardan nasıl fon sağlamalı. 

► OYUNCULARA ÖDENEN PARA 
GELİRLERİN YÜZDE 83’Ü OLDU

- Bu kulüplerin yeni döneme, gelecek 
yıla hazırlanmaları da çok zor olacak 
herhalde. Yüksek enflasyon maliyetleri, 
masrafları günden güne artırıyor. Ayrı-
ca, dünya futbolunda futbolcu fiyatları 
yıldan yıla zıplayarak çıkıyor. 

- UEFA 3 Şubat’ta bir rapor yayınladı. 
Kulüp lisanslama ve Finansal Sürdürü-
lebilirlik Karşılaştırması adı altında. Ora-
da, kulüplerin bu yıl bile pandemi öncesi 
gelirlere ulaşamadığı belirtiliyor. 2019-2021 
döneminde kulüplerin gelirleri düştü ama 
maliyetleri düşmedi. Aksine oyuncu ücret-

leri gerilemedi. Küresel düzeyde enflasyo-
nist bir ortam oluştu pandeminin hemen 
arkasından. Bu yüksek enflasyon dünya 
genelinde faizlerin yani finansman maliyet-
lerinin artmasına yol açtı. Faizler yükse-
lince borçlu kulüplerde ve ülkelerde finans 
maliyetleri artar. Bütün bunlar arttığı zaman 
da kulüpler yoğun biçimde borçlanmaya 
yöneldiler. Nitekim toplam borçları gelirleri-
nin yüzde 51’ine ulaştı. Pandemi dönemin-
de Avrupa futbolu 7.4 milyar euro  
gelir kaybetti. Buna karşılık oyunculara 
ödenen paranın gelirler içindeki payı  
yüzde 62’lerden yüzde 83’e çıktı. 

► ÖZKAYNAK AÇIĞI 630 MİLYON EURO
Bizim ülkemizdeki liglerde oynayan fut-

bol kulüplerinin zaten borçları çok yüksekti, 
yeterli gelir yaratamıyorlardı, özkaynakları 
da hızla erimişti. UEFA, Türkiye kulüpleri-
nin özkaynak açıklarının 630 milyon euro 
dolayında olduğunu belirtiyor. Şimdi böyle 
bir ligde üstüne üstlük deprem oldu. Yıllar-
dır, kulüplere ödenen naklen yayın gelirleri-
nin yüzde 2-3’ünü zor günlere karşı yedek 
akçe olarak tutmalarını öneriyorum. İhtiyaç 
olunca bu fonu futbolun emrine vermek 
gerekir. Bu yapılabilirdi ve hala yapılabilir.  
Bu felaket bana göre Türk futbolunun so-
runlarının daha da derinleşmesine  
yol açabilecek bir gelişme oldu. •

Türkiye’de liglerde oynayan futbol kulüplerinin 
zaten borçları çok yüksekti, yeterli gelir 

yaratamıyorlardı, özkaynakları da hızla erimişti. 
UeFA, Türkiye kulüplerinin özkaynak açıklarının 
630 milyon euro dolayında olduğunu belirtiyor.

BÜYÜK FELAKET
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Afet bölgesindeki kentlerin yenilenme-
si gibi çok büyük projeler gündeme 
gelince, önceki tecrübelere bakan 

herkes yeni kentlerin de dağınık, rastgele 
bir yapılaşmaya devam etmesinden olan 
endişesini dile getiriyor. Stratejik Yönetim 
Danışmanı Dr. Kamil Bayar ile yaptığımız 
söyleşide öncelikle bu konuda neler  
yapılması gerektiğini konuştuk. 

- Sayın Kamil Bayar, siz stratejik plan-
lama danışmanlığı veriyorsunuz. Afet 
bölgesinde 10 tane il tamamen yıkıldı ve 
diğerlerinde de büyük hasarlar var. Şim-
di yeni kentler kurmak için kolları sıvı-
yoruz. Bu kentlerin sonsuza kadar kalıcı 
biçimde baştan kurulması için nasıl bir 
stratejik planlama yapılması gerekir?

- Ben burada sert bir liderlik duruşuna 
ihtiyaç var diye düşünüyorum. Siyasi 
açıdan verilecek kararlar kimilerini üzüp 
kimilerini sevindirebilir, kimileri rantından 
olur. Öncelikle bunun iradeli, kararlı 
biçimde hayata geçirileceğine dair bir duruş 
gerekiyor. Ciddi bir liderlik duruşuna ihtiyaç 
var. Bunu sergileyebilirler mi emin değilim. 
Bu yapılmazsa zaman içinde yamalı bohça 
tarzı bir sonuç ile karşı karşıya kalıyoruz. 

Afet bölgesinde 50 -100 yıllık 
planlamalar yapılmalı

Via Danışmanlık Başkanı Dr. 
Kamil Bayar, “Türkiye’nin 
en büyük sorunlarından birisi 
ile karşı karşıya iken günü 
kurtarmak değil, 50-100 yıllık 
şehir planlamasının yapılması 
gerekiyor. Şehir planlamacılığında 
biz hiç iyi değiliz. Mind set diye 
bir deyim var biliyorsunuz, 
klasik ve sorunlu düşünce 
yapısını değiştirmemiz gerekiyor. 
Uluslararası alanda ödüller 
kazanmış şehir planlamacılarını 
devreye sokmalıyız” dedi. 

Stratejik Yönetim Danışmanı Dr. Kamil Bayar:

BÜYÜK FELAKET

DR. KAMİL BAYAR KİMDİR? 
İş dünyasına “Strateji ve Yönetim 

Danışmanlığı” hizmeti sunan Dr. 
Kamil Bayar, Endüstri Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu.  İşletme 
Yöneticiliği’nde yüksek lisans yapan 
Bayar, Yönetim-Organizasyon ala-
nında doktorasını tamamladı.

Dr. Kamil Bayar, yenilikçi vizyo-
nuyla Kurumsal Yönetim, Stratejik 
Yönetim, İş Stratejilerinin Tasarımı 
ve Uygulanması, Liderlik, Stratejik 
İnovasyon, Globalleşme Stratejileri, 
Aile Şirketlerinin Stratejik Dönüşü-
mü ve Stratejik Lider Olarak Veliaht-
lar (Yeni Kuşak Patronlar) gibi konu 

başlıklarına odaklanıyor.
Halen yurt içindeki orta ve büyük 

ölçekli firmalara ve ayrıca Türki 
Cumhuriyetler, Orta Doğu, Avrupa 
ve Balkan ülkelerindeki Türk ve 
yabancı şirketlere stratejik yatırım 
ve globalleşme stratejileri geliştirme 
konularında hizmetler sunuyor.

2020 yılı itibariyle TÜBİTAK 
Tüsside‘nin Stratejik Yönetim Eğit-
meni/Danışmanı olarak hizmet veren 
Dr. Kamil Bayar, Altınbaş Üniversi-
tesi Endüstri Mühendisliği Yüksek 
Lisans Programındaki “Stratejik 
Yönetim” derslerini de sürdürüyor.
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► TOKİ TARZI ÇALIŞMA YAPILMALI
- Yani planlayıp, hesaplayıp 

buraya bu şekilde yapılacak  
ve konu tartışmaya açık  
değildir, denmeli.

- Kesinlikle öyle. TOKİ’nin 
birçok projesinde olduğu gibi. 
TOKİ altyapısını, üstyapısını, 
zeminini, etüdünü yaparak 
yerleşim merkezlerini kuruyor. 

İkincisi de Türkiye’nin en büyük 
sorunlarından birisi ile karşı karşıya 
iken günü kurtarmak değil, 50-100 
yıllık şehir planlamasının yapılması 
gerekiyor. Şehir planlamacılığında 
biz hiç iyi değiliz. Mind set (düşünce 
yapısı) diye bir deyim var biliyor-
sunuz. Bizim bu klasik ve sorunlu 
düşünce yapısını değiştirmemiz 
gerekiyor. Uluslararası alanda  
ödüller kazanmış şehir planlamacı-
larını devreye sokmalıyız. 

Biz Azerbaycan’da da çalışı-
yoruz. Bakü’yü çok beğendim. 
Çok planlı, programlı. Aliyev ailesi 
Londra’dan danışmanlık almış. 
Işıklandırmasının nasıl yapılaca-
ğını, şehrin büyüyeceği bölgeleri 
ayrıntılı planlamışlar. Kenti gezer-
ken gecekonduları görmüyorsunuz  
çünkü önlerine setler çekmişler. 

► KRİZ YÖNETİMİ  
OTORİTERLİK GEREKTİRİYOR

- Yeni kentler ortaya çıkarırken, bu ko-
nuda her açıdan görüş belirtebilecek bir 
forum, örgütler kurulması iyi olur diye 
düşünüyorum. Daha doğru karar alabil-
mek açısından. Ancak onun da önünde 
zaman sıkışıklığı sorunu var değil mi?

- Bu tarz durumlarda demokratik yönetim 
liderliğinin değil kriz yönetimi liderliğinin, 
biraz otoriter ve daha az kişiyle hareket 
ederek, uzmanlarla hızlı bir biçimde 
hayata geçirilmesi gerekir. Biz buna kriz 
yönetimi liderliği diyoruz. Şu anda bir 
kriz var. İnsanlar travmalı, yaralı, yorgun, 
kaygılı, üzüntülü ve sağlıklı düşünemiyor. 
İşadamları da sağlıklı düşünemiyor.  
Burada duygulardan uzak, bağımsız 
bakabilen, hatta mümkünse Türk olmayan 
uzmanların komisyon oluşturup ilerlemeli. 

► RUSYA’YI İYİ BİLİYORUZ
- Diğer konumuz olan Rusya’daki 

fırsatlara geçelim. Rusya ile  
yakın bir çalışmanız var mı?

- Sekiz yıldır yönetim danışmanlığı 
dalında perakende şirketler ağırlıklı 
çalışıyoruz. O bölgeyi onlardan dolayı 
biliyoruz. Azerbaycan ve Kazakistan’da 
aktif olarak çalıştığımız şirketlerden dolayı 
da Rusya’yı iyi biliyoruz. Savaş sonrası 
ambargolar sürerken Rus şirketlerinin 
Türkiye’ye yakınlaşmaları ile de Rusya 
hakkında daha çok bilgi sahibi olduk. 

► TÜRKİYE ÜZERİNDEN  
ÇUVALLARLA PARA DÖNÜYOR

- Rusya ekonomisinde, batının 
ambargoları ve diğer uygulamalar 
sonrasında dikkat çekici yönler nelerdir? 

- Rusya’da kimi sektörler kendi gücünü 
korurken kimileri de ithalata bağlı olarak 
ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Mesela otomotiv 
yedek parçası ile ilgili neredeyse çaresiz 
duruma düştüler. Türkiye üzerinden 
karşılama ve şirket satın alma yoluna 
gittiler. Türkiye’de yedek parçacıların 
önümüzdeki 3-4 ayları tamamen dolu. 

Şunu da vurgulamak gerekir ki Ruslar 
lükse çok düşkün bir millet. Ayrıca  
Rusya ile Moskova’yı da ayırmak  
gerekir. Dünyadaki lüksün yüzde 5’i 
Rusya’da dönüyor. Lüks ürün satan 
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batı ülkeleri ve Abd, Rusya ile diğer ülkeler arasındaki 
online bankacılık sistemlerini, para akımını kapattılar. 

Türkiye’ye de bu konuda uyarı yapıldı. dijitalden para 
transferleri olmasa da Türkiye üzerinden çuvallarla para 
hareketi var şu anda. yıllardır kapalıçarşı ile İran  
arasındaki sistem şu anda Rusya ile Türkiye arasında işliyor.
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şirketlerin mal tedarik sorunları var.  
Perakende tarafına bakarsak çok 

fazla sayıda mağaza kapandı. Bu 
kadar mağaza kapatılması iki tarafa 
da zarar verdi. Rusya’da 1.700 civa-
rında AVM var. 294’ü Moskova’da. 
Bizim 655 tane mağazamız var. Sa-
vaş nedeniyle bunlar ciro ve doğal 
olarak vergi kaybı yaşadılar. 

Ticarette engelleri, sorunları 
aşmanın değişik yolları var ve 
kullanılıyor. Batı ülkeleri ve ABD, 
Rusya ile diğer ülkeler arasındaki 
online bankacılık sistemlerini, para 
akımını kapattılar. Türkiye’ye de 
bu konuda uyarı yapıldı. Dijitalden 
para transferleri olmasa da Türkiye 
üzerinden çuvallarla para hareketi 
var şu anda. Yıllardır Kapalıçarşı 
ile İran arasında işleyen sistem şu 
anda Rusya ile Türkiye arasında iş-
liyor. Sonuç olarak Rusya ekonomisi 
elbette belli zararlar görüyor ama 
onları çökertecek ölçüde de değil. 

► TÜRK FİRMALARI  
ÜZERİNDEN SATIŞ YAPIYORLAR

- Peki, batılı perakende şirketleri 
Rusya’dan çekilip boşaltınca Türkiye’nin 
şirketleri açısından bir boşluk, fırsat oluş-
tuğunu belirtiyorsunuz. Bu çekilmeler 
sona erdi mi ve şu anda Türk perakende-
cileri için uygun bir ortam doğdu mu?

- Bıçakla kesilmiş gibi hızlı bir hareketle 
çıkacakların hepsi çıkıp gittiler. Çıkmayan-
lar da strateji değiştirdi. Mesela ünlü bir 
spor ayakkabı markası mağazasını kapatı-
yor ama Türkiye’nin ünlü ayakkabı firması 
o spor ayakkabı markasının distribütörlü-
ğünü yapıyor. Batılı büyük şirketler, burada 
Türkiye’nin veya batılı olmayan başka 
ülkelerin şirketlerine isim haklarını vere-
rek faaliyetlerini sürdürmek, markalarının 
bu ülkede yaşamını devam ettirmesinden 

yanalar. Hazır olan perakende  
şirketleri için bu bir fırsat elbette. 

► AVM YÖNETİMİ UZMANLIK İSTER
- Bir de Rusya’daki AVM’lerin  

yönetimleriyle ilgili olarak bizden  
taleplerde bulunulmuş değil mi?

- Evet, TOBB kanalıyla AVM’leri karlı, 
başarılı biçimde yönetecek uzman kişilerin 
temini için başvuru yapıldığı haberini aldık. 
Bu iş hiç kolay değil, uzmanlık istiyor. O 
AVM’ler hangi önemli şirketlerle ve o mağa-
zalar hangi kıymetli, talep gören ürünlerle 
doldurulacak? Mağazayı istenilen marka 
ürünlerle dolduramazsan zaten eldeki ürün 
bitince mağazayı kapatmış oluyorsun. Tabe-
layı koyup içerideki ürünleri temin edemez-
sen sonuçta ölü mağazalar ortaya çıkar. 

Dünyanın bugünkü ortamında, savaş, 
resesyon, enflasyon gerçekleri var iken 
Türkiye’deki şirketlerin de koşarak gidip 
AVM’lerde yer almasını beklemek  
gerçekçi olmaz diye düşünüyorum.

► SANAL ALIŞVERİŞ BÜYÜYOR
Ama online satışlarda ciddi bir hareket 

olduğunu görüyorum. Bir büyük sanal pera-
kende firmamız Azerbaycan pazarının ne-
redeyse tamamını ele geçirmiş. Türk online 
perakendeciler, daha uygun maliyetlerle, 
kurdukları sistemlerle kendi yollarını aça-
bilirler. Rusyanın en büyük, dev sanal alış-
veriş platformu şirketi şu anda Türkiye’de 

BÜYÜK FELAKET

biz Azerbaycan’da da çalışıyoruz. bakü’yü çok beğendim. 
Çok planlı, programlı. Aliyev ailesi londra’dan 

danışmanlık almış. ışıklandırmasının nasıl yapılacağını, şehrin 
büyüyeceği bölgeleri ayrıntılı planlamışlar. kenti gezerken 
gecekonduları görmüyorsunuz çünkü önlerine setler çekmişler.
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bir çok firma ile arka arkaya sözleşmeler 
imzalıyor. Buradaki firmalardan alınacak 
her türlü ürünü Rusya’daki müşterilere 
dağıtıp ulaştırmanın imzasını atıyor. 

Evet, AVM’lerde düşük fiyatlarla mağaza-
lar açmak mümkün ama aynı pazarda daha 
önce sanal alışveriş platformlarında bir süre 
satış, deneme yaparak geleceğe dönük 
karar vermek daha uygun gibi gözüküyor. 
Zaten, Türk firmalarının da, bu büyük alışve-
riş pazaryeri firmalarının, Türkiye’den giden 
malları gümrük, lojistik, dağıtım gibi aşama-
larından rahatlıkla geçirdikten sonra tüketi-
ciye ulaştırılmasından memnun olduklarını 
izliyorum. Eğilim bu yönde ilerliyor. 

► ÇİN ŞİRKETLERİ MOSKOVA’DA
- Rusya-Ukrayna savaşının ne kadar 

süreceğini kimse bilmiyor. Bu sabah 
Çin Devlet Başkanı’nın Ukrayna’ya barış 
önerileri yaptığını öğrendik. Savaşın 
bitimi öncesinde Rusya AVM’lerinde 
daha uygun koşullarda yerleri kapmak 
sanki doğru atılmış bir adım gibi 
gözüküyor. Siz ne dersiniz?

- Özellikle Moskova’da kiralar çok 
yüksekti. O AVM’lere girmek hem pahalıy-
dı hem de zaman istiyordu. Şimdi ortaya 
çıkan boşluklar açısından bizimkiler için bir 
fırsat doğduğu çok açık. Bu arada Çinli fir-
maların da bu fırsatı değerlendirmek ama-
cıyla çok aktif davrandıklarını görüyoruz. 
Örneğin dünya çapında faaliyet gösteren 
Güney Kore firmaları da aynı davranış için-
de olursa bizden daha avantajlı ve güçlü 
olacaklarını tahmin etmek zor değil. 

► ALIŞVERİŞ CADDELERİ AVM’LERE RAKİP
- Ben İstanbul’daki AVM’leri 

dolaşınca, en ünlüleri de dahil olmak 
üzere bir çoğunda boş mağazalar 
olduğunu görüyorum. Üstelik de uzun 
zamandır böyle. Bunun nedenleri 
pandemi mi, yüksek kira ücretleri mi 
yoksa yüksek enflasyon mudur? 

- Oraya çok kategorik bakmamız lazım. 
Bugün siz Mall of İstanbul AVM’sine girmek 
isteseniz sizi almazlar. Yer yoktur ve yer 
olsa da farketmez. Sizi önce daha küçük, 
alt AVM’lere gönderip orada görmek ve 
daha sonra büyüklere almayı düşünürler. 
Kategorik olarak hiç yer bulamayacağınız 
AVM’ler de var ve metrekare fiyatları çok 
yüksek. Bir de globalde ‘dead mall – cansız 
AVM’ler’ denilen alışveriş merkezleri 
vardır. Belirli bir hinterland içinde planlı 
biçimde yapılmamışsa, bir süre sonra buna 
da ‘yamyam etkisi’ deniyor, birbirlerinin 

cirolarına göz koyuyorlar. Birbirlerine  
çok yakın AVM’lerin olduğu yerlerde 
yamyam etkisi olabilir. Burada AVM 
yönetimi başka, markalar ise başka 
düşünüyor. Marka, örneğin Bayrampaşa’da 
3 AVM var ve bunların ikisine girmem  
daha hesaplı olur benim için, diyor. 

► ANADOLU’DAKİ AVM’LER 
PROFESYONELLİKTEN UZAK

Bir de başarılı biçimde açılamayan 
ve yönetilemeyen AVM’ler var. 
Profesyonel yönetim şirketleri tarafından 
yönetilenlerde çok büyük sorunlar 
olmuyor. Ama Anadolu AVM’lerinin biraz 
profesyonellikten uzak yönetildiğini 
görüyoruz. Birkaç işinsanı bir araya gelip 
bir AVM açmış ve profesyonel destek de 
almamışsa orada problemler yaşıyorlar. 

► BAZI MARKALAR CADDE 
MAĞAZACILIĞINI VAZGEÇİLMEZ GÖRÜYOR

Bir de bazı markalar cadde mağazacılı-
ğını çok seviyor. Türkiye’de alışveriş cad-
deleri var. Bunlar bu haliyle AVM’lere rakip 
oluyorlar. Bu caddelere girmek için hava 
parası verseniz bile yer bulamıyorsunuz. 

En yaygın şikayet de dolar üzerinden 
kiralanan AVM mağazalarını açanların 
hiç beklemedikleri anda dolar şoku 
ile karşılaşarak zarara uğramalarıdır. 
AVM’lerde Ortak Gider Payı diye para 
alınıyor mağazalardan. Bu para fütursuzca 
çok yükseklere çıkabiliyor. Kazancın  
yüzde 5’i oranına kadar çıkanlar var ve 
marka ‘bunlar bana yüzde 5 ortak oldu’ 
diyor. Bu tür uygulamalar markaları  
AVM mağazacılığından uzaklaştırıyor.  ●

Özellikle 
moskova’da 

kiralar çok yük-
sekti. O AVm’lere 
girmek hem 
pahalıydı hem de 
zaman istiyor-
du. Şimdi ortaya 
çıkan boşluklar 
açısından bizim-
kiler için bir fırsat 
doğduğu çok açık.
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HABER MERKEZİ

Afet bölgesindeki yüz-
lerce sanayi kuruluşu, 
arka arkaya vuran 

büyük depremlerden doğal 
olarak olumsuz etkilendi. 
21 milyar dolar dolayında 
ihracat yapan bölgedeki 
sanayi tesislerinin durumu-
nu yakından görmek için 
OSBÜK bölgeye inceleme 
gezisi düzenledi. OSBÜK’ün 
Yönetim Kurulu Üyesi Erdim 
Noyan’a inceleme gezisi 
dönüşünde izlenimlerini sorduk. 

- Sayın Erdim Noyan, Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun 
(OSBÜK)  afet bölgesine yönelik bu 
gezisinin amacı neydi?

- Deprem bölgesinde bulunan 
OSB’ler ile sanayicilerimizi ziyaret 
ederek yaşanan sıkıntı ve hasarları 
yerinde görerek yardım ve sorunları 
ile ilgili destek olmak amacıyla bu 
çok önemli ziyaretleri gerçekleştirdik. 
Depremler sonrasında yardım için 
çok cömert ve hızlı hareket eden 
sanayicilerimiz adına, bölgedeki 
sanayici dostlarımızla olan 
dayanışmamızı kendilerine  
doğrudan aktarmayı borç bildik. 

