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2023 yeniden şahlanma 
yılımız olsun

Elbette yeni yılın ilk yazısına yeni yıl 
kutlamasıyla başlamalıyım. 2023 yılı 
sanayi sektörümüze, sanayici dostlarımıza, 

girişimcilerimize, milletimize, ülkemize güzellikler 
getirsin. Üretim artsın, işlerimiz bereketli olsun, 
sağlıklı ve huzur dolu günlerle geçirelim bu yılı.

Yeni yıla başlarken sanayicimizin üretim 
koşullarına ilişkin bir toplu değerlendirme  
yapmayı kendime görev biliyorum. 

İstanbul Sanayi Odası’nın çok önem verdiğimiz 
PMI anketinin aylık sonuçlarına hemen her  
yazımda değiniyorum. Biliyorsunuz PMI’ın  
eşik değer olan 50.0’nin üzerinde olması  
beklenir. 2022 yılının başından bu yana  
50’nin hayli altında ölçülen rakamlar Kasım  
ayında 45.7 iken Aralıkta 48.1’e yükseldi. 

Söz konusu rakam faaliyet koşullarındaki 
yavaşlamanın sürdüğüne işaret etse de  
hazirandan bu yana en yüksek düzeyde  
gerçekleşti. Buradaki kısmi iyileşme sinyalleri 
Ocak’ta da görülür, 50’nin üstüne çıkarsa  
bizim için güçlü bir tablo ortaya çıkabilir. 

Tablomuzdaki sorunları saymaya başlayayım. 
Ana sorunlarımızdan birisi yurt dışındaki talep 
kırılganlığı. Tedarik sorunu hafifledi, hızlandı, navlun 
fiyatları düştü, gümrüklerdeki ek maliyetler azaldı. 
Ancak yüksek enflasyon korkusuyla pek çok ülkenin 
merkez bankası faizleri yükseltince resesyon 
neredeyse her ülkenin üstüne halı gibi serildi.  
IMF Başkanı 2023’te dünyanın üçte ikisinin 
resesyona gireceğini söyledi. Kısacası dış  
pazarlar küçüldü, rekabet arttı.

Türk sanayicisi, girişimcisi ihracatta rekabetçi 

olmaya, tüm dünyaya meydan okumaya  
alışıktır. Ancak, elini kolunu bağlayan, daha  
güçlü ve hızlı koşmasını engelleyen kimi 
problemlerle uğraşmak sanayicleri çok zorluyor.

Bunların başında maliyetlerdeki sürekli ve 
büyük artışlar geliyor. 2022 yılbaşında birim başına 
5 sent olan elektrik fiyatı yıl sonunda 21 sente 
ulaştı. Doğalgazda hemen her ay gelen zamlarla 
birlikte enerji maliyetlerimiz şaşırtıcı biçimde 
yükseldi. Doğalgazda da sanayi kesiminde indirim 
beklentimizi koruyoruz. Elektrik üreten santrallere 
verilen doğalgaza yapılan yüzde 12.7’lik indirimin 
üreten kesime yansıtılmasını bekliyoruz.

Enflasyonla mücadelenin çok daha aktif olmasını 
istiyoruz. Yüzde 100’e yaklaşan ÜFE, üreticinin  
nasıl bir maliyet baskısı altında olduğunu  
ortaya koyuyor. Mecburen pahalı yaptığımız  
üretim bizim rekabet olanağımızı azaltıyor.

Sürekli baskılanan döviz kurunun, şu andaki reel 
fiyatının 20 TL’nin üstüne olduğunu biliyoruz.

KOBİ’lerin, sanayinin finansmana erişim  
zorluğu azalmadan devam ediyor. Eximbank ve  
özel bankaların ticari kredilerine bakarsanız  
kredi verme isteksizliğini hemen görürsünüz.  
Bir süredir hazırlıkları yapılan KGF destekli 
finansman paketlerinin derde derman olacak 
biçimde açılarak bizi sevindirmesini bekliyoruz. 

Bizimle yönetişim içindeki ekonomi yönetimi 
önümüzü daha da açarsa, tüm dünyanın  
kabus yılı olarak nitelendireceği 2023 bizim  
için yeniden şahlanma yılı olabilir.

Sanayici dostlarıma mutlu, huzurlu, sağlıklı, 
bereketli bir üretim yılı diliyorum.

Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

EYÜP SÖZDİNLER

BAŞYAZI
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Genel Yayın Müdürü

ARİF ESEN

EDİTÖRDEN

Global Sanayici 14 yaşında

Global Sanayici derginiz bu sayısıyla 
14’üncü yılına adım attı. İlk sayısında 
belirttiğim gibi ‘yerelden evrensele’ 

uzanan yayın çizgimizde yürümeyi 
sürdüreceğiz. Global Sanayici kurumsal 
yayıncılık alanında iyi bir örnektir ve diğer 
kurum ve kuruluşların iletişim açısından takip 
etmesi gereken bir mecradır.

2023’ün elinizdeki bu ilk sayısında 
kapak konusunu dünyanın enerji sıkıntısını 
aşamasını sağlayacak nükleer füzyona 
ayırdık. Temiz ve çevreci bir enerji olan 
füzyondan elde edilecek enerjide ABD bilim 
insanları artı bir enerji yaratarak bu alanda 
önemli bir adım attı. Ayrıntıları “Sıfır karbon 
füzyon enerjisi için dev adım: Nükleer 
füzyonda ‘net enerji kazancı’ veren tepkime 
oluşturuldu” başlıklı haberimizde bulabilirsiniz. 
“Füzyon enerjisine ne kadar yaklaştık?” 
sorumuza Prof. Dr. Sertaç Öztürk, “Nükleer 
füzyon enerjisinin yaygın kullanımı 70 yılı 
bulur” yanıtını verdi. Global Sanayici  
Yazı İşleri Müdürü Giray Duda’nın  Sayın 
Öztürk’le yaptığı röportaj derginizde.

2023 için ne dediler? İSO Başkanı Erdal 
Bahçıvan, 2023’te temkinli iyimserliğe işaret 
ederek, “Yatırım iştahımızı korumalı ama 
kontrollü olmalıyız” derken IMF Başkanı 
Kristalina Georgieva, “Üç büyük ekonomide 
yavaşlama görülecek” dedi. OECD, 
Türkiye’nin büyümesinin yavaşlayarak  
devam edeceğini açıkladı. Ekonomik 
analizleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Erhan 
Aslanoğlu, Türkiye’de seçim öncesinde 
ekonominin canlanacağının altını çizdi. 

Türkiye’nin 2022 ihracatı 254.2 milyar 
dolar, ithalatı ise 364.4 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Ancak AB üyesi ülkelerde, 
ihracatının hemen hemen yarısını AB’ye 

yapan Türkiye’yi etkileyecek bir karar alındı. 
Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasıyla 
ihraç ürünlerimize ek vergi getirilecek ve 
dışsatım düşecek. Detaylar sayfalarımızda.

BOTAŞ doğalgaz kullanarak elektrik üreten 
santrallere yüzde 12.7 doğalgaz indirimi 
yaptı. Sanayiciler bu indirimin kendilerine 
yansıtılmasını istiyor. Özelleştirilen liman 
işletmelerinin süresi ihalesiz 49 yıla  
uzatıldı. 2023’te uygulanacak asgari ücret  
net 8 bin 506 liraya yükseltildi. Yeni asgari 
ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira. 
Enflasyon 2022’yi TÜFE’de yüzde 64.2, 
ÜFE’de yüzde 97.7’den kapattı. 

Uluslararası Ticaret Hukuku uzmanı 
Av. Murat Eren 2023 yılı için dış pazarlara 
çalışanlara yönelik tavsiyelerini kaleme  
aldı. Mevzuat Uyum Derneği Başkanı 
Gürdoğan Yurtsever, “Mevzuata uyum,  
her kuruluşun temel önceliği haline geldi”  
dedi, bu konudaki önerilerini sıraladı.

Sanayici sektörüne yaşamsal ekipmanlar 
üreten Atlas Copco Kompresör Tekniği Genel 
Müdürü Nuri Köse sektörü değerlendirdi. 
Köse, “Pandemi döneminde ‘kusursuz 
fırtına’yı yaşadık” dedi. Deloitte 2022  
birleşme satın alma raporunu açıkladı.  
Rapora göre 2022’de 11 milyar dolarlık  
satın alma ve birleşme gerçekleşti.

‘İçimizden Biri’ köşemizin bu sayıdaki 
konuğu Boyplast Boya Plastik İnş. San.  
ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  
Metin Saraç. “Toprak altında gübreye  
dönüşen plastik ürettik” diyen Saraç, 
Boyplast’ın kuruluş öyküsünü anlattı.

Yazarlarımız Vahap Munyar, Celal  
Toprak ve Dr. Ahmet Temiroğlu bu  
sayımızda da özgün analiz ve 
değerlendirmeleriyle huzurunuzdalar.



 6    GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2023

HABER

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) önemli bir 
organizasyona daha imza attı. ÇOSB ile Yeni Bir Ekonomi 
Gazetesinin organizasyonu ve Sertrans’ın katkılarıyla 

düzenlenen ‘Dış Ticarette Yeni Ufuklar’ konulu panel ÇOSB İdari 
Bina 4. Kat Eğitim Salonunda gerçekleşti. Katılımın oldukça 
yoğun olduğu panele ekonomi dünyasından duayen gazeteciler 
ve sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

► SÖZDİNLER: PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMALIYIZ
Panelin açılış konuşmasını yapan ÇOSB Yönetim 

Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, bölgede ilaçtan tekstile, 
makineden demir-çelik sektörüne kadar birçok firmanın 
faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, yıllık olarak yaklaşık 
4 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. Türkiye’nin 
iç dinamiklerinin yanı sıra dünyadaki ekonomik ve sosyal 
değişikliklerden de ciddi ölçüde etkilendiğini dile getiren 
Sözdinler, “2022’nin ilk çeyreğinde patlak veren Rusya-Ukrayna 
savaşı ve enerji fiyatlarının aşırı şekilde artış göstermesi, 
Rusya’ya uygulanan ambargolar ve Rusya’nın buna karşılık 
vermesi gibi durumlar resesyon beklentisini kuvvetlendirdi. 
Son dönemde Türk lirasındaki değer kaybı dikkate alındığında 
ihracatın artması ithalatın düşmesi beklenir ancak ihracatımız 
kurla düzenli olarak artış göstermiyor. Bunun nedenlerinden 

birisi, katma değeri düşük ürünlerden kaynaklı. Euro dolar 
paritesi de ihracatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Ocak-
Eylül döneminde ihracatımız yüzde 17 artış, buna karşın 
ithalatımız ise yüzde 40 artış gösterdi. Bu ve benzeri tablolarla 
karşılaşmamak için yüksek teknolojili ve kolay vazgeçilemeyen 
ürünleri imal etmeli ve pazar çeşitliliğini artırmalıyız” dedi. 

► PROF. DR. ASLANOĞLU: ÇİN’İ İKAME  
EDECEK BİR POTANSİYELE SAHİBİZ

Sözdinler’in ardından söz alan Piri Reis Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Türkiye ve Dünya Ekonomisi” 
başlıklı bir sunum yaptı. Aslanoğlu, enerji krizi nedeniyle 
Avrupa’da tedarik noktasında ciddi sorunlar yaşanacağının 

‘Dış Ticarette Yeni Ufuklar’
ÇOSB’de masaya yatırıldı

Yeni Bir Ekonomi Gazetesinin organizasyonu 
ve Sertrans’ın katkılarıyla düzenlenen ‘Dış 
Ticarette Yeni Ufuklar’ konulu panel ÇOSB’de 
gerçekleştirildi. Panelin açılışında konuşan 
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, 
“Bölgede ilaçtan tekstile, makineden demir-çelik 
sektörüne kadar birçok firma faaliyet gösteriyor. 
ÇOSB’den yıllık olarak yaklaşık 4 milyar 
dolarlık ihracat yapılıyor” dedi.

‘DIŞ TİCARETTE YENİ 
UfUKLAR’ PANELİNE 

HOŞ GELDİNİZ

Panelistler Şeref Oğuz, Sevgi Çınar, Natan Yakuppur, Hakan Güldağ, 
Mahmut Şahin, Nilgün Keleş ve filiz Akkaş (soldan sağa).

ÇOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler
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sinyallerinin alındığına vurgu 
yaparak, “Avrupa stagflasyon 
diyebileceğimiz bir tabloda. 
Bu durumun bize iki artısı 
var. İlki Doğu Avrupa’da 
plastik beyaz eşya, çimento, 
döküm gibi sektörlerde talep 
kayması ve kış turizminin 
canlı geçmesi gibi etkenler 
var. Çin’de de büyüme 
rakamlarının oldukça 
düştüğü gözüküyor. ABD-Çin 
ticaret savaşıyla başlayan 
ve pandemiyle devam eden 
süreç Çin’in ihracat tarafını 
sekteye uğrattı. Bu durum 
Çin’in büyümesine de negatif yansıdı. Bütün bu parametrelere 
bağlı olarak Çin’in büyümesi de yavaşlayacak ve bu durum 
dünyanın da büyüme hızını etkileyecek. Özellikle Avrupa 
bölgesinde sürecin ülkemize de yansıması olacak. Çin’i  
ikame edecek bir potansiyele sahip olmamız bizi öne 
çıkaracak. Diğer yandan Çin’in dijital Yuan hamlesi de 
önemli bir gündem maddesi olacak. Bunu kullanımın 
artırılması hedeflenirken, dijital para savaşları bizi bekliyor. 
Bölgeselleşmenin arttığı dünyada köprü görevi üstlenmemiz 
bizim için oldukça önemli bir konu” şeklinde konuştu.   

► PANEL KONUŞMACILARI
Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. 

Moderatörlüğünü Yeni Bir Ekonomi gazetesinin Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan Güldağ’ın yaptığı ‘İhracatta Fark Yaratmak’ alt 
başlığıyla yapılan panele konuşmacı olarak ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Natan Yakuppur, 
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, BSH 
Türkiye Lojistik ve Planlama Direktörü Sevgi Çınar, Mapsis Metal 
Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Akkaş, Sertrans Logistics Yönetim 
Kurulu Başkanı Nilgün Keleş ve Hakan Güldağ ve Yeni Bir 
Ekonomi gazetesi yazarı Şeref Oğuz katıldı.

► GÜLDAĞ: SİPARİŞLER ARTTI
Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, 

tedarik zincirinin hasar görmesi nedeniyle siparişlerin 
artış gösterdiğini ifade ederek, “Ama şimdi iki türlü sıkıntı 
içerisindeyiz. Bunlardan ilki Avrupa’da bir daralma var, sıfıra 
doğru bir gidişat söz konusu. İkincisi ise Uzakdoğu’daki navlun 

Panele konuşmacı olarak katılan ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Natan Yakuppur tecrübelerini katılımcılarla 
paylaştı. Yakuppur, 2023’ün biraz daha yavaş gececeğine 
dikkat çekerek, “Bazı müşterilerimiz iç pazarda pahalı 
kalma ihtimaline 
karşı yurtdışında 
farklı pazarlara 
yönelebilir” 
dedi. Çalıştıkları 
birçok firmanın 
sürdürülebilirlik 
konusunda 
beklentileri 
olduğuna 
vurgu yapan 
Yakuppur, “Geri 
dönüştürülebilir 
ürünlerle sonuca 
gideceğimizi ümit 
ediyoruz. Avrupalı 
firmaların sürdürülebilirlik konusundaki beklentileri oldukça 
yüksek. Çevresel hassasiyetler doğrultusunda 2024’ün 
sonuna kadar çalıştığımız firmaların kriterlerine uygun 
yatırımlar yapıyoruz” açıklamalarında bulundu. 

NATAN YAKUPPUR: ÇEVRESEL  
HASSASİYETLERE DİKKAT EDİYORUZ

meselesi bize ciddi bir katkıda bulunuyordu. Şimdi  
navlunlarda da büyük düşüşler var, konteynerlerde  
4 bin dolara kadar indi ve daha da ineceği tahmin  
ediliyor. Bunlara ilave olarak parti konusunda da  
ihracatçılar ciddi kayıplar yaşadı” açıklamalarında bulundu. 

► ÇINAR: BSH ÜRETİMİN YÜZDE 65’İNİ İHRAÇ EDİYOR
BSH Türkiye Lojistik ve Planlama Direktörü Sevgi Çınar, 

Çerkezköy tesislerinin 550 bin metrekarelik alanda kurulu 
olduğunu dile getirerek, “İki soğutucu, bir çamaşır, bir 
bulaşık, bir tane de pişirici grubunda üretim yapıyoruz. 
Toplam üretim kapasitemiz ise 7 milyon adet” dedi. Yapmış 
oldukları üretimlerin yüzde 65’ini ihraç ettiklerinin altını 
çizen Çınar, iç piyasadaki talebin önemli bir kısmını da 
Çerkezköy tesislerindeki üretimlerle karşıladıklarını söyledi. 

Prof. Dr.  
Erhan Aslanoğlu
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ÇOSB yönetiminden Çetin’e hayırlı olsun ziyareti

Maliyetlerdeki artışların karlılıklarını baskıladığına dikkat 
çeken Çınar, “Şu anda 1 milyar Euro kadar ihracatımız var, 
ithalatımız ise daha düşük bu kapsamda cari dengelere pozitif 
bir katkı sağlıyoruz. Dünyada yaşanabilecek olası bir resesyona 
karşı gerekli aksiyonları fabrikamızda alıyoruz. Diğer yandan 
Rusya pazarında yaşanan olumsuz yöndeki ihracat iklimini 
şirket olarak aksiyon alıp, buradaki açıklarımızı Kazakistan ve  
Türkiye pazarına kaydırarak açığı kapattık” dedi. 

► AKKAŞ NASIL BÜYÜDÜKLERİNİ ANLATTI
2011 yılında Gebze’de kurulan KOSGEB’in kadın girişimcisi 

Türkiye finalisti ve Kocaeli birincisi olarak firmalarını devlet 
destekli olarak kurduklarını ileten Mapsis Metal Havacılık 
ve Savunma San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Akkaş, 
alüminyum firmalarına çözüm ortağı olmak amacıyla yola 
çıktılarını ve bugün itibarı ile otomotivden enerjiye kadar 
birçok sektörle çalıştıklarını söyledi. Şirketi üç kişi ile 350 
metrekarede kurduklarını ve 2022 itibarı ile 4 bin metrekarede 
ve 50 kişilik bir ekiple yola devam ettiklerini aktaran Akkaş, 
üretimlerinin yüzde 65’ini ihraç ettiklerini belirtti.

► ŞAHİN: YERLİ AYÇİÇEĞİ TOHUMU ÜRETTİK 
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, 

Türkiye’de ilk yerli ayçiçeği tohumu ürettiklerine işaret 

ederek, “Ankara, 
Şereflikoçhisar ve 
Trakya bölgesindeki 
denemelerimiz başarılı 
bir şekilde sonuçlandı. 
28 Trakyalı firmamız, 
üniversitelerimiz 
ve sivil toplum 
kuruluşlarımızın 
bir araya gelmesi 
ve Trakya Kalkınma 
Ajansı’nın da 
katkılarıyla ülke 
tarihinde ilk defa bir 
ayçiçeği tohumunu 
yerli ve milli olarak 

üretmeyi başardık” diye konuştu. Diğer taraftan Afrika 
bölgesinin önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat 
çeken Şahin, burada yerli firmalar için ciddi bir potansiyelin 
bulunduğunu kaydetti. Trakya bölgesine açtıkları dış ticaret 
ofisleriyle yeni firmaların kazandırılması neticesinde  
ihracata 75 milyon dolarlık katkı sağladıklarını anlatan  
Şahin, bu rakamın artacağını bildirdi. 

► KELEŞ: TEDARİK ZİNCİRİNİN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI
Sertrans Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, çalıştıkları 

firmaların yüzde 70’inin çokuluslu şirketlerden oluştuğunu 
belirtti. Tedarik zincirinin tamamında hizmet veren lojistik 
firmalarının başarıyı yakaladığına dikkat çeken Keleş, “Bugün 
geldiğimiz noktada bunu görüyoruz. Tedarik zincirinin 
tamamını tek bir çatı altında yönetmiyorsanız, karlılığınızı 
yönetmekte oldukça zor. Pandemiyle birlikte hem tedarik 
zincirinin hem de lojistik sektörünün önemini bir kez  
daha görmüş olduk” açıklamalarında bulundu. Lojistik 
taşımalarda günümüzde saatlerin konuşulmaya  
başlandığına vurgu yapan Keleş, “Ülkemizin avantajı  
hız ise bunu lojistikte de sağlamamız gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından panel, soru-cevap kısmıyla 
tamamlandı. 

Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi (ÇOSB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Eyüp Sözdin-
ler, ÇOSB Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Natan Yakuppur ve 
ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet 
Özdoğan, Çerkezköy Tica-
ret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçilen Ahmet Çetin’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 
ÇTSO Başkanı Çetin, ÇOSB yönetimine teşekkür ederek, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

► ÇTSO’DAN İADE-İ ZİYARET
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ÇTSO) yeni seçilen 

Yönetim Kurulu, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ne (ÇOSB) 

iade-i ziyarette bulundu. 
ÇTSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Ahmet Çetin’in başkan-
lığında gelen heyeti ÇOSB 
Yönetim Kurulu karşıladı. 

Ziyaret sonrası bir açık-
lama yapan ÇOSB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, “ÇTSO Başkan-
lığına seçilen Ahmet Çetin 
kardeşim ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri bölgemizi ziyaret ettiler, verimli bir toplantı gerçekleştir-
dik. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim” dedi. Çetin ise, 
bölge sanayisiyle ilgili konuların değerlendirildiğini, ülkemizin 
en önemli üretim üslerinden biri olan ÇOSB ile ÇTSO üyelerinin 
işbirliği içerisinde gerçekleştirebileceği çalışmalar hakkında 
görüş alışverişinde bulunulduğuna dikkat çekti.
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ÇOSB Konferans 
Salonu’nda, Çerkez-
köy Organize Sanayi 

Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü 
ev sahipliğinde ve Arçelik 
A.Ş. organizasyonu ile 
anlamlı bir 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü etkinliği 
gerçekleştirildi.

Programa katılım ise 
oldukça yoğundu. Arçelik 
A.Ş. Elektronik ve Kurutucu 
İşletme Şubeleri tarafın-
dan hazırlanan programa 
ÇOSB ZEKA’nın (Zihinsel 
Engelliler Korumalı İşyeri 
Atölye ve Yaşam Merkezi) 

diğer atölyelerinde çalışan bireylerin yanı sıra Arçelik firması 
bünyesinde çalışan diğer engelliler de katılım sağladı. 

Program, Engelsiz Film Festivalinde yer alan  
‘Bilyalı’ adlı kısa filmin gösterimiyle başladı. 

İşaret dili kullanılan ve görme engelliler için sesli 
betimlemenin de yer aldığı film ilgiyle izlendi. Film gösteriminin 
ardından konuşmalara geçildi. Arçelik A.Ş. 
Elektronik İşletme Şubesi Ürün Direktörü Veli Ağ, 
Kurutucu İşletme Şubesi Ürün Direktörü  
Fikri Özdemir ve Türk Metal Sendikası Kapaklı 
Şube Başkanı Günay Özden birer konuşma 
yaptı. Konuşmalar esnasında sahneden  
işaret diliyle de tercüme yapıldı.

Programda konuşan ÇOSB Bölge Müdürü 
Mehmet Özdoğan da şunları söyledi: “3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, düzenlenen 
bu etkinlik kapsamında başta Arçelik  
firmamız olmak üzere, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz. Salonumuzdaki bu etkinliğe 

iştirak eden Arçelik işletmesinden çalışanlarla, Çerkezköy 
OSB ZEKA’da bulunan Çetin Group, Bony, Beks, Arçelik  
ve Technocast katılımcı firmalarımızın çalışanlarının da 
gününü kutluyoruz. İş ortamında istihdama kazandırılmış  
olan bu özel çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. 

Bölge olarak uygulama imkanı bulduğumuz ZEKA proje-
mizin her geçen gün daha çok tanınması ve yaygınlaşması 

çabalarımızın bugün, bu etkinlik kapsamın-
da yeni bir noktaya taşınmış olmasından 
da mutluluk duyduğumuzu özellikle ifade 
etmek isterim. Bu vesileyle, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü kapsamında tüm engelli 
bireylerimizin gününü kutluyorum.” 

► DUYGULU ANLAR YAŞATTI
Programda, ÇOSB ZEKA’da faaliyet 

gösteren Arçelik’in atölyesinde çalışan 
Merve Başak Odabaş da Engelliler  
Günü dolayısıyla kendi yazdığı şiirini 
okudu. Duygulu anlar yaşatan Merve 
Başak Odabaş büyük alkış aldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
ÇOSB’de anlamlı bir programla kutlandı

ÇOSB Bölge 
Müdürü Mehmet 

Özdoğan
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Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi (ÇOSB) Bölge Mü-
dürlüğü ve TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası Edirne Şubesi 
işbirliğinde düzenlenen, ‘Yangın 
Tesisatı Proje Hazırlama Semineri’ 
ÇOSB Bölge Müdürlüğü Eğitim 
Salonunda gerçekleşti. Katılımın ol-
dukça yoğun olduğu ve oda üyeleri-
ne yönelik düzenlenen seminere konuşmacı olarak, ÇOSB 
Bölge Müdürlüğü İtfaiye Şefi Kemal Terzioğlu katıldı. 

► YANGIN TESİSATININ ÖNEMİ
Yangın Tesisatı Proje Hazırlama süreçlerinin yan-

gın tehlikesinin önlenmesi adına çok önemli olduğuna 
değinen İtfaiye Şefi Kemal Terzioğlu; “Yangın tehlikesini 
mümkün olduğu kadar minimuma indirmek ve yangına 
çabuk müdahale etmek için daha binaların tasarımında 
mimari proje ve yangın sistemleri projelerinin hazırlık 
döneminde bir dizi tedbirler düşünülmelidir. Bu  
tedbirler, inşaat döneminde uygulanmalı ve işletme 
döneminde işlerliği sağlanmalıdır” dedi. 

Yangın önlemlerinin aktif ve pasif önlemler olmak 
üzere iki gruba ayrıldığına değinen Terzioğlu şunları söy-

ledi: “İşletmelerin can güvenliği ve mal kaybının önüne 
geçmek veya en aza indirebilmek için proje kapsamında 
bina kompartıman alanlarının oluşturulması, kompartı-
man duvarlarının yangın yüküne uygun projelendirilmesi 
gerekir. Ayrıca, makine ekipmanlarının yerleşimine göre 
acil kaçış yollarının “Sürekli ve Engelsiz” oluşturulması, 
yangın algılama, duman tahliye, söndürme sistemlerinin 
yönetmelik ve standartlara uygun hidrolik hesaplarının 
yapılması gerekir. Mekanik yangın söndürme projelerine 
uygun uygulama yapılması önem arz ediyor. Yapılar kar-
maşıklaştıkça yangına karşı koruyucu ve önleyici önlem-
lerin alınması gereği daha da önem kazanmıştır.”

Proje hazırlama süreçleri ve dikkat edilmesi  
gereken başlıkların da anlatıldığı seminer  
daha sonra soru cevap kısmıyla tamamlandı. 

Yangın Tesisatı Proje Hazırlama 
Seminerine yoğun katılım

Kırklareli 
Lülebur-

gaz Kaymaka-
mı Salih Yüce, 
Lüleburgaz 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Cihan 
Erdem ve İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
yetkilileri 
Çerkezköy Or-
ganize Sanayi 
Bölge (ÇOSB) Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Lüleburgaz heyeti, ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan ve 
ÇOSB Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılandı. Bölge 
Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan heyet daha 
sonra ÇOSB Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve sos-
yal alanda büyük takdir toplayan çalışmaları yerinde ziyaret etti. 

Heyet sırasıyla, ÇOSB ZEKA’yı (Zihinsel Engelliler  
Korumalı İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi), Özel ÇOSB Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ve Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz 
Bakımevi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Lüleburgaz Kaymakamı Yüce’den ÇOSB’ye ziyaret
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölge 
(ÇOSB) Müdürlüğü’nün ev sa-
hipliğinde, Tekirdağ Valiliği İl Afet 

ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’nün 
organizasyonuyla düzenlenen, ‘Sivil Sa-
vunma Uzman ve Amirleri Eğitimi’ geniş 
bir katılımla gerçekleştirildi. ÇOSB Bölge 
Müdürlüğü Eğitim Salonunda gerçek-
leşen seminere firmaların bünyesinde 
görev yapan sivil savunma uzmanları 
katıldı. AFAD uzman öğreticileri tarafından 
verilen seminerde, sivil savunma hizmet-
lerinin daha etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülebilmesi için belirlenen konu baş-
lıkları anlatıldı. Afet Farkındalık Eğitimi ile 
başlayan eğitimde ayrıca AFAD Gönüllüğü 
konusunda da bilgilendirme yapıldı. Kimyasal Biyolojik 
Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ile kurumlarda sivil 
savunma planlaması konularında da bilgilendirmelerin 
yapıldığı seminer soru-cevap kısmıyla tamamlandı.

► AFAD GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ
Öte yandan 2022 yılı içerisinde Tekirdağ AFAD Müdür-

lüğü’ nün verdiği “AFAD Gönüllüsü” 
eğitimini başarıyla tamamlayanlara 
setifikaları törenle verildi. Tekirdağ’da 
düzenlenen törende eğitim çalışma-
sına katılan Özen Mensucat’ın 40 
çalışanına da sertifikaları Vali Aziz 
Yıldırım tarafından törenle verildi. 

Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcısı 
Asalet Karabulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AFAD İl Müdürü Recep 
Erol, AFAD personeli ve AFAD gönüllüleri katıldı. Serti-
fika töreninde konuşan Vali Yıldırım, gönüllülerin bütün 
afetlerde profesyonel ekiplerin gelmesinden önce afet 
bölgesinde afete uğrayanlara, yardıma ihtiyacı olanlara 
yardımına koşan insanlar olduğunu belirtti.

‘Sivil Savunma Uzman ve Amirleri 
Eğitimi’ ÇOSB’de yapıldı

Ünlü oyuncular ÇOSB 
ZEKA’da coşkuyla karşılandı 
Başrolünde oynadıkları ‘İyi Kötü Çirkin’ tiyatro oyunu için Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’ne (ÇOSB) gelen ünlü oyuncular Hakan Bulut, 
Ersin Korkut, Eray Yasin Işık ve İbrahim Kuşçu, ÇOSB ZEKA’yı (Zihin-
sel Engelliler Korumalı İşyeri Atölye ve Yaşam Merkezi) ziyaret etti.  
Sanatçılar, ÇOSB tarafından hayata geçirilen ve hafif zihinsel engellile-
rin istihdam edildiği ÇOSB ZEKA’da coşkuyla karşılandı. Ziyaret sonra-
sında ZEKA çalışanlarıyla toplu fotoğraf çektirerek onların coşkusuna 
ortak olan ünlü oyuncular, yapılan çalışmalardan övgüyle bahsetti. 
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KÜLTÜR-SANAT

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin 
(ÇOSB) kültür-sanat faaliyetleri 
kapsamında sahneye konulan, ünlü 

oyuncular Hakan Bulut, Ersin Korkut, Eray 
Yasin Işık ve İbrahim Kuşçu’nun sahne 
aldığı ‘İyi Kötü Çirkin’ tiyatro oyunu, ÇOSB 
Konferans Salonu Kültür ve Sanat  
Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu. 

Oyunu Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, 
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Söz-
dinler, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Natan Yakuppur, ÇOSB Yönetim Kurulu Yedek 
Üyeleri Saim Buyruk, Ahmet Temiroğlu ve İlyas 
Kum’un yanı sıra yüzlerce tiyatrosever izledi. 

Eray Yasin Işık’ın kaleme aldığı, Ahmet 
Burak Bacınoğlu yönetiminde sahneye ko-
yulan “İyi Kötü Çirkin” oyunu iyilik ve kötülük 
kavramını, trajik bir olay örgüsü içinde hiciv 
ve esprili bir dille anlattı. Büyük bir beğeniyle 
izlenen iki perdelik oyununun sonunda ünlü 
oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.  
Oyunun sonunda protokol tarafından  
oyunculara çiçek takdim edildi.

► TİYATRONUN KONUSU
Tek suçu iyi bir insan olmak olan talihsiz bir 

adam, hayatı boyunca karşılaştığı kötülüklere 
ve çirkinliklere rağmen vicdanının sesini 
dinleyerek ayakta durmaya çalışmıştır. 
Yaşadıkları acılara, zorluklara, aşağılanmalara 
karşı, o iyi olmaktan hiç vazgeçmemiştir. 
Kandırılmış, yanlış anlaşılmış hatta 
başkalarının yaptıklarının cezasını da çekmiş, 
ama vazgeçmemiştir. İyiler hep kazanır sözünü 
ispatlamaya çalışırken o hep kaybetmiştir.  
Ta ki bir gün değişmeye karar verene kadar.

‘İyi Kötü Çirkin’ büyük ilgi gördü
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İÇİMİZDEN BİRİ

Toprak altında gübreye 
dönüşen plastik ürettik

Bu sayımızda ‘İçimizden Biri’ köşemizin konuğu 
Boyplast Boya Plastik İnş. San. ve Tic. 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç. 

Yatırımlarını, üretim ve dijitalleşme çalışmalarını anlatan 
Saraç, “2022 yılı itibariyle Eskişehir ve Çerkezköy 
işletmelerimizde  500 çalışma arkadaşımızla beyaz eşya 
sektörü başta olmak üzere, savunma sanayi ve diğer 
farklı sektörlere hizmet veriyoruz. 10 yıl önce yazılım, 
veri takibi, veri analizi için bir birim kurarak dijitalleşme 
adımımızı atmıştık. 2020 yılında kazandığımız tecrübeyi 
aktarmak ve ticarileşmek amaçlı, yazılım, dijitalleşme, 
otomasyon konularında faaliyette bulunan İNTİF A.Ş.’yi 
kurduk. 2015 yılında üniversite-sanayi işbirliği ile bir 
Ar-Ge projesi  başlattık ve projede yüzde 100 çevre 
hassasiyeti olan, toprağa atıldığında belli bir süre içinde 
gübre olarak çözünebilen alternatif bir plastik  hammadde 
yapmak için kolları sıvadık ve şu an bu amaçla ayrı bir 
şirket kurduk. Bu yatırımımızın ülkemizde konusunda ilk 
ve tek proje olması nedeniyle de mutluyuz” dedi. 

Boyplast Boya Plastik İnş. San. ve Tic. A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç’a  
yönelttiğimiz sorular ve yanıtları şöyle: 

- Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin (ÇOSB) 
katılımcısı olarak Boyplast’ı bize tanıtır mısınız?

- BoyPlast, 2001 yılında dört genç arkadaşın kesişen 
hayallerinin ürünü olarak ortaya çıktı. 2001 yılında tüm 
sermayemizi birleştirip, borçlanıp, bir çalışan  ve 250 
metrekare kapalı alanda üretim hayatına adımımızı attık. 
Belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yoğun çalışma 
ve çaba sonucu bugünlere geldik. 2017 yılında ise 
Çerkezköy işletmemizi faaliyete aldık. BoyPlast  A.Ş, 
2022 yılı itibariyle Eskişehir ve Çerkezköy İşletmeleri 
ve yaklaşık 500 çalışma arkadaşımızla, büyük oranda 

Boyplast Boya Plastik İnş. San. ve Tic. A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç:

Saraç, “2015 yılında üniversite-sanayi işbirliği ile 
bir Ar-Ge projesi  başlattık ve projede yüzde 100 
çevre hassasiyeti olan toprağa atıldığında belli bir 
süre içinde gübre olarak çözünebilen alternatif 
bir plastik  hammadde yapmak için kolları 
sıvadık ve şu an bu amaçla ayrı bir şirket kurduk. 
Bu yatırımımızın ülkemizde konusunda ilk ve tek 
proje olması nedeniyle de mutluyuz” dedi.

1972 Ardahan doğumlu. 1994 Anadolu Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği mezunu. Evli. İki çocuk babası. Halen, Boyp-
last A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, İntif A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı, İnnovaPlast Yönetim Kurulu Başkanı. Sivil Toplum 
Kuruluşlarında ise; Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi. Eskişehir OSB 
Yönetim Kurulu Başkan vekili. Eskişehir Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Yönetici Şirketi Olan Anadolu Teknoloji Araştırma 
Parkı ATAP A.Ş.’nin  Yönetim Kurulu Başkanı. EOSB  Meslek 
Lisesi Kurucu Yöneticisi. Görevlerini  yerine getirirken,  
hiçbir oturum hakkı almadan ülkeye hizmet anlayışıyla sosyal 
ve iş hayatına çok yönlü katkı sağlamaya devam ediyor. 

METİN SARAÇ KİMDİR?
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İÇİMİZDEN BİRİ

beyaz eşya sektörü 
yan sanayinde ülke 
ekonomisine hizmet 
etmeye devam etmektedir.

► BEYAZ EŞYA VE 
SAVUNMA SANAYİ 

- Üretim tesislerinizde 
ne tür üretimler var? 
Ürün yelpazeniz 
hakkında bilgi verir 
misiniz? firmanızın 
üretim kapasitesi, 
çalışan sayısı ve ihracat 
oranları nelerdir?

- BoyPlast beyaz 
eşya sektörü başta olmak üzere, savunma sanayi 
ve diğer farklı sektörlere hizmet vermektedir. Başlıca 
müşterilerimiz ARÇELİK, BSH, VESTEL, HAİER ve 
ASELSAN’dır. Kalıp Tasarımı, Kalıp Üretimi, Plastik 
Enjeksiyon, Şişirme (Blow Molding), Gaz Enjeksiyon, 
Baskı (Serigrafi / Tampon, Rolon, Sıcak Baskı, İpek 
Baskı), Montaj, Boyama (Metal / Plastik) Proses süreçleri 
ile müşterilerimize ve ülkemize hizmet ediyoruz. Hemen 
hemen her yıl ciddi yatırımlar yaparak kapasitemizi ve 
proses çeşitliliğimiz artırarak, büyümeye devam ediyoruz 
ve ihracat  rakamlarımızı   artırmaya çalışıyoruz. 
Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 7’lik kısmı ile  Polonya, 
Güney Afrika, Rusya, Almanya ve Romanya  
ülkelerine direkt ihracat yaparken yüzde 70’lik bir kısmı 
ile beyaz eşya içinde dolaylı ihracat yapılmaktadır.

► DİJİTALLEŞMEDE BELLİ BİR NOKTAYA GELDİK
- Son yıllarda ülkemizin ve tüm sanayi 

kuruluşlarının gündeminde olan sanayide 
dijitalleşme, nesnelerin interneti gibi  
dönüşümlerde Boyplast hangi aşamadadır?  
Yapılan çalışmalardan örnekler verir misiniz? 

- İnternet sonrasında veri toplamak veriyi analiz 
ederek verimliliği ve kaliteyi artırmak her sektörde 
olduğu gibi sanayi sektöründe de olmazsa olmazlar 
arasındadır. Bunu görerek yaklaşık 10 yıl önce yazılım, 
veri takibi, veri analizi için bir birim kurarak dijitalleşme 
adımımızı atmıştık. Belli bir noktaya gelmiş olmakla 
birlikte gideceğimiz daha çok yol var, bunun farkında 
ve bilincindeyiz. Ayrıca 2020 yılında kazandığımız 
tecrübeyi aktarmak ve ticarileşmek amaçlı,  
yazılım, dijitalleşme, otomasyon konularında  
faaliyette bulunan İNTİF A.Ş.’yi kurduk.

- Boyplast’ın sürdürülebilirlik ile ilgili 
çalışmalarından bahseder misiniz?

- Sürdürülebilirlik serüvenimiz gelecek nesilleri daha 
iyi bir dünya bırakmak adına oluşturulmuştur. Buna 
istinaden eğitim süreçlerimizden, üretim süreçlerimize, 
çevre politikalarımızdan, sosyal sorumluluk 
haritalarımıza kadar iş modellerimiz oluşturulmuştur. 
Sürdürülebilirlik yol haritamızı hazırlayıp  raporlarımızı 
gerek müşterilerimize gerekse  kamuya  sunduk.  
Şu an ise güneş enerjisi yatırımı için çalışmaktayız.

► GÜBREYE DÖNÜŞEN PLASTİK ÜRETTİK
- Ar-Ge çalışmalarınızı 

bize anlatır mısınız? Sizinki 
gibi çok büyük ve öncü tek-
noloji şirketlerinde eğitimin 
de çok önemi var. Ne gibi 
eğitim faaliyetleri yürütüyor-
sunuz? Üniversite-sanayi 
işbirliği için üniversiteler  
ile birlikte yürüttüğünüz 
projeler var mı?

