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Mutabakat ile ilerleyen 
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yarısına yakınını AB ile 
gerçekleştiren ülkemizin, 
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Planla amacımız yeşil-
verimli ekonomiye geçişe  
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Madalyonun ön ve arka yüzü

Her yazımda bizim için önemli verileri sizlere 
sunarım. Bunlardan birisi İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) PMI endeksidir. Bu endeks 

doğrudan bizim faaliyetlerimizin durumunu gösterir. 
Yeni siparişler, fabrika çıkışları, istihdam,  
tedarikçilerin teslim süresi ve satın alma stokları  
gibi göstergelerden elde edilmektedir. İSO PMI 
endeksi 50.0 değerinin üstünü iyileşmeye işareti 
olarak gösterirken 2021 Ağustos’ta Ocak ayından 
bu yana en yüksek düzeyine çıkarak 54.1’e 
yükseldi. Müşteri talebindeki iyileşme ve Covid-19 
kısıtlamalarının gevşetilmesi, yeni siparişlerdeki  
güçlü artış, yeni ihracat siparişlerindeki keskin 
büyüme ile İSO PMI üst üste üçüncü ay artış gösterdi.

İkincisi de tabii Türkiye ekonomisini ortaya koyan 
büyüme rakamları. Türkiye ekonomisi yılın ikinci 
çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdü. Bu rakam elbette 
baz etkisiyle bu kadar yüksek çıktı ama başka  
ülkeler için de aynı durum söz konusuydu ve  
Türkiye dünyada ön sıralara geçmeyi başardı.  
Ekonomistlerimiz yılsonu büyümesinin yüzde 8-9’un 
üstünde olacağı tahminlerinde bulunuyorlar.

Elbette madalyonun bir de arka yüzü var. Pandemi 
etkisiyle kendimizi dünya çapında enflasyon 
dalgasının içinde bulduk. Enflasyona karşı çok kırılgan 
olan ekonomimizde yine çok yüksek rakamların 
ortasında kaldık. Üretici Fiyatları Endeksi geçen yılın 
Mayıs ayından beri sürekli tırmanıyor ve  
Ağustos ayında yüzde 45.52’ye ulaştı. Bu,  
bizim gibi üreticilerin hangi koşullarda çalıştığını  
ve maliyetlerini fiyatlara yansıtamadığını gösteriyor.

TÜİK tarafından Ağustos ayının TÜFE rakamı yüzde 
19.25 olarak açıklandı. Yani Merkez Bankası’nın yüzde 
19’luk faizinin üstüne çıktı. Reel faiz eksiye döndü. 
Bu durumda faizler yeniden mi artacak yoksa aynı 
mı kalacak sorusu ile karşı karşıya geldik. Bir yandan 
faizlerin yükselmesi bizim maliyet yükümüzü daha da 
artıracak. Reel sektörün kronik finans temin sorunlarını 

katlayacak. Diğer yandan faizler düşük tutulursa, 
Merkez Bankası önceki açıklamalarından  
vazgeçerse dövizdeki artış yine gelip bizi vuracak.

Maliyetimizin en önde gelen kalemlerine ise arka 
arkaya zam geliyor. Örneğin bir yıllık sürede enerjide 
yıllık değişim oranı yüzde 59.39’a ve ara malında 
yüzde 54.71’e ulaşmış. Biz son zamların geri  
alınması talebimizi açıklarken BOTAŞ,   
1 Eylül 2021 itbarıyla doğalgazda eylül ayı için  
konut tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim 
amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yaptı. Bir de bunlara 
küresel çapta yaşanan lojistik krizini, konteyner 
sorununu, navlundaki artışları eklersek sanayici  
ve ihracatçının nasıl zorlandığını düşünün.

Temmuz ve Ağustos aylarında müthiş çevre 
felaketleri ile karşılaştık, yüreğimiz yandı, 
çaresizliğimize üzüldük. Aynı dönemde Yeşil 
Mutabakat Eylem Planları da yürürlüğe girdi.  
Avrupa Birliği, Fit for 55’i yayınladı. Torunlarımıza, 
daha temiz, yaşanabilir bir dünya teslim etmemiz  
için bunlar çok olumlu adımlar. Yeşil Mutabakat  
biz üreticilere de ciddi değişim faturalarını da 
beraberinde getirdi. Bu değişimi başaramayanlar 
ihracatta kapalı kapılarla karşılaşacaklar. Devletin, 
aynen Avrupa Birliği’nin yaptığı gibi önemli miktarda 
fon oluşturması ve dönüşüm için kollarını  
sıvayanlara destek, hibe sağlaması gerekiyor.  
Yoksa iyice ivmelenmiş ihracatımızda duraklama  
veya gerileme eğilimi ile karşılaşabiliriz.

Okulların açıldığı, aşıda istenilen düzeye 
ulaşılamadığı, pandeminin delta varyantıyla hüküm 
sürdüğü, yeniden kapanma olup olmayacağının 
bilinmediği sonbahar dönemine giriyoruz. Biz yine 
üretim koşumuzu hızla sürdüreceğiz. İsteğimiz, her 
şeyin normale döndüğü olağan koşullarda üretim ve 
ihracat rekorları kırmak. Başaracağımıza inanıyorum.

Sanayici dostlarıma, sağlıklı günler, sağlıklı  
üretim ve bol kazanç diliyorum.

Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

EYÜP SÖZDİNLER

BAŞYAZI



 

Genel Yayın Müdürü

ARİF ESEN

EDİTÖRDEN

Yeşil Mutabakat, Yapay Zeka Stratejisi,  
dijital bankacılık ve blokzincir dünyası

Yine dopdolu, bilgilendirirci, uzmanlarının 
ağzından ufuk açıcı haber, röportaj ve 
değerlendirmelerle Global Sanayici 

derginizin 105’inci sayısı ile huzurlarınızdayız. 
Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
2021-2022 eğitim öğretim yılına törenle başladı. 
Törende konuşan ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler: “Bilinen meslek  
lisesi anlayışını değiştireceğiz” dedi. 

ÇOSB’deki altyapı çalışmalarına ilişkin bir açıkla-
ma yapan Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, “Enerji 
güç artışı talepleri altyapı yatırımlarımızı sürekli 
yenilemeye zorluyor. Salt yol bakımı ve asfalt  
yenileme değil altyapı çalışması yapıyoruz” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Yeşil Mutabakat 
Eylem Planı’nı açıkladı. Yeşil Muatabakat Eylem 
Planı’nın tüm ayrıntılarını ele aldık. TOBB TEPAV 
Program Direktörü Bengisu Özenç’in ‘Paris İklim 
Anlaşması’nda çok tartışılan, az bilinen  doğrular’ 
yazısı ve İTÜ Kimya Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’nun Global Sanayici 
Yazı İşleri  Müdürü Giray Duda’nın sorularına 
verdiği yanıtlarda Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı 
irdeleyerek sanayicilerin nasıl hazırlık yapması 
gerektiğine ilişkin bir perspektif çizmeye çalıştık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ni tanıttı. Varank, 
“Yapay Zeka Stratejisi’yle yeni unicornlar 
çıkaracağız” dedi. Ulusal Yapay Zeka 
Stratejisi’nin ayrıntıları sayfalarımızda.

Türkiye 2022 yılı başında dijital bankacılığa 
geçmeye hazırlanıyor. Birleşik Ödeme Hizmetleri 
ve Elektronik Para A.Ş. CEO’su İlker Sözdinler, 
dijital bankacılığın bilinmeyenlerini dergimize 
açıkladı. İlker Sözdinler, “Dijital bankacılık 
sayesinde finansal sistem büyüyecek” dedi.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, Türkiye 
ekonomisine ilişkin değerlendirme ve beklentilerini 
‘Global Sanayici’ye anlattı. Arzova, Türkiye’nin bu 
yıl yüzde 9’un üstünde büyüyeceğini söyledi.  
Orta Vadeli Plan/2022-2024 açıklandı.  
OVP ile hedeflenen rakamlar derginizde.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme 
Bölümü Pazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Süphan Nasır, pandemi nedeniyle ortaya 
çıkan pazarlamadaki yeni trendleri, sorunları 
anlattı. Prof. Dr. Nasır, “Pazrlamanın ve iş 
dünyasının önceliği sürdürülebilirlik olmalı” dedi.

Blokzincir ve kripto para uzmanı Bahçeşehir 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bora Erdamar, bu 
konuda ne bilinmesi gerekiyorsa siz okurlarımız 
için anlattı. Spor kulüplerinin kripto para 
piyasasına girmesini değerlendiren Erdamar, 
şirketlerin de token çıkarabileceğini söyledi.

ÇOSB İtfaiye Şefi Kemal Terzioğlu, 
işletmelerde çıkan yangın sebeplerini ve 
alınması gereken önlemleri anlattı. 

Savunma sanayiinin büyük buluşması 
IDEF’21 Fuarı’nda yerli ve milli araç-gereçler 
görücüye çıktı. Fuarda dikkat çeken savunmayı 
sanayiinin yeni ürünlerini sizler için seçtik.

ISTAC tarafından geleneksel hale getirilen 
“Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması”nın 5’incisi 
yapıldı. Arabuluculuk ve tahkim yarışmalarının 
birincisi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
takımı oldu. Bahçeşehir Üniversitesi  
ikinci, İstanbul Üniversitesi üçüncü oldu.

‘İçimizden Biri’ köşemizde İstanbul  
Terbiye Boya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim  
Kurulu Başkanı Yılmaz Kuzucu’yu ağırladık.

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

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2021-2022 
Eğitim-Öğretim yılı açılışı, yapılan törenle gerçekleşti. 

Okulun Konferans Salonu’nda yapılan törene; Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, ÇOSB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Okul Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Temiroğlu, ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet 
Özdoğan ve ÇOSB Bölge Müdür Yardımcısı Çiğdem Baykal’ın yanı 
sıra Okul Müdürü Erkan Yalaza, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

► salgına karşı daHa dİkkaTlİ OlMalıYıZ
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 

törende bir konuşma yapan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler şunları söyledi: “Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığım 2015 
yılından bugüne sizlerle ve tüm okul çalışanlarıyla beraber 
olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yılın bu zamanı, bize emanet 
edilen yeni öğrencileri ve ailelerini tanıdığımız an olması 
açısından da önem taşımaktadır. Bizi derinden etkileyen ve hâlen 
devam eden pandemi sürecinde öğrencilerimizin okul yolunu 
tutması ve güzel bir eğitim dönemi geçirmek istemeleri adına 
önemli bir an. Varlığını sürdüren salgına rağmen bu yeni yıla 
güvenle yaklaşabiliriz. Her şeyden önce, burada verilen eğitimin 
kalitesine güvenin. Mesleki ve teknik eğitimin sunabileceklerinin 
en iyisini vermek için büyük bir şevkle hazırlanan okulumuz tüm 
öğretmenleri, idari ve teknik ekipleriyle 2021-2022 öğretim 
yılında hizmet vermeye hazır durumdadır. Okulumuz, ülkemizin 
ve bölgemizin mesleki açıdan donanımlı birey yetiştirme ve iş 
gücü sağlama ihtiyacı doğrultusunda kurulmuş bir okuludur.  
Bu amaç doğrultusunda uzaktan eğitim sürecinde de 
öğrencilerimizin geleceğini inşa etmek adına eksik kalmamaları  
için hem yönetim kurulu olarak bizler hem de öğretmenlerimiz 
gereken tüm çabayı göstermiştir. ÇOSB olarak okulumuza 
öğrencilerin derslerini tamamlayıcı nitelikte ve etkin bir şekilde  
takip edebileceği internet tabanlı video paylaşım platformunu 
kurarak bu zor süreçte onlara en iyi imkânları sağlamaya çalıştık.”

► ÖĞrEnCİlErE  TaVsİYElErdE BUlUndU
Konuşmasında öğrencilere de seslenen Sözdinler şu tavsiyelerde 

bulundu: “Sevgili öğrenciler, son 
teknolojiyle donatılmış, Atatürkçü, 
yenilikçi, disiplin ve ahlaka verdiği 
önemi üstte tutan okulumuz; bilinen 
meslek lisesi anlayışına yeni bir bakış 
açısı kazandırmayı hedeflemektedir. 
On yıl önce bu eğitim anlayışıyla 
kurulan okulumuz aramıza yeni 
katılan sizlerle daha da güçlenerek 
yoluna devam edecektir. ‘Okul 
için değil, hayat için öğreniriz.’ 
anlayışından yola çıkarak insani 
ve mesleki başarıyı tüm yönleriyle 
geliştirmek kurumumuzun önemli 
hedeflerinden biridir. Ulu önderimiz 
ve başöğretmenimiz Mustafa Kemal 

Atatürk, Cumhuriyetimizi gençliğe emanet etmiştir. Okulumuz da 
kendisine emanet edilen Türk gençliğinin hizmetindedir. Sizleri 
güzel bir geleceğe taşıyacak yeni yuvanıza hepiniz hoş geldiniz.”

► kÜlTÜrEl kİMlİĞİn PrOFİlİnİ ÇİZEn MİMarsınıZ
ÇOSB Başkanı Sözdinler konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 

“Kıymetli Öğretmenler; Mustafa Kemal Atatürk, ‘Memleketi 
ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık alanlarında da yükseltmek, 
milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirmek, 
gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek 
lazımdır. Bu kutsal amaçları elde etmek için mücadeleye atılanların 

Ö

Sözdinler: Bilinen meslek 
lisesi anlayışını  
değiştireceğiz
Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, ÇOSB Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Okul Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Temiroğlu, ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet 

lisesi anlayışını 
ÖZEL  ÇOSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

Mezun olan öğrenciler adına konuşmayı 
okul mezunlarından Adil Mert Aydın yaparken, 
ilk ders konuşmasını da okulun tarih öğret-
menlerinden Emre Nursel yaptı. 6. Dönem 
Mezunlarının verildiği Özel ÇOSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin 2020-2021 Eğitim-
Öğretim yılında, Anadolu Meslek Programından 
Doğukan Çelik, Anadolu Teknik Programından 
da Anıl Mert Aydın birinci olarak mezun oldu. 
Okulun Mezuniyet Kütüğüne isim plaketini 
çakan öğrencileri ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler tebrik ederek başarılar diledi.

BİrİnCİlEr kÜTÜĞE  
İsİM PlakETİnİ ÇakTı

ÇOSB Yönetim  
Kurulu Başkanı  
Eyüp Sözdinler
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Öztrak’tan ÇOSB yönetimine ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

Genel Başkan Yardımcısı  
ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 
beraberindeki heyetle birlikte 
Çerkezköy, Kapaklı ve Saray’da  
bir dizi ziyaretlerde bulundu. 

► MUHTarlarla kaHValTı
Öztrak ziyaret programı 

kapsamında ilk olarak 
Çerkezköy, Kapaklı ve Saray’da 
görev yapan muhtarlarla 
kahvaltı programında bir araya 
geldi. Kahvaltı programına, CHP 
Tekirdağ Milletvekilleri Candan 
Yüceer, İlhami Özcan Aygün, 
CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener 
Zeynel, Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak, Çerkezköy Belediye 
Başkanı Vahap Akay,  
Saray Belediye Başkanı Özgen  
Erkiş, ilçe başkanları, kadın 
kolları, gençlik kolları,  
belediye meclis üyeleri ve 
partililer katıldı.  

► gÖrÜş alışVErİşİ YaPıldı
Ziyaret kapsamında 

Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’ni (ÇOSB) de ziyaret 
eden CHP heyetini; ÇOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, ÇOSB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Bekmezci ve 
ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet 
Özdoğan karşıladı. Ziyarette, 
bölge sanayisi ve güncel 
ekonomik konular üzerinde  
görüş alışverişinde bulunuldu.

arasında öğretmenler en 
önemli ve en hassas yeri 
almaktadır’ sözüyle sizlere 
yüklenen misyonu ve görevi 
en güzel şekilde ifade 
etmiştir. Türk Millî Eğitim 
sisteminin odak noktası 
sizsiniz. Ülkemizin geleceğini 
hazırlayan, kültürel kimliğin 
profilini çizen mimar; bunu 
işleyen insan mühendisi de 
sizsiniz. Bunun için göreviniz 
kutsaldır. Çünkü en seçkin ve 
yüce varlık olan yavrularımızı, 
kendi kültürümüzün özü ve 
temeli olan millî ve manevî 
değerlerimiz, inançlarımız 
ve insanlığın ortak 
ideallerine göre yetiştirmeli 
ve yönlendirmelisiniz. 
Çocuklarımız, önce iyi bir 
insan ve iyi bir vatandaş 
olmayı sizden öğrenmektedir. 
Ailesi dışında örnek aldığı 
ilk rol model sizsiniz. 
Çocuklarımıza amaç ve yön 
veren, toplumun bir üyesi 
olma bilincini ve sorumluluk 
duygusunu aşılayan da 
sizlersiniz. Görevinizin 
ve sorumluluklarınızın 
oldukça ağır olduğunun 
farkındayız. Sizlerin bu ağır 
yükün altından başarıyla 
kalkacağınızı biliyor ve sizlere 
inanıyoruz. Bu duygularla 
2021-2022 Eğitim-Öğretim 
yılının öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize, velilerimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını 
diler, saygılarımı sunarım.” 

► nE YaParsanıZ  
En İYİsİnİ YaPın

Açılış programında, ÇOSB 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
ve Okul Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Temiroğlu 
da öğrencilere seslenerek, 
öğrencilerin iyi ve doğru bir 
okulda okuduklarının farkında 
olmaları gerektiğini belirtti. 
Sanayide en fazla kalifiye 
elamana ihtiyaç olduğunun 
altını çizen Temiroğlu; “Bu 
açığı da siz tamamlayacaksınız. 
Her yönüyle çok modern 
bir okulda okumanın verdiği 
güvenle ne iş yaparsanız 
yapın, en iyisini yapmayı 
hedefleyin. Bu sizi her zaman 
başarıya taşıyacaktır” dedi. 
Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Erkan 
Yalaza da bir konuşma yaparak 
öğrencilere başlarılar diledi. 
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Özdoğan: Enerji güç artışı talepleri altyapı 
yatırımlarımızı sürekli yenilemeye zorluyor

Türkiye’nin en önemli Organize Sanayi Bölgelerinden 
biri olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi  

(ÇOSB) 40 yılı aşkın tecrübesinin yanı sıra aktif ve  
sürekli büyüyen bir OSB olma özelliğini taşıyor.  
Katılımcı firmalarından gelen talepler doğrultusunda 
altyapı yatırımlarını sürekli devam ettiriyor. 

Özellikle son aylarda yine bölge sanayicilerinden 
gelen talepler doğrultusunda elektrik altyapısını 
güçlendirecek çalışmaların ardından yol genişletme ve 
yenileme çalışmalarını sürdüren ÇOSB, sanayicilerinin 
en iyi şekilde üretim yapması için çaba gösteriyor.

► sanaYİCİnİn ElEkTrİk  
İHTİYaCı sÜrEklİ arTıYOr

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar hakkında 
bir açıklama yapan ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet 
Özdoğan şunları söyledi: “Bölge sınırlarımız 
içerisinde, son aylarda yapılan çalışmalardan dolayı 
oluşan trafik yoğunluğunun farkındayız. Sözlerimin 
başında hemen şunu belirtmek isterim ki, yaptığımız 
çalışmalar salt yol bakımı ve asfalt yenileme 
çalışmaları değildir. Bildiğiniz üzere Bölgemiz 
tarafından, Elektrik Dağıtım Sistemimizdeki revizyon 
çalışmalarımıza 2007 yılında başlanmış, 2010 ve 
2019 yıllarında da revizyon çalışmaları devam 
ettirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sanayicilerimizin 
artan ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır.

► TalEP sanaYİCİlErdEn gElİYOr
Fakat yıllar içinde sanayici sayımızın artması, 

özellikle de mevcut üretimdeki sanayicilerimizin artan 
üretim kapasitelerine bağlı olarak artan enerji tüketim 
oranları bizleri sürekli yeni yatırımlar yapmaya 
yöneltmektedir. Karşıdan bakıldığında bölge içerisinde 
sürekli bir yol ve elektrik kanalı çalışması varmış  
gibi gözükse de, işin temelinde sanayicilerimizin 
sürekli artan güç artışı talepleri yatmaktadır.  
Bu konunun özellikle bilinmesini isterim.”

► VErdİĞİMİZ raHaTsıZlıĞın FarkındaYıZ
Çalışmalar esnasında katılımcılarımızın duyduğu 

rahatsızlığın da farkında olduklarının altını çizen 
Özdoğan, “Daha iyi altyapı hizmetleri sunabilmek 
amacıyla yapılmakta olan bu çalışmalar nedeniyle 
verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı üzgün olduğumuzu 
sanayicilerimizin bilmesini isteriz. Fakat yukarıda 
açıklamaya çalıştığımız hususlardan dolayı 

ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, 
“Bölge sınırlarımız içerisinde, son aylarda 
yapılan çalışmalardan dolayı oluşan trafik 
yoğunluğunun farkındayız. Yaptığımız 
çalışmalar salt yol bakımı ve asfalt  
yenileme değil altyapı çalışmasıdır” dedi.

EKSİKSİZ BİR 

ALTYAPI  İÇİN

ÇALIŞIYORUZ
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katılımcılarımızdan ve çalışanlarından anlayış beklemekteyiz. 
Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Bölgemiz 
sanayisinin daha ileriye taşınması için gerekli olan elektrik 
enerjisinin kaliteli ve sürekli olarak katılımcılarımızla 
buluşması sağlanacaktır. Çalışmaların tamamlanmasıyla 
birlikte Elektrik Dağıtım Sisteminin geleceği koruma altına 
alınmış, sürdürülebilirlik için büyük bir adım atılmış olacaktır. 
Mevcutta, Bölgemiz elektrik dağıtım sisteminin elektrik 
ihtiyacı TEİAŞ tarafından 154 kV Çerkezköy Trafo Merkezi’nde 
bulunan 1 adet 80/100 MVA, yine TEİAŞ tarafından işletilen 
154 kV Çerkezköy OSB Trafo Merkezi’nde bulunan  
4 adet 80/100 MVA trafo ile Bölgemiz tarafından işletilen  
154 kV Çerkezköy Enerji Trafo Merkezi’nde bulunan  
2 adet 80/100 MVA trafodan toplam 19 adet orta gerilim 
fideri ile karşılanmaktadır. 19 olan orta gerilim fider sayısı 
çalışmalar sonrasında 24’e çıkartılacak ve mevcut fider 
kapasiteleri arttırılmış olacaktır” şeklinde konuştu.  

2021 yılı yatırımları kapsamında çalışmaların aralıksız 
olarak devam ettirilerek bir an önce tamamlanacağını 
kaydeden ÇOSB Bölge Müdürü Özdoğan, devam eden 
çalışmalarla ilgili de şunları söyledi: “Kapasitesi sürekli artan 
bir OSB olarak katılımcılarımızdan gelen ihtiyacın da sürekli 
artması sebebiyle 2 adet Dağıtım Merkezinin inşaatını devam 
ettirmekteyiz. Dağıtım Merkezlerinin inşaatının bitirilmesiyle 
birlikte yıl içeresinde, elektrik ve otomasyon alt yapılarının 
tamamlanarak Dağıtım Merkezlerinin devreye alınması 
planlanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında 6 kilometre  
beton borulu elektrik alt yapısı imalatlarında sona  
gelinmiştir. 108 kilometre orta gerilim kablosu çekim 
çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca bu yıl yapılan sokak 
aydınlatma alt yapısı yapım işi tamamlanmış olup,  
yapılan çalışmalar sonrasında Bölgemiz sınırları  
içerisinde bulunan sokak ve caddelerin yüzde 90’lık  
kısmının sokak aydınlatması tamamlanmış durumdadır.”

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) 8. Caddede bulunan 2. Kısım 

TIR parkı büyük ilgi görüyor. ÇOSB 
TIR parkı modern yapısı ve hizmet 
alanlarıyla göz dolduruyor. 115 TIR 
ve 29 servis araçlı parkıyla 7 gün 24 
saat hizmet veren TIR parkının aynı 
zamanda, hareketli ve sabit kameralarla 
da güvenliği sağlanıyor. Sürücülerin her 
türlü konforunun düşünülerek yapıldığı 
TIR parkı, araç sürücüleri ve sanayiciler 
tarafından büyük beğeni alıyor. 

ÇOSB Bölge Müdürlüğü tarafından, 
bölge içerisindeki karayollarında  
trafiğin azaltılması, hatalı parkların 
önlenmesi, işletmeler içerisindeki lojistik 
ofislerin merkezi bir yerde olması ve 
koordinenin kolaylaştırılması, ağır araç 
sürücülerinin daha nezih ve sistematik 
bir komplekste hizmet alabilmesi 
maksadıyla yapılan ÇOSB 2.Kısım TIR 
Parkı’na ilgi her geçen gün artıyor.