► OSBÜK YÖNETİMİ OLARAK GİTTİK
- İki gün süren yoğun programını-

za kimler katıldı?
- OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı 

Memiş Kütükçü ve OSBÜK Yönetim 
Kurulu Üyeleri olarak bizler katıldık. 

► MAKİNALAR HASAR GÖRMÜŞ
- OSB’lerin depremden 

etkilenme durumu nasıl, fabrikalar 
ne ölçüde zarar görmüş?

- Bölgedeki tüm yerleşim yerleri, 
sosyal ve ticari tesislerdeki çok büyük 
yıkıma rağmen OSB’lerdeki sanayi te-
sislerimizde yıkım düzeyinde etkilenen 
bina sayısı oldukça düşük oldu. Bunun 

en büyük nedeni ise sanayi kuruluşları-
mızın, fabrikalarımızın çelik binalardan 
oluşması. Depremden en çok etkilenen 
Hatay’da bulunan Antakya OSB’de 
fabrikalar çelik yapıdan oluştuğu  
için yıkım oluşmamış ancak tüm  
fabrikalarda deprem nedeniyle  
makinalarda büyük hasar oluşmuş.

► FABRİKALARIN 4-5 AYA İHTİYACI VAR
- İstihdam, enerji, ulaşım, tedarik, 

üretim durumları nasıl? Fabrikalar 
hangi oranda hangi zamanda 
yeniden üretime girebilecek?

 - Bölgede şu anda en büyük sıkıntı 
personel ihtiyacı. Bazı tesisler üretime 
başlamış durumda ancak eksik 
personel nedeniyle verimli çalışma 
yapılamıyor. Makina arızalarının 
giderilmesi için bazı fabrikaların  
ise 4-5 aylık süreye ihtiyacı var. 
Personelin yeniden istihdamı için 
belirli süreli sözleşmeler yapılmalı. 
Ayrıca dönüşü özendirmek ve destek 
amaçlı aldıkları maaş dışında hükümet 
tarafından ek olarak bir yıl süreyle 
asgari ücret desteği sağlanmalı. 

Deprem sonrası bölgede  
kalanların büyük kısmı mülteciler. 
Bu durum da gelecekte çok büyük 
sıkıntılara sebebiyet verecek.

► KÜÇÜK SANAYİDE YIKIM ÇOK FAZLA
- OSB’ler dışındaki sanayi 

kuruluşlarının durumlarının 
çok kötü olduğu söyleniyor. 

İzlenimleriniz nasıl?
 - OSB dışındaki özellik-

le sanayi sitelerinde yıkım 
çok fazla. Burada bulunan 
KOBİ’lerin üretimine de 
OSB’de bulunan tesislerde bü-
yük ihtiyaç var. Çünkü sanayi 
sitelerindeki küçük işletmeler, 
fabrikaların gereksinim duydu-
ğu parçaları üreten yan sanayi 
olarak görev yapıyorlardı. 

► SÜBVANSİYON VE  
TEŞVİK TALEPLERİ VAR

- OSB’lerin yöneticile-
ri, yeniden faaliyete geçip üretim 
yapabilmeleri için devletten ne tür 
taleplerde bulunuyorlar? 

 - Özellikle vergisel ve enerji giderle-
rinin bir kısmının sübvanse edilmesini, 
personelin tekrar dönüşü için bazı 
teşviklerin oluşturulmasını istiyorlar. 
Barınma probleminin aşılması için kon-
teyner taleplerini dile getiriyorlar.

Deprem bölgesindeki sanayici ve  
ticaret erbapları ile ticaret yapanların 
ödeme alamayacak olmaları veya öde-
me yaptıkları ama alamadıkları mallar 
nedeniyle finansal olarak büyük sıkıntı 
yaşayacakları bir gerçek. Bankalar 
tarafından bu firma ve şahıslara da ivedi 
kredi desteği sağlanması gerekiyor. 

► BÖLGEDE ACILAR ÇOK BÜYÜK
- Gittiğiniz kentlerin hali nasıldı? 

Şu anda nasıl çalışmalar yapılıyor? 
 - Allah böyle bir felaketi tekrar 

yaşatmaz inşallah. Bölgede özellikle 
Antakya’yı anlatmak için kelimeler 
yetersiz. Kahramanmaraş da  
şiddetli depremlerden çok  
etkilenmiş, çok zarar görmüş. 

► KONTEYNER İHTİYAÇLARI SÜRÜYOR
- Depremzedelerin barınma,  

yiyecek gibi ihtiyaçları tam  
olarak karşılanabiliyor mu?

 - Depremzedelerin en büyük ihtiya-
cı barınma problemi. Konteyner konu-
sunda ihtiyaç halen devam ediyor.●

Çelik yapılı fabrikalarımız 
korkunç depremlere direnmiş

Erdim Noyan afet bölgesi izlenimlerini anlattı:

OSBÜK Heyeti Kahramanmaraş  
Türkoğlu OSB’de inceleme yaparken.



 50    GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2023

BÜYÜK FELAKET

 İKMD’den iş dünyasına 20 maddelik normale dönüş yol haritası

İnsan Kaynakları Meslek Derneği (İKMD), uzun vadeli 
çözümlerin önemine dikkat çekerek deprem bölge-
sinde normal yaşama dönüş için 20 maddelik bildirge 

yayınladı. İKMD, normal yaşama dönüş için şimdiden 
planlamaların başlatılmasını ve gerekli düzenlemelerin 
zaman kaybetmeden yapılmasını önerdi. Tüm afet du-
rumları için işverenin ve çalışanların haklarını belirleyen 
maddelerin çalışanların sözleşmelerine tanımlanması 
gerektiğinin altının çizildiği bildirgede, depremzedelerin 
yeniden iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı ol-
mak, işverenlerin ve kamu kurumlarının bu zorlu süreçte 
depremzedelere destek olmalarını teşvik etmek adına iş 
dünyasına yönelik bir yol haritası sundu. 

► TOPARLANMA ZAMAN ALACAKTIR 
İnsan Kaynakları Meslek Derneği Kurucu Başkanı, 

MAN Türkiye A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Mustafa 
İskifoğlu, bildirgeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Dünya 
çapında ülkeler, felaketlerden ders aldıkça, afet yönetimi 
uygulamalarını yenilediler. Bir sonraki afetin ne olacağını 
ve ne zaman geleceğini bilmiyoruz, ancak hayatta kal-
mak ve etkisini en aza indirmek için harekete geçebiliriz. 
6 Şubat’ta yaşadığımız deprem, sadece maddi kayıplara 
neden olmakla kalmamış, aynı zamanda yüzbinlerce 
insanın hayatını etkilemiştir. İnsan Kaynakları Meslek 
Derneği olarak depremzedelerin hayatlarını yeniden 
kurabilmeleri için işe ve normal hayata geri dönmelerine 
yardımcı olmak, bizim öncelikli hedefimizdir. Bu süreci 
hızlandırmak ve desteklemek adına 20 maddelik yol 
haritasını içeren bir bildirge hazırladık” dedi.

► İŞYERİMİZİ DEPREME HAZIRLAMAK,  
EVİMİZİ HAZIRLAMAK KADAR ÖNEMLİDİR 

İKMD İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Yönetim 
Danışmanı Canan Duman her şirketin tüm çalışanlar 

tarafından açıkça bilinen acil eylem, tahliye planlarına 
sahip olması ve bunları uygulaması gerektiğini 
hatırlatarak, “Depremler evde veya işte büyük hasara 
neden olabileceğinden, kimsenin zarar görmemesi 
için önceden planlama yapmak panik ve kaostan 
kaçınmaya yardımcı olur. Hazırlık anahtardır. Ne  
yazık ki, birçok işletme bu tür bir doğal afete  
hazırlıklı değil ve çalışanlarını risk altında bırakıyor. 
Oysa işyerlerini hazırlamak, evimizi hazırlamak kadar 
önemlidir. Önceden planlama yapmak, çalışanların 
güvenliğini artırabilir ve olaydan sonra iş sistemlerinin 
çalışır durumda kalmasına yardımcı olabilir. Depreme 
hazırlanmanın zamanı gelecek hafta veya gelecek  
ay değil, ‘hemen’dir” şeklinde konuştu. İşletmelerin  
afet fonu oluşturmasına da vurgu yapan Duman, 
“Şirketler, pandemide de deneyim ettiği gibi  
faaliyetlerini aksatacak bir vaka ya da afet 
gerçekleşmeden önce gelir elde edememe durumuna 
karşılık olarak bir kenara bir afet fonu ayırmalıdır” dedi.    

İşletmeler afet fonu oluşturmalı 
acil durum planları hazır olmalı 

İnsan Kaynakları Meslek Derneği (İKMD), 
merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve 
Elbistan ilçeleri olan, 11 ilimizde can kayıpları 
ve yıkıma yol açan deprem yaralarını sarmak 
için çalışma hayatına ilişkin önerilerini 20 
maddelik bir bildirgeyle paylaştı. Bildirgede, 
“İşletmelerin afet fonu oluşturması teşvik 
edilmelidir. İşletmeler acil durum planı 
hazırlamaya yönlendirilmelidir” denildi.

İnsan Kaynakları Meslek Derneği 
Kurucu Başkanı Mustafa İskifoğlu
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► İŞTE İNSAN KAYNAKLARI MESLEK  
DERNEĞİ’NİN 20 MADDELİK BİLDİRGESİ

1) İşverenler ve kamu kurumları, 
çalışanların iş sözleşmelerine tüm afet 
durumları (deprem, sel, yangın, salgın 
vb.) için işverenin ve çalışanların haklarını 
belirleyen maddeleri tanımlamalıdır.

2) İşverenler depremde işini kaybedenlere 
yönelik öncelikli istihdam politikalarını 
belirlemeli, işe alımlarda depremden 
etkilenenlere öncelik verilmelidir.

3) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. madde-
sinde yer alan; 50 ve üzerinde işçi çalıştıran 
özel sektör iş yerlerinde yüzde üç engelli ça-
lıştırma yükümlülüğü gibi depremzedeler için 
de işverenlere belirli bir oranda depremzede 
çalıştırma yükümlülüğü getirilmelidir.

4) 7103 ve 7166 sayılı kanunlar 
kapsamında 4447 sayılı Kanun’a 
eklenen geçici 19. maddede olduğu gibi 
depremzedeler için ücret desteği ve sigorta 
prim desteği uygulaması hayata geçirilmelidir.

5) 6486 sayılı Kanun kapsamında yer alan 6 
puanlık bölgesel teşvik uygulaması, deprem felaketinin 
yaşandığı 10 ilde tekrar uygulanmaya başlanmalıdır.

6) Afet bölgesindeki demografik yapıyı korumak  
için depremden etkilenen 10 ilde istihdam  
koşullarının sağlanmasına yönelik teşvik ve  
çalışmalar ivedilikle başlatılmalı, deprem bölgesinde 
zarar gören işletmeler desteklenmelidir. 

7) İşverenlerin halihazırda var olan yatırım  
planlarını afet bölgelerinde gerçekleştirmeleri  
durumunda ilave teşvikler sağlanmalıdır.

8) Depremzedeler için COVID-19 Zorlayıcı Sebep 
Gerekçeli Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması gibi  
tekrar kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatılmalıdır.

9) 5510 sayılı Kanun’un Ek 23. maddesinde yer 
alan, maden işlerinde meydana gelen iş kazaları 
sonucunda vefat eden sigortalının; genel sağlık 
sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim 
ve prime ilişkin her türlü borçların terkin edilmesi ve 
ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın 
hak sahiplerine aylık bağlanması uygulaması  
deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin hak 
sahipleri için de uygulanmalıdır.

10) Depremden etkilenen illerde ihtiyaç duyulacak 
işgücü için İş-Kur il müdürlüklerinde başvuru merkez-
lerinin oluşturulması, afet bölgesinde faaliyet gösteren 
işverenler için tüm ulusal ve yerel iş arama sitelerinde 
ücretsiz işe alım ilanlarının yayınlanması sağlanmalıdır.

11) Türkiye İş Kurumu’nda depremzedelere  
yönelik ayrı özgeçmiş havuzu oluşturulmalı  
ve önceliklendirilmelidir.

12) İstihdam sürecinde mesleki eğitime ve yetkinliğe 
ihtiyaç duyan depremzedeler için özel burslar sağlan-

malı ve özel ek kontenjanlar tanımlanmalıdır.
13) Özel sağlık sigorta şirketleri ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından, sağlık sigortalarını destekleyici politikalar 
belirlenmeli, depremzedelerin ve birinci derece yakınla-
rının 1 yıl boyunca sağlık giderleri karşılanmalıdır.

14) Şirketler elementer (hayat dışı) sigortalı olmaya 
özendirilmeli, sigortalı olan işletmelerin mevcut sigor-
ta poliçeleri incelenerek afet durumlarını kapsayacak 
şekilde genişletilip güncellenmesi sağlanmalıdır.

15) İşverenler afet prosedürlerini oluşturmalı, ayni 
ve nakdi yardımlar (kira, taşınma, eşya, erzak yardımı 
vb.), idari izin, afete yönelik ek ödenek bütçe/fonları 
(eğitim, sağlık, uzaktan çalışma, vb.) belirlenmelidir. 
Belirlenecek bu yardımlara ilişkin işverenleri teşvik 
etmek adına gelir vergisi ve sigorta primleri  
açısından muafiyet uygulanması sağlanmalıdır.

16) Depremzedeler için uzaktan çalışma  
modelleri hayata geçirilmelidir. 

17) İşverenlerce depremzedelere yapılan her türlü 
nakdi ve/veya ayni yardımlara depremzedelerin  
vergi dilimlerinin değişmemesi ve yıl içerisinde  
daha yüksek oranda vergi kesintisi uygulanarak 
mağduriyet oluşmaması adına gelir vergisi ve  
sigorta primleri açısından muafiyet uygulanmalıdır.

18) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 40. maddesinde  
yer alan; “iş yerinde bir haftadan fazla süre ile  
işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler 
dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye  
bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün  
için yarım ücret ödenmesi” hükmündeki 1 haftalık  
süre depremzedeler için uzatılmalıdır.

19) İşletmelerin afet fonu oluşturması  
teşvik edilmelidir. 

20) İşletmeler acil durum planı  
hazırlamaya yönlendirilmelidir.

İKMD İcra Kurulu Üyesi, 
Stratejik Yönetim  
Danışmanı Canan Duman
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Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) 
rakamlarına göre deprem, sel, kasırga, kuraklık ve 
orman yangınları gibi doğal afetler her yıl ortala-

ma 160 milyon insanın hayatını derinden etkiliyor. Can 
kayıplarına ve maddi zarara yol açan doğal afetlerin şid-
detinin ve sıklığının yaşanan küresel iklim krizi nedeniyle 
ilerleyen yıllarda daha da artması bekleniyor. Bu nedenle 
doğal afetlere karşı yerel, ulusal ve uluslararası düzeyler-
de kurulacak afet yönetimi sistemleri büyük önem taşıyor. 
Son yıllarda yapay zeka uygulamaları ve dijital teknolo-
jilerde yaşanan ilerlemeler afet yönetimi konusunda da 
etkin çözümlere kapı aralıyor. Sürdürülebilirlik odağında 
yapay zeka, siber güvenlik, metaverse ve akıllı şehirler 
teknolojileri üzerine faaliyet gösteren 
yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum 
Tech’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Erdem Erkul, etkin bir 
afet yönetimi için teknolojiden azami 
seviyede faydalanılması gerektiğini 
ve dünyada da afet öncesi ve sonrası 
süreçlerde yapay zeka uygulamaları-
nın hızla arttığını söyledi. 
► DÜNYADA ERKEN UYARI SİSTEMLERİ 
İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Teknoloji ve yapay zekanın afet 
öncesinde ve sonrasındaki kullanım 
alanları hakkında bilgi veren Dr. 
Erdem Erkul, “Yenilikci teknolojiler-

den yararlanılması afet sonrasında oldugu kadar, afet 
öncesinde de riskin azaltılması adına oldukca önemli 
kazanımlar saglıyor. Afet öncesi süreçlere yönelik yapay 
zeka destekli sistemler, uydu görüntüleri, hava tahminleri 
gibi çeşitli kaynaklardan gelen büyük miktarlardaki veri-
leri analiz ederek erken uyarı sistemlerinin kurulmasını 
sağlayabiliyor. Sel, kasırga, heyelan, tsunami gibi doğa 
olaylarına karşı başarıyla çalışabilen erken uyarı sistem-
leri, deprem gibi daha sofistike doğa olaylarına yönelik 
de çalışmaların konusu haline geldi. Çin ve İsrail’de 
iyonosferdeki elektrik yüklü parçacıklardaki dalgalan-
maların analiz edildiği örnek çalışmalar var. Avrupa ve 
Japonya’da ise deprem gerçekleşmeden 10-15 saniye 
öncesinde uyarı verebilen sistemler mevcut. Böylece bir 
nebze de olsa insanların güvenli alanlara yöneltilmesi ve 

enerji santralleri gibi riskli yapı-
ların kullanım dışı bırakılması 
mümkün oluyor” dedi.
► YAPAY ZEKA İLE TÜM  
AFET SENARYOLARINA  
HAZIRLIK YAPILMALI

Afet yönetimi süreçlerinin 
karmasık ve dinamik bir yapıya 
sahip olduğunu vurgulayan Dr. 
Erkul, “Afet yönetim sürecinde 
hızlı planlama, karar verme ve 
dogru uygulamaların hayata 
gecirilmesi kritik bir öneme 
sahip. Verilerin depolanması, 
işlenmesi, haritalandırılması 

yapay zeka teknolojileri afet 
yönetimini de değiştirecek

Yapay zeka ve dijital teknolojilerdeki 
gelişmeler, afetlerin önceden tahmini, 
afet sonrası hasar tespiti, hızlı 
müdahale ve yardım koordinasyonu 
gibi pek çok alanda önemli olanaklar 
sağlıyor. Etkin afet yönetimi için 
teknolojinin kullanılmasının 
zorunluluk haline geldiğini söyleyen 
yeni nesil teknoloji şirketi Cerebrum 
Tech’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Erdem Erkul, “Yapay zeka 
yardımıyla afetler daha gerçekleşmeden 
tüm senaryolar çalışılabilir” dedi. 

Meksika arama kurtarma 
ekibinin görevli arama 

kurtarma köpeği Proteo 
çalışmalar sırasında 
hayatını kaybetmişti.

Dr. Erdem Erkul
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ve değerlendirilmesi icin teknolojinin 
sağladıgı olanaklara ihtiyac var. 
Yapay zeka yardımıyla afetler daha 
gerçekleşmeden tüm senaryolar 
hazırlanıp, üzerinde çalışılabilir. Bu 
senaryolara karşı olası eylem planları 
hazır tutulur. Ayrıca bu sistemlerde 
etkin rol alacak görevliler metaverse 
ortamında sanal simülasyonlar 
yardımıyla eğitilebilir. Uydu 
görüntülerinden ve sahadan gelen 
verilerin analizleriyle oluşturulan karar 
destek sistemleri yöneticilere  
yol gösterebilir. Afet yönetimi  
sistemleri sel, orman yangını, deprem 
gibi farklı konu başlıklarında da 
özelleştirilebilir” diye konuştu.
► AFET SONRASI SÜREÇTE YAPAY 
ZEKANIN HIZINDAN FAYDALANILMALI

Yapay zekanın en etkili olduğu 
alanın afet sonrasındaki zamanla 
yarışılan arama-kurtarma ve lojistik 
evresi olduğunun altını çizen Dr. 
Erkul, “Yapay zeka algoritmaları ile 
uydu görüntüsü verilerini işleyerek 
hasarın boyutunu ivedilikle tespit 
edebiliyoruz. Böylece gerekli 
kol gücü ve malzeme ihtiyacı hızla 
seferber edilebilir. Bu veriler üzerinden 
oluşturulacak haritalamalar ile arama 
kurtarma ekipleri için öncelikli konumlar 
belirlenebilir. Yapay zeka tabanlı sistemler, 
afet sonrası yol ve köprülerin durumunu 
analiz ederek en hızlı rotayı belirleyebilir. 
Aynı zamanda, acil durum depolarındaki 
malzemelerin stok durumu takip edilerek, 
eksik olan malzemelerin en kısa sürede 
tamamlanması sağlanabilir. Sosyal medya 
verilerini toplayarak insanların konumu 
belirlenebilir. Bu tip çalışmalar yaşanan 
büyük can kaybı ve yıkımla hepimizi yasa 
boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 
deprem felaketinin ardından kısıtlı da olsa 
uygulandı. Biz de Cerebrum Tech olarak 
uydu görüntülerinin analizi ve haritalama 
çalışmalarına elimizden geldiğince 
destekte bulunduk” diye konuştu. 
► ROBOTLAR ENKAZ ALTINA  
ULAŞMAKTA EN ÖNEMLİ YARDIMCILAR

Arama-kurtarma çalışmalarında drone ile 
görüntüleme ve robotik gibi teknolojilerden 
de faydalanmak gerektiğinin altını çizen Dr. 
Erkul, “Dünyada afet sonrası çalışmalarda 
robotların öne çıktığı örnekleri daha sık 
görmeye başladık. Ekiplerin erişemediği 

alanlara robotlarla ulaşarak enkaz altına 
ilkyardım ve gıda gibi malzemelerin temini-
ni sağlamak mümkün olabiliyor. Bu robot-
ların karada, havada ve suda çalışan farklı 
versiyonları bulunuyor. Sese, ısıya duyarlı 
görüntüleme sistemleri de enkaz altındaki 
canlı varlığının tespitinde çok önemli bir rol 
oynuyor. Bunlar bilinen ancak ülkemizde 
pek yaygın kullanılmayan ekipmanlar. 