- Dünyamızın en önemli 
sorunlarından biri çevre, 
plastik üreticisi olarak şu 
yanılgıya değinmeden 
geçmek istemiyorum; çevre 
plastik tarafından değil 
insanların dikkatsizliği veya 
vurdumduymazlığı sonucu 
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kirleniyor. Plastik ucuz 
ve yüzde 100 geri 
dönüştürülebilen bir 
yapıya sahip ,doğru 
kullanımda faydalı, 
yanlış kullanımda kirletici 
etkiye sahip. Madem  
geri dönüşümü yeterli 
hale getiremiyoruz  
o zaman sorunu 
kaynağında çözmenin 
yöntemlerini bulmak 
durumundayız. Tam da 
bu düşünce ile 2015 
yılında üniversite-sanayi 
işbirliği ile bir Ar-Ge 
projesi  başlattık  ve 
projede yüzde 100 çevre 
hassasiyeti olan toprağa 
atıldığında belli bir 
süre içinde gübre olarak 
çözünebilen alternatif bir plastik  hammadde yapmak 
için kolları sıvadık. Projenin  yavaş yavaş ticarileşmesi 
noktasına geldiğini düşündüğümüz 2020 yılında 
İnnovaPlast A.Ş.’yi kurduk ve bu konudaki çalışmaların 
başında bulunan çalışma arkadaşımızı hiçbir bedel 
almadan yeni şirketimize ortak yaptık. Halen ölçekli 
üretim için yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizde 
konusunda ilk ve tek proje olması nedeni ile de mutluyuz. 

► MARKAMIZI YARATTIK
Bu arada başka bir hayalimiz olan kendi markamızı 

oluşturmaktı. Bunun için çalışmalarımıza devam edip 
Zuchca markasına marka tescili  yaptırdık. İki sene 
boyunca üzerinde uğraştığımız Kario ismiyle çorba, 
puding, sos gibi gıdaların pişirilirken başında durmadan 
karıştırılmasını sağlayacak  bir ürün geliştirdik ve 
satışlara başladık. Ve zuchca markası ile daha bir çok 
yenilikçi ürün yapmaya devam edeceğiz.

► KADIN İSTİHDAMINI ÖNCELİKLİYORUZ
- Hangi sosyal sorumluluk projelerini 

yürütüyorsunuz?
- Biz ekip olarak gö-

nüllülük projeleri ile sos-
yal fayda sağlamaya ve 
farkındalık oluşturmayı 
seviyoruz, her sene 
Kızılay’a kan ve kök 
hücre  bağışı yapıyoruz, 
Dezavantajlı gruplarda 
bulunan kardeşlerimizin 
önce iş sonra toplumsal 
hayata kazandırılması 
önceliklerimiz arasında 
olup kadın istihdamının 
sosyal hayat açısın-

dan önemli olduğu-
nu biliyor ve bunu 
önceliklendiriyoruz. 
Toplam çalışanlarımı-
zın yüzde 30’u kadın 
çalışma arkadaşla-
rımdan oluşmaktadır. 
Pandemi döneminde, 
kendi ekibimizle çeşitli 
hastaneler verilmek 
üzere Biyolojik Nu-
mune alma kabinleri 
üreterek, teslim ettik. 
Farklı bir çok nokta-
daki sağlık çalışanla-
rına maske ve önlük 
desteğinde bulunduk. 
Her yıl belli sayıda 
üniversite öğrencisine 
burs vermeye,  
zaman zaman köy 

okullarından gelen farklı isteklere cevap vermeye  
devam ediyoruz. Üniversitelerin veya liselerin teknoloji 
ekiplerinin çalışmalarına  ve gençlerimize madden  
ve manen destek vermeye devam etmekteyiz. 

- İşletmenizin aldığı ödüllerden söz eder misiniz?
- Bu konuda gerek müşteri gerekse farklı bir çok 

kurum kuruluştan bizleri motive eden çok güzel ödüller 
aldık, inşallah almaya da devam edeceğiz..

- ÇOSB hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
- OSB’ler Türkiye’nin  dünyaya sunduğu en güzel 

örneklerden olup Çerkezköy OSB’mizde de yüzlerce 
fabrikada ve binlerce kişi istihdam ediliyor. Gerek  
yönetimi gerekse Bölge Müdürlüğü çalışanları da 
özveriyle gelen tüm taleplere cevap vermeye  
çalışıyor. Tüm yönetim kuruluna ve Bölge Müdürlüğü 
çalışanlarına emekleri için teşekkür ederiz.

- Hobilerinizi öğrenebilir miyiz?
- İşlerimizden dolayı çok vakit bulamasam da, yeni 

şehirler, ülkeler ve yeni kültürler görmeyi seviyorum. 
Biyografi, dinler tarihi, ekonomi ve siyaset bilim temalı 
kitap okumayı çok seviyorum. İlgimi çok çeken bir 

kitabı bazen iki 
günde bitirdiğim bile 
olabiliyor. Tiyatroyu 
seviyorum ve gitmeye 
çalışıyorum. Atları 
çok seviyorum, vakit 
olması durumunda 
at binmeyi onlarla 
iletişimi seviyorum. 
Arkadaşlarımla bir 
araya gelip sohbet 
etmekten keyif 
alıyorum. Güzel  
bir film izlemek 
hoşuma gider. ●

İÇİMİZDEN BİRİ

Boyplast Boya Plastik İnş. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç
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VAHAP MUNYAR

Rüzgar türbini 
teknisyenliği en çok 
arananlar listesinde

Google Türkiye ekibi, aralık 
ayı içinde düzenlediği 
sohbet buluşmasında 

“Yılın Arama Trendleri”  
(Google Year in Search  
2022) raporunu açıkladı.
Google’ın “Yılın Arama Trendleri” 
raporunun en çok merak ettiğim 
bölümü öne çıkan meslekler 
oldu. Sohbet sırasında hemen o 
bölüme baktım. “Nasıl olunur?” 
başlıklı bölümde meslek  
sıralaması şöyleydi:
● Özel güvenlik nasıl olunur?
● Gassal nasıl olunur?
● Rüzgar türbini servis teknis-
yeni nasıl olunur?
● Büyükelçi nasıl olunur?
● Vatman nasıl olunur?
● Kadın asker nasıl olunur?
● Bilim insanı nasıl olunur?
● fizyoterapist nasıl olunur?
● Beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur?
● Oyuncu nasıl olunur?

Google’da 2022’de en çok aramaya konu olan  
meslekler listesini okurken 2021 yılındaki durumu  
merak ettim. Hemen “Yılın Arama Trendleri  
2021” raporunu gözden geçirdim.

2021 yılı raporunda “Nasıl olunur?” sorusuyla 
ortaya konulan “en çok aramaya konu olan  
meslekler listesi”nin yer almadığını gördüm.  
Belki de bunda COVID-19 pandemisinin  
etkisinin 2021 yılını da sarması rol oynamıştı.

Google’da 2022’de en çok aranan meslekler arasında 
benim dikkatimi “Rüzgar türbini teknisyenliği” 
çekerken, sohbete katılan meslektaşlarımızdan  
Ertuğrul Özkök, “Gassal”a takıldı. Özkök,  
şaşkınlığını konuyla ilgili yazısında da ortaya koydu:

- Google’da en çok aranan meslekler arasında 
“Gassal” var… Yani, Google’a en çok “ölü yıkayıcısı 

nasıl olunur”u sormuşuz iyi mi? Başka hiçbir  
ülkede en çok aranan meslek kelimeleri  
arasında “Gassal” var mıdır bilemem…

Aslında Google’da en çok aranan meslekler ara-
sında ilk sırada “Özel güvenlik nasıl olunur?”un yer 
alması, başta Çerkezköy OSB olmak üzere, bünye-
sinde meslek lisesi olan organize sanayi bölgelerinin 
yönetimlerinden duyduğumuz yakınmaları perçinledi:

- Meslek lisesini bitiren gençlerimiz, eğitimini 
gördüğü meslekle ilgili kalifiye ara eleman olmak 
yerine özellikle AVM’lerde özel güvenlik görevlisi 
olmayı tercih ediyor. Gençler, fabrikada  
çalışmak yerine AVM’de özel güvenlik  
görevlisi olmayı daha cazip buluyor.

“Rüzgar türbini teknisyenliği”nin listede 3’üncü 
sırada yer almasında, yenilenebilir enerjiye dönük yatı-
rımların artmasının etkili olduğu anlaşılıyor. Bu yatırım-
ların başında rüzgar enerjisi (RES) yatırımları geliyor.

Sanayi üretiminde enerji faturasının çok kabarması, 
şirketleri son dönemlerde fabrika çatıları başta  
olmak üzere güneş enerjisi (GES) yatırımlarına 
yöneltiyor. Bu durumda 2023 yılının “Nasıl olunur?” 
listesine güneş enerjisi ile ilgili mesleklerin de  
girmesi gündeme gelecek gibi görünüyor.

GÖRÜŞ

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü



       

2022’de en çok ‘dolar/TL’ 2021’de  
en çok ‘EBA Giriş’ araması oldu

GOOGLE ekibi, listelerin nasıl 
oluşturulduğunu şöyle anlattı:

- Liste oluşturulurken belirli 
bir dönem boyunca belirli bir 
terim için yapılan aramalardaki 
yüzde artışı hesaplanıyor. Bu 
sayede son bir yıla ait trendler 
daha doğru bir şekilde analiz 
edilebiliyor.

Bu açıklamanın ardından 
Google’ın 2021’deki “Yılın Arama 
Trendleri” araştırmasının “Nasıl?” 
başlıklı bölümünü gözden geçirdim. 

İlk 5’teki sorular şöyleydi:
● HES kodu nasıl alınır?
● Aşı randevusu nasıl alınır?
● Aşı kartı nasıl alınır?
● Tam kapanma nasıl olacak?
● Su diyeti nasıl yapılır?
2022’de ilk 5 sorunun tümüyle  

değiştiğini gördüm:
● İncir nasıl oluşur?
● Yarın hava nasıl olacak?
● Bergen nasıl öldü?
● Enes Kara nasıl öldü?
● Onur Belgesi nasıl alınır?

Google Türkiye ekibi, 
“Yılın Arama Trendleri” 
araştırmasıyla ilgili şu 
noktanın altını çizdi:

- “Google Trendler”, 
zaman içinde Google’da 
yapılan toplam arama 
sayısına göre girilen sorgu 
terimi için arama ilgisinin 
yoğunluğunu hesaplayarak 
dünya genelindeki ve Türkiye’deki  
aramaları kısmi olarak analiz ediyor.

Arama sonuçlarıyla ilgili şu yorum yapıldı:
- Arama sonuç trendleri, Türkiye’nin 2022 

yılı gündemini ve yıl 
boyunca nelerin merak 
edildiğini ortaya çıkarıyor.

“Aramalar” başlıklı ilk 
listeye baktım, 2022 yılında 
en çok “dolar/TL” kurunu 
merak ettiğimizi gördüm.  
2021 yılı listesinde ise ilk 
sırada “EBA giriş” vardı. 
Pandemi, 2021 yılında 

“uzaktan eğitimi” ilk sıraya oturturken,  
2022’de Kur Korumalı Mevduat (KKM)  
formülüyle nispeten sakinleştirilen,  
“dolar/TL” listenin ilk sırasına yerleşti.

‘HES kodu’nun yerini incir aldı

Amerikan Şirketler Derneği 
(AmCham Türkiye) Başkanı, 
P&G Türkiye ve Kafkasya  
Yönetim Kurulu Başkanı Tankut 
Turnaoğlu, “I AmChamPion 
2022 Ödülleri” töreninde, şu 
verilerin altını çizdi:

- Türkiye’deki Amerikalı  
şirketler, 100 bin kişilik istih-
dam yaratıyor. Amerikalı şirket-
lerin Türkiye’den ihracatları  
10 milyar doları aşıyor.

Amerikalı şirketlerin yerel iş or-
taklarını dünyaya açmada önemli 
rol oynadığını belirtip, P&G’den 
örnek verdi:

- P&G, Türkiye’de 80 teda-

rikçi ile çalışıyor. Bu şirketlerin 
100 milyon dolarlık ihracatında 
önemli rol oynuyoruz. P&G’nin 
dünyanın başka ülkelerindeki 
şirketlerine bu tedarikçilerimiz 
ürün satıyor.

Tankut Turnaoğlu, YASED’le 
birlikte yaptıkları bir çalışmaya 
değindi:

- Dünyaya Türk yönetici 
transferinde de önemli rol 
oynuyoruz. Bu çerçevede 
AmCham Türkiye olarak 
YASED’le birlikte “Global 
Türkler” projesi hazırlıyoruz. 
Birlikte “yetenek haritası” 
oluşturmayı planlıyoruz.

Yerel iş ortaklarını dünyaya açıyor,  
‘global Türkler haritası’ çıkarıyor

Tankut Turnaoğlu
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HABER

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 26 Aralık 
2022’de gerçekleştirilen 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
Toplantısı’nın ardından yaptığı 
açıklamada, “Fatih sondaj gemimiz 
Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar 
metreküplük yeni doğalgaz  
rezervi keşfetti” dedi.

Erdoğan bu konuda şu 
açıklamaları yaptı: “Türkiye’yi 
kendi sondaj gemileriyle, kendi 
insan kaynağıyla, kendi ekipmanlarıyla kimseden izin 
almadan, kimseye müdana etmeden bu işleri tek başına 
yürütecek imkâna kavuşturduk. Bu kararlı ve dik duruşlu 
çabalarımızın karşılığını Karadeniz’deki 320 milyar 
metreküplük ilk keşfimizle aldık. Zaman içerisinde yeni 
keşiflerle birlikte Sakarya sahadaki rezervimiz 540 milyar 
metreküpe ulaştı. Fatih Sondaj Gemimiz Çaycuma-
1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar 
metreküplük yeni doğalgaz rezervini keşfetti. Toplanan 
verileri analiz ettikten sonra 
en kısa zamanda yeni 
sondajlara başlayacağız.

► KARADENİZ’DEKİ 
REZERVİMİZ 710 MİLYAR 
METREKÜPE ULAŞTI

Dünyanın alanında 
en yetkin ve güvenilir 
rezerv değerlendirme 
şirketi, sahada açtığımız 
13 kuyunun 3 boyutlu 
modellemelerini çıkarttı. 
Bu modellemelere 
dayalı verilerin detaylı 
analizi neticesinde daha 

önce ilan ettiğimiz 540 milyar 
metreküplük rezervimiz 652 
milyar metreküp olarak revize 
edildi. Böylece Karadeniz’deki 
gaz rezervimiz Çaycuma-1’deki 
yeni keşfimizle birlikte 170 milyar 
metreküp artarak toplamda 710 
milyar metreküpe ulaştı. Yeni 
keşfimiz ve mevcut rezervin 
son değerlemesi ile birlikte 
Karadeniz’de keşfettiğimiz 
doğalgazın bugünkü rakamla 
uluslararası piyasalardaki karşılığı 
1 trilyon doları bulmaktadır. Yerli 
doğal gazımızı 2023’te milletimizin 
hizmetine sunmak için gece 
gündüz çalışıyoruz ”

► ADANA VE GABAR’DA  
YENİ PETROL KEŞFİ 

Erdoğan, “Denizlerdeki 
doğalgaz çalışmaları yanında, 
karada da petrol arama ve sondaj 
faaliyetleri yürütüyoruz. Son  
20 yılda yaptığımız yeni keşifler  

ve mevcut sahalarımızdaki üretim artışlarıyla ham  
petrol rezervimize 635 milyon varillik ilave sağladık. 
Adana ve Gabar Dağındaki iki yeni keşfimizle birlikte 
günlük ilave 6500 varil petrol üretimine başladık. Petrol 
üretimimiz günlük 80 bin varile ulaştı, bunu 100 bin varile 
çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

► DÖNMEZ: MART 2023’TE İLK GAZI KULLANIMA VERECEĞİZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 

Karadeniz’deki yeni doğalgaz keşfiyle ilgili yaptığı 
açıklamada, “Çaycuma-
1 kuyusunda iki aylık 
çalışma sonrası 58 
milyar metreküp rezerv 
keşfedildi. Çaycuma-
1 keşfiyle 710 milyar 
metreküp keşfe ulaştık. 
Daha önce de dediğimiz 
gibi Cumhuriyet’in 
100. yılında bu gazı 
vatandaşlarımızla 
buluşturmak istediğimizi 
söylemiştik. Mart ayında 
ilk gazı sisteme vermiş 
olacağız” dedi.

Erdoğan: Doğalgaz rezervimiz  
710 milyar metreküpe çıktı

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Karadeniz’de 
keşfettiğimiz 710 milyar 
metreküp doğalgaz 
rezervinin bugünkü 
rakamla uluslararası 
piyasalardaki karşılığı  
1 trilyon doları 
bulmaktadır” dedi.

fatih sondaj gemisi
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Erdoğan: Doğalgaz rezervimiz  
710 milyar metreküpe çıktı

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin 
genişletilmiş fazı kapasite artırma çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından 17 Aralık 2022’de 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Hazine’den 
Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet  
Şimşek açılışta hazır bulundu.

Hizmete alınan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nin 
kapasitesi 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe 
ulaştı. 28 milyon metreküp günlük üretim kapasitesi 
ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Günlük 45 milyon 
metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri 
üretim kapasitesine sahip tesis Türkiye’nin en yoğun 
tüketim döneminde bile talebin 4’te 1’ini tek başına 
karşılayabilecek. Tesisin elektrik ihtiyacının tamamı 
4.2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbiniyle 
karşılanacak. Tesis, aynı zamanda Türkiye’de karbon 
ayak izi sertifikası alan ilk işletme olarak öne çıkıyor. 
Tesisin kapasite artırma çalışmaları kapsamında,  
Silivri açıklarında deniz üstünde Piri Mehmet Paşa 
ve Ali Paşa olmak üzere yüzde iki platform kuruldu. 
Kapasitesinin artırılmasına yönelik toplam  
18 kuyuda genişletme çalışması yapıldı.

► TRAKYA ENERJİ MERKEZİ OLACAK
Trakya’nın enerjide merkez olacağını söyleyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, 
““Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak 

Karadeniz’de 540 milyar metreküplük ülkemizin en 
büyük doğalgaz rezervi keşfini yaptık. Bu doğal gazı milli 
şebekeye aktarmak için hummalı çalışma yapıyoruz. 
Yeni keşiflerin müjdesini paylaşmak için de çalışıyoruz. 
Petrolde de yeni sondajlar yapıyor, eski kuyuları tekrar 
kontrol ederek üretime kazandırıyoruz. En kısa  
sürede günlük petrol üretimimizi 100 bin varile  
çıkarak ardından daha büyük keşif ve üretimler için 
yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Tesisi’ndeki genişletme çalışmaları tamamlandığında  
şu anda 1.2 milyar metreküp depolama kapasitesi  
5.4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların iki yıl  
içinde tamamlanması öngörülüyor.

Silivri Doğalgaz 
Depolama 
Tesisi’nin 
kapasitesi 
artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren 

Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Burak Akkol’un katılımıyla yaptığı açıklamayla 2023 
yılında uygulanacak yeni asgari ücreti kamuoyuna duyurdu. 
İşçi kesimini temsil eden Türk-İş masada yer almadı. Yapılan 
açıklamaya göre 2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret 
yüzde 54.7 artışla net 8 bin 506 lira 80 kuruş oldu. Yeni 
rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş.

Erdoğan, “Geçen yıl başında asgari ücrete o günlerin 
şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yapa-

rak net 4 bin 253 liraya yükseltmiştik. Sadece bununla 
kalmamış, asgari ücretten alınan Gelir Vergisi ve Damga 
Vergisini de kaldırmıştık. Ayrıca, tüm gelirlerin asgari ücret 
kadar kısmını bu muafiyet kapsamına dahil etmiştik. Yıl 
içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi Temmuz 
ayında yeni bir düzenlemeyle asgari ücreti 5 bin 500 liraya 
çıkarmaya yöneltmiştir. Böylece yıl içinde asgari ücrette 
ortalama yüzde 80 ve kümülatif yüzde 95 oranında artış 
sağlamıştık. 2023 için 2023 yılında uygulanacak net asga-
ri ücret için 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldık. Şartlara 
göre ileride yeni düzenlemeye gidebiliriz” dedi.

Asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 lira



 22    GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2023

HABER

18 limanın işletme süresini ihalesiz olarak 49 yıla 
uzatan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edildi. Kanuna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir 
Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların 
işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri 
neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme 
süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden 

kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar 
uzatılacak. Ek sözleşmelerde süre uzatımı, ek  
sözleşme bedeli ve ödeme koşullarıyla ilgili konular 
dışında, özelleştirme sözleşmesini değiştirecek  
herhangi bir hükme yer verilemeyecek. Ek sözleşmeyle 
uzatılan süre, yatırım sürelerine eklenemeyecek.  
Ek sözleşme bedelinin tespitinde yetkili en az iki  
kuruluş danışman olarak görevlendirilecek.

HANGİ LİMANIN SÜRESİ NE KADAR UZUYOR?

Özelleştirilen liman  
işletmelerinin süresi  

ihalesiz 49 yıla uzatıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma 
A.Ş. (BOTAŞ), doğalgazda 

2023 Ocak ayında geçerli olacak 
mesken ve sanayi abonelerinin 
tarifesini sabit tuttu, elektrik üretim 
amaçlı tarifede indirim yaptı. Buna 
göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri 
için gaz dağıtım şirketlerine 
ocakta uygulayacağı satış fiyatı 
sabit kalarak 1000 metreküp 
doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu. 
Sanayi abonelerinin tarifesi, 
kademe 1 için 1000 metreküp 
doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, 
kademe 2 için ise 15 bin 833 lira 
olarak belirlendi. Elektrik üretim 
amaçlı tarifede ise 1000 metreküp 
doğalgazın fiyatı yüzde 12.73 düşüşle 18 bin lira olarak 
açıklandı. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) elektrikte 2023’ün ilk üç ayı için yeni tarifeleri ilan 

etti. Yeni tarife döneminde mesken ve sanayi aboneleri 
için herhangi bir artış olmadı, ticarethane abone 
grubunda yüzde 16’lık indirim yapıldı. EPDK,  
serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4 bin 800 TL/
MWh’den 4 bin 200 TL/MWh’ye düşürdü.

Elektrik üreten santrallere yüzde 12.7 doğalgaz indirimi
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HABER MERKEZİ

ABD Enerji Bakanı Jennifer 
Granholm Aralık ayında bilim 
dünyasını heyecanlandıran 

bir açıklama ile sahneye çıktı. Bakan 
Granholm, Kaliforniya’daki Lawrence 
Livermore Ulusal Laboratuvarı’nda, 
Amerikalı bilim insanlarının uzun süredir 
yürüttüğü araştırma kapsamında ilk kez 
“net enerji kazancıyla” sonuçlanan nükleer 
füzyon tepkimesi oluşturmayı başardığını 
duyurdu. 70 yıllık nükleer füzyon yoluyla 
enerji elde edilmesi rüyasının gerçeğe 
dönüşmesi için ümit ışığı belirmişti. 

► GÜNEŞTEKİ FÜZYONA BENZİYOR
Granholm, “Gelinen aşama ilk kez yal-

nızca yıldızlar ve güneşte bulunan belirli 
koşulların benzerlerini oluşturma imkanı 
veriyor. Bu kilometre taşı sıfır karbon  
füzyon enerji olasılığına bizi bir adım  
daha yaklaştırıyor” ifadelerini kullandı.

ABD Enerji Bakanı, füzyon enerjiyi 

geliştirebilmeleri halinde bunu temiz  
enerji, ulaşım yakıtları, enerji, ağır  
sanayi ve daha fazlasını üretmek  
için kullanabileceklerini vurguladı.

► BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI
ABD Enerji Bakanlığı’nda düzenlenen 

basın toplantısında söz alan Beyaz  
Saray Bilim ve Teknoloji Politikası  
direktörü ve Başkan Joe Biden’ın  
bilim danışmanı Arati Prabhakar,  
nükleer füzyon açılımının önemli bir “mü-
hendislik harikası” olduğunu söyledi.

Kendisinin de 19 yaşında bir öğrenciy-
ken Lawrence Livermore Laboratuvarı’nda 
nükleer füzyon projesi üzerinde bir süre 
çalıştığını belirten Prabhakar, elde edilen 
başarıya ulaşılmasında nesiller boyu devam 
eden çabanın etkili olduğunu vurguladı.

Arati Prabhakar, “Güneşimiz ve diğer 
tüm yıldızlarda yaşanan şeyin füzyon 
olduğunu anlamamızın üzerinden bir 
yüzyıl geçti. Bu yüzyıl içinde yaşanan 
farklı gelişmeler en nihayetinde bu füzyon 

Dünyada nükleer füzyon heyecanı 
yaşanıyor ve bir rüya gerçeğe dö-
nüşüyor. ABD Enerji Bakanı Jen-
nifer Granholm, Kaliforniya’daki 
Lawrence Livermore Ulusal 
Laboratuvarı’nda, Amerikalı bilim 
insanlarının uzun süredir yürüttü-
ğü araştırma kapsamında ilk kez 
“net enerji kazancıyla” sonuçlanan 
nükleer füzyon tepkimesi oluştur-
mayı başardığını duyurdu. 70 yıllık 
nükleer füzyon yoluyla enerji elde 
edilmesi rüyasının gerçeğe  
dönüşmesi için ümit ışığı belirdi.

Nükleer füzyonda ‘net enerji kazancı’ veren tepkime oluşturuldu

Sıfır karbon füzyon
enerjisi için dev adım
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faaliyetini laboratuvar ortamında oluştur-
duğumuz bir noktaya geldi” dedi.

► NÜKLEER FÜZYON BAŞARISI NEYDİ?
5 Aralık 2022 saat 01:03’te, 

laboratuvarın Ulusal Ateşleme Tesisindeki 
192 dev lazerin, elmas kaplı donmuş bir 
hidrojen topağı içeren yaklaşık kurşun 
kalem silgisi boyutunda küçük bir silindiri 
patlatmasıyla başladı nükleer füzyon. 

Lazer ışınları silindirin üstünden ve 
altından girerek onu buharlaştırdı.  
Bu, daha ağır hidrojen formları olan  
döteryum ve trityumdan oluşan bir  
yakıt peletini sıkıştıran içe doğru  
bir X-ışınları saldırısı oluşturuldu.

Saniyenin 100 trilyonda birinden daha 
az süren kısa bir anda, 2.05 megajul enerji 
hidrojen peletini bombaladı. Füzyonun ürü-
nü olan ve yaklaşık 3 megajul enerji taşı-
yan, enerji kazanımında 1.5 faktör olan bir 
nötron parçacıkları seli dışarı aktı. Bu, lazer 
füzyon bilim adamlarının ateşleme dediği 
eşiği, füzyon tarafından üretilen enerjinin, 
reaksiyonu başlatan gelen lazerlerin enerji-
sine eşit olduğu bölme çizgisini geçti.

► ÇALIŞMANIN GEÇMİŞİ
Başarılı deney, 1997’de Ulusal Ateş-

leme Tesisi’nin (National Ignition Faci-
lity-NIF) inşası başladığında vaat edilen 
ateşleme hedefine nihayet ulaştı. Ancak, 
2009’da operasyonlar başladığında,  
tesis neredeyse hiç füzyon üretmedi. 
Bu, federal hükümetten alınan 3.5 milyar 
dolarlık bir yatırım parasını kullanmanın 
ardından bir hayal kırıklığı yaratmıştı. 

2014’te, Livermore bilim adamları 
nihayet bir miktar başarı bildirdiler. Ancak 
üretilen enerji 60 watt’lık bir ampulün beş 
dakikada tükettiğine eşdeğer düzeydeydi. 

Daha sonraki yıllarda yapılan deneylerde 
çok yavaş ilerleme kaydedildi. 

Ardından, geçen yılın Ağustos ayın-
da tesis lazer ışığı enerjisinin yüzde 70’i 
kadar enerji patlaması üretti. Livermore’da 
silah fiziği ve tasarımı program direktö-
rü Dr. Herrmann, araştırmacıların daha 
sonra şaşırtıcı Ağustos başarısını daha iyi 
anlamak için bir dizi deney yaptıklarını ve 
lazerlerin enerjisini neredeyse yüzde 10 
oranında artırmak için çalıştıklarını söyledi.  

2.05 megajul’de ilk lazer atışı Eylül 
ayında gerçekleştirildi ve bu ilk deneme 
1.2 megajul füzyon enerjisi üretti. Dahası, 

analiz, küresel hidrojen 
topağının eşit şekilde 
sıkıştırılmadığını ve hid-
rojenin bir kısmının esas 
olarak yandan fışkırdığını 
ve füzyon sıcaklıklarına 
ulaşmadığını gösterdi. 
Bilim adamları daha iyi 
çalışacağına inandıkları 
bazı ayarlamalar yaptılar.

► BİRKAÇ ON YILDA 
HEDEF VARABİLİRİZ

Lawrence Livermore’un 
direktörü Kimberly S. 
Budil düzenlediği basın 
toplantısında “İstediğimiz 

ABD Enerji Bakanı 
Jennifer Granholm

Kaliforniya’daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’nda,  
nükleer füzyon  araştırma geliştirme çalışmaları hızlandı.
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hedefe ulaşmanın süresi muh-
temelen onlarca yıldır. Ama bu 
bazılarının dediği gibi altmış yılı 
bulmaz, sanmıyorum. Muhteme-
len, uyumlu çaba ve yatırımla, 
temel teknolojiler üzerine  
birkaç on yıllık araştırma bizi  
bir enerji santrali inşa edecek  
bir konuma getirebilir” dedi.

Bugüne kadarki füzyon ça-
balarında, öncelikle tokamaklar 
olarak bilinen halka şeklindeki 
reaktörleri kullanılıyordu. Re-
aktörlerin içinde hidrojen gazı, 
elektronların hidrojen çekirdekle-
rinden sıyrılmasına yetecek ka-
dar yüksek sıcaklıklara ısıtılıyor 
ve plazma olarak bilinen pozitif 
yüklü çekirdek ve negatif yüklü 
elektron bulutları oluşturuluyor-
du. Manyetik alanlar, plazmayı 
çörek şekli içinde hapsediyor ve çekirdek-
ler birbirine kaynaşarak, dışarı doğru uçan 
nötronlar şeklinde enerji açığa çıkıyordu.

NIF’deki çalışma farklı bir yaklaşım 
benimsiyor, ancak lazer füzyon enerji 
santrali fikrini gerçeğe dönüştürmek için 
şu ana kadar çok az çalışma yapıldı. Dr. 
Budil, “Sadece bilimde değil, teknolojide 
de çok önemli engeller var” dedi.

► NIF LAZERLERİ YAVAŞ VE VERİMSİZ
NIF dünyanın en güçlü lazerlerini 

kullanıyor, ancak bunlar onlarca yıllık 
teknolojiye dayanan yavaş ve verimsiz 
bir lazerler. Yaklaşık bir spor stadyumu 
büyüklüğündeki cihaz, elektrik üretimi için 
bir prototip işlevi görmek yerine temel bilim 
deneylerini gerçekleştirmek için tasarlandı.

Haftada ortalama 10 atış yapabiliyor. 
Lazer füzyon yaklaşımını kullanan  
ticari bir tesis, makineli tüfek hızında,  
belki de saniyede 10 kez ateş edebilen 
çok daha hızlı lazerlere ihtiyaç duyacak.

NIF ayrıca füzyon reaksiyonları 
tarafından üretilenden çok daha fazla 
enerji tüketiyor. En son deney, gelen  
lazer ışınlarındaki 2,05 megajoule 
enerjiye kıyasla net bir enerji kazancı 
sağlasa da, NIF’in kısa lazer darbesini 
oluşturmak için elektrik şebekesinden  
300 megajul enerji çekmesi gerekiyordu.

► DAHA YÜKSEK ÇIKIŞ İÇİN UĞRAŞACAĞIZ
Uzmanlar, uygulanabilir bir lazer füzyon 

enerji santralinin, bu son füzyon atışında 
gözlemlenen 1.5’ten çok daha yüksek 

enerji kazanımları gerektireceğini söylüyor.
Dr. Herrmann, “Bir enerji santralinde 

daha fazla enerji elde etmek için  
30’dan 100’e kadar kazançlara ihtiyacınız 
olacak. NIF füzyon deneylerini daha 
yüksek füzyon çıkışına zorlamaya  
devam edeceğiz. Bu deneyler, biraz  
daha fazla lazer enerjisinin bile büyük  
bir fark yaratabileceğini gösteriyor” dedi.

► NÜKLEER FÜZYON ENERJİSİ NEDİR?
Nükleer füzyon reaktörleri klasik 

nükleer reaktörlerden daha az radyasyon 
yayıyor ve çok daha az nükleer atık 
üretiyor. Üstelik nükleer fisyon reaktörleri 
radyoaktif olan zenginleştirilmiş  
uranyum yakıtıyla çalışırken füzyon 
reaktörleri çok daha az radyoaktif olan 
döteryum ve trityum gazı kullanıyor.  

Nükleer füzyon atom başına nükleer 
fisyondan daha az enerji üretiyor. 
Uranyum atom çekirdeğini parçaladığınız 
zaman 202-208 mega elektronvolt  
(MeV) enerji üretirsiniz. Oysa iki  
hidrojen atomu çekirdeğini birleştirip 
birbirine yapıştırdığınız zaman  
(işte buna nükleer füzyon veya  
Türkçesiyle çekirdek kaynaşması deriz) 
sadece 18 MeV enerji üretirsiniz.

Bu da ilk bakışta nükleer füzyonun 
atomu parçalamaktan yüzde 10’dan 
daha az enerji ürettiğini gösterir. Oysa 
nükleer füzyon 1 kg yakıtla nükleer 
fisyondan 3-4 kat daha fazla enerji üretir 
ki hesap basittir: Klasik fizyon yakıtı 
zenginleştirilmiş uranyumdan oluşur  
ve bu da yüzde 20 oranında U 235 içerir.   

Lawrence Livermore’un direktörü 
Kimberly S. Budil, “İstediğimiz he-
defe ulaşmanın süresi muhtemelen 

birkaç onlarca yıldır” dedi.

ENERJİDE ARAYIŞ
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Princeton Üniversitesi öğretim üyesi 
Egemen Kölemen, Fransa’daki 
kısa adı ITER olan Uluslararası 

Termonükleer Deneysel Reaktöre  
dikkat çekiyor. Kölemen, birçok milletten 
binlerce bilim insanının mesai harcadığı 
projenin amacını şöyle açıklıyor:

“Bu çalışmalardaki esas amacımız 
nükleer füzyon reaktörü ile elektrik elde 
etmek. Bunun için de şu anda ortaklaşa 
olarak Amerika, Avrupa Birliği, Rusya, 
Çin, Kore, Hindistan ve Japonya ortaklaşa 
olarak dünyanın en büyük araştırma 
projesini şu anda yapıyor. Bu yaklaşık 
olarak 30 milyar dolar civarında bir proje. 
Fransa’da bir füzyon reaktörü yapılıyor. Bu 
reaktör 500 megavat enerji üretecek. 50 
megavat enerji koyup 500 megavat enerji 
elde edeceğiz yani koyduğunun 10 misli 
enerji elde edecek. Ve bu 500 megavat 
bilmeyenler için büyük çaplı bir elektrik 
santralinin enerjisine eşit. Bu reaktörde 
eğer bunu becerebilirsek ondan sonraki 
adımımız da füzyondan elektrik üretecek 
santrallerin yapımına başlanması artık.

► ITER 10 YIL İÇERİSİNDE ÇALIŞACAK
Şimdi bu ITER reaktörü Fransa’da bu 

10 yıl içerisinde çalışmaya başlayacak. 
İşte bu çalıştıktan sonra bundan, dediğim 
gibi, 500 megavatlık, koyduğumuzun 
10 misli enerji almayı göstermemiz 
gerekiyor. Bunu gösterdiğimiz zaman 
artık füzyonun enerji üretebileceğini, net 
enerji üretebileceğini kanıtlamış oluyoruz. 
Sonraki adım bundan nasıl elektrik santrali 
yaparız? Yani düşünürseniz yaklaşık 
olarak diyelim 2030 civarında bu ITER’in 
enerji üretmesini becerebilirsek 2030-

35 civarında ondan sonra da reaktörler 
yapılacak. 2050’de ilk elektriği üretmeyi 
inşallah düşünüyoruz. Normal bir şekilde 
giderse 2050’de ilk füzyon elektrik 
santrallerinin kurulmasını planlıyoruz.

İleride bizim beklentimiz füzyon 
enerjisinin, bu tabi 10 yıl içinde değil 
ama bir yüzyıl içerisinde dünyanın bütün 
enerjisinin dünyada füzyondan geleceğini 
tahmin ediyoruz. Çünkü zaten evrene 
baktığımızda da evrendeki bütün enerji 
şu anda füzyon enerjisinden geliyor. Bütün 
yıldızlar bu yıldızların enerjisi füzyon 
enerjisinden geliyor. Zaten bütün evreni 
birbirinde tutan şu anda füzyon enerjisi.

► İLERDE BÜTÜN ENERJİ FÜZYON OLACAK
Fosil yakıtlar biliyorsunuz karbondioksit 

oluşturduğu için şu anda fosil yakıtlardan 
vazgeçmemiz gerekiyor. O gidecek. 
Yenilenebilir kaynaklarda da güneş 
gündüz oluyor akşam olmuyor, rüzgar 

esiyor esmiyor gibi bir durum 
var. Ve bunları da tabi her yere 
koyamıyorsunuz. Güneşi güneşli 
yere, rüzgar enerjisini rüzgarlı 
yere koymanız gerekiyor. 
Bunun da böyle dezavantajları 
var. Onun için biz ileride bütün 
enerjinin füzyon olacağını 
düşünüyoruz. Tabi bu 10 sene-
20 sene içerisinde olacak bir şey 
değil ama daha uzun sürede, 
tarihte yazdıklarında  ‘neden 
eskiden füzyon kullanmıyorlardı’ 
diyecekler inşallah.”

fransa’daki uluslararası füzyon reaktör: ITER

ENERJİDE ARAYIŞ

Princeton Üniversitesi 
öğretim üyesi  

Egemen Kölemen

Egemen Kölemen, 
Princeton Üniversitesi’nde 
nükleer füzyon  
alanında çalışıyor.
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İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç Öztürk:

Nükleer füzyon enerjisi
kullanımı 70 yılı bulur

ENERJİDE ARAYIŞ

GİRAY DUDA

ABD’de 12 Aralık 2022 Salı günü nükleer 
füzyon yoluyla enerji elde edildiği açıkla-
ması dünyada büyük yankı yarattı. Dün-

yanın kesintisiz, sınırsız, ucuz, temiz enerjiye 
kavuştuğu tartışmaları sürerken, nükleer füzyon-
dan enerji elde edilmesinin ayrıntılarını, deney-
sel parçacık fiziği üzerine araştırmalar yapan 
İstinye Üniversitesi Temel Bilimler Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sertaç Öztürk ile konuştuk. 

- Sertaç hocam, röportaj konumuz nükleer 
füzyon veya füzyon enerjisi olacak. Her ikisi 
de aynı anlama geliyor. 12 Aralık’ta ABD Enerji 
Bakanı Jennifer Granholm Kaliforniya’daki 
Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı 
Ulusal Ateşleme Tesisi’nde bir basın toplantı-
sı düzenledi. Tüm dünyayı heyecana boğdu. 
Müthiş bir buluşa imza attıklarını söyledi. İlk 
bakışta nükleer füzyon çok heyecan verici bir 
gelişme gibi gözüküyor. Ancak, siz doğrudan 
bu konuyla ilgilenen bilim insanısınız. Doğru-
sunu ve ayrıntısını sizden almak istiyorsunuz. 
Siz bu açıklamayı ve bu konudaki çalışmaların 
geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Nükleer teknoloji bizim hayatımıza 1950’ler-
den itibaren girdi. Marie Curie ve Pierre Currie 
radyoaktiviteyi keşfettikten sonra atom çekirde-
ğinin bölünerek müthiş bir enerji üretebileceğinin 
farkına varıldı. 1942 yılında Şikago Üniversi-
tesinde bir nükleer santral kurularak buradan 

Deneysel parçacık fiziği üzerine 
araştırmalar yapan İstinye Üniversitesi 
Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sertaç Öztürk, “Füzyon 
santralinin kimilerinin söylediği gibi 
15-20 yılda pek uygulanabilir olacağını 
zannetmiyorum.  20-30 yılda da 
pratik, pragmatik bir füzyon reaktörü 
beklemiyorum. En az 70 yılımız var 
diye düşünüyorum” dedi.  

PROf. DR. SERTAÇ ÖZTÜRK KİMDİR?
Sertaç Öztürk an itibariyle İstinye Üniversitesinde öğretim üyesi 

olarak çalışmaktadır ve deneysel parçacık fiziği üzerine araştırmalar 
yapmaktadır. 2005-2018 yılları arasında CERN CMS deneyinde,  
2018 yılından bugüne CERN ATLAS deneyinde aktif olarak 
çalışmaktadır. TÜBİTAK destekli kurulan yenilikçi parçacık 
dedektörleri üretmeyi amaçlayan CRONUS Teknoloji A.Ş.’nin kurucu 
ortağıdır. Yenilikçi parçacık detektörlerinin geliştirilmesi ve bunların 
ulusal ve nükleer güvenlik alanlarında ve tarımsal uygulamalarda 
kullanılması üzerine bilimsel araştırmalar yapmaktadır.
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büyük miktarda enerji elde 
edilebileceği gösterildi. İkinci 
Dünya Savaşı’nın sonunda 
iki atom bombasının kulla-
nılmasından sonraki soğuk 
savaş döneminde bu enerjinin 
koruma, güç ve tehdit olarak 
kullanılabileceği görüldü. 