ÇOSB 2. Kısım TIR Parkı büyük ilgi görüyor

Özdoğan: Enerji güç artışı talepleri altyapı 
yatırımlarımızı sürekli yenilemeye zorluyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğünden Sektörel Risk Yönetimi 
Daire Başkanı Ergün Can ve Çalışma  
Uzmanı Alper Yasin Özçelik ile Tekirdağ  
SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan ve 
Tekirdağ İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen 
Tekirdağ’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyaretler kapsamında, Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) yönetimini de ziyaret 
eden heyeti ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler ve ÇOSB Bölge Müdürü 
Mehmet Özdoğan karşıladı. Ziyarette,  
Bölge sanayisi ve yapılan çalışmalar 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SGK ve İŞKUR uzmanları ÇOSB’de

Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (ÇOSB) bölgede 

insan kaynağının geliştirilmesi 
amacıyla, Trakya Kalkınma Ajansıyla 
birlikte sürdürdüğü, ‘Sanayide Diji-
tal Dönüşüm Eğitim ve Danışman-
lık Merkezi Projesi’nde ikinci faz 
uygulaması olan ÇOSB Dijitalleşme 
Olgunluk Seviyesi Araştırması’na 
başlandı. Bu çerçevede ilk etap-
ta Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan 
Endüstri 4.0 Laboratuvarının  
ardından bir alt uygulama olarak  
bu araştırmaya başlandı.

Araştırma kapsamında ÇOSB’de 
bulunan farklı sektörlerden 
katılımcı firmalar ziyaret  
edilerek anket sorularına  
yetkililer tarafından yüz yüze 
cevaplar alınması haricinde,  
bazı firmalara bu anket soruları  
bir link kapsamında paylaşılarak 
cevap verilmesi istendi. 

Bölge firmalarının anket 
sorularına verecekleri cevaplarla 
firmaların kendi dijitalleşme 
seviyeleri tespit edilerek yıl sonuna 
kadar bir rapor ile kendilerine 
iletilmesi sağlanacak, diğer taraftan 
100 firmanın verdikleri cevaplar 
toplu olarak değerlendirilerek 
ÇOSB’nin genel anlamda 

dijitalleşme açısından bulunduğu 
seviye belirlenecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi’nden 
akademisyenlerle birlikte yürütülen 
araştırmayla ilgili konuşan 
ÇOSB yetkilileri şunları söyledi: 
“Yürütmekte olduğumuz bu 
Dijitalleşme Olgunluk Araştırması, 
ülkemizde sahada ve bu büyüklükte 
yapılan ilk çalışmalardan olup; 
aynı zamanda elde edilecek 
veriler açısından çok kıymetli 
bir araştırmadır. Araştırmanın 
tamamlanması ile yıl sonuna kadar 
bölgemiz firmalarına kendi dijital 
olgunluk seviyesini gösterir raporlar 
gönderilerek, raporlar kapsamında 
firmalarımızın kendileri açısından 
bir dijitalleşme yol haritası 
oluşturması da hedeflenmiştir.”

ÇOSB’de Dijitalleşme Olgunluk 
Araştırmasında ikinci faz toplantısı
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ÇOSB’nin ZEKA Projesi 
faaliyete geçmek için gün sayıyor

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) tarafından özel eğitim 

almış ve çalışabilecek durumdaki 
hafif zihinsel engellilere iş imkanı 
kazandırmak amacıyla hazırlanan ZEKA 
(Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri 
Atölye ve Yaşam Merkezi) projesinde 
faaliyete geçmek için sayılı günler kaldı.

Türkiye’de örnek ve alanındaki 

ilklerden biri olacak bu projeyi hayata 
geçirmeye hazırlanan ÇOSB’nin 
takdir toplayan bu çalışmasında, yer 
alacak firmalarla görüşmeler sürekli 
devam ediyor. Pandemi nedeniyle 
çalışmaların istenilen seviyeden 
daha yavaş ilerlediğini belirten ÇOSB 
yetkilileri, hayatın normale dönmeye 
başlamasıyla birlikte, ZEKA projesinin 

de hızla faaliyete geçeceğini kaydettiler. 
Fiziki olarak tamamen hazır olan  
ZEKA projesi sanayiciler  
tarafından da büyük takdir topluyor.

Projeyle birlikte, özellikle yakın 
yerleşim alanları olan Kapaklı ve 
Çerkezköy ilçelerinde yaşayan hafif 
zihinsel engellilerin çalışma hayatına 
kazandırılacağı vurgulanıyor. 

► ZEka PrOJEsİ
ÇOSB Zihinsel Engelliler 

Korumalı İşyeri Atölye ve 
Yaşam Merkezi (ZEKA) 
ÇOSB’deki firmaların en-
gelli istihdamını sağlamaya 
yönelik olmasının yanın-
da, ilk örnek projelerden 
olması ve sosyal fayda 
oluşturmayı da hedefleme-
si açısından dikkat çekiyor. 

ZEKA’nın amaçlarına 
bakacak olursak; zihinsel 
engelli bireylere onlar 
için tasarlanmış korumalı 
işyeri atölyelerinde iş 
imkanı yaratarak bu 
bireyler ve ailelerine 
maddi kazanç olanakları 
sağlamak, ÇOSB’de 
bulunan katılımcı firmalara 
engelli istihdamında katkı 
sağlamak, en önemlisi de 
toplumdan izole bir şekilde 
yaşayan, sosyal açıdan 
desteğe ihtiyacı olan 
zihin engelli bireylerin iş 
hayatının yanında ‘Hayatta 
İstihdamları’nı sağlamak. 

HABER
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

ÇOSB’de faaliyet gösteren Arçelik Elektronik İşletmesi 
yetkililerine sürdürülebilir ve yeşil üretimle çevreye 

ilişkin yaptıkları ve geliştirdikleri çalışmaları sorduk. Arçelik 
Elektronik İşletmesi yetkilileri daha yaşanabilir bir dünya  
ve çevre için yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

“Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (ÇOSB) bulunan 
Arçelik Elektronik İşletmesi, 182.571 metrekarelik yüzölçümlü 
alan üzerinde faaliyetlerine devam etmektedir. İşletme 
mevcut süreçte, çeşitli elektronik eşyaların Ar-Ge tasarımı 
(televizyon, elektronik tahta, B2B ürünler: e-tahta ve  
monitör) solunum cihazı, medikal cihazlar, üretimi ve  
montajı (televizyon, yazarkasa, elektronik tahta,  
B2B ürünler, cep telefonu, solunum cihazı medikal cihazlar, 
elektronik kart, vb.) konularında faaliyet göstermektedir.

► 8 ÜlkEdE 22 ÜrETİM TEsİsİ 30 Bİn Çalışan 
Globalde 30.000’i aşkın çalışanı, 12 marka (Arçelik, Beko, 

Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, 
Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), 43 ülkede satış ve 
pazarlama ofisleri ve 8 ülkede 22 üretim tesisiyle, dünyanın 
birçok farklı noktasına ürün ve hizmet sağlıyor.

Arçelik, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik temelli olarak 
şekillendiriyor. Dünyamızın 
geleceği için iş planlarımızı 
sürdürülebilir modeller 
üzerine kurguluyoruz.

Arçelik uzun yıllardır 
yürüttüğü sürdürülebilirlik 
çalışmalarını; küresel olarak 
yoksulluğu sonlandırmak, 
dünyayı korumak, tüm insan-
ların barış ve refah içerisinde 
yaşamasını sağlamak adına 
atılması gereken adımları 
belirleyen Birleşmiş Milletler 
(BM) tarafından yayımlanan 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri ile uyumlu şekilde devam ettiriyor. Dünyamızın gele-
ceği için iş planlarımızı sürdürülebilir modeller üzerine kurgu-
luyoruz. Sera gazı emisyonlarını, su çekimini ve atık oluşumu-
nu sürekli olarak azaltıyor, geri dönüşüme odaklanıyoruz.

► sEra gaZı EMİsYOnlarını aZalTıYOrUZ
Arçelik, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer 

alan iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çalışmalarıyla; 
2010 baz yılına göre Türkiye operasyonlarında Kapsam 1 ve 
Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını yüzde 73 azalttı. 2030 sera 
gazı emisyon azaltım hedeflerimiz, Paris Anlaşması’nın ‘2°C’nin 
altında’ hedefi doğrultusunda Science Based Targets initiative-
Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından Kasım 2020’de onay-
landı. Arçelik 2030 yılına kadar 2018 baz yılına göre Kapsam 1 
ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı, satılan 
ürünlerin kullanım fazından kaynaklanan Kapsam 3 sera  
gazı emisyonlarını ise yüzde 15 azaltmayı taahhüt etti.

► sıFır EMİsYOn, aTıklarda YÜZdE 95 gErİ dÖnÜşÜM 
Arçelik ÇOSB Elektronik İşletmesi olarak 2020 yılı için elektrik 

tüketimlerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edil-
diğini gösteren ve uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikasını 
aldık. Böylece 2020 yılında tükettiğimiz elektrikten kaynaklanan 

Kapsam 2 sera gazı emisyon-
ları sıfır olarak gerçekleşmiştir. 
Atıklarımızın yüzde 95’ini  
geri dönüşüme göndererek 
atıkların yeniden değerlendi-
rilmesine katkı sağlıyoruz.

► kUllandıĞıMıZ 
sUYUn YÜZdE 25’İ 
YaĞMUr sUYU

Akıllı fabrikamız ve bina-
mız doğal aydınlatmadan en 
yüksek oranda yararlanacak 
şekilde tasarlandı. Fabrika 
üretim alanları yüksek verimli 

ÇOSB katılımcısı Arçelik Elektronik 
İşletmesi’nin sürdürülebilir üretim karnesi
“Dünyaya Saygılı Dünyada 
Saygın” sloganıyla 
üretim yapan ÇOSB’de 
kurulu Arçelik Elektronik 
İşletmesi’nde sera gazı 
emisyonunun azaltımı, geri 
dönüşümde atık yönetimi, 
aydınlatma ve su kullanımı 
gibi konularda ne gibi 
çalışmalar yapılıyor? 
Sürdürülebilir üretimde 
rakamlarla elde edilen 
sonuçlar neler? 
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aydınlatmalarla gün ışığına göre akıllı şekil-
de kontrol ediliyor. Yani fabrikamız sadece 
üretim sistemlerinde değil, enerji kullanımı 
ve tüketimi ve çevre konularında da akıllı 
bir fabrika. İşletmemiz daha ilk günden çok 
yüksek verimli elektrik motorları (IE4), çok 
yüksek verimli (yüzde 97) ısıtma sistemleri 
ve yüksek verimli soğutucular (A+) kulla-
nacak şekilde planlanmış ve kurulmuştur. 
Kullanılan elektriğin yüzde 100’ü yenilene-
bilir enerji kaynaklarından temin edilmek-
tedir. Kullanılan suyun yüzde 25’i yağmur 
suyundan temin edilmektedir.

► 78 TOn aEEE, 11 TOn aMBalaJ 
aTıĞı aZalTıMı saĞladık

Üretimde yapılan sürdürülebilirlik 
faaliyetleri; sadece üründe değil üretim 
süreçlerimizi de daha süreklilik kazandırmak  
adına adımlar atıyoruz. Bunun için üretimde malzeme 
taşımada kullandığımız karton kutu ve petrol bazlı plastik 
poşetler yerine metal taşıma arabaları kullanmaya başladık. 
Örneğin; Servisten gelen ürünlerde de tekrar kullanılabilir 
kutular tercih ettik. Bu sayede 78 ton Atık Elektrikli ve 
Elektronik Eşya (AEEE) azaltımı, 11 ton ambalaj atığı azaltımı 
sağladık. Bu kapsamdaki projelerimiz kapsamında toplamda 
689 ton karton kutu ve petrol bazlı plastik poşet kullanımına 
son verdik. Atık geri dönüşüm oranımız ise yüzde 99’dur.

► ÜrÜndE YaPılan sÜrdÜrÜlEBİlİrlİk FaalİYETlErİ
Dünya büyük bir hızla değişiyor. Her zaman olduğu gibi 

müşterilerin taleplerine, ihtiyaçlarına karşılık vermek ve 
çok daha iyisini sunmak için birçok proje gerçekleştiriyoruz. 
Tüm bu çalışmalar sırasında hangi hammadde kaynaklarını 
kullandığımızla ilgili özenle çalışarak, dünyamıza ve çevremize 
önem veriyoruz. Hammadde kaynaklarının sürekliliğini nasıl 
sağladığımız ve bunu gelecekte nasıl devam ettireceğimizle 
de yakından ilgileniyoruz. Sadece bugüne değil, yaşanabilir ve 
temiz bir çevre için yarınlara da odaklanarak müşterilerimizin 
yaşamlarına değer katmak için çalışıyoruz. ‘Dünyaya Saygılı, 
Dünyada Saygın’ vizyonumuzla hammadde kaynaklarını 
en verimli şekilde kullanmak için sürdürülebilirliği 
işimizin merkezine koyuyoruz. Geri dönüştürülebilir/ geri 
dönüştürülmüş malzeme 
kullanımına odaklanıyoruz. 
Sürdürülebilirlik kavramını, 
üretimimizin merkezine 
alarak, markamızın en 
önem verdiği değerlerden 
birisine dönüştürüp, 
ürün ve hizmetlerimizde 
rakiplerimizden önde olmayı 
amaçlıyoruz. Bu kapsamda 
yaptığımız çalışmaları 3 ana 
grupta toplayabiliriz. 

● ambalaj Yönetimi 
Ambalajlama süreçlerinde 

geri dönüştürülmüş/geri 
dönüştürülebilir malzeme 

kullanımına odaklanıyoruz. Ürünlerimizin ambalaj hacim ve 
ağırlıklarını atık oluşumunu azaltacak şekilde tasarlıyoruz. Am-
balajlamada kullandığımız hammaddeleri, geri dönüştürülmüş 
ve/veya geri dönüşebilir hammaddeler arasından seçerek, çev-
resel etkilerimizi azaltmayı hedefliyoruz. Ambalaj kutularımızda 
2020 yılında 2746 ton; kullanma kılavuzlarında 85 ton geri 
dönüştürülmüş/geri dönüştürülebilir kağıt kullanarak 46.682 
ağacın kesilmesini engelledik. 2021 yılında bu oranı daha da 
artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arçelik, sürdürüle-
bilir ambalaj alternatiflerine geçiş yapmak ve ağırlıklı olarak am-
balajda Genişletilmiş Polistirenin (EPS) tüketimine son vermek 
için tüm fabrikaları ve merkezi Ar-Ge’yi içeren bir çalışma grubu 
kurmuştur. Tüm büyük ve küçük ev aletleri kategorileri için 
Genişletilmiş Polistirenin (EPS) sürdürülebilir malzeme alterna-
tifleriyle değiştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

● Plastik kullanımın azaltılması
Akdeniz’deki atıkların yüzde 95’ini plastik maddeler oluştu-

ruyor. Akdeniz’de yaşayan 134 tür deniz canlısı plastik atıkları 
yiyor. Akdeniz’de bir kilometre karede 5 milimetreden küçük 
1,25 milyon plastik parça bulunuyor (URL1). Plastik kirliliği gibi 
sektörümüzü de etkileyen çevresel sorunlara çözüm üretmek 
için Arçelik ARGE bünyemizde ve farklı paydaşlarla iş birlikleri 
gerçekleştirilerek plastik miktarlarını azaltmak ve alternatif 
hammadde geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

● Enerji Verimliliği
Üretim süreçlerinden kaynak-

lanan çevresel etkileri azaltma, 
enerji tasarrufu sağlama ve 
sera gazı salımlarını azaltmada 
büyük etkisi olan enerji verim-
liliği, iklim kriziyle mücadelede 
de önemli bir yere sahip. Ürün 
ve üretim süreçlerimizi tasar-
larken daha az enerji tüketimi 
sağlayan tasarımlar gerçekleş-
tiriyoruz. Tüm bu çalışmalar ile 
birlikte Dünya çapında sürdürü-
lebilirliği geliştirdiğimiz ürünle-
re entegre ederek karbon ayak 
izini küçültmeyi amaçlıyoruz. 

işimizin merkezine koyuyoruz. Geri dönüştürülebilir/ geri 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
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VAHAP MUNYAR

Tüketime yönelen kredi, verimsiz 
büyütüyor enflasyonu besliyor

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
Öğretim Üyesi Prof. Daron Acemoğlu,  
pandemi döneminde 19 ay sonra ilk uçak 

seyahatiyle İstanbul’a geldiğinde “Toplumcu  
Düşünce Enstitüsü”ne konuk oldu, bir sunum yaptı:

- Dünyada ve Türkiye’de Verimlilik  
Sorunu ve Çözüm Önerileri…

Prof. Acemoğlu, sunumunun Türkiye  
ile ilgili bölümüne şöyle girdi:

- Türkiye sürekli ve sürdürülebilen  
büyüme yaşayan bir ülke değil.

Türkiye ekonomisinin büyüme kaynaklarını irdeledi:
- Türkiye ekonomisinin büyüme kaynaklarına 

baktığımızda, 1989’dan başlayarak 2002-2006 
arasındaki kısa dönem dışında “Toplam Faktör 
Verimliliği”nin (TVF) sıfır civarında ve 2006’dan 
itibaren negatif seviyede bulunduğunu görüyoruz.

Türkiye’de  
TVF’nin arttığı 
dönemlere baktı:

- Türkiye’nin 
TVF’sinin arttığı 
dönemlerin, tek-
nolojisi yüksek 
ürünler ihracatının 
arttığı dönemler 
olduğunu,  
2000’lerin ortaların-
dan itibaren tek-
nolojik iyileştirme 
olmadığının  
altını çiziyoruz.

Türkiye’yi diğer 
gelişmekte olan  
ekonomilerle  
karşılaştırdı:

-  Türkiye’nin teknolojik açıdan diğer gelişmekte 
olan ülkelerden geride olduğunu görüyoruz.  
Bunun en önemli nedeni ve sonucu, Türkiye’ye  
uzun dönemli yatırımların gelmiyor olması.

Bu noktada Türkiye’de “paylaşılan büyüme”  
olup olmadığı üzerinde durdu:

- Verimsiz büyüyen Türkiye’de paylaşılan  
büyüme var mı diye bakacak olursak görüyoruz ki, 
Gini katsayısı verimliliğin düşük olduğu dönemlerde 
iyileşme göstermiyor ve eşitsizlik artıyor. Bilindiği 
gibi Gini katsayısı bir ülkedeki gelir eşitsizliğini 
ölçmek için kullanılır, ancak herhangi bir  
eşitsiz dağılımı ölçmek için de kullanılabilir.

Ardından ekledi:
- Türkiye’de büyümenin ana kaynağı kredilerin 

gelişimini incelediğimizde, son 20 yılda büyük bir 
patlamayla neredeyse yüzde 100’e gelmiş olduğunu 

görüyoruz. 
Bu kredilerin 
çoğu yatırıma 
dönüşmektense 
tüketim için 
kullanılıyor.

Büyümenin 
verimsizliğine 
işaret etti:

- Verimsiz 
büyümenin 
tüketime 
yönelen kredi 
patlamasıyla 
sağlanması 
enflasyon 
ve cari açık 
sorunlarını da 
besliyor.

GÖRÜŞ
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PROF. Daron Acemoğlu, bir soru üzerine Türkiye’de 
üniversite sayısının artmasını şöyle değerlendirdi:

- Üniversite sayısının artması bir bakıma  
iyi bir şey. İş gücüne olan talep artarsa,  
artan mezun sayısı bir sorun olmaz.

Ardından yaşanan sorunu irdeledi:
- Ancak, Türkiye’de ne iş gücüne talep artıyor, ne 

de kaliteli öğrenci yetiştirilebiliyor. Halihazırda güçlü 
olan kurumlar ise bu yapılarını korumakta zorlanıyor.

 

PROF. Daron 
Acemoğlu, 
“Toplumcu 
Düşünce 
Enstitüsü”ndeki 
sunumu sırasında 
bir soru üzerine 
bölgelerarası 
büyüme farklılıkları üzerinde durdu:

- Bir bölge, diğerinin 10 katı büyüyorsa,  
bu kaynakların kötü kullanıldığını gösterir.  
Bu, Türkiye için de derin bir problemdir.  
Fakat, bu durumun yalnızca Türkiye’ye  
özgü olmadığını hatırlamakta fayda var.

ABD’den örnek verdi:
- ABD’de okyanus hattı üzerindeki  

şehirler, Boston, New York City,  
San Francisco, Los Angeles çok hızlı  
büyürken diğer şehirler geriye gidiyor.

ABD özelinde bu durumun tekno-otomasyon ve 
Çin’in küreselleşmesiyle ilgili olduğunu vurguladı:

- Çünkü, geride kalan şehirlerin geçmişte uz-
manlaştığı ürünler Çin’den ithal edilmeye başlan-
dı veya otomasyon, üretim alanlarını ele geçirdi.

Ardından ekledi:
- Bununla birlikte insan kaynaklarının ağırlıklı 

olarak büyük şehirlere gittiğini de belirtmek gerek. 

Bir bölgenin diğerinin 10 katı 
büyümesi kaynakların  

kötü kullanıldığını gösterir

Prof. Daron 
Acemoğlu

Türkiye’deki yatırımların durumuna dikkat çekti:
- Yatırımların üretim kapasitesini artıracak 

makine ve ekipmanlar yerine konut ve 
binalara yönlendiğini görüyoruz.

Bu noktada kredi kaynağına  
ilişkin şu yorumu yaptı:

- Dahası, Türkiye ekonomisinde kredinin 
büyük kısmının kamu bankaları aracılığıyla 
dağıtıldığını göz önüne aldığımızda, bunun 
doğal bir kredi olmadığını da vurgulamalıyız.

Çoğumuz genellikle büyüme oranları  
üzerinde duruyoruz.

Ortaya çıkan oranla genellikle dünyada 
büyüme hızı ligindeki yerimize  
bakmakla yetiniyoruz.

Hükümet, ekonomiyle ilgili kurumların  
başında bulunanlar, ülkemizin büyüme 
performansını Prof. Daron Acemoğlu’nun  
baktığı pencereden görebiliyor mu acaba?

Üniversite sayısının
artması iyi bir şey
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YEŞİL MUTABAKAT

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı anlattı

‘Amacımız yeşil-verimli 
ekonomiye geçişe destek’

HABER MERKEZİ

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, 
“Yeşil Mutabakat Eylem Planıyla 
ülkemizin kalkınma hedefleriyle 

uyumlu bir şekilde sürdürülebilir, kaynak-
etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişin 
desteklenmesini amaçlıyoruz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, kamu, özel sektör ve sivil 
toplum örgütlerinin yoğun işbirliğiyle 
hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı’nı onayladı ve plan 16 Temmuz 
2021 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Eylem Planı’nın sahibi ve yürütücüsü 
konumundaki Ticaret Bakanı  
Dr. Mehmet Muş, Türkiye’nin böyle 
bir Eylem Planı’na neden ihtiyaç 
duyduğunu ve yapılması  
planlananları ayrıntılarıyla anlattı. 
► kÜrEsEl gElİşMElErİ   
dOĞrU OkUMalıYıZ

Bakan Muş, dünya ekonomisinin, 
salgının beraberinde getirdiği güçlükle-
rin yanı sıra birçok alanda sınanmakta 
olduğu zor bir dönemden geçtiğini 
belirterek, “Öyle ki, 2020 yılında küresel 
ekonomide yüzde 3.3’lük tarihsel bir 

daralmaya, dünya mal ticaretinde ise 
yüzde 5.3’lük küçülmeye tanıklık ettik. 
Uluslararası ticaretin en önemli aktör-
lerinden biri olan ülkemiz, küresel eko-
nomide yaşanan tüm zorluklara rağmen 
hızla toparlanıyor ve salgının olumsuz 
etkilerini üzerinden atarak büyümesini 
ivmelendirmeye devam ediyor. Ülkemi-
zin, salgın sonrası dönemde rakiplerin-
den ayrışması ve önümüzdeki dönemin 
getireceği fırsatlardan faydalanması için 
küresel eğilimleri ve gelişmeleri doğru 
okuması kilit öneme sahiptir” dedi.
► İklİM dEĞİşİklİĞİ İlE TİCarET 
POlİTİkaları BaĞlanTısı

21. yüzyılın, dijital ve yeşil dönüşümü 
küresel gündemin merkezine taşıdığını 

Ticaret Bakanı Mehmet 
Muş, “AB, Yeşil Mutabakat 
ile ilerleyen dönemde tüm 
politikalarını yeşil dönüşüm 
temelinde şekillendirirken, 
ticaretinin yarısına yakınını 
AB ile gerçekleştiren 
ülkemizin, ticaret ve sanayi 
başta olmak üzere ilgili tüm 
alanlardaki politikalarına 
AB’nin atacağı adımları 
yakından takip ederek yön 
vermesi gerekiyor” dedi.
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vurgulayan Muş sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Böylece, 
bir yandan dünyada iklim 
değişikliğiyle mücadele 
politikaları hız kazanırken, 
diğer yandan iklim değişik-
liğinin ticaret politikalarıyla 
bağlantısı giderek güçlendi. 
Son yıllarda, ekonomik 
büyümenin sürdürülebilir 
bir biçimde sağlanması 
hedefi dünya ekonomisinin 
neredeyse tüm aktörleri 
tarafından benimsendi. Bu 
bağlamda Avrupa Birliği 
(AB), sadece bir iklim 
politikası olarak değil; aynı 
zamanda ekonomik bir 
dönüşüm programı olarak 
kurguladığı Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’nı 11 Aralık 
2019 tarihinde açıkladı. 
Takip eden süreçte, ulusla-
rarası ticaretin önde gelen 
aktörlerinin de benzer 
hedefler belirlemeye  
başladığını görüyoruz.
► aB’Yİ Yakından 
TakİP ETMEYE 
MECBUrUZ

En önemli ticaret ve yatı-
rım ortağımız olan AB’deki 
gelişmeleri takip etmek 
ülkemiz açısından büyük 
önem arz ediyor. Zira 
ülkemiz, adaylık sürecinde 
hayata geçirdiği reformlar 
ve 25 yılı aşkın süredir 
yürürlükte bulunan Güm-
rük Birliği ile AB’ye yakın 
bir entegrasyon sağlamış 
ve 2020 yılı itibarıyla 140 
milyar dolarlık bir ticaret 
hacmi yakalamıştır.