► AFETLERDE TEKNOLOJİ  
KULLANIMINDA ABD VE ÇİN LİDER

Her ne kadar son dönemlerde dünya 
genelinde afetler karsısında bilgi teknolo-
jilerinin kullanımının gerekliligine yönelik 
farkındalık artmıs olsa da uygulamaların 
beklenen düzeyde olmadığı görülüyor. Bu 
konuda 2020 yılında yapılmış bir istatistik 
çalışmasında, afet risklerinin azaltılması 
amacıyla teknolojinin olanaklarından yarar-
lanma oranının ABD ve Çin’de yüzde 14-15 
seviyelerinde olduğu pek çok ülkede bu 
ortalamanın yüzde 3-5’i geçemediği tespit 
edilmiş durumda. Afetlerden fazlasıyla canı 
yanmış bir ülke olarak devlet kurumlarımız, 
özel sektör ve üniversitelerimiz ile afet yö-
netiminde teknolojik yatırımlarımızı artırma-
mızın ileriki dönemlerde aynı acıları tekrar 
yaşamamamız için oldukça önemli olduğu-
nu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. ●

Afetlerde uydu görüntülerinden ve sahadan gelen 
verilerin analizleriyle oluşturulan karar destek 

sistemleri yöneticilere yol gösterebilir. Saha ekiplerinin 
ihtiyaca uygun yönlendirilmesi gibi hayati kararlar çok daha 
kısa sürede alınabilir. Afet yönetimi sistemleri sel, orman 
yangını, deprem gibi farklı başlıklarda özelleştirilebilir.
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bahçıvan: bankaların kredi 
prosedürleri reel sektörü yordu
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, “Dünyada taşların yerinden 
oynadığı 2022 yılında üzerine düşeni 
fazlasıyla yerine getiren sanayi 
sektörü, finansmana erişimde hala 
yeterli desteği bulamadı. Son dönem 
tedbirleri öngörülemezliğe yol açtı 
ve taraflar için yorucu hal aldı. Reel 
sektörü adeta yıldırma noktasına 
getiren kredi prosedürleri bitmek 
bilmiyor ve kredinin aktif hale gelmesi 
de bir türlü gerçekleşemiyor” dedi. 

İSO Başkanı Bahçıvan İstanbul’da beklenen deprem karşı uyarılarda bulundu 

HABER MERKEZİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin 
ocak ayı olağan toplantısında konuşan İSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 

ülke ihracatının 250 milyar doları aşmasında 
ana rol üstlenen, makine ve teçhizat yatırımlarının milli 
gelirdeki payı yüzde 15’lere çıkan ve çalışan istihdamını 
artıran sanayi sektörünün tüm dünyada taşların yerinden 
oynadığı 2022 yılında üzerine düşeni fazlasıyla yerine 
getirdiğini, buna karşılık finansmana erişim noktasında 
hala yeterli desteği bulmakta zorlandığına dikkat çekti. 

Finansmana erişim sorununu kısa ve uzun vadede atıl-
ması gereken adımlar eşliğinde değerlendiren Bahçıvan 
“Finans kesimi ile reel sektörün birbirleriyle sağlıklı bir 
eşgüdüm içinde çalışması çok önemli. Fakat, son dönem-
de devreye alınan birçok tedbir öngörülemezliğe yol açtı 
ve hem reel sektör hem de bankacılık sektörü açısından 
yorucu bir hal aldı. Bugün kredi prosedürleri, reel sektörü 
adeta yıldırma noktasına getiriyor. Uygulanmakta olan 
prosedürler bitmek bilmezken, kredinin aktif hale gelmesi 
de bir türlü gerçekleşemiyor. Sanayicimizin artan maliyet-
leri, işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım arzusu nedeniy-
le kredi talebi büyürken; bazı bankaların kredilerde  
daha tutucu davrandığını da gözlemliyoruz” dedi. 

► İSO YAŞAM KENTİ’Nİ ANTAKYA  
KENT MERKEZİNDE KURUYORUZ

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, 6 Şubat depremleri sonrası toplanan İSO 

Meclisi’nde “Depremin çok ağır yıkım yarattığı Antakya 
kent merkezinde İSO Yaşam Kentini kuracağız. Mart 
ayı içinde hayatın başlamasını hedeflediğimiz 1.000 
konteynerlik İSO Yaşam Kenti, kentimize bir  
ruh katacak. Depremzedelere daha sonra da 
dokunacak olan İSO Yaşam Kenti’nde eğitim,  
gıda ve sağlık destekleri de vereceğiz” dedi.

► 19 TIR YARDIM GÖNDERDİK
İSO olarak afetin yaşandığı ilk saatlerden itibaren 

hayati yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak için İSO 
Deprem Koordinasyon Merkezi’ni kurduklarını ve İstan-
bul Valiliği, AFAD ve çatı örgütü TOBB koordinasyonun-
da faaliyet yürüttüklerini belirten Bahçıvan “İstanbul’un 
Anadolu ve Avrupa Yakasında ayrı ayrı kurduğumuz 
“Yardım Toplama Merkezi” ve Lojistik Merkezi aracılığıyla 
jeneratörden battaniyeye, ayakkabıdan giyim eşyasına, 
gıdadan suya, tüplü sobalardan hijyen ürünlerine kadar 
birçok ürünü 19 TIR ile deprem bölgesine ulaştırdık. 
Ayrıca TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sivil Toplum 
Örgütü Başkanları ile 10-12 Şubat tarihlerinde bölge-
ye düzenlenen inceleme gezisine de katıldım. Görevli 
Bakanlarımız; Valilerimiz ve Oda Başkanlarımızla birlikte 
depremzedelerimizin acılarını paylaşırken, diğer yandan 
geleceğe dönük ihtiyaç ve zorlukları değerlendirdiğimiz 

Erdal Bahçıvan
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yoğun bir program eşliğinde bölgede bulunduk. İnsanlık 
adına hiçbir topluma, hiçbir millete Allah’tan böyle bir 
felaket yaşatmamasını dileyeceğimiz bir tabloyla karşı 
karşıyayız. Gerçekten yürekleri yakan bir tablo. Arka 
arkaya gerçekleşen depremler, dünya afetler tarihinde, 
dünya deprem tarihinde örneğine çok rastlanmayan 
olaylar. Ama yine de tanıklık ettiğim bu felaket karşısın-
da insan; “Biz neyi yapsaydık da bu tablo bu kadar ağır 
olmazdı” demeden de edemiyor. Bölgede önümüzdeki 
günlerde oluşacak zaruri ihtiyaçlar doğrultusunda, vatan-
daşlarımızın bu zor günleri en az sıkıntı ile atlatabilmesi 
için yardımlarımız sürecek” dedi.

► DEPREM BÖLGESİ ÇOK ÖNEMLİ ÜRETİM ÜSSÜ
Deprem bölgesinin başta Gaziantep, Kahramanmaraş, 

Hatay, Malatya, Adıyaman olmak üzere Türkiye’nin çok 
önemli bir üretim üssü olduğunun altını çizen Bahçıvan, 
deprem yaralarının sarılmasının yanında hem tarım ve 
tarıma dayalı sanayi hem de farklı sektörlerdeki imalat 
sanayiinde üretim çarklarının yeniden dönmesi için çalış-
malar yapılmasının önemini vurguladı. Bahçıvan “Do-
ğalgaz, elektrik ve su altyapısı onarılıyor, üretimi duran 
fabrikalar da en kısa sürede üretimlerine başlayacaklar. 
Ancak afet bölgesi ilan edilen illerden başka şehirlere 
yoğun bir göç gerçekleşiyor. Deprem bölgesinde yaşam 
alanlarının yeniden hızlıca kurulması birçok açıdan 
olduğu gibi üretim hayatı açısından da çok önemli. Kalıcı 
konutlar inşa edilinceye kadar; geçici konutlarla o şehir-
lerin tekrar ekonomik ve sosyolojik yönden yaşamlarını 
döndürmeleri adına çok ciddi bir uğraş vermek zorun-
dayız ki şehir ekonomileri tekrar canlansın, üretim gücü 
ve birikimleri  yok olmasın. Bu nedenle yakın zamandaki 
birinci önceliğimiz şehir ekonomisinin, şehir hayatının ve 
şehir ruhunun tekrar canlanması olmalıdır” dedi. 

► TOPLAM NÜFUS VE İSTİHDAM  
İÇİNDEKİ PAY YÜZDE 16 DÜZEYİNDE

Bahçıvan, bölgenin ülke ekonomisindeki yerine 
yönelik olarak da şu verileri paylaştı: “Kahramanmaraş 
ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizin 
Türkiye ekonomisindeki ağırlığına bakacak olursak, 
bu illerimizin toplam nüfusumuzdaki payı yüzde 16,4 
düzeyinde. Benzer bir oran istihdam için de geçerli. Bu 
illerimizin GSYH içindeki payı 2021 yılı itibarıyla yüzde 

10’a yakın. Bölgenin Türkiye ekonomisindeki ağırlığında 
tarım ve hayvancılık öne çıkmakta. Son verilere göre 
11 ilimizin tarımsal üretim değeri içindeki payı da yüzde 
16’lar civarında. Bölgenin sanayimiz içinde de hafife 
alınamayacak bir ağırlığı bulunmakta. Bölgemizin imalat 
sanayi katma değeri içindeki payı 2021 yılı rakamlarıyla 
yüzde 11,5. Ve geçen yıl imalat sanayi ihracatımızın yüz-
de 8’inden fazlası bu bölgemizden yapılmış. Yıkımdan 
zarar gören 11 ilimizdeki toplam girişim sayısı, ülkemizin 
yüzde 12’sini oluşturuyor. Her yıl düzenli olarak gerçek-
leştirdiğimiz Türkiye’nin 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu araştırmalarımızın 2021 sonuçlarında 
deprem bölgemizden 153 değerli firmamız da yer aldı. 
Hiç şüphesiz depremlerin; tedarik zincirlerinde yarattığı 
aksamalar, neden olduğu altyapı, fiziki sermaye ve işgü-
cü kayıpları, üretim ve tüketim harcamalarına olumsuz 
etkisi ve daha birçok faktör göz önüne alındığında  
önemli bir ekonomik etkisinin olduğu son derece açık.”

► İSTANBUL İÇİN RİSKİ KABUL  
EDİLEBİLİR BİR SEVİYEYE İNDİRMEZSEK

İstanbul’da beklenen depreme karşı riskin kabul 
edilebilir bir seviyeye indirilmesi gerektiğini belirten 
Bahçıvan, “Beklenen Marmara Depremi, Türkiye’nin milli 
gelirinin yarısına etki edecek. Depremi afete dönüştüren 
insan faktörüdür. Etkili yöntemlerle riski kabul edilebilir 
bir seviyeye indirmezsek, bedelini ülke olarak hepimiz 
ödeyeceğiz. Kaybedecek zamanımız yok. Bu coğrafya-
nın en büyük riski olan depreme yönelik kaliteli ve nitelikli 
çözüm arayışı Deprem Bakanlığı ya da Deprem Bilim 
Kurulu ile mi olur, mutlaka gündeme getirmeliyiz” dedi.
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Türkiye, şubat ayında yüzde 6.4 
düşüşle 18.6 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. 12 aylık dönemdeki 

ihracat ise 254.8 milyar dolar oldu. Şubat 
ayında ithalat yüzde 10,6 oranında artışla 
30 milyar 833 milyon dolar oldu. 2023’ün 
ilk iki ayında ithalat yüzde 15,6 oranında 
artışla 64 milyar 439 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama 
oranı şubat ayında 10,9 puan azalarak 
yüzde 60,5 olarak gerçekleşti

► BİR KG İHRACAT 1.69 DOLAR
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-

kanı Mustafa Gültepe yaptığı  
açıklamada, depremler nedeniyle  
şubat ayının tüm ülke için zorlu  
geçtiğini hatırlattı. İhracat ailesinin bir 
yandan depremzedelerin yaralarını 
sarmak için seferber olduğunu belirten 
Gültepe, bir yandan da ticaretin  
durmaması için çalıştıklarını söyledi.

Geçen ay bin 455 firmanın ihracat 
ailesine katıldığını belirten Gültepe şunları 
söyledi: “Genel Ticaret Sistemi (GTS) ka-
yıtlarına göre Şubat ayını 18,6 milyar dolar 
ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 6,4 eksideyiz. Deprem 
bölgesindeki 11 ilimizin ihracatı yüzde 43 
düşüşle 985 milyon dolara geriledi. Ocak-
Şubat dönemini kapsayan ilk iki aylık ihra-
catımız yüzde 1,5 artışla 38 milyar dolara 
yükselirken, son 12 aylık ihracatımız ise 
254,8 milyar dolar oldu. Geçen ay ihraca-
tımıza en yüksek katkıyı 2,6 milyar dolarla 
otomotiv sektörü verdi. İlk beşteki diğer 
sektörlerimiz 2,3 milyar dolarla kimya, 1,6 
milyar dolarla hazır giyim, 1,3 milyar dolar-
la elektrik elektronik ve 1,1 milyar dolarla 
çelik şeklinde sıralandı. Şubat ayında 18 
ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat ya-
pan ilk beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, 
İzmir ve Ankara oldu. Birim ihracat değeri-
miz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
29,6 artışla 1,69 dolara yükseldi.”

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 
ülkelerin Almanya, İtalya, ABD, Rusya 

Şubat ayı ihracatı 18.6, ithalatı
30 milyar 833 milyon dolar oldu
Şubat ayında 18.6 mil-
yar dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi. 12 aylık 
dönemdeki ihracat ise 
254.8 milyar dolar oldu. 
Otomotiv 2,6 milyar do-
larla şubat ayında en çok 
ihracat yapan sektörler 
arasında ilk sırada yer 
aldı. Kimya 2,3 milyar 
dolarla ikinci, hazır 
giyim ve konfeksiyon 
ise 1,6 milyar dolarla 
üçüncü sıradaki yerini 
korudu. Kilogram birim 
ihracat değeri ise geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 29,6 artışla 1,69 
dolara yükseldi.
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ve İngiltere şeklinde sıralan-
dığını bildiren Gültepe, Suudi 
Arabistan’a ihracatta toparlan-
manın da devam  
ettiğinin altını çizdi.
► DEPREM BÖLGESİNDE 
HEDEF YÜZDE 60  
KAPASİTEYE ULAŞMAK

Gültepe, TİM öncülüğünde 
ihracatçı birliklerinin deprem-
zedelere yardım çalışmaları 
ve bölgedeki üretime yeniden 
dönüş süreci konusunda da şu 
açıklamaları yaptı: “Acımız çok 
büyük, yüreğimiz kan ağlı-
yor. Depremlerde can veren 
yurttaşlarımıza bir kez daha 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifa, yakınlarını kaybedenlere 
sabır diliyorum. Arkadaşla-
rımızla bölgeyi ziyaret ettik, 
yıkımı yerinde gördük. Dep-
remzedelerle ve sanayicileri-
mizle konuştuk. Fiziki olarak 
üretim alt yapısında fazla 
hasar bulunmamakla birlikte istihdam kaybı nedeniyle üretim 
durma noktasına gelmişti. Depremden az etkilenen Adana 
ve Gaziantep gibi illerimizde üretim devam ediyor. Kahra-
manmaraş, Adıyaman ve Malatya’da ise çarklar dönmeye 
başladı. Bu illerimizde yer yer yüzde 30 kapasiteye ulaşıldı. 
Ancak barınma sorunu olduğu için insanlar göç etmek zorun-
da kalıyor. Dolayısıyla geçici barınma ihtiyacının bir an önce 
karşılanması büyük önem taşıyor. 
► 1000 KONUTLUK GEÇİCİ BARINMA  
MERKEZLERİ OLUŞTURUYORUZ

İhracatçı birliklerimizle el ele vererek  ‘TİM Konteyner 
ve Prefabrik Konut Projesi’ni başlattık. İlk etapta, deprem-
den en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay 
ve Malatya’da 5 bin kişinin yaşayabileceği 1000 konutluk 
geçici barınma merkezleri oluşturuyoruz. Organize sanayi 
bölgelerinin yakınında yer alacak barınma merkezleri için 
konutların sevkiyatına önümüzde-
ki haftadan itibaren başlayacağız. 
Bu merkezlerde çalışanlarımıza ve 
ailelerine her türlü desteği vereceğiz. 
Çünkü insanlar çok ağır travmalar 
yaşadı. Bu travmanın atlatılması ve 
çalışanlarımızın üretime katılması za-
man alacak. Ramazan bayramından 
sonra kapasitenin yüzde 60’a çıka-
cağını öngörüyorum. Burada devlet 
ve özel sektör olarak depremzede 
yurttaşlarımızın bölgede kalmalarını 
ve yeniden işe dönüşlerini cazip hale 
getirecek adımları atmamız gerekiyor. 
Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlar bu 
konuda önemli düzenlemeler yaptı. 
Bütün bunların yanı sıra bölgedeki 

fabrikalarda işine dönen dep-
remzedeye çalıştığı firmadan 
alacağı maaşa ilave olarak en 
az 6 ay süre ile bir maaş da 
devletimiz verebilir.”
► DEPREME 
RAĞMEN SİPARİŞLERİ 
KARŞILAYABİLİRİZ

Depremin ihracata etkileri-
ni de değerlendiren Mustafa 
Gültepe, ilk günden itibaren 
yurt dışındaki müşterilerden 
çok güçlü işbirliği ve daya-
nışma mesajları aldıklarını 
bildirdi. Bölgede üretimin 
geçici olarak devre dışı kal-
masına rağmen Türkiye’nin 
siparişleri karşılayabilecek 
kapasiteye sahip olduğunu 
vurgulayan Gültepe, “Rakibi-
miz olan bazı ülkelerin yay-
maya çalıştıkları ‘Türkiye’de 
tedarik sorunu yaşanacak’ 
şeklindeki söylentilere itibar 
etmeyen birçok müşterimiz 

bizimle işbirliğini artırmak istiyor. Ben tüm ihracatçılarımız 
adına kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.  

► BÜYÜMENİN YÜZDE 40’I MAL VE  
HİZMET İHRACATINDAN GELDİ

Depremin yaralarını sarmaya çalışırken açıklanan 
2022 büyüme rakamlarının kendileri için moral olduğunu 
söyleyen TİM Başkanı Gültepe, “TÜİK’in verilerine göre 
Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,6 büyüdü. 
Büyümenin yaklaşık yüzde 40’ı mal ve hizmet ihracatının 
katkısından geldi. Büyük afete rağmen, Cumhuriyetimizin 
100’üncü kuruluş yıldönümünde ihracatta en yüksek 
performansı göstermek için tüm gücümüzle çalışacağız. 
Daha çok fuara katılıp, uzak yakın demeden tüm pazarlara 
daha çok ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Ülkemizde 
daha fazla alım heyetini ağırlayacağız” diye konuştu. 

TİM, ilk etapta, depremden en çok etkile-
nen Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve 
Malatya’da 5 bin kişinin yaşayabileceği  
1000 konutluk geçici barınma merkezi kuruyor.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Depremden az etkilenen Gaziantep 
ve Adana gibi illerimizde üretim devam ediyor. Kahramanmaraş, 

Adıyaman ve Malatya’da ise çarklar dönmeye başladı. Bu illerimizde 
yer yer yüzde 30 kapasiteye ulaşıldI. Ramazan bayramından sonra 

kapasitenin yüzde 60’a çıkacağını öngörüyorum” dedi.
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1993 yılından bu yana her iki yılda bir 
yayımlanan Küresel KPMG Sürdürü-
lebilirlik Araştırması’nın sonuncusun-

da 58 ülkeden 5 bin 800 şirketin sürdürüle-
bilirlik ile çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) 
temalı raporları analiz edildi. Açıklanan 
bulgular küresel ölçekte sürdürülebilirlik ko-
nulu raporların istikrarlı bir şekilde arttığını 
ortaya koyuyor. G250 olarak bilinen dün-
yanın en büyük 250 şirketinin neredeyse 
tamamı sürdürülebilirlikle bir şekilde ilişkili 
raporları sunarken bu şirketlerin yüzde 
96’sı tamamen sürdürülebilirlik veya  
ESG konularında raporlar hazırlıyor.

Ayrıca, N100 (analiz edilen ülkelerdeki 
en büyük 100 şirket) olarak adlandırılan 
şirketlerin bu yöndeki raporları da istikrarlı 
ve tutarlı bir şekilde artıyor. On yıl önce, 
N100 şirketlerinin yaklaşık üçte ikisi 
sürdürülebilirlik raporları yayımlarken bu 
rakam son araştırmaya göre günümüzde 
yüzde 79’a kadar yükselmiş durumda.

► KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  
RAPORLAMA YÖNERGESİ

Sürdürülebilirlik raporlamasının 
evrimini doğru tahmin edebilmek için 
finansal olmayan raporlama ile ilgili AB 

tarafındaki gelişmeleri yakından takip 
etmek gerekmiyor. AB Parlamentosu 
yakın bir tarihte Kurumsal Sürdürülebilirlik 
Raporlama Yönergesi (CSRD) ile ilgili 
önemli değişiklikleri hayata geçirerek 
kurumları toplumsal ve çevresel etkileri 
hakkında düzenli olarak bilgi paylaşmaya 
yönlendirerek kamuya karşı daha hesap 
verebilir hale getirme doğrultusunda 
önemli bir adıma imza attı. Uygulamanın 
yeşil aklamanın önüne ciddi bir set 
çekmesi, AB’nin sosyal piyasa ekonomisini 
güçlendirmesi ve küresel seviyede 
sürdürülebilirlik raporlama standartları için 
zemin hazırlaması bekleniyor. Önümüzdeki 
iki yıl sürdürülebilirlikle ilgili gelişmelerde 
CSRD’nin odakta olduğu bir dönem olacak. 

► KOBİ’LERE DAHA UZUN SÜRE TANINACAK
AB sürdürülebilirlik raporlama 

gerekliliklerinin oldukça geniş bir etki 
alanına sahip olması bekleniyor. Borsaya 
kote olsun veya olmasın tüm büyük 
şirketlerin kapsam dahilinde olacağı 
paylaşıldı. Ayrıca AB içinde belirgin ticari 
faaliyetleri olan (AB içinde 150 milyon 
euronun üzerinde cirosu olan) AB üyesi 
olmayan ülkelerin şirketleri de bu kapsama 
dahil edilecek. Etki alanı önümüzdeki 
dönemde belirli özelliklere sahip KOBİ’leri 

Şirketlerin sürekli gündemi haline geldi

G250 her yıl sürdürülebilirlik 
çevre raporu hazırlıyor

AB sürdürülebilirlik raporlama 
gerekliliklerinin oldukça geniş 
bir etki alanına sahip olması 
bekleniyor. Borsaya kote 
olsun veya olmasın tüm büyük 
şirketlerin kapsam dahilinde 
olacağı paylaşıldı. Ayrıca AB 
içinde belirgin ticari faaliyetleri 
olan (AB içinde 150 milyon 
euronun üzerinde cirosu olan) 
AB üyesi olmayan ülkelerin 
şirketleri de bu kapsama  
dahil edilecek.
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de kapsayacak şekilde genişletilecek, 
küçük ve orta büyüklükteki işletmelere 
uygulamaya uyum sağlama noktasında 
büyük şirketlere kıyasla daha uzun bir süre 
tanınacak. CSRD tarafındaki gelişmeler 
ülkemizdeki uygulamaları da etkileyecek. 