Nükleer enerji iki türlü elde 
ediliyor. Birincisine nükleer 
fisyon diyoruz. Fisyonda ana 
çekirdek bölünerek daha hafif 
iki tane çekirdek oluşturulu-
yor ve büyük enerji çıkıyor. 

Nükleer füzyonda ise 
hafif iki tane çekirdek, 
bunlar hidrojen veya helyum 
olabilir, bir araya gelerek 
daha büyük bir çekirdek 
oluşturuyorlar ve büyük bir 
enerji ortaya çıkıyor. 

Nükleer bombalar 
Hiroşima ve Nagazaki’ye atıldıktan sonra 
bilim insanlarına daha güçlü silahlar 
yapılması yolunda telkinlerde bulunuldu. 
İnsanlar ilk kez füzyonun güneşin dışında 
dünyada da gerçekleştirilebileceğini 
farketti. Hatta ünlü fizikçi Edward Teller, 
-ilk termonükleer bombayı yapan kişidir- 
bir şekilde atom bombasının çevresine 
hidrojen izotoplarını koyarak orada oluşan 
tepkimeden bir çeşit füzyon oluşturdu. 

► ÇIKAN ENERJİ GİREN  
ENERJİDEN DÜŞÜK KALIYORDU

- Bir yandan da hızla büyüyen  
dünyada hızla artan enerji gereksin-
mesini karşılamak için bu çalışmalar 
adres, referans özelliği taşımıştır.

- Evet. İnsanlar bunu gördükten sonra, 
buradan enerji üretebilir miyiz diye araştır-
ma yapmaya başladılar. Yani aslına bakar-
sanız bundan enerji üretilebileceği düşün-
cesi 1950’li yıllara dayanıyor. Bununla ilgili 
birçok laboratuvar kuruldu. Termonükleer 
bomba yapıldı ama daha kontrollü bir 

biçimde enerji üretebilir miyiz diye araştır-
malara girişildi. Bunun için de her şey-
den önce o hidrojeni bir araya getirecek 
enerjiyi sağlamanız lazım. Çünkü burada 
sadece hidrojenlerin çekirdeği var. Bunlar 
artı yüklü olarak birbirini itiyor. Sizin bunları 
güneşteki gibi çok yüksek sıcaklığa getir-
melisiniz ki bunlar birleşsin. Bu sıcaklık da 
yaklaşık 500 milyon santigrat derece. 

Çin’de, Avrupa’da, Amerika’da bu 
konuda pek çok araştırma yapıldı. 
Fakat şöyle bir sorun vardı. Siz, güneşin 
sıcaklığını küçük boyutlarda sağlamak 
için enerji veriyorsunuz. Enerjiyi lazerlerle 
ya da bir manyetik alanla verebilirsiniz. 
Burada füzyon sonrası aldığınız enerji, 
füzyon için kullandığınız enerjiden daha az 
oluyordu. Siz 10 birim enerji veriyorsanız 
füzyon sonrası 6-7 birim enerji 
alıyordunuz. Yani sonuçta kullanılabilir bir 
füzyon enerjisine sahip olamıyordunuz.

► İKİ VERİLDİ, ÜÇ ALINDI
- Büyük müjde olarak açıklanan 

nükleer füzyon denemesi, istenene 
kavuşma, amaca ulaşma bakımından 

gerçekten bir başarıya  
işaret ediyordu o halde. 

- ABD Enerji Bakanı Jennifer 
Granholm’un, Kaliforniya’daki 
Lawrence Livermore Ulusal 
Laboratuvarı’nda yaptığı açıkla-
maya göre, ilk kez füzyon sonucu 
çıkan enerji, füzyon için verilen 
enerjiden daha fazla oldu. Yani ilk 
kez verimin 1’den büyük oldu-

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm’un, Kaliforniya’daki 
Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’nda yaptığı açıklama-

ya göre, ilk kez füzyon sonucu çıkan enerji, füzyon için verilen ener-
jiden daha fazla oldu. Bu deneyde elde edilen değer 1.54 oldu. Yani 
yaklaşık olarak yüzde 154’lük verime ulaştılar. Bu da bu işin uygula-
nabilir, yapılabilir olacağını gösterdi. Ama hala yolun çok başındalar.
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ğu ortaya çıktı. Biz buna Q Faktörü 
diyoruz. Q Faktörü şudur: Sizin elde 
ettiğiniz enerjiyi verdiğiniz enerjiye 
bölersiniz. Eğer siz verdiğinizden daha 
fazla enerji elde ediyorsanız bu sayı 
1’den büyük olur. Eğer verdiğiniz ener-
ji aldığınız enerjiden fazla ise bu kez 
0’dan büyük ama 1’den küçük olur. 

Bu deneyde elde edilen değer 
1.54 oldu. Yani yaklaşık olarak yüz-
de 154’lük verime ulaştılar. Bu da bu 
işin uygulanabilir, yapılabilir olacağını 
gösterdi. Ama hala yolun çok başında-
lar. Çünkü bunun aktif bir şekilde enerji 
üretebilmek için kullanılabilmesi için 
oradaki Q faktörünün 10’dan fazla ol-
ması gerekir. Burada 2 verildi, 3 alın-
dı. Uygulamanın başarılı olabilmesi 
için 2 verilip 20 alınması sağlanmalı. 

► AŞILACAK SORUNLAR VAR
- Siz, Q faktörünün 10’un üstün-

de olması halinde o bu çalışmanın 
uygulanabilir, ekonomik ve verimli, 
kazançlı olacağını söylüyorsunuz.

- Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bura-
daki yakıt haznesine, siz sonuçta füzyonu 
gerçekleştirmek için Döteryum ve Trityum 
koyuyorsunuz. Bu koyduğunuz kap bir ka-
rabiber tanesi büyüklüğünde. Karabiber ta-
nesini de 1-2 santimetre boyutlarındaki bir 
silindirik yapıya koyuyorsunuz. Dolayısıyla 
bu haznenin de büyütülmesi gerekiyor. 

Ayrıca lazeri günde sadece bir kere 
ateşleyebiliyorsunuz. Sürekli lazer 
ateşleme olanağınız şu anda yok. Bu 
nedenle 1 verip 10 alsalar da şimdiki 
işleyişe göre bu çok verimli olmayacak. 
Yani gün boyunca veya birkaç saat 
çalışabilecek bir teknolojiniz henüz yok. 

► NÜKLEER FİSYONDA  
ZİNCİRLEME TEPKİ VAR

- Nükleer fisyon ile çalışan klasik 
nükleer güç santralleri bu nedenle yaygın 
olarak kullanıldı ve kullanılmaya, yenileri-
nin yapımına devam ediliyor, öyle mi?

- Doğrudur. Siz bu nükleer güç santralle-
rinde uranyum veya plütonyum çekirdeğini 
alıyorsunuz, buna bir nötron gönderdiğiniz 
zaman bu çekirdekler zincirleme olarak 
bölünmeye başlıyor.  Uranyum hafif çekir-
deklere bölünüyor ve ortaya enerji çıkıyor. 
Bu sırada üç tane daha nötron gönderiliyor. 
Bu nötronlar da diğer uranyum çekirdekle-
rine çarpıyor. Böyle zincirleme bir tepkime 
oluyor. Bunu bir kere başlattığınız zaman 

başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 
Zincirleme olarak devam ediyor. 

Zincirleme tepkimeyi kontrol etmezse-
niz zaten atom bombası, nükleer bomba 
oluyor. Ama siz santrallerde bunu kontrol 
ediyorsunuz. Araya kontrol çubukları ko-
yuyorsunuz. Uranyum çubuklarını yuka-
rıya kaldırıyorsunuz. Bir şekilde bu işlemi 
yavaşlatmış oluyorsunuz. Ama asıl olarak 
başladığı andan itibaren hiçbir şey yapma-
nıza gerek kalmadan işlem sürüyor. 

► AMA NÜKLEER FÜZYON DAHA GÜVENLİ
Füzyonda ise çalışma biçimi böyle 

değil. Füzyonda sizin habire güneşin 
merkezindeki sıcaklık ve basınç ortamını 
sağlamanız gerekiyor. Bu da doğal olarak 
bulunmadığı için bir enerji harcayarak bu 
ortamı oluşturmanız gerekiyor. Fisyonda 
siz bir şey yapmadan işlem devam etti-
ği için onbinlerce yıl sürebilir. İstediğiniz 
zaman bunu durduramıyorsunuz.

Çernobil örneğinde bunu görüyorsu-
nuz. Onbinlerce yıl boyunca oradaki yakıt 
yanmaya devam edecek. Ama füzyonda siz 
hiçbir şey yapmazsanız işlem söneceği için 
klasik nükleer santrallere göre daha avan-
tajlı ve güvenli olduğunu söyleyebiliriz. 

► NÜKLEER FÜZYONDA RADYOAKTİVİTE YOK
- Nükleer fisyonun sözkonusu olduğu 

nükleer güç santrallerinde meydana 

ENERJİDE ARAYIŞ

Füzyon çalışmasında sürekli güneşin merkezindeki sıcaklık 
ve basınç ortamını sağlamanız gerekiyor. Bu da doğal olarak 

bulunmadığı için bir enerji harcayarak bu ortam oluşturulur. 
Fisyonda ise siz bir şey yapmadan işlem devam ettiği için onbin-
lerce yıl sürebilir. İstediğiniz zaman bunu durduramıyorsunuz.
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gelen kazaların çok önemli sonuçları 
oluyor. Bir anda çok büyük alana, 
başka ülkelere radyasyon yayıldığını 
izliyoruz. Nükleer santrallerin güvenli 
olarak inşa edildiğini düşünüyoruz ama 
sorun çıktığı anda yayılan radyasyon 
milyonlarca insanı, doğayı, diğer 
canlıları olumsuz etkiliyor. Nükleer 
füzyonda böylesine bir risk yok mudur?

- Nükleer füzyon tabii ki çok daha 
güvenli. Klasik nükleer santrallere bir 
terör saldırısı olsa veya sistemde bir arıza 
yaşansa, patlama halinde büyük bir global 
sorun ortaya çıkıyor. Radyoaktivite çevre-
ye yayılacak ve siz müdahale etmezseniz 
de cayır cayır yanmaya devam edecek. 

Ama fisyonda siz sürekli dışarıdan 
enerji sağladığınız için herhangi bir terör 
saldırısı veya arıza durumunda bu kendi 
kendini sönümlüyor. Sıcaklık dediğiniz de 
bir karabiber tanesi büyüklüğündeki bir 
bölgedeki sıcaklık. Dolayısıyla bu  
genişledikçe soğuyor ve sıcaklık  
anlamında da dışarıya vereceği zarar yok. 

Döteryum ve trityumun birleşmesi 
halinde ortaya helyum çıkıyor. Helyum 
zararsız bir gaz. Dolayısıyla siz 
radyoativite üretmediğiniz için radyoaktif 
atık sorunu da olmuyor. Sistem müdahale 
edilmezse kendi kendini sönümlüyor ve  
bu nedenle nükleer güç santrallerine göre 
çok daha güvenli. Fakat buradaki sıkıntı, 
onu çalışır hale getirmek için sürekli  
enerji ile beslemeniz gerekiyor. Bu size 
ayrı bir teknoloji ve maliyet gerektiriyor. 

► ÇIĞIR AÇACAK NİTELİKTE DEĞİL
- Bilim dünyası, bilim insanları bu açık-

lamaya neden bu kadar çok sevindiler?
- Bilim insanlarının buna çok sevinme-

sinin nedeni nükleer füzyon fikrinin uygu-
lanabilir olmasının gösterilmesinden ileri 
geliyor. Bir de şu var. ABD’nin kapitalist 
sisteminde ortada bir pasta var ve bilim 
insanları bu pastayı bölüşmek zorundalar. 
Eğer siz milyarlarca dolarlık fonlar kullanıp 
bir sonuç alamazsanız, bu durum politi-
ka yapıcılar nezdinde sizi kötü durumda 
bırakabilir. O yüzden bu haber çok önemli, 
çığır açacak nitelikte mi diye bana sorar-
sanız ‘Hayır, değil’ derim. Herhalde politika 
yapıcılarının maddi desteğini sürekli kıl-
mak için yapılan işi büyük gösterme dav-
ranışı var burada. Ama bu sihirli değneği 
hemen kullanacağız, çok büyük bir enerji 
elde edeceğiz diye bir şey yok. Elde edilen 
enerji, aslında saatte 100 kilometre hızla 

giden bir kamyonun elde ettiği  
kinetik enerji. Bu enerji ile bir LED ampulü-
nü ancak birkaç saniye yakabilirsiniz. 

Ama burada önemli olan, ilk kez 
verdiğimiz enerjiden daha fazlasını 
almamızdır. Gelecek için umut var. Ama 
şimdi başarılan şeyde dünya enerji 
dengesini değiştirecek bir özellik taşımıyor. 

► NÜKLEER SANTRALDEN TEMİZ ENERJİ ÇIKIYOR
- Şu andaki nükleer güç santrallerin-

den elde edilen ve füzyondan elde edile-
cek enerji temiz enerji sınıfına mı giriyor?

- Bana sorarsanız temiz enerji. Çünkü 
çevreye verdiği sera gazı yok. Yapılan 
şey, bir nükleer tepkime ile enerji elde edip 
suyu kaynatmak, kaynayan su buharını 
türbinlere verip elektrik enerjisi elde  
etmek. Dışarı çıkan tek şey su buharı. 

► NÜKLEER ATIK GÜVENLİ SAKLANABİLİR
- Buharda kirletici, radyoaktif  

bir özellik yok değil mi?
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Deneysel parçacık fiziği 
üzerine araştırmalar 

yapan İstinye 
Üniversitesi Temel 

Bilimler Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sertaç Öztürk
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- Hayır, o sizin doğrudan kaynattığınız su-
yun buharı. Radyoaktivite yüklenmesi yaşa-
nan Çernobil’deki sorun şöyle oldu. Çekirdek 
patladığı için oradaki radyoaktif elementler 
su buharına karıştı ve gökyüzüne çıktı. 
Ancak işleyen nükleer güç santralleri kontrol 
altında çalışırken dışarıya zararlı madde 
salmıyor. Sera gazı veya karbon yayılmıyor. 
Kömür veya başka yakıtları kullanınca doğa-
ya bir şekilde sera gazı salmış oluyorsunuz. 

En büyük dezavantajı bir nükleer atık 
ortaya çıkması. Ama bunu da şöyle düşü-
nün. Dünyada şu anda 438 tane nükleer 
santral var. Bu 438 nükleer santralde 50 bin 
ton radyoaktif uranyum olduğunu düşünün. 
Bunların zamanla bir kısmı radyoaktif atığa 
dönüşüyor.  Sonuçta radyoaktif atık 5-10 
bin ton dolayında olacak. Yeraltı sularından 
uzakta, çevresi kurşunla kapatılmış özel 
mağaralar oluşturup buraya koyarsanız 
radyoaktif atıkları çok uygun koşullarda mu-
hafaza edebilirsiniz. Buradaki problem sizin 
bu radyoaktif atıkları binlerce yıl saklama-
nız gerektiğinden ileri geliyor. Onun dışında 
doğaya verdiği bir zarar yok.

► SADECE İKİ NÜKLEER SANTRALDE KAZA YAŞANDI
- İnsanlar nükleer güç santrali denildiğinde, yakın 

zamandaki büyük nükleer santral kazalarını düşüne-
rek yeni kazalar olabileceği korkusuna kapılıyorlar.

- Evet, elimizde Çernobil ve Fukuşima gibi iki kötü 
örnek var. Nükleer santral kazasını ben uçak kazasına 
benzetiyorum. Uçaklar en güvenli ulaşım araçları. 
Karayollarında ölen insan sayısı uçak kazalarında 
ölenlerin kat be kat üstünde. Ama karayollarındaki 
kazalarda sağ çıkma ihtimali daha fazla. 

Nükleer santraller de buna benziyor. Dünyadaki 438 
nükleer güç santralinden sadece iki tanesinde sorun 
yaşandı. Çernobil adlı televizyon dizisini izleyenler 
buradaki kazanın neden olduğunu net biçimde 
görebilirler. Fukuşima zaten her zaman eleştirilen bir 
nükleer güç santraliydi. Japonya’da tsunami tehlikesi 
çok fazla iken jeneratörler suyun altına yapılıyor ve 
tsunami gelip bu jeneratörleri çalışmaz hale getiriyor. 
Fukuşima’daki denetimlerde bu jeneratörlerin yüksek bir 
yere konulması konusunda çok fazla uyarı yapılmıştı. 
Eğer bu sözler dinlenip su seviyesinin üstünde bir yere 
jeneratörler konulsaydı böyle bir kaza olmayacaktı. 

► BU LABORATUVAR DEVLETİN
- Çernobil dizisini sanıyorum 5 kere izledim. 

Çok kaliteli, etkileyici bir diziydi. fukuşima’da 
dizel jeneratörleri deniz kenarına koyduğunuz için 
tsunami suları basınca tüm jeneratörler iptal oluyor 
ve nükleer santralin soğutulması ihtimali ortadan 
kalkıyor. Bu tür kazaların hiçbir zaman olmayacağına 
inanmadığımız için nükleer santrallerden korkmamız 

normaldir.  Hocam, nükleer füzyon deneyinin  
yapıldığı Kalifornia’daki Lawrence Livermore  
Ulusal Laboratuarı’nda (LLNL) bulunan Ulusal  
Ateşleme Tesisi devlete ait bir yer değil mi?

- ABD’de devlet tarafından fonlanan 17 tane araştırma 
laboratuvarı var. Bütçelerini devletten karşılıyorlar. 

► ÖZEL SEKTÖR İÇİN PAHALI
- Nükleer füzyon çalışması birçok ülkede yapılıyor 

ve özel sektör de bu konuya ilgi gösteriyor galiba. 
- Özel sektör için biraz pahalı bir çalışma olu-

yor. Çünkü burada milyar dolarlardan söz ediyoruz. 
Paris’teki ITER reaktörü bir çok ülkenin konsorsiyum 
şeklinde ortaya çıkardığı bir yapı. Ülkeler devlet des-
tekleri yapıyor ve çalışmalar böyle sürüyor. İsviçre’deki 
CERN’e benziyor. Özel sektörün fisyon konusundaki 
çalışmaları var ama füzyon konusunda özel sektörün 
faaliyet yürüttüğü konusunda bilgi sahibi değilim.

► İLK HEDEF Q FAKTÖRÜNÜ BÜYÜTMEK
- Ben, füzyon çalışması yapan iş insanları arasında 

Bill Gates, Jeff Bezos ve John Doerr gibi yatırımcıla-
rın da olduğu bilgisiyle karşılaştım konuyu araştırır-
ken. Nükleer füzyonda bundan sonraki ilk hedef çok 
daha büyük miktarda enerji elde edilmesi değil mi?

- Şu andaki yüzde 154 oranını yüzde 400’lere 
çıkarmak ilk hedef olacak. Q Faktörünün büyümesi  
ve füzyonun daha uzun bir süre kararlı kalmasını 
sağlamak da aynı biçimde öncelikli hedeflerden. 

► DENİZ SUYUNDAN ENERJİ
- Konuyla ilgili heyecanla yazılan yazılardaki  

temiz, sınırsız, sonsuz enerjiye kavuşmamız için  

ENERJİDE ARAYIŞ

Nükleer kaza olarak 438 güç santralinden Çernobil ve 
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karayollarındaki kazalarda sağ çıkma ihtimali daha fazla. 



anlaşılan bir süre daha beklememiz  
gerekiyor. Sizce bu süre ne kadar?

-  İnsanlar iş tamam gibi algıladı. Örneğin 
Döteryum, Hidrojenin izotopu. Deniz 
suyunda da çok fazla vardır. Bir litre deniz 
suyu aldığınız zaman bu yaklaşık 300 litre 
benzine eşdeğer enerji üretir. Bunun için de 
o deniz suyundaki döteryumu füzyona  
sokup enerji üretmeniz lazım. Deniz  
suyunun litresini arabaya koyup 300 litre 
benzinin enerjisi kadar enerji aldım  
demek için daha çok uzun zaman var. 

Geleceğe dönüş filmlerindeki araçların 
çalışması için biliyorsunuz çöpten  
çeşitli malzemeler, muz kabuğu  
konuluyordu. O zamana gelmek için  
önemli teknolojik atılımlara ihtiyacımız var. 

► FÜZYON ENERJİSİNE EN AZ 70 YILIMIZ VAR
- Şimdi çok miktarda, çok ucuz ve 

kesintisiz enerji hedefleniyor ve çeşitli 
kaynaklardan gelen yazılarda 15-20 yılda sonuç 
almaktan söz ediliyor. Siz ne dersiniz?

- Bu süreler çok iyimser geliyor bana. 70 yıllık 
araştırma sonucunda ilk kez Q Faktörü 1.54 olabildi. 
15-20 yıl boyunca ben bunun pek uygulanabilir 
olacağını zannetmiyorum. Belki 2120’lerde füzyon 
santrali gerçekten hayata geçebilir. Ama 20-30 yılda 
pratik, pragmatik bir füzyon reaktörü beklemiyorum.  
En az 70 yılımız var diye düşünüyorum.

Mesela ITER çalıştığı zaman ITER’deki atılımlar ne 
olacak bunu bilmiyoruz. Bunun enerji verecek kadar 
büyük yapılması, sürdürülebilir olması, maliyetinin düşük 
olması ve özel sektörün bu alana girip yatırım yapması 
için 70 – 100 yıllık bir süre varmış gibi gösteriyor. 

► ABD ENERJİ BAKANI ÇOK İYİMSER
-  ABD Enerji Bakanı ‘2050’de ilk nükleer  

füzyon enerji santralini kurmayı planlıyoruz’  
şeklinde açıklama yapmıştı. 

- Bakan, bugünden 27 yıl sonrasından söz  
ediyor. Çok iyimser açıklama. Ben bunun  
mümkün olduğunu zannetmiyorum. 

► NÜKLEER SANTRALLER BİLE FAZLA DEĞİL
- İlk açıklamayı duyunca ben aslında çok 

sevinmiştim. Petrole bağımlılık bitecek, sera gazı 
salınımı olmayacak, kesintisiz enerji ile fabrikalar, 
sanayi kuruluşları rahat üretim yapabilecekler, her 
yer ışıl ışıl olacak diye. Ama daha uzun  
zaman var. Yine de başlayan teknolojik  
adımların bir gün mutlaka tam olarak başarıya 
ulaşacağına inanıyorum. Siz ne diyorsunuz?

- Elimizde şu anda çalışan nükleer fisyon santralleri 
var. Oldukça büyük miktarlarda ve temiz enerji 
sağlıyorlar. Füzyon santralinin ise 70 yıl sonra hayata 
geçmesini bekliyoruz. ABD’nin nükleer santralleri, toplam 

enerjinin yüzde 10’unu sağlayabiliyor. 1950’lerden beri 
bilinen nükleer santraller hala az sayıda iken, çünkü 
yapmak çok maliyetli, tüm enerjiyi ben nükleer füzyondan 
üreteceğim demek bana çok mantıklı gelmiyor. 

► FÜZYON SANTRALLERİ DAHA DA PAHALI
- Nükleer füzyon santralleri de fisyon  

santralleri kadar büyük, güçlü, heybetli ve  
pahalı yatırımlar olacak herhalde değil mi?

- Belki çok daha pahalı olacak. Bir nükleer  
enerji santralini birkaç milyar dolara kurabiliyorsanız 
nükleer füzyon santralleri de birkaç katına mal  
olacak. Bu kadar pahalı yatırımları dünyanın her  
yanında ortaya çıkarıp enerjiyi çok düşük, sıfır  
düzeyine getirmek bana çok zor geliyor şu an için.

► SİHİRLİ BİR DEĞNEK DEĞİL
- O halde gerçekçi davranarak, bugünkü 

sürdürülebilir enerji yatırımlarına devam etmek daha 
mantıklı bir düşünce tarzı oluyor…

- Nükleer enerji santralleri de büyük miktarda üretim 
yaptığı için tavsiye edilen enerji kaynağı olarak yer 
alıyor. O da karbon emisyonu olmadan elektrik enerjisi 
üretebiliyor. Evet, gelecekte nükleer füzyon enerjisi 
kullanılabilir, sonuçta çalışmalar bize bunu gösteriyor, 
ama dünyanın enerji sorununu çözecek sihirli bir değnek 
olmadığı açık. Rüzgar, güneş enerjisi gibi temiz enerji 
kaynakları ve nükleer santraller kısa vadede bizim 
sorunumuza çözüm getirip yardımcı olabilir. 

► TÜRKİYE’DE HENÜZ ÇALIŞMA YOK
- Türkiye’nin nükleer füzyon alanında kendi başına ya 

da ortak olarak laboratuvar, ar-ge çalışmaları var mı?
- Bildiğim kadarıyla yok. Çünkü bu füzyon  

çalışmaları çok maliyetli. Konuyla uğraşan bilim  
insanları belki vardır ama bu konuya yatırım  
yapan üniversite yok diye biliyorum. ●
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CELAL TOPRAK

Zaman zaman merak ediliyor… Nasıl 
oluyor da Türkiye sıkıntıları aşıyor. Ya 
da sıkıntıların altında kalmıyor… Her 
zaman verdiğim bir yanıt var bu sorulara… 

Türkiye’de 80’li yıllarda başlayan çok iyi ve hızlı 
yükselişe geçen bir iş insanı kaynağı oluştu.

Onlar bir şekilde Türkiye’nin sıkıntıları 
atlatmasında anahtar rol oynuyor.

Onlar 80’li yıllardan bu yana ellerinde çantaları 
ile şapkadan tavşan çıkarıyor.

Geçtiğimiz hafta plastik mutfak eşyaları 
konusunda dünyanın 50’ye yakın ülkesine ihracat 
yapan Burak Önder’i dinlerken bu görüşümün 
doğruluğunu test etme şansını yakaladım.

Diyor ki Burak Önder:
-  Valiz her zaman hazır. Bir yılda 43 ülkeye 

gitmişiz. Yani neredeyse her hafta bir ülkedeyiz. 
Gittiğimiz her ülkeyi analiz ediyoruz. Mesela Latin 
Amerika’ya, Kolombiya’ya giderken Gabriel Garcia 
Marguez’i okuyoruz. O 
ülkelerin kültürünü öğren-
meye çalışıyoruz… Prag’a 
giderken Kafka’yı inceliyo-
ruz. Böylece ihracat ya da 
satışa kültür de katıyoruz. 
Bizden yıllarca önce baş-
layan rakiplerimizi ancak 
böyle geçebiliyoruz. Biz 
daha üçüncü kuşaktayız. 
Öyle rakiplerimiz var ki 
18’inci kuşak. Yani biz  
30 yıllık firmayız, bir asırlık, 
iki asırlık firmalarla  
yarışıyoruz. Buna  
teslim olmuyoruz.

Bir de pes etmiyorlar… 
İnatçılar ve inançlılar… 
Yine Burak Önder ile  
devam edelim:

- Rusya Ukrayna savaşı 
çıktı. Biz pes etmedik. Bir 
şekilde işlerimiz devam 
etsin istedik. Öyle de oldu. 

Son dönemde Ukrayna’ya ihracatımız çok artı.
Sadece örnek Burak Önder mi? Konu geldi diye 

onu ifade ettim. Geçtiğimiz günlerde tabak, çatal, 
bardak sektörüne önde gelen isimlerin üye olduğu 
ZÜCDER’in Antalya’da düzenlediği bir toplantı var-
dı. Dünyanın dört bir yanından alıcıları Antalya’ya 
getirmeyi başarmıştı Başkan Mesut Öksüz…

Hem de en büyük alıcılar gelmişti. Bu arada 
açılan pazara Suudi Arabistan’ın en büyük market 
zincirinin en üst düzey yetkilileri gelmişti.

Dünyaya ürün satmak için stand açan  
firmaların yetkilileri yemeğe bile gitmediler.

Mesela Bambum markası ile inovatif ürünler 
geliştiren Selman Yar, “Toplantılara katıldıkça  
kilo veriyorum. Yemek yiyecek zaman  
bulamıyorum” demişti…

Züccaciyeciler Derneği’nin (ZÜCDER) Başkanı 
Öksüz dünyada 200’den fazla noktaya ulaşmayı 
başardıklarını vurgulayıp şu bilgileri paylaştı:

-Dünyadaki durgunluğa 
rağmen sektörümüzün 
sıralamadaki yerini 
8’inciliğe yükseltmek için 
var gücümüzle çalışıyoruz. 
Hem ihracatı hem de iç 
pazarda satışları artırmak 
için yoğun bir takvim 
oluşturduk. 2023 yılında 
yurt içinde iki, yurt dışında 
beş olmak üzere yedi 
B2B’ye ve iki tane de 
fuara imza atacağız. Yurt 
içindeki başarıdan ötürü 
yılın ikinci yarısında Kenya 
ve Rusya’ya satın alma 
heyetleriyle birlikte gittik. 
2023 yılında da Güney 
Afrika, Dubai, İngiltere, 
Güney Amerika ve 
Japonya’da etkinliklerimiz 
olacak. Pandemiyle birlikte 
kırılan tedarik zincirinde 
Türkiye avantajlı konuma 

YORUM

TGRT Haber TV Ekonomi Müdürü

Böyle bir özel sektörünüz
varsa sırtınız yere gelmez
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geldi. Dünyanın en büyük züccaciye ithalatçıları ABD ve 
Japonya. Özellikle bu iki pazara yoğunlaşmak istiyoruz. 
Çünkü dünya züccaciye ithalatının yüzde 26,7’sini ABD 
elinde bulunduruyor ve Türkiye’nin bu pazardan aldığı 
pay sadece yüzde 0,41. Türkiye, Avrupa’daki rakiplerimiz 
İtalya ve Almanya’dan sonra ABD’nin 13. sıradaki 
tedarikçisidir. ABD’ye ihracatımız geçtiğimiz yıllarda 160 
milyon Dolarken, 2021 yılında 300 milyon Dolara çıkmıştır. 
Pazardaki payımızı artırabilmek için organizasyonumuza 
ABD’nin en büyük toptancısı katıldı.

Bu arada siz çalışırsanız ve iyi düşünürseniz fırsatlar  
da kapınızı çalıyor. Mesela Avrupa’daki durgunluk bizi 
olumsuz etkiliyor. Ama enerji krizi nedeniyle Polonya  
gibi en önemli rakibimizi sollamış durumdayız.

Başkan Öksüz dünyadaki en yakın rakiplerinin  
Polonya ve Meksika olduğunun altını çiziyor ve bu iki  
ülkeyi geçmek için planlar yaptıklarını anlatıyor.

Sadece mutfak eşyalarından mı örneklerimiz…  
Tabii ki değil… Mesela mobilya var.

Sektörün başkanı Ahmet Güleç çok önemli bir birlikteliği 
başardı. İki fuarı birleştirdi ve dünyanın mobilya alıcılarını 
İstanbul’a getirecek.

Hem TÜYAP’ta hem de İstanbul Fuar Merkezi’nde aynı 
anda mobilya fuarı yapılacak. Yani mobilya üreticileri tarih 
yazacak…  MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Güleç aynen böyle diyor ve devam ediyor:

- Mobilya fuarından beklentimiz çok büyük. İki ayrı fuar 
merkezinde tam zamanlı gerçekleştireceğimiz IIFF 2023’te 
İFM’de modern-modüler mobilyalar, yatak ve bazalar, 
bahçe mobilyaları, ofis ve okul mobilyaları, aksesuar ve 
kumaş ürünlerini sergilerken; TÜYAP’ta ise odak  
modern-modüler mobilyalar, lüks mobilyalar ve  
çocuk genç odası mobilyaları yer alacak.

Fuarın 20 bini yabancı olmak üzere yaklaşık  
140 bin sektör profesyonelinin bir araya gelmesi  
bekleniyor. Fuarda binin üzerinde katılımcı firma ve  
üç bini aşkın marka ürünlerini sergileyecek.

Ahmet Güleç, “Çin yerine mobilyayı sizden almak  
isteriz” diyen ABD Ticaret Bakanı ile görüşmeyi yapan 
isimdi. Şimdi onlara ölçekte de iyiyiz mesajı verip  
ABD çıkarması için hazırlık yapıyor.

Ev eşyasından başladığımız için sınırlandırdım olayı. 
Mesela Reis Gıda’yı hiç yazmadım. Onlar en önemli  
pazarlara en iyi fiyatlarla ürün satmayı başardılar.  
Mehmet Reis’in başlattığı hamleyi ikinci kuşak olarak  
Işılay Reis Yorgun farklı bir noktaya taşımış durumda.

Yine Yayla… İnovatif ürünleri ile Avrupa  
pazarını sarsıyor.

Organize sanayi bölgelerindeki başarı hikayelerini dizi 
yapmayı bile düşünüyorum. Muhteşem başarılar var.

Sürekli büyümek, yeni yatırımlar yapmak istiyorlar.
O kadar çok var ki… Krizlere dayanıklılar… Yeni pazar-

lara kısa sürede uyum sağlıyorlar. Dinamik ve inatçılar. 
Böyle bir insan kaynağı ile neler yapılmaz ki… Yeter ki 
bunları iyi yönetmek, moral vermek gibi bir noktada olalım.

İşte o zaman sırtımız yere gelmez… 

İSO Türkiye İmalat PMI 
Aralık’ta 48.1’e yükseldi 

Ekonomik büyümenin öncü 
göstergesi olan imalat sanayi 

performansında en hızlı ve güve-
nilir referans kabul edilen İstanbul 
Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, 
Aralık 2022’de 48.1’e yükseldi. 

Söz konusu rakam faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın 
sürdüğüne işaret etse de Haziran 2022’den bu yana en 
yüksek düzeyde gerçekleşti ve sektör performansında 
zayıflamanın ılımlı düzeyde olduğunu gösterdi. İstanbul 
Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre Ara-
lık 2022’de 10 sektörün yarısında yeni siparişler artış 
kaydetti ve bu durum üretimde de geçerli oldu.  İSO 
Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 
anketinde eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen  
tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği  
sonuçlarına göre, Kasım ayında 45.7 olan manşet 
PMI’ın Aralık’ta 48.1’e yükselmesi olumlu bulundu.

finans sektörü ve savunma 
sanayi hedef tahtasında  
ESET Research, ESET’in gelişmiş kalıcı tehdit 

(APT) gruplarının faaliyetleri hakkındaki bulgu-
larına periyodik bir genel bakış sunmayı amaçlayan 
ESET APT Etkinlik Raporu yayınlamaya başladı. 
ESET Research, Mayıs-Ağustos 2022 tarihlerini 
kapsayan ilk bölümde, Rusya, Çin, İran ve Kuzey 
Kore bağlantılı tehdit aktörlerinin APT faaliyetlerinde 
herhangi bir düşüş görmedi. Ukrayna, Rus işgalinden 
sekiz ay sonra bile kötü şöhretli Sandworm gibi Rusya 
çizgisindeki APT gruplarının yanı sıra Gamaredon, 
InvisiMole, Callisto ve Turla’nın ana hedefi olmaya de-
vam ediyor. Havacılık ve savunma sanayileri, finans 
ve kripto para birimi firmaları ve borsaları, Kuzey Kore 
ile bağlantılı grupların saldırı alanı olmaya devam 
ediyor. ESET Tehdit Araştırması Direktörü Jean-Ian 
Boutin, “Rusya bağlantılı birkaç grubun, C&C sunucu-
larına erişmek veya bilgi sızdırmak amacıyla, Rus çok 
platformlu mesajlaşma servisi Telegram’ı araç olarak 
kullandıklarını fark ettik. Diğer bölgelerden gelen 
tehdit aktörleri de hem siber casusluk hem de fikri 
mülkiyet hırsızlığı için Ukraynalı kuruluşlara erişmeye 
çalışıyorlar. Havacılık ve savunma sanayi, kripto para 
birimiyle çalışan finansal kurum ve kuruluşlar, siber 
korsanların ana hedefinde bulunuyor” dedi. 



İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 2023’te temkinli iyimserliğe işaret etti:

Yatırım iştahımızı korumalı 
ama kontrollü olmalıyız
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HABER MERKEZİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Meclisi’nin aralık ayı olağan toplantısı, 
“2022’yi Geride Bırakırken Dünyada 

ve Türkiye’de Ekonomik Görünüm, 
Sanayimiz Adına 2023’ten Beklentiler” 
ana gündemiyle Odakule Fazıl Zobu 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.  
İSO Yönetim Kurulu Başkanı  
Erdal Bahçıvan’ın Meclis gündemine 
ilişkin açılış konuşmasını yaptığı 
toplantıya Meclis üyeleri geniş  
katılımla büyük ilgi gösterdi. 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, 
konuşmasının başında Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılının kutlanacağı 2023 yılının 
dünyaya, ülkemize ve sanayicilere refah, 
bereket, barış ve mutluluk getirmesi 
temennisinde bulundu. 

Bahçıvan, kaotik bir yıl olan 2022’nin 
pandemiden ve savaştan çıkan 
derslerle birlikte ülkelerin hem tedarik 
zincirlerine hem de sanayi ve ticaret 
politikalarına dönük gözden geçirme 
süreçlerini hızlandırdıkları bir dönem 
olduğuna, birçok risk başlığını da 2023’e 

devrettiğine dikkat çekti. Bahçıvan, 
özellikle ABD’nin yıl içerisinde devreye 
aldığı Enflasyonu Düşürme Yasası, 
yarı iletkenlerin üretimine dönük CHIPS 
yasası ve Çin’e teknoloji ihracatına 
getirdiği kısıtlamaların önümüzdeki 
yıllarda ekonominin şekillenişi açısından 
çok tartışılacağını, yine Avrupa’nın 
karşı karşıya kaldığı enerji krizinin 
ardından, enerji güvenliğinin de öncelikli 
gündemlerinden biri olacağını vurguladı. 

► RİSK VE BELİRSİZLİKLER ÇOK YÜKSEK
Bahçıvan, “Kısacası, yeşil enerji 

dönüşümüyle dijitalleşme gibi alanlarda, 
spesifik olarak yarı iletkenler gibi kritik 
ürünlerde ve teknolojik dönüşümün 
gerektirdiği nitelikli insan gücü üzerinde 
çok daha sert bir küresel rekabet 
ortamına tanık olacağız. Dünyanın önde 
gelen ekonomileri arasında başta doğal 
kaynaklar, siber güvenlik ve savunma 
alanları olmak üzere ‘kendine yeterlilik’ 
için çok daha yoğun bir mücadelenin 
yaşanması ve bu alanlarda büyük ölçekli 
yatırımlara devasa kaynakların ayrılması 
kimseyi şaşırtmamalı. Bu bağlamda, 

İstanbul Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 
küresel büyümenin 2023’te 
yaklaşık son 20 yılın en düşük 
düzeyine gerileyeceğinin 
öngörüldüğüne dikkat çekerek 
“Gerek ekonomik gerekse siyasi 
risk ve belirsizlikler çok yüksek. 
Bunlar, küresel koşulların 
2023’te Türkiye ekonomisini 
desteklemeyeceğine ve negatif 
dış etkenlere hazırlıklı olmamız 
gerektiğine işaret ediyor” dedi.

Erdal Bahçıvan
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sanayi politikalarının ülkeler 
açısından taşıdığı önemin çok 
daha fazla artması kaçınılmaz. 
2022’nin bize gösterdiği bir 
başka gerçek de bu. Özetle, 
yeni yıla ilişkin öngörüler küresel 
büyümenin 2009 ve 2020 
hariç yaklaşık son 20 yılın en 
düşük düzeyine gerileyeceğini 
gösterirken ekonomik-siyasi 
risk ve belirsizliklerin ise çok 
yüksek olduğu görülüyor. Tüm 
bunlar, küresel koşulların 2023’te 
ekonomimiz açısından ülke 
ekonomisini pek de destekleyici 
olmayacağına, bunun ötesinde 
dışarıdan gelecek negatif 
etkenlere hazırlıklı olmamız 
gerektiğine işaret ediyor” dedi. 

► PARA POLİTİKASI İKİLİ 
GÖRÜNÜM SUNDU

 Bahçıvan, 2022’de Türkiye 
ekonomisinin en önemli sorunu olan 
enflasyonda baz etkisi ve emtia 
fiyatlarındaki geri çekilmenin desteklediği 
düşüşün, aralık ve ocakta hızlanmasının 
ve en az 2023 ortalarına kadar 
sürmesinin beklendiğini dile getirdi. 
Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde 
politika faizinin yılı yüzde 9 ile tek 
haneli seviyede tamamladığını ve kredi 
mekanizmasına dönük çok sayıda 
düzenleyici adımın devreye alındığını 
belirten Bahçıvan, “İSO olarak kredilerin 
üretim, yatırım, istihdam ve ihracat 
gibi sürdürülebilir büyüme açısından 
yaşamsal alanlarda kullandırılması 
hedefini destekliyoruz. Diğer yandan 
yine aynı tedbirler, sanayicilerimizin 
finansmana erişimini zorlaştırdı, 2022’de 
genel olarak reel sektörde finansman 
sorunu da artarak devam etti. Nitekim 
kullandırılan tüm krediler içerisinde 
KOBİ’lerimizin payı artsa da bilhassa 
Eximbank ve özel bankaların ticari kredi 
büyüme ivmesinin çok düşük seyri, 
sanayicimizin krediye erişimde büyük 
oranda zorlandığını açıkça gösteriyor. 
Özetle, 2022 yılında para politikamız 
finansman maliyetinin düşürülmesi 
itibarıyla ‘gevşek’, ancak kredi akışının 
sınırlandırılması bakımından da ‘sıkı’ 
olmak üzere ikili bir görünüm sundu. 
Bu durum ne yazık ki öngörülebilirliği 
azaltmış ve belirsizliği de artırdı” dedi. 