AB, Yeşil Mutabakat 
ile ilerleyen dönemde 
tüm politikalarını yeşil 
dönüşüm temelinde şekillendirirken, 
ticaretinin yarısına yakınını AB ile 
gerçekleştiren ülkemizin, ticaret ve sanayi 
başta olmak üzere ilgili tüm alanlardaki 
politikalarına AB’nin atacağı adımları 
yakından takip ederek yön vermesi hem 
AB ile bütünleşmemizin sürdürülmesi ve 
derinleştirilmesi için bir gereklilik, hem de 
uluslararası rekabetçiliğimizin korunması 

için bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.
Bu süreçte, Ticaret Bakanlığı olarak  

öncü rol üstlenip, atılacak adımları 
belirlemek hedefiyle, ilgili tüm kamu ve özel 
sektör kuruluşlarıyla işbirliği halinde “Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı”nı hazırladık. Eylem 
Planı ile ülkemizin kalkınma hedefleriyle 
uyumlu bir şekilde sürdürülebilir,  
kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye  
geçişin desteklenmesini amaçlıyoruz.”

YEŞİL MUTABAKAT

Eylem Planı’nın açıklandığı 
gün, Ticaret Bakanı Dr. 

Mehmet Muş, Avrupa Birliği 
(AB) üyesi ülkelerin Ankara 
Büyükelçileri ile kahvaltılı 

çalışma toplantısı düzenledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı”na ilişkin genelge 
yayımlayarak, eylem planının uygulanmasını 
takip etmek ve gerekli koordinasyonu 
sağlamak üzere “Yeşil Mutabakat  
Çalışma Grubu” oluşturulduğunu duyurdu.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkan-
lığı genelgesinde Erdoğan, Birleşmiş Milletler 
çatısı altında Türkiye’nin de dahil olduğu 193 
üye ülkenin oy birliği ile yürürlüğe giren “2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi”nin, yoksul-
luğa son verilerek refahın artırılmasının yanı 
sıra iklim değişikliği ile küresel mücadeleyi 
ekonomik ve sosyal açıdan kapsayıcı  
bir kalkınma modelinin ayrılmaz parçası  
haline getirmeyi öngördüğünü belirtti.

Bu doğrultuda, dünyada iklim değişikliği 
ile mücadele politikalarının hız kazandığını 
ifade eden Erdoğan, sürdürülebilir ekonomik 
büyümenin sağlanması hedefinin, iklim deği-
şikliğini uluslararası ekonomi ve ticaret politi-
kalarının da merkezine taşıdığını vurguladı.

► grUBUn ÜYElErİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Temmuz’da 

açıklanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın 
uygulanmasını takip etmek, küresel politika 

gelişmeleri doğrultusunda çalışmaları yön-
lendirmek ve gerekli koordinasyonu sağla-
mak üzere Ticaret Bakanlığının ilgili bakan 
yardımcısının başkanlığında, Strateji ve Büt-
çe Başkan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Milli 
Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bakan 
yardımcılarının katılımıyla “Yeşil Mutabakat 
Çalışma Grubu” tesis edildiğini bildirdi.

► İHTİsas ÇalışMa grUPları da 
OlUşTUrUlaBİlECEk

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun 
çalışma usul ve esaslarının Çalışma Grubu 
tarafından belirleneceğini, sekretarya 
hizmetlerinin ise Ticaret Bakanlığı 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini 
belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Çalışma Grubuna yardımcı olmak mak-
sadıyla; ihtisas çalışma grupları oluşturulabi-
lecektir. Tüm çalışma ve toplantılara, ihtiyaç 
duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşların 
yanı sıra, üniversiteler, sivil toplum kuruluşla-
rı, meslek birlikleri, konu ile ilgili özel  
sektör temsilcileri de dahil edilebilecektir.

YEŞİL MUTABAKAT ÇALIŞMA GRUBU
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► YEşİl YOl HarİTaMıZ OlaCak
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Yeşil Mu-

tabakat Eylem Planı”, AB başta olmak üzere 
dünya ekonomisinde meydana gelmekte 
olan dönüşüm politikaları ile uyumlu, yeşil 
yatırımları teşvik eden, küresel değer zincir-
lerinin dönüşümüne katkı sağlayacak ve bu 
suretle katma değerli üretimi de destekleye-
cek bir yol haritası niteliğinde olacaktır.

Ekonomimizin lokomotifi olan 
ihracatımızda rekabetçiliğimizi koruyup 
geliştirecek, 21. yüzyılın risklerini fırsata 
çevirmemize vesile olacak bir rehber 
niteliğinde olduğuna inandığım bu belgenin 
ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
► 9 ana BaşlıkTa 32 HEdEF VE 81 EYlEM

“Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nın ülkemizin 
kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürü-
lebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini 
desteklemeyi amaçladığını vurgulayan Muş, 
“Bu doğrultuda, ekonomimizin lokomotifi olan 
ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve 
geliştirilmesi, ülkemizin Gümrük Birliği saye-
sinde AB ile sağlamış olduğu bütünleşmenin 
derinleştirilmesine katkı sağlanması hedeflen-
mektedir. En önemli ticaret ortağımız olan AB 
tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ile öngörülen kapsamlı değişiklikler başta 
olmak üzere bu alandaki dönüşüme zamanlıca 
uyum sağlanması ve karşı karşıya kalacağımız 
risklerin fırsata çevrilmesi amacıyla Bakanlığı-
mız liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları ve 
özel sektör işbirliği içerisinde hazırlanan Eylem 
Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 
81 eylemi içermektedir. Eylem Planı, ülkemizin 
küresel tedarik zincirlerine sağladığı entegras-
yonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ül-
kemize çekilmesi bakımından da büyük önem 
arz etmektedir” diyerek sözlerini tamamladı. 
► aB TEMsİlCİlErİYlE kaHValTı

Eylem Planı’nın açıklandığı gün, Ticaret Ba-
kanı Dr. Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) üyesi 
ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile kahvaltılı çalışma toplantısı 
düzenledi. Muş, “Türkiye’nin Gümrük Birliği ortağı olan ve ihra-
catının yaklaşık yüzde 41’ini gerçekleştirdiği AB ile ekonomik 
ve ticari ilişkilerimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk.  
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile 
yakın işbirliği geliştirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu çalışma 
kahvaltısında Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkileri, Gümrük 
Birliği’nin mevcut işleyişi ve güncellenmesi süreci, AB’nin çelik 
ürünlerindeki korunma önlemleri ile Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ve sınırda karbon düzenlemesi gibi konuları ele aldık” dedi. 
► aB İlE TİCarETİMİZ daHa da BÜYÜYEBİlİr

Türkiye ile AB arasında 2020 yılında 140 milyar doları 
aşan ticaret hacminin, bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 39.3 artışla 87 milyar dolara 

yaklaştığını belirten Muş, ticari ilişkilerin daha da ileriye 
taşınması için geniş imkanlar bulunduğunu ifade etti. Muş, 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin Türkiye ile AB arasında 
ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve bölgede 
bulunan değer zincirlerinin, rekabetçiliklerin güçlendirilmesi 
için sunduğu fırsatlara dikkati çekerek, “Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesinin kazan-kazan ilişkisi içinde her iki tarafın 
da faydasına sonuçları olacaktır” ifadesini kullandı.

Muş, ayrıca, AB’nin olası sınırda karbon düzenlemesi 
uygulamasının Türkiye ile AB arasındaki ticarette malların 
serbest dolaşımına bir engel getirmemesi için AB ile  
teknik çalışmaların hemen başlatılacağını bildirdi.

Çalışma kahvaltısında ayrıca, uluslararası  
ticarette son dönemde yaşanan gelişmelerle  
birlikte ikili ticari ve yatırım ilişkilerinin  
geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

YEŞİL MUTABAKAT

Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğine karşı 
açıkladığı paket: FIT FOR 55 (55’e uyum)

Avrupa Birliği, 2050’de karbon 
nötr hale gelme hedefine yönelik 
olarak bir dizi iklim değişikliği yasası 
çıkarılacağını ilan etti. AB üyesi  
27 ülke ve Avrupa Parlamentosu  
tarafından onaylanmak üzere 
10’dan fazla yasa tasarısı açıklandı.

Bunlar arasında uçak  
yakıtlarının vergilendirilmesi, petrol 
ve dizel arabaların satışının 20 yıl 
içinde yasaklanması gibi tedbirler 
var. Ancak bu önerilerin nihai  
şeklini alması için müzakerelerin 
aylarca sürmesi bekleniyor.

► YEnİ YEşİl PrOJElEr gErEkİYOr
“Karbon nötr olmak”, bir kişi 

veya kurumun saldığı sera gazlarını 
dengelemek ve net olarak sıfır sera 
gazına ulaşabilmek için, salınan 

sera gazı miktarına eşdeğer sera 
gaz salımına engel olacak projeler 
gerçekleştirmesi anlamına geliyor.

AFP’ye konuşan kaynaklar, 
önerilerle ilgili son değişiklikler ya-
pılırken, AB’nin yürütme organı olan 
Avrupa Komisyonu’nda bazı ciddi 
çatışmaların yaşandığını ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen, “Şimdi 
harekete geçerek bazı şeyleri  
farklı yapabiliriz.  Ve daha iyi,  
daha sağlıklı ve daha müreffeh  
bir gelecek seçebiliriz” dedi.

Komisyon başkanı, “Sadece 
kendi kuşağımızın değil çocukları-
mızın ve torunlarımızın da iyiliğini 
güvenceye almak bizim kuşağa 
düşen bir görev. Avrupa bu konuda 
liderliğe hazır” diye konuştu.
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■ Sınırda karbon düzenlemeleri kapsamında:
• Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının enerji  

yoğun ve kaynak yoğun sektörlerimize etkilerinin senaryolar 
bazında modellenerek sektör bazında çalışılması ve  
yapılması gereken eylemlerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

• Karbon Düzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sa-
nayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını desteklemek 
amacıyla ülkemiz yol haritası veya faaliyetleri belirlenecektir.

• Ülkemizin uygun bir karbon fiyatlandırma  
mekanizmasına yönelik çalışmalar kapsamında,

AB’nin sınırda karbon düzenlemesi dikkate alınarak  
karbon fiyatlandırma konusundaki ülkemiz pozisyonunu 
belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülecektir.

• Ülkemizde bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına 
yönelik değerlendirme çalışmalarına paralel olarak,  
sektörler üzerinde oluşacak ilave maliyetlere ve ekonomik 
etkilerine yönelik çalışmalar yapılarak, artan maliyetlere 
yönelik destek mekanizmaları değerlendirilecektir.

• Sanayiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının  
izlenmesine yönelik sistem, ihtiyaçlara göre geliştirilecektir.

• AB tarafından belirlenecek metodoloji/standartlar çerçeve-
sinde belgelendirme faaliyeti gerçekleştirilmesine yönelik çalışma-
lar yürütülecek ve raporlamaya ilişkin teknik destek sağlanacaktır.
■ Yeşil ve döngüsel bir ekonominin tesisi hedefi 
doğrultusunda:

• Döngüsel eko-
nomi çerçevesinde 
öncelikli sektörler 
belirlenerek, sek-
törlere yönelik de-
taylı etki ve ihtiyaç 
analizi çalışmaları 
yapılacaktır.

• AB’nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planına adaptasyonu 
sağlayacak bir Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacaktır.

• Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon  
sisteminin hayata geçirilmesine yönelik teknik ve  
idari çalışmalar tamamlanacaktır.

• Yeşil dönüşüm için gerekli teknolojik altyapı güçlendirilecek 
ve tüm paydaşlarla birlikte belirlenecek olan teknoloji yol harita-
sı kapsamında sektörel AR-GE çalışmaları desteklenecektir.

• Ülkemizde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi 
çalışmalarının yaygınlaştırılması kapsamında Ulusal  
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) Veri Tabanı 
geliştirilecek ve Ulusal YDD Platformu kurulacaktır.

• AB tarafından hayata geçirilecek Sürdürülebilir Ürün 
Mevzuatı, AB Kimyasallar Mevzuatı, Eko-Tasarım ve Enerji 
Etiketlemesi Mevzuatlarına uyum yoluyla yeşil ve döngüsel 
ekonomiyi destekleyecek düzenleyici çerçeve güçlendirilecektir.

• Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi, AB yasal çerçevesi ve bu 
kapsamda sektörel stratejilerin açıklanmasının akabinde 
mevzuat uyum çalışmaları ile birlikte sektörel bazda 
bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

• İçme suyu kaynaklarında endokrin bozucu  
kimyasalların takibine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

• Su tüketiminin fazla olduğu tekstil sektöründe temiz 
üretim mevzuatı güncellenecek, deri sektörü için temiz üretim 
mevzuatı oluşturulacak, tekstil ve deri sektöründe temiz üretim 
uygulamalarına ilişkin eğitim programları düzenlenecektir.

• AB Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK)  
mevzuatının uygulanmasına yönelik ulusal eylem  
planı ve uygulama takvimi hazırlanacaktır.

• Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem  
Planı hazırlanacaktır.

• Arıtılmış atık suların kullanımının geliştirilmesi  
ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

• “Su Yeniden Kullanım Ulusal Master Planı” hazırlanacaktır.
• Sektörel Su Tahsis Planları ışığında “su ayak izi  

ile ilgili rehber doküman” hazırlanacaktır.
• Su kaynaklarının yönetiminde uzaktan algılama,  

sensörler ve bilişim uygulamalarının kullanımı, faydaları, 
gelişmeye açık yönleri üzerinde araştırmalar yapılacaktır.

• Türkiye Çevre Etiketi Sistemi yaygınlaştırılacak  
ve AB ile işbirliği olanakları araştırılacaktır.

• Çevre etiketi ve atık yönetimi konularında başta  
KOBİ’ler olmak üzere firmalara yönelik bilgilendirme  
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

• 26 Düzey 2 Bölgesinde kurulu Kalkınma Ajansları tarafın-
dan bölgelerde yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi destekle-
mek amacıyla kaynak verimliliği çalışmaları yürütülecektir.

• Sanayide yeşil ve döngüsel üretime ve emisyon azaltımına 
katkıda bulunacak faaliyetlerde/projelerde uluslararası finans-
man kaynaklarının ve IPA fonlarının kullanımı desteklenecektir
■ Yeşil dönüşümün finansmanının geliştirilmesi amacıyla:

• Yeşil dönüşümü 
desteklemek amacıyla 
ihtiyaçların belirlenmesi 
ve AB’de sağlanan 
teşvik unsurları da 
dikkate alınarak ulusal 
teşvik sisteminin 
gözden geçirilmesi 
hedeflenmektedir.

• Ulusal Enerji Verimliliği Finansman  
Mekanizmasının geliştirilmesi değerlendirilecektir.

• Türkiye’de yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosis-
temin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

• Bu doğrultuda, AB’nin ve uluslararası kuruluşların takso-
nomi mevzuatı dikkate alınarak yatırımların sürdürülebilirliğini 
belirlemeyi hedefleyen bir mevzuat hazırlığı yürütülecektir.

• Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası sermaye 
piyasalarında gerçekleştirilmesi muhtemel bir yeşil veya sürdü-
rülebilir tahvil ihracı kapsamında, Sürdürülebilir Tahvil Çerçeve 
Dokümanı hazırlıklarının tamamlanması hedeflenmektedir.

• Yeşil Tahvil Rehberi ve Yeşil Sukuk Rehberi hazırlanacaktır.
• Yeşil Sukuk alanında çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.
• Sürdürülebilir bankacılığın geliştirilebilmesine  

yönelik bir yol haritası belirlenmesi öngörülmektedir.
• Türkiye’nin, yeşil dönüşüme yönelik uluslararası 

finansmana erişiminin geliştirilmesi amacıyla diplomatik  

YEŞİL MUTABAKAT EYLEM 
PLANI’NIN HEDEFLERİ
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ve teknik çalışmalar yapılacaktır.
• Yeşil dönüşüm konusunda 

aday ülkelere yönelik AB 
finansman imkânlarına erişim 
amacıyla AB ve üye ülkeler 
nezdinde girişimde bulunulacaktır.

• Çevre ve iklim değişikliği  
ile bağlantılı olarak uluslararası/
AB ve ulusal tüm destek/
finansman imkânlarına ilişkin 
bilgiler derlenecektir.

• Avrupa Yeşil Mutabakatı 
hedefleri doğrultusunda mevcut finansman  
olanaklarından azami fayda sağlanması amacıyla  
bilgilendirme ve teşvik faaliyetleri yürütülecektir.
■ Temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı hedefi doğrultusunda:

• Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yenilenebilir  
Enerji ve Enerji Verimliliği çalışmalarımıza dair açıklık  
analizi yapılarak, gelişim alanları değerlendirilecektir.

• Enerji verimliliği konusunda Organize Sanayi  
Tesislerinde faaliyet gösteren işletmeler başta  
olmak üzere sanayi tesisleri yetkililerine yönelik  
bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri verilecektir.

• Yeşil Tarife ve YEK-G Belgesi ile ilgili  
bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.

• Milli Enerji ve Maden Politikamıza uygun olarak,  
2027 yılı sonuna kadar her yıl 1000 MW RES,  
GES sağlayacak şekilde çalışmalar yürütülecektir.

• Enerji verimli ve düşük karbonlu ısıtma ve soğutma sistemle-
rinin yaygınlaştırılması için ulusal strateji belgelerinin, kılavuzların 
ve yol haritasının hazırlanması çalışmaları yürütülecektir.
■ Sürdürülebilir tarım hedefi doğrultusunda:

• AB’nin pestisit ve anti-mikrobiyallerin azaltılmasına ilişkin he-
defleri ile uyumlu bir şekilde ülkemizde pestisit ve anti-mikrobiyal-
lerin kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

• Pestisitlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar 
çerçevesinde, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin 
kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

• AB’nin kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına yönelik he-
def ve politika değişiklikleri gözetilerek çalışmalar yürütülecektir.

• Organik tarım üretiminin geliştirilmesine  
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

• AB’nin organik tarım mevzuatının uyumlaştırma 
çalışmalarının tamamlanması ve paralelinde AB ile organik 
tarım alanında karşılıklı tanıma için Komisyon nezdinde 
girişimler yürütülmesi amaçlanmaktadır.

• Arazi toplulaştırma tescil faaliyetleri yürütülecektir.
• Aydın, Denizli, İzmir 

ve Ağrı İllerinde kurulan 
Tarıma Dayalı (jeotermal 
sera) İhtisas Organize 
Sanayi Bölgelerinde 
jeotermal kaynaklardan 
faydalanılarak bitkisel 
üretim yapılacaktır.

• Yenilenebilir 
enerji kullanan seralar 
ve üretim tesisleri 
desteklenecektir.

• Tarımsal üretimde 
atık ve artıkların tekrar 
değerlendirilmesi 

konusunda AR-GE  
çalışmaları yürütülecektir.

• Gıda atık ve artıklarının geri 
dönüşümünün sağlanmasına yönelik 
farkındalık yaratma ve tüketicinin 
bilinçlendirilmesi çalışmaları 
gerçekleştirilecektir.

• Avrupa Komisyonu tarafından 
açıklanan Tarladan Sofraya  
ve Biyoçeşitlilik Stratejileri  
hakkında bilgilendirme  
faaliyetleri düzenlenecektir.

■ Sürdürülebilir akıllı ulaşım hedefi doğrultusunda:
• Ulaşım tür ve yöntemlerinin dengeli gelişmesini 

destekleyecek şekilde “Kombine Taşımacılık” Yönetmeliği ve 
“Lojistik Merkezler” Yönetmeliği yürürlüğe konacaktır.

• AB ile Türkiye arasındaki demiryolu altyapısının iyileştiril-
mesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

• Yeşil Liman Sertifika Programına ilişkin ulusal mevzuatın 
hazırlanması ve bu programdan azami fayda sağlanması  
ve farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme  
ve tanıtım toplantıları gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

• Akdeniz’in SECA (Kükürt Emisyon Kontrol Alanı) ilan 
edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ülkemizce  
uyuma yönelik hazırlık çalışmaları yürütülecektir.

• Denizcilik sektöründen kaynaklanan zararlı  
emisyonların azaltılması ve yeşil denizciliğin desteklenmesine 
yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

• Elektrikli araç ve şarj altyapısının geliştirilmesine yönelik 
strateji geliştirme ve planlama faaliyetleri yürütülecektir.

• Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve  
2020-2023 Eylem Planında yer alan “4.5. Toplu Taşıma 
Filolarında ve Hizmet Araçlarında Elektrikli Araçların 
Kullanılması ve Toplu Taşımanın Teşvik Edilmesi”  
eyleminin etkin bir şekilde uygulanması takip edilecektir.

• Egzoz emisyonlarının azaltılması ve alternatif yakıtlı, 
düşük emisyonlu bireysel ulaşım imkânlarının sağlanması 
amacıyla, bisiklet ve paylaşımlı elektrikli skuter sistemleri 
gibi mikro hareketlilik araçlarının kullanımının artırılmasına 
yönelik gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanacak,  
Bisikletli Ulaşım Master Planları hazırlanacak ve  
bisiklet/e-skuter yolları, park ve şarj istasyonları yapılacaktır.

• Sürdürülebilir kentsel hareketlilik bağlamında  
bisiklet yolları başta olmak üzere kentsel  
ulaşım projelerinde IPA fonları kullanılacaktır.
■ İklim değişikliği ile mücadele hedefi doğrultusunda:

• Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadele Raporu 
hazırlanacaktır.

• 2023-2030 İklim 
Değişikliği Eylem Planı 
ve 2050 İklim Değişikliği 
Stratejisi hazırlanacaktır.

• Paris Anlaşması’na 
yönelik ülkemiz pozisyonu, 
ülkemizin uluslararası 
finansmana ihtiyacı 
da dikkate alınarak 
çok boyutlu bir şekilde 
değerlendirilecektir.

• İklim değişikliğinin 
çölleşme ve arazi 
tahribatıyla birlikte biyolojik 

YEŞİL MUTABAKAT
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çeşitlilik ve ekosistemler 
üzerindeki etkilerinin 
belirlenmesine ve uyum ile 
azaltım tedbirleri almaya 
yönelik AR-GE projeleri ve 
çalışmalar yürütülecektir.

• İklim değişikliği 
neticesinde muhtemel kıyı ve 
tatlı su kaybının belirlenmesi 
ve kıyılar ile göl ve/veya sulak 
alanlar için doğa temelli iklim 
değişikliğine uyum tedbirleri 
ortaya konması sağlanacaktır.

• ATD yaklaşımının ulusal 
yatırım programları içerisinde 
yer alması sağlanacak, 
karar destek mekanizması 
geliştirilecek ve ATD  
hedefleri güncellenecektir.

• Arazi tahribatının  
yüksek olduğu alanlarda  
ATD prensibiyle planlama  
ve uygulama yapılacak  
ve yaygınlaştırma  
çalışmaları yürütülecektir.

• Karbon stoklarının 
arttırılmasına katkı sağlanacak 
ve karbon stoklarının 
artırılmasına ilişkin araştırma 
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

• Sürdürülebilir tarım teknik-
leri ile ilgili eğitimler verilecek, 
bu konuda AR-GE projelerinin 
yürütülmesi ve uygulamaların 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

• Arazi uygulamalarında 
doğa temelli yaklaşımı esas 
alan çalışmalar artırılacaktır.
■ Diplomasi hedefi 
doğrultusunda:

• AB ve AB üye ülkeleri 
ile işbirliği imkânlarının 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

• AB sınırda karbon dü-
zenlemeleri ve diğer mevzuat 
uyumu çalışmalarında Gümrük 
Birliği, DTÖ ve diğer uluslararası 
anlaşmalardan kaynaklanan 
haklarımızın korunmasına yö-
nelik girişimler sürdürülecektir. 
■ Avrupa Yeşil 
Mutabakatı bilgilendirme 
ve bilinçlendirme 
gerçekleştirilmesi  
hedefi doğrultusunda:

• Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’na ülkemizin 
uyumunu teşvik etmek 
üzere tüm ilgili kurumların 
ve paydaşların katılımıyla 
bilgilendirme ve bilinçlendirme 
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

YEŞİL MUTABAKAT

Uluslararası Yatı-
rımcılar Derneği 
(YASED) Başkanı 

Ayşem Sargın “Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı 
2021” hakkındaki açıkla-
masında, “Bu eylem planı 
ile Türkiye, dünya trendle-
ri ile uyumlu olarak, yeşil 
yatırımların ülkeye çekil-
mesi ve ilgili tüm politika 
alanlarında yeşil dönü-
şümün desteklenmesini 
hedefleyen yol haritasını 
ortaya koyuyor. YASED 
olarak Türkiye’nin Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’na uyum 
sürecini bir öncelikli 
hedef haline getirmesini 
memnuniyetle karşılıyo-
ruz. Bu sürece oluştur-
duğumuz “Sürdürülebilir 
Kalkınma Platformumuz” kapsamındaki 
etkinlikler ve yeşil dönüşümü destekleyici 
çalışmalar ile katkı sağlayacağız” dedi.