Yönerge yeşil dönüşümün katalizörü 
olarak görülüyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ve sürdürülebilir finans yol haritasının yapı 
taşlarından biri olarak değerlendiriliyor.  
AB Sürdürülebilirlik Politikası’nın ayrılmaz 
bir parçası olan bu önemli adım AB ile 
yoğun etkileşimde olan ülkelerin  
ulusal politikaları da etkileyecek.  

► KARBON AZALTMA  
HEDEFLERİNİ BELİRLEDİLER

KPMG’nin Küresel Sürdürülebilirlik 
Araştırması’nda yer alan en son bulgular, 
N100’ün yüzde 71’inin ve G250’nin 
yüzde 80’inin karbon azaltma hedefleri 
belirlediğini gösteriyor. Bu durum, 
şirketlerin, iklim hedeflerine ulaşılmasına 
yardımcı olmak için oynayacakları bir 
rol olduğunu giderek daha fazla kabul 
ettiklerini ortaya koyuyor. Çoğu şirket 
karbon hedeflerine ulaşmak için  
yalnızca karbon kredilerine bel  
bağlamak yerine kendi emisyonlarını 
azaltmaları gerektiğini de kabul ediyor. 

İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev 
Gücü (TCFD) kılavuzuna göre raporlama 
yapan şirketlerin sayısı neredeyse 
iki katına çıkarak iklimle ilgili daha iyi 
değerlendirmelerin yapılmasını sağlıyor. 
Bununla birlikte araştırmaya göre daha hızlı 
ilerleme kaydedilmesi gereken bazı kilit 
alanların olduğu da ortaya koyuyor. Örneğin 
G250 şirketlerinin sadece yüzde 64’ü iklim 
değişikliğinin kendileri için bir risk olduğunu 
resmen kabul ederken biyoçeşitlilik kaybını 
bir risk olarak kabul eden şirketlerin oranı 
yüzde 50’den daha az.

► RAPORLAMADA KAPSAM SORUNU
KPMG’nin bu yılki raporu aynı zamanda 

dünyanın önde gelen şirketlerinin 

sürdürülebilirlik konusunda raporlama 
yaparken karşılaştıkları bazı zorlukları da 
ortaya koydu. Günümüzde iklim krizi ile 
sosyal eşitsizlik arasındaki bağlantıya  
dair artan farkındalığa rağmen, analiz 
edilen binlerce rapor arasında, dünyanın 
en büyük şirketlerinin ancak yarısından  
azı, “sosyal” bileşenler (örneğin modern 
kölelik; çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik; 
topluluk katılımı ve iş gücü sorunları) 
hakkında raporlama yaptı. 

Aynı zamanda, şirketlerin yine sadece 
yarısından azı yönetişim risklerini (örneğin, 
rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, rekabet 
karşıtı davranışlar veya siyasi katkılar) 
açıkladı. Buna ek olarak, N100 şirketlerinin 
sadece üçte birinin liderlik ekibinde 
sürdürülebilirlikten sorumlu  
özel bir üye bulunuyor. Diğer yandan 
şirketlerin çevre, sosyal ve yönetişim 
başlıklarındaki açıklamaları, nicel veya 
finansal veriler yerine, büyük ölçüde  
anlatı odaklı olmaya devam ediyor.

► TÜRKİYE’DE RAPORLAMADA DÜŞÜŞ VAR
KPMG’nin ortaya koyduğu bulgulara 

göre 2020 yılından bu yana üç ülkede 
sürdürülebilirlik raporlamasında önemli 
bir büyüme kaydedildi. Bu üç ülke şöyle: 
İzlanda (yüzde +39 puan), Birleşik  
Arap Emirlikleri (yüzde +22 puan) ve 
Güney Kore (yüzde +22 puan). 

Sürdürülebilirlik raporlamasında ciddi 
düşüşün olduğu üç ülke ise Arjantin (yüzde 
–16 puan), Meksika (yüzde –16 puan), ve 
Türkiye (yüzde -12 puan) oldu. Türkiye’nin 
2020 yılında yüzde 56 olan ulusal 
sürdürülebilirlik raporlama oranı 2022 
yılında yüzde 44’e kadar geriledi. 

Asya Pasifik Bölgesi, sürdürülebilirlik 
raporlamasında başı çeken bölge oldu. 
Bu bölgedeki şirketlerin yüzde 89’u 
sürdürülebilirlik raporlaması yapıyor.  
Asya Pasifik Bölgesi’ni; Avrupa  
(yüzde 82), Amerika (yüzde 74), Orta  
Doğu ve Afrika (yüzde 56) takip ediyor. ●
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GİRAY DUDA

Kripto varlıklar piyasaları, buraların 
önemli kuruluşları olan borsa-
lar yüzlerce milyar dolarlık bir 

işleyişe sahne oluyor. Büyük kazançlar 
ve zararlar sözkonusu. Şimdi de çok büyümesi beklenen 
Metaverse Dünya içine giriyoruz. Bu alanlardaki  
hukuki düzenlemeler gereksinmesini ve hak  
korumalarını avukat Ayça Küçük ile konuştuk.

- Sayın Ayça Küçük, isterseniz söyleşimize dijital 
yaşamın önemli unsurları olan kripto paraları konu-
şarak başlayalım. Yüzlerce milyar dolarlık kripto para 
piyasasının regülasyonu henüz tamamlanmadı, yürür-
lüğe girmedi. Dünyada ve Türkiye’de dev kripto para 
borsalarının battığı bir dönemde tasarrufçuyu, yatırım-
cıyı koruyacak hukuki düzenlemeler yapılabildi mi?

- Kripto para ya da kripto varlıklara ilişkin düzenle-
meler çok boyutlu ve birçok faktörün birlikte değerlen-
dirilmesiyle beraber oluşturulmalı. Özellikle ulusalüstü 
düzlemde bir düzenleme gerçekleşmeden ulusal düzlem-
de bir düzenlemenin yürürlüğe girmesinin güç olduğunu 
düşünüyorum. Kripto varlıkların hukuki niteliklerinin 
belirlenmesi ve buna göre kullanım alanlarının  
şekillendirilmesi atılması gereken başlıca adım. 

Bu noktada sorunuzda ifade ettiğiniz yatırımcıların  
bu piyasalara neden yöneldiğini değerlendirmek 
de önemli. Yatırımcılar bu noktada genel hukuki 
düzenlemelerle korunmakta; ancak belirtmiş olduğum 
üzere spesifik düzlemde devlet eliyle bir koruma 
getirilebilmesi için öncelikle piyasada yer alan aktörlerin 
konumlarının belirlenmesi ve hukuki olarak kripto 
varlıkların tanımlarının yapılması elzem görünüyor.

► DİJİTAL ADIMLAR MUTLAKA İZ BIRAKIR
- Kripto para piyasasında, olmayan hukuki 

mevzuatın kontrol edemediği işlemler nasıl  
sorunlar yaratıyor? Hangi hukuk kuralları işliyor?

- Bu anlamda en yoğun problemler AML (Anti Money 
Laundering – Kara para aklamanın önlenmesi) bağla-
mında ortaya çıkıyor. Mevzuat boşluğundan faydalan-
maya yönelik bazı yönelimlerin olduğu kamu tarafından 
biliniyor. Özellikle kripto varlıkların ortaya çıktığı dönem-
de blokzincir teknolojisinden faydalanarak işlemlerin 
kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğinin “takip 
edilemez”liği, bu varlıkların kara para aklama bağlamın-
da kullanılma eğilimini artırmış gibi görünüyor. 

Fakat durum aslında böyle değil. Özellikle KYC (Know 
Your Customer – Müşterinizi tanıyın) ve KYT (Know Your 
Transaction – İşleminizi bilin) uygulamaları kripto varlık-
ların el değiştirmesinde takip edilebilirliği kolaylaştırıyor. 
Yine unutmayalım ki bu işlemler bilişim sistemleri eliyle 
gerçekleşen işlemler ve bilişim dünyasında atılan her 
adım bir iz bırakır. Netice itibariyle kripto varlıklara ilişkin 
net bir düzenleme var olmadıkça, genel hukuk regülas-
yonlarıyla sorunlar aşılmaya çalışılacak.

► YATIRIMCIYI DEVLET HUKUKİ DÜZENLEMELERLE KORUR
- Borsaların yatırımcılara sunduğu ve imzalattığı 

sözleşmeler yatırımcıların haklarını koruyor mu? Kriz 
zamanlarında büyük maddi kayıplar ortaya çıkıyor mu?

- Borsalarca imzalatılan sözleşmelerin hukuki  

META HUKUKU

Dijital hukuk uzmanı Av. Ayça Küçük:

dünyada henüz metaverse için 
hukuki düzenleme yapılmadı

Avukat Ayça Küçük, “Sözleşme-
ler dışında devlet eliyle meta dün-
yaların işleyişine ilişkin bir genel 
düzenlemenin henüz varlığından 
bahsedemeyiz. Ancak özellikle 
İsviçre ve Almanya’da bu husus-
ta yoğun çalışmaların yapıldığını 
görüyoruz. Özellikle İsviçre bu 
konuda öncü düzenleme  
çalışmalarının içinde” dedi.
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nitelikleri konusunda çeşitli tartışmalar yapılabilir. Bu söz-
leşmelerde yer alan hükümlerin genel işlem şartı niteliği 
taşıyıp taşımadığı bu tartışmalardan başlıcası. Bir hak 
koruması yaratıp yaratmadığı meselesi ancak ve ancak 
ilgili sözleşmenin bir yargı otoritesi tarafından denet-
lenmesi vasıtasıyla net bir cevaba kavuşabilir. Gözden 
kaçırılmaması gereken başlıca husus borsaların yatırım-
cıların haklarını korumak gibi bir temel kaygısının veya 
yükümlülüğünün bulunmadığı. Dolayısıyla bu sektörde 
hak korumasından faydalanılabilmesi ancak devletlerce 
yürürlüğe konacak düzenlemelerle mümkün olacak. 

İkinci sorunuza gelince, piyasanın spekülatif niteliği 
gereği büyük maddi kayıpların ortaya çıkması kaçınıl-
maz. Bu durumlar sezonlar bağlamında ortaya çıktığı 
gibi münferit işlemler açısından da gündeme gelebilir.

► ŞİMDİLİK META DÜNYALARDAYIZ
- Benzer biçimde metaverse dünyası da ticarete 

konu olan, alınıp satılabilen metalarıyla anlaşmaz-
lıkların her an ortaya çıkabileceği bir sanal yaşam 
alanı. Metaverse dünyasındaki işleyişi düzenlemek 
ve tartışmalı durumlarda mahkemelerin başvuracağı 
hukuki düzenlemeler dünyada ve Türkiye’de var mı?

- “Gerçek” anlamıyla bir metaverse evreninden söz ede-
bilmek ancak Web3 teknolojisine geçişle beraber mümkün 
olacak. Dolayısıyla şu an için bir metaverse evreninden 
ziyade münferit meta dünyalardan söz edebiliriz. Elbette bu 
dünyaların kendi işleyişinde bazı koruma mekanizmaların-
dan bahsedebiliyoruz. Örneğin “oyun-içi” mahkemeler gibi. 

Halihazırda mevcut meta dünyaların temel hukuki ens-
trümanları “Kullanıcı Sözleşmeleri”. Bu sözleşmelerde yer 
alan hükümlerin değerlendirilmesiyle hukuki uyuşmazlık-
ların çözümü mümkün kılınabilir. Ancak bu düzenlemeler 
dışında devlet eliyle meta dünyaların işleyişine ilişkin bir 
genel düzenlemenin henüz varlığından bahsedemeyiz. 
Ancak özellikle İsviçre ve Almanya’da bu hususta yoğun 
çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Özellikle İsviçre bu 
konuda öncü düzenleme çalışmalarının içinde.

► METAVERSE REGÜLASYONUNA İHTİYAÇ VAR
- Böyle bir düzenleme gereksinimi ortaya  

çıktı mı? Bu konuda hangi kamu ve sivil  
toplum birimlerine görev düşüyor?

- Bireyin olduğu her alanda haklardan 
bahsedeceğimizi ve mevcut hukuksal yapı içerisinde 
bireyin haklarının korunması için devlet mekanizması 
eliyle regülasyonların getirilmesine ihtiyaç duyulduğunu 
düşünecek olursak böyle bir düzenleme gereksiniminin 
varlığından bahsedebiliriz. Ancak bu düzenlemeler 
yapılırken sistemin kendi doğasından kaynaklı özellikleri 
göz önünde bulundurmak özellikle önemli. Bu açıdan 
hukuk yapıcılarının olduğu kadar bilişim sektörünün 
tüm paydaşlarının değerlendirmelerinin de göz önünde 
bulundurulması önemli. Kısacası burada hukuk ve  
bilişim sektörlerinin aktörlerinin beraber çalışması elzem.

► METAVERSE ANLAŞMAZLIKLARINDA TAHKİM UYGULANABİLİR
- Metaverse’ün çok hızlı yaygınlaşacağını varsa-

yarsak ticari anlaşmazlıklarda tahkim uygulaması 

Şu an için metaverse dünyasındaki her bir unsur fikri 
mülkiyet hakkını barındıran bir ‘NFT’. Halihazırda fikri 

mülkiyet uyuşmazlıklarının mahkemeler önüne geldiğini de 
biliyoruz. bir diğer hukuki anlaşmazlık konusunun veri  
ihlalleri yani data uyuşmazlıkları olacağını öngörüyorum.

İstanbul Barosu avukatlarından İsmail Altay ve Ayça Küçük 
metaverse tahkimi üzerine görüş alışverişinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nden 2009’da mezun 
olan Ayça Küçük, aynı yıl Koç Bilgi 
Grubunda avukatlık stajını tamam-
layarak 2010’da İstanbul Barosuna 
kaydoldu. Hemen ardından İstan-
bul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Kamu Hukuku bölümünde 
yüksek lisans eğitimini sürdürür-
ken İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Genel Kamu Anabilim 
Dalında Araştırma Görevlisi olarak 
çalışmaya başladı. 2012’de yüksek 
lisans eğitimini “Thomas Paine Dü-
şüncesinde Sivil Toplum ve Devlet” 
teziyle tamamlayan Ayça Küçük 
aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 
bölümünde doktora çalışmalarına 
başladı. Doktora çalışmaları boyun-
ca özellikle kamusal alan, kişisel 
veriler, sivil toplum ve bu kurumların 
insan haklarıyla ilişkileri konularına 
yoğunlaşan Ayça Küçük, 2013’te 
üniversiteden ayrılarak serbest  
avukatlık yapmaya başladı. Halen 
ulusal ve uluslararası alanlarda 
şirketlere danışmanlık vermekte  
ve şirketlerin insan hakları uyumlu-
luğu çalışmalarını sürdürüyor.

AYÇA KÜÇÜK KİMDİR?
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mümkün olacak mı? Tah-
kime gidilmesi ve tahkimin 
çözümler bulabilmesi için 
gerekli olan ortam ve  
regülasyonlar nelerdir?

- Sistemin doğası gereği 
tahkim anlaşmazlıkların çözü-
mü için en uygun araç olarak 
görünüyor. Ticari anlaşmazlık-
lar bakımından sözleşmelere 
getirilecek tahkim klozlarıyla 
bunu sağlamak mümkün. 
Mevcut hukuki yapı metaverse 
bağlamında çıkabilecek ticari 
anlaşmazlıklarda tahkim uygu-
lamasının işletilmesi için kural 
olarak bir engel oluşturmuyor. 
Ancak bu hususun her bir  
vaka bazında münferit olarak 
değerlendirilmesi gerekiyor.

► ÖZEL BİR TAHKİM SİSTEMİ 
İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIR

- Dünyada metaverse tah-
kimiyle ilgili örnekler var mı?

- Oyun-içi tahkimden 
bahsedecek olursak, örneğin 
“Aragon” mahkemesi olarak adlandırılan yapıyı meta-
verse tahkimine örnek olarak sunabiliriz. Bu mekaniz-
mada hakemler sisteme giriş için belirli bir ücret öde-
mekte, yapılan oylamayla beraber verilen karar akıllı 
sözleşme eliyle otomatik olarak işlerlik kazanmakta. 
Bunun dışında Kullanıcı Sözleşmelerinde klasik tahkim 
yer ve klozlarının (ICC gibi) mevcut olduğunu görüyo-
ruz. Ancak bu tahkim klozlarının ne kadar işletilebileceği 
belirsiz. Yapının niteliği gereği özel bir tahkim sisteminin 
getirilmesinin uyuşmazlıkların çözümünü doğru ve  
kolay biçimde halledebileceğini burada ifade edebiliriz.

► FİKRİ MÜLKİYET UYUŞMAZLIKLARI MAHKEMELERE TAŞINDI
- Metaverse dünyasında en çok karşılaşılacak 

hukuki anlaşmazlıkların neler olacağını  
şimdiden tahmin ediyorsunuz?

- Kaçınılmaz olarak fikri mülkiyet uyuşmazlıkları.  
Zira şu an için metaverse dünyasındaki her bir  
unsur fikri mülkiyet hakkını barındıran bir “NFT”.  
Halihazırda fikri mülkiyet uyuşmazlıklarının  
mahkemeler önüne geldiğini de biliyoruz. 

Bir diğer hukuki anlaşmazlık konusunun veri ihlalleri 
yani data uyuşmazlıkları olacağını öngörüyorum. Zira 
sistemde muazzam bir data birikimi söz konusu. Bu 
dataların güvenliği nasıl sağlanacak, hangi  
veri nasıl toplanacak ve işlenecek gibi meseleler  
temel anlaşmazlık konularını teşkil edebilir.

► SANAL MÜLKİYET GERÇEĞE NASIL YANSIYACAK?
- Metaverse’de şimdiye kadar karşılaştığınız en 

ilginç hukuki tartışma konuları neler oldu?

- Kişilik haklarına ilişkin meselelerin bu dünya 
içindeki birinci ve en ilginç tartışma konusu  
olduğunu düşünüyorum. Zira burada iki farklı 
konseptten bahsediyoruz: “avatar” ve “dijital ikiz”.  
Biri metaverse dünyasında size “sınırsız özgürlük  
alanı” tanıyorken, diğeri sizin sanal dünyadaki 
yansımanız. Öncelikle bu kişiliklerin alanlarının nasıl 
belirleneceği hususu önemli bir tartışma konusu.

Elbette bir diğer tartışma konusu mülkiyet  
özelinde. “Sanal mülkiyet”in “gerçeğe” yansıması  
ne boyutta, metaverse dünyasında sahip olunan  
mülkiyet gerçek dünyadaki mülkiyete hangi bağlamda  
ve ne ölçüde karşılık geliyor gibi meseleler tartışılması 
ve çözüme kavuşturulması gereken hususlar.

► DİJİTAL HUKUK EĞİTİMİ SON SINIFTA VERİLEBİLİR
- Hukuk fakültelerinde dijital hukuk,  

metaverse hukuku gibi konularda dersler  
var mı? Nasıl ve ne zaman başlamalı?

- Bilişim hukuku konusunda hukuk fakültelerinde 
özellikle yüksek lisans ve doktora düzleminde çalışmalar 
olduğunu biliyoruz. Doğru bir müfredat ve sistemin tüm 
aktörlerinin görüşü alınacak yapılacak bir çalışmayla bu 
alanda atılacak adımlar hızlandırılabilir. Unutulmamalı 
ki dijital hukuk ya da bilişim hukuku gibi alanların temel 
hukuki kavram ve kurallara hakim olunmadan doğru 
anlaşılması mümkün değil. Bu nedenle bu alanda verile-
cek spesifik eğitimlerin en az dördüncü sınıf veya yüksek 
lisans düzeyinde başlaması gerektiğini, temel hukuk 
kavram ve kurallarının da müfredat oluşturulurken ana 
eksene alınmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum. ●

Gözden kaçırılmaması gereken başlıca husus borsaların 
yatırımcıların haklarını korumak gibi bir temel kaygısının 

veya yükümlülüğünün bulunmadığı. dolayısıyla bu sektörde 
hak korumasından faydalanılabilmesi ancak devletlerce 
yürürlüğe konacak düzenlemelerle mümkün olacak.
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Dr. AHMET TEMİROĞLU

Yurdumuzun geniş bir kesiminde 6 Şubat 2022 
tarihinde gerçekleşen büyük depremler hepimizin 
yüreğini sızlattı. Ne yazık ki ülkemiz Dünyanın en 

tehlikeli fay hatlarının geçtiği bir konumda bulunmaktadır. 
Bu durumda benzer depremler önümüzdeki zaman 
diliminde biz ve bizden sonraki kuşaklar tarafından  
tekrar yaşanacaktır. Aynı üzüntüleri bir daha  
yaşamamak için gerekli önlemler alınmak zorundadır. 

Bildiğiniz gibi, deprem olduğu günden bu yana, 
televizyonlarda, sosyal medyada, basında bu önlemler 
hep tartışılmaktadır. Bu tartışmalarda gördüğümüz 
gibi, bina inşaat sürecinin, jeofizik açısından yer seçimi 
boyutu, inşaat bilimi açısından projelendirme boyutu, 
hammadde ve malzeme özellikleri ve daha birçok 
kurallar açısından yönetmelikler boyutu gibi  birçok 
boyutları bulunmaktadır. Uzmanlar günlerdir  
bu boyutlarda kurallara uyulduğu ve hata  
yapılmadığı  zaman  depremlerin bu şekilde  
tehlikeli olmayacağını da vurgulamaktadırlar.