“Yakın zamanda açıklanacak Kredi 
Garanti Fonu destekli finansman 
paketlerinin, özellikle KOBİ’lerimizi ciddi 
ölçüde rahatlatacağını ve finansman 
temini sorununa bir nebze de olsa çözüm 
sağlayacağını umuyoruz” diyen Bahçıvan, 
reel sektör açısından bu meselede kalıcı 
çözümün ise belirsizliklerin ortadan 
kalkması ve öngörülebilirliğin tesis 
edilmesi olacağını vurguladı. 

► ASGARİ ÜCRETİN ÜRETİM VE ÇALIŞMA 
BARIŞINA KATKI YAPMASINI DİLERİM

 Asgari ücrete son bir yılda yapılan 
zam oranının yüzde 100’e ulaştığını 
da belirten Bahçıvan, “Buradan bir kez 
daha asgari ücret zammının; başta 
çalışanlarımız olmak üzere tüm kesimler 
için sürdürülebilir üretim ve çalışma 
barışına katkı yapmasını diliyorum” 
dedi. Aynı şekilde emeklilikte yaşa 
takılanlara ilişkin düzenlemenin de tüm 
kesimlerce merakla beklendiğinin altını 
çizen Bahçıvan şunları söyledi: “Emekli 
olamayan çalışanlarımızın beklentileri 
karşılanırken, istihdamın ve üretimin zarar 
görmemesini sağlayacak, iş dünyamızın 
hassasiyetlerini, genç nesillerin geleceğini 
ve SGK’nın sağlıklı bir şekilde uzun vadeli 
sürdürülebilir işleyişini de gözeten optimal 
bir çözüm formülünün en kısa sürede 
kamuoyu ile paylaşılacağına inanıyorum. 
2023 yılında temkinli iyimserlik bizler  
için en doğru tutum olacaktır. 
Hayallerimiz, yatırım ve büyüme iştahımız 
dinamizmini mutlaka korumalı ama 
kontrolü de elden kaçırmamak gerekiyor.”

Bahçıvan, “İSO olarak kredilerin 
üretim, yatırım, istihdam ve ihracat 
gibi sürdürülebilir büyüme açısından 
yaşamsal alanlarda kullandırılması 
hedefini destekliyoruz” dedi. 
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina 
Georgieva, dünya ekonomisinin büyük kısmı 

için 2023’ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.
Georgieva, CBS televizyonuna verdiği röportajda, 
küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
IMF’nin 2023’te resesyon beklentilerine ilişkin bir soru 
üzerine Georgieva, “Dünya ekonomisinin büyük kısmı 
için 2023, geride bıraktığımız yıldan daha zorlu bir yıl 
olacak. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Çin gibi 3 büyük 
ekonomideki yavaşlama bu yönde işaretler veriyor” dedi.

► AB’NİN YARISI RESESYONA GİRECEK
ABD’nin bu üç ekonomi içinde en dayanıklısı olduğuna 

işaret eden Georgieva, ABD’de iş gücü piyasasının oldukça 
güçlü kaldığının görüldüğünü, ABD ekonomisinin resesyon-
dan kurtulabileceğini ancak bunun ABD Merkez Bankasını 
(Fed) enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını daha uzun 
süre yüksek tutmak zorunda bırakabileceğini anlattı.

Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki savaştan çok ciddi 
şekilde etkilendiğini belirten Georgieva şunları söyledi: 
“Bu yıl AB ülkelerinin yarısı resesyona girecek.  2023 
Çin ekonomisi için de zor olacak. Çin bu yıl daha 
da yavaşlayacak. Gelişmekte olan ekonomilere 
bakıldığında ise yüksek faiz oranları ve doların  
değer kazanması nedeniyle tablonun daha da  
vahim olduğunu görüyorum. Dünya ekonomisinin  
üçte birinin resesyona girmesini bekliyoruz.” 

Georgieva, kısa vadede Çin’de artan Covid-19 vakaları-
nın ise dünya ekonomisi için kötü haber olduğunu belirtti. 

IMF Başkanı: 2023
dünya ekonomisi için 
ZOR BİR YIL OLACAK

Kristalina 
Georgieva

OECD: Türkiye’nin büyümesi  
yavaşlayarak devam edecek 
Ekonomik Görünüm raporunu 

yayımlayan Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) 
göre Türkiye 2023 ve 2024’te üye 
ülkeler arasında en fazla büyüyen 
ekonomiler arasında yer alırken, 
enflasyonun açık ara farkla en 
yüksek seyrettiği ülke olacak.

2023 yılında büyümenin belirgin 
bir biçimde yavaşlayacağını 
tahmin eden OECD, Euro 
Bölgesi’nde ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (ABD) zayıf büyüme 
ön görüyor. Bu ülkeler arasında 
sadece Almanya’nın küçülmesi bekleniyor.

OECD, gelişmekte olan ülkelerde büyümenin  
devam etmesiyle gelecek yıl küresel ekonominin 
ortalama yüzde 2,2 büyüyeceğini ön görüyor.

► TÜRKİYE’NİN ENFLASYONU YÜKSEK OLACAK
OECD’nin tahminlerine enerji krizinin ana 

nedenlerinden biri olduğu küresel enflasyonun  
etkileri önümüzdeki iki yılda devam edecek. 

Ülke, gelecek 
yıldan itibaren tüketici 
fiyatlarındaki artışın 
yavaşladığını görecek. 
Örgüte göre Türkiye’nin 
2023 ve 2024’te enflasyon 
oranları sırasıyla yüzde 
44,59 ve yüzde 42 olacak.

OECD’ye göre Türkiye’de 
enflasyonun yüksek sey-
retmesi hane halkının satın 
alma gücünü düşürürken, 
artan belirsizlik ortamı  
yatırımı engelleyecek.

Dış talepteki zayıflama ihracat artışını da 
yavaşlatacak. İşsizlik oranının 2023’te yüzde  
10’un üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Örgütün Türkiye notunda, “Ekonominin dış finansman 
ihtiyacı ve düşük rezerv tamponları, ekonomiyi şoklara 
karşı oldukça savunmasız bırakıyor.” ifadeleri kullanılıyor.

OECD, Merkez Bankası’nın güven sağlamak ve 
enflasyon beklentilerinde yeniden çıpa oluşturmak  
için politika faizini artırması gerektiğini söylüyor.
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Piri Reis Üniversitesi  
Rektör Yardımcısı  

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu
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Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, uzun 
yıllardan bu yana ekonomi günde-

mini çok yakından izliyor ve görüşlerini 
radyo, televizyon yayınlarında ve günlük 
gazetedeki köşesinde ilgililerle paylaşıyor. 
Prof. Aslanoğlu’ndan dünyada ve Türkiye 
ekonomisinde geride bıraktığımız 2022 
yılını anlatmasını istedik ve 2023 yılına 
ilişkin beklenti ve tahminlerini sorduk.  

- Sayın Aslanoğlu, sizinle her yılba-
şında yaptığımız gibi yaşadığımız koca 
bir yılın izlerini ve anlamlarını yorumla-
manızı, dünya ve Türkiye ekonomisinin 
2023 yılındaki yönüne düşüncelerinizi 
konuşalım. Her zaman olduğu gibi  
dünya ekonomisi ile başlayalım.  

- 2020 yılında dünya yüzde 3 daralmıştı. 
2021’de dünya ekonomisinde yüzde 6 bü-
yüme yaşandı. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
bu yana en sert büyüme ve daralmayı  
yaşadık. Yani savaşa benzer bir dönem-
den çıkıyoruz bu süreçte. Pandemi de  
ona çok benzer koşullar yarattı.  
İnşallah geride kalmıştır. Ama tarihi  
süreçler bir bıçakla kesilmiş gibi bitmiyor. 

► DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM YILI OLACAK
Sona eren 2022 ve önümüzdeki 2023 

yılının da bir değişim-dönüşüm yılları 
olacağını tahmin ediyorum. Yılın başında 
yüzde 4.7 oranında global büyüme 
bekleniyordu. Ama savaş sonrasında 
tahminlerimiz geriye çekildi. Önce 4’ler 
beklenirken sonra 3.5’lere çekildi ve en 
son olarak da 3’lere geldi. 2023 için de 
2’lere doğru gidiyor tahminler. Yani yeni 
yılda daha da gerileme bekleniyor. 

Ülkeler, kurumlar, şirketler daha büyük 
bir büyüme beklentisiyle bütçelerini 
yapmış iken yılı onun neredeyse yarısı gibi 
bir oranla tamamladı. Dolayısıyla bayağı 
bir şaşma oldu. Savaş ciddi biçimde arz  
yönlü şok yarattı, beklentileri bozdu. Sonuç 
olarak büyüme açısından beklentilerin  
çok ötesinde bir oranda yılı bitirdik. 

► ÇİFT YÖNLÜ ENFLASYON YAŞANDI
- Global enflasyonda pozitif yönlü dü-

şünceler, açıklamalar olduğunu hatırlı-
yorum. Bu düşüncelerin temeli neydi?

- Geçen yıl gerçekten de çok iyimser 
beklentiler vardı. Hem enerji hammadde 
fiyatlarının artışı hem de devletlerin verdiği 
desteklerin talebi arttıracağı öngörülememiş 
gibi gözüküyor. Böylece hem talep hem 
de arz yönlü bir enflasyon iyice enflasyonu 
kızıştırdı. Yine 1980’li yıllardan bu  
yana en yüksek enflasyona ulaştık.  
OECD ortalaması yüzde 10’ları geçti. 

2023 İÇİN NE DEDİLER?

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: 

 Türkiye’de seçim öncesinde
ekonomi canlanacak

Piri Reis Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Erhan 
Aslanoğlu, “Türkiye’de seçim 
öncesinde ekonomi canlandı-
rılacak. Politika çerçevesi bu 
yönde gelişiyor. Ücret artışları, 
KGF’ler, bütçe dengesi ilk altı 
ayda büyümeyi 4’ün üstüne 
çıkaracak. Enflasyon baz  
etkisiyle düşecek” dedi. 
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Bu da beklenenden kötü bir tablo ortaya 
koydu. Bugün, hem büyümenin sert yavaş-
laması hem de enflasyonun güçlü çıkışı 
stagflasyon dediğimiz kötü ortamı getirir. 
Mesela Avrupa’nın büyümesi yüzde sıfırla-
ra indi ve enflasyonu yüzde 10’ları geçti.  

Küresel borçluluğun çok olduğu 
bir ortamda stagflasyonlar tehlikelidir. 
Enflasyon nedeniyle hem faizlerin 
yükselmesi hem de büyümenin düşmesi 
kredi riskini artırır. Bu yüksek faiz, bono, 
tahvil piyasası için bir tehdittir. Düşen 
büyüme de kredi riskini artırdığı için bir 
tehdittir. Dünyada konut, emtia, tahvil, 
kriptolar beklenen kötü tepki verdi. Bizim 
dinamiklerimiz farklı olduğu için bizimle 
karşılaştırmamamız lazım. Sonuçta finansal 
piyasalar kötü bir yılı geride bıraktı. 

Özellikle yüksek borçlulukta faizin 
yüksek gitmesi, yükselmesi tehlikelidir. 
Çünkü reel sektörün sorununu finans sek-
törüne taşıyarak bir finansal krize de yol 
açabilir. Bu tedirginlik çok yaşandı. Ancak 
hem gelmekte olan resesyonun çok ağır 
olmayacağı hem de artık faiz artırımlarının 
sürmeyeceği düşüncesi halkı bir miktar 
toparladı. Bu algı toparlanmaya yol açtı. 

► RESESYON İHTİMALİ YÜKSEK
2023’e biz resesyon ihtimalinin yüksek 

olduğu bir yıl olarak başlıyoruz. Enflasyon 
zirvelerden dönmeye başladı ama çok 
yavaş dönüş sinyalleri var. Merkez Ban-
kalarının güçlü müdahalesi henüz kendini 
gösteriyor. Tedarik sorunlarının azalmaya 
başlaması da maliyetleri düşürüyor. Navlun, 
emtia ve enerji fiyatları geriliyor. Yani enf-
lasyonun gerilemesi için uygun ortam oluş-
tu ama çok da sert düşüşler görmüyoruz. 

Özellikle Amerika’da hizmet sektörü 
oldukça canlı. İşsizlik tarihi düzeylerde 
seyrediyor. Yani talebi canlı tutan 
bir ekonomik işleyiş var. O açıdan 
önümüzdeki süreçte ABD’de enflasyon 
yüzde 9’lardan 4-5 bandına gelecek. 
Hedefleri ise yüzde 2 ve buraya inme 
yolunda enflasyonda bir direnme ile 

karşılaşacağız. Çünkü talep koşulları 
buna fırsat verecek gibi gözüküyor. 

► ÇİN RESESYONDAN ÇIKABİLİR
- Son dönemde dünya ekonomisinin 

lokomotifi durumundaki Çin’de büyük 
sorunlar yaşanıyor. Rekor düzeydeki 
büyümeler geride kaldı. Çin bu yıl 
kendisini toparlayabilecek mi?

- Bu ülke, pandemi dolayısıyla çok ciddi 
kapanma dönemi geçirdi ve gayrimenkul 
sektöründeki büyük sorunlar nedeniyle 
yüzde 3’lere inen bir büyüme ile karşılaştı. 
Tarihi bir yavaşlama oldu. Şimdi ise pandemi 
önlemlerini büyük oranda bıraktı. Bunun 
sonuçlarını görmek gerekiyor. Halk gönüllü 
olarak kendisini karantinaya aldığı için 
fazla canlılık yaşanmıyor. Ocakta ise büyük 
tatilleri var. Şubattan sonra sürü bağışıklığı, 
tatil sonrası canlılığı nedeniyle şimdi yüzde 
3 olan büyüme yüzde 5-6’lere gelebilir. Bu 
da Çin’de ve tüm dünyada resesyondan 
büyümeye doğru bir yönelme sağlayabilir. 

Fakat bu da enflasyon beklentilerini 
canlandıracak. Çünkü talep baskısı ve 
emtia ile enerji fiyatlarına baskı enflasyonu 
yukarıya itecek. Bu noktada da başta FED 
olmak üzere Merkez Bankaları daha fazla 
faiz artırımına gidebilirler. Bu da eninde 
sonunda küresel ekonomide ne yazık ki 
bizim enflasyonla baş etmemiz için gerekli 
olan resesyonu ya da çok sert daralmayı 
getirecek. Resesyon gelecek ama ne za-
man geleceği konusu tartışılabilir. Bugünkü 
dünya şartlarında bir resesyon kaçınılmaz 
gözüküyor. Enflasyon düşüşü zorlayacağı 
için de resesyon derinleşecek diye düşünü-
yorum. Enflasyonu yenmek için de merkez 
bankaları resesyona razı olacaklar. 

►RESESYON VE RİSKLERİNİ YAŞAYACAĞIZ
2023 yılını bir resesyon ve dezenflasyon 

yılı olarak görüyorum. Enflasyon düşecek 
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ama hedefe gitmek çok zor. O nedenle 
yüksek faizler devam edecek. İlkbahara 
kadar faizler yüksek devam eder, arka-
sından da gelecek yıla kadar biz yüksek 
faizle, Türkiye gibi ülkeler için de yüksek 
borçlanma faizleriyle devam ederiz. 

Yavaşlama ya da olası resesyon bir 
takım riskleri ortaya çıkaracak. Jeopolitik 
riskleri artıracak. Rusya-Ukrayna savaşı 
yine gündemde olacak. Büyüyemeyen 
dünyada paylaşım kavgası artacak. 
Böyle bir süreç bizi bekliyor. 

► AVRUPA’DA TOPARLANMA  
OLACAĞINI ZANNETMİYORUM

- Avrupa 2022’yi durgunluk içinde 
geçirdi. Önümüzdeki dönemde 
üretimde bir hareketlenme, canlanma 
ve ekonomik toparlanma görülür mü? 

- Resesyonunun asıl merkezi Avrupa 
ve Çin. Avrupa’da ekonomik toplarlanma 
olacağını zannetmiyorum. Enerji soru-
nu gelecek yıl sanki daha fazla olacak 
gibi görünüyor. Mevsimsel özelliklerle, 
yaz aylarında biraz toparlar belki. Bence 
Avrupa’nın geneli için baz senaryo reses-
yon. Çünkü savaşın tam içinde olan bir 
bölge Avrupa. Enerji sıkıntısı Avrupa’nın 
büyümesini engellemeye devam edecek. 

► SEÇİM ÖNCESİNDE EKONOMİ CANLANIR
- Türkiye ekonomisi çok sayıda ülke-

yi geride bırakan oranlarda büyümeyi 
başardı ve yılsonuna doğru büyümenin 
yönü aşağıya döndü. Enflasyon ise 
dünya ülkeleri içinde ilk sıralara  
girecek yükseklikte. Siz bu temel  
verileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Türkiye’de ilk altı ayda güçlü 
diyebileceğimiz bir büyümeyi gördük. 
Üçüncü çeyrekte 3.9’a indi. Dördüncü 
çeyrekte 2’lere inmiş gibi görünüyor. 
Türkiye’de oldukça güçlü bir yavaşlama 
var. Enflasyon ise zirveleri gördü. 
Önümüzdeki yıl bu resesyonun devam 
etmesini bekliyoruz. Çünkü asıl darbe 
ihracat kanalından geliyor. Ama seçim 
öncesinde ekonomi canlandırılacak. 
Politika çerçevesi bu yönde gelişiyor. 
Ücret artışları, KGF’ler, bütçe dengesi 
ilk altı ayda büyümeyi 4’ün üstüne atar. 
Enflasyon baz etkisiyle düşecek. 

► İKİNCİ YARIDA DARALMA YAŞARIZ
- Enflasyonun nereye kadar  

düşeceğini düşünüyorsunuz?
- Bence yüzde 45-50’lere gelebilir. Fakat 

daha sonra ücretlerin geçişgenliği, talep 
koşulları yukarı doğru gitmesi için büyük bir 
zemin yaratacak. Hangi boyutta gideceğini 
seçim sonrası uygulanacak ekonomik poli-
tikalar belirleyecek. Benim baz senaryom, 
mevcut hükümet ya da başkası da olsa 
şu anda sürdürülmesi çok zor bir politika 
uyguluyoruz. Kurla büyüme arasında bir 
seçim yapmaya zorlanacağız. Seçim son-
rasında hangi hükümet olursa olsun büyü-
meden pek taviz veremeyeceğimize göre 
önümüzdeki süreçte yılın ikinci sırasında 
daralmanın geleceğini bekliyorum. 

► ENFLASYONDA İKİ AYLIK  
DÜŞÜŞ BEKLİYORUM

- Enflasyonda baz etkili  
düşüş ne zamana kadar sürer?

- İlk iki ayda bunu görürüz. Aralık 
ve Ocak rakamları asıl gerilemeyi 
çıkaracak. Düşüş Mart ve Nisan’da çok 
zayıflayacak, hatta artabilir de. Faizlerin 
artırılıp para politikasında normalleşmeyi 
seçim sonrasında büyük ihtimal olarak 
bekliyorum. Yüzde 30-40 oranında 
olmaması ihtimali de var tabii. O durumda 
enflasyonun çok hızlanması ve büyümenin 
kötüye gitmesini beklemek gerekir. 

► İTHALAT-İHRACAT FARKI  
ARTMAYA DEVAM EDER

- Bu ekonomik programın önemli 
bir ayağı cari açığın kapanması, fazla 
vermesi olarak açıklanmıştı. Aylardır 
ithalat-ihracat dengesi hızla ithalat le-
hine büyüyor. Avrupa’da süregiden bir 
resesyon olduğuna göre, yeni pazarlar 
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Resesyonunun asıl merkezi Avrupa ve Çin. Avrupa’da 
ekonomik toplarlanma olacağını zannetmiyorum.  

Enerji sorunu gelecek yıl sanki daha fazla olacak gibi 
görünüyor. Mevsimsel özelliklerle, yaz aylarında biraz 
toparlar belki. Avrupa’nın geneli için baz senaryo resesyon. 
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bulup ihracatı hızla büyütmek ve  
cari açığı azaltmak ihtimali  
gerçekçi gibi gözüküyor mu?

- İlk altı ay ithalat net biçimde artacak. İç 
talep ağırlıklı büyüyeceğimiz için artacak. 
Enerji maliyetleri de çok düşmeyecek. 

İkinci altı ay daralma olacağı için 
düşüş başlar ama yıllık bazda gerileme 
görebiliriz. Fakat 2023 dünya  
genelinde sıkıntılı, zor bir yıl olacak. 

Güney Amerika’da, Asya’daki bir çok ülke 
resesyondaki Avrupa’dan daha iyi bir ihracat 
seçeneği olabilir. Uzak pazarlarda payı 
artırmak tabii ki önemli. İhracatçılar Mecli-
sinde ve bir çok sektörde, böyle bir arayışla 
ticari geziler düzenleniyor. Gelecek yıl pazar 
çeşitlenmesinde bir miktar artış görürüz 
ama ana pazarımız Avrupa’yı ikame edecek 
hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. 

► MB FAİZİ DAHA DA İNEBİLİR
- Merkez Bankası’nın referans faizi 

tek haneye geldi ama piyasa faizleri 
bundan çok daha yukarıda. Para Piya-
sası Kurulu faizleri daha da aşağıya 
çeker mi? 2023’te faizlerde nasıl bir 
çizgide hareket beklemeliyiz?

- Reel faizlerle para politikası koptuğu için 
Merkez Bankası faizi daha aşağıya da ine-
bilir. Ana senaryoda inmeyecek gibi gözükü-
yor. Birkaç puan inse de çok da önemi yok. 

Önemsizleştirdiğimiz para politikasının 
önemli sonuçları var. Merkez Bankası faiz 
indirdiğinde mevduat faizleri artmaya başla-
dı. Bu eğilim devam edecektir. O kopukluk, 
o geçişkenlik çok azalmış gibi görünüyor. 
O arttıkça da yüksek maliyetli kredi ver-
me ihtimali de artar. Bu açıdan 2023 yıla 
baktığımızda faizler değişmeyecektir. Çok 
düşük oranda azalabilir ama piyasaya etkisi 
olmaz. Mevduat faizlerine yukarı yönlü 
baskı yapar. Krediler KGF gibi desteklerle 
sübvanse edildiği için belli düzeyde devam 
eder ama göreli fiyatlar çok bozulduğu için 
ilk altı ayda böyle devam ederiz. Seçim 
sonrasında uygulanacak politikaya göre 
gidişatı göreceğiz. Bu anomali çok sürdü-
rülebilir olmadığı için ben çok uzun sürme-
yeceğini düşünüyorum. Sürerse dengesiz-
likleri artırır. Eninde sonunda enflasyonla 
mücadelede atılması gereken adım atılır  
ve maalesef daralma da daha fazla olur. 

► FAİZLER ENFLASYON  
BEKLENTİSİNE GÖRE ARTACAK

- Seçim sonrasında enflasyonla 
mücadele birinci sıraya alınırsa 

faizlerin bir anda enflasyon düzeyine 
sıçramasını mı beklemeliyiz?

- Faizlerin mevcut enflasyondan ziyade 
12 aylık enflasyon beklentilerini geçme 
ihtimali var. Enflasyon 50’lerin üstünde 
iken piyasa 35-40’ları da bekleyebilir. 
Beklentiler daha bozulan bir tabloda 
gidiyorsa daha da yüksek beklenebilir. 
Politikanın nasıl şekilleneceği ile de alakalı 
olacak. Bugün olsa, Merkez Bankası 
beklenti anketi 35-36 düzeyinde. Bu 
da iyimser tarafı. Konsensüs yılı 45-50 
bandında bitireceğimizi düşünüyor. Yani 
bugün politika değişikliği olsa faizin 45 
ve üzerine çıkması beklenebilir. Ama 
güveni artıran bir politika çerçevesi gelirse 
enflasyonun 2024 yılı sonunda 20’li 
rakamlara inme beklentisi doğarsa faiz 
de 20-25 seviyesine doğru gerileyecektir. 
Güçlü bir para politikası bugün olsa faizi 
40’ların üzerine atar, reformların da olduğu 
çerçevede devam ederse bir süre sonra 
25’ler düzeyine gelir. Ondan sonra da 
düzeltmesini yapmaya çalışır. 

► KUR DEĞER KAYBETME  
POTANSİYELİ TAŞIYOR

- Baskılanan dövizin şu  
andaki gerçek fiyatı nedir?

- Kurun ne olması gerekir sorusunun 
ekonomide fizik, matematik gibi yanıtı yok. 
Ama reel kur endekslerine bakabiliriz. 
Onlara baktığımızde mesela ÜFE bazlı 
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Bugünkü dünya şartlarında bir resesyon kaçınılmaz 
gözüküyor. Enflasyon düşüşü zorlayacağı için de re-

sesyon derinleşecek diye düşünüyorum. Enflasyonu yen-
mek için de merkez bankaları resesyona razı olacaklar. 
2023 yılını bir resesyon ve dezenflasyon yılı olarak görü-
yorum. Enflasyon düşecek ama hedefe gitmek çok zor.
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değerlenme olduğu görüyoruz.  
Yaklaşık yüzde 40 dolayında bir 
değerlenme var. Bu da tekrar değer 
kaybetme potansiyelini barındırıyor. 

İhracatçı da bugün aynı şeyi söylüyor. 
ÜFE çok ciddi artmasına rağmen kurlar 
yatay kaldığı için ve bizim firmalar 
rakipler fiyat indirirken fiyat artıramadığı 
için rekabette çok ciddi zorlanıyorlar.  
Bu da çok sürdürülebilir değil. 

► YATIRIMCI BORSADA  
DİKKATLİ OLMALI

- Kurda faizde beklediğini 
bulamayanlar Borsa İstanbul’u 
çıkış ve kazanç yeri olarak gördü. 
Son dönemde her ay 1 milyon yeni 
yatırımcı borsaya koşuyor. Hisse 
fiyatları uçtu. Borsa İstanbul 2023’te 
aynı hızla yoluna devam eder mi?

- Çok ciddi negatif faiz sözkonusu 
olduğu için yatırımcı getiri amacıyla belli 
varlıklara yöneldi. Mevduat, bono, tahvil 
cazibesini kaybetti. Riskli varlıklara 
yönelim arttı. Konut bir noktaya kadar 
bunu destekledi. Ama konut fiyatları çok 
yüksek olduğu için belli gelir gruplarının 
konuta yönelmesi çok zor gözüküyor. 
Fiyatlar çok normal düzende çalışmadığı 
için alternatifsizlikten bu noktalara geldi. 
O açıdan Borsa İstanbul’da dikkatli ol-
mak zorundayız. Daha da çıkabilir ama 
yatırımcı temkinli olmak durumunda. 
Önümüzdeki süreçte borsada küçük bi-
rikimlerle de yatırım yapılabildiği ve çev-
rede çok pozitif örnek olduğu için cazip 
olmaya devam edebilir diye görülüyor. 

Büyük yatırımcı Borsa İstanbul’a 
dolar bazında bakıyor. Borsa 1.5 
centten 3 centin üzerine çıktı fiyat 
olarak. Enflasyonla gerçek bir 
mücadele görülmeden bundan sonra 
gideceği her yer risk oluşturabilir. 

► BÜYÜME OLURSA İŞSİZLİK AZALIR
- Hocam işsizlik verileri bu 

cephedeki durumun nasıl  
olduğunu gösteriyor? 

- Büyüme olduğu sürece işsizlik 
oranının düşmesini bekleriz. İlk altı 
ayda büyümenin yüzde 4’lere çıkması 
halinde yeni istihdam olanakları da 
ortaya çıkacaktır. İşsizlik artışını 
önlemek için kısa çalışma ödeneği gibi 
her türlü önlem gelebilir. İkinci yarıda 
karşılaşacağımız bir yavaşlama istihdam 
açısından olumsuzluk yaratacaktır. 

► EYT DÜZENLEMESİ  
SERVET ETKİSİ YARATACAK

- Toplu bir değerlendirme 
yapacağımız zaman, artık seçim 
sathı mailine girmiş olduğumuzu 
varsayarsak kimi seçim uygulamaları 
gündeme gelmiş gibi oluyor.  
Seçim dönemi ekonomisi belirgin 
olarak hangi özellikleri taşıyacak?

- EYT’de maaşların bağlanması, 
çalışırken emekli olanların kıdem 
tazminatları önemli ölçüde servet etkisi 
yaratacak. Büyüme tarafından talebi 
etkileyecek. Bütçe tarafına buradan 
ciddi bir yük gelecek. Ücretlerin 
büyüme tarafına olumlu yansıması 
olur. Enflasyon baz etkisiyle düşecek 
ama bu dinamikler baz etkisi bitince 
enflasyonu yukarı yönlü itecektir. ●

2023 İÇİN NE DEDİLER?

EYT’de maaşların bağlanması, çalışırken emekli olanların 
kıdem tazminatları önemli ölçüde servet etkisi yaratacak. 

Büyüme tarafından talebi etkileyecek. Bütçe tarafına buradan 
ciddi bir yük gelecek. Ücretlerin büyüme tarafına olumlu 
yansıması olur. Enflasyon baz etkisiyle düşecek ama bu 
dinamikler baz etkisi bitince enflasyonu yukarı yönlü itecektir.

Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu
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HABER

Türkiye 2022’de yüzde 13 artışla 254.2 milyar dolar 
ihracat yaparken, ithalatı yüzde 34 artışla 364.4 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı 

ise 110 milyar 186 milyon dolarla tüm zamanların rekor 
açığı oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2021’deki 
yüzde 83 seviyesinden 2022’de yüzde 70’e geriledi.

► İHRACAT RAKAMLARINI ERDOĞAN AÇIKLADI
2022 yılı ihracat verilerini Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan İstanbul’da açıkladı. Erdoğan’ın ihracat ve-
rilerini açıkladığı toplantıda Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve 
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabi Kaynak-
lar Bakanı Fatih Dönmez ile Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı Mustafa Gültepe hazır bulundu.

Erdoğan, “Küresel pazarlardaki yavaşlama ve parite-
nin olumsuz etkisine rağmen Türkiye ihracatta  
bir kez daha rekor tazeledi. Bu rakam Cumhuriyet tarihi-
mizin rekorudur. Türkiye’nin 2022 yılı ihracatı  
2021’e göre yüzde 12.9 artışla 254.2 milyar 
dolara yükseldi. Milli paramızla ihracat yaptığı-
mız ülke ve bölge sayısı 197’yi buldu” dedi.

► İHRACATTA İLK ÜÇ ÜLKE ALMANYA, ABD VE IRAK
TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise toplantı-

da yaptığı konuşmada, “Almanya, ABD, Irak, 
Birleşik Krallık ve İtalya en çok ihracat yap-
tığımız ilk 5 ülke oldu. En fazla ihracat artışı 

Türkiye’nin 2022 ihracatı 254.2,
ithalatı 364.4 milyar dolar oldu

İhracata ilişkin 2022 yılı rakamlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili bakan ve ihracatçıların katılımıyla açıkladı.

Dış ticaret açığı 110 milyar 186 milyon dolar-
la tüm zamanların rekor açığı oldu. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı ise 2021’deki yüzde 
83 seviyesinden 2022’de yüzde 70’e geriledi.

2022’DE EN ÇOK İHRACAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE (Milyon $)
                                                     Ocak-Aralık
 Sıra Ülke Adı 2021 2022 Pay % 
	 1	 Almanya	 19.311	 21.145	 8,3	
	 2	 ABD	 14.720	 16.882	 6,6
	 3	 Rusya		 5.774	 9.346	 3,7
	 4	 Irak	 11.126	 13.753	 5,4
 5 İngiltere 13.704 13.010 5,1
 6 İtalya 11.473 12.352 4,9
	 7	 Fransa	 9.111	 9.534	 3,8
 8 İspanya 9.620 9.651 3,8
	 9	 Romanya	 5.175	 6.951	 2,7
 10 İsrail 6.356 7.033 2,8

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 10 SEKTÖR (1000	$)
SEKTÖR 2021 İhracatı  2022  İhracatı Değ. %
	Otomotiv	Endüstrisi	 2.957.449	 3.156.839	 6,7%
	Kimyevi	Maddeler	ve	Mamulleri			 2.494.538	 2.703.341	 8,4%
 Hazırgiyim ve Konfeksiyon  1.808.065 1.709.022 -5,5%
	Elektrik	ve	Elektronik	 1.313.571	 1.492.008	 13,6%
	Çelik	 2.264.430	 1.339.548	 -40,8%
 Hub., Bak., Yağlı Toh. ve Mam.  948.837 1.124.775 18,5%
 Demir ve Demir Dışı Metaller  1.226.342 1.098.126 -10,5%
 Makine ve Aksamları 935.027 1.029.368 10,1%
 Tekstil ve Hammaddeleri 931.931 798.594 -14,3%
 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 712.895 757.963 6,3%

2022 DIŞ TİCARET VERİLERİ (Milyon dolar)
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sağladığımız ülkeler Rusya, Irak, ABD, Almanya ve 
Romanya olarak sıralandı. 162 ülkeye ihracatımızı 
arttırırken, 108 ülkede ihracat rekoru kırdık. 1 mil-
yar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı-
nı 52’ye çıkardık. 16 sektörümüz ihracat rekoruna 
imza atarken, 23 sektörümüzün ihracatı 1 milyar 
dolar sınırını aştı. 21 bin 501 firmamızı ihracat  
ailemize kattık. Bu firmalarımızla tam 3 milyar  
700 milyon dolarlık ihracata imza attık” dedi.

► KİLOGRAM BİRİM FİYATI 1.44 DOLARA YÜKSELDİ
Gültepe, TİM ve ihracatçı birliklerinin geçen yıl  

43 ülkede 72 ticaret heyeti düzenlediklerini, 38 alım 
heyetini Türkiye’de ağırladıklarını bildirdi. Ticaret  
ve alım heyetlerinde toplam 26 bin ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirdiklerini anlatan Gültepe, “Farklı 
sektörlerde yurt içinde ve yurt dışında toplam  
184 fuara katıldık. Birim ihracat değerimizi  
yüzde 14.7 artışla 1.44 dolara çıkardık” dedi. 

Gültepe, “Ülkemizin üretim potansiyelini 
dünyaya tanıtmak için yurt dışı faaliyetlerimizi 
artırarak devam ettireceğiz. Bu yıl 60 ülkede 
100 ticaret heyeti, 120 ülkeden 45 alım heyeti 
gerçekleştireceğiz. İhracatçı birliklerimizle 55 
ülkede toplam 250 fuara katılacağız” diye konuştu. 

► İHRACATÇIYA DAHA ÇOK FİNANSMAN DESTEĞİ VERMELİ
Cumhurbaşka-

nı Erdoğan’dan 
İstanbul’a yakışır mo-
dern bir fuar merkezi 
için müjde bekledikle-
rini belirten Gültepe, 
ihracat ailesinin eko-
nomi yönetiminden 
beklentilerini de şöyle 
sıraladı: “Sanayide 
kullanılan elektrik ve 
doğalgaz fiyatında 
yapılan indirimler yeni 
yıla başlarken hepi-
miz için büyük moral 

oldu. İhracat ailemiz adına size şükranlarımızı 
sunuyorum. Ancak rekabet gücümüzü koruyabil-
memiz için zatıalinizden bir bu kadar daha indirim 
bekliyoruz. İhracatta büyük hedeflerimizi gerçek-
leştirebilmemiz için üretim kapasitemizi artırmak, 
teknolojik alt yapımızı yenilemek durumundayız. 
Dolayısıyla Eximbank ve Merkez Bankası’nın bu 
süreçte uzun vadeli finansman kredileriyle ihra-
catçılarımıza daha çok katkı vermesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle ilgili 
bütün yatırımların bölge ayrımı gözetilmeksizin 
destek kapsamına alınmasını bekliyoruz. Şirketle-
rimizin sermaye yapılarının korunabilmesi için enf-
lasyon muhasebesi uygulamasının 2022’yi kapsa-
yacak şekilde öne çekilmesini istirham ediyoruz.”
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SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI (1.000 $)
                                                                                       SON 12 AYLIK 
SEKTÖRLER 2020 - 2021 2021 - 2022
I. TARIM 29.705.558 34.246.492
   A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 19.318.140 21.739.680
 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  9.146.823 11.473.748
 Yaş Meyve ve Sebze   3.080.372 2.953.662
	Meyve	Sebze	Mamulleri		 2.026.778	 2.525.539
	Kuru	Meyve	ve	Mamulleri			 1.568.816	 1.573.464
 Fındık ve Mamulleri  2.255.836 1.751.055
 Zeytin ve Zeytinyağı  309.435 495.838
 Tütün  782.478 829.174
	Süs	Bitkileri	ve	Mamulleri	 147.602	 137.201
   B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 3.398.253 4.066.046
 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 3.398.253 4.066.046
   C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 6.989.164 8.440.766
 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 6.989.164 8.440.766
II. SANAYİ 170.799.481 185.880.772
   A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 15.052.476 15.171.293
 Tekstil ve Hammaddeleri 10.141.869 10.358.778
	Deri	ve	Deri	Mamulleri		 1.731.504	 2.057.757
 Halı  3.179.102 2.754.757
   B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 25.423.259 33.524.626
	Kimyevi	Maddeler	ve	Mamulleri			 25.423.259	 33.524.626
   C. SANAYİ MAMULLERİ 130.323.747 137.184.853
 Hazırgiyim ve Konfeksiyon  20.240.570 21.205.484
	Otomotiv	Endüstrisi	 29.334.555	 30.995.808
	Gemi,	Yat	ve	Hizmetleri	 1.625.269	 1.453.284
	Elektrik	ve	Elektronik	 14.160.8691	 5.193.324
 Makine ve Aksamları 9.411.50 10.371.714
 Demir ve Demir Dışı Metaller  12.357.927 14.385.433
	Çelik	 22.246.796	 21.062.568
 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4.610.588 5.449.214
 Mücevher 6.791.937 5.855.832
 Savunma ve Havacılık Sanayii 3.210.141 4.395.997
 İklimlendirme Sanayii 6.192.720 6.680.530
 Diğer Sanayi Ürünleri 140.870 135.664
III. MADENCİLİK 5.927.697 6.469.002
 Madencilik Ürünleri 5.927.697 6.469.002
T O P L A M (TİM) 206.432.736 226.596.266
Kayıttan Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı	 18.781.722	 27.613.269
GENEL İHRACAT TOPLAMI 225.214.458 254.209.535

TİM Başkanı Mustafa Gültepe
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Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu 
ve üye ülkelerin 12 Aralık 2022’de üzerinde 
anlaştığı ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi 

Mekanizması (SKDM)-(Carbon Border Adjustment 
Mechanism-CBAM) 1 Ekim 2023’te yürürlüğe girecek. 
SKDM ilk olarak üçüncü ülkelerden ithal edilen  
demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum, elektrik  
ve hidrojen olarak 6 sektörde uygulanacak. 

Uzmanlar yetkilileri şöyle uyarıyor: “Bu düzenle-
me sonrası ihracatının yüzde 40-50’sini AB’ye yapan 
Türkiye’nin ivedi önlemler alması gerekiyor. Getirilen 
standartlarla ihracat ürünleri pahalılaşacak ve istenen 
standartlar yerine getirilmezse sıfıra inecek.”

► CBAM SERTİFİKASI ZORUNLU OLACAK
Düzenlemeyle AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) 

kapsamında AB ürünleri için ödenen karbon fiyatıyla ithal 
mallar için ödenen karbon fiyatını eşitlemek üzere bir 
mekanizma kurulacak. Bu mekanizmayla, AB’ye ithalat 
yapan şirketlere, üretim yaptıkları ülkede ödenen karbon 
fiyatıyla AB’deki karbon fiyatı arasındaki farkı ödemek 
için CBAM sertifikaları satın alma zorunluluğu getirilecek.

AB üyesi olmayan ülkelerin iklim hedeflerini yükselt-
melerini teşvik etmeyi amaçlayan düzenlemeden AB ile 
aynı iklim hedefine sahip ülkeler etkilenmeyecek.  
Bu ülkeler CBAM sertifikası almadan AB’ye ihracat yapa-
bilecek. Yeni kurallarla, üretimin AB’den daha yumuşak 
iklim ve çevre politikalarına sahip ülkelere kaymasını 
engellemeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

► WTO KURALLARINA TAM UYUMLU OLACAK
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarına tam uyumlu 

olacak şekilde tasarlanacak CBAM, 1 Ekim 2023’ten 
itibaren geçerli olacak. Bu çerçevede, ithalatçının 
yükümlülüklerini raporlamasını içeren sınırlı bir  
geçiş dönemi uygulanacak, geçiş sürecinin bitiş  
tarihi ise gelecek müzakerelerde netleşecek.