► EYlEM Planı İHraCaTıMıZı 
gÜÇlEndİrMEYİ HEdEFlİYOr

Yakın bir tarihte yayınlanmış olan Türkiye 
Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Strate-
jisi  belgesinde de iş ortamı ve düzenleyici 
çerçevede BM SKA (Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları) ve AYM’ye uyumu artıracak çalış-
maların ve sektörlerin dönüşümünü destekle-
yici teşvik mekanizmalarının tasarlanmasının 
birer öncelikli eylem olarak belirlendiğini 
görmüştük. UDY Stratejisini takiben, yine bu 
çerçevede, Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Karar’da yapılan değişiklikle ön-
celikli yatırımlar kapsamında yer alan çevre 
yatırımları tanımı revize edilerek atık azaltımı 
ile birlikte emisyon azaltımı ve su tasarrufuna 
yönelik yatırımlar da teşvik kapsamına alın-
mıştı. Bu olumlu gelişmelerin üzerine, Ticaret 
Bakanlığımız tarafından yayınlanan eylem 
planını ise ülkemizin AB başta olmak üzere, 
üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin 
korunması ve güçlendirilmesi hedefleri doğ-
rultusunda önemli bir adım olarak görüyoruz. 
Bu alanda sağlanacak ilerlemenin ülkemizin 
rekabetçiliğinin artırılarak küresel değer 
zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi 

ve uluslararası yatırım-
lardan alacağı payın 
artırılması hedeflerine 
de katkı sağlayacak 
olmasını YASED olarak 
ayrıca önemsiyoruz. 
Eylem Planının ha-
zırlanmasına YASED 
olarak oluşturduğumuz 
‘Sürdürülebilir Kalkınma 
Platformu’ kapsamında 
gerçekleştirdiğimiz faali-
yetlerimizle biz de katkı 
sağladık. Bundan sonra 
da, üyemiz uluslararası 
yatırımcılar ve kamu 
kurumları başta olmak 
üzere ilgili tüm pay-
daşlarımızla çalışarak 
Eylem Planının hayata 
geçmesine desteklerimi-
zi sürdüreceğiz.”

► UlUslararası ÇalışMa YaPaCaĞıZ 
YASED olarak Türkiye’nin Yeşil Mutabakat 

sürecine hazırlanması ve doğabilecek fırsat-
lardan azami düzeyde faydalanması hedefiy-
le; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş-
larla çalışmalar yürüttüklerini anlatan YASED 
Başkanı Sargın, “265 üyemizin 149’unun AB 
menşeili firmalar olması nedeniyle, kendimizi 
müzakere masasında görüyor, AB kurum-
ları ile bu bakış açısıyla iletişim kuruyoruz. 
Üyelerimizin çoğunun sürdürülebilirlik odaklı 
taahhütleri var ve bu konuda önemli yatı-
rımlar yapıyor, iş modellerini değiştirecek 
ciddi hamleler gerçekleştiriyorlar. Oluşturdu-
ğumuz, Sürdürülebilir Kalkınma Platformu-
muz kapsamında, belirlenen sektörlerdeki 
üyelerimizin üst düzey yöneticilerinin yeşil 
dönüşüm süreçlerinde elde ettikleri deneyim 
ve bilgileri paylaşacakları, Ticaret Bakanlığı 
ve uluslararası sektör temsilcilerinin de katkı 
ve katılım sağlayacağı çıktı odaklı çalıştaylar 
ve konferanslar düzenlemeyi ve bu yıl  
sonunda düzenleyeceğimiz uluslararası  
yatırımlar zirvemizde yeşil dönüşümü  
bir tema olarak ele almayı planlıyoruz.

Platform kapsamında üyelerimizin  
mevcut ve potansiyel finansman ve teşvik 
olanaklarından en iyi bir biçimde yararlanıl-
masına destek olmayı amaçlıyoruz” dedi.

YASED Başkanı Ayşem Sargın:

Şirketlerimizin, Yeşil Mutabakat 
finans ve teşviklerinden

yararlanmasına yardımcı olacağız

YASED Başkanı 
Ayşem Sargın
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Paris İklim Anlaşması’nda çok tartışılan, az bilinen doğrular

Paris Anlaşması, 2015 
yılında Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) Paris’te 
yapılan 21. Taraflar Toplantısı’nda 
imzaya açılan ve dünyanın Sanayi 
Devrimi’nden bu yana ortalama  
yüzey sıcaklığındaki artışı 2 derecenin 
altında tutmayı, mümkünse 1.5 
derecede sınırlandırmayı amaçlayan 
bir anlaşma çerçevesidir. Çerçeve 
sözleşmeye taraf 197 ülkenin 191’i 
Paris Anlaşması’nı onaylamışken, 
6 ülke henüz Anlaşma dışında yer 
almaktadır. Türkiye, 2016 yılında 
Anlaşmanın ilk imzacıları arasında  
yer alsa da bugün İran, Irak, Eritre, 
Yemen ve Libya ile birlikte anlaşmayı 
henüz onaylamayanlar arasındadır.

Yeşil dönüşüm gündeminin, özellikle 
de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte, 
bir zorunluluk olarak karşımıza çıktığı 
son dönemde, yeniden tartışılmaya başlanan Paris 
Anlaşması ve Türkiye’nin pozisyonuna ilişkin açıklığa 
kavuşturulmasının önemli olduğunu düşündüğümüz 
noktaları 5 maddede aşağıda özetledik. Bu açıklamaların 
kamuoyunu Paris Anlaşması konusunda bilgilendireceğini 
ve Türkiye’nin daha da gecikmeden anlaşmayı onaylama 
yolunda atacağı adımlara ışık tutacağını umuyoruz.

- Paris Anlaşması taraf ülkelere belli bir  
emisyon azaltım hedefini zorunlu tutuyor mu?

Hayır.
Paris Anlaşması, ülkelerin ulusal şartlarına uygun 

şekilde hazırladıkları ve Birleşmiş Milletler İklim  
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)  
Sekretaryasına sundukları emisyon azaltım  
beyanlarını (Ulusal Katkı Beyanı) baz alıyor ve ülkeleri  
her 5 yılda bir kendi beyanlarını iyileştirmeye davet ediyor.

2015 yılı Ekim ayı sonuna kadar BMİDÇS 
sekretaryasına sunulmuş olan beyanlar  
4 ana grupta toplanabilir.

1) Mutlak azaltım: Belli bir yıldaki emisyon seviyesi 
referans alınarak (örneğin 2000), hedef yıldaki 
emisyonların bu seviyenin altına indirilmesi.

2) Tavan emisyon yılı: Ülkelerin ulusal emisyonlarının  
en üst seviyeye (tavan) ulaşacağı yılın belirlenmesi  
ve bu yıldan itibaren emisyonların azaltılması.

3) Referans senaryodan azaltım: Ülkelerin mevcut 
politikaları altındaki emisyon seviyelerini referans  
senaryo olarak kabul edip, emisyonları  
bu senaryodaki seviyenin altına indirmesi.

4) Emisyon yoğunluğu hedefi: Ülkelerin birim  
ekonomik çıktı başına ürettikleri emisyonların belli 
bir seviyeyi aşmayacağına ya da bu yoğunluğun 
azaltılacağına dair açıkladıkları hedefler.

- Türkiye anlaşmayı onaylarsa mutlak  
emisyon azaltımı yapmak zorunda mı?

Hayır.
Türkiye ne zaman ve ne kadar  

sera gazı azaltım taahhüdünde 
bulunacağına Ulusal Katkı Beyanı 
çerçevesinde kendisi karar verebilir. Paris 
Anlaşması’nın bir yaptırım uygulama ya 
da belli bir emisyon azaltım seviyesini 
zorunlu tutma gibi bir mekanizması 
bulunmuyor. İklimi korumak için 
emisyonların azaltılması ve fosil yakıtların 
kullanılmaması gerekse de anlaşmanın 
buna zorladığı ya da bunu şart koştuğuna 
ilişkin yorumlar doğruyu yansıtmıyor.

- Türkiye, Paris Anlaşması’nı 
imzalarken emisyon azaltım  
taahhüdü verdi mi?

Evet.
Türkiye, BMİDÇS sekretaryasına 

sunduğu ulusal katkı beyanında, hiç 
önlem almadığı senaryoda (referans 
senaryo) 2030 itibarıyla 1.175 milyon ton 
karbondioksit (CO2) seviyesine ulaşan 

emisyonlarını, önlemler altında yüzde 21 azaltımla 929 
milyon ton CO2 seviyesine indirebileceğini beyan etti. 
Referans senaryo altında emisyonlarını iki kattan fazla 
artıracağını söyleyen Türkiye’nin bu beyanı uluslararası 
camia tarafından oldukça yetersiz olarak değerlendiriliyor. 
Eğer tüm ülkeler Türkiye gibi, yetersiz hedefler sunarsa 
ortalama yüzey sıcaklığındaki artış 4 dereceyi geçebilir. 
Türkiye’nin resmi planlarında 2030 sonrası için sera gazı 
emisyonunu azaltmaya yönelik bir hedefi ise bulunmuyor.

Çalışmalar, Türkiye’nin bu taahhüdünden daha iyisini 
yapabileceğini gösteriyor. Hiçbir azaltım tedbiri almadan 
Türkiye’nin toplam emisyonunun 2030’da 709 milyon ton 
CO2 olabileceği raporlanıyor. Bu hesaplamaları resmi 
rakamlar da doğruluyor. TÜİK’in 2020 yılında yayınladığı 
en son sera gazı emisyonu envanterine göre 2018 yılında 
toplam emisyonlar, 2017 yılına göre azalarak, 520.9 milyon 
ton CO2 olarak gerçekleşmiştir. Bu seviye, niyet beyanında 
azaltım patikasında öngörülen 2018 seviyesinin de altında.

UZMAN GÖRÜŞÜ

BENGİSU ÖZENÇ 
Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans 

Araştırmaları Derneği (SEFİA) 
Kurucu Direktörü –TOBB Türkiye 

Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı  
(TEPAV) Program Direktörü

Kaynak: Türkiye Ulusal Katkı Beyanı ve TÜİK Sera Gazı Emisyon Envanteri
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- Türkiye anlaşmayı onaylarsa gelişmekte  
olan ülkelere finansal destek vermek zorunda mı?

Hayır.
BMİDÇS’nin eklerinde tanımlandığı hali ile Türkiye, Ek 

1’deki gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor. Sözleşmenin Ek 
2’si gelişmekte olan ülkelere finansal destekte bulunacak 
gelişmiş ülkeleri listeliyor. Türkiye, itirazları sonucu 
OECD üyesi olduğu için dahil edildiği bu listeden 2001 
yılında çıkarıldı ve Sözleşmeye EK 1 tarafı olarak katıldı. 
Dolayısıyla Çerçeve Sözleşme altında gelişmekte olan 
ülkelere mali ve teknolojik yardım yapması yönünde bir 
yükümlülüğü de bulunmuyor. Ayrıca, Paris Anlaşması’nda 
gelişmiş-gelişmemiş ülkeler listesi gibi bir ek bulunmuyor. 
Paris Anlaşması, ülkelerin sorumlulukları ile ilgili  
olarak BMİDÇS’deki bu listeye de atıf yapmıyor.

İklim finansmanı sisteminin 2025 itibariyle büyük 
ölçüde değişmesi bekleniyor. Türkiye, Paris Anlaşması’nı 
onaylamadığı ve iklim tartışmalarının parçası olmadığı 
sürece üzerinde çalışılan yeni modeller konusunda da 
söz sahibi olamayabilir. Bunun yanında güncel şartlar 
altında gözden geçirilmemiş ve iyileştirilmemiş emisyon 
azaltım hedeflerinin de Türkiye’yi gelecek dönemde 
finansmana erişim konusunda zora sokacağı beklenebilir. 
Ülkelerin ulusal emisyon bildirimleri, azaltım hedefleri ve bu 
hedeflere ulaşma yönündeki performanslarının uluslararası 
finans kuruluşları tarafından yakından izleneceği  
ve finansın akımına yön verecek ana göstergelerden  
biri olacağı ise sıkça dile getirilen bir beklenti.

- Türkiye’nin anlaşmayı onaylaması  
ciddi bir iklim finansmanı imkanından  
vazgeçmesi anlamına mı geliyor?

Hayır.
Türkiye’nin Ek 1’de olması Yeşil İklim Fonu’na (GCF) 

erişimini engelliyor, bu nedenle de Ek 1’den çıkmak üzere 
bir diplomasi yürütülüyor. GCF, 2020 yılından itibaren 
gelişmekte olan ülkelere yılda 100 milyar dolar tutarında 
kaynak kullandırılmak üzere kurulmuş bir fon. Ancak 
bugüne kadar fon kapsamında 10.3 milyar dolar tutarında 
kaynak taahhüt edilmiş, bunun ise 8.4 dolar milyarı teyit 
edilmiştir. Kalkınma Bankalarından ve yerel kaynaklardan 
sağlanan eş finansmanla birlikte toplam 30.3 milyar 
dolarlık finansman yaratıldığı hesaplanmaktadır. Fondan 
projelere yönlendirilmiş kaynak ile mevcutta 173 tane 

projenin yürütüldüğü ve bu projelerin de çoğunlukla orta 
ölçekli projeler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
proje başına ortalama 50 milyon dolar gibi bir kaynağın 
GCF’ten aktarıldığı söylenebilir. Bu dağılımda en az 
gelişmiş ülkeler, küçük ada devletleri ve Afrika kıtası öne 
çıkarken, Türkiye ile akran sayılabilecek gelişmekte olan 
ülkelere aktarılan kaynaklar: Brezilya 200 milyon dolar 
(4 proje), Arjantin 185 milyon dolar (4 proje), Meksika 23 
milyon dolar (4 proje) olarak sıralanmaktadır. Buna karşılık 
Almanya, Fransa, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası 
ortaklığında tasarlanan çok daha yüksek miktarlı özel 
bir “finansal paket”in 2019 yılında Türkiye’ye sunulduğu 
raporlanmaktadır. Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı 
onaylaması amacıyla sunulmuş olan bu paketle ilgili 
tarafların bir anlaşmaya varamadığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar Türkiye’nin enerji dönüşümü için ihtiyaç 
duyduğu fonlara ulaşamaması ilk bakışta adil gözükmese 
de yeşil dönüşüm için güçlü ve inandırıcı politika 
yaklaşımına sahip olmaması, fonlara erişim konusundaki 
müzakere gücünü zayıflatmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin 
Ek 1’den çıkarak GCF’e erişebilmesi, bu kaynağa en 
çok ihtiyaç duyan en az gelişmiş ülkeler ve küçük ada 
devletlerinin de onayını gerektirdiğinden, nihayete 
erdirilebilecek bir strateji gibi görülmemektedir.

Paris İklim Anlaşması kabul edilince böyle kutlanmıştı.
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İTÜ Kimya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu:

‘İhracat ürünlerimiz
yeşil pasaportlu olmalı’

GİRAY DUDA

İTÜ Kimya Fakültesi öğretim 
üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve 
Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. 

Filiz Karaosmanoğlu ile Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ve Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı ile karşımıza gelen yeni dünyayı 
konuştuk. Karaosmanoğlu, insanların, 
üreticilerin ve her türlü kurumun yaşamı 
boyunca attığı her adımda dünyanın 
geleceğini düşünerek sorumluluklarını 
yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. 

- Sayın Karaosmanoğlu, söyleşimize 
iki yıl geriye giderek başlamak 
istiyorum. Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Kurulu’nun Mart 2019’da ilan 
ettiği BM Ekosistem Restorasyonu On 
Yılı (2021-2030) neyi amaçlıyordu?

- BM’nin amacı biyoçeşitlilik kaybına 
dur demek, kara ve su ekosistemlerini 
toparlamak, ardından korumaktı. Çünkü 
biyoçeşitlilik gezegenimizin yaşam 
çeşitliliğidir. Dünyamızda bitki, hayvan, 
mikroorganizma olarak tanımlanan 
çeşitlilik yaklaşık 1.75 milyon dolayında. 
Ancak bilim insanlarının tahmini 3 ile 
100 milyon arasında değişirken, genel 
görüş ise insan yaşamını benzersiz  
kılan 13 milyon tür olduğu şeklinde. 

Ülkemizin de üye olduğu, biyoçeşitli-
lik için bilim-politika ara yüzünü güçlen-
dirme hedefli “Hükümetler arası Bilim-
Ekosistem Hizmetleri Bilimsel Politika 
Platformu (IPBES)” 1 milyon türün yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu-
nu, “Dönüştürücü Değişim” gereği ve 
teknolojik, ekonomik, sosyal etkenlerin 
yeniden yapılandırılması zorunluluğunu 

bildirdi. Mart 2019’da BM Genel Kurulu 
2021-2030 tarihlerini “BM Ekosistemi 
Yenileme On Yılı” ilan ederek istihdam 
yaratma, gıda güvenliği ve iklim kriziyle 
mücadele için hepimizin önünde ben-
zersiz fırsatlar olduğunu vurgulamıştı. 
Bu yıl “Ekosistem Yenilenmesi” temasıy-
la kutlanan 5 Haziran 2021 Dünya Çev-
re Günü’nde BM Ekosistem Yenileme 
On Yılı tanıtımı yapılarak “Yeniden Tasar-
la; Yeniden Oluştur; Yeniden Yapılandır” 
diyerek doğası ile barışacak nesiller 
olma gereği ortaya kondu. Çünkü iklim 
değişirse doğamız, ekosistemlerimiz 
sağlıklı ve mutlu olmaz, insan da  
sağlıklı ve mutlu olamaz. 
► aB’nİn HEdEFİ karBOn nÖTr anakara

- 11 Aralık 2019 tarihli Avrupa  
Yeşil Mutabakatı (AYM) nedir  
ve neleri kapsamaktadır?

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, 
“Sanayicimizin önünde Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi (SÜİ), Sınırda 
Karbon Düzenleme (SKD) mekanizması ve Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) doğrultusunda başta 
ihracat için olmak üzere Karbon Ayak İzinin (KAİ) öncelikli belirlenmesi duruyor. Diğer deyişle, yeşil 
mutabakat için hazır olma, eyleme geçme ve yeşil pasaportlu ürünlerin arzını başarmak gerekiyor” dedi.
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Yeni bir yaşam tarzı ile AB’nin, içeride bütünlüğü sağ-
lama, adil bir geçiş, sürdürülebilir ve rekabetçi olma 

hedefine sahip olması değişmek için yeşil dönüşüm demek. 
Bu durum özellikle SKD mekanizması ile bizim gibi ihracatçı 
ülkelerde mühim etki yarattı. İhracatçımızın yeşil pasaportlu 
ürünleri olmalı. Bunun için sanayicimizin sektörlerinin Sür-
dürülebilir Ürün İniyasitifi yasal çerçevesini, AB stratejilerini 
takibi ve uyumlaştırmasını başararak hazır olması gerekiyor.

- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 
yılı karbon nötr AB olunması hedefini, ilgili 
eylem planını, yeni büyüme stratejisini ve 
böylece sağlanacak yeşil ekonomi çıktılarını, 
AYM belgesini açıklayarak, AB’nin çevre ve 
sürdürülebilirlik yönetimi lideri olma amacı 
için, değişime hep birlikte ortak olunmasını 
ve fırsatlardan birlikte faydalanılmasını 
duyurdu. Yeşil Mutabakat, İklim; Temiz 
ve Güvenli Enerji; Sürdürülebilir ve Akıllı 
Hareketlilik; İklim Liderliği; Ortak Hareket 
hedeflerini içeriyor. Avrupa Komisyonu 4 
Mart 2020 günü İklim Yasası’nı onayladı. 
Yasayı Avrupa Parlamentosu ve üye 
devletlerin onaylayarak 2050’de ilk karbon 
nötr anakara olunması için sera gazı 
azaltımını sıfırlama taahhüdünü vermesi 
gerekiyor. Küresel Rekabetçi, Yeşil ve Dijital 
Avrupa için Yeni Strateji başlıklı AB Endüstri 
Stratejisi; Daha Temiz ve Daha Rekabetçi 
Bir Avrupa için Döngüsel Ekonomi Eylem 
Planı; Sürdürülebilirlik için AB Kimyasallar 
Stratejisi var. AB’nin bu gelişmeleri, 
ülkemizle yapacağı endüstri ile ihracata 
izdüşümleri açısından çok önemli. 
► sanaYİCİMİZ HaZır OlMalı

- Hükümetler, iş dünyası, sanayi ve 
ihracatçılar açısından önemi nedir?

- Sanayicimizin önünde AYM, Sürdürü-
lebilir Ürün İnisiyatifi (SÜİ), Sınırda Karbon 
Düzenleme (SKD) mekanizması ve Emisyon 
Ticaret Sistemi (ETS) doğrultusunda başta 
ihracat için olmak üzere Karbon Ayak İzi 
(KAİ)’nin öncelikli belirlenmesi duruyor. Di-
ğer deyişle, yeşil mutabakat için hazır olma, 
eyleme geçme ve yeşil pasaportlu ürünlerin 
arzını başarma gerekiyor. 10 Mart 2021 
tarihli, Dünya Ticaret Örgütü ile Uyumlu  
“SKD Mekanizmasına Doğru” adlı Avrupa 
Parlamentosu (2019-2024)” belgesinde, 
enerji sektörü ve enerji yoğun sektörler  
olarak alüminyum, cam, çimento, demir 
ve çelik, gübre, kâğıt, petrol rafinasyonu, 
organik kimyasallar, diğer deyişle ETS kap-
samındaki ara ve son ürünler belirtilmekte. 
Bu sektörler AB’nin endüstriyel sera gazı 
salımlarının yüzde 94’ünü yayıyor.  
► BÜYÜk ÖZnE sanaYİdE YEşİl dEVrİM

İthal edilen ürün fiyatının KAİ dikkate 
alınarak belirlenmesi amaçlı 14 Temmuz 
2021 tarihli SKD taslağında 2023’ten 
başlayarak, mali yükümsüzlükle üç yıllık 
geçiş döneminde, alüminyum, çimento, 
demir ve çelik, elektrik ve gübre seçili 
sektörleriyle başlatma öngörülüyor. 

AB, SKD uygulamaya konması için 
vergilendirme araçları ve ETS mekanizması 
gibi seçenekleri tartışıyor. AB, SKD 
mekanizması uyarınca KAİ sorarak, karbon 
kaçağını, adeta ürün pasaportunu sınırda 
sorgulayacak. AYM ile gezegenimizdeki 
karbon-su-azot dengesi, yaşamımız ve 
geçim kaynaklarımız temel alınarak, iklim 
krizine dur demek amaçlanırken, büyük 
özne sanayide yeşil devrim. Yeni bir yaşam 
tarzı ile AB’nin, içeride bütünlüğü sağlama, 
adil bir geçiş, sürdürülebilir ve rekabetçi 
olma hedefine sahip olması değişmek için 
yeşil dönüşüm demek. Bu durum özellikle 
SKD mekanizması ile bizim gibi  
ihracatçı ülkelerde mühim etki yarattı. 

İhracatçımızın yeşil pasaportlu 
ürünleri olmalı. Bunun için sanayicimizin 
sektörlerinin SÜİ yasal çerçevesini, AB 
stratejilerini takibi ve uyumlaştırmasını 
başararak hazır olması gerekiyor. 
► HEPİMİZE gÖrEVlEr dÜşÜYOr

- Türkiye’nin Yeşil Mutabakat  
Eylem Planı, AB’nin mutabakatı  
ile tam uyumlu mudur? Genel olarak 
değerlendirildiğinde eksileri ve artıları var 

YEŞİL MUTABAKAT

Avrupa Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen
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mıdır? Sizin değerlendirmeniz nedir?
- Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı 

(YMEP), Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile 
uyumlu olup yeterli içeriktedir. YMEP: İklim 
Değişimi ile Mücadele; Yeşil Finansman; AB 
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması; 
Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi; Temiz, Eko-
nomik ve Güvenli Enerji Arzı; Sürdürülebilir 
Tarım; Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım; Diploma-
si başlıklarında atılacak adımları ve hayata 
geçirilecek öncelikli eylemleri içermekte. 
Asıl olan yazmak değil, eyleme geçmek. 
Hedefler belli. Hepimize bu yeşil dönüşüm 
için görev düşüyor. Çok çalışmalıyız.  
Resmi erk, yerel yönetim, sivil toplum,  
akademi, iş dünyası, yurttaş ve medya. 