Bir çok iş süreçlerinde olduğu gibi inşaat sürecinde 
de, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi,  kurallara  
uymayı sağlamak ve hataları en aza indirmek  için çok 
değerli bir araç olarak önümüzde bulunmaktadır.

► İNŞAAT SEKTÖRÜ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, 

Toplam Kalite Yönetimi,  yapılmakta olan bir işin tüm 
süreçlerinde kaliteyi gözeten bir anlayış, adeta bir 
felsefedir. Toplam kalite yönetimi anlayışında kalite,  
sadece ürünle ilgili bir kavram değildir. Aynı zamanda  
o ürün ortaya çıkıncaya kadarki bütün süreçlerde,  
bütün yapılan işlerde,  bu işi yapanlar arasındaki 
ilişkilerde, bu işin yönetiminde, bu işin planlanmasında 
hep kaliteyi gözeten bir anlayıştır. 

Toplam Kalite Yönetimi anlayışına göre  
yönetilen inşaat şirketlerinin başlıca özellikleri  
aşağıdaki  gibi sıralanabilir;

*Bu inşaat şirketleri iş yaptıkları sürede insanları  
istihdam ederek onlara iş imkanı hazırlarlar. Ancak 
çalışanlarının iş güvenliğini de ihmal etmezler. Çünkü 
bugün deprem olduğu için bitmiş inşaatlardaki insanların 
mağduriyetinden söz ediyoruz ama unutmamak gerekir 
ki inşaat süreçlerinde de birçok iş kazaları olabilmekte ve 

insanlar hayatlarını kaybedebilmektedirler.
■ Toplam Kalite Yönetimi anlayışına göre 

hareket eden inşaat şirketleri çalışanlarını olduğu 
gibi müşterilerini de gözetirler. Yaptıkları inşaatın 
malzemelerini seçerken uygun kalitede olmalarını 
sağlarlar. Bütün yönetmeliklere ve kurallara uyarak  
o binayı kullanacak olan müşterilerinin hayatlarını  
tehlikeye atabilecek hiçbir yaklaşımda bulunmazlar. 
Böyle şirketler için dürüstlük ve etik değerler para 
kazanmaktan çok çok daha önemlidir. Ancak  
yine de en çok bu şirketler para kazanırlar.

■ Zaten Toplam Kalite Yönetimi anlayışında, 
ticari kuruluşların tek amacı para kazanmak 
değildir. Elbette ki ticari kuruluşlar para kazanmak 
zorundadırlar. İşletmelerin para kazanması insanların 
nefes alması gibidir. Yaşamak  için nasıl insanların  
nefes almaları gerekirse, işletmelerin de kar elde 
etmeleri gerekir. Ancak insanlar  sadece nefes almak 
için yaşamazlar. Ticari kuruluşlar da sadece kar elde 
etmek amacıyla yaşamazlar. Ticari kuruluşların para 
kazanmanın dışında da bazı görevleri vardır.

Dolayısıyla Toplam Kalite Yönetimi felsefesine, göre 
inşaat şirketleri daha fazla para kazanmak için asla ürün 

YÖN-ETMEK

Özen Mensucat Genel Müdürü 
temiroglu@ozenmensucat.com

İNŞAAT SEKTÖRÜ VE TOPLAM 
KALİTE YÖNETİMİ
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kalitesinden, yani bina kalitesinden taviz vermezler.
■ Toplam Kalite Yönetimini benimseyen inşaat 

şirketleri iş süreçlerini çok iyi tanımlarlar. Bu iş 
süreçlerinin  sağlıklı ve doğru ilerlemesini kesintisiz 
olarak kontrol ederler. İş süreçlerinin gereklerini 
ve bu süreçlerde çalışacak insanların özelliklerini 
ve görev tanımlarını belirlerler. Örneğin şantiye 
şefinin özellikleri, almış olması gereken eğitimler, 
sahip olması gereken deneyimler, yetkileri ve 
sorumlulukları ve görevleri net olarak belirlenmiştir.

Süreçteki bütün insanların sürekli olarak  
güncel eğitimler almaları sağlanır.

■ Toplam Kalite Yönetimi uygulayan inşaat 
şirketlerinde bütün iş süreçlerine ait prosedür 
ve talimatlar hazırlanmıştır. Ofislerde ya da 
inşaat sahasında çalışmakta olan bütün işçi 
ve yöneticilere bu talimat ve prosedürler yazılı 
olarak iletilmiştir. Yöneticiden çalışanına kadar 
bütün insanların bu prosedür ve talimatlara 
uymaları sağlanır. Örneğin mutlaka şantiye şefinin 
gözetiminde yapılacak işler açık ve net bir  
şekilde süreçteki herkes tarafından bilinir.

Görüldüğü gibi yukarıda belirtmiş olduğumuz 
hususlar bilinmeyen veya uygulanması zor olan 
hususlar değildir. Günümüzde birçok başarılı 
işletmede  zaten uygulanmaktadır. Önemli olan bu 
uygulamaları yaparken çok duyarlı olmak ve hata 
yapmamaktır. Birçok sektörde yapılan hatalar telafi 
edilebilir. Ancak bazı sektörler vardır ki sıfır hatayla 
çalışmak zorundadırlar. Sağlık sektörü ve havacılık 
sektörü bu sektörlerdendir. Burada yapılan hatalar 
insan hayatına mal olduğu için çok duyarlı davranılır. 
Prosedürler ve talimatlara çok sıkı uyulur. 

Örneğin uçaklarda hepimiz uçuş ekibi  
tarafından mutlaka yapılan anonsları görmüşüzdür. 
Hatta gereksiz olduğunu düşünenlerimiz bile 
olmuştur. Ancak o yapılan anonslar, uçuş ekibinin 
ve uçağı uçmaya hazırlayan diğer ekiplerin 
uydukları ve yerine getirdikleri birçok prosedür  
ve talimatın bir parçasıdır. Ve mutlaka yerine 
getirilir. Çünkü yüzlerce insanın hayatı birkaç 
saatliğine de olsa onlara bağlıdır.

Yine sağlık sektöründe de doktorlar hastalara 
belirli “protokoller” ve kurallar çerçevesinde 
müdahale ederler. O süreçlerde de çok sıkı 
prosedürler, talimatlar ve kurallar vardır. Herkes  
bu kurallara titizlikle uyar, çünkü hastaların  
sağlığı söz konusudur.

İnşaat sektörü de bu şekilde çalışmalıdır. 
Sıfır hata hedeflenmelidir. Çünkü insanlar bu 
sektörün ürettiği binalarda birkaç saatliğine 
değil yıllar boyu yaşamaktadırlar. Buralarda 
yapılan hatalar özellikle fay hatlarının  
bulunduğu ülkemizde binlerce insanın hayatına 
mal olabilmektedir. Bu nedenle inşaat sektörü 
de havacılık sektörü gibi sağlık sektörü gibi 
prosedür ve talimatların çok sıkı uygulandığı, 
süreç  çalışanlarının ve yöneticilerinin çok 
duyarlı hareket ettiği bir sektör olmalıdır.

Büyük sanayi kuruluşlarının 
kullandığı doğalgazda  
yüzde 21-26 indirim yapıldı

BOTAŞ’ın internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife 
tablosu yayımlandı. Doğalgazda martta geçerli olacak 

mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim 
amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 20, büyük sanayi 
kuruluşlarında ise yüzde 20.95 ila 26.12 arasında indirime 
gidildiğini açıkladı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri 
için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış 
fiyatı 1.000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira. Sanayi 
abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp 
doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira 
olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 
metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı. 
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. 

Depremden etkilenen 1000 
üniversite öğrencisine öğrenim 

hayatları boyunca burs 
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana 

gelen depremlerinin ardından “El Ele Birlikteyiz” 
adı altında bölgeye yönelik farklı alanlarda yardımlarını 
sürdüren Akfen Holding, kurucusu olduğu Türkiye 
İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) 
koordinasyonunda eğitim seferberliğini de başlatıyor. 
TİKAV, Akfen 
Holding desteğiyle, 
deprem bölgesinde 
eğitimlerine 
devam edecek 
öğrencilere üniversiteden mezun olana kadar burs imkânı 
sağlıyor. Aileleri deprem bölgesinde oturan ve depremden 
etkilenen 1000 üniversite öğrencisine “Akfen – TİKAV 
Burs Programı” adı altında üniversite eğitimleri boyunca 
ve her yıl akademik takvim süresince aylık olarak burs 
ödemeleri gerçekleştirilecek. Başvurular TİKAV’ın www.
tikav.org.tr adresli internet sitesinden 15 Mart 2023 
tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru linki şöyle: https://
tikav.org.tr/akfen-tikav-burs-basvuru
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Aroma Genel Müdürü  
Mahmut Atom Duruk
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Meyve suyu endüstrisinin duayeni Duruk: 

meyve suyu tüketicisi
fonksiyonel içeceğe yöneliyor
 Aroma Genel Müdürü Mahmut 
Atom Duruk, “Eskiden Türkiye’de 
yüzde 80 dolayında nektar 
tüketilirdi. Bu oran giderek düşüyor 
ve fonksiyonel meyve sularına 
ilgi artıyor.  Bunu da meyve suyu 
sektörü sahiplendi. Bu sahiplenme 
ile sektör ürün gamını genişletti, 
arttırdı. Tek bir nektar üzerinden 
yürümekten kurtuldu.” dedi.

SEKTÖR

GİRAY DUDA

Türkiye’de tarım sektöründe süregelen 
sorunlar, susuzluk, üretim düşüklüğü, 
tek hammaddesi meyve olan meyve 

suyu sektörünü olumsuz etkiliyor. Sektörün, 
pandemi dönemi ve sonrasındaki duru-
munu MEYED Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Aroma Genel Müdürü Mahmut Atom  
Duruk ile enine boyuna konuştuk.

- Sayın Duruk, meyve suyu sektörü 
pandemi dönemini nasıl geçirdi?

- Pandemi dönemi durgun bir dönem 
oldu. İnsanlar bu dönemde daha az 
dışarıya çıkıp gezdiği ve zamanının 
büyük çoğunluğunu evde geçirdiği için 
litrelik meyve suları satışları oldu. Büfeler, 
kafeteryaların sattığı küçük meyve suyu 
satışları ise oldukça azaldı. Ev tüketiminde 
biraz artış gözledik. Toplamda, meyve  
suyu piyasasında yarı yarıya gibi  
önemli bir oranda düşüş oldu. 

► OKULLARDA MEYVE  
SUYU TÜKETİMİ YÜKSEK

- İhracat da herhalde buna  
paralellik gösterdi…

- Tüm satış kanallarında benzer 
davranışla karşılaştık. Sektör yavaş döndü 
tabii o dönemde. Herkesin evine kapandığı 
günlerde hemen hemen her sektörde 
tüketim azaldı. Okulların kapalı olmasının 
önemli olumsuz etkisi oldu. Okullarda ciddi 
miktarda meyve suyu tüketimi var. Bunların 

hepsi meyve suyu sektörümüze  
olumsuz etkide bulundu. 

► FONKSİYONEL ÜRÜNLER ÖNE ÇIKTI
- Pandemi ortamında, ev için meyve 

suyu satın alanların C vitamini  
çok olanı, anti oksidanı çok olanı  
gibi özel tercihleri oldu mu?

- Şöyle oldu. Meyve suyu sanayii deği-
şim gördü bu arada. Daha önce nektar dol-
duran meyvesucular şimdi fonksiyonellere 
yöneldi. İçinde, mesela cilde güzellik katan, 
vitamin olan, probiyotik olan değişik kate-
gorilerde meyve suları yapmaya başladılar. 

► NEKTARIN PAYI DÜŞÜYOR
- Pandemi döneminde mi  

başladı bu eğilim?
- Pandemi sonrasında. Eskiden 

Türkiye’de yüzde 80 dolayında nektar 
tüketilirdi. Bu oran giderek düşüyor ve 
fonksiyonel meyve sularına doğru ilgi 
artıyor. Böyle bir gelişim oldu son zamanda 
ülkemizde. Bunu da meyve suyu sektörü 
sahiplendi. Bu sahiplenme ile sektör ürün 
gamını genişletti, arttırdı. Bunun bir faydası 
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o oldu. Tek bir nektar üzerinden 
yürümekten kurtuldu.. 

► NEKTARI DAHA ÜST  
SEGMENT ZANNEDİYORLAR

- Belki bu arada yüzde 100’lerin 
satışları da artmış olabilir.

- Türkiye’de bireylerin ekonomik 
güçleri azaldığı ve yüzde 100’lerin 
fiyatları da çok fazla yükseldiği için 
insanlar bunlardan uzak duruyor. 
Biraz da bilgilenmeleri düşük. Nektarı 
daha üst segment kabul ediyorlar. 
Sonuçta yüzde 100’lerde artış var 
ama çok yavaş artıyor. Bir de yüzde 
100’lerin şu dezavantajı var. Türk 
insanı şekerli meyve suyu seviyor. 
Nektarlarda meyve özü yüzde 50’dir 
ve kalan kısmının tadı şeker ile 
verilir. Türk insanı şekeri sevdiği için 
nektarı bırakamıyor. Yüzde 100’lerin 
her ne kadar besin değeri yüksek de 
olsa ve yüzde 100’lerde sıfır ÖTV ve 
nektarlarda yüzde 10 ÖTV olmasına 
rağmen insanların şeker sevgisi ga-
lip geliyor. Şeker sevgisi her şeyde 
görülüyor. Mesela pasta ürünlerinde 
görülüyor. Mesela Türkiye’de  
üretilen dondurma dünyada en çok  
şeker içeren dondurmalardır. 

Elbette sağlıklı olup olmadığı tartışmalıdır. 
Her şeyin çoğu sağlıksızdır. Suyu da had-
dinden çok fazla içerseniz ölürsünüz. Şekeri 
dozunda tüketmek lazım. Diğer yandan  
fonksiyonellere ilgi günden güne artıyor.  
Onu da meyve suyu sanayi yönetiyor. 

► İNSANIMIZ ŞEKERLİ ÜRÜNLERİ SEVİYOR
- Bu eğilim, son dönemde  

kentlerde diyet ürünlerine, vegan 
beslenmeye, sağlıklı yiyeceğe olan 
eğilimin paralelinde bir gelişme  
olarak değerlendirilebilir değil mi?

- Sade diye bir ürünümüz var. Bu ürün-
de neredeyse hiç şeker yok. Çok düşük 
oranda. Birkaç meyvenin karışımı olarak 

SEKTÖR

FONKSİYONEL ÜRÜNLERE RAĞBET

YARARLI İÇECEKLERİN PAZAR PAYI ARTI

yüzde 100 
meyve suyu 

satışlarında artış 
var ama çok yavaş 
artıyor. bir de 
yüzde 100’lerin şu 
dezavantajı var. 
Türk insanı şekerli 
meyve suyu seviyor. 
Nektarlarda meyve 
özü yüzde 50’dir 
ve kalan kısmının 
tadı şeker ile verilir. 
Türk insanı şekeri 
sevdiği için nektarı 
bırakamıyor.

Antalya Akseki’de 1954 yılında doğan Mahmut 
Atom Duruk, İlkokulu Konya’da, orta öğretimini 
Saint Benoit Lisesi ve lise öğrenimini Pertevni-
yal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’ni 1979 yılında bitiren Mahmut 
Atom Duruk, deri sanayi konusunda çalışmalar 
yaptı, akabinde 1982 yılında Aroma Meyve Suları 
ve Gıda San. A.Ş. Yönetim Kurulu’nda göreve 
başladı. İlk olarak 1989 yılında şirketin özelleş-
mesi ile birlikte şirket büyümesini yapılandırma-
ya başladı ve şirketi ülkemizin en büyük meyve 
suyu üreticilerinden biri konumuna getirdi. 

2004 yılı itibarı ile Aroma A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliğine seçilen Mahmut 
Atom Duruk halen bu görevini sürdürüyor. 
Duruk Aile Şirketleri İcra Kurulunda, İreks 
A.Ş. Yönetim Kurulunda, Gelik Lokantaları 
Yönetim Kurulunda, MEYED Yönetim Kurulunda 
görevlerde bulunan ve birçok sivil toplum 
örgütünde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı 
olan Mahmut Atom Duruk, üç dil biliyor.

MAHMUT ATOM DURUK KİMDİR?
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üretiyoruz. Ayrıca içinde vücudu 
iyileştirici besinler var. Ama tadı yok 
gibi bir şey. Onlar çok yavaş ilerli-
yor. Bu bir gerçek ki insanlarımız 
şekerli ürünleri çok seviyor. 

► MEYVE SULARINDA  
KORUYUCU KATKI YOK

- O halde fonksiyonel  
ürünleri geliştirme çalışmalarına 
hız verdiniz.

- Sadece biz değil. Tüm meyve 
suyu sektörü bu çalışmaların 
içinde. Değişik kategorilerde 
ürünler yapıp o piyasada etkin 
olmaya çalışıyorlar. 

İnsanlar kolalı içeceklerden 
bıktı. Zaten zararlı bu kolalı 
içecekler. İçlerinde koruyucu katkı 
var. Meyve sularının hiçbirinde 
koruyucu katkı yoktur. Aileler artık 
kolalı içeceklerden çocuklarını 
kaçırıyor. İçlerinde yüklü miktarda 
kafein var. İnsanları bağımlı hale 
getiriyor. Bunlara karşılık yeni  
nesil ürünler diyebileceğimiz 
fonksiyonel ürünler öne çıkıyor. 

► FONKSİYONEL ÜRÜNLERİN  
SATIŞI ARTACAK

- Önümüzdeki onyıllarda bu  
yönde gelişmeler sürecek.

- Elbette öyle. İnsanlar, okudukça, araş-
tırdıkça, artık bugün obezitenin, şişmanlığın 
nasıl bir dert olduğunu görüyor, anlıyor. 
Giderek herkes bu ürünleri daha çok tercih 
etmeye başlayacak ve önleri iyice açılacaktır. 

Örneğin diyabetli hasta oranı Türkiye’de 
çok yüksek. Zannediyorum yüzde 10 ora-
nında diyabetli var ülkemizde. Onların da 
şekerden kaçması lazım. Bu tip ürünler öne 
çıkacak. Yüzde 100 değil, daha eğlenceli, 
daha hafif, daha vücuda yararlı içecekle-
rin satışları artacak. Yavaş olsa da ileride 
gelişip pazarda iyi yer alacaklar.

► İÇERİĞİNE BAKARAK SATIN ALIYORLAR
- Dünyada da eğilim aynı  

yönde mi? Bu ürünleri kolaylıkla  
ihraç edebiliyor musunuz?

- Şimdi şöyle oluyor. Dünya da aynı 
eğilimde. Dünyada zaten şekerli ürünlere 
karşı bir tepki var. Sağlıklı ürünler tercih 
ediliyor. Örneğin enerji içeceklerinde 
yüksek oranlı kafein var. Kolalarda hem 
kafein hem koruyucu katkı var. 

Eskiden insanlar sadece markaya 
bakıp ürün alıyordu. Bundan sonra marka 

içeriğini okuma arttıkça kendi bünyelerine 
uygun ürünleri tercih edecekler. Eskisi  
gibi olmayacak. Eskiden şu ürünü  
alayım, öğle yemeğinde yiyeyim denirdi. 
Şimdi ise o ürünü alıp öğle yemeğinde 
yediği zaman onun vücuda verdiği ek 
komplikasyonları da okuyor insanlar artık. 
Dijitalleşme, bilgi çağı böyle bir şey.

► ÇOBANLIK, ÇİFTÇİLİK ÖRSELENDİ
- Türkiye tarımında çok ciddi, derin ve 

üzücü sorunlar yaşanıyor. Meyve suyu 
endüstrisinin asıl hammaddesi de meyve. 
Meyve üretiminde ve temininde ne gibi 
problemlerle karşı karşıya kalıyorsunuz?

- Türkiye’de son 20-30 yılda tarım  
konusunda devlet doğru bir politika  
gütmedi. Mesela çobanlık örselenen  
bir meslek haline geldi. O zaman  
çoban da besici de olunmadı. 

Aynı şey çiftçiliğin başına geldi. Mustafa 
Kemal Atatürk, Ankara’da Atatürk Orman 
Çiftliği’nde traktöre bindiği zaman, ‘Köylü 
milletin efendisidir’ derken o mesleği yü-
celtmek istemişti. Tarımda iyi üretim yapılıp 
bu üretimle sanayinin büyüyeceğini, güç-
leneceğini düşünmüştü. Burada bir mesaj 
veriyordu. Şov yapmıyordu. 

Ama şimdi tersi yapıldı. Halk ne yaparsa 
yapsın diye düşünüldü. Herkes şehirlere 
gelsin, çocuklar mühendis veya avukat olsun 

SEKTÖR

devletin, dünya ölçüsünde onu ölçüp, örneğin 300 dönüm 
arazinin üst kullanımını kontrol altına alıp, öncelikle bölge 

kooperatifleri olmak üzere ihale edip, makinelerin de uygun 
kullanımını sağlayarak orada gerekli olan ürünü yönlendirmesi 
lazım. yani ölçmesi lazım. Şurada şu ekilmeli demeli.
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diye düşünüldü. Burada çok büyük bir yanlışlık yapıldı. 
Tarlaları ekip biçecek, ürün toplayacak genç nesil ortadan 
kalktı. Şimdi tarla boş ama onu üretecek kimse yok. 
Tarlalar parçalanmış durumda, parçalanmasa da üretecek 
yok. Köylerde nüfus çok azaldı, köylerde okullar kapandı, 
hatta köylerin kendisi kapandı. Herkes şehirlere kaçıyor. 

Neredeyse tüm hükümetler çobanlığı, çiftçiliği 
örselenmiş meslek olarak değerlendirip güçlendirmek 
istemediler. Algıyı iyi yönetemediler. Aileler de örneğin 
damat adayı çiftçi ise ona kızını vermek istemedi. Gitti 
mühendise verdi ama şimdi mühendisler, avukatlar aç 
kaldı. Köyde kalsaydı böyle olmazdı. Biz en azından  
30 yıldır bunu söylüyoruz. Köyde kalıp çiftçilik yapması, 
orayı güzelleştirmesi, gelenekleri yaşatması, üretim  
yapıp geçimini sağlaması gerektiğini vurguladık.  
Biz bu konuda epey çalıştık ama başaramadık. 