CBAM ilk olarak demir-çelik, çimento, alüminyum, 
gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerinde uygulanacak. 
AB’nin emisyon ticareti sistemi kapsamında sera 
gazı salımına yönelik ücretsiz limit alan şirketlerin 
izinlerinin aşamalı yürürlüğe girmesi için AB ülkeleri 
ve AP tarafından resmen onaylanması gerekiyor. AB, 
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile karbon 
fiyatlandırma sistemine sahip olmayan ülkelerden 
gerçekleştirilen yüksek karbon ayak izine sahip  
malların ithalatını izlemeyi ve azaltmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin AB’ye ihracatını
zorlaştıran düzenleme: CBAM

AB, 1 Ekim 2023’ten itibaren sınırda karbon 
vergisi uygulamaya hazırlanıyor. Sınırda 
Karbon Düzenlemesi Mekanizması öncelikle 
altı sektörü kapsayacak. SKDM ilk olarak 
üçüncü ülkelerden ithal edilen demir-çelik, 
çimento, gübre, alüminyum, elektrik ve 
hidrojen olarak 6 sektörde uygulanacak.

Sınırda Karbon Düzenlemesi  
Mekanizması (CBAM) Nedir?

CBAM; “Karbon kaçağı riski olan” ürünlerin AB’ye ihraç 
edilmesi sırasında sahip olduğu karbon yoğunluğuna göre 
vergilendirilmesini hedefleyen bir mekanizmadır. Aynı 
zamanda AB’deki üreticilerin karbon mevzuatları zayıf 
olan veya bu konuda herhangi bir düzenlemesi olmayan 
ülkelere yönelmesinin de önüne geçilmesi sağlayarak hem 
bölgesinde üretilen ürünlerin hem de ithal ettiği ürünlerin 
karbon maliyetlerini eşitlemeyi amaçlar.

NASIL UYGULANACAK? CBAM kapsamındaki AB 
ithalatçıları ithal ettikleri ürünleri bildirerek karbon sertifikala-
rını alabilecekler. Sertifika ücretleri ise AB Emisyon Ticaret 
Sisteminin (ETS) haftalık ton başına CO emisyon açık 
artırma ücretine göre belirlenecek. Komisyon tarafından 
teklif edilen yönetmeliğin, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe 
girmesi, 31 Aralık 2025’e kadar iki kademeli bir geçiş süreci 
ve 1 Ocak 2026’dan itibaren ise tam olarak uygulanması 
planlanıyor. Her yılın 31 Mayıs gününe kadar; bir önceki 
yılda ithal edilen ürünlerde bulunan sera gazı emisyonlarının 
miktarı, bu emisyonları karşılayacak CBAM sertifikası sa-
yısının bildirilmesi gereklidir. Her bir sertifika bir ton karbon 
emisyonuna denk gelmektedir. (https://www.metsims.com)
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Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki 
Şarm El-Şeyh kentinde 6 
Kasım 2022’de başlayan ve 

18 Kasım 2022’de sona eren Birleşmiş Milletler İklim De-
ğişikliği Taraflar Konferası’nda  (COP27) emisyon azaltımı 
konusunda anlaşma sağlanamadı. Konferansa AB ülkeleri 
ile Türkiye, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Japonya ve 
Kanada’nın da aralarında yer aldığı taraf ülke hükümetle-
rinden ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler katıldı.

 COP27’de Emisyon Azaltımı, Adaptasyon, Finans 
ve İşbirliği olmak üzere dört başlıkta sorunlar ele alın-
dı.  Zirvede, Hasar Fonu için anlaşma sağlandı fakat 
emisyonların azaltılması konusunda COP26’nın ilerisine 
geçilemedi. COP’da küresel emisyonlarının 2030 yılına 
kadar yarıya inmesi, 2050 yılına ulaşıldığındaysa sıfıra 
indirgenmesi kararı alınmıştı. Kömür kullanımının aşa-
malı olarak azaltılması, adil geçişi sağlamak adına  
hiçbir ülkenin geride bırakılmaması ve karbon emisyonla-
rının düşürülmesi yönünde kararlar alınmıştı.

Ancak COP27’de ağırlıklı olarak dünya nüfusunun 
yaklaşık yarısının iklim değişikliğinin etkilerine karşı 
savunmasız olmasının altı çizildi. Herhangi bir anlaşma-
ya varılamadan sona erecek konferansta son anda İklim 
Hasarı Fonu için son anda anlaşmaya varıldı. Anlaşma 
200 ülkenin imzasıyla onylandı. AB sonuç bildirgesine 
“karbon emisyonlarının azaltılmasının güçlendirilmesi” 
maddesinin eklenmesini talebi ise kabul edilmedi.

Konferansa AB ülkeleri ile Türkiye, Avustralya,  

Yeni Zelanda, ABD, Japonya ve Kanada’nın da araların-
da yer aldığı taraf ülke hükümetlerinden ve sivil toplum 
örgütlerinden 35 bin dolayında katılım gerçekleşti.

► EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ
27. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP27) 

gelişmekte olan ülkelere finansman desteği sağlanması 
için “Kayıp ve Zarar Fonu” kurulması kararını 
değerlendiren SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
Ebru Dildar Edin, “COP27’de bir ilk gerçekleştirilerek 
iklim krizi kaynaklı doğal afetlerden zarar gören ülkelere 
ödeme sağlanması için alınan Kayıp ve Zarar Fonu 
kurulması kararı iklim adaletinin sağlanması adına 
bugüne dek atılan en önemli adımlardan biridir” dedi.

İklim Değişikliği zirvesinde 
emisyon azaltım adımı gelmedi

İklim Zirvesi’nde 
Türkiye oturumu

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programının bu yılki kaza-
nanları belli oldu. Deloitte’un 1995 yılından bu yana dünya 

çapında yürüttüğü Deloitte Teknoloji Fast 50 programı Türkiye’de 
hızla büyüyen teknoloji şirketlerini belirliyor. Liste hazırlanırken 
şirketlerin son üç yıldaki net satış gelirlerindeki büyüme oranla-
rı değerlendiriliyor. Meta işbirliği ile bu yıl 17’ncisi düzenlenen 
Deloitte Teknoloji Fast 50 Programının bu yılki birincisi, son 
bir yılda yüzde 8 bin 545 büyüme gösteren ShipEntegra oldu. 
ShipEntegra’yı yüzde 3 bin 49 büyüme gösteren Mentor4B ve 
yüzde bin 511 büyüme oranına ulaşan Madduck takip etti.

► 3 ALANDA ÖZEL ÖDÜL VERİLDİ
Programda bu yıl da gelirleri 40 milyon Euro ve üzerinde 

olan teknoloji şirketlerine ‘Big Stars Ödülü’ verildi. Ödüle hak 
kazanan firmalar sırasıyla ASELSAN, General Mobile, İnnova 
Bilişim Çözümleri, Paycell ve Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri 
oldu. Kadının teknoloji sektöründeki istihdamını destekleyen 
firmalara verilen ‘Meta Teknolojide Kadın’ ödülünü yazılım 

firması Hitit alırken, topluma ve çevreye yarattığı etkiyle  
en fazla öne çıkan teknoloji firmaları için verilen ‘Deloitte  
Etki Ödülü’nün sahibi ise Asay İletişim oldu.

► ASLANTAŞ: LİSTEYE GİREN FİRMALAR  
ARASINDA YAZILIM FİRMALARI AĞIRLIKLI 

Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi 
Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı ko-
nuşmada, pandemi sonrasında yaşanan global 
ekonomik kriz ve bölgesel gelişmelere rağmen 
Türk teknoloji sektöründeki şirketlerin bir kez 

daha üstün bir büyüme performansı gösterdiklerini belirtti. Bu yıl 
listeye giren her Türk şirketinin yüzde 100’ün üzerinde büyüdü-
ğünü belirten Aslantaş, “Listemizin yüzde 60’ını yazılım firmaları 
oluşturuyor. Aralarında rekor büyümeler elde edenler var. Bu da 
Türk teknoloji firmalarının sadece Türkiye’de değil küresel olarak 
da birçok soruna çözüm getirdiklerini ve bu sayede ürettiklerinin 
küresel piyasalarda talep gördüğünü gösteriyor” dedi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi ShipEntegra
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
2022 yıllık enflasyon rakamla-
rını tüketici fiyatlarında (TÜFE) 

yüzde 64.27, yurt içi üretici fiyatların-
da (ÜFE) yüzde 97.72 olarak açıkla-
dı. Buna göre, TÜFE Aralık 2022’de 
aylık bazda yüzde 1.18 artarken, 
Yİ-ÜFE yüzde 0.24 azalış gösterdi.

TÜFE ‘de bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 64.27, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 64.27 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
72.31 olarak gerçekleşti.

TÜFE’de bir önceki yılın aynı 
ayına göre en az artış gösteren 
ana grup yüzde 25.87 ile giyim ve 
ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir 
önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek  
olduğu ana grup ise yüzde 79.83 ile konut oldu.

► ÇEKİRDEK ENFLASYON
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) ise yıllık bazda 

yüzde 57.68, Aralık ayında yüzde 1.94 oldu. İşlenmemiş 
gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 
TÜFE’deki değişim, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya 
göre yüzde 1.94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
57.68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57.68 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 62.93 olarak gerçekleşti.

► İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 78.66 ARTTI
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2022’de yıllık 

yüzde 97.72 arttı, Aralık ayında yüzde 0.24 azaldı.  
Yİ-ÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 97.72, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97.72 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 128.47 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimler şöyle oldu; 

madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 122.92, imalatta yüzde 
78.66, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 284.99 
ve su temininde yüzde 130.34 artış olarak gerçekleşti. Ana 
sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde  
70.91, dayanıklı tüketim malında yüzde 78.57, dayanıksız 
tüketim malında yüzde 101.63, enerjide yüzde 224.67 ve 
sermaye malında yüzde 65.16 artış olarak gerçekleşti.

► ELEKTRİK FİYATLARI YÜZDE 285 ARTTI
Yıllık en düşük artış; yüzde 33.10 ile ana metaller, yüzde 

49.70 ile metal cevherleri, yüzde 54.97 ile bilgisayarlar ile 
elektronik ve optik ürünler alt sektörlerinde gerçekleşti. 
Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 
284.99, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 
180.52, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde  
173.20 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Enflasyon 
TÜFE’de 
yüzde 64.2, 
ÜFE’de 97.7

YILLIK TÜKETİCİ ENfLASYONU (%)

YILLIK ÜRETİCİ ENfLASYONU (%)

TÜfE’DE ANA HARCAMA GRUPLARINA GÖRE YILLIK ARTIŞ (%)

ÜfE’DE TEMEL SEKTÖRLERDE YILLIK ARTIŞ (%)
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Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası tedarik zincirinde 
iş ilişkileri kurabilmek ve lojistik sektörünün paydaşlarını 
bir araya getirmek açısından en güçlü platform olarak 

kabul edilen ve 16-18 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleşen Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, 
bu yıl rekor düzeyde ziyaretçiyi ağırladı. logitrans lojistik 
sektörünün hemen hemen tüm paydaşlarına ev sahipliği 
yaparken, Türkiye’nin lojistikte Avrasya bölgesinde stratejik 
konumunu daha da pekiştirdiği gerçeği bir kez daha teyit edildi.

Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezinde Eko Fuarcılık 
ve Messe Münih ortaklığı olan EKO MMI Fuarcılık tarafından 
düzenlenen ‘Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’ 
kapsamında, 4’ü pavilyon şeklinde olmak üzere 23 ülkeden 
171 şirket ve kuruluş, her biri birbiriyle yarışan görkemlilikteki 
standlarıyla müşterileri ve paydaşlarıyla buluştu. Bir önceki  
yıla göre ciddi bir ziyaretçi artış oranını yakalayan  
logitrans’ı üç gün süresince 16 bin 724 kişi ziyaret etti.

► LOJİSTİK GELİRİNİN ARTMASINDA ÖNEMLİ BİR KALDIRAÇ
Fuarın, katılımcı ve ziyaretçi sayısı ile yaratılan katma 

değer açısından büyük bir başarıya imza attığını belirten EKO 
MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, Türkiye’nin Avrasya 
bölgesinde hem bir lojistik üs hem de uluslararası tedarik 
zinciri üssü olduğu gerçeğinin artık tartışılmaz hale geldiğine 
dikkat çekti. Altun, Türkiye’nin mal ihracatıyla birlikte büyüyerek 
uluslararası lojistik gelirlerini 2025’de 20 milyar dolara,  
2030’da 30 milyar dolara yükseltme hedefine ulaşmada 
logitrans Fuarı’nın önemli bir kaldıraç olduğunu söyledi.

logitrans’ın bu süreçte lojistiğin tüm tarafları için katma 
değer yaratan güçlü bir platform olduğunu ve katılımcı kuru-
luşların fuarda yeni müşteri ilişkileri kurmanın yanı sıra mevcut 
ilişkilerini de iyice güçlendirme fırsatı yaratmalarından büyük 
mutluluk duyduklarını ifade eden EKO MMI 
Fuarcılık’ın İdari Direktörü İlker Altun şu 
değerlendirmede bulundu: 

“logitans bu kez yeni bir fuar alanında 
Yenikapı’da gerçekleşti. Fuara katılım 
gösteren kuruluşların standları ve teşhir 
alanları gerçekten çağdaş ve fonksiyonel 
tasarımları ve iyi kurgulanmış mimari öge-
leriyle çok renkli bir fuar ortamının yaratıl-
masına ciddi bir katkı yaptılar. Kelimenin 
gerçek anlamıyla, logitrans lojistik sek-
törünün hemen her kesiminden ziyaretçi 

akınına uğrarken, katılımcı standları da doldu taştı. Tüm  
standlar çok yoğun müşteri görüşmelerine aracılık etti.”

► SENGER: TÜRKİYE’NİN ÖNEMİNİ BELİRGİNLEŞTİRİYOR
Türkiye’nin coğrafi önemini yıllardır bildiklerini ve vurgula-

dıklarını belirten Messe München Yönetim Kurulu Üyesi Falk 
Senger, açılış töreninde yaptığı konuşmada; “Türkiye’nin önemi 
hiç bugün olduğu kadar belirgin olmamıştı,” diyerek şunları 
söyledi:“Pandemi sonrası dünyanın ilk lojistik fuarı logitrans 
olmuştu. Fuarlar birçok kişi tarafından sorgulandı. Ama  
burada gördüğümüz şey çok farklı. Canlı, renkli ve yüz yüze  
iş yapma günleri geri döndü. Ayrıca bu ihtisas fuarına baktığı-
mızda, her zamankinden daha güçlü olduğunu da görüyoruz. 

► NUHOĞLU: LOJİSTİK SEKTÖRÜ TEK TAŞ PIRLANTA GİBİ
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin 

Nuhoğlu ise “Bu fuar çok önemli” diyerek başladığı konuşmada, 
“Önemli olduğu kadar da anlamlı bir fuar olan logitrans, güçlü 
işbirlikleri geliştirmek için de iyi bir fırsat. Bölgesel işbirliklerinin 
gelişiminde son derece en önemli olan lojistik sektörü, ülkenin 
tüm sektörleri içinde tek taş pırlanta gibi duruyor” dedi. 

► ULUSOY: TÜRKİYE’NİN KONUMU DOĞRU KULLANILMALI
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri 

Derneği (UTİKAD) Başkanı Ayşem Ulusoy, “Sektörümüz 
gelişmeye çok açık ve büyük bir potansiyele sahip.  
Türkiye’nin jeopolitik konumunun iyi değerlendirilmesi 
gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Filolarımızı güçlendirmeli,  
yeni pazara girecekleri desteklemeliyiz. Kombine taşımacılığın 

artması için çalışmalar yürütülmeli.” 
Uluslararası alanda önemli bir ilerleme 

kateden ve küresel hava kargonun en 
önemli oyuncularından biri haline gelen 
Turkish Cargo ile Lufthansa Cargo, Dachser, 
Arkas, DSV ve DFDS gibi logitrans’ın 
vitrin katılımcılarının yanı sıra Türk lojistik 
sektörünün diğer dev isimleri de fuarda yer 
aldı. . EKO MMI yetkilileri, 15-17 Kasım 
2023’de yapılacak olan logitrans Fuarı için 
neredeyse şimdiden hazır olduklarını belirtti.

Avrasya Bölgesi’nin lojistikteki en büyük 
buluşması logitrans Fuarı’nda gerçekleşti
İstanbul Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde 
16-18 Kasım tarihlerinde 15’incisi düzenlenen logit-
rans Fuarı’na bu yıl 23 ülkeden 171 şirket katılırken, 
ziyaretçi sayısında da rekor artış yaşandı.  Uluslara-
rası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nı üç günde 
16.724 kişi ziyaret etti. logitrans’ın ana gündemi  
ise Türkiye’nin lojistikte artan önemi oldu.
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AV. MURAT EREN

2022 yılı çalkantılı haberlerin ortaya 
çıktığı, birçok ticari ve hukuki riskle 
uğraşmak zorunda kaldığımız bir 

yıl oldu. Özellikle,  COVID-19 pandemisi, 
kırılgan jeopolitik ve ekonomik şartlar, iş 
gücü kısıtlamaları ve grevler, limanlardaki 
sıkışıklıklar, konteyner teminindeki 
sınırlamalar, olağan üstü navun/taşıma 
masrafları, Ukrayna’da devam eden 
savaş, yayılan enflasyon ve hammadde 
arzının kısıtlanması, enerji azlığı, çip 
krizi en başta gelen sorunlardır. Doğal 
kaynaklara karşı artan talep uluslararası 
ticareti olumsuz etkiledi, tedarik zincirlerini 
çökertti ve bizi devam eden sorunlar 
yığını ile 2023’e doğru taşıdı. 

Bu süreçte hukukçu bakış açısı ile 
yaşadığımız ve 2023’te yaşayacağımız 
bazı vakaları siz değerli okuyucularım için 
aşağıda listelemeye çalıştım:

Öncelikle, Brexit’in yeni bir korumacı 
rejime evrilmesi Birleşik Krallıkla ticareti 
olumsuz manada değiştirmiştir. “Customs 
Handling of Import and Export Freight 
(CHIEF)” sistemi ve “Customs Declaration 
Service ( CDS)” sistemi bu ülke yapılan 
ticaretin doğasını değiştirdi. Bu süreçle 
birlikte yeni sistemler ve usullerle tanışan 
ihracatçılarımız, İngiliz gümrüklerindeki 
gecikmeler ve süreçler dolayısı ile 
beklenmeyen ardiye, demuraj, iade gibi 
lojistik kaynaklı hukuki meselelerle karşı 
karşıya kaldılar. Ne yazık ki ihracatçılar, 

bu haksız maliyetlerin birçoğunu  
ödediler. Çünkü ihracatçımız uluslararası 
ticaret hukukunun kendilerine bahşettiği 
hakları bilmemekteler ve sadece 
mallarının taşınması bir lütuf olarak  
görüp özellikle yabancı taşıyanların 
taleplerini şartsız kabul etmektediler. 
Halbuki bu taleplerin bir çoğunun  
haksız olduğu, bu gecikmelerden 
ithalatçıların sorumlu olduğu durumların 
büyük ağırlık taşıdığı da bir gerçektir. 

İkinci olarak, politik gerginliklerin bir 
sonucu olarak yaptırımlar ve devlet 
müdahalelerin etkisiyle mücadele 
ettiğimiz bir yıl geçirdik.  Rusya, İran ve 
Çin’in, Amerikan-Batılı finansal sistem 
kullanılarak uygulanan ticari yaptırımlar 
sebebiyle zorlandığı bir dönem yaşadık.

Uluslararası Ticaret Hukuku 
açısından 2023 yılı için tavsiyeler

Fiyat ve kalite en büyük paza-
rımız olan Avrupa için artık be-
lirleyici olmaktan çıkmaktadır. 
Uluslararası ticarette, geçmiş 
yüz yılın vizyonunu taşıyanların 
değil, “Sürdürebilirlik” ve “Etik 
standartlara” uyan, hukukun her 
türlü şekline uyum sağlamış ihra-
catçılarımızın göz bebeği olduğu 
yeni bir dönem başlamaktadır.

Uluslararası Ticaret Hukuku 
Uzmanı Murat Eren



► KAZANÇLI MI YOKSA ZARARDA MIYIZ?
Türkiye olarak bu süreçten kazançlı 

mı yoksa zararlı mı çıktığımız konusunda 
bir değerlendirme yapmak için henüz 
erken. Ama şöyle bir gerçek var: Kıymetli 
maden, gemi inşa, liman işletmeleri, 
taşıma, enerji, metaller, teknoloji, petrol ve 
petrol ürünleri, otomotiv ürünleri, üretim 
yazılımları mal ve hizmetleri tedarik eden 
sektörlerin ambargo kapsamına alındı. 
Ambargo kapsamında olmayan gıda, 
ilaç, medikal ve tarımsal ürünlerde ise 
özellikle yaptırıma tabi kişiler ile bağlantılı 
acente, broker, şirket aracı gibi ticari 
aktörler ile iş yapılmasının veya Batılı 
finansal sisteminin kullanılmasının da 
yaptırımın sonuçlarından etkilenebileceği 
bir dönemden geçiyoruz.
► FİNANSAL KURULUŞLAR DİKKATLİ

Bu bağlamda ülkemizdeki finansal 
kuruluşların (Bankalar, Sigorta Şirketleri, 
Faktoring Şirketleri, Menkul Kıymetler 
Aracıları, Yatırım Şirketleri/Fonları) ABD 
pazarı ve finansal kuruluşlarıyla olan 
ilişkileri gereği yaptırımlarla ilgili olarak 
çok dikkatli ve titiz davrandıklarına tanık 
oldum. Takip ettikleri işlemlerde yaptırıma 
tabi kişi veya şirketlerle ilgili olarak en 
ufak bir iz, ibare, isim, imza görmek 
istemediklerini, bu tür işlemleri yapmaktan 
veya dahil olmaktan kaçındıklarını, bu 
kaçınmanın zaman zaman yaptırımlardan 
ve sonuçlarından daha ileri gittiğini 
üzülerek tespit etttim. Bu şartlar altında 
nasıl ticaret yapacağız sorusuna cevabım 
şudur: “Due Diligence is a key“. Yani 
yaptırıma tabi ülke vatandaşları ve 
şirketleriyle her ticari faaliyetimizde, 
doğru soruları yönelttiğimizi, doğru 
dokümantasyon yapıldığını, herhangi bir 
olumsuzluk halinde bu duruma bilerek ve 
isteyerek düşülmediğini, kurallara uyum 
konusunda çabalandığını gerektiğinde 
kanıtlarıyla birlikte göstermeliyiz. 
► ABD’Lİ PAMUK İHRACATÇISININ OYUNU

Üçüncü olarak,  bu yıl pamuk 
ithalatçımızın başına gelen, uğraşmak 
zorunda kaldığımız ve hepimiz için ibretlik 
bir konudan söz etmek istiyorum. Genel 
olarak ülkemiz üretim/tekstil sektörünün 
kullandığı pamuk yüzde 50 oranında 
ithalata bağımlıdır. Bu ithalatın yaklaşık 
3 milyar dolarlık kısmı da ABD’den 
karşılanmaktadır. Ancak 2022 yılı içinde 
ülkemizin ithalatçılarıyla ABD’li satıcılar 

arasında bir ‘Sözleşme krizi’ yaşandı. 
Temin ettiğim bilgilere göre, “ABD’li 
üreticiler, siparişlere yetişemeyen Türk 
iplikçilerle 9 ay (Nisan 2022)  önce 
sözleşme yaparak 3 dolardan pamuk 
satmıştır. Ancak ‘olmayan pamuğu’ 
sattıkları sonradan anlaşılmış. ‘Açığa 
satış’ yaptıkları için operasyonel ve  lojistik 
sıkıntıları gerekçe göstererek malları 
göndermemişler. 9 ay boyunca ithalatçıları 
sürekli oyalayan ABD’li üreticiler, şu 
anda fiyat 1.5 dolara kadar gerilemesine 
rağmen kontrat şartlarını suiistimal  
edip 3 dolarlık fiyatı dayatmaktırlar.” 

Bu sıkıntının ülkemize maliyeti 550 
milyon dolar olarak ifade edilmekte 
ve her zaman olduğu gibi devletten 
yardım istenmektedir. İddialara göre 
ticari ilişkilerde Liverpool merkezli “The 
International Cotton Association (ICA)” 
matbu sözleşmesi kullanılmıştır. Bu 
sözleşmeler ithalatçıların beyanına göre  
“tek taraflı satın almak  yükümlülüğü 
oluşturan ilişkiler” olarak belirtilmiş ve   
bu sözleşmelere tabi satışlarda “tek  
taraflı öyle bir 8-9 ay geçse de malı  
almak zorunda olduğu iddia ediliyor”. 
► SÖZLEŞMELERE ÇOK DİKKAT ETMELİ

Ancak ben sözleşmeleri ayrıntılı 
inceledim. Bu dökümanların kamuya açık, 
sürekli güncellenen dökümanlar olduğunu 
ve süreçlerin bu şekilde olmadığını 
üzülerek tespit ettim. Sonuç olarak, 
verdiğim onlarca eğitimde, katıldığım 
yüzlerce toplantıda gördüm ki bizim 
ihracatçılarımızın sözleşmelere hele 
hele uluslararası satış sözleşmelerine 
bakışı “zaman kaybı, etkisiz, formalite, 
gereksiz” düşüncelerinden öteye 
geçememektedir. Bu yüzden ya ticaretin 
karşı tarafı kendilerine dayatırsa 
imzalamakta, mümkün ise hiçbir şey 
imzalamamaktadırlar. Hatta hiçbir şey 
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imzalamayı bir marifet olarak gören bununla 
övünen birçok ihracatçımızla karşılaştım.  
Ne yazık ki bu maharet ve marifetleri kendi 
değerlerini düşürmeleri bir yana ülkemizin 
değerli kaynaklarını yurtdışına neredeyse 
karşılıksız hatta üstüne para vererek 
transfer edilmesine vesile olmaktadırlar.  

Kendini mızrağın ucu sayan çok az 
sayıdaki değerli üstadlarım ve kıymetli 
meslektaşlarıma müdahale şansı verilen çok 
küçük bir kısım işlemde bu tür istenmeyen 
durumları engellemektedir. Bu açıdan, karşı 
tarafın yolladığı sözleşmeyi incelemeyip 
gözü kapalı imzalayan, “proforma faturayı” 
ihracatın kalbi sanan, ülkemizde esip  
gürleyip ticaretin karşı tarafın haksız 
eylemlerine süküt eden, yapılan anlaşma 
kağıda döküldüğünde anlaşma bozluyor  
diyen işadamlarımıza daha sağlıklı ihracat için 
biraz daha çaba harcamalarını öneriyorum.  
► ETİK DEĞERLER VE  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÖNEMİ

Dördüncü olarak, Uluslararası ticaret,  
COVID pandemisi sonrasında gelişen (bence 
devam ediyor),  jeopolitik risklerin baskısı 
altında, tedarik zincirlerinin yönetimine  
“Etik değerler” ve “Sürdürülebilirliğe”  
hukuki düzenleyici ortam oluşturmuştur.

Örneğin, Birleşik Krallık’ta bulunan 
perakendeciler son 12 ay içinde  
7.1 milyar sterlinlik sözleşmeyi etik ve 
sürdürülebilirlik standartlarına uyum 
yapılmadığı için iptal etmişlerdir. 

Ek olarak, pandemi çevre standartlarına, 
sürdürülebilirliğe ve yönetişime artan oranda bir 
önem veren yeni uluslararası ticaret anlayışını 
beraberinde getirip ticari faaliyetin önceliklerini 
değiştirmiştir. 300 perakende yöneticisi üzerinde 
yapılan çalışmaya göre yüzde 51 oranında 
katılımcı “sürdürülebilirliğin” geçmiş 2 yıla göre 
çok daha önemli olduğunu düşünürken, yüzde 
49 oranında katılımcı “etik standartların” da  
çok daha önemli olduğunu düşünmektedir. 

Aynı çalışma, tedarikçiler açısından  
sözleşme iptallerinin sebeplerini incelemiş, 
aşağıdaki rakamları bulmuştur:

- Yüzde 39 sürdürülebilir olmayan  
materyalin kullanılması. 

-Yüzde 37 adil olmayan çalışma şartları. 
- Yüzde 32 etik ve sürdürülebilir standartları 

izleyen taraflara üyeliğin olmaması. 
Bu açıklamalarımız ışığında, Birleşik 

Krallık’da  “UK Modern Slavery Act”, Fransa 
“The French Duty of Vigilance Law” and 
Almanya’da “Germany Act on Corporate  
Due Dilligence Obligations in Supply Chains” 

uluslararası tedarik zincirlerinin insanı ve 
çevresel etik standartları karşılanmasını 
zorunluluk haline getiren kanunlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
► ALMAN TEDARİK ZİNCİRİ  
KANUNU YÜRÜRLÜKTE

Örneğin “Alman Tedarik Zinciri Kanunu”  
1 Ocak 2023 itibari ile yürürlüğe girmiştir.  
En büyük ticaret partnerimiz olan  
Almanya bu kanunla; 

• Çocuk işçiliğin yasaklanması,
• Zorla çalıştırmanın ve insan ticaretinin 

yasaklanması,
• Ayrımcılığın yasaklanması,
• Yetersiz ücretle çalıştırmanın yasaklanması, 
• İşkencenin yasaklanması, 
• Civa içerikli ürünlerin üretiminin 

yasaklanması, 
• Bazı zararlı maddelerin ihraç/ithalatının 

yasaklanmasını amaçlamaktadır. 
Bu amaca erişmek için firmaların, 

sorumluluklarını tanımlanmasını, insan 
haklarıyla ilgili iç politikaların oluşturulmasını  
ve raporlamanın yapılması gibi risk yönetim 
sistemi kurmasını öngörmektedir. Yasanın  
ihlal edildiği takdirde ağır mali cezalarla  
birlikte kamu ihalelerinden yasaklanma  
gibi önlemler tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, fiyat ve kalite en büyük 
pazarımız olan Avrupa için artık belirleyici 
olmaktan çıkmaktadır. Uluslararası ticarette, 
geçmiş yüz yılın vizyonunu taşıyanların değil, 
“Sürdürebilirlik” ve “Etik standartlara” uyan, 
hukukun her türlü şekline uyum sağlamış 
ihracatçılarımızın göz bebeği olduğu yeni 
bir dönem başlamaktadır. Diğer bir ifade ile 
güvene, istikrara ve yatırıma çok ihtiyacımız 
olan bu günlerde Türkiye’nin yeni  
hikayesinin uluslararası ticaret hukukuna  
uyum sağlamış, sürdürülebilirlik ve etik 
standartlara dayanmış ticaret insanlarınca 
oluşturulacağını düşünüyorum. 
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Mevzuat Uyum Derneği 
Başkanı Gürdoğan Yurtsever



UYUMLAŞTIRMA

Mevzuat Uyum Derneği Başkanı Gürdoğan Yurtsever:

Mevzuata uyum, kuruluşlar 
için temel öncelik haline geldi

Gürdoğan Yurtsever, “Mevzua-
ta uyum, kuruluşların yönetim 
kurulu üyeleri ve üst yöneticileri 
öncelikli olmak üzere tüm çalı-
şanların en önemli rol ve sorum-
lulukları arasında bulunuyor. 
Ayrıca, birçok kuruluşta mevzuat 
uyum bölüm ve birimleri faaliyet 
gösteriyor. Mevzuat uyumunun 
günümüzde ulusal ve uluslararası 
kuruluşlar açısından en temel ön-
celik haline geldiğini ifade etmek 
yanlış olmayacak” dedi. 

GİRAY DUDA

Mevzuatın uygulamadaki farklılıkları 
uzun süreden beri çok tartışılır. 
Bu nedenle kimi kurum ve 

kişilerin haksız yere zarar gördükleri iyi 
bilinir. Kurum ve kuruluşların mevzuata 
tam ve doğru uyumlarına katkı sağlamak 
amacıyla iki yıl önce kurulan Mevzuat Uyum 
Derneği’nin Başkanı Gürdoğan Yurtsever’le 
bu alandaki çalışmalarını, düşüncelerini ve 
hedeflerini konuştuk. 

- Sayın Yurtsever, Mevzuat Uyum 
Derneği yakın zamanda kurulan bir 
dernek. Bu derneğin kuruluş  
amacını bize anlatır mısınız?

- Öncelikle teşekkür ediyorum. 
Belirttiğiniz gibi Mevzuat Uyum Derneği 
(Compliance Association) 9 Eylül 2020 
tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başladı. 
Kuruluşundan itibaren de büyük bir ilgi 
gördü. Faaliyetlerimiz ve üye sayımız hızla 

artıyor. Derneğimizin kurulma fikri esas 
olarak kurum ve kuruluşların mevzuat 
düzenlemelerine tam ve eksiksiz uyum 
sağlamaları, bu şekilde cezalardan, maddi 
ve itibar kayıplarından korunmaları, hedef 
ve stratejilerini mevzuat düzenlemelerine 
uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri 
sürecinde yaşanan metodolojik boşluklar ve 
aksaklıkların giderilmesi, iyi uygulamaların 
geliştirilmesi ve paylaşılmasıyla bu 
alanda faaliyet gösteren mevzuat uyum 
profesyonellerinin mesleki gelişimlerine 
katkı sağlanması ihtiyacından ortaya çıktı.
► KURULUŞ AMACIMIZ

Derneğimizin kurulma amacı; yasaların, 
kamu kurumları ve düzenleyici otoriteler 
tarafından yapılan mevzuat düzenlemeleri 
ile alınan kararların, uluslararası 
standart, tavsiye ve düzenlemelerin 
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etkili şekilde uygulanması, mevzuata 
uyumun sağlanması ve geliştirilmesi 
konusunda rehberlik etmek, çalışmalar 
gerçekleştirmek ve iyi uygulamaların 
savunuculuğunu yaparak mevzuat uyum 
fonksiyonunun geliştirilmesini, mesleğin 
tanıtımı ve konumunun güçlendirilmesini, 
mesleğin nitelikli meslek mensupları 
tarafından yürütülmesini ve üyelerinin 
mesleki gelişimlerini sağlamak, bu şekilde 
mesleğe, meslektaşlara, kurumlara, 
ülkemize ve mevzuat uyum fonksiyonunun 
uluslararası gelişimine katkı sağlamaktır.
► MEVZUAT UYUM ALANINDA  
REFERANS MERKEZİ OLMAK

Dünyada “compliance” olarak 
bilinen, büyük önem atfedilen ve önemi 
giderek artan fonksiyon ve çalışma 
alanının ülkemizdeki temel aktörü olarak 
Mevzuat Uyum Derneği “Mevzuat uyum alanında ulusal ve 
uluslararası referans merkezi olmak” vizyonu ve “Mevzuat 
uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek 
ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı 
liderlik yapmak” misyonu ile çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğimiz, bu vizyon ve misyonu doğrultusunda, 
mevzuat uyum faaliyetlerine kılavuzluk etmek, katkı 
sağlamak, değer katmak ve geliştirmek amacıyla kurslar, 
eğitimler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar 
düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak, raporlar 
hazırlamak, standartlar oluşturmak, mevzuat uyum alanında 
çalışanlar için sertifika programları uygulamak, paydaş 
kuruluşlar ile etkili ilişkiler geliştirmek gibi alanlarda çok 
boyutlu çalışmalar yürütüyor. Bu şekilde bu alanda  
çalışan meslektaşlarımıza, mesleğimize, kurum ve 
kuruluşlarımıza, ülkemize ve mevzuat uyum fonksiyonunun 
uluslararası gelişimine değer katmayı hedefliyoruz.
► YASAL DÜZENLEMELER KOMPLEKS HALE GELDİ

- Mevzuat uyumunun kapsamı nedir? Yasalar, 
yönetmelikler arasındaki uyumsuzluk mu? 
Uygulamada ortaya çıkan mevzuat eksiklikleri midir?

- Mevzuat uyum temel olarak, kuruluşların/şirketlerin 
kendilerini ilgilendiren yasalara ve diğer mevzuat 
düzenlemelerine uyum sağlamasını, bu şekilde uyum 
risklerinin yönetilmesini ve mevzuata uyumsuzluk 
nedeniyle cezalar ile karşılaşmasını önleyen, hedef ve 
stratejilerin mevzuat düzenlemelerine uyumlu bir şekilde 
gerçekleştirilmesini mümkün kılan bir fonksiyon olarak ifade 
edilebilir. Dünyada ve ülkemizde her alanda ve her sektörü 

ilgilendiren yasal düzenlemeler ve düzenleyici otoriteler 
tarafından yapılan düzenlemeler hızla artıyor, sıkılaşıyor 
ve kompleks hale geliyor. Bunun yanı sıra tüm sektörlerde 
düzenlemelere uyum ile ilgili denetimler artıyor ve belirlenen 
kurallara uyumsuzluk durumlarında verilen cezalar da 
yükseliyor. Bunlar da kuruluşlar açısından büyük uyum 
risklerine, ciddi maddi ve itibar kayıplarına neden olabiliyor. 

Bu nedenle yasalara ve diğer düzenlemelere uyum 
sağlanması, düzenlemelerin doğru anlaşılması, belirlenen 
gerekliliklerin tam olarak yerine getirilmesi, kamu kurumları 
ve düzenleyici otoritelerin taleplerinin zamanında ve 
doğru olarak karşılanması büyük önem taşıyor. Buradaki 
sürecin iyi yönetilmesi, düzenlemelere zamanında ve etkili 
bir şekilde uyum sağlanması bakımından mevzuat uyum 
(compliance) fonksiyonu kritik bir rol üstleniyor. 
► BİRÇOK KURUMDA MEVZUAT UYUM BİRİMLERİ KURULDU

- Mevzuat uyumu, her kurumda tepeden  
en alta kadar tüm çalışanların bilmesi ve  
dikkat etmesi gereken bir sorumluluk değil mi?

- Elbette. Mevzuata uyum, kuruluşların yönetim  
kurulu üyeleri ve üst yöneticileri öncelikli olmak üzere  
tüm çalışanların en önemli rol ve sorumlulukları  
arasında bulunuyor. Ayrıca, uyum riskini başarıyla 
yönetebilmek için başta finans kuruluşları olmak üzere 
birçok kuruluşta mevzuat uyum bölüm ve birimleri faaliyet 
gösteriyor. Mevzuat uyumun günümüzde ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar açısından en temel öncelik  
haline geldiğini ifade etmek yanlış olmayacak.
► KURULUŞLAR FARKLI UYGULAMA YAPIYOR

Kuruluşlar mevzuat düzenlemelerine uyum sağlamak 
amacıyla kendi içlerinde çeşitli mekanizmalar oluşturarak 
bu süreçleri yönetmeye çalışıyor. Fakat farklı sektörlerde ve 
aynı sektördeki kuruluşlar arasında bu süreçlerin çok farklı 
ve standart olmayan yöntemlerle yönetilmeye çalışıldığını 
ifade etmek yanlış olmayacak. Aynı sektörde de olsa her 
kuruluşun kendisini ilgilendiren mevzuat düzenlemelerini 
takip etme ve hayata geçirme yöntemleri çok farklı olabiliyor. 
Burada da standart olmayan uygulamalar, önemli metodolojik 
sorunlar ve boşluklar oluşuyor. Bu da kuruluşlar açısından 
önemli verimsizliklere, farkına varılamayan risklere ve 
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hatalara neden oluyor. Bunun da 
etkisiyle kuruluşlar cezalar, maddi ve 
itibar kayıpları ile karşılaşabiliyor. Bu 
aksaklıkların önlenmesinde mevzuat 
uyum önemli bir rol üstleniyor.

Yasal uyum (regulatory compliance), 
suç gelirlerinin aklanması ve terörün 
finansmanıyla mücadele (anti-money 
laundering and combating the financing 
of terrorism-AML/CFT), yaptırımlar 
uyum (sanctions compliance), rüşvet  
ve yolsuzluk ile mücadele uyum (anti-
bribery and corruption compliance), 
finansal suç mevzuat uyum (financial 
crime compliance-FCC), regülasyon  
teknolojileri (RegTech) gibi faaliyetler 
mevzuat uyum fonksiyonu içinde  
önemli alt başlıklar olarak yer alıyor.
► KAMUNUN HER YERE  
YETİŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL

- Mevzuat uyumu sorunları tümüyle 
kamu, hükümet, meclis, düzenleyici 
otoriteler tarafından giderilebilecek, 
düzeltilecek bir durum mudur? 

- Yapılan mevzuat düzenlemelerine 
yönelik kamu kurumları ve düzenleyici 
otoriteler tarafından ilgili kuruluşlar 
nezdinde gözetim ve denetim faaliyetleri 
yürütülüyor. Tespit edilen eksiklik 
ve aksaklıklara cezalar veriliyor. 
Bu şekilde kuruluşların mevzuat 
düzenlemelerinde yer verilen kurallara 
uygun bir şekilde faaliyet göstermeleri 
sağlanmaya çalışılıyor. Fakat mevzuat 
düzenlemelerine uyum sağlanması 
sadece kamu kurumları ve düzenleyici 
otoriteler tarafından yapılan gözetim ve 
denetimler ile sağlanamayacak kadar 
geniş bir konu. Gözetim ve denetim 
kapasiteleri nedeniyle tüm kuruluşların ve 
işlemlerin denetlenmesi mümkün değil. 