Fenni kanaatim her bir sektörün AYP 
ve YMEP kapsamında hızla seferberlik 
başlatması ve eyleme geçmesi. Bu 
bağlamda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından hazırlanan İklim Değişikliği, 
Sürdürülebilirlik ve AYM hedefleri 
doğrultusunda, ihracatçılarımıza yol 
göstermek adına “Dünyayı Tüketmeden, 
Dünya için Üretiyoruz” mesajıyla sunulan 
“TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı” çok 
mühim. Bu plan kapsamında TİM Sanayide 
Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi” olarak 
9 Eylül’de ilk toplantımızı yapacağız. 
Sanayicimiz çalışıyor. İhracatımızın önündeki 
yeşil pasaport sorgusuna hazır olacağız. 
► YEşİl HEYECanı gÖrÜYOrUM

TİM- İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri (İMMİB) çatısı altındaki çelik, 
demir ve demir dışı, elektrik ve elektronik, 
kimyevi maddeler ve mamulleri, maden, 
hizmet birliklerini yakından takipteyim. 
Bilindiği üzere, AYM-SKD mekanizması için 
enerji ve enerji yoğun sektörler mühim. Bu 
nedenle İMMİB’in icraatını, liderliği önemli 
buluyorum. İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ar-ge 
danışmanı görevimle kimya sektörümüzün 
planlamalarını, YMEP hedefleri eylemleri 
için sanayicimizin hız kazanmasını izlerken 
yeşil heyecanı görüyorum. 27 sektöre 
tedarik yapan, ihracatımızın ikincisi kimya 
sektörümüzün yeşil kimyası, ülkemiz 
ürünlerinin çoğunun Karbon Ayak İzi (KAİ) 
içinde gizli. Kimyanın çevre, iklim, sağlık için 
sorumluluğu yüksek. İKMİB, Kimya Teknoloji 
Merkezi kuruyor. Ülkemiz için çok önemli. 
► İÇ PaZar İÇİn dE ÖnEMlİ

Burada YMEP hedeflerinin sadece 
ihracat için olacağı anlaşılmasın. Gayet tabi 
üreterek gelişecek, büyüyecek bu güzel 

ülkemizin AB ile eşgüdümde yeşil dönüşümü 
öncelikli. Bizler iç pazarda da insan ve doğu 
dostu ürünlerin, sürdürülebilir üretimlerin 
sonuçlarının pazara yansımasını bekliyoruz. 
KOBİ’lerimizin bu gelişmeleri yakından takibi 
bu nedenle önemli. Sanayicimiz, sektörel 
dernekler çalışıyor. Çalışmak zorundayız. 
YMEP kapsamında bilgilendirme faaliyetleri 
de ayrı öneme sahip. Örneğin 23 Eylül 
2021 tarihli “Çevre Etiketi ve Atık Yönetimi 
Konularında Bilgilendirme Toplantısı” ile 
kuruluşlarımıza ilgili bilgileri AYM ve YMEP 
ile ilişkilendirerek anlatacağız. Sürdürülebilir 
üretim ve tüketim kavramını ben sunacağım. 
Bunca sorunu yan yana yaşadığımız bu 
günlerde Türkiye üretimi ve ihracatı için 
durmaksızın çalışmalıyız. YMEP bizler için 
bir zorluk değil, yeşil fırsat olmalı.
► BU kUrUl sanaYİMİZİ TETİklEMElİ

- Temmuz ayında YMEP için bir çalışma 
grubunun da kurulduğu açıklandı. 
Bu açıklama hakkında ne söylemek 

YEŞİL MUTABAKAT

Filiz Karaosmanoğlu, 1982 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) 
Kimya Mühendisi unvanı ile mezun 
oldu. Karaosmanoğlu, İTÜ’den Yüksek 
Mühendis ve Doktora derecelerini 
alarak, Doktora Sonrası Araştırma 
çalışmasını Kanada Nova Scotia Tek-
nik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nde yaptı.1993 yılında Kimya 
Mühendisliği Enerji Teknolojisi Bilim 
Dalı’nda Doçent unvanı alan Prof. Dr. 
Filiz Karaosmanoğlu, İTÜ Kimya Mü-
hendisliği Bölümü’nde görev yapıyor. 
Karaosmanoğlu başta Sürdürülebilir 
Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-
D) olmak üzere çeşitli sivil toplum 

örgütlerinde etkin görev yaparak, 
sürdürülebilir üretim-tüketim-hizmet, 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, 
ekotasarım, biyoyakıtlar, yenilenebilir 
kaynaklı enerji uygulamaları, atık ileri 
dönüşümü ve iklim krizi ile mücade-
le konularında uğraş veriyor. Sınıf 
arkadaşı Kimya mühendisi Semih 
Karaosmanoğlu’nun eşi, Malzeme 
Mühendisi Mert Karaosmanoğlu’nun 
annesi olan Prof. Karaosmanoğlu, 
Üsküdar-İstanbul’da büyümüş bir 
Rumeli kızı olup, görev, keşif, kültür 
ve keyif seyahatleri, ailesi, arkadaşları, 
öğrencileri, kahve tadı ve kokusu ile 
yaşam enerjisini yüksek tutuyor.

Filiz Karaosmanoğlu, 1982 yılında örgütlerinde etkin görev yaparak, 

PROF. DR. FİLİZ KARAOSMANOĞLU KİMDİR?
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istersiniz? Çoğunlukla bakanlıkların üst 
düzey bürokratlarından oluşan bu grupta 
başka kişi veya kurumlar da olmalı mıydı?

- Bu kurul lokomotif güç olarak 
sanayimizi tetiklerse başarılı oluruz. Bir kez 
daha vurgulamak istiyorum. Küçük, orta, 
büyük tüm kuruluşlara, sanayi ve ticaret 
odalarına, sektörel derneklere,  
TİM birliklerine büyük görev düşüyor.  
Her sektörün o sektöre özgü önceliklerini 
belirlemesi gerekiyor. Bu bir değişmek  
için yeşil dönüşüm. Yeşil devrim.  
Sektörel stratejiler, eylem planlamaları  
şart. Sahiplenme önemli.  Sektörel 
çalışmalar bizi başarıya götürecek.
► 55’E UYUM sOMUT HEdEFlEr kOYdU

- AB’nin Fit For 55 Yol Haritası, 
eylem paketi yapılacak işleri biraz daha 
somutlaştırıyor. Bu paketin önemi nedir?

- AB’nin sera gazı salımlarını 2030 
yılında 1990’a göre yüzde 40 oranında 
düşürülmesi hedefi vardı. Mart 2020’de 
Avrupa Komisyonu İklim Kanunu’nu 
onayladı. AB sera gazı azaltım hedefini 
yükseltti. Nisan 2021’de AB İklim Kanunu 
müzakerelerinde sera gazı salımlarının 
2030’a kadar yüzde 55 azaltılması 
hedefinde, yasal bağlayıcı olarak uzlaştı. 
Somut eylemler tanımlandı. Fosil enerji 
kaynaklarının tüketimini azaltma hedefi 
var. AB ülkeleri kuruluşlarının sera gazı 
salımları için bedel ödemeleri ile ithalatta 
SKD mekanizması geldi. Tartışmalar halen 
sürmekte. Yetkin on beş bilim insanıyla 
Paris İklim Anlaşması’na uyum ve eylemleri 
izleyecek, bilimsel öneriler yapacak Avrupa 
Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulma kararı 
alındı. Böylesi bir kurul YMEP uyarınca 
ülkemizde de teşkil edilebilir. 55’e Uyum, 
somut hedefleriyle AB’ye hız kazandıracak. 
Ulaştırmadaki etkisinin yakın vadede sonuç 
vereceğini ön görüyorum. İzleyip, göreceğiz. 
Ülkemiz için derslerimizi alacağız.
► sanaYİCİMİZ İÇİn YEşİl FırsaT

- Şu aşamada önce şunu sorayım. Sa-
nayicimiz nereden, nasıl başlamalı? Uyum 
sağlamak için nasıl eyleme geçmeli?

- Sanayicimizin ürünü için iki maliyeti var: 
Akçeli Maliyet; Gezegene Maliyet. AYM ve 
YMEP sanayide yeşil dönüşümle büyüyerek, 
başta sera gazları salımı olmak üzere 
üretim-tüketim-hizmetlerde sebep olunan 
tüm etkileri azaltmak, ekosistemi önce 
yeşil toparlamak sonra korumak demek. 
İklim kriziyle mücadele demek. Ekonomik 
sorunlarla baş etmek için yoğun uğraş 

veren sanayicimiz bu durumu bir yeşil fırsat 
görürse her iki maliyetini de azaltacaktır. 

Bu yeşil dönüşüm artık bir seçim değil, 
bir olmazsa olmaz yol. Başlamak gerek. 
Bu bağlamda daha önce belirttiğim gibi 
sadece enerji ve enerji yoğun sektörlerin 
ödevi var diye büyük bir yanlışa düşmemek 
gerek. SKD ile karbon fiyatlandırma bu 
sektörler için öncelikli. Tüm sektörler AB’de 
hızla çalışılıyor. SÜİ güçlü bir yapılanma. 
Her ithal ürün için sektörel ve/veya kuruluş 
bazında belirlenecek ithalat olmaz ise 
olmaz kuralları sanayicimizi bekliyor. 
Sanayicimiz sürdürülebilirlik yönetimine 
başlamalı. Sürdürülebilirlik yönetimi 
çevresel, sosyal, ekonomik yönleri birbiriyle 
etkileşerek yaşamımızda olup, sadece 
çevre yönetimi değildir. Satın almadan, 
temiz üretime, piyasaya arzda, tedarik 
zinciri yönetiminde, paydaş işbirlikleri gibi 
hususlarda sürdürülebilirlik yönetimi esastır. 
Sürdürülebilir üretim başarılmalıdır.
► kaYnaklarıMıZı  
gElECEĞE BırakMalıYıZ

- Bugün yoğun biçimde tartıştığımız 
sürdürülebilir üretim ve tüketim kavramı 
on yıllar önce gündemimize geldi değil mi?

- 1995 yılında Oslo Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim Yuvarlak Masa Konferansı’nda 
“Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehdit 
etmemek için, temel insan ihtiyaçlarını 
karşılayarak daha iyi bir yaşam kalitesi 
sağlayan ürün ve hizmetlerin, tüm yaşam 
döngüsünde, doğal kaynakların kullanımını, 
toksik maddelerin girdisini, atık ve kirletici 
emisyonların miktarını en aza indirerek 
üretim ve tüketim” şeklinde “Sürdürülebilir 

Avrupa Birliği, Sınırda Karbon Düzenleme 
mekanizmasını uygulamaya konması için 

vergilendirme araçları ve ETS mekanizması gibi 
seçenekleri tartışıyor. AB, SKD mekanizması 
uyarınca KAİ sorarak, karbon kaçağını, adeta 
ürün pasaportunu sınırda sorgulayacak.
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Üretim ve Tüketim” tanımlandı. İnsanoğlunun 
refah ve konforu ile yaşam kalitesi için olan 
üretim, tüketim ve hizmet yaşam döngüsü 
boyunca kaynakların verimli kullanımı, 
mevcut en iyi teknoloji ile en iyi su-enerji-atık 
yönetiminde yapılırsa, temiz üretim-tüketim-
hizmet gerçekleşir. Eğer kullanılan tüm 
kaynakları gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 
da dikkate alarak, bu ihtiyaçları tehlikeye 
atmadan tüketirsek “Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim” başarılır. Sürdürülebilir olmak, 
kaynakları gelecek için “daim” kılmaktır. 
► YaşaM dÖngÜsÜ 
dEĞErlEndİrMEsİ ÇOk ÖnEMlİ

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları ile belirlenmiş 12 
no’lu “Sorumlu Üretim ve Tüketim” 
başlığında “Sürdürülebilir Üretim ve 
Tüketim” kalıplarının güvence altına 
alınması gereği vurgulanırken, eğer 
üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı 
değiştirmezsek yerküremize geri dönülemez 
zarar vereceğimiz ortaya konulmaktadır. 
Sürdürülebilir üretim için önce kuruluş 
ürünlerinin, hizmetinin Yaşam Döngüsü 
Değerlendirmesi (YDD) çalışmasına 
başlamalıdır. YDD, ürün veya hizmetin 
yaşamının farklı aşamalarındaki çevresel 
etkilerinin belirlenmesi, beşikten mezara 
toprak-hava-suya yapılan etkilerinin 
belirlenmesi, girdilerinin azaltılması olup en 
iyi atık yönetiminin uygulanması, mevcut en 
temiz teknolojiyi kullanabilmek için önemli 
bir karar verme ve karşılaştırma aracıdır. 
YDD ile ürünün yaşam döngüsünün her 
bir adımının etkilerini belirleme ve mevcut 
ürün/proseste yapılacak değişikliklerin 
hangi yaşam döngüsü basamağında 
çevresel etkileri nasıl değiştireceğini 
belirleme; alternatif ürün, işlem veya 
malzemelerin yol açacağı olumlu/
olumsuz çevresel etkileri belirleme; hangi 
teknoloji veya prosesin en az miktarda 
çevresel etkiye neden olacağını belirleme; 
ürün veya proseslerin çevresel etkileri 
azaltmak için nasıl değiştirilebileceğini 
belirleme ve Çevre Etiketi (Ekoetiket) ile 
Çevresel Ürün Beyanı(EPD) başvurusu için 
hazırlık mümkün olur. YDD ve öncelikle 
KAİ ilgili uluslararası standartlara göre 
yapılmalı. SKD için hazır olunmalı. Su 
Ayak İzi, Çevre Ayak İzi (Ekolojik Ayak İzi) 
ve Ürün Çevre Ayak İzi belirlenmesi de 
önemli. AB ithalatında ürünlerin ayak 
izleri karşılaştırılarak alımlar yapılacak. 
Sözün özü ürünlerin sadece satış fiyatı 
karşılaştırılmayacak. Gezegene maliyeti de 

yeşil pasaportla karşılaştırılacak.
► karBOn aYak İZİ gEZEgEnE 
sOrUMlUlUĞUMUZU gÖsTErİr

- Her ürünün karbon ayak izi kolaylıkla 
saptanabiliyor mu? Bunu saptamak 
isteyen sanayiciler nereye başvurmalı?

- KAİ kişi, toplum, devlet, kuruluş, etkinlik 
veya ürünün/hizmetin doğrudan veya dolaylı 
neden olduğu belli bir zamandaki sera 
gazı salımlarının karbondioksit eşdeğeri 
ölçüsüdür. KAİ kuruluşun gezegene ve 
insana sorumluluğunun, iklim kriziyle 
mücadelesinin sayısal bir gösterimidir. 
ISO 14067 standardı ile ürünlerin KAİ 
değeri saptanmaktadır. Bu standart, 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD; 
ISO 14040, ISO 14044) ile şirketlerin 
çevresel taahhütlerinin uygunluğunu 
gösteren ISO 14020 Çevresel Etiketler ve 
Bilgilendirmeleri seri standartlarını (ISO 
14021, ISO 14024, ISO 14025) temel 
almaktadır. YDD ile ürünün gezegene 
maliyeti saptanmaktadır. YDD ürün veya 
hizmetin yaşamının farklı aşamalarındaki 
çevresel etkilerinin belirlenmesi, beşikten 
mezara toprak-hava-suya yapılan etkilerinin 
belirlenmesi, girdilerinin azaltılması olup, 
en iyi atık yönetiminin uygulanması, mevcut 
en temiz teknolojiyi kullanabilmek için 

İklim krizi sürekli etkileriyle konuşulup şikayet edilecek bir 
konu değil. Kabul etmemiz gereken acı bir gerçek. Sera 

gazı salımlarını azaltmak için yurttaş ve sanayici uğraş ver-
meliyiz. Evde, işte, okulda, yolda,  tarlada, ormanda, her yer-
de sürdürülebilir yaşam şart. İklim krizi için eyleme geçmek, 
uyum sağlamak ve en önemlisi iklim direnci kazanmak önemli
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önemli bir karar verme ve karşılaştırma aracıdır. YMEP 
yeşil ve döngüsel ekonomi hedefi için YDD çalışmalarının 
yaygınlaştırılacağı, ulusal veri tabanının geliştirilerek, 
Ulusal YDD Platformu kurulacağı ve ilgili AB mevzuatına 
uyum çerçevesinin güçlendirileceği bildirilmekte. Bu 
hedefin başarma hızı sanayicimizin hızı olacak. Kuruluşlar 
KAİ belirlemek için bir ekip kurarak standartlara göre 
hesaplamaya başlayabilirler. Bu konuda teknik danışmanlık 
alabilirler. Benim önerim şöyle: Hesaplatmak için hizmet 
almak yetmez. Kuruluşta bu konuda yetkin kişi/kişiler 
ilk hesaplamada nasıl yapılacağını öğrenmelidir. Çünkü 
kuruluşun karbon yönetimi  
uzun bir yoldur. Bu yolda hep  
bir sera gazı, KAİ azaltımı 
olacaktır. Yetkin olmak gerekir. 

Burada okuyucularımızı bu 
konuyu en iyi öğrenebilecekleri 
etkinliğimize davet etmek 
istiyorum. 28 Eylül’deki VII. 
İstanbul Karbon E-Zirve’mizde 
enerji ve farklı sektörlerden 
üst yöneticiler, sürdürülebilirlik 
yönetimlerini, karbon 
yönetimlerini anlatacak. 
İş dünyası düşük karbon 
ekonomisi için, iklim dirençli 
Türkiye için bir araya geliyor. 
Zirvemizde iklim finansmanı 
ve ETS başlıkları da yatırım 
bankalarımızca delegelerimize 
sunulacak. En iyi karbon 
yönetimi uygulama örnekleri E-
Zirve’de masaya yatırılırken, kişi 
ve kuruluşların karbon yönetimi 
başarıları sosyal ve teknik  
proje ve uygulamalarını  
Düşük Karbon Kahramanı  
Ödülü ile onurlandıracağız. 
Buyurunuz. Bekliyoruz.
► HEMEn HarEkETE gEÇİlMElİ

- Sizin güzel tanımınızla ‘Yeşil pasaportlu ihracat’  
kolay mı ülkemiz sanayicileri ve ihracatçıları için?  
Bu konuda ne zaman harekete geçmeli?

- Yeşil pasaportlu ürünler, KAİ belli ürünler için derhal 
eyleme geçilmeli. KAİ azaltımı kuruluşun sürdürülebilirlik 
yönetiminin itici güçlerinden biri olan düşük karbon 
ekonomisindeki yeşil yoludur. YDD yapmak üretimini 
daha yeşil, daha döngüsel, daha dijital, sözün özü daha 
sürdürülebilir kılmak için neler yapılabileceğini bilerek, KAİ 
düşürme yoluna çıkmak, karbon fiyatlandırmaya, ETS’ye 
hazır olmak demek. Böylece ürünler iç ve dış pazarda 
marka ve itibar yönetimi gücünü artırırken, yeşil pasaportlu 
ürünler AB karbon gümrüğünde hızla akçeye dönüşecektir. 
Burada da kıymetli okuyucularımızı ilgili güncel konuları 
yazdığım iki köşemi takibe davet ediyorum. Dünya Gazetesi 
arka sayfamız hep yemyeşildir. Editörüm Didem Eryar Ünlü, 

Sürdürülebilir Dünya sayfasında bu konuları işliyor. Benim 
Sürdürülebilir Yaşam köşemde de yeşil dönüşüm  
ve sanayide sürdürülebilirlik yönetimi öncelikli. Üretirken  
ve tüketirken KAİ olan enerji için Green Power Gazetesi 
köşem www.petroturk.com  adresinden takip edilebilir.  
Son yazımda Tokyo Olimpiyatı sürdürülebilirlik yönetimi  
ve karbon nötr ötesine geçen karbon yönetimini yazdım.
► aB YEşİl dÖnÜşÜM İÇİn FOnlar aYırdı

- KAİ düşürmek isteyen imalatçılar ve üreticiler 
bunun için hangi yatırımları yapmak zorunda kalacak? 
Bu konuda yurt içinde ve dışında sanayiciye sunulacak 

yardım, hibe ve destekler var mı?
- KAİ düşürmek mevcut en 

iyi teknolojiyle, en iyi atık-su-
enerji yönetimini kaynak verimli 
uygulamak demek. Bunun 
için, belirttiğim gibi firma önce 
sürdürülebilirlik yönetimine 
başlamalı. YDD ile imalatına, 
üretimine adeta Karbon Checkup 
yapmalı ve daha temiz üretim için 
gerekli iyileştirme, değiştirme, 
geliştirme uygulamalarına 
başlamalı. Bunlar için yatırım 
akçesi gerecektir. Kuruluşun iklim 
krizi ile mücadele için, sektörünün 
iklim direncine katkı için eylem 
planı olmalı. Önce bilgi sahibi 
olma. Sonra planlama. Ardından 
eylem. Uyum ve sonrasında 
iklim direnci kazanma. YMEP 
ile kuruluşlarımızı bilgilendirme 
etkinlikleri ardışık olacak. İlgili 
duyuruları, hepsini sıkı takip 
gerek. İklim finansmanını 
öğrenmek için VII. İstanbul  
Karbon E-Zirvesi en yakın, ilk 
fırsat. TSKB, Kalkınma Yatırım 
Bankası ve Avrupa İmar  

ve Kalkınma Bankası (EBRD) yeşil finansmanı  
anlatacak. AB yeşil dönüşümü için başta KOBİ’ler  
için olmak üzere özendiğim fonlar ayırdı. Darısı başımıza.
► şİkaYETİ BırakıP EYlEME gEÇElİM

- Bizlere en son neler söylemek istersiniz?
- İklim krizi sürekli etkileriyle konuşulup şikayet edilecek 

bir konu değil. Kabul etmemiz gereken acı bir gerçek.  
Sera gazı salımlarını azaltmak için yurttaş ve sanayici 
uğraş vermeliyiz. Evde, işte, okulda, yolda,  tarlada, 
ormanda, her yerde sürdürülebilir yaşam şart. İklim  
krizi için eyleme geçmek, uyum sağlamak ve en  
önemlisi iklim direnci kazanmak önemli. Bu da 
sürdürülebilir üretim-tüketim-hizmet demek. Bu nedenlerle 
sanayicimiz YMEP ile ilerlemeli, şikayet etmeden yeşil 
dönüşümüne başlamalı. Sanayicimizi destekleyecek  
yeşil akçe için de Ankara’nın  sesini bekliyoruz.  
Hepimize düşük karbon ayak izli günler dilerim.

YEŞİL MUTABAKAT
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Meclisi’nin temmuz ayı ola-
ğan toplantısı “Ar-Ge, Patent, 

Sürdürülebilirlik, Yeşil Mutabakat 
ve Yüksek Teknoloji Konularında 
TÜBİTAK Politikaları ve Sanayimiz” 
ana gündemi ile video konferans 
üzerinden gerçekleştirildi. Açılış 
konuşmasını İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yaptığı 
online Meclis toplantısına, TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Hasan Mandal konuk 
olarak katılarak gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

► gElEnEksEl ÜrETİM 
YaPısını sÜrdÜrEMEYİZ

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Covid-19 
salgınıyla dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm sürecinin hız 
kazandığı bir dönemden geçildiğine, ülkelerin de yenilikçi 
çözümler için bilimsel çalışmalara ve Ar-Ge faaliyetlerine daha 
fazla ağırlık verdiğine dikkat çekti. Bahçıvan, “Acı ama gerçek; 
düşük katma değerli geleneksel bir üretim yapısını sürdürerek 
küresel rekabette yer almak maalesef artık mümkün değil. 
Büyük hedeflere sahip, genç nüfusu olan bir Türkiye için 
şikayetçi olduğumuz orta gelir tuzağı ve düşük büyüme artık 
kabul edilemez. Türkiye güçlü sanayi ülkesi olmak için üretimde 
niteliği artırmak zorunda. Bunun için bilim ve teknolojiyi  
üretime taşıyarak, Ar-Ge ile tüm üretim ve hizmet süreçlerinde 
teknoloji içeriğinin yükseltilmesine odaklanmalıyız” dedi.

► TÜBİTak’ın dEsTEklErİ HEr Yıl arTıYOr
Türkiye’yi teknoloji üslerinden biri haline getirecek Ar-Ge 

projelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesinde TÜBİTAK’ın 
önemine değinen Bahçıvan, TÜBİTAK’ın sanayinin ve üniversite-
lerin araştırma kapasitesini güçlendiren adeta bir amiral kuruluş 
olduğunu, Ar-Ge ve yenilik destek programları ile hedef odaklı, 
işbirliğine dayalı, uzun vadeli ve yüksek katma değer üretmeye 
yönelik projeleri teşvik ettiğini söyledi. TÜBİTAK’ın 2000 yılından 
bu yana sürekli artan Ar-Ge Teşvik Programı kapsamında atılan 
doğru adımların sanayi üretimine de olumlu yansıdığını belirtti.

► YEşİl VE dİJİTal: İkİZ dÖnÜşÜM
Konuşmasında son günlerde Karadeniz bölgesinden ABD’ye, 

Belçika’dan Kanada’ya dünyada yaşanan sağanak yağış ve sel 
felaketlerine de değinen Bahçıvan, “Felaketlerin bilançosu; tüm 
bu sürecin ‘İklim Krizi’ olarak nitelendirilmesini haklı çıkarıyor. 
Bu aşırı hava olayları insanlığın geri dönüşü olmayan bir yola 
girmemesi için önümüzdeki 10 yılın kritik bir süreç olduğunun 
altını çiziyor. Düşük karbon ekonomisinden, enerji verimliliğine; 
döngüsel ekonomiden sanayinin teknoloji ile adaptasyonuna ka-
dar geniş bir yelpazede gerçekleşecek değişime yönelik adımları 
da hızlandırıyor. Avrupa Birliği, ‘Yeşil Mutabakat’ sürecinin önemli 
bir adımı olarak “Yüzde 55 hedefine uygunluk” paketini yürürlü-

ğe koydu. Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi de ülkemiz sanayisi adına sevindirici bir gelişme. 
Günümüzde küresel anlamda rekabetçi olabilmek için sanayinin 
daha yeşil, daha döngüsel ve daha dijital olması da bir gerek-
lilik halini aldı. AB’nin yeni sanayi stratejisinde, ‘yeşil ve dijital 
dönüşüm’ün ikiz bir dönüşüm olarak öngörülmesi sürdürülebilir-
lik ve teknolojinin birbiri ile sıkı bağını da ortaya koyuyor” dedi.