Türkiye şu anda kaderini yaşıyor. Bunlar şu anda ya-
şanan gerçekler. Türkiye eğer yabancı göçü almasaydı 
Antalya’daki seraları yönetecek insan yoktu. Bu, şuraya 
geliyor. İnsanları üreten değil tüketen, masa başı bekle-
yen kişiler yaptık. Kaliteli gençler de yurtdışına gidiyor. 

► MEYVE SUYU SANAYİİ ZARARSIZDIR
- Siz meyveleri kendiniz üretmiyorsunuz değil mi?
- Hayır, dışarıdan alıyoruz. Meyve üretimi düştüğü 

zaman fiyatlar çıkıyor, fiyatlar yükselince tüketim düşüyor, 
satışlar azalınca sanayi zora giriyor. Meyve suyu sektörü 
bu arada fonksiyonel ürünleri keşfetti ve daha meyvesi az, 
daha az şekerli ürünleri çeşitlendirerek tüketiciye sunmaya 
çalışıyor. Meyve suyu sanayii vücut gelişimi konusunda 
masumdur, zararsızdır. Bir takım diyetisyenler pakete 
konmuş ürünün sağlıklı olmadığını ileri sürüyorlar. Onlar 
prosesi incelemedikleri için, bu nasıl üretiliyor ve koruyucu 
katkı var mı diye sorup araştırmadan ezbere konuşuyorlar. 
Bazıları da bilinçli bir biçimde, özellikle belli sektörleri öne 
çıkarmak için yapıyorlar. Tüketici okumaya başladığı için 
artık bu kişilerin sözlerine çok fazla değer vermeyecektir. 

► TARIMDA ÜSTYAPI TOPLULAŞTIRILSIN
- Tarlaların bölünüp iyice küçülmesini önlemek ko-

nusunda birkaç önlem alındı ama bu yeterli oldu mu?
- Yetmedi. Biz üstyapının toplulaştırılmasını önerdik. 

Devlete, belirli bölgelerde TOKİ gibi şirketler kurun, hem 

ekimi kontrol edin hem de ölçek ekonomi-
sine sokun bunu dedik. Söyledik ama bir 
sonuç alamadık. Tarım Bakanlığı yeni yeni 
uyanmaya başladı. Artık herkes herşeyi 
ekemeyecek ve biz yönlendireceğiz diyorlar. 
Yani ucundan tutmaya başladılar. 

Asıl mesele toplu sistemi çözmek lazım. 
Tarlaların üst kullanımını büyük firmalara kira-
laması lazım. Köylerde kimse kalmadığı için 
büyük şirketler haline dönüşmeleri lazım. 

► PROJEMİZİ ANLATTIK AMA UYGULATAMADIK
- Bir de çok yaygın bir davranış  

var köylerde. Çiftçi, bahçesindeki  
meyve ağaçları iki yıl yeterli  
kazanç sağlamazsa onu söküp  

başka bir üretime geçmeye çalışıyor. 
- İşte onu yapmamak lazım. Devletin, dünya 

ölçüsünde onu ölçüp, buradaki örneğin 300 dönüm 
arazinin üst kullanımını kontrol altına alıp, öncelikle 
bölge kooperatifleri olmak üzere ihale edip,  
makinelerin de uygun kullanımını sağlayarak orada 
gerekli olan ürünü yönlendirmesi lazım. Yani  
ölçmesi lazım. Şurada şu ekilmeli demeli. 
Böylece büyük alandaki üretimden siz de iyi para 
sağlayacaksınız ve üretime de katkınız olacak. 

Bunu çok söyledik ama anlatamadık. Şimdiye  
kadar anlayan kimse olmadı. Tarım Bakanlığının bir 
çok üst düzey bürokratı bu projeyi çok beğendiklerini 
belirterek tebrik ettiler. Ama somut bir çalışmaya 
dönüşmedi, gündeme gelmedi. Mesela Trakya’da  
herkes ayçiçek ekiyor. Belki rasyonel değil, belki de 
kullanılan tohumlar rasyonel değil. Bunların hepsinin  
bir akıl doğrultusunda toparlanması lazım. 

Biz bu projeyi verdik ama kimse uygulamaya yanaşma-
dı. Politik kaygılar nedeniyle. İnsanlar, bana babamdan 
kalan tarla orada boş durursa dursun ama bana ait olsun 
diye düşünüyor. Bizim projemiz onların tapusuna dokun-
muyor. Sadece üstyapının kullanımını öngörüyoruz. 

► TÜRKİYENİN HER KÖŞESİ İÇİN AYRINTILI VERİLER ELİMİZDE
Planlı bir tarımsal üretim için toprak, su, hava ana-

lizlerinin yapılması gerekiyor. Bu Türkiye’de yapıldı. 
Türkiye’nin her köşesi için ayrıntılı veriler var elimizde. 
Nerede ne ekilirse ne kadar randıman alınır, hangi tohum 
veya fidan ekilirse nasıl sonuç alınacağı konusunda 
bilgiler elimizde mevcut. Bir tek ölçek ekonomisi eksik. 
Onun için de tarla büyüklüğünü düzenlemek gerekiyor. 
Yukarıdan birilerinin, şurada 10 dönümlük yere ahududu 
ekeceksiniz, şuradaki bin dönümlük yere de ayçiçeği 
ekeceksiniz demelerini bekliyoruz. Bunları önce bölge 
kooperatiflerine, çiftçi ailelerine ihale edecek, o olmazsa 
dışarıdan şirketlere ihale edecek. Devletin burada etkin 
rol oynaması lazım. Dışarıdan bakarak, ıslık çalarak şu 
işi yönetemezsiniz. İktidar önemli değil, hangi parti ikti-
darda olursa olsun. Buna bir an önce başlamalı. Çünkü 
şimdi başlansa çözülmesi için 5-10 seneye ihtiyacı var. • 

SEKTÖR
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Bu sayımızda ‘İçimizden Biri’ 
köşemizin konuğu HMY Group 
bünyesindeki Teknogon Teşhir 

Elemanları San. A.Ş. Türkiye Genel 
Müdürü Özgür Soydan. Global 
Sanayici’nin sorularını yanıtlayan 
Soydan, “Müşterilerimize bizim tedarik 
ettiğimiz ürünlerin geri dönüşümü 
veya tekrar kullanımları hakkında 
hizmetler veriyoruz. HMY Grubu 
olarak eco design çerçevesi içerisinde 
6 kategoride desteklediğimiz çevre 
dostu malzeme tasarımı, geliştirilmesi 
ve tekrar kullanılması ile ilgili  
bir programımız var” dedi.

- Öncelikle yaşadığımız büyük 
felakete hayatını kaybedenlere 
ve tüm milletimize başsağlığı 
diliyoruz. Umarız ki sizin 
şirketinizden etkilenen olmamıştır. 

Bu süreci nasıl yönettiniz, bize  
bilgi verebilir misiniz? 

-HMY Group olarak, 11 ili etkileyen 
Kahramanmaraş depreminden dolayı 
derin bir üzüntü içerisindeyiz. Dep-
remde hayatını kaybeden vatandaş-
larımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına 
ve milletimize başsağlığı ve yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. Bizde HMY Group 
olarak bölgedeki yaraların sarılması 
için çalışanlarımızla birlikte elimizden 
gelen desteği yaptık ve yapmaya da 
devam edeceğiz. Bu destekler, çalı-
şanlarımızın bölgeye giderek arama 
kurtarma çalışmalarına katılmaların-
dan, kan bağışına, gıda yardımına, 
700 kişiye kadar ranza ve yatak 
sisteminin kurulmasına ve ÇOSB 
ile konteyner yardımına kadar farklı 
alanları kapsamaktadır. Dileğimiz ve 

HMY Group bünyesindeki Teknogon Teşhir Elemanları  
San. A.Ş. Türkiye Genel Müdürü Özgür Soydan:

Çevre dostu ürünlerimiz geri 
dönüştürülüp tekrar kullanılıyor
Teknogon Teşhir Eleman-
ları San. A.Ş. Türkiye 
Genel Müdürü Soydan, 
“80 ülkeye ihracat yapı-
yoruz. Çalışan sayımız 
500-650 arasında değişir. 
250 tedarikçimizle beraber 
geniş bir tedarik ağımız 
var. Müşterilerimize bizim 
tedarik ettiğimiz ürünlerin 
geri dönüşümü veya tek-
rar kullanımları hakkında 
hizmetler veriyoruz” dedi.



İÇİMİZDEN BİRİ

duamız milletimizin başına böyle 
felaketlerin gelmemesidir.

► ÇERKEZKÖY’DEN  
80 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ 

-ÇOSB katılımcısı olarak 
HMY Teknogon’u bize  
tanıtır mısınız? 

- HMY 1950’lerde Fransa’da 
Hermes Metal, İspanya’da 
Yudigar tarafından kurulan ve 
Avrupa’da büyüyen 75 yıllık 
geçmişi olan bir firmadır. Tekno-
gon ise 1980’lerde Türkiye’de 
bir Türk firması olarak kurul-
du, 1990’ların sonunda HMY 
Group tarafından satın alın-
dı. 2009 yılına kadar firma 
Hadımköy’deydi. 2009’da büyü-
me kararı alarak Çerkezköy’de 
1. fabrikamızı açtık . Daha 
sonra 1. fabrikayı şu an olan 
Tekno 3 fabrikasının yerine taşıdık ve  
orada üretime devam ediyor. 2023 Ocak ayında ise  
2. fabrikamızın açılışını yaptık bununla birlikte yaklaşık 
49.000 metrekare kapalı alanımız var. 1. fabrikamız  
standart raf sistemleri, 2. fabrikamız ise özel mağaza 
ekipmanlar alanında uzmanlaşmıştır. Bunlar her türlü 
metal, ahşap ürünler, aksesuarlar, aydınlatma, görsel 
ürünler, dijital çözümler gibi çok farklı alanlarda olabilir. 

Bu fabrikalarımızdan hem yerel müşterilerimize hizmet 
veriyoruz hem de 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Doğu  
Avrupa, Kafkas Bölgesi, Ortadoğu bölgesi ve  
Afrika’nin bir bölümü HMY Türkiye’ye bağlıdır.

► DÜNYA STANDARLARINDA HİZMET VERİYORUZ
HMY Türkiye olarak, ürünün konseptinden tasarımına, 

prototipinden tedariğine, proje yönetiminden montajına 
kadar dünya standartlarında hizmet veriyoruz. Aslında 
ürün satan ve sergileyen her yer bizim ilgi alanımıza 
giriyor. Bunlar otomotivden, yapı malzemeleri 
mağazalarına, güzellik mağazalarından Telekom 
sektörüne, spor mağazalarına, gıda sektöründen,  
moda sektörüne, alışveriş merkezleri ve havaalanlarına 
kadar çok geniş bir alanı kapsar. Sunduğumuz 
çözümlerde 75 yıllık global tecrübemizle birlikte, yeni 
teknolojileri de müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

► 250 TEDARİKÇİYLE ÇALIŞIYORUZ
- Tesislerinizde ne tür üretim yapıyorsunuz?  

Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verir misiniz?  
Firmanın üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve  
ihracat oranları nelerdir? 

- Bizim mağaza konsept tasarımından başlayan bir 
sürecimiz var ve bu montaj ve satış sonrası servislere 
kadar devam eden bir süreç. Bu süreçleri tasarım 
konsept çalışması, ürün geliştirme, protip çalışmaları, 
üretim, montaj, servis hizmetlerine ve proje yönetimine 

varan geniş bir alanda hizmet veriyoruz. Çalışan  
sayımız 500- 650 arasında değişir. Biz içeride  
ürettiğimiz gibi aynı zamanda 250 tedarikçimizle  
beraber geniş bir tedarik ağı oluşturuyoruz, 
Çerkezköy’deki üretimimizin çoğunu da ihraç ediyoruz.  

► ÇEVRE DOSTU PROJELERİMİZ VAR
-Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarınızdan  

bahseder misiniz? 
- Sürdürülebilirlik şirket değerlerimizden bir tanesidir. 

HMY Group olarak sürdürülebilirlik çerçevesinde 
2025 hedeflerini ortaya koyduk. Bu çerçevede HMY 
Türkiye’nin takip ettiği KPI’ları var. Bunlar tabii ki karbon 
ayak izimizi azaltmaktan, yenilenebilir ve geri dönüşümlü 
malzemeler kullanılmasına, üretim kapasitemizdeki 
verimliliklerden, iş yaptığımız her alandaki verimliliklerin 
arttırılmasına kadar değişik alanlarda oluyor. Yeni 
fabrikamızda bu konuyla ilgili yeni teknolojiler kullandık. 
Örneğin yeni boyahanemizde kullandığımız teknolojiler 
hem doğalgaz tüketiminde hem de su tüketiminde 
yüzde 50’ye varan verimlikler sağlıyor. Enerji verimliliği 
yüksek aydınlatma kullandık. Fabrika yerleşimimizi enerji 
verimliliğini optimize edebilecek şekilde oluşturduk. Yine 
bu çerçevede 2023-2024 yılı içerisinde ele alacağımız 
güneş panelleri ile ilgili değerlendirdiğimiz projemiz var.  
2022 yılında yaptığımız çalışmalarla nakliye verimliliğini, 
arttırarak 350 TIR’lık ihracattaki nakliyemizde iyileştirme 
sağladık. Aynı şekilde paletlerin geri dönüşümü ile ilgili 
çok ciddi çalışmalarımız mevcut. Ayrıca müşterilerimizi 
FSC sertifikalı ürün kullanımı konusunda destekliyoruz. 
Müşterilerimize bizim tedarik ettiğimiz ürünlerinin geri 
dönüşümü veya tekrar kullanımları hakkında hizmetler 
veriyoruz. HMY Grubu olarak eco design çerçevesi 
içerisinde 6 kategoride desteklediğimiz çevre dostu 
malzeme tasarımı, geliştirilmesi ve tekrar  
kullanılması ile ilgili bir programımız var. 
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► E-ÖĞRENME 
PLATFORMUMUZ: CAMPUS

-Ar-Ge çalışmalarınızı 
bize anlatır mısınız? Sizinki 
gibi dünya çapında mağaza 
ekipmanları şirketlerinde 
ne gibi eğitim faaliyetleri 
yürütüyorsunuz? Üniversi-
te sanayi işbirliği için  
üniversiteler ile yürüttüğü-
nüz projeler var mı? 

- HMY büyük bir grup. 
Dolayısıyla AR-GE çalışması 
zaten temel süreçlerimizden 
bir tanesi, grubumuz her yıl 
on binlerce yeni ürün gelişti-
riyor. HMY Teknogon’da ürün 
geliştirme ve Ar-Ge bölümü-
müzde mühendis ve proje 
yöneticisi olarak 20 çalışanı-
mız var. Ancak grubumuzun 
dünya genelinde 700 ürün 
geliştiren çalışanı vardır. Biz tabii 
ki ülkemiz ve bölgemiz için kendi 
yaptığımız AR-GE çalışmaları  
dışında, Grubumuzdan da çok 
ciddi destek alıyoruz. Ve bu  
müşterilerimiz açısından da çok 
ciddi bir sinerji yaratıyor.  

Öncelikle şunu söylemek iste-
rim ki biz yurtdışı ile çok entegre 
çalışırız. Bu anlamda çok yabancı 
ziyaretçimiz olur. Bu ziyaretlerde 
yeni projeler, ürünler, teknolojiler 
paylaşılır. Bu sayede dünyadaki 
güncel trendleri takip ederiz. 

Eğitimde ise şirket içerisinde kurduğumuz bir e-öğren-
me platformumuz var: Campus. Bu program çerçevesin-
de bütün HMY çapında paylaştığımız eğitim program-
larımız var, bu eğitim programları teknik eğitimlerden 
başlayıp, ürün bilgilerine, sosyal becerilere ve kişisel 
gelişime kadar bir aralığı içerir. Biz de HMY Türkiye 
olarak buradaki eğitim programlarını maksimize ederek 
kullanmaya çalışıyoruz. Sadece şirket içinde değil, şirket 
dışında da yararlı gördüğümüz programlarda çalışanla-
rımızı destekliyoruz. Bunun yanında Grup şirketlerinde 
kısa süreli eğitim programları düzenliyoruz ve uzun süreli 
çalışan değişim programlarımız var. En az iki çalışanımı-
zı uzun süreli yurt dışında görevlendiriyoruz.  

► İDDMİB’TEN 2016’DAN BU YANA  
BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ ALIYORUZ

- İşletmenizin aldığı ödüllerden bize  
söz eder misiniz? 

- Son 6 yıldır birkaç büyük tedarikçimiz tarafından yılın 
tedarikçisi seçildik; aynı zamanda İDDMİB tarafından 

2016’dan beri kendi iş kategorimizde birincilik ödülleri 
alıyoruz. Bölgemizde Ticaret Odasının vermiş olduğu 
İhracat Başarı Ödüllerimiz var. Hem yurtdışında hem de 
Türkiye’de müşterilerimizin bizlere vermiş olduğu  
birincilik ve mükemmellik ödüllerimiz bulunuyor.  

- ÇOSB hakkında bir şeyler  
söylemek ister misiniz? 

- ÇOSB’nin fevkalade başarılı işler yaptığını 
düşünüyorum. Biz taşınma kararını alırken alt ve üst 
yapıda avantajlarını düşünerek bu bölgeye geldik. 12 
yıldır buradayız ve 12 yıldır yanılmadığımızı görüyorum. 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve 
çalışanları her zaman çok işbirlikçi, fevkalade yardımcı 
ve bölgeyi çok üst düzey bir endüstri alanı olarak ülkenin 
hizmetine sunuyorlar. O yüzden yaptıkları işler için HMY 
Group olarak minnettarız. Burada olmaktan fevkalade 
mutluyuz, inşallah uzunca yıllar burada olacağız. 

- Hobilerinizi öğrenebilir miyiz?
- İyi bir kitap okuyucusuyum. Tarih ve bilim kitapları  

ve edebiyat türlerini çok okurum. Uzunca yıllar  
hafta sonları geniş bir grupla birlikte dağ bisikleti 
kullandım, spor yapmayı çok seviyorum. ●