Bu süreçte de esas olarak mevzuat düzenlemelerinin 
muhatabı olan, bunları uygulayacak olan kuruluşların, 
şirketlerin bu konulara yaklaşımı ve hassasiyeti ön  
plana çıkıyor. Bu kapsamda şirket içindeki yönetim 
yaklaşımı, politikalar, etik kodlar, prosedürler, çalışanların 
yetkinliği gibi hususlar önem kazanıyor. Bu süreçte de 
kuruluşlar arasında farklı uygulamalar görülebiliyor. 

► SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA GÖREV DÜŞÜYOR
Bu nedenle mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması 

sürecinde iyi uygulamaların yaygınlaştırılması, kuruluşlara 
rehberlik edecek standart uygulamaların geliştirilmesi, 
konferans, seminer, panel gibi etkinlikler ile bilgi paylaşımı 
yapılması, mevzuat uyum profesyonellerinin mesleki 
gelişimleri için eğitim, bilgilendirme ve sertifikasyon 
programlarının geliştirilmesi gibi konularda sivil toplum 
örgütlerine de önemli misyon ve sorumluluklar düşüyor. 
Mevzuat Uyum Derneği olarak da bu amaçla ve sorumluluk 

bilinciyle yoğun faaliyetler yürütüyoruz. Konferans, webinar, 
seminer gibi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Düzenleyici 
otorite ziyaretleri gerçekleştiriyor, bu ziyaretlerde 
mevzuat düzenlemelerine ilişkin yaşanan aksaklıkları ve 
çözüm önerilerimizi iletiyoruz. Raporlar hazırlamaya ve 
kamuoyu ile paylaşmaya başladık. Gelecek dönemlerde 
bu tür faaliyetlerimizi daha da artırmayı, tespitlerimizi 
ve önerilerimizi kamuoyu ve düzenleyici otoriteler ile 
paylaşmayı, düzenleyici otoriteler ile ortak etkinlikler 
gerçekleştirmeyi ve bu şekilde mevzuat uyum faaliyetlerinin 
niteliğini ve etkinliğini geliştirmeyi hedefliyoruz.

► GÜNDEMİMİZDE ÇEŞİTLİ DÜZENLEME ALANLARI VAR
- Gündeminizde acil olarak  

sıraladığınız hangi konular var?
- Bildiğiniz gibi kuruluşların faaliyetlerini etkileyen  

pek çok yasa ve düzenleme bulunuyor. İş, vergi,  
ticaret, borçlar kanunu gibi genel yasalar kuruluşları 
doğrudan etkilediği gibi bankacılık, sigortacılık,  

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler fa-
kültesi mezunu olan Gürdoğan Yurtsever, 
Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamam-
ladı. 1995’te özel bir bankanın Teftiş 
Kurulu’nda müfettiş yardımcısı olarak 
göreve başlayan Yurtsever, iki bankada 
Müfettiş, Yönetici ve Üst Düzey Yönetici 
görevlerini sürdürdü. ICBC Turkey Bank 
AŞ’de İç Kontrol ve Uyum Başkanlığı 
Yönetici Direktörü, finansal Grup ve 
Banka Uyum Görevlisi olarak görev yaptı. 
Halen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat 
ve Emeklilik şirketlerinde İç Sistemler 
Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi 
olarak görev yapıyor. 

Çeşitli sivil toplum örgütlerinde 
yöneticilik görevleri üstlenen Yurtsever, 
Mevzuat Uyum Derneği (Compliance 
Association) Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak görev yapıyor. Türkiye İç Dene-

tim Enstitüsü (TİDE) 2014-2016 dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev 
yaptı. Aynı zamanda fütüristler Derneği 
Denetim Kurulu Başkanı ve İç Denetim 
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni’dir.

Yurtsever’in ikisi Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) tarafından yayımlanmış 
toplam beş kitabı bulunuyor. Bunun yanı 
sıra çeşitli dergilerde birçok mesleki yazı 
ve makalesi yayınlandı, çeşitli kitaplara 
editörlük yaptı. Ekonomi ve finans dergisi 
Turcomoney’de aylık köşe yazıları yazan 
Yurtsever, çeşitli üniversitelerde lisans ve 
yüksek lisans seviyesinde dersler verdi. 

Yurtsever, S. M. Mali Müşavir (SMMM), 
Bağımsız Denetçi, Risk Yönetimi Güven-
cesi Uzmanı (CRMA), Sertifikalı Suistimal 
İnceleme Uzmanı (CfE) ruhsat ve serti-
fikaları ile SPK Düzey 3, Türev Araçlar, 
Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yöne-
tim Derecelendirme lisanslarına sahip.

GÜRDOĞAN YURTSEVER KİMDİR?
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sermaye piyasaları gibi faaliyet gösterilen sektörlere özgü 
özel yasalar da mevcut. Bunların yanı sıra kuruluşların 
faaliyet alanlarına göre kamu kurumları veya düzenleyici 
otoriteler tarafından pek çok düzenleme yapılıyor. Bütün 
bunlar mevzuat uyum faaliyetlerinin konusuna girmekle 
birlikte günümüzde çeşitli düzenleme alanlarının ön  
plana çıktığını ifade etmek yanlış olmayacak.

Bu kapsamda; İklim değişikliğine bağlı yapılan ve giderek 
artan uluslararası ve ulusal düzenlemeler, dijitalleşme, 
yapay zeka, metaverse, kripto para ve merkeziyetsiz 
finans bağlantılı uygulamalar ve düzenleme gereksinimleri, 
bilgi sistemleri, bilgi güvenliği ve siber risklerle bağlantılı 
düzenlemeler ve ihtiyaçlar, suç gelirlerinin aklanması ve 
terörün finansmanıyla mücadele ilgili düzenlemeler, giderek 
artan yaptırım ve ambargo kararları, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele, tüketici haklarının korunması, kişisel verilerin 
korunması, vergi, çalışma ve sosyal güvenlik gibi alanların 
ön plana çıktığı ifade edilebilir. Tabii ki farklı sektörlere  
göre bu öncelik alanlarını çeşitlendirmek mümkün.

14 Aralık 2022 tarihinde “Düzenlemelerin Dönüştürücü 
Gücü ve Mevzuat Uyumun Katalizör Rolü” temasıyla 
düzenlediğimiz II. Mevzuat Uyum Konferansı’ndaki oturum 
başlıklarında da sektörleri genel olarak etkileyen iklim 
değişikliği, dijitalleşme, metaverse, kripto para, kara para 
aklamayla mücadelede, yaptırım ve ambargolar, yapay 
zeka, regülasyon teknolojileri gibi konuları ele aldık.
► ÜLKEMİZ ÇOK RİSKLİ BİR BÖLGEDE

-  Türkiye ve komşu bölge ülkeleri açısından Suç 
Gelirlerinin Aklanması ve Terörün finansmanıyla 
mücadele mevzuatının düzenlenmesi herhalde sizin 
üzerinde derinlemesine durduğunuz konulardan 
birisi. Bu bakımdan şu andaki durum nedir? 
Yapılması gerekenler ve talepleriniz nelerdir?

- Belirttiğiniz gibi suç gelirlerinin aklanması ve 
terörün finansmanıyla mücadele mevzuatına uyum 
sağlanması da mevzuat uyum fonksiyonunun 
başlı başına önemli alanlarından birisi. Derneğimiz 
bünyesinde bu konuya özel çalışma grubu da 
faaliyet gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) 
mevzuatı kapsamında bankalar, aracı kurumlar, 
sigorta ve emeklilik şirketleri, A grubu döviz büroları, 
finansman, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, 
portföy yönetim şirketleri, kıymetli madenler aracı 

kuruluşları, elektronik para ve ödeme kuruluşlarında 
uyum programı oluşturulması, uyum görevlisi atanması 
ve uyum birimi kurulması zorunlu. Bu mevzuata tabi 
diğer bazı yükümlü gruplarında ise uyum birimi kurulması 
zorunluluğu bulunmasa da uyum görevlisi atanması 
gerekiyor. Bu kuruluşlardaki mevzuat kapsamındaki 
izleme, kontrol, eğitim gibi yükümlülükler uyum 
görevlisinin sorumluluğunda yürütülüyor. 

Bu alanda ülkemiz riskli bir coğrafya da yer alıyor. 
Ülkemizin OECD bünyesinde faaliyet gösteren Mali 
Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınması 
bu alandaki riskleri daha da artırıyor. Bu alanda faaliyet 
gösteren uyum birimlerinin kuruluşlarımızda desteklenmesi, 
çalışmalarına teknoloji ve çalışan bakımından yeterli  
kaynak ayrılması, uyum birimi çalışanlarının sertifikasyon, 
eğitim gibi uygulamalarla gelişimlerinin sürekliliğinin 
sağlanması, şirket bünyesinde yeterli ve etkin  
politika ve uygulamalar geliştirilmesi önem taşıyor. 
► MALİ EYLEM GÜCÜ STANDARTLARIMIZ GELİŞTİRİLMELİ

Ülkemizin gri listeden çıkması bakımından da FATF ra-
porlarında yer alan alanlarda gelişim sağlanması önemli. Bu 
açıdan da başta MASAK olmak üzere ilgili kurumlara önemli 
sorumluluklar düşüyor. Bu bağlamda MASAK tarafından son 
olarak 17 Kasım 2022 tarihinde kamusal nüfuz sahibi kişiler 
hakkında alınması gereken tedbirler ve uygulanması gereken 
sıkılaştırılmış tedbirlere ilişkin tebliğ yayınlandı. Dünyadaki 
uygulamalara bakıldığında siyasi nüfuz sahibi olan kişiler bu 
alanda riskli grupta değerlendiriliyor. Siyasi nüfuz sahibi kişi-
lere yönelik ülkemizde spesifik bir düzenleme bulunmuyordu. 
Bu da eleştirilere neden oluyordu. OECD bünyesindeki Mali 
Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemizin gri listeye 
alınmasının nedenlerinden birisini de bu oluşturuyordu. Bu 
tebliğ bu açıdan önemli bir adım oldu. Bu kapsamda FATF 
standartlarını esas alan uygulamaların daha da geliştirilmesi-
nin önemli ve gerekli olduğunu değerlendiriyoruz.
► YAPTIRIM VE AMBARGOLARIN ÇOKLUĞU SORUN ÇIKARDI

- Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca, Rusya’ya yönelik 
olarak Avrupa Ülkelerinin, AB’nin veya ABD’nin aldığı 
çeşitli düzeylerdeki yaptırım, ambargo, ceza gibi  
karar ve uygulamaları mevzuat uyumu açısından 
Türkiye veya başka ülkeler için ne gibi sorunlar  
ortaya çıkardı? Bu sorunlar devam ediyor mu?

- Daha önce belirttiğim gibi yaptırım ve ambargo 
kararlarına uyum, mevzuat uyum alanının önemli bir 
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Metaverse için  
mevzuat düzenlenmeli.
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başlığı. Rusya-Ukrayna savaşı 
başlayınca Avrupa ülkeleri, AB 
ve ABD tarafından çok çeşitli 
alanlarda yaptırım ve ambargo 
kararları alındı. Bu kararlara 
ülkemizdeki kuruluşların uyum 
sağlamaları da önem taşıyor. 
Uyumsuzluk durumunda bu 
kuruluşlarımızın çeşitli yaptırım 
ve cezalarla karşılaşmaları 
mümkün. Bu kararların 
yoğunluğu ve karmaşıklığı 
uygulama sürecinde de 
önemli zorlukları beraberinde 
getirdi. Başta bankalar olmak 
üzere finansal kuruluşlarımız 
bu kararları anlamak ve 
uygulamak bakımından 
önemli bir mesai harcadılar. 
Kuruluşlarımızın genel anlamda 
konunun öneminin farkında olduğunu ve uyum sağlamak 
için çaba gösterdiğini ifade etmek yanlış olmayacak.

Bunun yanı sıra bu yaptırım ve ambargo kararlarını 
ülkemiz kuruluşları üzerinden aşmaya yönelik eylemler 
de bu yöndeki riski artıran bir başka önemli faktör oldu. 
Yaptırım ve ambargo kararlarını aşmak için farklı isimler 
veya farklı ülkeler, kuruluşlar ve yöntemler kullanılması 
söz konusu olabiliyor. Ülkemiz de bu riski ve etkiyi yoğun 
yaşayan hedef ülkeler arasında yer alıyor. Bu riskin 
azaltılması ve yönetilebilmesi için kurum ve kuruluşlarımız 
tarafından mevcut uyum mekanizmalarının sıkı bir şekilde 
uygulanması ve geliştirilmesi önem taşıyor.
► KAMUDAN, DÜZENLEYİCİ OTORİTELERDEN DESTEK GÖRÜYORUZ

- Çok önemli toplumsal, ulusal veya uluslararası 
sorunlarla mücadele için harekete geçtiğinizde, 
bunların çözümünden birinci derecede sorumlu olan 
kamu veya düzenleyici örgütlerle rahat çalışma olanağı 
bulabiliyor musunuz? Kendi işlerine karışılması  
gibi olumsuz tavırlar söz konusu oluyor mu?

- Derneğimiz esas olarak kamu kurumları ve 
düzenleyici otoriteler tarafından yapılan düzenlemelerin 
kuruluşlarda etkili ve doğru bir şekilde uygulanması 
konusunda rehberlik yapmak ve iyi uygulamaların 
gelişmesi amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu şekilde yapılan 
düzenlemelerin etki alanının genişletilmesine katkı 
sağlamaya gayret ediyoruz. Bu nedenle Derneğimizin 
faaliyete başlamasından beri ilgili kurum ve düzenleyici 
otoritelerden yakın ilgi ve destek görüyoruz. 

Düzenleyici otoriteler tarafından etkinliklerimiz ve 
çalışmalarımız destekleniyor. Konferans ve webinar 
gibi etkinliklerimize düzenleyici otoritelerden üst düzey 
yöneticiler ve diğer çalışanlar katılıyor ve konuşmacı  
olarak yer alıyor. Örneğin Mevzuat Uyum Konferanslarımıza 
BDDK, SPK, SEDDK, KVKK gibi düzenleyici 
otoritelerimizden Başkan, II. Başkan, Başkan Yardımcısı 
seviyesinde katılımcılar katılarak açılış konuşmaları  
yaptılar. Yine bu kurumlarımızda Daire Başkanı,  
Daire Başkan Yardımcısı gibi görevlerde bulunanlar  
konferans oturumlarında konuşmacı olarak yer aldı.

► 36 ETKİNLİK 
GERÇEKLEŞTİRDİK

Bunun yanı sıra 
bugüne kadar 36 webinar 
etkinliği gerçekleştirdik. Bu 
etkinliklerimize 3 binden fazla 
kişi katıldı. Bu webinarlarda 
BDDK, SPK, SEDDK, TCMB, 
suç gelirlerinin aklanmasıyla 
mücadele, KVK, Dış 
Ticaret, Rekabet mevzuatı 
gibi alanlardaki mevzuat 
düzenlemelerine uyum 
sağlanması bakımından 
dikkat edilmesi gereken 
hususlar değerlendirildi.  
Bu webinarlara TCMB, 
BDDK, SEDDK, Borsa 
İstanbul gibi kurumlardan 
konuşmacılarımız 

oldu. Bütün bunlar ilgili kurumlarımızın ve düzenleyici 
otoritelerimizin desteğiniz açıkça ortaya koyuyor. Bundan 
sonra bu ilişkileri daha da geliştirmeye ve düzenlemelerin 
kuruluşlarımızda doğru ve etkili bir şekilde uygulanması 
bakımından faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.
► ÇOK BOYUTLU ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMELİ

- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele gibi 
önemli sosyal ve iş dünyası problemlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Ülkemizde ve dünyada  
hangi boyutlarda? Bu bakımdan bir çalışma  
yapıyor musunuz veya neler planlıyorsunuz?

- Belirttiğim gibi rüşvet ve yolsuzlukla mücadele mevzuat 
uyum alanının önemli başlıklarından birisi. Bu konuda 
başta OECD, Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency 
International) gibi örgütler olmak üzere birçok kuruluş 
tarafından çalışmalar yürütülüyor. Bu konuda raporlar, 
araştırmalar ve endeksler yayınlanıyor. Uluslararası  
Şeffaflık Örgütü tarafından geçen yıl yayınlanan ve 180 ülke/
bölgeyi kapsayan Yolsuzluk Algı Endeksi’nde ülkemiz  
38 puanla 96. sırada yer almıştı. Bu konu çözülmesi  
gereken önemli bir sorun alanı olarak karşımızda duruyor.

Bu kapsamda kuruluşlarımızın mevzuat uyum sürecinde 
etik ilkeler, hediye verme ve alma politikaları, etik ihbar 
hatları, etik görevlileri/komisyonları, insan kaynakları 
politikaları, eğitim faaliyetleri, izleme, kontrol ve denetim 
çalışmaları gibi çok boyutlu çalışmaların etkin bir şekilde 
yürütülmesi önem taşıyor. Derneğimiz faaliyet alanına 
giren diğer konularda olduğu gibi bu konularda da 
kuruluşlarımızda iyi uygulamaların yaygınlaşması ve 
meslek profesyonellerinin bu alandaki yetkinliklerinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceğiz.
► KAYIT DIŞI EKONOMİ VERGİ KAYBI YARATIYOR

- Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem  
Planı kısa süre önce yayınlandı. Planı nasıl  
buldunuz, sizin düşüncelerinizle uyumlu mu?

Belirttiğiniz gibi 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt 
Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı kısa bir süre önce 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlandı. Kayıt 

UYUMLAŞTIRMA
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dışı ekonomi birçok ülkenin 
olduğu kadar ülkemizin de 
mücadele edilmesi gereken 
en önemli sorunlarından 
birisi olarak gündemde 
önceliğini koruyor. Pandemi 
sonrası arz ve talep boyutlu 
yaşanan olumsuz gelişmeler 
vergi kaçırma veya vergiden 
kaçınma eğilimlerinde de artışa  
neden oluyor. Kayıt dışı 
ekonomik faaliyetler vergi 
kaybına, gelir dağılımında 
adaletsizliğe neden oluyor. Kayıt dışı ekonominin  
kayıt altına alınması ülkemizin vergi gelirlerinin  
artması, gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaltılması,  
istihdam, ekonomik büyüme ve rekabet gücüne  
de katkı sağlayabilecek önemli bir alan. 
► KAPSAMLI BİR EYLEM PLANI YAYINLANDI

Eylem planına bakıldığında; kayıt dışı ekonomi 
boyutunun ölçümü ve analizi, toplumsal farkındalık ve 
gönüllü uyum seviyesinin yükseltilmesi, kurumlar arası 
iş birliğinin ve veri paylaşımının geliştirilmesi, hukuki, 
idari ve teknik önlemlerin alınması, denetim kapasitesinin 
artırılması gibi başlıklarda 44 adet eylemin bulunduğu, bu 
konularda çeşitli kurum ve kuruluşların görevlendirildiği, 
bazı kurum ve kuruluşların ise koordinatör olarak 
belirlendiği görülüyor. Genel olarak planın oldukça 
kapsamlı olduğunu ve konuya ilişkin geniş bir perspektifle 
hazırlandığını ifade etmek mümkün. Eylem planının 
başarısı için ilgili kurumların kendilerine atfedilen  
görevleri zamanında tamamlamaları önem taşıyor. 
► KRİPTO PARADA REGÜLASYONLAR EKSİK

- Dünyada trilyonlarca doların işlem gördüğü, 
milyonlarca kişinin yatırım yaptığı kripto para 
borsalarında her gün büyük skandallar patlıyor.  
Dev şirketler milyarlarca dolar ile batıyor.  
Dünyada ve Türkiye’de kripto paralar için  
nasıl bir mevzuata ihtiyaç var. Böyle bir  
kargaşadan dünya ekonomisi nasıl kurtulur?

- Haklısınız, özellikle son dönemde kripto para borsası 
FTX’in çöküşü bugüne kadarki en büyük kurumsal 
başarısızlık hikayelerinden birisi olarak nitelendiriliyor. Bir 
anlamda Enron, Lehman Brothers gibi büyük skandallar 
ile kıyaslanıyor. Yaşanan bu olayın kurumsal yönetim, 

şeffaflık, hesap verebilirlik, 
gözetim, kontrol, risk 
yönetimi, mevzuat uyum, iş 
etiği, denetim gibi kavram 
ve uygulamaların ne kadar 
önemli olduğunu bir kez 
daha güçlü bir şekilde ortaya 
koyduğunu ifade etmek  
yanlış olmayacak. Bu 
alanlardaki eksikliklerin ne 
tür sonuçlara neden olabildiği 
bir kez daha görüldü. 
Yatırımcıların fonlarının 

yönetiminde riskli ürünler ve yöntemler seçilmesi ve  
bu risklerin yönetilmesine imkan sağlayacak  
profesyonel yönetim mekanizmalarındaki eksiklikler 
ölçüsüz ve etkisi çok büyük zararlara neden olabiliyor.

Bu olayın yaşanmasındaki en önemli faktörlerden 
birisinin de bu alandaki regülasyonların yetersiz olması 
gösteriliyor. Gerçekten de FTX olayı, kripto para 
piyasalarında regülasyonların önemini bir kez daha ve 
çok güçlü bir şekilde gösterdi. FTX’in batması sonrası 
mağdur kişilerin çok kısıtlı seçeneklerinin bulunması  
veya hiç bulunmaması kripto paralara ilişkin daha  
fazla düzenleme yapılması gerekliliğini ön plana  
çıkardı ve bu yönde yeni ve büyük bir çağrı oldu.  
Bu büyük olaydan sonra kripto para alanında bir çok 
ülkede kripto para düzenlemeleri ile karşılaşabiliriz. 
Bu alandaki tartışmaların hızlanması beklenebilir. 
Yatırımcıların korunması ve mağduriyetlerinin  
önlenmesi için başka bir yol da görünmüyor.
► DÜZENLEMELER GECİKTİRİLMEMELİ

Böyle bir kargaşadan çıkmanın anahtarı regülasyondan, 
bu regülasyonların uygulanmasını sağlamaktan, gözetim, 
denetim ve kurumsal yönetim uygulamalarından geçiyor. 
Merkeziyetsiz teknolojilere dayanan kripto paralar ve dijital 
varlıklara ilişkin düzenleme yapmanın pek çok zorluğu 
bulunsa da FTX olayıyla birlikte bu konuda düzenlemeler 
yapılması da artık daha fazla geciktirilemeyecek bir gerçek 
olarak karşımızda duruyor. Bununla birlikte yapılacak 
düzenlemelerin temel olarak yasaklayıcı olmaması, bu 
teknolojinin dinamiklerini ve gelişimini kısıtlamayan, 
kapsayıcı, yatırımcıların korunması temelinde  
oluşabilecek riskleri önleyecek nitelikte yeterli,  
dengeli ve uygun mekanizmaları içermesi önem taşıyor.

UYUMLAŞTIRMA

Gündemimizde, iklim değişikliğine bağlı 
yapılan ve giderek artan uluslararası 

ve ulusal düzenlemeler, dijitalleşme, yapay 
zeka, metaverse, kripto para ve merkeziyetsiz 
finans bağlantılı uygulamalar ve düzenleme 
ge”reksinimleri, siber risklerle bağlantılı 
düzenlemeler ve ihtiyaçlar, suç gelirlerinin 
aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele 
ilgili düzenlemeler var.
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► YAPAY ZEKANIN ETİK BOYUTLARI
- Metaverse, yapay zeka  

gibi gündeme yeni gelen 
dijitalleşme adımlarının 
mevzuatı nasıl hazırlanabilir? 
Kim, neler yapmalı?

- Metaverse ve yapay zeka 
gibi alanlar artık geriye dönüşü 
mümkün olmayan nitelikte 
hızla gelişen ve geleceğimizi 
şekillendirecek teknolojiler arasında 
yer alıyor. Bu gibi alanlarda 
düzenleme yapılması ihtiyacı 
tüm dünyada tartışılıyor. Özellikle 
yapay zeka ile ilgili etik boyutlu 
değerlendirmeler ön plana çıkıyor. 

Bu tür teknolojik gelişmelerin ve 
bunlarla ilgili diğer ülkelerde yapılan 
düzenlemelerin ilgili kamu kurumları 
ve düzenleyici otoriteler tarafından 
yakından takip edilmesi, bunları 
analiz edebilecek yetkin ekiplerin 
görevlendirilmesi, yatırımcıları 
ve tüketicileri koruma temelinde 
teknolojinin gelişimini kısıtlamayan, 
yasaklayıcı olmayan, yol gösteren, 
yön veren düzenlemelerin 
hazırlanması önem taşıyor. 
► TEKNOLOJİK GELİŞİME  
UYGUN DÜZENLEME YAPILMALI

Bir anlamda düzenlemelerin bu 
gelişmelerin gerisinden gelmesi değil, 
yaşanan bu teknolojik değişime proaktif yön 
veren inovatif düzenlemelerin yapılması 
bir ihtiyaç olarak karşımızda duruyor. 
Düzenlemelerin hazırlanma sürecinde bu 
alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, 
akademisyenler ve profesyoneller dahil 
olmak üzere ilgili tüm tarafların görüşlerinin 
alınması ve düzenlemelerde dikkate alınması 
da ayrıca önemli. Bu şekilde teknolojik 
gelişime uygun ve uygulanabilir  
düzenlemeler yapılması mümkün olabilir.
► TÜKETİCİ KORUNMALI

- Aslında misyon edindiğiniz konulara 
kapsam ve öz olarak bakıldığından bir 

çeşit ileri tüketici hakları çalışmaları 
olduğu ortaya çıkıyor. Sizin bu  
konudaki değerlendirmeniz ne olur?

- Tüketicinin korunması önemi tüm 
dünyada giderek artan bir mevzuat  
alanı. Ülkemizde de Tüketicinin  
Korunması Hakkında Kanun başta 
olmak üzere bu alanda çeşitli 
mevzuat düzenlemeleri bulunuyor. 
Bu düzenlemelere uyum sağlanması 
mevzuat uyum fonksiyonunun çok 
önemli bir boyutunu oluşturuyor. Yapılan 
düzenlemelerin esas olarak pay ve 
menfaat sahiplerinin, yani kamunun, 
tüketicilerin ve yatırımcıların haklarını 
koruma odağında hazırlandığını ifade 
etmek yanlış olmayacak. Tüketici hakların 

bunun önemli ama yalnızca bir 
boyutunu oluşturuyor. Yapılan 
mevzuat düzenlemelerine 
uyum sağlanması tüm bu 
amaçlara hizmet edeceğinden 
mevzuat uyum fonksiyonunun 
etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi 
bağlamında yaptığımız 
çalışmaların bu kapsamda 
daha geniş boyutlu olarak 
değerlendirilmesinin daha  
doğru olacağını düşünüyorum. ●

UYUMLAŞTIRMA

Mevzuat uyum temel olarak, kuruluşların/şirketlerin kendilerini ilgilen-
diren yasalara ve diğer mevzuat düzenlemelerine uyum sağlamasını, 

bu şekilde uyum risklerinin yönetilmesini ve mevzuata  
uyumsuzluk nedeniyle cezalar ile karşılaşmasını önleyen, hedef ve strate-
jilerin mevzuat düzenlemelerine uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini 
mümkün kılan bir fonksiyon olarak ifade edilebilir.
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Dr. AHMET TEMİROĞLU

Kuruluşlarda yönetim kadroları, içinde bulundukları za-
manın yanında, geleceği de yönetmeye odaklanmak 
zorundadırlar. StratejikYönetim kavramı kuruluşlar-

da geleceğin yönetilmesi ile ilgili bir kavramdır.

► STRATEJİ
 Strateji, Latince’deki yol anlamına gelen “stratum” keli-

mesinden türemiştir. Yol gösterme, yönlendirme anlamına 
gelmektedir. Strateji kavramı uzun yıllar askeri bir terim 
olarak kullanılmıştır. Yönetim bilimlerinde strateji ise bir 
işletmenin iç ve dış çevresindeki değişimleri inceleyerek 
kuvvetli ve zayıf yönlerini tespit etmesi ve bu  
tespitlerden hareketle rakiplerine üstünlük  
sağlayabilmek amacıyla planlar geliştirmesi demektir.

► STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik planlama, iç ve dış çevre şartlarının, özellikle 

rakiplerin irdelenmesiyle elde edilmiş bilgiler yanında, 
geleceğe ilişkin tahminlerin de kullanıldığı bir planlamadır. 
Başka bir deyişle stratejik planlama geleceği yönetmek 
için yapılır. Kuruluşların gelecek yıllarda karşı karşıya 
kalacağı tehditler, krizler ya da elde edebilecekleri  
fırsatlar belirlenir. Rakiplere karşı üstünlük  
sağlanacak önlemler planlanır.

Strateji kavramının uzun vadeli planla en önemli 
farkı belirsizlik altında karar verilmesi ve rakiplerin 
davranışlarına odaklanmasıdır. Stratejik plan  
yapılırken rakiplerin olası faaliyetlerinin de göz  
önüne alınması gerekir.

Görüldüğü gibi stratejik planlamada üç faktör  
öne çıkmaktadır.

1-İç ve dış çevrenin analiz edilmesi.
2-Geleceğin tahmin edilmesi.
3-Rakiplerin durumu.

► İÇ VE DIŞ ÇEVRENİN ANALİZ EDİLMESİ
İşletmenin iç ve dış çevresiyle ilgili teşhis ve çözümleme-

lerin doğru yapılabilmesi için bir çok bilimsel yöntem vardır. 
Bunlardan en çok kullanılanı ‘SWOT ANALİZİ’dir. SWOT te-
rimi İngilizce Strengths (üstünlükler), Weaknesses (zayıflık-
lar), Opportunities (fırsatlar), Threats (tehditler) kelimelerinin 
baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Uygulanması 
kolay olan bu metot genelde “Brain Storming” de denilen 
“Beyin Fırtınası” yapılarak uygulanır. SWOT analizinin un-
surları aşağıdaki şekilde olduğu gibi gösterilebilir.

► FIRSATLAR
Fırsatlar, dış çevrenin analizi sonucunda tespit edilen 

ve işletme için olumlu sonuçlar yaratabilecek unsurlardır. 
Politik yasal, teknolojik, sosyo-kültürel, demografik ve 
çevresel unsurlar sürekli bir değişim içindedir. Ayrıca işlet-
menin yakın çevresinde de (faaliyette bulunduğu sektör-
de) müşteriler, tedarikçiler, rakipler, muhtemel rakipler ve 
ikame mallar arasındaki karşılıklı ilişkiler sürekli değiş-
mektedir. Bu değişimlerden işletmeler için olumlu sonuçlar 
yaratabilecek olanlar tespit edilir. İşletmeler bu  
fırsatlardan yararlanarak varlıklarını daha da rahat  
olarak sürdürebilir ve rekabet üstünlüğü elde edebilirler.

► TEHDİTLER
Tehditler, işletmenin varlığını sürdürebilmesine engel 

olabilecek ya da rekabet üstünlüğünü kaybetmesine 
neden olabilecek uzak ya da yakın çevredeki değişimler 
sonucu ortaya çıkan, arzu edilmeyen oluşumlardır. Bu 
tehditlere örnek olarak ekonomik krizler, para politikala-
rındaki değişimler, ikame ürünler, rakiplerin davranışları, 
uluslararası trendler sayılabilir. İşletmeler bunlara karşı da 
sahip oldukları üstünlüklerle cevap verebilirler. Sürekli ve 
hızlı değişen bir dış çevrede bu unsurları izlemek, onlara 
karşı önlemler almak yaşamsal öneme sahip konulardır.

► ÜSTÜNLÜKLER
Üstünlükler, işletmenin iç çevresinin analizi sonucunda 

ortaya çıkan ve rakiplerine karşı üstünlük sağlamasını ko-
laylaştıran varlık ve yeteneklerdir. Güçlü olmak ve üstün-
lüklere sahip olmak işletmeler için son derece önemlidir. 
Aksi takdirde dış çevrenin yarattığı fırsatlardan yararla-
nılamaz. Ve yine işletmeler varlıklarını tehdit eden dış 
çevre unsurlarına karşı da üstünlüklerini kullanarak cevap 
verirler. Örneğin güçlü ve yetenekli iş gücüne sahip ol-
mak, finansal yönden güçlü olmak, patent ve “know–how” 
bakımından güçlü olmak tehditlerden korunmak için ya da 
fırsatlardan yararlanmak için çok önemli unsurlardır.

► ZAYIFLIKLAR
Zayıflıklar, işletmenin mevcut varlık ve yetenek ka-

pasitelerinin rakiplerine oranla güçsüz ve düşük olduğu 
durumları belirtmektedir. Kabul edileceği üzere, işletme-
lerde stratejiler zayıflıklar üzerine kurulamaz. Belirlenen 
zayıflıkların mutlaka giderilmesi gereklidir. Aksi takdirde iş-
letmenin mevcut durumunu sürdürmesi mümkün olamaz. 

YÖN-ETMEK

Özen Mensucat Genel Müdürü 
temiroglu@ozenmensucat.com

GELECEĞİ YÖNETMEK- 
STRATEJİK YÖNETİM



GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2023   65

                 

İşletme varlık ve yetenekleri açısından rakiplerine göre 
zayıf ise bu durumda sektörde başarılı olan işletmelerin 
uygulamalarını inceleyerek zayıflıklarını gidermeye çalışır.

► STRATEJİK PLAN TOPLANTILARI
Her yeni yıl başlamadan en az bir ay önce kuruluşla-

rın her kademedeki yöneticileri günler, belki de haftalar 
boyunca stratejik planlama toplantıları yaparlar.

Bu toplantılar başlamadan önce dış çevre yani dünya, 
ülke, sektör, müşteriler, potansiyel müşteriler ve pazarlar vb. 
hakkında her türlü veriler ve bilgiler toplanır değerlendirilir.

Aynı şekilde iç çevre yani çalışanların durumu, makine, 
malzemelerin durumu, ortaklar arasındaki ilişkiler,  
karlılık durumu, mali durum, nakit durumu vb.  
incelenerek toplantı için rapor edilmiş olur.

Öte yandan iş süreçlerinin daha önceden belirlenmiş 
olan süreç performans kriterlerine göre elde edilmiş iş 
sonuçları rakamlarla, grafiklerle raporlanarak toplantı 
için hazırlanır. Toplantı başladığında kuruluşun misyonu, 
vizyonu, temel değerleri gözden geçirilir. Gerekiyorsa tartı-
şılarak revize edilir. Toparlanan bilgiler ve sunulan raporlar 
tartışılır ve “SWOT ANALİZİ “ yapılmaya başlanır.

► SWOT ANALİZİ
SWOT analizi, objektif değerlemelerle, kuruluşun zayıf 

ve güçlü yanlarının ve bunlara bağlı olarak çıkabilecek 
fırsatlar ya da tehditlerin, ayrıntılı olarak tartışılıp tespit 
edilmesidir. Stratejik Planlamanın en önemli süreci SWOT 
analizi sürecidir. Özellikle rakiplerle karşılaştırmalar yapı-
larak kuruluşun durumunu doğru belirlemek çok önemlidir. 
Gerekiyorsa dışarıdan bazı uzmanlardan yararlanılarak 
arama konferansları gibi bazı özel tekniklerden de yarar-
lanılabilinir. İşletmelerde uygulanan SWOT analizlerinde 
genellikle “Nominal Grup Tekniği” kullanılmaktadır.

Nominal Grup Tekniği’nde işletmede konunun uzma-
nı olan kişiler bir araya getirilir. Bu kişiler, pozisyonları ve 
uzmanlıkları gereği olarak işletme ve içinde bulundukları 
çevreyle ilgili bilgilere sahip olan kişilerdir. Toplantı öncesin-
de bu kişilerden bilgilerini güncellemeleri istenir. Genellikle 
astlarından ve faaliyette bulundukları alanlardan elde ettikleri 
güncel bilgilerle donanmış bu kişiler, belirli bir zaman aralı-
ğında bir araya gelirler. Çalışma grupları en çok 7-10 kişiden 
oluşur. Sayının bu rakamdan fazla olması halinde ikinci, 
üçüncü veya daha fazla sayıda gruplar oluşturulur. “Nomi-
nal Grup Tekniği”nin en önemli özelliği, katılanlar arasında 
tartışmalara ve gereksiz etkileyici iletişime izin verilmemesi 
hususudur. Grubu oluşturan kişiler, kişisel görüş ve fikirlerini 
ortaya koymakla sorumlu olup, grup halinde bir karara var-
mak ve bir fikir birliği oluşturmak zorunda değillerdir. Katı-
lımcılar bağımsız olarak düşüncelerini ortaya atarlar, grupta 
kendilerini doğrudan etkileyecek, kararlarını yönlendirecek 
üstlerinin bulunmamasına gayret edilir. Bu nedenle “Nominal 
Grup Tekniği” adı verilen grup terimi sadece bağımsız karar 
verebilen ve hareket edebilen katılımcılardan oluşmuş bir 
topluluğu ifade etmektedir. Gruplar toplandıktan sonra, her 
katılımcıya işletmenin fırsat ve tehditleriyle üstünlük ve zayıf-
lıklarını kendi görüşlerine göre yazmaları istenir. Her katılım-
cı tartışma yapmadan, başkasıyla görüş alışverişinde bulun-
madan bağımsız olarak fırsat, tehdit, üstünlük ve zayıflıkları 
not eder. Bundan sonra her katılımcının görüşleri tahta veya 
kâğıt posterlere yazılır. Bu aşamada da katılımcılar arasında 
tartışmalar ve fikir alışverişi önlenir. Her görüş yazılana kadar 

bu böyle devam eder. İzleyen evrede, katılımcılar tahta veya 
kâğıt posterde yazılı görüşleri tartışmaya başlarlar. Görüşler 
katılımcılarca açık bir şekilde ifade edilir.

► SWOT MATRİSİNİN HAZIRLANMASI
SWOT Analizi sonucunda işletmenin stratejik kararları 

için gerekli olan “Durum Belirleme Matrisi” hazırlanır. Bu 
matris aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi dörde bölünmüş 
bir tablodur. Bu dört bölümün her birine işletmenin  
her bir süreci ya da departmanı için kuvvetli yönler,  
zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler yazılır.

Bu tablonun içeriği hazırlanırken işletmedeki yönetici  
ve uzmanlardan yararlanılır.

Son olarak katılımcılar not edilenlerin ve tartışılanların 
ışığı altında bağımsız olarak kendi tercihlerine göre fırsat, 
tehdit, üstünlük ve zayıflık arasında bir sıralama yaparlar 
ve not verirler. Burada önemli olan bu sıralama ve notla-
manın yine bağımsız olarak yapılmasıdır. En yüksek  
notu taşıyan fırsat, tehdit, üstünlük ve zayıflıklar  
“SWOT Matrisi”ni oluşturur.

► STRATEJİ BELİRLEME
SWOT analizi sonuçlarına bir kaç ana yol –STRATE-

Jİ- belirlenir. (Örneğin bir ürünün üretimini durdurmak ya 
da arttırmak, yeni bir ülke pazarına girmek ya da var olan 
bir pazardan çıkmak, kapasite artırmak ya da azaltmak, 
başka bir alanda da yatırım yapmak gibi) Strateji sayısı 
çoğaldıkça etkinliği azalabilir. Bu nedenle az sayıda ama 
çok önemli stratejiler belirleyip mutlaka başarmak için 
onlara odaklanmak daha etkin olabilmektedir.

Belirlenen bu stratejilerle ilgili rakamlarla ifade edilen 
STRATEJİK HEDEFLER saptanır. (Örneğin en geç 3. ayın 
sonuna kadar Rusya pazarına girmiş olmak ve yıl sonuna 
kadar en az ...... kadar ürün satmış olmak gibi) 

Belirlenen bu kuruluş hedeflerine göre departmanların, 
yöneticilerin iş süreçlerinin hedefleri belirlenir. Belirlenen 
bu hedeflerin tamamının stratejik hedeflere hizmet  
etmesi gereklidir. Bu hedefler kuruluşun bütün  
çalışanlarıyla paylaşılmalıdır.

Artık kuruluştaki herkes belirlenmiş olan bu hedeflere 
varmak için çalışmalıdır. Bu amaçla her ay bu hedeflere yak-
laşma durumu gözden geçirilir. Ancak genelde 6. ayda yani 
yılın ortasında yılın başındaki stratejik plan toplantısı kadar 
olmasa da daha detaylı “STRATEJİK PLAN GÖZDEN GE-
ÇİRME “ toplantısı yapılır. Gerekiyorsa hedefler revize edilir. 
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GİRAY DUDA

Pandemi dönemi, dünya ekonomisi, ülkeler 
ekonomisi ve şirketler açısından farklı 
biçimlerde geçti. Sanayinin yaşamsal 

ekipmanları, kompresörler sektörünün pandemi 
dönemini ve sonrasını Atlas Copco Kompresör 
Tekniği Genel Müdürü Nuri Köse’ye sorduk. 

- Sayın Köse, siz küresel çapta faaliyet 
gösteren bir şirketin Türkiye biriminin 
başındasınız. Endüstriyel ekipmanlar, 
kompresörler açısından pandemi 
yılları nasıl geçti? Dünya ve Türkiye’de 
pandeminin olumlu veya olumsuz  
belirgin etkileri oldu mu? 