► YEşİl MUTaBakaT dEsTEk PrOgraMlarıMıZla kEsİşİYOr
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da ‘Sanayide Sür-

dürülebilir Çözümler için Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma’ 
başlıklı sunumunda, sanayide dijital dönüşümün sağlamakta ol-
duğu gelişmelere ek olarak, insan-odaklı, sürdürülebilir ve esnek 
bir sanayi sektörünün inşa edilmesi için Ar-Ge ve yenilik tabanlı 
çözümlerin önemine dikkat çekti. Türkiye’de Ar-Ge harcamasının 
yaklaşık 46 milyar TL olduğunu ve bunun yüzde 64.2’sinin özel 
sektör tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Mandal, TÜBİTAK 
olarak sanayi sektörünü daima desteklediklerine işaret ederek, 
“TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destek programı ve 1507 
KOBİ Ar-Ge Başlangıç programı 2021 yılı 1. Çağrılarının güncel 
sonuçlarına göre 537 projenin desteklenmesine karar verildi. 
Bu çağrılara Yeşil Mutabakat önceliklerini de ekledik. TÜBİTAK 
olarak geçen yıldan itibaren gündeme aldığımız Yeşil Mutabakat, 
tüm destek programlarımızı yatayda kesiyor. Özel sektörü  
daima destekliyoruz. Gelecek dönemde süreçleri daha da  
iyileştireceğiz. Tamamlanan her bir projeyi gelecek yıllarda da 
periyodik incelemeye devam edeceğiz. Böylece onlara  
yeni katkılar da sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Mandal, 2050 yılına kadar net karbondioksit salımlarının 
sıfırlanmasına yönelik yarışın 3.070 firmanın katılımıyla başladı-
ğını da vurguladı. Sanayide sera gazı salımlarının azaltılması için 
malzeme verimliliğinin artırılmasının ve kaynak verimliliği için 
temiz ve çevreye duyarlı teknolojilerine yenilik sağlanmasının 
önemini de dile getiren Mandal, ayrıca İstanbul Sanayi Odası 
Sürdürülebilirlik Platformu’nun birlikte çalışma, öğrenme  
ve başarma yaklaşımı ile güçleneceğini de söyledi. ●

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:

‘Destek, teşvik listemize
yeşil mutabakatı da ekledik’
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İLKER SÖZDİNLER KİMDİR?
Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 

Para A.Ş. CEO’su İlker Sözdinler 2005 
yılında PennState Üniversitesi’nde Yönetim 
Bilişim Sistemleri ve İşletme alanlarında çift 
anadal yaparak lisans eğitimini tamamladı. 

Sonrasında kariyerine 2005 yılında NGN 
Bilgi ve İletişim Sistemleri’nin yönetici 

ortaklığıyla devam eden İlker Sözdinler, 
NGN’de birçok finansal kuruluşa hizmet 

verdikten sonra, sektörün en büyük 
kuruluşlarından Croc’a hisselerini satarak 

ilk başarılı exitini yaptı.  Bu süreçte 2010’da 
kurduğu Birleşik Ödeme ile FaaS vizyonunu 

Türkiye’ye duyurma hedefiyle sektöre yeni 
bir adım attı. Teknoloji ve inovasyona olan 

tutkusuyla kurmuş olduğu Birleşik Ödeme ile 
önemli başarılara imza atan İlker Sözdinler, 
Ekonomist Dergisi’nin yayınladığı ‘’40 yaş 
altı en güçlü 40 genç CEO” listesinde yer 

aldı. 11 yıldır hizmet vermekte olan Birleşik 
Ödeme, Finberg ve Oyak’tan yatırım alarak 

günümüzde başarılarıyla adından sıkça söz 
ettirmekte, hızlı ve uluslararası büyümesi ve 

sektöre kattığı yenilikleriyle dikkat çekiyor. 
İlker Sözdinler, teknoloji alanında  

girişimlere yatırım yaparak ekosistemin 
güçlenmesine destek oluyor.
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DİJİTAL BANKACILIK NEDİR?

Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. CEO’su İlker Sözdinler:

‘Dijital bankacılık sayesinde
finansal sistem büyüyecek’

GİRAY DUDA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 19 Ağustos’ta Dijital 
Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis 

Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik 
Taslağı’nı tartışma, görüş ve eleştirilere 
açtı. 2022 yılı başında yürürlüğe girecek 
yönetmeliğin ayrıntılarını belirlediği ‘Dijital 
bankacılık’ ve ‘Servis Modeli Bankacılık’ı 
Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 
Para A.Ş. CEO’su İlker Sözdinler’e sorduk. 

- Sayın İlker Sözdinler, BDDK 
yönetmeliğinde yeni kavramlarla  
tanıştık. Bankacılıktaki bu yeni  
dönemde nelerle karşılaşabileceğimizi 
anlayabilmek için yeni tanımlamaları size 
sormak istiyoruz. Önce dijital bankacılık 
ne demektir onu öğrenelim sizden.

- Yeni nesil bir teknoloji olarak şubesiz bir 
bankacılık anlayışı sunan dijital bankacılık, 

müşterilerinin neredeyse bütün işlemlerini 
internet veya mobil uygulamalar üzerinde 
birkaç adımda tamamlamalarını sağlamak 
için tasarlanmış bankacılık teknolojisidir. 
► BUgÜnkÜ BankaCılıkTan Farklı 

- Şu anda yıllardır çalıştığımız  
yaygın şubeli klasik bankalar bize  
çeşitli dijital uygulamalar, çözümler 
sunuyor. Bunlardan başka bir dijital 
bankacılıktan söz ediyoruz değil mi?

- Bugün bankalar belirli hizmetleri 
müşterilerine online veya mobil kanalları 
üzerinden sunuyorlar. Böylece müşterilerine 
şube dışında alternatif kanallar yaratıyorlar.  

Dijital bankacılık ise müşterilere  
sunulan tüm ürün ve hizmetlerin dijital 
platformlar üzerinden verilmesidir. 
► şUBElErİ OlMaYaCak 

- Dijital bankalar hangi kanallar üzerin-
den hizmet verebilecekler? Müşterilerle 

Birleşik Ödeme CEO’su İlker 
Sözdinler, “Dijital bankacılık 
yönetmeliği ile bankacılık sistemi 
önemli bir adım atlayacaktır. 
Öncelikle bankacılık sisteminin 
kapsayıcılığının artacağına ve 
daha çok kişinin finansal sisteme 
dahil olacağına inanıyorum. 
Çok daha kullanıcı dostu ve 
müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik 
ürün ve hizmetler gelişerek 
kullanıcılar açısından da büyük 
faydalar getirecektir.” dedi. 

2022 YILI BAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
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Dijital bankaların müşterileri düzenleme ile kısıtlanmıştır. 
Buna göre sadece finansal tüketici ve KOBİ’lere  

hizmet verebileceklerdir. Şu andaki bankalar ek bir  
başvuru yapmadan dijital banka oluşturabileceklerdir.

nasıl karşı karşıya gelecekler?
- Dijital bankalar sadece dijital kanallar 

üzerinden hizmet verecekler yani şubeleri 
olmayacak. Diğer yandan dijital bankalar 
kendi kuracakları ve anlaşma yaptıkları 
mevcut ATM ağları üzerinden de müşteri-
lerine hizmet verebilecekler. İlave olarak 
telefon bankacılığı, kiosk gibi kanallardan da 
müşterilerine ulaşabilecekler.
► En aZ Bİr FİZİksEl OFİs kUraCaklar

- Müşterilerle ilgili sorunların 
yaşanacağı bir bankacılık danışma ve 
çözüm merkezi, bölgesel şubeler gibi 
temas noktaları oluşacak mı?

- Düzenlemeye göre dijital bankalar 
müşteri şikayetlerini karşılamak üzere en 
az bir fiziksel ofis kurmak zorundalar. Bu 
düzlemde müşteriye destek sağlamak adına 
“Destek Hattı” gibi belirli temas kanalları 
üzerinden yönetiliyor bu şikayet süreçleri.
► sErMaYE ZaManla arTTırılaBİlİr

- Asgari Sermaye Şartı 1 
milyar lira olarak belirtiliyor. Kimi 
değerlendirmelerde bu rakamın yüksek 
olduğu belirtilirken ben tersine en az 
20-30 kat daha fazla olması gerektiğine 
inanıyorum. Sizin görüşünüz nedir?- 

- Bu lisansı alan kurumlar artık bir banka 
olup mevduat toplama, kredi verme işlemle-
rini yapabilecek dolayısıyla Asgari Sermaye 
Şartı bu anlamda çok önemli bir konu. Bana 
göre burada müşteri sayısı, mevduat ve kre-
di hacimleri arttıkça sermayenin de arttırıldı-
ğı kademeli bir yapıya geçilebilir.
► saHİPlİk İÇİn BElİrlEnEn şarTlar

- 1 milyar lirayı bulan her kişi  
veya kurum bir dijital banka  
kurabilecek mi? Sahiplik ve üst 
yöneticilikte istenen ön koşullar var mı?

- Dijital banka kurmak için sermaye 
şartı haricinde kuruluş ve izin şartları için 
“Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı 
Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik” için de 
belirtilen şartları yerine getirmeleri gereki-
yor. Düzenleme üst yönetim için de gerek-
lilikleri detaylı bir şekilde tanımlıyor. Buna 
göre yönetici düzeyindeki kişilerin dijital 
bankacılık iş modelinin yapısına özgü riskleri 
anlamaları ve görevlerini yerine getirmelerini 
sağlayacak yeterli bilgi ve deneyime  
sahip olmaları gerektiği belirtiliyor.
► MÜşTErİlErİ kısıTlı OlaCak

- Dijital bankalar klasik bankaların 
muhatap olduğu kişi, kurum, şirketlerle 
muhatap olup müşteri olarak kabul 

edebilecek mi? Şu andaki bankalar da 
birer dijital banka oluşturabilecekler mi?

- Dijital bankaların müşterileri düzenleme 
ile kısıtlanmıştır. Buna göre sadece finansal 
tüketici ve KOBİ’lere hizmet verebilecekler-
dir. Şu andaki bankalar ek bir başvuru yap-
madan dijital banka oluşturabileceklerdir.
► klasİk Bankalar gİBİ ÇalışaCaklar 

- Mevduat kabul etme, kredi verme, para 
transferleri, fatura ödemeleri gibi klasik ban-
kaların yaptığı her işi yapabilecekler mi?

- Dijital bankalar klasik bankaların 
sunduğu hizmetleri sunabileceklerdir. Ancak 
bazı işlemlerde kısıtlamalar gelmektedir. 
Örneğin teminatsız nakdi kredileri ancak 
müşterinin aylık net gelirinin 4 katına kadar, 
tespit edilemediği durumda ise 10 bin TL’ye 
kadar verebileceği belirtilmiştir.
► ÖdEME şİrkETlErİnİn dUrUMU

- Dijital bankacılıkta neredeyse en önemli 
görev sizinki gibi ödeme kuruluşları ve 
elektronik para kuruluşlarına düşüyor. Siz bu 
sisteme hangi biçimlerde dahil olacaksınız?

- 6493 sayılı Kanuna göre faaliyet izni 
almış olan ödeme kuruluşları ile elektronik 
para kuruluşlarının dijital banka olarak faa-

DİJİTAL BANKACILIK NEDİR?
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liyet izni almak istemesi halinde, söz 
konusu ödeme hizmeti sağlayıcılarının, 
Bankacılık Kanunu, Taslak Yönet-
melik ve Bankaların İzne Tabi İşlem-
leri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin 
Yönetmeliği’ne uyumlu hale gelmeleri 
halinde faaliyet izni başvurusunda 
bulunabileceği belirtilmiştir.
► BankaCı OlMaYanlar da  
HİZMET VErEBİlECEk

- Bu yönetmelikle bize tamamen 
yabancı bir tanım olan Servis  
Modeli Bankacılığı da getiriliyor.  
Servis Modeli Bankacılığı nedir  
ve nasıl işleyecek? Bize bunu  
ayrıntılarıyla anlatabilir misiniz?

- Çok kısaca banka olmayan kurum-
ların da bankacılık hizmeti vermesi 
olarak tanımlamak mümkün. Düzen-
lemede “arayüz geliştiricilerin servis 
bankalarının sistemleriyle doğrudan 
API’lar ve açık bankacılık servisleri 
aracılığıyla bağlantı kurarak müşte-
rileri adına servis bankası üzerinden 
bankacılık işlemlerinin gerçekleştiril-
mesini sağladığı ve böylelikle arayüz 
geliştiricilerin servis bankalarının 
sahip olduğu bankacılık altyapısını 
kullanarak piyasaya yeni ürün ve hizmetler sunabildiği” bir 
bankacılık hizmet modeli olarak tanımlanmaktadır.

Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş  
olarak bu iş modeli bizim hizmetlerimizin temelini  
oluşturuyor. Ön ödemeli kartlarımızı ve dijital cüzdanlarımızı 
yıllardır iş ortaklarımıza servis olarak sunuyoruz. 
► Bankaların alTYaPısını PaYlaşTıĞı sİsTEM 

- Servis Modeli Bankacılığı  
uygulamalarına örnekler verir misiniz?

Önceki soruda belirttiğim gibi; Banking as a Service 
(BaaS) uygulamaları veri paylaşımının ötesinde, bankaların 
altyapısını üçüncü partiler ile paylaştığı ve bunun üzerinden 
yeni hizmetlerin geliştirilebildiği bir model ve burada başarılı 
olmak için yaratılan değer, sunulan çözüm ve hizmet stan-
dartı gibi karşılamanız ve sürdürmeniz gereken kullanıcı bek-
lentileri var. İngiltere çıkışlı Railsbank ve Almanya’dan çıkan 
Solarisbank globalde bu kriterleri karşılayan iyi örnekler.

► HİZMET BOşlUkları dOldUrUlaCak
- Sözü edilen bankacılık dışı sektörlerin de  

bankacılık hizmetlerini müşterilerine  
sunabilmesi ne anlama gelmektedir?

- Bunun öncelikli avantajı Baas modeli sayesinde 3. Par-
tilerin, operasyon hacmi içerisinde veya iş modeli sebebiyle 
bankaların odaklanmadığı hizmet boşluklarını doldurmasına 
alan açması. Bu sayede öncelikli olarak perakende sektö-
ründe karlılık, operasyonel giderler ve verimlilik anlamında 
ciddi fayda sağlandığını kendi tecrübelerimizde de gözlem-

liyoruz. Hizmet modelleri çoğalıp yaygınlaştıkça bu etkiyi 
diğer sektörlerde de görmeye başlıyoruz. 
► YErlİ kUrUlUşlar lEHİnE 

- Taslak Yönetmelik’te servis bankalarının, yalnızca 
yurt içinde yerleşik arayüz geliştiricilere servis modeli 
bankacılık hizmeti verebileceğinin düzenlenmesi, yerli 
Fintech kuruluşlarının gelişip büyümesi bakımından 
olumlu gözüküyor. Sizin düşüncenizi öğrenebilir miyiz?

- Belirttiğiniz gibi yalnızca yurtiçinde yerleşik arayüz geliştiri-
cilere servis modeli bankacılık hizmetinin verilmesi yerli kuru-
luşları destekleyecektir. Düzenlemeye göre Türkiye’de hizmet 
veren ancak yerleşik olmayan kurumlar bu hizmeti sunamaya-
caklar. Tabi bu kısıtlama ilerleyen süreçte kaldırılabilir de...
► HİZMETlErİnİ dİJİTal kanallardan sUnUYOrlar

- Arayüz geliştirici kimdir ve dijital  
bankacılıkta ne gibi işlevleri vardır?

- Arayüz geliştiricilerin hizmetlerini dijital kanallar aracılığıyla 
tüketicilere sunan şirketler olabileceğini söyleyebiliriz. Bu şir-
ketler her sektörden olabilir, dijital bankacılıkta temel işlevleri 
kendi ekosistemlerine dijital bankacılığı ulaştırmak diyebiliriz.

- Dijital Bankacılık Yönetmeliği ile bankacılık sistemi-
nin ulaşacağı yeni konumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Dijital bankacılık yönetmeliği ile bankacılık sistemi 
önemli bir adım atlayacaktır. Öncelikle bankacılık sisteminin 
kapsayıcılığının artacağına daha çok kişinin finansal siste-
me dahil olacağına inanıyorum. Çok daha kullanıcı dostu ve 
müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler gelişerek 
kullanıcılar açısından da büyük faydalar getirecektir. ●

DİJİTAL BANKACILIK NEDİR?

Servis Modeli Bankacılığı, çok kısaca banka olmayan 
kurumların da bankacılık hizmeti vermesi olarak 

tanımlamak mümkün. Birleşik ödeme olarak bu iş  
modeli bizim hizmetlerimizin temelini oluşturuyor.   
Ön ödemeli kartlarımızı ve dijital cüzdanlarımızı   
yıllardır iş ortaklarımıza servis olarak sunuyoruz.
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Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ni tanıtan Sanayi Bakanı Varank:

‘Yapay Zeka’da yeni
unicornlar çıkaracağız

HABER MERKEZİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank,  “Yapay Zeka stratejimizde 
belirlenen tedbirlerle desteklerimizi 

daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da 
yeni ‘unicorn’lar çıkaracağız” dedi.

Türkiye’nin yapay zeka alanında 
yol haritası niteliğindeki ‘Ulusal Yapay 
Zeka Stratejisi’ belgesine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi 
Gazete’de yayınlandı. Türkiye’nin bu 
alandaki ilk ve en kapsamlı çerçeve metni 
olma özelliğini taşıyan belge, Bilişim 
Vadisi’nde düzenlenen törenle Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 
Başkanı Ali Taha Koç tarafından kamuoyuna 
tanıtıldı. Strateji Belgesi, 11. Kalkınma 
Planı ile 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlandı. 

► saYılı ÜlkElEr arasına gİrdİk
Bakan Varank, bu belge ile Türkiye’nin 

yapay zeka alanında strateji yayımlayan 
sayılı ülkeler arasında yerini aldığını 
belirterek “2025’te yapay zeka 
teknolojilerinin milli hasılamıza katkısını 
yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizin 
uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 
20’de yer almasını amaçlıyoruz” dedi.
► UnıCOrnlarıMıZ dİkkaT ÇEkİYOr

Bu hedefleri gerçekleştirebilmenin birinci 
şartının nitelikli insan kaynağından geçtiğini 
kaydeden Varank, “2025’te bu alandaki 
istihdamın en az 50 bine ulaşmasını 
hedefliyoruz. Hedeflere ulaşmanın bir diğer 
ön şartı da Ar-Ge ve inovasyon kültürünü 
yaygınlaştırmak ve girişimciliği geliştirmek. 
Ülkemiz, yakın zamanda çıkardığı 
‘unicorn’larla tüm dünyanın dikkatini 
çekmeyi başardı. Yapay Zeka Stratejimizde 

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ni 
tanıtan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, “Akıllı 
üretim sistemleri, akıllı tarım, 
akıllı finans ve iklim değişikliği 
alanlarında sanayinin ihtiyaç 
duyduğu yapay zeka çözümlerinin 
ülkemizdeki teknoloji şirketleri 
ve üniversiteler tarafından 
geliştirilmesini sağlayacağız. 
Yakın zamanda proje teklif 
çağrısını ilan edeceğiz” dedi.

YAPAY ZEKA STRATEJİSİ
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belirlenen tedbirlerle 
desteklerimizi daha da 
etkinleştireceğiz ve bu 
alanda da yeni ‘unicorn’lar 
çıkaracağız” diye konuştu. 
► YaPaY ZEka  
ÇaĞrısı YaPılaCak

TÜBİTAK’ta Yapay Zeka 
Enstitüsü kurduklarını 
anımsatan Varank, “Yapay 
Zeka Enstitümüz bünye-
sinde uygulayacağımız 
yeni bir TEYDEB (TÜBİTAK 
Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı) 
destek programından da 
bahsetmek istiyorum. Bu 
destekle öncelikli olarak 
belirlediğimiz alanlarda 
yani akıllı üretim sistemleri, 
akıllı tarım, akıllı finans ve 
iklim değişikliği alanlarında 
sanayinin ihtiyaç duyduğu 
yapay zeka çözümlerinin ül-
kemizdeki teknoloji şirketleri 
ve üniversiteler tarafından 
geliştirilmesini sağlayacağız. 
Yakın zamanda proje teklif 
çağrısını ilan edeceğiz”  
diye konuştu.
► İddİalı HEdEFlEr

Ulusal Yapay Zekâ Strateji-
si, iddialı hedeflere sahip. Ya-
pay zekâ alanının Gayri Safi 
Yurt İçi Hasıla’ya katkısının 
yüzde 5’e çıkarılması, yapay 
zekâ alanındaki istihdamın 
50 bin kişiye yükseltilmesi, 
lisansüstü mezun sayısının 
10 bin kişiye çıkarılması bun-
lardan bazıları. Yerli ve millî 
yapay zekâ uygulamalarının 
kamu alımlarında  
önceliklendirilmesi, ulusla-
rarası yapay zekâ endeks-
lerindeki sıralamalarda 
Türkiye’nin ilk 20 ülke arasında yer alması da 
stratejinin hedefleri arasında yer alıyor.
► dİJİTal TÜrkİYE VİZYOnları

Stratejinin öncelikleri ve bu kapsamdaki 
amaç ve tedbirler, Dijital Türkiye ve Millî 
Teknoloji Hamlesi vizyonları çerçevesinde 
belirlendi. Dijital Türkiye; toplumsal, 
ekonomik ve kamusal faaliyetlerinde; dijital 
teknoloji, ürün ve hizmetleri kullanarak 

sağladığı üretkenlik artışı ve veriden 
ürettiği değerle küresel ölçekte rekabetçi 
bir Türkiye’yi hedefliyor. Türkiye’nin 
yüksek teknoloji ürünlerini millî ve özgün 
olarak üretebilecek insan ve altyapı 
kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen 
Millî Teknoloji Hamlesi; ekonomik ve 
teknolojik bağımsızlığı güçlendirmeyi, kritik 
teknolojilerde atılım sağlayacak politika ve 

YAPAY ZEKA STRATEJİSİ

Bilişim Vadisi’ndeki toplantıda yapay 
zeka ve hologram teknolojileri de 
kullanıldı. Bakan Varank, Dijital Dönüşüm 
Ofisi Başkanı Koç ile programın 
sunucusu Canan Yener Reçber hologram 
teknolojisi ile ekrana yansıtıldı. Koç’un 
konuşmasının ardından hologramdaki 
sunucu, Varank’ı kürsüye davet etti. 
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, 
yapay zeka sesli asistanlar Bilge ve 

Bilgin’i tanıttı. Yapay zeka ürünü ikizler, 
Varank ve Koç’un dijital ikizlerini çıkardı 
ve ekrana yansıttı. Bakan Varank’ın dijital 
ikizi, Bilge ve Bilgin’e “Size yerli ve milli 
dijital ikizler diyebilir miyiz?” sorusunu 
yöneltti. Dijital ikizlerden Bilgin, yerli ve 
milli olduklarını ifade ederek “Yapay zeka 
teknolojisiyle daha fazla yerli ve milli 
ürünün hayata geçirilmesine  
katkıda bulunacağız” yanıtını verdi.

MUSTAFA VARANK HOLOGRAMLA EKRANDA
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YAPAY ZEKA STRATEJİSİ

uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlıyor. 
► 6 ÖnCElİk, 24 aMaÇ, 119 TEdBİr

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 6 stratejik 
öncelik etrafında tasarlandı. Öncelikler; 
yapay zekâ uzmanı yetiştirmek ve alanda 
istihdamı artırmak; araştırma, girişimcilik 
ve yenilikçiliği desteklemek; kaliteli veriye 
ve teknik altyapıya erişim, sosyo-ekonomik 
uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak, 
uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve 
yapısal ve işgücü dönüşümünü hızlandırmak 
olarak belirlendi. Stratejide bu öncelikler 
bağlamında 24 amaç ve 119 tedbir de 
bulunuyor. Stratejide belirlenen  
2025 hedeflerinden bazıları şöyle:

● Yapay zekanın GSYİH’ya katkısı  
yüzde 5’e yükseltilecek.

● İstihdam en az 50 bin kişiye çıkarılacak.
● Merkezî ve yerel yönetim kamu kurum 

ve kuruluşlarında yapay zekâ alanındaki 
istihdam en az bin kişi olacak.

● Lisansüstü düzeyde mezun sayısı  
en az 10 bin kişiye ulaşacak.

● Yerel ekosistemin geliştirdiği uygulama-
ların kamu alımlarında önceliklendirilerek 
ticarileştirilmesi desteklenecek.

● Uluslararası kuruluşların güvenilir 
ve sorumlu yapay zekâ ile sınır ötesi 
veri paylaşımı alanındaki düzenleme 
çalışmalarına ve standartlaşma  
süreçlerine aktif olarak katkı verilecek.

● Uluslararası yapay zekâ 
endekslerindeki sıralamalarda  
Türkiye ilk 20 ülke arasında yer alacak.
► YÖnlEndİrME kUrUlU 
OlUşTUrUlaCak

Yapay zekâ stratejisinin takibi, süreçlerin 
yönetilmesi amacıyla “Ulusal Yapay Zekâ 
Stratejisi Yönlendirme Kurulu” oluşturula-
cak. Cumhurbaşkanı yardımcısının baş-
kanlık edeceği Kurulda, Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı tüm toplantıla-
ra katılacak. Toplantının gündemine göre 
ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve 
YÖK başkanı ile diğer temsilciler toplantıya 
davet edilecek. Kurula önerilerde bulunmak 
amacıyla ilgili özel sektör, akademi ve STK 
temsilcilerinin katılacağı “Yapay Zekâ Eko-
sistemi Danışma Grubu” da oluşturulacak.
► PaZar BÜYÜklÜĞÜ İkİ kaTına ÇıkaCak

Strateji Belgesine göre; küresel yapay 
zekâ harcamalarının yaklaşık 50 milyar 
doları ve pazar büyüklüğünün 5 yılda 2 
katını aşması bekleniyor. Birçok araştırmaya 

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ne 
önsöz yazan Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, yapay zekâ 
teknolojilerinin, küresel ekonomik 
yapı üzerinde internet devrimin-
den daha büyük bir etki yaratma-
sının beklendiğini kaydetti. Yapay 
zekâ sistemlerinin ortak değerlere 
uygun olarak geliştirilmesinin öne-
mine işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Köklü medeniyet tec-
rübemizle harmanlanmış yeni bir 
tekno-ekonomik atılım yaparak, 
topyekûn insanlığa değer katma 
imkânımız var” dedi.