İÇİMİZDEN BİRİ

ÖZGÜR SOYDAN KİMDİR? 
1972 doğumlu. ODTÜ Makine Mü-

hendisliği bölümü mezunu. Evli, iki 
çocuk babası. Türkiye’de başladığı 
kariyerine 10 yıl yurt dışında yaşayarak 
devam etti. İngiltere, Çek Cumhuri-
yeti ve Polonya gibi ülkelerde çalıştı. 
2007’den itibaren Türkiye’ye dönerek 
uluslararası firmalarda üretim,  
tedarik zinciri ve operasyon, fabrika 
müdürlüğü, üretim direktörlüğü gibi 
farklı pozisyonlarda görev aldı.  
Şu an HMY Group Türkiye Genel  
Müdürü olarak görevini sürdürüyor. 
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MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2023 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI   FUAR YERİ        ORGANİZASYON
15.03.2023 18.03.2023 Beton 2023-Hazır Beton, Çim., Agrega,  Hazır Beton, Çim., Agrega, İnş. Tek.ve Ekip.İnşaat Tekn. ve Ekipm. İstanbul TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık 
15.03.2023 18.03.2023 Imatech - Endüstriyel Üretim Tekn. Fuarı Metal İşleme,Kesme-Kaynak,Elektrik,Elekt.,Otom. Endüstriyel Mak.  Fuar İzmir - Gaziemir “1) İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. 
   ve Metal,Akışkan Gücü,Enerji Verimliliği,Çevre ve Su Yan Sanayi,  Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş. 
   Döküm,Dijital Dönüşüm,Otomasyon, Elektronik  2)İzgi Fuarcılık Ltd. Şti.”
15.03.2023 19.03.2023 Ege evlilik 2023 Mobilya, Yatak, Baza, Dekorasyon, Gelinlik, Makine, İmalat  EGS Fuar Denizli 4M Fuar Org. Ltd. Şti
15.03.2023 17.03.2023 Lokomotif Sekt. ve Yeni Paz. Kong. ve Fuarı Enerji, Maden, Lojistik, İnşaat, Makine, Gıda, Tarım, Tekstil ATO Ankara New Vision Fuar ve Sergi Org. 
16.03.2023 19.03.2023 İstanbul Jewelry Show 53.İstanbul Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  UBM İstanbul Fuarcılık
16.03.2023 19.03.2023 Migros 100. Yıl Festivali Gıda, Temizlik, Kozmetik, Tekstil, Elektronik İst. Kongre Merkezi İstanbul Restate Fuar
16.03.2023 18.03.2023 Petroleum İstanbul 16.Uluslararası Fuarı Petrol, LPG, Madeni Yağ,  Ekipman ve Teknolojileri Tüyap İstanbul Enerji Fuarcılık Org. 
16.03.2023 18.03.2023 GAS&POWER Network -  Elektrik, Doğalgaz, Güneş, Rüzgar, Nükleer Enerji, Ekipm. ve Tekn. Tüyap İstanbul Enerji Fuarcılık Org. 
16.03.2023 16.03.2023 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Yurtdışı Eğitim, Üniv., Dil Okulları, Kolejler, Konsolosluklar, Vakıflar Hilton İstanbul İst. Eğit. Fuarları ve Tanıtım 
16.03.2023 18.03.2023 EKSPOMED EURASIA Tıbbi Cihazlar, Sistemler, Teknolojiler, Donanımlar, Sarf Malzemeleri,  
   Ortopedik Ürünler, Sağlık Hizmetleri, Laboratuvar,Analiz, Tüyap İstanbul Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
16.03.2023 19.03.2023 2. Mezopotamya Tur. ve Gastronomi Fuarı Turizm ve Gastronomi ALZ Diyarbakır  1-Türsab Fuarcılık Hizmetleri 
     2-Diyarbakır Fuarcılık
17.03.2023 19.03.2023 Başkent Optik Fuarı Optik Ürünleri ve Malzemeleri Anfa Altınpark Ankara Başkent Global Optik Fuarcılık 
17.03.2023 19.03.2023 “Kumluca Domates İhtisas Fuarı” Tarım Üretimi ve Pazarlamasındaki Teknikler ve Teknolojiler Kumluca Antalya Kumluca Expo Tanıtım A.Ş.
18.03.2023 19.03.2023 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Yurtdışı Eğitim, Üniv., Dil Okulları, Kolejler, Konsolosluklar, Vakıflar Hilton İstanbul İstanbul Eğitim Fuarları 
21.03.2023 21.03.2023 IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Yurtdışı Eğitim, Üniv., Dil Okulları, Kolejler, Konsolosluklar, Vakıflar Sheraton Ankara  İstanbul Eğitim Fuarları 
21.03.2023 23.03.2023 Otel, Restoran Ekip. ve Ev Dışı Tük. Fuarı Otel, Restoran Ekipmanları, Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri Kuşadası Kipa Aydın Başak Fuar Hizmetleri Ltd. Şti.
27.03.2023 27.03.2023 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları  Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları Ege Palas İzmir Akare Fuarcılık A.Ş
27.03.2023 02.04.2023 Bodrum Bilişim ve Teknoloji Fuarı Teknoloji, Yazılım, İletişim, Bilişim Herodot Kültür Muğla İdeal Fuarcılık Org. Ltd. Şti.
29.03.2023 29.03.2023 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları  Yurtdışı Eğitim Alternatifleri ve İmkanları Sheraton Ankara  Akare Fuarcılık A.Ş
31.03.2023 31.03.2023 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları  Yurtdışı Eğitim Alternatif ve İmkanları Dedeman Bostancı İst. Akare Fuarcılık A.Ş
31.03.2023 17.04.2023 40.Kitap ve Kültür Fuarı Basılı, Sesli,  Görüntülü Yayınlar Kocatepe Camii Ank. Vakıf Fuarcılık Rek. Yay. 
31.03.2023 17.04.2023 40.Kitap ve Kültür Fuarı Basılı, Sesli,  Görüntülü Yayınlar Çamlıca Camii İst. Vakıf Fuarcılık Rek. Yay. 
31.03.2023 17.04.2023 40.Kitap ve Kültür Fuarı Basılı, Sesli,  Görüntülü Yayınlar Sultanahmet Camii İst. Vakıf Fuarcılık Rek. Yay. 
01.04.2023 02.04.2023 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları  Yurtdışında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yabancı Dil İst. Kongre Merkezi Akare Fuarcılık A.Ş
03.04.2023 06.04.2023 Av ve Doğa Sporları Fuarı Avcılık, Denizcilik, Su Sporları Ürünleri, Çadır, Karavan Pine Beach Antalya Expofest Fuarcılık A.Ş.
04.04.2023 07.04.2023 Marex 22. Turistik İşlet. Gıda Fuarı Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Servis Ekipmanları ve Gıda Marmaris  Muğla Marmaris Fuarcılık Org. 
05.04.2023 09.04.2023 Kamptalya Outdoor - Fuarı Doğa ve Su Sporları, Kamp, Karavan  Antalya Anfaş Antalya Fuarcılık 
06.04.2023 08.04.2023 15. Uluslararası Solarex Güneş Enerjisi Güneş Termal ve PV Teknolojileri  İstanbul Fuar Merkezi  Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. 
06.04.2023 09.04.2023 Bodrum Mobilya Fuarı Mobilya ile İlgili Her Şey Herodot Muğla İdeal Fuarcılık Org. 
25.04.2023 30.04.2023 30. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Sanayi ve Ticaret Ürünleri Hizmet Grupları  Belediye .Manisa SNS Fuarcılık Org. 
25.04.2023 27.04.2023 1. Kaş Tarım, Seracılık, Gıda Fuarı Tarım, Seracılık ve Gıda ve Tarım Makineleri Kaş Antalya Marmaris Fuarcılık Org. 
26.04.2023 29.04.2023 14. Eksposhoes Antalya Ayakkabı Fuarı Ayakkabı, Çanta, Kemer, Cüzdan Granada Luxury Ant. EKS Fuarcılık A.Ş.
26.04.2023 29.04.2023 MARBLE 28. Ulu. Doğal Taş ve Tekn. Doğal Taş ve Teknolojileri Fuar İzmir - Gaziemir   İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet.
26.04.2023 29.04.2023 45.Yapı Fuarı -Turkeybuild İstanbul 2023 Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri  Tüyap İstanbul Hyve Build Fuarcılık A.Ş.
26.04.2023 29.04.2023 TESKON-SODEX  2023  Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana  Tepekule İzmir Hannover Messe Sodeks 
26.04.2023 29.04.2023 Hasyurt Tarım Fuarı Sera, TarımTeknolojileri, Ekipmanları Hasyurt Antalya Expoloji Uluslararası Fuarcılık
27.04.2023 30.04.2023 Motobike İstanbul  Motosikletler, Bisikletler, Aksesuarlar, Tuning, Servisler, Bayiler İstanbul Fuar Merkezi  Messe Frankfurt Fuarcılık                                  
27.04.2023 30.04.2023 5. Hotel Restoran Cafe-Bar Ekip.Fuarı  Hotel Restoran Cafe-Bar Ekip., Yiyecek Ürünleri ve Teknolojileri  Congresium Ankara Messe Stuttgart Ares Fuarcılık
27.04.2023 30.04.2023 Bakery Plus, Ekmek, Pasta Mak. Fuarı   Ekmek, Pasta Makinaları, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri  Congresium Ankara Messe Stuttgart Ares Fuarcılık 
27.04.2023 30.04.2023 13. Van Doğu Anadolu Tarım Hayv. ve Gıda Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Organik Gıda, Sulama Van Expo Van İpekyolu Expo Fuar A.Ş.
27.04.2023 30.04.2023 HEFİ Ev Elektroniği Fuarı İstanbul Beyaz-Kahverengi Eşya, Ana ve Yan Sanayi  Kadir Topbaş İstanbul Atis Fuarcılık A.Ş.
27.04.2023 30.04.2023 Uluslararası 8. Hayvancılık, Tarım Mak. Tarım, Hayvancılık ve Makine Teknolojileri  Burdur GL Platform Fuar Hizmetleri 
27.04.2023 29.04.2023 IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Tek. Fuarı Çevre Teknolojileri, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm Tüyap İstanbul Eko MMI Fuarcılık 
01.05.2023 06.05.2023 (MODEF 2023) 48. Ulu. Mobilya ve Dek.  Mobilya ve Dekorasyon  İnegöl Bursa Modef Fuarcılık 
01.05.2023 05.05.2023 Gediz Tarım Hayv. Mak. Tek. ve Yem Fuarı Tarım, Tarımsal Mek., Seracılık ve Hayv. Tekn., Gıda, Yem Gediz  Kütahya Başak Fuar Hizmetleri 
02.05.2023 05.05.2023 Exposhipping Expomaritt 17. Denizcilik Deniz Tic., Gemi İnşaa ve Yan San. Limancılık, Nakliye ve Lojistik Viaport Tuzla İstanbul UBM İstanbul Fuarcılık
03.05.2023 06.05.2023 AYSAF Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı Ayakkabı Yan San. Ür., Aks., Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Mak.,  İstanbul Fuar Merkezi  1)TASD Fuarcılık A.Ş. 
     2)Artkim Fuarcılık Tic. A.Ş.
03.05.2023 05.05.2023 Heritage İstanbul 2023 - 7. Restorasyon,  Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojiler Lütfi Kırdar Ulus. Kon. TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık 
  Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüp.Teknolojileri  ve S. Sarayı İstanbul 
03.05.2023 06.05.2023 MCA World Ölçü Kontrol ve Sistemleri Fuarı Ölçüm, Kontrol, Otomasyon, Analiz, Mühendislik, Yazılım İstanbul Fuar Merkezi  Dijiport Uluslararası Fuarcılık 
04.05.2023 07.05.2023 IDENTEX 2023 Ağız-Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı Konusundaki Teknoloji ve Yenilikler Fuar ve K. Mer.Antalya Pozitif Fuarcılık A.Ş.
04.05.2023 07.05.2023 Coffex İstanbul Kahve ve Kakao Endüstrisi  Haliç Kongre Merkezi ENC Uluslararası Fuarcılık Hiz. 
04.05.2023 07.05.2023 Antalya Kamp, Karavan ve Doğa Sporları  Kamp, Karavan Araçları, Aks., Doğa Spor Mal., Alternatif Turizm Cam Piramit Antalya Zümrüt Fuarcılık Tan. Org. 
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04.05.2023 07.05.2023 14. Ulus. İhtisas Cami Yapı Ekip. Fuarı Cami Yapı Ekipmanları  İstanbul Fuar Merkezi  Proaktif Fuarcılık Ltd. Şti
04.05.2023 06.05.2023 Electrolighting Fuarı Antalya Elektrik, Aydınlatma, ve Hırdavat Malzemeleri Sueno Hotels Antalya Partner Fuarcılık A. Ş.
05.05.2023 07.05.2023 1. Çukurova Turizm Fuarı Turizm  HiltonSA Oteli Adana  Türsab Fuarcılık Hiz. Tic. A.Ş.
08.05.2023 14.05.2023 Cİ  Bloom Çağdaş Sanat Fuarı  Çağdaş ve Güncel Sanat  İstanbul İkon Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.
09.05.2023 12.05.2023 IDEF-2023 16. Uluslararası Sav. San. Fuarı Kara ve Deniz Savunma Gereçleri, Havacılık ve Uzay, Ulaşım,  Tüyap İstanbul Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
10.05.2023 13.05.2023 Agritech 11. Fethiye Tarım, Seracılık  Tarım, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fethiye Muğla Marmaris Fuarcılık Org. 
10.05.2023 14.05.2023 26. Isparta Santek-Yapı Dekorasyon  Yapı, Dekorasyon ve Mobilya ve Ev Tekstili  Ürünleri  Isparta “1)Detay Fuarcılık Org.  
     2)Asko Fuarcılık Org. 
10.05.2023 14.05.2023 Van Evlilik Hazırlıları Fuarı Ev Tekstili, Halı, Züccaciye, Porselen, Seramik Expo Van İpekyolu Expo Fuar A.Ş.
10.05.2023 14.05.2023 Van Mobilya Dekorasyon Fuarı Mobilya, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili ve Aksesuarlar    Expo Van İpekyolu Expo Fuar A.Ş.
10.05.2023 13.05.2023 E-VEHICLE EXPO -  Elektrikli Araçlar, Hibrit Araçlar, Şarj ve Depolama Sistemleri WOW Hotels İstanbul Birleşik Fuar Yapım A.Ş.
10.05.2023 14.05.2023 Avrasya Boat Show 2023  Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Kadir Topbaş İstanbul Pozitif Fuarcılık A.Ş.
10.05.2023 13.05.2023 Solar Eurasia - Enerji,  PV Paneller, Invertörler, Enerji Depolama Sist., Elektrikli Araçlar  WOW Hotels İstanbul Birleşik Fuar Yapım A.Ş.
11.05.2023 14.05.2023 “Samsun İnşaat 2023 7. Yapı, İnşaat Malz., Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma,  Tüyap Samsun  Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
11.05.2023 13.05.2023 We-Cycle  Çevre Teknolojileri,Geri Dönüşüm,Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Fuar İzmir - Gaziemir  1) İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet.  
     2)Efor Fuarcılık A.Ş.
11.05.2023 13.05.2023 WENERGY - 1.  Yenilenebilir ve Temiz Enerji Teknolojileri  Fuar İzmir - Gaziemir  1) İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet.  
     2)Efor Fuarcılık A.Ş. 
     3)Birleşik Fuar Yapım A.Ş.
11.05.2023 13.05.2023 Marentech Expo Deniz Üstü Enerji Teknolojileri   Fuar İzmir - Gaziemir  Birleşik Fuar Yapım A.Ş.
13.05.2023 16.05.2023 Denizli Çivril Tarım 2023  Tarım, Makine, İmalat, Gıda, Gıda Teknolojileri, Hayvancılık  Çivril Pz. Alanı Denizli 4M Fuar Org. Ltd. Şti
16.05.2023 20.05.2023 2. Doğada Yaşam Kamp, Karavan, Doğa Sporları, Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık Çorlu Tekirdağ Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.
16.05.2023 20.05.2023 HOMETEX 2023 Ev Tekstili Fuarı Ev Tekstili ve Aksesuarları İstanbul Fuar Merkezi KFA Fuarcılık A.Ş.
18.05.2023 21.05.2023 İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı İnşaat, Yapı, Dekorasyon, Tedarik, Taahhüt ve Emlak Van Expo İpekyolu Expo Fuar A.Ş.
18.05.2023 21.05.2023 Van Güneş Enerjisi ve Yeni. Enerji Fuarı Güneş, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, İnovasyon Van Expo İpekyolu Expo Fuar A.Ş.
18.05.2023 21.05.2023 TDK Deri ve Kürk Moda Şov Deri ve Kürk Konfeksiyon Ürünleri Kaya Palazzo Antalya TDK Fuarcılık Org. Ltd. Şti
20.05.2023 21.05.2023 Projede Fırsat Günleri Fuarı Gayrimenkul- Emlak Projeleri, Konut, işyeri, Yazlık Evler, Bankalar İstanbul Hilton  JNR Group Fuarcılık Ltd. Şti. 
23.05.2023 25.05.2023 Enerji Üretimi ve Dağıtım Konf. ve Fuarı Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımı İstanbul Kongre Mer. Sedef Fuar ve Kongre Hiz.San. 
24.05.2023 28.05.2023 Yozgat Yapı ve Mobilya Fuarı Yapı, Gayrimenkul, Mobilya, Beyaz Eşya, Ev Tekstili Yozgat Kap. F. Alanı Kobi Fuarcılık Tan.  
24.05.2023 28.05.2023 Yozgat Evlilik Hazırlıkları Fuarı Evlilik ve Düğün Hazırlıklarına Dair Her şey Yozgat Kap. F. Alanı Kobi Fuarcılık Tan. 
24.05.2023 27.05.2023 MATEF - Üretim Teknolojileri Fuarı  Üretim Tek., Takım Tezgahları, Metal-Sac İşleme Mak.,  Tüyap İstanbul TÜYAP Tüm Fuarcılık
24.05.2023 27.05.2023 TUBE&STEEL İstanbul Fuarı  Boru, Profil, Tel, Çelik Üretimi ve Teknolojisi Tüyap İstanbul TÜYAP Tüm Fuarcılık
24.05.2023 27.05.2023 WIRETECH İstanbul Fuarı  Tel Üretimi ve Teknolojileri Tüyap İstanbul TÜYAP Tüm Fuarcılık  
24.05.2023 28.05.2023 ARTCONTACT İst. Çağ. Sanat Fuarı Sanat ve Sanatsal Ürünler Kadir Topbaş İstanbul Atis Fuarcılık A.Ş.
24.05.2023 25.05.2023 Yerli Market Haftası Fuarı Yerli Üretici ve Perakendecilerin İş Geliştirmelerini Sağlamak WOW İstanbul  Pin Fuarcılık Ltd. Şti.
24.05.2023 26.05.2023 ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımı  İstanbul Fuar Merkezi Sektörel Fuarcılık A.Ş.
24.05.2023 27.05.2023 “Fastener Expo Eurasia  Endüstriyel Bağlantı ve Sabitleme Elemanları, Üretim Teknolojileri Tüyap İstanbul Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
24.05.2023 27.05.2023 Hardware Eurasia-Avrasya  Manuel, Elektrikli El Aletleri, İnşaat Armatürleri,Kapı Kilitleri Tüyap İstanbul Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
24.05.2023 27.05.2023 11. Trakya Hayvancılık, Tarım, Süt  Tarım, Hayvancılık, Gıda, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Seracılık  Lüleburgaz  Kırklareli Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.
24.05.2023 26.05.2023 GESS Türkiye Eğitim Tek.ve Çözümleri Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri  Lütfi Kırdar İstanbul Tarsus Turkey Fuarcılık A.Ş. 
25.05.2023 28.05.2023 10.Uluslararası İst. Av, Silah ve Doğa Sp. Av, Silah, Balıkçılık ve Doğa Sporları İstanbul Fuar Merkezi  1)EFEM Uluslararası Fuar 
     2)Riva Fuar ve Organizasyon 
25.05.2023 28.05.2023 SOLAR ANATOLIA Enerji Güneş, Rüzgar Enerjisi Tek., Yenilenebilir Enerji, Enerji Depolama Anfa Altınpark Ankara Birleşik Fuar Yapım A.Ş.
25.05.2023 27.05.2023 Gurme İzmir - “12. Ekoloji İzmir Fuarı” Organik Ürünler Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
25.05.2023 27.05.2023 Gurme İzmir - Olivtech  Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri  Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
25.05.2023 28.05.2023 IDEX  Istanbul Ağız  Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri İstanbul Fuar Merkezi  Dişsiad Kongre ve Kon.Org.
25.05.2023 28.05.2023 2. Bodrum Kamp, Karavan, Tekne  Kamp,Karavan Tekne ve Doğa sporları ile İlgili Her Şey Herodot Muğla İdeal Fuarcılık Org. Ltd. Şti.
26.05.2023 28.05.2023 Van Altın Mücevher Fuarı Altın,Mücevherat,Gümüş,Saat,Gözlük, ve Saat Aksesuarları Expo Fuar Kon. Van Us Fuarcılık ve Org. Ltd. Şti.
26.05.2023 28.05.2023 2. Olivia İstanbul Zeytinyağı Doğal Ürünler  Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Doğal Ürünler ve Teknolojileri İstanbul Fuar Merkezi  EFEM Uluslararası Fuar  ve Org. 
31.05.2023 01.06.2023 21. Uluslararası İst. Perakende Fuarı Mağaza, Market, Restoran, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün.  Haliç Kongre Mer. İst. Soysal Fuarcılık Tan. Org. 
31.05.2023 02.06.2023 Cosmetics Home Care Ingredients 2023 Kozmetik, Sabun, Deterjan, Ev Bakım Ürünleri, Hammaddeleri  İstanbul Fuar Merkezi Artkim Fuarcılık Tic. A.Ş.
31.05.2023 02.06.2023 “Pharmaist 2023 İlaç Bileşenleri,  İlaç Bileşenleri, Makinaları, Ambalaj & Etiketleme ve Teknlojileri  İstanbul Fuar Merkezi  Artkim Fuarcılık Tic. A.Ş.
31.05.2023 02.06.2023 “Food & Nutritional Ingredients 2023 Gıda, Beslenme Bileşenleri, İçerikleri Teknolojileri İstanbul Fuar Merkezi Artkim Fuarcılık Tic. A.Ş.
31.05.2023 01.06.2023 V. Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı Bir Nükleer Enerji Santralinde Yer Alan Tüm Ekip.ve Hizmetler Pullman Airport İst. INPPES Fuarcılık Ltd. Şti
07.06.2023 10.06.2023 Win Eurasia 2023 Otomasyon, Hidrolik, Elektronik, Sac İşleme, Kaynak, İç lojistik İstanbul Fuar Merkezi  Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 
08.06.2023 11.06.2023 Automechanika İstanbul  Uluslararası  Otomotiv Üretim, Dağ., Bakım ve Servis Ekip.  Tüyap İstanbul 1)Hannover Fairs Turkey  
     2)Messe Frankfurt Fuarcılık Şti.  
14.06.2023 15.06.2023 7. Türk Arap Tarım ve Tarım Tekn. Fuarı Tarım ve Tarım Teknolojileri Pullman Hotel İstanbul  Turab Fuarcılık 
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14.06.2023 15.06.2023 9. Türk Arap Gıda ve Gıda Tekn.Fuarı  Gıda ve Gıda Teknolojileri Pullman Hotel İstanbul  Turab Fuarcılık 
15.06.2023 18.06.2023 Beautytech Medikal Estetik Teknolojileri Medikal Estetik Teknolojileri ve Ürünleri  İstanbul Fuar Merkezi Nobel Expo Fuarcılık A.Ş.
15.06.2023 17.06.2023 “Beauty Eurasia 2023 Kozmetik, Güzellik, Pafüm, Kuaför, Temizlik, Ambalaj İstanbul Fuar Merkezi  1)Hyve Fuarcılık A.Ş. 
     2)ICA Beauty Fuarcılık A.Ş
16.06.2023 18.06.2023 Gaming İst. Uls.Oyun, Espor Fuarı Konsol, PC, Online Sosyal ve Mobil Oyun Yayıcıları, Video Oyun  Kadir Topbaş İstanbul Vardiya Reklam ve İletişim
20.06.2023 23.06.2023 WIRETECH İstanbul Fuarı   Tel Üretimi ve Teknolojileri  Tüyap İstanbul TÜYAP Tüm Fuarcılık 
20.06.2023 23.06.2023 TUBE&STEEL İstanbul Fuarı  Boru, Profil, Tel, Çelik Üretimi ve Teknolojisi  Tüyap İstanbul TÜYAP Tüm Fuarcılık 
20.06.2023 23.06.2023 MATEF - Üretim Teknolojileri Fuarı  Üretim Teknolojileri, Takım Tezgahları, Metal-Sac İşleme Makineleri Tüyap İstanbul TÜYAP Tüm Fuarcılık 
20.06.2023 23.06.2023 Fastener Expo Eurasia Fuarı Endüstriyel Bağlantı ve Sabitleme Elemanları, Üretim Teknolojileri Tüyap İstanbul Reed Tüyap Fuarcılık 
20.06.2023 23.06.2023 Hardware Eurasia-Avrasya Hır. Fuarı Hırdavat Ürünleri ve Teknolojileri Tüyap İstanbul Reed Tüyap Fuarcılık
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14.03.2023 18.03.2023 Dental IDS Dental Show : Uluslararası Dental Show Köln Koeln Messe  
14.03.2023 16.03.2023 Deri Ayakkabı Intershoes Portugal : Uluslararası Ayakkabı, Deri Fuarı Porto - Exponor B Group US 
14.03.2023 16.03.2023 Elektrik CABEX : 21. Uluslararası Kablo ve Tel Ürünleri Fuarı Moskova MVK 
14.03.2023 16.03.2023 Elektrik Elektronik Embebdedworld Nürnberg: Elektronik Sistemler,  Nürnberg Nurnberg Messe
14.03.2023 16.03.2023 Kağıt, Matbaa ve Etiket ICE Europe : Uluslararası Rafine Kağıt ve Kağıt İşleme Münih Nimble shows Media
14.03.2023 16.03.2023 Su Teknolojisi WASMA: Atık yönetimi, Geri Dönüşüm ve Atık Su Arıtma  Moskova MVK 
14.03.2023 17.03.2023 Yapı İnşaat MIPIM : Uluslararası Emlak Fuarı Cannes MipimWorld 
16.03.2023 18.03.2023 Ambalaj Cosmopack : Ambalaj ve Paketleme Fuarı Bologna SoGeCos
16.03.2023 18.03.2023 Otomotiv ve Yan Sanayii Uluslararası Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Fuarı Kuala Lumpur Messe Frankfurt
16.03.2023 18.03.2023 Turizm MITT Moscow : 29.Moskova Turizm Fuarı Moskova ITE Group
17.03.2023 20.03.2023 Kozmetik Cosmoprof : Parfumeri ve Kozmetik Fuarı BOLOGNA SoGeCos
17.03.2023 19.03.2023 Turizm Holiday World : 30.Orta Avrupa Turizm Fuarı Prag Incheba
17.03.2023 19.03.2023 Turizm Holiday World 2023 : Turizm Fuarı Prag ABF Expo
18.03.2023 21.03.2023 Ev Tekstili Hometextile China : Ev Tekstili Fuarı Guangzhou CIFF
18.03.2023 21.03.2023 Mobilya Home Furniture : Çin Mobilya Fuarı Guangzhou CIFF
18.03.2023 21.03.2023 Tekstil Homedecor & Housewares : Çin Ev Dekorarayon Fuarı Guangzhou CIFF
18.03.2023 21.03.2023 Tekstil Hometextile Furniture : Çin Ev Tekstil Fuarı Guangzhou CIFF
19.03.2023 21.03.2023 Gıda PROWEIN : Uluslararası Şarap Ticaret Fuarı Düsseldorf Messe dusseldorf
19.03.2023 22.03.2023 Yapı İnşaat fensterbau & frontale : Kapı, Pencere ve Cephe Fuarı Nürnberg Nuernberg Messe 
20.03.2023 22.03.2023 Gıda IFE : Londra Gıda Fuarı Londra Fresh RM 
21.03.2023 23.03.2023 Elektrik Elektronik AMPER : Elektrik, Elektronik ve Aydınlatma Fuarı Brno Terinvest
21.03.2023 24.03.2023 Gıda MODERN BAKERY MOSCOW : Fırın ve Şekerleme Moskova Expo Centre
22.03.2023 25.03.2023 Spor TaiSPO : Taipei Uluslararası Spor Malzemeleri Fuarı Taipei Taipei Int’I
28.03.2023 31.03.2023 Elektrik Elektronik ISC West : Uluslararası Güvenlik Konferansı ve Fuarı Las Vegas Reed Exhibitions 
28.03.2023 30.03.2023 Gıda EUROGASTRO : Gastronomi Endustri Fuarı Varsova MT Targi
28.03.2023 30.03.2023 Lojistik Depolama SITL Logistics Solutions : Ulaştırma, Taşıma Lojistik Paris JEC Composites 
28.03.2023 31.03.2023 Medika PHOTONICS 2023 : 17. Optik, Lazer ve Optoelektronik  Moskova Expo Centre
28.03.2023 31.03.2023 Mobilya CIFF - Office Furniture : Ofis Mobilyaları Fuarı Guangzhou CIFF
28.03.2023 31.03.2023 Mobilya Dekorasyon Interzum Guangzhou : Mobilya Uretim ve Teknoloji Fuarı Guangzhou Koeln Messe
28.03.2023 30.03.2023 Otomotiv ve Yan Sanayii European Coatings SHOW : Boya Ham. ve Kaplama Fuarı Nurnberg Nürnberg Messe 
28.03.2023 30.03.2023 Plastik Kauçuk COMPOSITE-EXPO 2023 : Kompozit Üretimi, Hammadde Moskova Mir Expo
28.03.2023 30.03.2023 Plastik Kauçuk POLYURETHANEX 2023 : Poliüretan Üretimi, Hahammadde Moskova Mir Expo
28.03.2023 30.03.2023 Yapı İnşaat BuildTech Asia : Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı Singapur Sphere
28.03.2023 31.03.2023 Yapı İnşaat Expo Build : Yapı Fuarı Sangay UBM
28.03.2023 31.03.2023 Yapı İnşaat MOSBUILD : Yapı Teknolojileri ve Mak., İç Dizayn Fuarı Moskova HYVE
31.03.2023 02.04.2023 Hobi Malzemeleri H+H Cologne 2023 : Yaratıcı El Sanatları ve Hobi Fuarı Köln Köln Messe
31.03.2023 02.04.2023 Kozmetik Beauty International : Güzellik ve Kozmetik End. Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf
31.03.2023 02.04.2023 Otomotiv ve Yan Sanayii EDrive 2023 : Uluslararası Elektrikli Ulaşım Fuarı Moskova Expo Centre
31.03.2023 02.04.2023 Otomotiv ve Yan Sanayii MOTORSPORT EXPO : Motor Sporları Fuarı Moskova Moto Spring
31.03.2023 01.04.2023 Yapı İnşaat MPIRES 2023 : Moskova Premier Uluslararası Emlak Fuarı Moskova Expo Centre