- Pandemi dönemi tüm hayatımızı olduğu 
gibi endüstriyel ekipman sektörlerini de 
derinden etkiledi. Öte yandan, yaşanan 
zorluklar aynı zamanda fırsatlar da doğurdu. 
Ülkemizin bu anlamda pozitif ayrıştığını 
düşünüyorum. Önce Çin’de, sonra Avrupa’da 
yaşanan ve süregelen tedarik zinciri, üretim 
problemleri Türkiye’yi tercih edilen bir üretim 
üssü olarak öne çıkardı. İhracata yönelen 
yerli yatırımcılar ve Türkiye’yi güvenli bir liman 
olarak gören global firmaların yatırımları, 
endüstriyel ekipman satışlarının son 
dönemdeki lokomotifi oldu.

► HİBRİT ÇALIŞMA İLE İLERLEYECEĞİZ
- Pandeminin geçmişte kaldığını 

varsayarsak, şu anda kaldığınız yerden mi 
devam ediyorsunuz? Çalışma düzeniniz 

değişti mi? Örneğin uzaktan ve  
hibrit çalışmalar sizin bünyenize  
ne ölçüde adapte oldu?

- Pandemi döneminde Türkiye pazarındaki 
gücümüzü bir kez daha kanıtladığımızı 
düşünüyorum. Satış ve teknik servis 
organizasyonumuz, gerekli önlemleri 
alarak ve sahadan bir gün bile kopmadan, 
büyük bir özveriyle Türkiye sanayisindeki 
hizmetimizi başarıyla sürdürdü. Yönetim ve 
ofis çalışanlarımız ise dijitalleşme sürecimizin 
başarısını kanıtlayacak şekilde uzaktan 
çalışarak, tüm operasyonlarımızın  
aksamadan ilerlemesini sağladı. 

Hibrit çalışmanın avantajlarını da bu 
dönemde deneyimledik. Bu avantajları 
sürdürecek şekilde, esnek bir çalışma 

SEKTÖR

Atlas Copco Kompresör Tekniği Genel Müdürü Nuri Köse:

Pandemi döneminde
‘Kusursuz fırtına’yı yaşadık

 Nuri Köse, “Kritik komponentlerde 
yaşanan global sıkıntılar lojistik 
problemleriyle de birleşince, teslim 
süreleri ve terminlerin güvenilirliği 
tüm sektörlerin en önemli problemi 
haline geldi. Türkiye özelinde ekipman 
talebinin de öngörülemeyen şekilde 
artması, durumu “kusursuz fırtına” 
haline getirdi. Ama bu durumu 
yönetmeyi başardık” dedi. 

ODTÜ Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun olan Nuri 
Köse, Atlas Copco Kompresör 
Tekniği’nde 2007 yılında Satış 
Mühendisi olarak başladığı kari-
yerine, Kompresör Tekniği Servisi 
ve Endüstriyel Hava Kompre-
sörleri satış birimlerinde devam 
etti. 2013 yılında Atlas Copco 
Airpower Belçika’da Ürün Müdürü 
olarak yurtdışı kariyerine başla-
yan Köse, 2016’da Atlas Copco 
Compressors Kanada’ya En-

düstriyel Hava Kompresörleri İş 
Alanı Müdürü olarak atandı. 2018-
2021 yılları arasında Airpower 
Belçika’da Endüstriyel Hava 
Kompresörleri Pazarlama Başkan 
Yardımcılığı görevini sürdürdü. 
Köse, 2021 yılından bu yana Atlas 
Copco Kompresör Tekniği Tür-
kiye Genel Müdürü olarak görev 
yapıyor, yeni göreviyle beraber 
Azerbaycan, Gürcistan ve Türk-
menistan organizasyonlarının da 
genel müdürlüğünü yürütüyor. 

NURİ KÖSE KİMDİR?



yapısıyla ilerlemeyi öngörüyoruz.

► PROBLEMLİ DÖNEMİ  
YÖNETMEYİ BAŞARDIK

- Global çaptaki yüksek enflas-
yon, uzun süren tedarik sıkıntısı, 
konteyner ve çip krizlerinden 
sektörünüz nasıl etkilendi? 

- Kritik komponentlerde yaşanan 
global sıkıntılar lojistik problemleriy-
le de birleşince, teslim süreleri ve 
terminlerin güvenilirliği tüm sek-
törlerin en önemli problemi haline 
geldi. Türkiye özelinde ekipman 
talebinin de öngörülemeyen  
şekilde artması, durumu  
“kusursuz fırtına” haline getirdi.

Atlas Copco olarak fabrikaları-
mızda alınan aksiyonlar ve yeni ya-
tırımlara ilave olarak, lokal ekipman 
ve yedek parça envanterimizi artıra-
rak bu durumu yönetmeyi başardık; 
bize güvenen firmaları havasız, 
fabrikaları nefessiz bırakmadık. 

► ENERJİ TASARRUFLU BASINÇLI HAVA
- Kompresörler fabrikaların 

yaşamsal unsurları. Her fabrika 
kompresörler sayesinde düzenli, 
olağan çalışmasını sürdürüyor. Doğal 
olarak da en çok elektrik kullanımını 
onlar yapıyor. Elektrik fiyatlarına 
arka arkaya gelen yüksek zamları 
düşünürsek enerji, elektrik maliyetlerini 
azaltmak için neler yapıyorsunuz? 

- Kompresör odalarında yapılacak iyileş-
tirmelerin hem ülke ekonomisine hem de 
işletmelere katacağı değeri önemsiyor ve 
geliştirdiği teknolojilerle sektörün gelişimi-
ne katkı sağlıyoruz. En büyük önceliğimiz, 
iş alanımız olan basınçlı hava ve gazların 
kullanıldığı her yerde en yüksek “enerji 
verimliliğini” sağlamak. Türkiye’deki elek-
trik tüketiminin ortalama yüzde 40’ı sanayi 

kuruluşları tarafından kullanılıyor. Endüs-
triyel sektörlere basınçlı havayı değil, aynı 
zamanda “enerji tasarruflu basınçlı havayı” 
sağlamak bir öncelik haline geliyor. 

Geniş bir ürün yelpazesine sahip 
kompresörlerimizle yüzde 60’a varan  
enerji verimliliği sağlıyoruz ve toplam 
sahip olma maliyetini azaltıyoruz. Enerji 
geri kazanımı gibi sunduğumuz üstün 
teknolojilerle de toplam enerji maliyetlerinin 
düşürülmesine yardımcı oluyoruz. 

► AR-GE’MİZİN ODAĞINDA  
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VAR

- Enerji verimliliği, enerji tasarrufu 
sağlamak önemli bir Ar-Ge faaliyeti 
gerektiriyor. Yürüttüğünüz Ar-Ge 

çalışmaları hakkında 
bilgi verir misiniz?

- Ar-Ge çalışmalarımız 
sürekli devam etmekte 
olup ana ürün geliştirme 
merkezlerimiz Belçika, 
İsveç ve ABD’de 
bulunmaktadır. 
Amacımız, enerji 
verimliliği en yüksek 
ürünleri pazara sunarak 
yenilenebilir enerjinin bir 
parçası olarak topluma 
hizmet etmek ve Türkiye 
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En büyük önceliğimiz, iş alanımız olan basınçlı hava ve gazların 
kullanıldığı her yerde en yüksek “enerji verimliliğini” sağlamak. 

Türkiye’deki elektrik tüketiminin ortalama yüzde 40’ı sanayi 
kuruluşları tarafından kullanılıyor. Endüstriyel  
sektörlere basınçlı havayı değil, aynı zamanda “enerji tasarruflu 
basınçlı havayı” sağlamak bir öncelik haline geliyor.”

SEKTÖR
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sanayisinin sürdürülebilir şekilde 
verimliliğini artırmaktır.

Bilime dayalı hedeflerimizle 
sadece sanayide değil dünyada 
da önemli bir etki yaratmak 
istiyoruz. Atlas Copco olarak 
bu konuda avantajlıyız. Uzun 
yıllardır Ar-Ge çalışmalarımızın 
odağında enerji verimliliği var. 

► DİJİTAL DÖNÜŞÜM  
TÜM HIZIYLA İLERLİYOR

- Endüstri 4.0 yani dijital 
dönüşüm, akıllı üretime 
endüstriyel ekipmanların 
uyumlu olmasını zorunlu 
kılıyor. Dijital dönüşüm 
ülkemizde ve dünyada hangi 
hızla ilerliyor? Pandemi 
sonrasında dijitalleşme 
maliyetlerinde sıçrama oldu 
mu? Dijital dönüşüm için 
modüler sistemlerin aşama 
aşama devreye alınması 
uygun, gerçekçi midir? 

- Pandemi sürecinde uzaktan çalışma ve 
evde kalma sürelerinin artmasıyla birlikte 
çok daha fazla kullanıcının dijital ekosiste-
me dahil olması, Endüstri 4.0’ın hayatımızın 
her alanında çok daha hızlı bir şekilde yer 
almasına katkı sağladı. Dijital dönüşüm, 
beklenildiği üzere tüm hızıyla ilerliyor. 
Uzaktan görüntülemeden finansal süreçle-
re, pazarlama aktivitelerinden lojistiğe kadar 
her süreci hızlı bir şekilde dönüştürüyor.

► KOMPRESÖRÜN VERİMLİLİĞİNİ  
UZAKTAN İZLİYORUZ

- Birbirleriyle haberleşen, üretimi her 
yönüyle yakından izleyen, sorunları 

raporlayan ürünler dijital dönemin 
başlangıç cihaz ve uygulamaları. 
Kompresörlerde dijitalleşme 
açısından hangi aşamalardayız?

- Atlas Copco, neredeyse tüm 
operasyon ve iş süreçlerinde birçok 
ürünüyle günümüzün artan dijitalleşme 
ihtiyacına cevap veriyor. Dijitalleşen 
dünyada pek çok sektör ve iş alanı, 
teknolojik gelişmelerle enerji kaynaklarını 
daha verimli kullanarak, işletme 
maliyetlerini azaltarak, karbon ayak 
izini en aza indirmeyi hedefleri arasına 
almış durumda. Biz de sanayinin ve 
ticaretin hızlanan akışını karşılayabilecek, 
hatta önüne geçecek şekilde dijital 

yatırımlarımızı 
sürdürmeye devam 
ediyoruz. 

Dijitalleşmeye 
bir örnek vermek 
gerekirse, geliştir-
diğimiz Smartlink 
uygulamasıyla özel 
olarak kompresörün 
çalışma parametre-
lerine ve performan-
sına dayalı öneriler 
oluşturuyor, sistemin 
verimliliğini ve gü-
venilirliğini daha da 
artırmak için pratik 
tavsiyeler veriyoruz. 

SEKTÖR

Karbon emisyonunu azaltma hedeflerimiz, 2015 Paris 
Anlaşması’na uygun bir şekilde Science Based Targets (Bilime 

Dayalı Hedefler) girişimi tarafından doğrulanmış ve onaylanmıştır. 
Bu emisyonları 2030 yılına kadar 2019 temel çizgimize kıyasla yüzde 
46 oranında azaltmayı hedefliyoruz.
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Bu uygulama, müşterilerimizin kompre-
sör odalarını uzaktan bilgisayar, tablet 
veya cep telefonlarından izleyebilmelerini 
ve detaylı rapor almalarını sağlayan bir 
teknoloji. Smartlink uzaktan arıza teşhisini, 
sapmaları erken aşamada tespit etme-
mizi ve gerekli düzeltmeyi yapabilmemizi 
sağlıyor. Akıllı algoritmalara ve profesyonel 
analizlerimize dayalı proaktif sorun  
gidermeyle de kompresörün kondisyonunu 
en üst seviyede tutabiliyoruz. 

Dijitalleşen dünyada önümüzdeki 
dönemde de akıllı hava çözümleriyle enerji 
verimliliğinde sektörde öncü olacağız.

► HEM MOTİVASYON  
HEM BASKI OLUŞTURACAK

- Avrupa Yeşil Mutabakatı, sizinki 
gibi global şirketleri zorluyor mu? 
Yeşil üretim, yeşil sözleşme dünyanın 
hangi ülke veya bölgelerinde titizlikle 
uygulanıyor? Gelişmekte olan ülkelerin 
çoğunlukta olduğu Afrika gibi kıtalarda 
kamu ve özeldeki yaklaşımlar nasıldır? 

- Bugün iklim krizine karşı daha 
yaşanabilir bir dünya inşa etmek, sistemi 
insancıl bir şekilde dönüştürmek için 
önümüzde üzerinde uzlaşı sağlanmış yol 
haritaları bulunuyor. Bu yol haritalarından 
biri olan Yeşil Mutabakat’ın karbon 
ayak izi konusuna verdiği önemin 
bu dönüşümü kesinlikle daha da 
hızlandıracağını öngörüyorum. 

Yeşil Mutabakat, endüstri için hem 
motivasyon hem de baskı oluşturacak. 
Bu anlamda da sanayicilerimizin yanında 
olmaya devam edeceğiz; hem zorlaşan 
rekabet koşullarında ticari avantajlar 
sağlamak hem de karbon ekonomisiyle 
gelecek olan baskılar konusunda  
onlara destek olabilmek için. 

► KARBON EMİSYONU  
HEDEFLERİMİZ ONAYLANDI

- Sürdürülebilirlik, yeşil çözüm, yeşil 
enerji ve enerji verimliliği konularında 
Atlas Copco’nun hedefleri nelerdir? 

- Öncü teknolojilerimiz ile uzun 
zamandır enerji verimliliğini odak 
noktamızda tutmamız sayesinde, yüksek 
verim ve enerji tasarrufu merkezli 
‘yeşil üretim’ yaklaşımlarımızla Türkiye 
sanayisinin sürdürülebilir şekilde 
verimliliğini artırmayı ve çevresel etkileri 
minimuma indirmeyi hedefliyoruz. 
Kompresör odasındaki “enerji verimliliği” 
uygulamaları da en güçlü olduğumuz ve 

odaklandığımız alanlardan biri. Örneğin 
geliştirdiğimiz Smartlink uygulamasıyla 
basınçlı hava sistemlerinde yüzde 30’a 
varan enerji tasarrufu sağlıyoruz.

Atlas Copco olarak karbon emisyonunu 
azaltma hedeflerimiz, 2015 Paris 
Anlaşması’na uygun bir şekilde Science 
Based Targets (Bilime Dayalı Hedefler) 
girişimi tarafından doğrulanmış ve 
onaylanmıştır. Bu emisyonları 2030 
yılına kadar 2019 temel çizgimize 
kıyasla yüzde 46 oranında azaltmayı 
hedefliyoruz. Ayrıca, başta kullanımdaki 
ürünlerimizin karbon etkisi olmak üzere 
değer zinciri emisyonlarımızı, 2019 
emisyon düzeyimize kıyasla 2030 yılına 
kadar yüzde 28 oranında azaltmak için 
onaylanmış bir hedefimiz de bulunuyor.

Bu hedefleri gerçekleştirmek, iklim 
değişikliğinin etkilerini yavaşlatmak ve 
önlemek amacıyla CO2 emisyonlarımızı 
büyük ölçüde azaltacak. Kendi 
operasyonlarımızda bunu, öncelikle 
güneş, rüzgâr ve diğer yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilmiş enerjiye 
geçerek gerçekleştireceğiz. Hedeflerimize 
ulaşmak için operasyonlarımızda fosil 
yakıt kullanımından uzaklaşıyor ve 
elektrikli araçlara geçiyoruz. ●

SEKTÖR
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2022’de 11 milyar dolarlık satın 
alma ve birleşme gerçekleşti

RAPOR

HABER MERKEZİ

Uluslararası Danışmanlık, Denetim, 
Vergi, Finansal Danışmanlık, 
Risk Danışmanlığı şirketi Deloitte 

Türkiye’nin açıkladığı 2022 yılı birleşme ve 
satın almaların genel görünümünü ortaya 
koyan raporuna göre, pandemi sonrası 
dönemde Türkiye piyasası istikrarlı bir işlem 
seviyesine ulaşmayı başardı. Türkiye’de 
birleşme ve satın alma işlemlerinde 2022’de 
400’ün üzerinde işlem adedi ile yaklaşık 11 
milyar dolar değerinde işlem gerçekleşti. Yıllık 
işlem hacmi son 10 yıl ortalamasının altında 
kalmakla birlikte, işlem hacminde görülen artış önceki  
yıla göre yüzde 8’lik büyümeye işaret ediyor. 

2022 yılı satın alma ve birleşme işlemlerini, Deloitte 
Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem 
Ulaş ve Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma  
Hizmetleri Direktörü Duygu Doğançay değerlendirdi.

Türkiye’de, birkaç büyük çaplı işlem, toplam yıllık işlem 
hacmi üzerinde belirleyici oldu. İlk 10 işlem, toplam işlem 
hacminin yaklaşık yüzde 50’sini oluştururken, işlem sayısı-
nın yüzde 73’üne karşılık gelen 10 milyon doların altındaki 
işlem büyüklüğüne sahip 295 işlem, toplam işlem hacminin 
yalnızca yüzde 4’ünü oluşturdu. İşlem hacminin yüzde 
15’i yılın en büyük işlemi olan Türkiye Varlık Fonu-Türk 
Telekom işleminden geldi. Ortalama işlem hacmi 27 milyon 
dolar ile geçmiş yıllara benzer bir seviyede gerçekleşti. 

► KÜRESEL İŞLEMLER FRENE BASTI
2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan 

küresel birleşme ve satın alma işlemleri, 2022’de yüzde 
38 oranında daralarak yaklaşık 2.9 trilyon dolara (2021- 
yaklaşık 4.7 trilyon dolar) geriledi. Enflasyonist ortam, 
sıkılaşan ekonomi politikaları, yükselen enerji fiyatları ve 
Ukrayna’da devam eden savaş gibi faktörler nedeniyle 
yatırımcıların riskten kaçındığı görüldü. Bununla birlikte, 
2021’de görülen tarihi büyümeye rağmen, 2022’de 
küresel işlem hacminin pandemi öncesi seviyelere paralel 
gerçekleştiği söylenebilir. Küresel birleşme ve satın 
almalarda bilgi teknolojileri, gayrimenkul ve sağlık en aktif 
sektörler olarak öne çıktı. Büyük ölçekli bilgi teknolojisi ve 
gayrimenkul sektörü işlemleri bu sektörlerin işlem hacmine 
etki etti. En büyük düşüş ise finansal hizmetlerde yaşandı. 

Deloitte Türkiye 2022 
yılının birleşme ve satın 
alma işlemleri raporunu 
açıkladı. Birleşme ve satın 
alma ortamı 2021’e paralel 
bir görünüm sergilendi. 
Rapora göre, küresel 

makroekonomik ve sosyo-politik 
zorluklara rağmen 2022’de  
işlem hacmi yüzde 8 artışla  
11 milyar dolara yaklaştı ve 
pandemi sonrası dönemin en 
yüksek seviyesine ulaştı. 

Hisse satın alma işlemlerinde en ağırlıklı iki şirket: Türk Telekom ve Garanti BBVA.
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Bununla birlikte yavaşlama tüm sektörlerde belirgin oldu.

► YABANCI YATIRIMCI İŞLEM HACMİ DARALDI
Türkiye’de gerçekleşen işlemlerde yerli ve yabancı 

yatırımcılar işlem hacmini neredeyse eşit olarak paylaştı. 
Yabancı yatırımcılar işlem hacminin yüzde 51’ini 
oluşturdu. Melek yatırımcıların büyük rol oynadığı  
işlem sayısında yerli yatırımcılar yüzde 76 oranı ile  
öne çıktı. Türk yatırımcıların dahil olduğu işlemlerin 
toplam değeri yüzde 27 artarak 5.4 milyar dolara ulaştı, 
toplam işlem sayısı da yüzde 2 oranında arttı. 

Öte yandan küresel ekonomik çalkantıların gölgesinde 
yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik yatırımları 
2022’de yüzde 6 oranında düşüşle 5.5 milyar dolara 
geriledi. En büyük yabancı yatırımcı işlemi 1.4 milyar 
dolar tutarındaki İspanyol BBVA’nın hissedarı olduğu 
Garanti Bankası’ndaki paylarını artırma işlemi oldu.

► YABANCI YATIRIMCIDA EN BÜYÜK PAY KÖRFEZ BÖLGESİ’NDEN 
Körfez sermayesi yatırımları 2022’de 2.3 milyar dolar ile 

son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Buna göre, körfez 
bölgesinden yatırımcılar toplam yabancı yatırımcı işlem 
hacminin yüzde 42’sini oluşturdu. Güneş enerjisi alanında 
IHC-Kalyon Enerji (490 milyon dolar) işlemi, Mubadala 
liderliğinde Getir’in 768 milyon dolar tutarındaki yatırım 
turu ve QIA - Dream Restaurants yatırımları  
körfez sermayesinin önemli işlemleri olarak öne çıktı. 

Avrupalı yatırımcılar bir kez daha 44 işlemle liderliği 
üstlenirken, Asya-Pasifik bölgesinin katkısı yüzde 2 ile 
sınırlı kaldı. Avrupalı yatırımcıların işlem hacmindeki 
payı 2021’de yüzde 29’dan 2022’de yüzde 39’a 
yükseldi. 2021’de 3.6 milyar dolar seviyesinde olan 
Kuzey Amerikalı yatırımcıların işlem hacmi yaklaşık  
840 milyon dolar seviyesine geriledi. 

► TÜRKİYE, OYUN SEKTÖRÜNÜN ÇEKİM MERKEZİ 
Finansal yatırımcılar, yaklaşık 5 milyar dolar 

değerinde 268 adet işlem gerçekleştirdi. Bununla  

Deloitte Türkiye Birleşme ve 
Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem 
Ulaş: “Küresel işlem hacminde da-
ralma yaşanan bir yılda Türkiye’ye 
yönelik işlemlerde istikrarlı bir ivme 
yakalanmış durumda. Büyük ölçekli 
bazı stratejik yatırımcı işlemleri 
gerçekleşti. Ancak hareketlilik yine 
küçük ve orta işlemler pazarın-
daydı. Temkinli davranan yabancı 

yatırımcılar işlem hacminin yarısını oluşturmakla beraber, 
toplam yabancı işlem hacmi bir önceki yıla göre düşüş 
gösterdi. Küresel salgın tarihe karışırken, Rusya-Ukrayna 
savaşı, Avrupa’nın enerji güvenliği ve küresel enflasyonist 
baskılar yeni risk ve belirsizlikler olarak karşımıza çıkıyor. 
Yatırım ortamındaki tüm zorluklara rağmen birleşme ve  
satın alma işlemlerinde canlılık devam ediyor” dedi.

ULAŞ: YABANCILARIN İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ

Deloitte Türkiye Birleşme ve 
Satın Alma Hizmetleri Direktö-
rü Duygu Doğançay: “Pandemi 
sonrası dönemde birleşme ve satın 
almalar ortalama 10 milyar dolar 
seviyesinde seyrediyor. Bu aynı 
zamanda son on yıllık ortalamaya 
da denk gelen bir seviye. Bu yıl 
11 milyar dolarlık işlem hacmiyle 
geçen yılın bir parça üzerine çıkıldı. 

Girişim sermayesi alanında ve start-up yatırımlarında gö-
rülen hareketlilik devam etti. Yaklaşan seçim döneminin ve 
küresel konjonktürün yarattığı belirsizliklere rağmen, stratejik 
yatırımcıların uzun vadeli yatırım iştahları ve teknoloji odaklı 
girişim sermayesi yatırımlarının yüksek büyüme potansiye-
liyle Türkiye, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 
Türkiye pazarına yönelik bu dinamikler önümüzdeki  
döneme dair olumlu sinyaller veriyor” diye konuştu.

DOĞANÇAY: TÜRKİYE PAZARI İLGİ ÇEKİYOR

RAPOR

2022’DE GERÇEKLEŞEN İLK 10 İŞLEM
  Satın Alan Ülke Hedef Şirket Sektör Hisse Oranı İşlem Değeri
      % (Milyon ABD $)
 1 Türkiye Varlık Fonu Türkiye Türk Telekomünikasyon Telekom 55,0 1650
 2 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) İspanya Garanti Bankası Finansal	Hizmetler	 36,1	 1489
	 3	 “Mubadala Investment, Sequoia Capital, Tiger Global, 	
  Alpha Wave Global, Abu Dhabi Growth Fund” BAE Getir Perakende Lojistik E-ticaret N/D 768
 4 “International Holding Co. (through International 	
  Energy Holding Company)” BAE Kalyon Enerji Enerji 50,0 490,1
	 5	 “Index	Ventures,	BlackRock,	Institutional	Venture		
  Partners, Makers Fund, Balderton Capital, Kora” ABD Dream Games Oyun N/D 255
 6 Koç Holding Türkiye Yapı ve Kredi Bankası Finansal	Hizmetler	 18,0	 238,7
 7 Qatar Investment Authority Katar ATAS Avrasya Tüneli Altyapı 24,5 160
 8 Ferrovial İspanya Dalaman Airport Altyapı 60,0 159,1
 9 SSR Mining ABD Kartaltepe Madencilik Madencilik 30,0 150
 10 EIS Eczacıbaşı İlaç Türkiye Gansenta İlaç İlaç 100,0 135
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birlikte büyük ölçekli 
Türk Telekom ve Getir 
işlemlerinin etkisiyle 
finansal yatırımcıların 
işlem hacmi yüzde 19 
oranında artış gösterdi. 
Finansal yatırımcıların 
toplam işlem sayısında 
en büyük paya sahip 
olan risk sermayesi ve 
melek yatırımlarının 
toplamı 240’ın 
üzerinde işlem ile 1.6 
milyar dolar oldu. Bu 
yatırımcıların toplam 
işlem sayısına katkısı 
yüzde 66’ya ulaştı.

Teknoloji, mobil ve internet, e-ticaret ve oyun sektörleri 
risk sermayesi için en cazip sektörler oldu. Bu alanda 
Getir (768 milyon dolar), Dream Games (255 milyon 
dolar) ve Insider (121 milyon dolar) yatırımları öne çıktı.

Oyun sektörü işlemleri 2022’de yaklaşık 530 milyon 
dolar ve 30’un üzerinde işlemle bir önceki yıla göre 
yaklaşık yüzde 80 oranında artış gösterdi. Oyun 
işlem hacminde görülen iki kat artış, 2022 boyunca 
yatırımcıların oyuna olan ilgisinin devam ettiğini gösterdi. 
Gelecek vaat eden Türkiye pazarı, 500’den fazla oyun 
stüdyosuyla son yıllarda oyun yatırımcıları için dünya 
çapında bir çekim merkezi haline geldi. Dream Games’in 
değerlemesi yaklaşık 2.75 milyar dolara ulaşırken, Spyke 
Games VC Griffin Gaming Partners’dan 50 milyon  
ABD gibi rekor bir seviyede başlangıç yatırımı aldı.

► ÖZEL SERMAYE FONLARI SESSİZ KALDI
Özel sermaye fonları tarafından gerçekleştirilen işlem 

sayısı son 5 yıla göre benzer seviyede kalırken, işlem 
değeri 2021’deki 2.3 milyar dolar seviyesinden 2022’de 
390 milyon dolar seviyesine önemli ölçüde geriledi. 
İmalat, enerji, telekomünikasyon, e-ticaret ve finansal 
hizmetler, özel sermaye fonları arasında trend olan 
sektörler oldu. Özel sermaye fonları ve diğer finansal 
yatırımcılar toplam 5 adet 
çıkış işlemi gerçekleştirdi.

► KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ 
İŞLEMLER PAZARINDA 
CANLILIK DEVAM ETTİ

En büyük 10 işlemin 
toplam işlem hacmine 
katkısı yaklaşık yüzde 
50 oldu Bu oran 2021’de 
yüzde 46’ydı. İşlem 
değeri 500 milyon doların 
üzerinde olan yalnızca 
4 işlem gerçekleşti. 
Açıklanan en büyük 

işlem, Türk Telekom’un 
Türkiye Varlık Fonu 
tarafından 1.65 milyar 
dolar karşılığında  
satın alınması oldu. 

İşlemlerin büyük 
çoğunluğu küçük ve 
orta ölçekli başlangıç 
aşamasındaki 
girişimlerde 
gerçekleşti. Toplam 
işlem sayısının yüzde 
73’üne karşılık gelen, 
işlem değeri 10 milyon 
doların altında olan 
295 işlem, toplam 
işlem hacminin 

yalnızca yüzde 4’ünü temsil etti. Tüm işlemler dahil 
ortalama işlem büyüklüğü 27 milyon dolar oldu.

► FİNANSAL HİZMETLER, TEKNOLOJİ  
VE TELEKOM SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKTI

Teknoloji ve finansal hizmetler, 2022’de toplam 
işlem sayısının yüzde 27’sini oluşturarak işlem sayısı 
bakımından ilk sıralarda yer aldı. Teknoloji odaklı işlemler 
70 adet işlemle önceki yıla benzer şekilde 2022’de 
yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti. Teknoloji 
ve e-ticaret sektörlerine yönelik girişim sermayesi 
yatırımlarının, yazılım, ödeme sistemleri ve yapay zekâ 
tabanlı teknolojiler gibi ilişkili sektörlerin gelişimine de 
katkıda bulunduğu görüldü. Finansal hizmetler 46 işlem 
ve 1.8 milyar dolar ile işlem hacminde başı çekerek, yıllık 
toplam işlem hacminin yüzde 16’sını oluşturdu. 

TVF-Türk Telekom işlemi, telekom sektöründe yüzde 
92’lik oranla aslan payını alan işlem oldu. Bununla 
birlikte enerji sektörü yaklaşık 640 milyon dolarlık 
29 işlem ile yatırımcılardan ilgi gören sektörlerden 
biri oldu.  Yatırımcıların, enerji dönüşümü ve düşük 
karbonlu sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde enerji 
sektöründe birleşme ve satın almalara yönelmesi sonucu 
yenilenebilir enerji sektörüne ilginin arttığı görüldü. 

Önümüzdeki dönemde 
daha fazla yatırımcının, 
işletmelerine ESG 
(Çevresel Sosyal 
Yönetişim) kriterlerini 
dahil etmek üzere 
yeşil enerji işlemlerini 
hedefleyeceği 
öngörülüyor. 

Bunun yanı sıra 
internet ve mobil 
hizmetler (44),  
e-ticaret (24) ve 
imalat (23) sektörleri 
yatırımcılardan yoğun ilgi 
görmeye devam etti. ●