El-CEZErİ VE CaHİT arF
Önsözde yapay zekâya da-

yalı sistemlerin; üretim süreçleri, 
meslekler, gündelik yaşam ve 
kurumsal yapılar üzerindeki köklü 
dönüştürücü etkisi olduğunu be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bunun insanoğlunu yeni bir çağın 
eşiğine getirdiğini kaydetti. Er-
doğan, “Uygulama alanı giderek 
artan yapay zekâ teknolojilerinin, 
küresel ekonomik yapı üzerinde 
internet devriminden daha büyük 
bir etki yaratması beklenmekte-
dir” ifadelerini kullanarak siber-
netiğin kurucusu El-Cezeri ile 
Türkiye’de yapay zekâya ilişkin 
ilk adımı atan Ordinaryüs Profe-
sör Cahit Arf’a atıfta bulundu.

YEnİ Bİr aTılıM ZaManı
“Ülkemiz adına yapay zekâ 

alanında yeni bir atılım yapmanın 
zamanının geldiğine inanıyoruz” 
diyen Erdoğan, “Yapay zekâ 
sistemlerinin ortak değerlerimize 
uygun olarak geliştirilmesini 
ve işletilmesini de kapsayan 
bir anlayışla tasarlanması 
suretiyle, köklü medeniyet 
tecrübemizle harmanlanmış 
yeni bir tekno-ekonomik atılım 
yaparak, topyekûn insanlığa 
değer katma imkânımız var” 
değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Yapay zekada yeni

bir atılım zamanı geldi
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YAPAY ZEKA STRATEJİSİ

Strateji belgesi, 40 kamu kurumu, 26 akademisyen, 38 özel 
sektör kuruluşu, 4 sivil toplum kuruluşu, 2 meslek örgütü ve 

4 uluslararası organizasyon ile yapılan çalışmalarla hazırlandı. 
Ekonomik ve sosyal yaşamda yapay zekâ ile ortaya çıkan paradigma 
değişiminin şekillendirdiği küresel eğilimler analiz edildi.

göre yapay zekâ 2030 yılına 
kadar küresel ekonomiye 
13-15.7 trilyon dolar katkı 
yapacak ve yüzde 13-14 
arasında büyüme sağlayacak.
► kİşİ Başı 19 TB VErİ

2025 yılında dünya 
ortalamasında kişi başı 
19 Terabayt (TB) veri söz 
konusu olacak. Önümüzdeki 
3 yılda üretilecek verinin son 
30 yılda üretilenden fazla 
olması öngörülüyor. ABD ve 
Çin’de yapay zekâ odaklı 
girişim sayısı 2 bini bulurken 
Türkiye’de bu sayı yaklaşık 
200 civarında. Türkiye’deki 
yapay zekâ girişimlerin 
yaklaşık yüzde 50’si 
teknoparklarda, yüzde 73’ü 
ise İstanbul’da bulunuyor.
► CaHİT arF ETkİsİ 

Türkiye’de yapay zekâya 
ilişkin ilk adım, Ordinaryüs 
Profesör Cahit Arf tarafından 
atıldı. Cahit Arf, 1959 
yılında Erzurum Atatürk 
Üniversitesi’nde “Makineler 
Düşünebilir mi ve Nasıl 
Düşünebilir?” konulu 
bir sunum yaptı. Strateji hazırlıklarında 
yürütülen çalışmalar, Cahit Arf’ın “Bilgiye 
olan iştiyakımızın kendine bir yol bulması, 
akl-ı selime güvencin yayılmasına bağlıdır” 
cümlesinden feyz alarak başlatıldı.
► kUrUMsal YaPılanMa VE 
YÜrÜTÜlEn PrOJElEr

Strateji belgesi, 40 kamu kurumu, 26 
akademisyen, 38 özel sektör kuruluşu, 
4 sivil toplum kuruluşu, 2 meslek örgütü 
ve 4 uluslararası organizasyon ile yapılan 
çalışmalarla hazırlandı. Ekonomik ve 
sosyal yaşamda yapay zekâ ile ortaya çıkan 
paradigma değişiminin şekillendirdiği 
küresel eğilimler analiz edildi. Nisan  
ayında paydaşların görüşüne açılan  
taslak metin, daha sonra nihai haline aldı.
► YEnİ BİrİMlEr kUrUldU

Türkiye’de kamu kurumlarının yeni nesil 
teknolojilere hazır hâle getirilmesi ve veriye 
dayalı etkin karar alma süreçlerine sahip 
olabilmeleri için de çalışmalar devam ediyor. 
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dö-
nüşüm Ofisi bünyesinde “Büyük Veri ve Yapay 
Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı” ve 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Millî Teknoloji 
Genel Müdürlüğü” kuruldu. Üniversitelerin 
araştırma merkezleri ile sektörleri bir araya 
getirerek yapay zeka teknoloji çözümleri 
üretilmesinde katalizör olmak üzere TÜBİTAK 
Yapay Zekâ Enstitüsü hayata geçirildi.
► kaMUnUn YaPaY ZEka ÇalışMaları

Bu süreçte bakanlıklar tarafından da 
ulusal yapay zekâ projeleri hayata geçme-
ye başladı. Bu çerçevede; Adalet, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları ile 
Savunma Sanayii Başkanlığı ve Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdür-
lüğü yürüttükleri projelerle dikkat çekti.
► YaPaY ZEka dEĞErlErİ

Yapay Zeka değerleri şöyle sıralandı: 
İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun 
Üstünlüğüne Saygı, Çevreyi ve Biyolojik 
Ekosistemi Geliştirmek, Çeşitliliğin ve 
Kapsayıcılığın Sağlanması, Barışçıl, Adil 
ve Birbirine Bağlı Toplumlarda Yaşamak, 
Ölçülülük, Emniyet ve Güvenlik, Tarafsızlık, 
Mahremiyet, Şeffaflık ve Açıklanabilirlik, 
Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik, Veri 
Egemenliği, Çok Paydaşlı Yönetişim.●



Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova:

Türkiye’de bu yıl büyüme 
yüzde 9’un üstüne çıkabilir

GİRAY DUDA

Marmara Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Burak Arzova, pandeminin 

dünya ekonomisine çok büyük zarar 
verdiğini belirtiyor. Prof. Arzova ile global 
ekonomideki pandemi etkisini, dünya 
çapındaki ve Türkiye’deki enflasyon  
ve büyüme sorunlarını konuştuk. 

- Sayın Prof. Dr. Burak Arzova,  
Covid-19 pandemisinin bugünü ve yarını, 
dünya ekonomisinin de bugünü ve  
yarınını belirleyecek. Delta varyantı  
pek çok ülkeye kabus yaşatıyor.  
Pandemi ve aşılama faaliyetlerinin 
durumuyla ilgili gözleminiz nasıldır?

- Pandemi dönemi ABD Merkez Bankası 
FED’in Başkanı Powell’ın da dediği gibi 
modern çağda eşi benzeri görülmemiş bir 
felaket olarak adlandırılabilir. Bir yandan 
kaybedilen binlerce insan, diğer taraftan 
tüm ülke ekonomilerinin aynı anda dur-

Marmara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, 
“Bu yıl Türkiye’nin yüksek bir 
büyüme gerçekleştireceğinden 
hiç şüphe yok. Bu yüksek 
büyümenin en büyük kısmı 
baz etkisiyle yüzde 21.7 ile 2. 
Çeyrekten geldi. Bu nedenle yıl 
sonu itibariyle yüzde 9’dan fazla 
bir büyüme gelirse hiç şaşırtıcı 
olmayacaktır” dedi. 

EKONOMİK ANALİZ

Prof. Dr. Sabri Burak Arzova, 18 
Mart 1970’de İstanbul’da doğdu. 
İlköğrenimini Acıbadem İlkbaliye 
İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini 
ise Saint-Benoit Fransız Lisesi’nde 
tamamladı. Arzova, 1990 yılında 
girdiği Marmara Üniversitesi’nden 
1994 yılında İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, İşletme Bölümü Muhase-
be-Finansman Ana Bilim Dalı’ndan 
mezun oldu. 1994 yılında araştırma 
görevlisi olarak başladığı akade-
mik hayatında, 2000 yılında doktor, 
2001 yılında Yardımcı Doçent, 2004 

yılında ise Doçent unvanlarını aldı. 
2009 yılında Profesör olarak atanan 
Dr. Arzova, halen Marmara Üniver-
sitesi İşletme Fakültesinde öğretim 
üyesidir. Burak Arzova, Bloomberg 
HT televizyonunda salı akşamları 
ve perşembe sabahları ekonomi 
yorumculuğu yapıyor. Burak Arzova, 
2019-2020 Akademik Yılında Amerika 
Birleşik Devletlerinin New York şeh-
rinde, Long Island üniversitesinde 
misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 
İyi derecede Fransızca, İngilizce ve 
başlangıç düzeyinde Yunanca biliyor. 

PROF. DR. BURAK ARZOVA’NIN KİMDİR?

40    GLOBAL SANAYİCİ EYLÜL-EKİM 2021



GLOBAL SANAYİCİ EYLÜL-EKİM 2021   41

masının getirdiği durgunluk. Pratikte tüm 
ekonomilerin aynı anda durduğunu hiç 
görmemiştik. Gelir yönünden dezavantajlı 
olanların krizden daha çok etkilendiği, 
sektörler açısından hizmetler sektörünün 
etkilerini hala yoğun olarak hissettiği bir 
dönemden geçtik ve geçiyoruz. Tıp insanları-
nın söylediği gibi, yavaşlayarak da olsa farklı 
farklı varyantlarla karşılaşacağız. Şimdi artık 
elimizde hastalıkla mücadele etmek için 
aşı, bilgi birikim ve donanım mevcut. 

Delta Varyantı ne kadar hızlı yayılsa da, 
etkileri ne kadar yoğun olarak hissedilse de, 
aşılamanın vardığı sonuçlarla daha öncekile-
re göre daha az hasarla atlatılacak bir süreç. 
► Eskİsİ gİBİ kaPanMalar OlMaZ

Ancak yine de dünyada hala aşılamaya 
ulaşamamış onlarca ülke mevcut. Ya da 
bir kısım ülkede aşılama faaliyetleri gerek 
aşıya ulaşımdaki güçlükler, gerekse de 
aşı karşıtlarının etkisiyle oldukça düşük 
düzeyde ilerliyor. Benim şahsi düşüncem, 
bundan sonra kapanmaların daha önceki 
görüldüğü şekliyle toptan bir ekonomik 
kapanma şeklinde olmayacağı. Aşılama 
hızı öncelikle gönüllülük ilkesi çerçevesinde 
artırılabilirse, sürecin çok daha kolay 
atlatılabileceğini düşünüyorum. Ancak 
şu bir gerçek ki, bazı sektörler özelinde 
(havacılık ve bu sektöre hizmet sağlayanlar 
açısından) pandemi öncesi dönemlere geri 
dönüş için minimum 5 yıl kadar bir süre 
gerekiyor. O nedenle her şey için çok iyimser 
olmak ne kadar gereksiz ise, kötümser 
olmak da mücadeleyi zayıflatıcı bir  
unsur olarak karşımızda duruyor.
► ıMF dEVlETlErE nakİT  
dEsTEĞİ sUndU

- Pek çok ekonomist global çapta 
yeterli aşılama ve sonuçta sürü bağışıklığı 
olmadığı sürece dünya ekonomisinin 
sıkıntı yaşayacağı düşüncesini ortaya 
koyuyor. Sizce global boyutlarda bir 
aşılama mümkün olabilir mi veya böyle bir 
noktaya ne kadar sürede ulaşılabilir?

- Global boyutta bir aşılama şu niçin 
gözükmüyor? Ancak en yeni olarak IMF’in 
kendi bünyesindeki bir hesaplaşma birimi 
olarak adlandıracağımız SDR’lerin üye 
ülkelere kullandırıldığını gördük. IMF kendi 
tarihinde en yüksek miktarda parayı dağıttı. 
650 milyar USD tutarındaki bu parayla 
amaçlanan, hem ülkelere nakit desteği 
verilmesi hem de aşıya ulaşamamış gelir 
düzeyi düşük ülkelere destek olunmasıydı. 

ABD başta olmak üzere başlıca büyük 
ekonomiler, aşıya hiç ulaşamamış ülkelere 
aşı desteğinde bulundular. Bir ara aşı 
telif haklarının açılması konusu gündeme 
gelmiş olsa da, bu aşıların üretimi için 
de yine yüksek teknoloji gerektiği için bu 
konudan hem ilaç şirketlerinin baskısı 
hem de üretimdeki pratik zorluk nedeniyle 
vaz geçildi. Daha düşük maliyetle aşıların 
üretilmesi ve başkaca ülkelerin de bu 
süreçte yer alması belki yakın gelecekte 
küresel bir aşılamayı mümkün kılabilir. 
Ancak, buradaki en büyük engellerden  
birisi hiç şüphesiz aşı karşıtları. 
► ÜlkElEr şİMdİ  
EskİsİndEn daHa BOrÇlU

- Pandeminin dünyanın gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerine 
verdiği ekonomik ve mali zarar hangi 
boyutlarda? 2021 yılı, zararı telafi 

EKONOMİK ANALİZ

Türkiye ekonomisi TÜİK 
verilerine göre bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 2021’in ikinci 
çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdü. 
Aynı dönemde çeyreklik büyüme 
%0,9 seviyesinde açıklandı.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler 
incelendiğinde 2021 yılı ikinci 
çeyreğinde bir önceki yıla göre 
zincirlenmiş hacim endeksi olarak; 
hizmetler yüzde 45.8, sanayi yüzde 
40.5, mesleki, idari ve destek 
hizmet faaliyetleri yüzde 32.4, diğer 
hizmet faaliyetleri yüzde 32.3, bilgi 
ve iletişim faaliyetleri yüzde 25.3, 
kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı 
ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 
8.5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 
3.7, inşaat yüzde 3.1 ve tarım, 
ormancılık ve balıkçılık yüzde 2.3 

arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri 
ise yüzde 22.7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH zincirlenmiş 
hacim endeksi, bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 0.9 arttı. Takvim 
etkisinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 
yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre %21,9 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi 
Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 
yılının ikinci çeyreğinde cari 
fiyatlarla bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 52.4 
artarak 1 trilyon 581 milyar 120 
milyon TL oldu. GSYH’nin ikinci 
çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD 
doları bazında 188 milyar 566 
milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi 2021’in ikinci
çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdü

GSYH büyüme hızları, 2’inci çeyrek: Nisan-Haziran 2021
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açısından başarılı bir çizgide ilerliyor mu?
- Ekonomik zararlar çok büyük. Daha 

önce de bahsettiğim gibi bu kriz tüm ekono-
milerin aynı anda kapanmasına neden oldu. 
Ülkeler GSYH’larına oranla çok büyük oran-
larda, kapanmadan zarar gören şirketlerine 
ve vatandaşlarına yardımda bulundular. 
Doğrudan gelir destekleri verildi dünyanın 
pek çok ülkesinde. Bu süreçte şirketlerine 
ve vatandaşlarına daha fazla sahip çıkan 
ülkeler ayrıştılar ki bu çok normal. 

Verilen doğrudan gelir destekleri ile  
zaten varolan gelir eşitsizliğinin bu kriz 
döneminde daha da açılmaması amaçlandı.
► PandEMİ sOnrası YÜksEk 
EnFlasYOn TEHlİkEsİ

Ülkeler açısından ekonomik kapanmalar 
neticesinde hem vergi gelirleri (yani 
bütçenin gelir ayağı) azaldı hem de 
verilen desteklerle (Bütçenin gider ayağı) 
borçlanıldı. Ülkeler şimdi artık eskisinden 
daha da borçlu. Evde kalınan dönemde 
sektörler arasında da ciddi farklar ortaya 
çıktı. İmalat sanayi ve hizmetler sektörü 
ciddi şekilde ayrıştı. Tüm dünyada imalat 
sanayinde işler göreceli olarak tüm diğer 
sektörlere göre daha iyi gitti. Ancak 
ekonomilerin geneline baktığımızda 
Pandemi öncesi döneme halen bir çok 
sektörün ve sektörler içerisinde alt 
birimlerin ulaşamadığını görüyoruz. 2021 
yılına geldiğimizde yüksek büyümelerin 
olduğu bir yıl olarak hep hafızalarımızda 
kalacak. Esas durumunun ne olduğunu ise 
ancak 2022 ve 2023 yıllarında göreceğiz. 
Pandemi sonrasında bizi bekleyen en 
önemli tehlike yüksek enflasyon. Bazı 
ülkelerde bunun uzun süreceğini ancak yine 
de geçici olacağını görürken, bazı ülkelerde 
yüksek enflasyonun daha kalıcı hale 
geleceğini beraberce yaşayacağız. 
► gÖrÜlMEMİş BÜYÜMElEr YaşanıYOr

- 2021 yılı dünya ekonomisinin ilk  
8 ayını değerlendirince neler söylemek 
istersiniz? Son 6 ay ve 2022 yılı başında 
nasıl bir manzara şimdiden gözüküyor?

- Aslında her şey aşılamanın seyrine bağlı. 
Aşıya çabuk ulaşan ve toplumun büyük 
kesimini aşılayan ülkelerde toparlanma 
erken başladı. Pandeminin 4. Dalgası olarak 
adlandırılan Delta Varyantı da ekonomilerin 
genel gidişatını etkileyecek. Ülkeler Pandemi 
sınırlamalarını gevşettikçe, ekonomik 
toparlanma da hız kazandı. Küresel ölçekte 
daha önce görülmemiş büyüme oranları ile 

karşı karşıyayız. Tabii ki bunun en önemli 
sebebi “baz etkisi”. Yani bir önceki yıl 
ekonomiler dibe vurdukları için, buradan  
her yükseliş keskin “V” şeklinde oldu.  
Yavaş yavaş bu büyüme oranlarının 
azalmaya başladığını ve daha yatay 
seyrettiğini göreceğiz. Yine de tam  
anlamıyla ekonomilerin küresel ölçekte 
Pandemi öncesine dönebilmesi ancak 
aşılamanın tüm ülkelerde belirli bir  
düzeye gelmesi ile mümkün. Şu an  
için bu çok kolay gözükmüyor. 
► dÜnYada EnFlasYOn  
BEllİ dÜZEYdE sÜrECEk

- Dünya ticaretinde pandemi döneminde 
yaşanan sıkıntılar, denizyollarındaki bunalım, 
konteyner krizi, hammadde temini güçlüğü, 
emtia fiyatlarındaki ciddi artışlar bir enf-
lasyon dönemine girdiğimizi mi gösteriyor? 
ABD’deki enflasyon dikkat çekici yüksekliğe 
geldi. Siz enflasyondaki yükselişlerin geçici 
mi yoksa kalıcı mı olacağını düşünüyorsunuz. 
Hangi koşulların oluşmasıyla yeniden  
düşerek enflasyonsuz döneme girilir?

- Pandemi dönemi boyunca insanlar evde 
kaldılar. Bazı temel ihtiyaçlar dışında, evde 
geçirilen zaman evin genel durumunun 
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Aşılama hızı öncelikle gönüllülük ilkesi çerçevesinde 
artırılabilirse, sürecin çok daha kolay atlatılabileceğini 

düşünüyorum. Ancak şu bir gerçek ki, bazı sektörler 
özelinde pandemi öncesi dönemlere geri dönüş için minimum 
5 yıl kadar bir süre gerekiyor. O nedenle her şey için çok 
iyimser olmak ne kadar gereksiz ise, kötümser olmak da 
mücadeleyi zayıflatıcı bir unsur olarak karşımızda duruyor.”
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düzeltilmesine harcandı. Mobilya ve Beyaz 
Eşya sektörleri daha az yara alan sektörler 
oldular. Ancak yine de büyük bir talep 
ötelenmesi oldu. Amerika gibi ülkelerde 
bireylere verilen gelir destekleri ise önemli 
bir gelir birikimine neden oldu. Pandemi 
sonrasında kısıtlamalar kalkınca hemen 
hemen tüm mal ve hizmetlere yüksek  
talepler geldi. Bir taraftan talep mevcutken, 
örneğin otomotiv ve elektronik sektörü gibi 
sektörler ise arz kısıntıları nedeniyle bu 
yüksek talebi karşılayamaz hale gelince, 
hem bir taraftan talep enflasyonu, diğer 
taraftan arz kaynaklı enflasyon ile karşılaşıldı. 
Emtia fiyatlarındaki küresel ölçekte artışlar 
ise maliyet enflasyonunu körükledi. Benim 
düşüncem, ABD özelinde bu enflasyonun 
beklenenden uzun süreceği ancak  
arz ve talep dengelenmesi ile yüzde 2 
civarında dengeye kavuşacağı yönünde.  
Enflasyonsuz dönem gelişmiş ekonomilerin 
durması demek. Bence buna müsaade 
edilmeyecek ancak düşük enflasyonun 
yükselmemesi için de tüm para politikası 
araçlarını kararlılıkla uygulayacaklardır. 
► krOnİk EnFlasYOn  
alıM gÜCÜMÜZÜ dÜşÜrdÜ

- İsterseniz buradan Türkiye’deki 
enflasyona geçelim. Resmi rakamlarla 
açıklanan tüketici fiyatları bile çok  
yüksek. Enflasyonun düşüş eğilimine 
girmesi için neler gerekli ülkemizde?

- Türkiye’de enflasyon kronik bir sorun. Son 
4 yılın ortalaması kabaca yüzde 13 civarında. 
Her yıl yüzde 13 resmi rakamlara göre fiyat 
artışı biniyor mal ve hizmet ortalamalarına. 
Üstelik bir yandan da hayat pahalılığı mevcut. 
Kronik yüksek enflasyon ülkenin tüm 
fertlerinin alım gücünü düşürdü. Özetle en 
zenginimiz bile fakirleşti. Bunun sürdürülebilir 
bir durum olmadığını söylemeye gerek yok. 

Enflasyon ile topyekün mücadele etmek 
gerekiyor. Bu sadece TCMB’nin tek başına 
yapabileceği bir husus değil. Kamunun da 
özellikle yaptığı zamlarda Merkez Bankası 
tarafından hedeflenen ölçüde zam yapması, 
hem enflasyon hedefine olan inancın 
sağlanması hem de özel sektörün de bu 
ölçülerde zam yapabilmesi temel şart. Ancak 
bunun böyle olmadığını görüyoruz. Enflasyon 
ile ancak sıkı para politikası ile mücadele 
edebiliriz. Bunun için de siyasi otoritenin 
TCMB’ye tam destek vermesi gerekiyor. 
Atılacak adımlar sert olacaktır ama düşük 
enflasyon hedefi için bunlar gerekli.  
Şu an için enflasyon sanki kontrol  

altında değilmiş görüntüsü var ki bence  
en tehlikeli olan hususlardan biri de bu. 
► EnFlasYOn dÜşÜnCE  
FaİZlEr İndİrİlMElİ

- Doğal olarak enflasyon deyince aklımıza 
gelen faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki  
aylar için beklentileriniz nasıldır?

- Enflasyonun baz etkisi nedeniyle 
düşmesi ancak Ekim ayında mümkün 
olacak. Ancak burada bir ay düşüp diğer ay 
artması değil bizim baktığımız. Enflasyonda 
kalıcı olarak iyileşme görülmesi lazım. 
Yani alt endekslerde düşüş ve düşmenin 
devamı, ana endekste yine düşüş ve düşüş 
ivmesinin devamı görülmeli. Ancak bu 
şartlarda bir faiz indirimi gelmeli. Daha önce 
de gördük ve hatta test ettik. Enflasyon 
kalıcı olarak düşürülmeden, faizlerin 
yapay yollarla indirilmesi, sonrasında 
kur ataklarına, kur atakları maliyet 
enflasyonuna, maliyet enflasyonu da fiyatlar 
genel düzeyinin daha da yükselmesine 
neden oluyor. Sonrasında yine faiz artışı 
ile karşılaşıyoruz. Ekonomi canlansın diye 
çıktığımız yolda elimizde yüksek kur,  

Pandemi sınırlamalarını gevşettikçe, ekonomik  
toparlanma da hız kazandı. Küresel ölçekte daha önce 

görülmemiş büyüme oranları ile karşı karşıyayız. Tabii ki 
bunun en önemli sebebi “baz etkisi”. Yani bir önceki yıl 
ekonomiler dibe vurdukları için, buradan her yükseliş keskin 
“V” şeklinde oldu. Yavaş yavaş bu büyüme oranlarının 
azalmaya başladığını ve daha yatay seyrettiğini göreceğiz.