02.04.2023 04.04.2023 Tekstil HD Hospitality EXPO : Otel Ekipmanları Fuarı Las Vegas - Mandalay HdExpo
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BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON
07.04.2023 09.04.2023 Enerji Isı ve Havalandırma CRH Shanghai : Çin Soğutma Fuarı Shanghai BIEC
07.04.2023 16.04.2023 Otomotiv ve Yan Sanayii New York Auto Show : New York Uluslararası Otomobil Fuarı New York Greater
11.04.2023 13.04.2023 Elektrik Elektronik Expo Electronica : 25. Elektronik Bileş., Modüller ve Sist.  Moskova Crocus Expo Bilet
11.04.2023 13.04.2023 Gıda AnuFood Brazil : Yiyecek ve İçecek Fuarı Sao Paulo Köln Messe
11.04.2023 14.04.2023 Yangın ve Güvenlik Securika Moscow : 28. Güvenlik ve Yangından Kor. Ekip.  Moskova Crocus Expo
12.04.2023 15.04.2023 Bisiklet Motorcycle Taiwan : Taiwan Motorsiklet ve Endustrisi Fuarı Taiwan Taitra
12.04.2023 15.04.2023 Elektrik BIEL Light + Building: Elektrik, Elektr. ve Aydınlatma Fuarı Buenos Aires Messe Frankfurt 
12.04.2023 15.04.2023 Otomotiv ve Yan Sanayii AutoTronicsTaipei : Uluslararası Oto Elektronik Fuarı Taipei Taitra
12.04.2023 15.04.2023 Otomotiv ve Yan Sanayii Taipei Ampa: Taipei Oto., Mot. Yedek Parçaları ve Aks. Fuarı Taipei Taipei Int’I
13.04.2023 16.04.2023 Spor Fibo Köln : Uluslararası Fitness, Wellness ve Sağlık Fuarı Köln Reed Expo 
15.04.2023 19.04.2023 Ticaret Çin Canton Fuarı (Canton Fair) : I.PERİOD 133.Canton Çin Guangzhou / Pazhou ICECF
16.04.2023 17.04.2023 Gıda Natural & Organic Products Europe  Londra Diversified
17.04.2023 19.04.2023 Lojistik Depolama Trans Russia : 27. Uluslararası Taşımalcılık ve Lojistik  Moskova Crocus Expo
17.04.2023 21.04.2023 Makina ve Teknik Hannover Messe : Uluslararası Sanayi Fuarı Hannover Hannover Messe
17.04.2023 20.04.2023 Plastik Kauçuk ChinaPlas 2023 : Çin Plastik ve Kauçuk Endüstrisi Fuarı Shenzhen Adsale
17.04.2023 22.04.2023 Yapı İnşaat Bau 2023 : Yapı ve İnşaat Fuarı Münih Messe Muenchen
18.04.2023 23.04.2023 Mobilya I Saloni Milano Mobilya Fuarı : Uluslararası Mobilya Fuarı 
   Mobilya Aksesuarları Fuarı, Aydınlatma Fuarı, Ofis  
   Mobilyaları Fuarı, Tasarım Fuarı, 5 fuar birarada Milano Salone del Mobile
19.04.2023 21.04.2023 Su Teknolojisi IFAT CHINA : Su teknolojisi, Atıklar ve Atık su Fuarı Şangay Messe Munchen
20.04.2023 23.04.2023 Mobilya Dekorasyon Houseware Fair : Mobilya Ev-Aksesuar Fuarı Hong Kong HKTDC
23.04.2023 25.04.2023 Gıda ISM : Uluslararası Şekerleme Fuarı Köln Koeln Messe
23.04.2023 25.04.2023 Gıda ProSweets : Sekerleme Fuarı Köln Koeln Messe
23.04.2023 27.04.2023 Ticaret Çin Canton Fuarı (Canton Fair) : II.PERİOD 133.Canton  
   Çin İthal ve İhraç Malları Fuarı Guangzhou / Pazhou ICECF
24.04.2023 27.04.2023 Boya ve Kimyasal NEFTEGAZ 2023 : Petrol ve Gaz Endüstrileri için  
   21. Uluslararası Ekipman ve Teknoloji Fuarı Moskova Expo Centre
24.04.2023 27.04.2023 Otomotiv ve Yan Sanayii TIRES & RUBBER 2023 : 25. Uluslararası Lastikler,  
   Kauçuk ve Kauçuk Ürünler İhtisas Fuarı Moskova Expo Centre
24.04.2023 27.04.2023 Yapı İnşaat SEEBBE 2023 : Uluslararası Yapı Ticaret Fuarı Belgrad Beogradski Sajam
25.04.2023 28.04.2023 Elektrik Elektronik PROLIGHT + SOUND : Müzik Aletleri, Müzik Yazılım,  
   Bilgisayar Donanım ve Aksesuarları Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
25.04.2023 27.04.2023 Gıda Seafood Expo Global : Deniz Ürünleri Fuarı Barselona SeaFood Expo 
25.04.2023 28.04.2023 Hobi Malzemeleri Musikmesse : Müzik ve Sanat Fuarı Frankfut Messe Frankfurt
25.04.2023 27.04.2023 Lojistik Depolama Logimat : Mekanik Ambalajlama, paketleme tekn. Fuarı Stuttgart EUROEXPO
25.04.2023 27.04.2023 Plastik Kauçuk Jec Europe: Kompozit hammad., ürünleri ve tekn. Fuarı Paris JEC
25.04.2023 27.04.2023 Su Ürünleri Seafood Expo Global : Avrupa Su Ürünleri Fuarı Barselona Euro Seafood
26.04.2023 28.04.2023 Yangın ve Güvenlik SECUTECH EXPO : Güvenlik Fuarı Taipei Messe Frankfurt
27.04.2023 30.04.2023 Hediyelik Eşya Gifts & Premiums : Hediyelik Eşya ve Ev Ürünleri Fuarı Hong Kong HKTDC
28.04.2023 30.04.2023 Otomotiv ve Yan Sanayii AUTOMECHANICS 2023 : Uluslar arası Otomotiv  
   Yedek parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanları Fuarı Riga BT1
01.05.2023 05.05.2023 Ticaret Çin Canton Fuarı (Canton Fair) : III.PERİOD 133.Canton  
   Çin İthal ve İhraç Malları Fuarı Guangzhou / Pazhou ICECF
01.05.2023 04.05.2023 Turizm Arabian Travel Market : ATM Arabian Seyahat Marketi Dubai Reed Exhibitions 
02.05.2023 06.05.2023 Ambalaj MetPack : Paketleme Sistemleri Fuarı Essen Messe Essen
03.05.2023 05.05.2023 Gıda MACFRUT : Uluslararası Meyve ve Sebze Tekn. Fuarı Rimini Cesena Fiera 
04.05.2023 10.05.2023 Ambalaj Interpack : Ambalaj ve Paketleme Fuarı Düsseldorf Messe Dusseldorf 
05.05.2023 07.05.2023 Medika COSMOFARMA : Uluslararası Sağlık, Sağlık Ürünleri Fuarı Bologna SoGeCos S.p.A 
08.05.2023 11.05.2023 Gıda TUTTOFOOD : Milano Gıda Fuarı Milano Fiera Milano
09.05.2023 11.05.2023 Demir Çelik Steel 2023 : Uluslararası Çelik End. Fuarı ve Konferansı Milano Made in Steel 
09.05.2023 11.05.2023 Elektrik Elektronik PCIM (Europe) : Güç Elektroniği, Konferansı ve Fuarı Nürnberg Mesago Messe
09.05.2023 11.05.2023 Medika LABVOLUTION : Uluslararası Bio Teknoloji Fuarı Hannover Deutsche Messe
09.05.2023 12.05.2023 Mobilya Interzum Koln : Mobilya üretimi ve Ahşap işçiliği Fuarı Köln Koelnmesse
10.05.2023 12.05.2023 Gıda AnuFood China : Shenzhen Uluslararası Gıda Fuarı Shenzhen Koeln Messe
10.05.2023 12.05.2023 Tekstil Techtextil North America : Tekstil, Tekstil Mak. ve Ev Teks. Atlanta, Georgia Messe Frankfurt
11.05.2023 13.05.2023 Enerji Isı ve Haval. ISH China&CIHE: Çin Isıtma, Hav. ve Iklimlendirme Fuarı Beijing Messe Frankfurt 
11.05.2023 13.05.2023 Tekstil Gartex Delhi : Uluslararası Tekstil ve Konf. Mak. Fuarı Mumbai MEX Exhibitions
14.05.2023 17.05.2023 Hediyelik Eşya Central Asia Houseware : 18.Ev Gereçleri ve Züc.Fuarı Almaty Central Asia
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15.05.2023 19.05.2023 Ahşap Makinaları LignaPLUS : Orman Urünleri ve Ağaç İşleme Mak. Fuarı Hannover LignaPlus
15.05.2023 17.05.2023 Kozmetik Beautyworld Tokyo : Kozmetik Fuarı Tokyo Mesago Messe
16.05.2023 19.05.2023 Elektrik Elektronik EDS - Electronic Distribution Show : Elektrik Malzemeleri  
   ve Ekipmanları, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fuarı Las Vegas Electronic Components
16.05.2023 18.05.2023 Makina ve Teknik FabTech Mexico : Meksika Metal işleme Endüstrisi Fuarı Monterrey Cintermex
16.05.2023 18.05.2023 Yangın ve Güvenlik IFSEC 2023 : Güvenlik Fuarı Londra UBM
16.05.2023 18.05.2023 Yangın ve Güvenlik Safety And Health : İş güvenliği Fuarı Londra UBM
17.05.2023 19.05.2023 Tarım Hayvancılık CASPIAN AGRO : 16. Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı Bakü Caspian Event
18.05.2023 20.05.2023 Dental International Expodental: Dişçilik Ekipmanları ve Teknolojisi Rimini Fiera Rimini
18.05.2023 20.05.2023 Kuyumculuk Jewellery Kobe : 27.Uluslararası Kobe Kuyumculuk Fuarı KOBE IJK - Reed Exhibitons
22.05.2023 25.05.2023 Elektrik Elektronik Prolight + Sound Guangzhou : Profesyonel Işık ve Ses Sist. Guangzhou Frankfurt Messe
22.05.2023 26.05.2023 Makina ve Teknik Metallo Obrabotka : 23. Metal İşleme Endüstrisi Fuarı Moskova Expo Centre
23.05.2023 25.05.2023 Elektrik Elektronik ANGA COM : Uluslararası Kablo Tekn. ve Multimedia Fuarı Köln Koeln Messe
23.05.2023 25.05.2023 Elektrik Elektronik CWIEME : Bobin Sarma, İzolasyon ve Elektrik Üretim Fuarı Berlin CWIEME
23.05.2023 25.05.2023 Enerji Isı ve Havalandırma E-World : Enerji, Su Fuarı ve Kongresi Essen Messe Essen
23.05.2023 27.05.2023 Gıda THAIFEX Anuga Asia : Asya Gıda Fuarı Bangkok KolnMesse
23.05.2023 25.05.2023 Kırtasiye Workspace Dubai : Ofis Malzemeleri, Donanımı Fuarı Dubai DMG
23.05.2023 25.05.2023 Medika MEDTEC Europe : Teknoloji, Ekipman, Tıbbi cihazlar Fuarı Nurnberg UBM
23.05.2023 25.05.2023 Mobilya DUBAI INDEX 2023 : Ev Dekorasyon Fuarı Dubai Index Expo
23.05.2023 25.05.2023 Turizm THE HOTEL SHOW : Uluslararası Otel Ekipmanları Fuarı Dubai DMG
23.05.2023 26.05.2023 Yapı İnşaat Erbil Real Expo: 3 Erbil Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı Erbil Pyamids Fair
23.05.2023 26.05.2023 Yapı İnşaat Erbil Build Expo : 13. Yapı & İnşaat ve Makine Fuarı Erbil Pyramids Group
25.05.2023 27.05.2023 Oyuncak IBTE Guangzhou : Guangzhou Bebek Ür. ve Oyunc. Fuarı Guangzhou / Pazhou Chaoyu Expo
25.05.2023 28.05.2023 Yapı İnşaat SIMA - Salon Inmobiliario de Madrid : Emlak Fuarı Madrid Planner Reed 
29.05.2023 01.06.2023 Endüstriyel Ekipman Hotelex Shanghai : Hotel ekipmanları ve Teknolojisi Fuarı Shanghai Sino Expo
29.05.2023 01.06.2023 Yapı İnşaat Project Qatar : Uluslararası İnşaat Tek., Yapı Malzemeleri,  
   Ekipmanları ve Çevre Teknolojileri Ticaret Fuarı Doha IFP FAIR
30.05.2023 02.06.2023 Plastik Kauçuk Equiplast : Uluslararası Plastik ve Kaucuk Ticaret Fuarı Barselona Fira de Barselona
03.06.2023 05.06.2023 Kozmetik Premiere Orlando : Kozmetik ve Tuvalet malzemeleri Fuarı Orlando Premiere Show
04.06.2023 07.06.2023 Elektrik Elektronik UITP : Toplu Taşıma Fuarı Barselona Advancing Public
04.06.2023 07.06.2023 Mobilya IMM / Möbelmesse : Mobilya Fuarı, Döşenmiş Mobilyalar Köln Koeln Messe
06.06.2023 09.06.2023 Elektrik Elektronik ELEKTRO 2023 : 31. Uluslararası Elektrik Ekipmanları,  
   Aydınlatma Mühendisliği, Bina Otomasyonu Fuarı Moskova Expo Centre
06.06.2023 08.06.2023 Havacılık Aircraft Interiors Expo : Havacılık Fuarı Hamburg Reed Exhibitions 
08.06.2023 10.06.2023 Medika Medicare Taiwan : Taiwan Medikal ve Sağlık Fuarı Taipei Taitra
08.06.2023 14.06.2023 Tekstil Makinaları ITMA MİLANO : Uluslararası Tekstil ve Konf. Mak.Fuarı Milano ITMA Services
12.06.2023 16.06.2023 Demir Çelik METEC : Uluslararası Metalurji Teknoloji Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf
12.06.2023 16.06.2023 Demir Çelik Newcast : Uluslararası Döküm Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf
13.06.2023 15.06.2023 Makina ve Teknik LITMASH RUSSIA 2023 : Uluslararası Metalurji, Makine,  
   Tesis Teknolojisi ve Ürünleri Ticaret Fuarı Moskova Expo Centre
13.06.2023 15.06.2023 Makina ve Teknik METALLURGY RUSSIA : Uluslararası Metalurji, Makine,  
   Tesis Teknolojisi ve Ürünleri Ticaret Fuarı Moskova Expo Centre
13.06.2023 16.06.2023 Moda Pitti Immagine Uomo : Erkek Giyim Fuarı Floransa Firenze Expo
14.06.2023 17.06.2023 Ambalaj ProPak Asia 2023 : Paketleme ve Gıda İşleme Fuarı Bangkok BITEC
14.06.2023 16.06.2023 Enerji Isı ve Havalandırma Intersolar Europe Münih : Güneş Enerji Sistemleri Fuarı Münih EM Power
15.06.2023 17.06.2023 Otomotiv ve Yan Sanayii IFBA : Uluslararası Kurtarma ve Çekme Ticaret Fuarı Kassel Vba Service
17.06.2023 20.06.2023 Gıda IRAN AGROFOOD : İran Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı Tahran Fair Trade
17.06.2023 20.06.2023 Tarım Hayvancılık Iran Agro : 29. Uluslararası Tarım Fuarı Tahran Fair Trade
18.06.2023 20.06.2023 Spor SPOGA & GAFA : Spor, Kamp ve Bahçe Hayatı Fuarı Köln Koeln Messe Bilet
21.06.2023 25.06.2023 Bisiklet EUROBIKE : Uluslararası Bisiklet Fuarı Frankfurt Messe Friedrichshafen
21.06.2023 23.06.2023 Elektrik Elektronik Led & Oled : 21. Uluslararası Aydınlatma ve Led ür.Fuarı Kintex EXPOnu
21.06.2023 23.06.2023 Medika Fime : Amerika Sağlık Fuarı Miami Beach Center FIME
23.06.2023 25.06.2025 Gıda BIO MARCHE : Organik pazar. Zofingen Bio Marche
27.06.2023 30.06.2023 Otomasyon Automatica 2023 : Robot ve Otomasyon Fuarı Münih Messe München
11.07.2023 13.07.2023 Elektrik Elektronik Electronica China : Uluslararası Elektronik Bileşenler,  
   Sistemler ve Uygulamalar Fuarı Şangay Messe München
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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 16.2855 15.6139 17.5702 17.3701 18.2977 18.1574 18.1395 18.4742 19,2824 19,9349
2023 20.3458 20.0042

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 14.6371 14.7852 16.3876 16.6614 17.8939 18.1704 18.5187 18.5915 18,6194 18,6983
2023 18.7878 18.8647

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
2005 2,66 5,89 7,72 8,18

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

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
2022 97,72 128,47 64,27 72,31
2023

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 9.19 7.67 8.76 6.77 5.17 2.41 4.78 7.83 0,74 -0,24
2023 4.15 1.56

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 5.46 7.25 2.98 4.95 2.37 1.46 3.08 3.54 2,88 1,18
2023 6.65 3.15
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YILLARA GÖRE ENFLASYON Kaynak: TUİK

(2005 yılından itibaren üretici fiyat artışlarını göstermektedir.)

Kaynak: TUİK
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