RAPOR



OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN 2023 YURTİÇİ fUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA BİTİŞ fUARIN KONUSU fUARIN ADI       fUAR YERİ        ORGANİZASYON
15.11.2022 20.11.2022 Gıda, İçecek Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı DiyarbakırKongre Merkezi ALZ  Grup Uluslararası Fuar 
16.11.2022 19.11.2022 Hastane ve Otel Ekipmanları Ortadoğu Hastane ve Otel Ekipmanları,Yönetim Sistemleri OFM Ortadoğu Fuar Merkezi 3E Fuarcılık Organizasyon San.
16.11.2022 19.11.2022 İklimlendirme Ortadoğu Isıtma,Soğutma,Havlandırma ve Enerji Sistemleri Fuarı  OFM Ortadoğu Fuar Merkezi 3E Fuarcılık Organizasyon San.
16.11.2022 16.11.2022 Yurtdışı Eğitim Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları  Sheraton Ankara Hotel  Akare Fuarcılık A.Ş
16.11.2022 18.11.2022 Taşımacılık, Lojistik, Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı K.Topbaş Gösteri Merkezi Eko MMI Fuarcılık Ltd. Şti. 
16.11.2022 19.11.2022 Ayakkabı Yan Sanayi AYSAF  Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  TASD Fuarcılık A.Ş.
16.11.2022 19.11.2022 Hidrolik HPKON 2022 -  Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarı TMMOB Tepekule Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 
17.11.2022 20.11.2022 İnşaat Malzemeleri Adıyaman İnşaat,Yapı ve Mobilya Dekorasyon Fuarı Adıyaman Fuar Merkezi Medya Trend Fuarcılık 
17.11.2022 20.11.2022 Akıllı Bina Teknolojileri Uluslararası Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Sistemleri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Artı 2 Fuarcılık Ltd. Şti.
17.11.2022 20.11.2022 Sanat Eserleri  3. İAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı İstanbul Kongre Merkezi Demos Endüstri Fuarcılık A.Ş.
17.11.2022 20.11.2022 Kültür,Eğitim Şanlıurfa Göbeklitepe Kültür, Turizm ve Seyahat Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Gold Stant Fuar 
17.11.2022 20.11.2022 Optik ve Oftalmolojik Ürünler Uluslararası Silmo İstanbul Optik Fuarı İstanbul Fuar Merkezi 24 Saat Fuarcılık A.Ş.
17.11.2022 20.11.2022 Güzellik ve Bakım Start Beauty Adana Expo- Adana Kuaför Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı Tüyap Adana Fuar Merkezi Start Fuarcılık 
17.11.2022 20.11.2022 Tarım, Seracılık,  8. Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı K.Maraş Fuar Merkezi ECR Fuarcılık Ltd. Şti
21.11.2022 28.11.2022 Tekstil,Ev Tekstili,Aksesuarlar HOMETEX  Ev Tekstili Fuarı İstanbul Fuar Merkezi KFA Fuarcılık A.Ş.
22.11.2022 25.11.2022 Gelinlik, Damatlık IF Wedding Fashion İzmir “16. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
22.11.2022 27.11.2022 Gıda ve İçecek Ürünleri “Gurme 2022 Samsun Yöresel Lezzetler ve Gıda Fuarı” Tüyap Samsun K.Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
 23.11.2022 26.11.2022 Çevre Teknolojileri ENTECH Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık ATO Kongre ve Sergi Sarayı Pozitif Fuarcılık
 23.11.2022 26.11.2022 Blok Mermer Bursa 6.Uluslararası Blok Mermer Fuarı  Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
 23.11.2022 27.11.2022 Kamp, Karavan Denizli Doğal Yaşam Fuarı EGS Kongre Merkezi İhtisas Fuar Fuarcılık
 23.11.2022 24.11.2022 KOBİ  Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı Pullman Hote Turab Fuarcılık 
23.11.2022 26.11.2022 Sera, TarımTeknolojileri  Growtech 2022 21.Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri Fuarı  Antalya Fuar Merkezi  UBM İstanbul Fuarcılık
 23.11.2022 26.11.2022 Plastik Makineleri Plast  Eurasia  İstanbul  2022 31.Uluslararası İstanbul Plastik Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
 24.11.2022 27.11.2022 Gıda ve Kozmetik Uluslararası Helal Expo / Dünya Helal Zirvesi İstnbul Fuar Merkezi Asel Uluslararası Fuar Hizmetleri 
24.11.2022 26.11.2022 Özel Spesifik  Kimyasallar TURKCHEM 2022 Uluslararası Kimya Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Artkim Fuarcılık 
24.11.2022 26.11.2022 Boyarmadde, Pigmentler İnterdye & Textile Printing Eurasia 2022 - 5. Uluslararası 	
   Boyarmadde, Pigmentler, Tekstil Kimyasalları ve Baskı Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Artkim Fuarcılık 
24.11.2022 26.11.2022 Hastane İç Mimarisi “Hospitality Design Expo İstanbul Kongre Merkezi İnovaexpo Uluslararası 
25.11.2022 04.12.2022 Kitap ve Süreli Yayınlar  Manisa Kitap Fuarı Manisa Bld. Fuar Merkezi SNS Fuarcılık 
30.11.2022 03.12.2022 Doğal Ürünler Yes Expo&Forum-Yenilikçi, Sürdürülebilir Doğal Ürünler Fuarı ve Forumu İstanbul Fuar Merkezi Birleşik Fuar 
30.11.2022 03.12.2022 Ayakkabı ve Deri Ürünleri BURSAF / 6. Bursa Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı Atatürk K. Merkezi Merinos Network Fuarcılık
 01.12.2022 04.12.2022 Hazır Giyim Moda Hazı Giyim Konfeksiyon Kişisel Bakım fuarı Adıyaman Fuar Merkezi Medya Trend Fuarcılık 
01.12.2022 02.12.2022 Bankacılık İstanbul Finansal İşlemler Fuarı K.Topbaş Gösteri Merkezi Emin Event Group Fuarcılık
 01.12.2022 03.12.2022 Akıllı Kentsel Gelişim Smart Cities Eurasia Akıllı Kentsel Gelişim ve Kent Teknolojileri Fuarı Tüyap Fua Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 
01.12.2022 04.12.2022 Engellilere Özel Ürünler Engelsiz Yaşam Fuarı İstanbul Fuar Merkezi The İstanbul Expo Fuarcılık
01.12.2022 04.12.2022 Turistik Hediyelik Ürünler Souvenir Expo Turkey Hediyelik Eşya ve Hatıra Eşya Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Rota Exhibitions Turkey Fuarcılık 
01.12.2022 04.12.2022 Dijital, Serigrafi, Tekstil Baskı Fespa Eurasia İstanbul Fuar Merkezi  Fespa Eurasia Fuarcılık 
01.12.2022 04.12.2022 Tarım NEVAGRİ’22 Nevşehir Kapadokya Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Nevşehir Kapalı Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık 
02.12.2022 05.12.2022 Deri Konfeksiyon Ürünlerinin TDK Deri ve Kürk Moda Şov Kaya Palazzo Golf Resort TDK Fuarcılık 
03.12.2022 11.12.2022 Kitap ve Süreli Yayınlar 39.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı  Tüyap Fuar ve Kongre Mrk. Tüyap Tüm Fuarcılık 
07.12.2022 10.12.2022 İnşaat,Yapı, Şanlıurfa İnşaat,Yapı Teknolojileri ve Dekorasyon Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Gold Stant Fuar Org. San.
07.12.2022 10.12.2022 Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi  Gapshoes 34. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı  OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım Organizasyon
07.12.2022	 10.12.2022	 Anne,	Bebek	ve	Çocuk	 40.Uluslararası  İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye İstanbul Fuar Merkezi  UBM İstanbul Fuarcılık
07.12.2022 10.12.2022 Tarım ve Tarım Makineleri AGROSHOW EURASIA Tarım Makineleri, Teknoloji ve Yan Sanayi Fuarı  Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
07.12.2022 10.12.2022 Yapı Malzemeleri,  Hotel Tech Antalya - Otel Teknik Ekipman ve Malzemeleri Fuarı Antalya Fuar Merkezi Anfaş Antalya Fuarcılık 
08.12.2022 10.12.2022 Turizm Fuar ve Kongresi TTI İzmir 16. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
08.12.2022 11.12.2022 Elektrikli ve Hibrit Araçlar E-Drive Turkey K.Topbaş Sanat Merkezi Duru Fuarcılık
 08.12.2022 11.12.2022 Kamp Karavan Araçları, TTI OUTDOOR - 2.Kamp Karavan Tekne Outdoor ve Ekipmanları Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
09.12.2022 11.12.2022 Güzellik ve Bakım “Start Beauty Ankara Expo Ankara Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı” ATO Kongre ve Sergi Sarayı  1-Start Fuarcılık 
14.12.2022 17.12.2022 Elektrik, Elektronik Otomasyon Fuarı 2022   Bursa 19.Uluslararası Elektrik, Elektronik Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık 
14.12.2022 17.12.2022 Metal İşleme Makineleri Bursa Metal İşleme Teknolojileri Fuarı 20.Uluslararası Metal İşleme 	
   Makineleri,Kaynak Robotik Teknolojiler ve Yan Sanayiler Fuarı Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık 
14.12.2022 17.12.2022 Sac, Boru, Profil 13. Uluslararası Saç,Boru,Profil İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık 
14.12.2022 17.12.2022 itoterapi Aromaterapi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Fuarı Cam Piramit Kongre Merkezi Elka Fuarcılık 
14.12.2022 18.12.2022 Mobilya Denizli 2022 Yatak Baza, Dekorasyon, Gelinlik, Makine, İmalat  EGS	Fuar	ve	Kongre	Merkezi	 4M	Fuar	Organizasyon	
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15.12.2022 18.12.2022 Tekstil Konfeksiyon Ürünleri  19. Uluslararası Dossodossi Moda Gösteri Fuarı Nest Kongre ve Fuar Merkezi Dossodossi Fuarcılık 
15.12.2022	 18.12.2022	 Endüstriyel	Mineraller	 “MADEN TÜRKİYE Uluslararası Madencilik, Tünel İnşaa, Makine Ekipmanları 	 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
17.12.2022 19.12.2022 Tarım Makinaları Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Nazilli Belediyesi Pazaryeri As Fuarcılık 
17.12.2022 24.12.2022 Deniz Araçları CNR Avrasya Boat Show  Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları  Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık A.Ş.
17.12.2022 25.12.2022 Eğitim, Eğitim Ekipmanları  Şanlıurfa Eğitim, Eğitim Ekipmanları ve Kırtasiye Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Start Fuarcılık 
19.12.2022 22.12.2022 Penye, Tekstil Hazır Giyim Moda Gaziantep - Gaziantep Penye, Tekstil Hazır Giyim, Aksesuarları Ortadoğu Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 
22.12.2022 25.12.2022 Emlak, İnşaat RESCONEXPO “1. Emlak İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
22.12.2022 25.12.2022 Tesbih, Hediyelik Eşyalar 1. Tesbih ve Doğal Taşlar 2022 Fuarı Tüyap Adana Fuar  Merkezi Çukurova Fuarcılık
 22.12.2022 25.12.2022 Blok Zincir, Kripto Ekosistemi Blockchain Expo World İstanbul Fuar Merkezi  HGR Fuarcılık 
07.01.2023 15.01.2023 Karavan Araçları KARAVANİST İstanbul 3. Karavan ve  Ekipmanları Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 
07.01.2023 15.01.2023 Doğave Su Sporları “OUTDOORIST 2. Outdoor ve Kamp Malzemeleri, Su Sporları Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 
11.01.2023 14.01.2023 Bebe ve Çocuk Hazır Giyim JUNIOSHOW Bursa 17.Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim Fuarı Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık 
12.01.2023 14.01.2023 Eğitim İZEF “1. İzmir Eğitim Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
12.01.2023 14.01.2023 Eğlence, Park ATRAX’23 10.Uluslararası Eğlence, Park, Oyun ve Spor Alanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Tureks Uluslararası Fuarcılık 
12.01.2023 14.01.2023 Prefabrik, Müstakil Ev Premo’23 2. Prefabrik, Tiny House, Müstakil Ev ve Donanımları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Tureks Uluslararası Fuarcılık
 14.01.2023 22.01.2023 Kitap, Süreli Yayın Çukurova 15. Kitap Fuarı Tüyap Adana Fuar Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık 
17.01.2023 20.01.2023 Otel Ekipmanları Anfaş Hotel Equipment - 33. Uluslararası Konaklama İhtisas Fuarı   Antalya	Fuar	Merkezi Anfaş Antalya Fuarcılık 
17.01.2023 20.01.2023 Gıda İçecek Ürünleri Anfaş Food Product - 29. Uluslararası Gıda  ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya Fuar Merkezi Anfaş Antalya Fuarcılık 
24.01.2023 29.01.2023 Ev-Ofis Mobilyaları, İstanbul Mobilya Fuarı Tüyap Fuar Merkezi İstanbul Fuar Merkezi
26.01.2023 28.01.2023 5G, Telekomünikasyon Mobilefest-,  IOT, Yapay Zeka,, Mobil Cihazlar ve Akıllı Teknolojiler İstanbul Kongre Merkezi  HIS Fuarcılık 
01.02.2023 05.02.2023 Tarımsal Mekanizasyon 18. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir Orion Fuarcılık
01.02.2023 04.02.2023 Ayakkabılar AYMOD Ayakkabı Moda Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi TASD Fuarcılık
01.02.2023 04.02.2023 Hazır Giyim, Kumaş Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı/3.Hazır Giyimve Aksesuarları Fuarı Tüyap Adana Fuar Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık
02.02.2023 05.02.2023 Kamp, Karavan Ankara Kamp Karavan ve Doğa Sporları Fuarı Anfa Altınpark Fuar Merkezi Zümrüt Fuarcılık
 08.02.2023 11.02.2023 Hazır Giyim ve Moda IFCO İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İTKİB Fuarcılık 
08.02.2023 11.02.2023 Turizm EMITT 2023 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Tüyap Fuar Merkezi HYVE Fuarcılık 
08.02.2023 11.02.2023 Havuz, Havuz Aksesuarları POOLİST- Havuz, Havuz Ekipmanları, Kimyasalları ve SPA-Sauna Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 
10.02.2023 12.02.2023 Evlilik Evlilik Dünyası  2023  Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Patika Tanıtım Fuar
 15.02.2023 18.02.2023 Tekstil, Konfeksiyon EGE TMF - 4. EGE Tekstil, Konfeksiyon Makinaları, 	
   Tekstil Kimyasalları ve Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı EGS	Fuar	ve	Kongre	Merkezi İzgi Fuarcılık 
15.02.2023 18.02.2023 Ev Dışı Tüketim Horeca Fair Uluslararası 4. Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Perakende, Gıda 	
   ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir GL Platform Fuar 
15.02.2023 18.02.2023 Otel, Restaurant Horeca Fair Uluslararası 4. Otel, Restaurant, Cafe, Çamaşırhane 	
   Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir GL Platform Fuar 
15.02.2023 18.02.2023 Ambaljlama, Paketleme, Pack Fair Türkiye Ambalajlama, Paketleme Teknoljileri Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir GL Platform Fuar 
15.02.2023 18.02.2023 Gıda, İçecek Food Fair Türkiye Gıda Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir GL Platform Fuar 
16.02.2023 18.02.2023 Peyzaj, Çiçekçilik The Flower and Plant Show 12. Uluslararası Süs Bitkileri İhtisas Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tarsus Turkey Fuarcılık 
16.02.2023 18.02.2023 Pamuk, Yün, Sentetik,  19. Uluslararası  İstanbul İplik Fuarı 2023 Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 
16.02.2023 19.02.2023 Evlilik ve Düğün Hazırlıkları 17. Antalya Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı Sabancı Cam Piramit Detay Fuarcılık 
16.02.2023 19.02.2023 Tarım Gıda ve Hayvancılık Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Tariş Kapalı Teşhir Salonları Kobi Fuarcılık 
17.02.2023 19.02.2023 Kadın Giyim 7. Lifestyle Türkiye - Kadın Hazır Giyim Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Federal Fuar
21.02.2023 25.02.2023 Tarım ve Tarım Teknolojileri Gaptarım 14. Tarım,Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım  
22.02.2023 25.02.2023 Ceviz Yetiştiriciliği Uluslararası Ceviz Türkiye Fuarı 4 - 4. Uluslararası Ceviz Yetiştiriciliği  Cam Piramit  Fuar Merkezi Elka Fuarcılık 
22.02.2023 26.02.2023 Kırtasiye ve Kağıt Ürünler İstanbul Kırtasiye-7. Uluslararası Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri  Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
22.02.2023 23.02.2023 Eğitim, Yüksek Öğretim 5. İstanbul Eğitim ve Kariyer Fuarı Lütfi Kırdar  Kongre Sarayı Eket Fuarcılık 
22.02.2023	 23.02.2023	 Hastane	Malzemeleri		 Tıbbi Cihazlar, Eczacılık, Güzellik, Kozmetik, Doğal Ürünler, Sağlık Turizmi Pullman Hotel İstanbul Turab Fuarcılık 
22.02.2023 23.02.2023 Hastaneler, Sağlık Turizmi 1. Expo Health Tourism Pullman Hotel İstanbul Turab Fuarcılık
23.02.2023 26.02.2023 Motosikletler, Bisikletler Motobike İstanbul  İstanbul Fuar Merkezi  Messe Frankfurt İstanbul 
23.02.2023 26.02.2023 Ahşap Üretim Teknolojileri Woodist 23 Ahşap Üretim Teknolojileri ve Aksesuarları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık
 24.02.2023 05.03.2023 Gıda, Yöresel Ürünler Van Yöresel Ürünler, Gıda ve El Sanatları Fuarı Van Expo Fuar  Merkezi İpekyolu Expo Fuar 
25.02.2023 25.02.2023 Yurtdışı Eğitim Fuarı Studyexpo Yurtdışı Eğitim Fuarı Intercontinental İstanbul Hotel Study Expo Fuarcılık 
26.02.2023 26.02.2023 Yurtdışı Eğitim Fuarı Studyexpo Yurtdışı Eğitim Fuarı Hilton İstanbul Kozyatağı Hotel Study Expo Fuarcılık 
28.02.2023 03.03.2023 Bebek, Çocuk ve Yetişkin  5. Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Mrk. Tüyap Tüm Fuarcılık 
01.03.2023 05.03.2023 Tarımsal Mekanizasyon Tarım, Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri, Seracılık ve Hayvancılık	 EGS	Fuar	ve	Kongre	Merkezi Orion Fuarcılık 
01.03.2023 03.03.2023 Uluslararası Yüksek Eğitim  EURIE Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi ve Fuarı Lütfi Kırdar Kongre Sarayı Boyut Fuarcılık
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01.03.2023 05.03.2023 Doğal Yaşam Gurmexpo Ankara Ekolojik ve Natural Ürünler Fuarı Anfa Altınpark Fuar Merkezi Zümrüt Fuarcılık 
01.03.2023 04.03.2023 Fethiye Turizm FETEX 12. Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek İhtisas Fuarı Fethiye Fuar ve Sergi  Alanı Marmaris Fuarcılık
02.03.2023 05.03.2023 Ev Elektroniği İstfa Elektrik ve Elektronik Ev Teknolojileri İhracat Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Ambiyans Fuarcılık
02.03.2023 05.03.2023 Züccaciye Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Ambiyans Fuarcılık
02.03.2023 05.03.2023 Tarım, Gıda, Hayvancılık Farmers’ Fair - Güney Ege 14. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Milas Tariş Fuar Alanı Expoline Fuarcılık 
02.03.2023 05.03.2023 Yapı Malzemeleri Mezopotamya İnşaat Fuarı Mezopotamya Yapı Malzemeleri ALZ Diyarbakır  Fuar Merkezi ALZ  Grup Uluslararası Fuar
02.03.2023 05.03.2023 Tarım, Hayvancılık ve Gıda Kayseri Tarım Fuarı 2023 - Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı  Kayseri OSB Fuar Merkezi Atlas Uluslararası Fuarcılık
07.03.2023 12.03.2023 Mobilya, Dekorasyon Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı 2023 7. Mobilya, İç Mimari Fuarı” Tüyap Samsun Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 
08.03.2023 12.03.2023 Yöresel Ürünler Yörefest Yöresel Ürünler Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım  Organizasyon
08.03.2023 12.03.2023 Gıda, İçecek Şanlıurfa Gıda,Gıda Teknolojileri Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Gold Stant Fuar Org. 
08.03.2023 12.03.2023 Tarım Şanlıurfa Tarım ve Hayvancılık Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Gold Stant Fuar Org. 
08.03.2023	 10.03.2023	 Demiryolu	Araç	Gereçleri	 Eurasia Rail 2023 - 10. Uluslararası Avrasya Demiryolu,Hafif Raylı Sistemler İstanbul Fuar Merkezi  HYVE Fuarcılık
08.03.2023 10.03.2023 Kumaş Tekstil Aksesuarları Texhibition İstanbul Kumaş Tekstil Aksesuarları ve İplik Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İTKİB Fuarcılık 
08.03.2023 12.03.2023 Kamp ve Karavan Araçları Camp & Caravan Istanbul 2023 K.Topbaş Gösteri Merkezi Pozitif Fuarcılık
08.03.2023 10.03.2023 Güvenlik Sistemleri Isaf Exclusive Fuarı ve Konferansı 6. Güvenlik ve Ülke Güvenliği Fuarı Sheraton Ankara Hotel Marmara Tanıtım Fuarcılık
09.03.2023 12.03.2023 Asansör Aksamı Üreticileri Asansör İstanbul 18. Uluslararası Asansör Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Mrk. Tarsus Turkey Fuarcılık
09.03.2023	 12.03.2023	 Züccaciye	 Host İstanbul 16.Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Mrk. Tarsus Turkey Fuarcılık 
09.03.2023 11.03.2023 Sigorta Sigorta Sektörü İş Birliği Fuarı ve Kongresi Pine Beach Hotel Arass Organizasyon
09.03.2023 12.03.2023 Sanat ve Sanatsal Ürünler ARTANKARA 9. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ATO Kongre ve Sergi Sarayı  Atis Fuarcılık
09.03.2023 12.03.2023 Güzellik ve Bakım “Güzellik&Bakım 2023-35. Güzellik ve Bakım, Profesyonel Kozmetik  Lütfi Kırdar Sergi Sarayı TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık 
11.03.2023 19.03.2023 Kitap ve Süreli Yayın 25.İzmir Kitap Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir Tüyap Tüm Fuarcılık
11.03.2023 19.03.2023 Denizcilik Mast - Marine Saloon Trade - 1. Denizcilik, Yelken, Motorlu Deniz Araçları Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
14.03.2023 18.03.2023 Tarım, Hayvancılık Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı  ALZ Diyarbakır Kongre Merkezi  ALZ  Grup Uluslararası Fuar 
14.03.2023 18.03.2023 Tarım Konya Tarım 2023 - 19. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon Teknolojileri Fuarı KTO Tüyap Konya Fuar Merkezi  Tüyap Konya Fuarcılık 
14.03.2023 16.03.2023 Tekstil BURSA TEXTILE SHOW (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı) Atatürk Kongre Mrk. Merinos KFA Fuarcılık 
15.03.2023 18.03.2023 Hazır Beton Beton 2023 - Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri  Fuarı İstanbul Fuar Merkezi TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık
15.03.2023 18.03.2023 Metal İşleme Imatech - Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
15.03.2023	 19.03.2023	 Mobilya	 Egeevlilik	2023	 EGS	Fuar	ve	Kongre	Merkezi	 4M	Fuar	Org.	
15.03.2023 18.03.2023 Tarım Agritech 11. Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri Fethiye Fuar ve Sergi  Alanı Marmaris Fuarcılık 
16.03.2023 19.03.2023 İnşaat İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı Van Expo Fuar  Merkezi İpekyolu Expo Fuar
16.03.2023 19.03.2023 Takılar, Taşlar, Saatler İstanbul Jewelry Show Mart 2023 - 53.İstanbul Uluslararası Mücevherat İstanbul Fuar Merkezi  UBM İstanbul Fuarcılık
16.03.2023 19.03.2023 Gıda, Temizlik, Kozmetik Tedarikçi Buluşması Fuarı İstanbul Kongre Merkezi İstanbul Restate Fuar 
16.03.2023 18.03.2023 Petrol, LPG, Madeni Yağ Petroleum İstanbul 16.Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları  Tüyap Fuar Merkezi Enerji Fuarcılık 
16.03.2023 18.03.2023 Elektrik, Doğalgaz GAS&POWER Network - 5.Elektrik, Doğalgaz, Enerji Depolama Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Enerji Fuarcılık 
16.03.2023 16.03.2023 Yurt Dışı Eğitim IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Hilton İstanbul Kozyatağı İstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım
 16.03.2023 18.03.2023 Tıbbi Cihazlar 30.Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma ve 	
   Rehabilitasyon,Laboratuvar,Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Mrk. Reed Tüyap Fuarcılık 
16.03.2023 19.03.2023 Turizm ve Gastronomi 2. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı ALZ Diyarbakır Fuar  Merkezi  Türsab Fuarcılık 
17.03.2023 19.03.2023 Optik Ürünleri ve Malzemeleri Başkent Optik Fuarı Anfa Altınpark Fuar Merkezi Başkent Global Optik Fuarcılık 
18.03.2023 19.03.2023 Gayrimenkul 15. Gayrimenkul - Emlak Fuarı İstanbul Hilton JNR Group Fuarcılık
18.03.2023 21.03.2023 İskele, Kalıp Sistemleri 7. İskele ve Kalıp Endüstriyel YapıTeknolojileri Fuarı Kadir Topbaş Gösteri Merkezi Demos Endüstri Fuarcılık
18.03.2023 19.03.2023 Yurt Dışı Eğitim IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul Hilton Hoteli İstanbul Eğitim Fuarları
31.03.2023 31.03.2023 Yurtdışı Eğitim Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları  Dedeman Bostancı Hotel Akare Fuarcılık 
01.04.2023 02.04.2023 Yurtdışı Eğitim Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları  İstanbul Kongre Merkezi Akare Fuarcılık
03.04.2023 06.04.2023 Avcılık Av ve Doğa Sporları Fuarı Pine Beach Belek Otel Expofest Fuarcılık
04.04.2023 07.04.2023 Turistik İşletmeler Donanımı Marex 22. Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Dekorasyon Fuarı Marmaris Fuar ve Sergi Alanı Marmaris Fuarcılık
 05.04.2023 09.04.2023 Doğa ve Su Sporları Kamptalya Outdoor - Doğa ve Su Sporları, Kamp, Karavan Fuarı Antalya Fuar  Merkezi Anfaş Antalya Fuarcılık 
06.04.2023 08.04.2023 Güneş Termal 15. Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. 
11.04.2023 16.04.2023 Sanayi ve Ticaret Ürünleri 30.Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Manisa Bld. Fuar Merkezi SNS Fuarcılık 
25.04.2023 27.04.2023 Tarım, Seracılık 1. Kaş Tarım, Seracılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı Kaş Fuar ve Sergi  Alanı Marmaris Fuarcılık 
26.04.2023 29.04.2023 Ayakkabı, Çanta, Kemer 14. Eksposhoes Antalya Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı Granada Luxury Belek EKS Fuarcılık
 26.04.2023 29.04.2023 Doğal Taş ve Teknolojileri MARBLE “28. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
26.04.2023 28.04.2023 Enerji Sektörünün Buluşması EIF 2023 Enerji Kongresi ve  Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Domino Fuarcılık
26.04.2023 29.04.2023 Yapı, İnşaat Malzemeleri  45.Yapı Fuarı -Turkeybuild İstanbul 2023 Tüyap Fuar ve Kongre Mrk. Hyve Build Fuarcılık 
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15.11.2022 17.11.2022 Eğitim GESS : Eğitim Teknolojileri Fuarı Dubai Besa
15.11.2022 18.11.2022 Elektrik Elektronik Electronica 2022 : 28.Elektronik Üretim Teknolojileri Fuarı Münih Messe Munchen
 15.11.2022 17.11.2022 Gıda PETERFOOD : 31.Uluslararası Gıda Fuarı Saint Petersburg CEC Expoforum
 15.11.2022 17.11.2022 Gıda PeterFood 2022 : Uluslararası Gıda Fuarı St.Petersburg Expoforum
 15.11.2022 17.11.2022 Kırtasiye PAPERWORLD Middle East : Kırtasiye, kağıt, hediyelik eşya Fuarı Dubai EPOC Messe
 15.11.2022 17.11.2022 Spor METS TRADE SHOW : Doğa Sporları Aksesuar Fuari Amsterdam RAI
 15.11.2022 18.11.2022 Tarım Hayvancılık EuroTier : Hannover Hayvancılık Sanal Fuarı Hannover DLG
 16.11.2022 18.11.2022 Kozmetik Cosmoprof Asia : Parfümeri ve Kozmetik Fuarı Hong Kong Ubm Asia
 17.11.2022 19.11.2022 Gıda INTERPOMA : Meyve, Meyve, kurutulmuş, Meyve suyu içecekler Fuarı	 Bolzano	 Fiera	Bolzano
 17.11.2022 19.11.2022 Gıda Interpoma Bolzano : Bolzano Elma Fuarı Bolzano Fiera Bolzano
 18.11.2022 20.11.2022 Gıda SALON ZEN & BIO : Doğal ürünler, rahatlık ve organik gıda salonu Lyon Spas
 21.11.2022 23.11.2022 Elektrik Elektronik Light Middle East : Uluslararasi Dubai Aydinlatma Fuarı Dubai Messe Frankfurt
	21.11.2022	 25.11.2022	 Mobilya	 Moskova Mebel 2022 : 32.Uluslararası Mobilya, Donanım Fuarı Moskova Expocentr
 22.11.2022 24.11.2022 Ambalaj Agropack Irak 2022 : Uluslararası Gıda, Ambalaj ve Tarım Fuarı Erbil SoFuar Fuarcılık
 22.11.2022 24.11.2022 Otomotiv ve Yan Sanayii Automechanika Middle East : Otomobil, Motor, Karavan Fuarı Dubai Messe Frankfurt
 22.11.2022 25.11.2022 Yapı İnşaat Bauma China 2022 : İnşaat Vasıtaları ve Yapı Aletleri Fuarı Şangay Messe Munchen
 23.11.2022 25.11.2022 Plastik Kauçuk Central Asia Plast World : Uluslararası Plastik Fuarı Almaty Central Asia
 28.11.2022 30.11.2022 Moda ISPO MUNİCH : Uluslararası Spor Giyim Fuarı Münih Messe München
 28.11.2022 30.11.2022 Ticaret IATF 2022 : Uluslararası Giyim ve Tekstil Fuarı Dubai Al Fajer
 29.11.2022 01.12.2022 Yapı İnşaat Mapic : Emlak Satış Fuarı Cannes ReedMIDEM
 30.11.2022 04.12.2022 Gıda Food & Life : Gıda Fuarı Münih GHM
 30.11.2022 04.12.2022 Yapı İnşaat Heim+Handwerk : Bina ve Mekan içi Tasarım Fuarı Münih Messe München
03.12.2022 11.12.2022 Otomotiv ve Yan Sanayii Essen Motor Show : Otomotiv Fuarı Essen Messe Essen
05.12.2022 08.12.2022 Medika MedTravelExpo : 4. Uluslararası Tıp ve Zindelik Hizmetleri  Moskova Expo Centre
05.12.2022	 08.12.2022	 Mermer	 MIDDLE EAST STONE : Uluslararası Taş, Mermer ve Seramik Fuarı	 Dubai	 Dmg	Events
05.12.2022 08.12.2022 Yapı İnşaat The Big 5 Show : Uluslararasi Insaat ve Yapi malzemeleri Fuarı Dubai Dmg Events
06.12.2022 08.12.2022 Yapı İnşaat Simi Paris : Emlak Fuarı Paris Delling Expo
07.12.2022 10.12.2022 Ev Tekstili Morocco Hometex : Fas Uluslararası Ev Tekstili Fuarı Fas Parc d’Expositions Mohammed VI
07.12.2022	 10.12.2022	 Moda	 Morocco Fashion Tex : 6.Fas Uluslararası Tekstil ve Aksesuarları Fuarı	 Fas	 Parc d’Expositions Mohammed VI
08.12.2022 13.12.2022 Tekstil Makinaları INDIA ITME : Uluslararası Hindistan Tekstil Makineleri Fuarı Yeni Delhi India Itme
15.12.2022 18.12.2022 Ahsap Makinaları Cairo Wood Show : Ahşap ve Ahşap İşleme Makineleri Fuarı Kahire Wood Show Global
05.01.2023 08.01.2023 Elektrik Elektronik CES 2023 : Tüketici Elektronik Fuarı Las Vegas CEA
 07.01.2023 09.01.2023 Hediyelik Eşya Trendset 2023 : Sepetçilik ve Tahta Esyalar Fuarı Münih Trendset
 09.01.2023 12.01.2023 Kırtasiye Stationery Fair : Uluslararası Kırtasiye Fuari Hong Kong Tdctrade
 10.01.2023 13.01.2023 Ev Tekstili HEIMTEXTIL : Uluslararası Ev Tekstil Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
	10.01.2023	 12.01.2023	 Medika	 DUPHAT : 28. Dubai Uluslararası İlaç ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı	 Dubai	 Index
 10.01.2023 13.01.2023 Moda Pitti Immagine Uomo : Erkek Giyim Fuarı Floransa Firenze Expo
	10.01.2023	 12.01.2023	 Reklam	 PSI Dusseldorf : Uluslararası Promosyon Urunleri, Reklamcilik Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf
 10.01.2023 11.01.2023 Tarım Hayvancılık LAMMA : Tarım Makineleri, Ekipmanları ve Teknolojisi Fuarı Birmingham NEC
 11.01.2023 14.01.2023 Tekstil Makinaları Garmentech 2023 : Bangladeş Uluslar arası Konfeksiyon Fuarı Dhaka Zak Trade
 12.01.2023 15.01.2023 Otomotiv ve Yan Sanayii Autosport International : Oto Sport Mühendislik Show Birmingham Hay Exhibition
 13.01.2023 15.01.2023 Optik OPTI München : Uluslararası Gözlük ve Optik Fuarı Münih Messe München
 15.01.2023 17.01.2023 Endüstriyel Ekipman HOGA : Gıda Endüstriyel Ekipman Teknoloji Fuarı Nurnberg Messe Nurnberg
 16.01.2023 19.01.2023 Yapı İnşaat IRAQ BUILD : 13. Uluslararası Yapı & İnşaat ve Makine Fuarı Basrah Pyramids Group
 17.01.2023 19.01.2023 Elektrik Elektronik InterSec : Uluslararası Güvenlik Fuarı Dubai Messe Frankfurt
 17.01.2023 19.01.2023 Tekstil PREMIUM ORDER : Bay ve Bayan Hazır Giyim, Aksesuar, Ayakkabı Fuarı Berlin Premium Expo

OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN 2023 YURTİÇİ fUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA BİTİŞ fUARIN KONUSU fUARIN ADI       fUAR YERİ        ORGANİZASYON
27.04.2023 30.04.2023 Hotel Restoran Cafe 5. Hotel Restoran Cafe-Bar Ekipmanları, Yiyecek ve Teknolojileri Fuarı  ATO Kongre ve Sergi Sarayı Messe Stuttgart Ares Fuarcılık
 27.04.2023 30.04.2023 Ekmek, Pasta Makinaları Bakery Plus, Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata Fuarı   ATO Kongre ve Sergi Sarayı  Messe Stuttgart Ares Fuarcılık
 27.04.2023 30.04.2023 Tarım, Hayvancılık 13. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Van Expo Fuar Merkezi İpekyolu Expo Fuar
 27.04.2023 30.04.2023 Beyaz-Kahverengi Eşya HEFİ Ev Elektroniği Fuarı İstanbul Kadir Topbaş Gösteri Merkezi Atis Fuarcılık 
27.04.2023 30.04.2023 Tarım, Hayvancılık Teke Yöresi Uluslararası 8. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Makineleri Burdur Kapalı Çok Amaçlı Alan  GL Platform Fuar 
27.04.2023 29.04.2023 Çevre Teknolojileri IFAT Eurasia Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Eko MMI Fuarcılık Ltd. Şti. 
29.04.2023 07.05.2023 Kitap ve Süreli Yayınlar Bursa 20. Kitap Fuarı Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
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 18.01.2023 20.01.2023 Medika MEDICAL JAPAN : 4. Uluslararası Tıp Fuarı Osako INTEX Osaka
 18.01.2023 20.01.2023 Moda Pitti Bimbo : Çocuk Giyim Fuarı Floransa Firenze Expo
 18.01.2023 22.01.2023 Turizm FİTUR 2023 : Uluslararası Turizm Fuarı Madrid IFEMA
 19.01.2023 23.01.2023 Gıda SIRHA Lyon : Lyon Gıda Fuarı Lyon GL-EVENT
 19.01.2023 23.01.2023 Gıda Sirha : Uluslararası Lyon Gıda Fuarı Lyon SepelCom
 19.01.2023 23.01.2023 Mobilya Dekorasyon Maison & Objet : Mobilya Ev Dekorasyonu, Hediyelik Eşya Fuarı Paris Maison-objet
 20.01.2023 29.01.2023 Gıda Gruene Woche (Green Week) : Gıda Sanayisi, Ziraat ve Bahçıvanlık Fuarı	 Berlin	 Messe	Berlin
 20.01.2023 24.01.2023 Kuyumculuk Vicenzaoro : Uluslararası Altın, Mücevher, gümüş ve Saat Sergisi Vicenza Fiera di Vicenza
 20.01.2023 29.01.2023 Tarım Hayvancılık International Green Week : Uluslararası Yeşil Hafta Gıda Endüstrisi  Berlin	 Messe	Berlin
21.01.2023 29.01.2023 Denizcilik Boot Düsseldorf : Uluslararası Yatçılık Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf
21.01.2023 25.01.2023 Gıda Sigep : 44.Dondurma, Tatlıcılık,Şekerleme ve Fırıncılık Fuarı Rimini Rimini Fiera
	23.01.2023	 26.01.2023	 Otomotiv	ve	Yan	Sanayii	 International Armoured Vehicles : Zırhlı Araçlar ve Yan Sanayi Fuarı Londra IQPC
 24.01.2023 27.01.2023 Ambalaj Upakovka 2023 : Uluslararası İşleme, Paketleme ve Baskı Fuarı Moskova Expo Centre
 24.01.2023 27.01.2023 Çicekçilik IPM Essen : Çicekcilik, Tarim ve Peysaj Fuarı Essen Messe Essen
 24.01.2023 27.01.2023 Plastik Kauçuk Ruplastica 2023 : Uluslararası Plastik ve Kaucuk Fuarı Moskova Expo Centre
 24.01.2023 26.01.2023 Tekstil Münich Fabric Start : Uluslararasi Tekstil Aksesuar, Materyal Fuarı Münih Messe München
	26.01.2023	 28.01.2023	 Medika	 IMCAS Paris : IMCAS Dünya Dermatoloji, Plastik Cerrahi Kongresi Paris IMCAS
 29.01.2023 01.02.2023 Gıda ISM : Uluslararası Şekerleme Fuarı Köln Koeln Messe
 30.01.2023 01.02.2023 Gıda MILLESIME BIO : Organik Uzümlerden Yapılmış Şarap Fuarı Montpellier Wanadoo
 30.01.2023 02.02.2023 Medika Arab Health : Medikal ve Sağlık Fuarı Dubai İnforma
	31.01.2023	 03.02.2023	 Bilgisayar	 ISE Integrated Systems Europe : Bilgisayar ve Görüntüleme Teknolojileri Fuarı	 Barcelona	 Integrated	Systems
 31.01.2023 02.02.2023 Tekstil Milano Unica : Uluslararası Tekstil, Kumas ve Aksesuar Fuarı Milano Fiera Milano
 31.01.2023 02.01.2023 Tekstil Texworld USA : Kumaş Fuarı New York Messefrankfurt
31.01.2023 03.02.2023 Yapı İnşaat BUDMA : Uluslararası Yapı Fuarı Poznan MTP
 01.02.2023 03.02.2023 Demir Çelik Semicon Korea : Yari Iletken Araçlar ve Gereçler Fuarı Seul Semicon
 03.02.2023 07.02.2023 Hediyelik Eşya Ambiente : Uluslararası Hediyelik Eşya ve Züccaciye Sanal Fuarı Frankfurt Frankfurt Messe
 03.02.2023 07.02.2023 Kırtasiye Paperworld : Ofis Malzemeleri ve Ekipmanları Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
 04.02.2023 06.02.2023 Optik Mido : Uluslararası Optik ve Teknolojileri Fuarı Milano EFOP 
04.02.2023 06.02.2023 Spor Spoga Horse : Uluslararası Atlı Spor Ekipmanlari Ticaret Fuarı Köln Koelnmesse
 05.02.2023 08.02.2023 Hediyelik Eşya SFB Spring Fair Birmingham : Ev Eşyaları, Hediyelik Eşya Fuarı Birmingham Emap Connect
 06.02.2023 10.02.2023 Gıda PRODEXPO 2023 : 30. Uluslararası Gıda, İçecek, Gıda Hammaddeleri Fuarı Moskova Expo Centre
 06.02.2023 10.02.2023 Gıda Prodexpo : Uluslararası Gıda ve İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı Moskova Expocentr
 06.02.2023 08.02.2023 Tekstil TEXWORLD : Tekstil, kumaş ve ev tekstili Fuarı Paris Messe Frankfurt 
07.02.2023 09.02.2023 Dental AEEDC Dubai : Diş Konferansı ve Arap Diş Sergisi Dubai Index Holding
 07.02.2023 09.02.2023 Halı-Zemin Kaplama Surface Design Show : Zemin Fuarı Londra Expomedia UK
 07.02.2023 09.02.2023 Tekstil PREMIERE VISION : Tekstil Fuarı Paris Premiere Vision
 08.02.2023 10.02.2023 Gıda Fruit Logistica : Berlin Sebze ve Meyve Fuarı Berlin Messe Berlin
 08.02.2023 10.02.2023 Gıda Tokyo Health Industry Show : Japonya’nın organik ürünleri Fuarı Tokyo Cmpjapan
 09.02.2023 11.02.2023 Turizm Satte New Delhi : Hindistan Turizm ve Seyahat Fuarı New Delhi Cross Section
12.02.2023 14.02.2023 Moda Pure London : Uluslararası Moda Fuarı Londra i2i events group
 12.02.2023 14.02.2023 Tekstil Pure Origin : Hazır giyim, Ayakkabı, Aksesuar Fuari Londra EMAP Fashion
 12.02.2023 14.02.2023 Turizm BIT MİLANO : BIT Milano Turizm Fuarı Milano Fiera Milano
 12.02.2023 14.02.2023 Yapı İnşaat International Property Show : Dubai Uluslararası Emlak ve Gayrimenkul Fuarı	 Dubai	 Strategic
 14.02.2023 17.02.2023 Enerji Isı ve Havalandırma AquaTherm Moscow : Isıtma, havalandırma, klima Fuarı Moskova Reed Expo
 14.02.2023 16.02.2023 Enerji Isı ve Havalandırma FILTECH 2023 : Avrupa Pazari Filtre ve Ayirma Tesisatlari Köln Filtech Exhibitions
 14.02.2023 16.02.2023 Enerji Isı ve Havalandırma INTERSOLAR : Solar Enerji Fuari Long Beach, CA Solar Promotion
 14.02.2023 17.02.2023 Gıda BIOFACH : BioFach, IFOAM’un kontrolündeki organik fuardır. Nurnberg NurnbergMesse
 19.02.2023 21.02.2023 Deri Mipel : Uluslararası Deri ve Çanta Sanal Fuarı Milano Mipel
 19.02.2023 21.02.2023 Deri Ayakkabı MICAM : AyakkabI Fuarı Milano Fiera Milano
 20.02.2023 24.02.2023 Gıda Gulfood 2023 : Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı Dubai DWTC
 22.02.2023 26.02.2023 Turizm F.RE.E : Uluslararası Seyahat,Karavan ve Yat Fuarı Münih Messe Muenchen
 24.02.2023 27.02.2023 Kuyumculuk Inhorgenta Europe : Saatler, Mücevherat, Değerli Taşlar FuarI Münih Messe Muenchen
 25.02.2023 05.03.2023 Tarım Hayvancılık SIA : Uluslararası Tarım Hayvancılık Fuarı Paris Comexposium
 26.02.2023 02.03.2023 Perakende Eurocis Dusseldorf : Avrupa Güvenlik ve Perakende Fuari Düsseldorf Messe Dusseldorf
 26.02.2023 02.03.2023 Perakende EuroShop : Dünya Parekendicilik Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf 
27.02.2023 03.03.2023 Seramik ve Banyo CEVISAMA 2023 : Uluslararası Mimari Seramik, Banyo Fuarı Valencia UNEX
28.02.2023 02.03.2023 Bahçe Mobilya Asia Pacific Sourcing : Ev ve Bahçe Ürünler Fuari Köln Koeln Messe
28.02.2023 03.03.2023 Boya ve Kimyasal Interlakokraska 2023 : 27. Uluslararası Boya ve Kaplama Fuarı Moskova Expo Centre
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 28.02.2023 03.03.2023 Enerji Isı ve Havalandırma CLIMATE WORLD 2023 : 18. Uluslararası İhtisas HVAC Fuarı Moskova Expo Centre
 28.02.2023 03.03.2023 Enerji Isı ve Havalandırma UZBUILD : Uluslararasi Bina ve İnşaat, Isıtma ve Havalandırma Fuarı Taşkent ITECA
 28.02.2023 01.03.2023 Ev Tekstili Central Asia Hometextile : 19.Uluslararası Ev Tekstili Fuarı Almaty Central Asia
 28.02.2023 03.03.2023 Makina ve Teknik MIR STEKLA 2023 : 24. Uluslararası Cam ürünleri  Fuarı Moskova Expo Centre
 28.02.2023 03.03.2023 Yapı İnşaat Mir Stekla : Yapı Teknolojileri ve Makineleri, İç Dizayn Fuari Moskova ZAO Expocentr
 28.02.2023 03.03.2023 Yapı İnşaat RosBuild 2023 : Rus İnşaat Haftası. Uluslararası İnşaat Fuarı Moskova Expo Centre
 01.03.2023 05.03.2023 Kuyumculuk Jewellery Show : Uluslararası Mücevher Fuarı Hong Kong Tdctrade
 01.03.2023 04.03.2023 Mobilya MIFF 2023 : Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı Kuala Lumpur MIFF Sdn Bhd
 02.03.2023 05.03.2023 Avcılık IWA & Outdoor Classics : Uluslararası Av Ürünleri Ve Av Silahları Fuarı	 Nurnberg	 Nurnberg	Messe	
 05.03.2023 15.03.2023 Spor Equitana Open air : At ve Binicilik Fuarı Essen Reedexpo
 07.03.2023 10.03.2023 Gıda FOODEX JAPAN : Uluslararası Içecek ve Gıda Urünleri Sergi - Fuarı Tokyo Makuhari Messe
 07.03.2023 10.03.2023 Makina ve Teknik Midest : Uluslararası Endüstriyel Yan Sanayi Fuarı Paris Reed Expo
 07.03.2023 09.03.2023 Mobilya Dubai Wood Show : Dubai Ahşap ve Ahşap Sanayi Fuarı Dubai Dubai Woodshow
 07.03.2023 09.03.2023 Otomasyon Automaticon : XXVII.Uluslararası Otomasyon ve Ölçümler Fuarı Varşova PIAP
 07.03.2023 09.03.2023 Turizm ITB Berlin : Almanya Turizm Fuarı Berlin Messe Berlin
 08.03.2023 12.03.2023 Makina ve Teknik I.H.M. : Metal isleme ve makina Sanayii Fuarı Münih GHM Gesellschaft
 09.03.2023 12.03.2023 Mobilya Dekorasyon IFEX 2023 : Endenozya Uluslararası Mobilya Sanal Fuarı Jakarta HIMKI 
 10.03.2023 14.03.2023 Endüstriyel Ekipman Internorga : Fırıncılık, Hotel Ekipmanları ve Endüstriyel Ekipmanlar Fuarı	 Hamburg	 Hamburg	Messe
 10.03.2023 12.03.2023 Yapı İnşaat BAUMESSE NRW : Yapı Emlak Fuarı Dortmund Eco System
 13.03.2023 17.03.2023 Enerji Isı ve Havalandırma ISH : Isıtma, Sogutma ve Havalandirma Sanal Fuarı Frankfurt  Frankfurt Messe
 13.03.2023 16.03.2023 Tekstil INLEGMASH 2023 : 22. Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi  Moskova Expo Centre
 13.03.2023 15.03.2023 Turizm INTOURMARKET 2023 : Uluslararası Seyahat Fuarı Moskova Expotour Ltd
 14.03.2023 18.03.2023 Dental IDS Dental Show : Uluslararası Dental Show Köln Koeln Messe
 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 : Uluslararası Elektronik Sistemler, Güvenlik		 Nürnberg	 Nurnberg	Messe
 14.03.2023 16.03.2023 Elektrik Elektronik Middle East Electricity : Ortadogu Enerji Sanayi Fuarı Dubai Iirme Expo
 14.03.2023 16.03.2023 Kagıt, Matbaa ve Etiket ICE Europe : Uluslararası Rafine Kağıt ve Kağıt İşleme Dönüşüm Fuarı Münih Nimble shows Media 
 14.03.2023 16.03.2023 Su Teknolojisi WASMA : Atık yönetimi, Geri Dönüşüm ve Atık Su Arıtma Fuarı 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 Fuari Bologna SoGeCos
 16.03.2023 18.03.2023 Otomotiv ve Yan Sanayii Automechanika Kuala Lumpur: Uluslararası Otomotiv 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
 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 : Uluslararası 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 Ürünleri Fuarı. Brno Terinvest
 21.03.2023 24.03.2023 Gıda MODERN BAKERY MOSCOW: Fırın ve Şekerleme  Fuarı Moskova Expo Centre
 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 : Uluslararası Ulastırma, Taşıma, Lojistik Paris JEC Composites
28.03.2023 31.03.2023 Medika PHOTONICS 2023 : 17. Uluslararası Optik, Lazer  Fuarı Moskova Expo Centre
	28.03.2023	 30.03.2023	 Otomotiv	ve	Yan	Sanayii	 European Coatings SHOW : Boya Hammaddeleri ve Kaplama Fuarı	 Nurnberg	 Nürnberg	Messe
 28.03.2023 30.03.2023 Plastik Kauçuk COMPOSITE-EXPO 2023 : Kompozit Üretimi, Hammadde Fuarı Moskova Mir Expo
 28.03.2023 30.03.2023 Plastik Kauçuk POLYURETHANEX 2023 : Poliüretan Üretimi, Hhammadde Fuarı Moskova Mir Expo
 28.03.2023 30.03.2023 Yapı İnşaat BuildTech Asia : Uluslararası Yapı ve Inşaat Fuarı Singapur Sphere
 28.03.2023 31.03.2023 Yapı İnşaat MOSBUILD : Yapı Teknolojileri ve Makineleri, İç Dizayn Fuarı Moskova HYVE
	31.03.2023	 02.04.2023	 Hobi	Malzemeleri	 H+H Cologne 2023 : Uluslararası Yaratıcı El Sanatları ve Hobi Fuarı Köln Köln Messe
	31.03.2023	 02.04.2023	 Kozmetik	 Beauty International : Uluslararası Güzellik ve Kozmetik Endüstrisi Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf
 02.04.2023 04.04.2023 Tekstil HD Hospitality EXPO : Otel Ekipmanları Fuarı Las Vegas - Mandalay HdExpo
 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. Uluslararası Elektronik Bileşenler Fuarı Moskova Crocus Expo
 11.04.2023 14.04.2023 Yangın ve Güvenlik Securika Moscow : 28. Uluslararası Güvenlik ve Ürünleri Fuarı Moskova Crocus Expo
	12.04.2023	 15.04.2023	 Bisiklet	 Motorcycle Taiwan : Taiwan Uluslararası Motorsiklet ve Endustrisi Fuarı Taiwan Taitra
	12.04.2023	 15.04.2023	 Elektrik	 BIEL Light + Building : Elektrik, Elektronik ve Aydınlatma Sanayi 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 Uluslararası Otomobil, Motosiklet  Fuarı Taipei Taipei Int’I
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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

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

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

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

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
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YILLARA GÖRE ENFLASYON Kaynak: TUİK

(2005 yılından itibaren üretici fiyat artışlarını göstermektedir.)

Kaynak: TUİK
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