EKONOMİK ANALİZ
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yüksek faiz ve yüksek enflasyon kalıyor. 
Oysa konu çok basit. Enflasyon 

temel belirleyici. Enflasyon düştükten 
sonra ancak faizleri düşürebiliriz. Eko-
nomide rekabet eksikliğinden dolayı 
üretim artışı amaçlı faiz indirimleri fi-
yatlara tam yansımıyor. Bir diğer önemli 
husus, işletmelerimizin işletme serma-
yesi sorunu olduğu için, faiz indirimi ile 
alınan krediler büyüme ya da yenileme 
yatırımlarına gitmek yerine, işletme ser-
mayesinin döndürülmesine harcanıyor. 
Maliyeti çok düşürdüğünüzde halk ye-
niden enflasyonun artacağını ve kurun 
yükseleceğini çok iyi bildiği için, aldığı 
düşük faizli krediyi hemen dolara ya da 
altına yatırıyor. Bu oyunda hep kazançlı 
çıkan, elindeki parayı dolar ya da altına 
yatıran olduğu için her seferinde aynı  
şeyler denenip, aynı sonuçlar alınıyor. 
► ÜFE’nİn gEÇİşkEnlİĞİ sÜrEklİ OlaCak

- Bu arada çok yüksek düzeydeki 
üretici fiyatları endeksi gerçeği var. 
ÜFE’nin bu kadar yüksek olması 
üreticiler açısından ne gibi sorunlara 
yol açar? Tüketici fiyatlarına hangi 
oranda ve hangi sürede yansır? Sizin 
2021 yılı enflasyon tahminleriniz nedir?

- Üretici Fiyatları ile Tüketici Fiyatları 
arasındaki fark endeks tarihinden bu 
yana en yüksek düzeyde. Üretici fiyatla-
rından geçişkenlik yaklaşık yüzde 30 ila 
yüzde 40 düzeyinde. Yine bu geçişkenlik 
6 ay kadar sürüyor. Ancak burada iki 
husus var dikkat edilmesi gereken. Birincisi Türkiye’de  
yüksek enflasyon süreci olduğu için talebin yükseldiği her 
an ÜFE geçişkenliği için bir fırsat ve tahminlerden ya da bek-
lenenden hem daha hızlı hem de daha yüksek oranda bir 
geçişkenlik olabilir. İkincisi ise ÜFE de henüz bir azalma yok. 
Her ay üstüne koyarak devam eden bir ÜFE ile karşı karşı-
yayız. Bu da ÜFE’nin geçişkenliğinin sürekli olması anlamı-
na geliyor. Neticede cirosu düşmüş, aylarca çalışamamış 
sektörlerin bu yüksek maliyetleri kendinde taşıyabilmesi 
mümkün değil. Zaten kanımca, Türkiye’nin temel  
enflasyon sorunu maliyet kaynaklı. O nedenle maliyet 
enflasyonuna yönelik kur artışının ne kadar hayati ne kadar 
tehlikeli olduğunu artık görüp, fark etmemiz gerekiyor. 
► BÜYÜME YÜZdE 9’U gEÇEBİlİr

- Öte yandan önemli bir büyüme ile karşı karşıyayız. 
Ekonomi kurmayları Türkiye için yüzde 7’nin üstünde 
yıllık büyüme olacağını beyan ettiler. İhracat-ithalat, 
kur, turizm gelirleri, cari açık açısından ayrı ayrı 
değerlendirerek yıllık büyüme tahmininizi alabilir miyiz?

- Bu yıl Türkiye’nin yüksek bir büyüme gerçekleştireceğin-
den hiç şüphe yok. Bu yüksek büyümenin en büyük kısmı 
geçen yıla göre yüzde 21.7 ile 2. Çeyrekten geldi. Bir önceki 

yıl 2. Çeyrekte yüzde 10.4’lük büyük bir daralma oldu-
ğundan, bu çeyrekteki baz etkisi güçlü büyümeye neden 
olacak. Üstelik ihracat destekli imalat sanayinde yüksek bir 
ivme var ve çok şükür bu devam ediyor. O nedenle yıl sonu 
itibariyle yüzde 9 dan fazla bir büyüme gelirse hiç şaşırtıcı 
olmayacaktır. Ancak tabii ki bu büyüme sürdürülebilir değil. 
Esas önemli olan 2022 yılında nasıl bir büyüme olacağı. 
Bence artık buna odaklanılması gerekiyor. 
►YaPısal rEFOrMlar şarT

- Türkiye ekonomisinin temel göstergelerinin uygun 
düzeye gerilemesi, doğrudan yabancı yatırımları 
çekebilmesi için ne tür önlemler alınması ve 
düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

- Türkiye’de ekonominin sorunları sadece ekonomi ile 
sınırlı değil. Yapısal reformlar şart. Bu yapısal reformlar  
arasında en önemlileri bireysel hak ve özgürlüklere ilişkin 
reformlar ile herkes için eşit adalete yönelik yargı reformları. 

Bunlarla birlikte alınan ekonomik kararlarda sabırlı  
olmak ve yarını bugüne feda etmemek gerekiyor.  
Yabancı yatırımcının gelmesi için bunlar olmazsa olmazlar. 
Yoksa her alınan ekonomik karar günü kurtarmak  
için yapılıyor ve ilerlemeye imkan tanımıyor. ●

EKONOMİK ANALİZ

İŞTE ORTA VADELİ PROGRAM’IN 2022-2024 HEDEFLERİ
2020 2021 2022 2023 2024

Enflasyon (%) 14,6 16,2 9,8 8,0 7,6
İşsizlik (%) 13,2 12,6 12,0 11,4 10,9
Büyüme (%) 1,8 9,0 5,0 5,5 5,5
GSYH (Milyar TL) 5.047 6.648 7.080 9.041 10.287
GSYH (Milyar $) 717 801 850 925 1.002
Kişi Başına Gelir ($) 8.597 9.489 9.947 10.703 11.465
İstihdam (Bin Kişi) 26.812 28.641 29.918 31.036 32.152
İhracat (milyar $) 169.6 211.0 230.9 242.0 255.0
İthalat (milyar $) 219.5 258.0 282.7 294.0 309.0
Dış Ticaret (milyar $) -49.9 -47.0 -51.8 -52.0 -54.0
Cari Açık (milyar $) -37.3 -21.0 -18.6 -13.5 -10.0
Bütçe dengesi (milyar TL) -175.3 -230.0 -278.4 -290.2 -294.0

Orta Vadeli Plan açıklandı, bu yıl 
yüzde 9 büyüme hedeflendi

2022-2024 dönemini  
kapsayan Orta Vadeli Program’ın 
(OVP) onaylanmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı,  
5 Eylül 2021 tarihli Resmi 
Gazete’nin mükerrer sayısında 
yayımlandı. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe 
Başkanlığınca hazırlanan ve 
2022-2024 dönemini kapsayan 
Orta Vadeli Plan’la temel ekonomik 
büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Orta Vadeli Program’a göre; Tür-
kiye ekonomisinin 2021’de yüzde 9, 
2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024’te 

yüzde 5.5 büyümesi öngörülüyor. 
Bakan Lütfi Elvan, OVP’ye ilişkin 
yaptığı açıklamada, “Özel sektör ön-
cülüğünde dayanıklı bir büyüme için 
makroekonomik istikrarı daha da 
güçlendireceğiz” ifadesini kullandı.

► YEşİl MUTaBakaT EYlEM Planı’nda
OVP’de, program döneminde  

küresel değer zincirleriyle bütün-
leşme ve daha fazla uluslararası 
yatırım çekme sürecinin, Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı’nda yer 
alan hedef ve eylemler de dikkate 
alınarak şekilleneceği belirtildi.
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CELAL TOPRAK

Yıllar önce Türkiye’de bilişimin önderlerinden 
Mehmet Önder’in teşvikiyle yazılımın o günlerde 
az sayıdaki önemli isimleri ile bir araya gelmiştik.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği  
(MÜSİAD) Merkezi’ndeki buluşmanın ana başlığı   
‘Yerli Yazılımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve  
Stratejik Önemi’ olarak belirlenmişti.

O günlerde MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu 
Başkanı Bekir Nalbantoğlu, MÜSİAD Bilgi Teknolojileri 
Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İhsan Taşer, 
Bilişim Sanayicileri Derneği’nden Adnan Metin, İstanbul 
Sanayi Odası Elektronik ve Bilişim Sanayi Meslek 
Komitesi Üyesi Atilla Özkök, İstanbul Ticaret Odası 
Bilişim İhtisas Komitesi Üyesi Ayhan Kalkan, ben ve 
Ahmet Esgin buluşmaya katılmıştık. Buluşmada bir 
yazılım platformu kurulması kararı almıştık…

O günlerde işin önemini fazla kavramamış  
olmalıyız ki bu işe yeterince önem veremedik.  
Ve geldik bugüne… Yazılım artık hayatımızı belirliyor. 
Yazılımda iyi olan herkes yarışta öne geçiyor. 
Bilgisayarları yöneten, hayatımıza yön veren,  
şirketlerin başarısını belirleyen artık yazılım.

Belki pandemi nedeniyle biraz hızlı geldi.  
Birkaç yıl sonra gelecekti, erken geldi.  
Ama yazılım yoksa artık yoksunuz.

e-ticarette iyi olmak için yazılım gerekiyor… 
Pazarlamada iyi olmak için yazılım öne çıkıyor.  
Sanayide var olmanın yolu yazılımdan geçiyor.  
Konut satışında başarıyı yakalamak iyi yazılımdan 
geçiyor. Paket serviste iyi yazılım başarıyı getiriyor.

Birkaç örnek verelim… Mesela dünyanın en büyük 
satış platformu Amazon bir yazılım harikası… Tam 876 
bin kişi çalışıyor Amazon’da… Bir ulaşım buluşu olan 
Uber bir yazılım sayesinde var. Yaksa Uber’in tek bir 
arabası yok. Uber’de 22 bin kişi çalışıyor. Pandemiyle 
birlikte bütünleştiğimiz Netflix’in tek bir stüdyosu,  
bir tek kamerası yok… Ama 9 bine yakın çalışanı var.

e-defterden e-faturaya sistemin yönlendiricisi 
Uyumsoft’un tek bir muhasebecisi yok.  
Ama bütün muhasebecilerin dostu.  
Herkesin finans bilgileri bir tık ötesinde…

İşte yazılım bu kadar önemli… Peki biz yazılım plat-
formunu kurduk ama devam etmedik başkaları ne yaptı. 
Daha açıkçası Türkiye ne yaptı… Hemen yanıt verelim…

- Yapılması gerekenleri yapamadık. Söylendi  
ama yapılamadı. Kamu yapmadı… Özel sektör  
dur bakalım dedi. Özetle sınıfta kaldık. Yazılımcı  
yok. Var olanları da yurtdışına kaçırdık.

Büyük sıkıntı var. Herkes yazılımcı arıyor. Hiç sevmez 
ama o günlerde bu konunun önemini anlatanlardan biri 
o günlerin Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan 
Ufuk Güneş de. Yazılımcı ihtiyacına çok vurgu yaptı. 
Yazılımcı yoksa gelecek yok diye çok çağrılar yaptı. Ama 
dinletemedi, dinlemedik. Şimdi şunu söylüyor…

- Herkesin yazılımcı olması gerektiği çağrısı  
yaptık. Devletin yazılım liseleri kurması gerektiğini 
söyledik. Yazılımın bir oyun olmadığını gelecekte 
hayatımızı belirleyeceğini vurguladık. Ama çok iyi 
anlatamadık sanırım. Şimdi ben dahil tanıdığım 
bütün yazılım şirketleri yazılımcı arıyor. En iyilerini 
yurtdışına kaçırdık. Türkiye’de kalanlar yetmiyor. 
Yenisini yetiştirmek de zaman alacak gibi.

Evet durum bu… Oysa TÜSİAD Yazılım Çalışma Grubu 
Başkanı Utku Barış Pazar Türkiye’nin yazılım konusunda 
çok avantajı olduğunu dikkat çekiyor ve şöyle diyor…

- Coğrafi ve demografik olarak çok avantajlıyız rakip-
lerimize göre. En iyi yazılımcılar bizden çıkabilir. Ama 
yabancı dil ve teknoloji bilgisi konusunda iyi eğitilmiyo-
ruz. Bir başka sıkıntı da yazılımcının çalışma kültürünü 
oluşturamadık. Yazılımcılar işi yarım bırakan, gayri ciddi 
elemanlar olarak biliniyor. Oysa onları çok iyi yetiştirebi-
lirdik. Yapmadık. Bu işin bir süreç olduğunu anlamadık.

İş kültürü konusunda size bir örnek anlatayım. 
Süleyman Orakçıoğlu Giresun’a bir fabrika kurar. 
Başına da Hayrettin Gümüşkaya’yı getirir. Her şey  
güzel gider. Bir gün fabrikaya girerler kimse yok.  
Nerede bu insanlar diye sorarlar. Cevap çok net…

- Fındık toplamaya gittiler…
Evet orada fındık başlar ve kimseden izin alınmadan 

fındık toplamaya gidilir. Bunun üzerine fabrikada iş kültür 
konusunda eğitim verilir. İzin nedir, işe gelmemenin 
koşulları nedir anlatılır. Şimdi her şey yolunda. Fabrika 
dünyanın en çok takım elbise üretiminin gerçekleştiği  
bir fabrika oldu. Ama baştan bu sıkıntı yaşanır.

Şimdi yazılımcılara iş kültürü anlatılmalı. Bunun 
için farklı cezbedici kurallar devreye sokulabilir. Bunu 
yapanlar var. Geçtiğimiz günlerde girişimci Muhsin 
Bayrak Bodrum’a teknoloji merkezi kuracağını açıkladı.

Konuştuk… Bunun bir cazibesinin olacağını söyledi. 
Olabilir. Başka yöntemler de olabilir. Sonuç olarak bizim 
bir şekilde bu yazılımcı ve yazılım işini çözmek için yeni 
fikirler, yeni anlayışları devreme sokmamız  gerekiyor.

Yarın çok geç olabilir, hemen bugün yapmalıyız 
bunu… Belki de önümüzdeki günlerde yapılacak  
olan Dijital Ekonomi Zirvesi bu konuda atılacak  
adımların konuşulduğu bir platform olabilir…

YORUM

Ekonomi Gazetecileri  
Derneği Başkanı

Artık her şeyi kodlar yönetiyor
siz de yazılımcı arıyor musunuz? 
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İşletme Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Nâsır, 
Pazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı.  

2010-2014 yılları arasında International Journal of 
E-Entrepreneurship and Innovation dergisinin baş 

editörlüğünü yaptı ve 2010 yılından beri ESCI’da 
taranan Uluslararası Yükseköğretim Dergisinin 

editörlüğünü yapmaya devam ediyor. Süphan 
Nâsır’ın Amerika’daki yayınevleri tarafından ya-
yımlanan Modern Entrepreneurship and E-Busi-

ness Innovations ve CRM Strategies in the Digital 
Era başlıklı iki tane uluslararası kitabı bulunuyor.  

Nasır’ın uluslararası alanda saygın kitabevleri 
tarafından basılan güncel pazarlama konularıyla 

ilgili uluslararası kitaplarda bölüm yazarlığı ve 
SSCI gibi endekslerce taranan bilimsel hakemli 
dergilerde yayınlanan makaleleri bulunuyor. 21 
adet Uluslararası kitap içi bölüm, 4 adet Ulusal 
Kitap ve 2 adet ulusal kitap içi bölümü bulunan 

Süphan Nâsır’ın, ayrıca 46 adet Uluslararası bil-
dirisi var. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi tarafından verilen Uluslararası 
Bilime Katkı ödülünü de 3 kez aldı. 

Çalışma konuları arasında CRM, tüketici 
davranışı, stratejik pazarlama, seçmen davranışı, 

marka yönetimi gibi pazarlama konuları ile 
yükseköğretim politikaları yer alıyor.

Yükseköğretim Kalite Kurulunda kurumsal 
dış değerlendirme ve kurumsal akreditasyon 

programlarında mentör, değerlendirici ve takım 
başkanı olarak 2016 yılından beri görev alıyor. 
Prof. Nâsır, 2019 yılından beri TÜBİTAK Bilim 

İnsanı Destek Programları Başkanlığında  
Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Prof. Dr. Süphan Nasır, Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Süphan Nasır, Boğaziçi Üniversitesi 

PROF. DR. SÜPHAN NASIR KİMDİR?
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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Nasır:

Pazarlamanın ve iş dünyasının
önceliği sürdürülebilirlik olmalı

GİRAY DUDA

Dünyanın her ülkesini, her kuruluşu ve milyarlarca 
insanı etkileyen pandemi, hem şirketlerin 
pazarlama biçimlerini hem de tüketici 

davranışlarını etkiledi. Küresel çapta öldürücü salgın 
sürerken, diğer yandan karşılaştığımız küresel iklim krizi 
etkilerinin olağanüstü koşullarında şirket davranışlarının 
nasıl olması gerektiğini ve uygun pazarlama yöntemlerini 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Nasır ile konuştuk. 

- Sayın Prof. Dr. Süphan Nasır, son iki yılda ele aldığı-
mız her konu için yaptığımız gibi pazarlamayı da pandemi 
temelinde konuşacağımız bir söyleşi yapmak istiyorum. 
Pandemi öncesinde pazarlama stratejileri eğitimlerinizde 
böylesi uzun süreli bir global felaket ortamını ele alıyor 
muydunuz? O zamanki temel önerileriniz nelerdi?

- Pandemi öncesinde tabii böyle global, hızla gelişen ve 
etkisini hayatımızın her alanında hissedeceğimiz kısaca ha-
yatımızı birden bire alt üst edecek büyük bir felaket ile karşı-
laşmayı öngörmüyorduk. Ama ekolojik dengenin bozulması 
ile birlikte karşılaşacağımız olumsuz senaryoları biliyorduk. 

Doğal kaynakların hoyratça kullanımı, insanlığın ekolojik 

çevreye verdiği zararın giderek artması, çevrenin kirlenme-
si, çarpık kentleşme, hızla artan dikey yapılaşma ekosis-
temin dengesini bozarak iklim değişiklilerinden küresel 
ısınmaya, kuraklıktan verimli tarım topraklarının azalması 
dolayısıyla gıda kıtlığı ve açlık gibi insanlığı bekleyen 
felaketleri ön görüyorduk ama bu olumsuz senaryoların 
etkilerini kademeli zamana yayılı olarak bekliyorduk.  
Bundan dolayı pandemi öncesinde sürdürülebilirlik 
konusunun önemini vurguluyorduk.  Toplumsal refahı ve 
sağlığımızı koruyabilmek için doğamızı ve sağladığı fayda-
ları korumak ve sürdürmek için sadece karar alıcılar değil 
sektörlerin, işletmelerin, markaların ve bireylerin üzerine 
düşen sorumluğu yerine getirmesi gerektiğini öneriyorduk. 
Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, paylaşım ekonomisi 
gibi kavramlar özellikle son on yılda hızla önem kazandı. 
Vizyoner markaların sürdürülebilirlik konusu ile ilgili top-
lumsal farkındalık yaratmaya yönelik ciddi yatırımları oldu. 
►Markaların sÜrdÜrÜlEBİlİrlİk PrOJElErİ

Biliyorsunuz yaşanan kuraklık ile birlikte su krizi Dünya’yı 
tehdit etmekte ve önümüzdeki yıllarda savaş nedeni bile 
olabileceği konuşulmakta. Finish markasının Yarının Suyu 
Projesi var biliyorsunuz. Türkiye’nin yarınlarına su kalması, 
başka bir deyişle su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini 

İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Süphan Nasır, 
“Markalar sürdürülebilirliği 
merkezlerine alarak sadece 
çevresel değil sosyal ve ekonomik 
eşitsizlik gibi sorunlara da katkı 
sağlayabilir. Aslında pandemi ve 
son zamanlarda yaşadığımız sel ve 
yangın afetleri devlete, iş dünyasına 
ve topluma sorumluluklarını 
hatırlattı. Eğer kötü gidişata dur 
demezsek felaketler de peşimizi 
bırakmayacak.” dedi.
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sağlamak için hayata geçirilen bir 
proje. Projenin amaçlarından biri 
su tasarrufu ile ilgili toplumsal 
bilinç yaratmak. Bu bilinci 
yaratmak için proje kapsamında 
Gökhan Özoğuz gibi ünlüler 
kullanılarak hergün sadece  
25 litre su ile yaşamanın  
zorluğu belgesel ile anlatılıyor. 

Nestle Damak’ın ise “Fıstığımız 
Bol Olsun” projesi ile çikolata 
üretiminde de kullanılan, Gaziantep 
için de önemli bir tarımsal değere 
sahip olan antepfıstığı üretiminde 
verimi artırmak ve sürdürülebilir 
bir üretimle bölgedeki ekonomik 
refaha katkı sağlamayı amaçlayan 
bir projesi var. Çiftçilere doğru ve 
uygun tarım tekniklerini anlatan 
eğitimlerin verildiği, yılda ağaç 
başına üretimi 3 katına çıkarmayı 
hedefleyen ve böylelikle bölgesel 
anlamda istihdam sağlamayı 
amaçlayan bu proje çok da  
başarılı olarak rekolteyi arttırdı. 

Benzer şekilde ekonomik ömrünün yüzde 75’ini dolduran 
Türk çayının geleceğini korumak için Lipton “Sürdürülebi-
lir Çay Tarımı Projesi’ başlattı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. 
Zaten iş dünyasına sürdürülebilirlik konusunda yol gösteren 
Sürdürülebilirlik Akademisi sürdürülebilir iş, sürdürülebilir 
markalar ve sürdürülebilir gıda zirvesi olmak üzere her yıl 
konferanslar düzenlemekte ve verdikleri Sürdürülebilir İş 
Ödülleri ile kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri 
olan bu tür sürdürülebilirlik projelerini öne çıkararak sürdü-
rülebilir iş modellerine geçişte rol model olmasını sağlıyor. 

Pandemiden önce de sonra da vurguladığımız gibi 
pazarlamanın ve iş dünyasının önceliği sürdürülebilirlik 
olması gerekir. Markalar sürdürülebilirliği merkezlerine 
alarak sadece çevresel değil sosyal ve ekonomik eşitsizlik 
gibi sorunlara da katkı sağlayabilir. Aslında pandemi ve son 
zamanlarda yaşadığımız sel ve yangın afetleri devlete, iş 
dünyasına ve topluma sorumluluklarını hatırlattı. Eğer kötü 
gidişata dur demezsek felaketler de peşimizi bırakmayacak. 
► PandEMİ İşsİZlİk VE YOksUllUĞU YaYdı

- Yaygın olarak üzerinde mutabık kalınan, pandeminin 
alt ve orta gelir grubundaki insanları daha da yoksullaş-
tırdığı, toplumdaki gelir dağılımı bozukluğunu daha da bü-
yüttüğü görüşlerine katılıyor musunuz? Bu olumsuz gidiş 
pazarlama açısından nelere dikkat etmeyi gerektirir?

- Yoksulluk sadece Türkiye için değil Dünya için de 
büyük bir sorun. Aslında salgın hastalıklarının da ana 
kaynağı yoksulluk olarak görülmekte. Dünya nüfusunun 
artması ile birlikte ormanların ve tarım arazilerinin 
kentleşmeye açılması, yoksulluğun derinleşmesi nedeni 
ile bazı kültürlerde protein ihtiyacının yaban hayvanlardan 
karşılanması ile birlikte yaban hayvanlarından insanlara 

geçen virüslere maruz kalınması salgın hastalıkları çok 
önemli bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkardı. 
► ÜlkElEr BİrBİrlErİnİn MaskElErİnE El kOYdU

Pandemi ile birlikte hayat pahalılığı ve işsizlik artarken 
yoksulluk da derinleşti ve geniş kesimlere yayıldı. Toplumda 
bazı kesimler desteklenmezse bizleri gıda kıtlığı ve açlık 
gibi çok büyük bir problem bekliyor. Bakın pandeminin 
ilk başladığı evrede maske, eldiven gibi hijyenik ürünlerin 
temininde medeni olarak adlandırdığımız ülkeler hiç de 
medeni olmayan davranışlar sergiledi. Ülkeler arasında 
maske temini savaşları yaşandı, ihracat yasakları 
getirildi. Hatta ülkelerin birbirinin maskelerine el koyduğu 
haberlerini duyduk, gördük. Benzer durumu gıdada da 
yaşayabiliriz. Ülkeler kıtlık eşiğinde ihracat yasakları 
getirecektir ve paranız olsa dahi gıdaya erişemeyeceksiniz. 
► kıTlık kaPıda

- Dünya Gıda Programı Direktörü geçtiğimiz  
aylarda bu konuda önemli bir uyarı yaptı değil mi?

- Evet. World Food Programme (WFP) Direktörü David 
Beasley Dünya Covid-19 salgınıyla uğraşırken eğer önlem 
alınmazsa korkunç boyutta bir kıtlığın eşiğinde olunduğunu 
belirtti. Zaten baktığınızda gıda fiyatları hızla artmakta ve 
tahıl stokları da son zamanların en düşük seviyesinde. Kendi 
üretimimiz yeterli olmadığından ayçiçek yağında da dışa 
bağımlıyız ve ayçiçeği ithalatında dünya birincisiyiz. Rusya ve 
Ukrayna’da yaşanan kuraklık nedeni ile rekolte düştüğünde, 
Rusya iç piyasa ihtiyacını karşılayabilmek için hemen ihracat 
yasakları kısıtlamaları getiriyor ve böylece fiyatlar artıyor. 
► ÇİFTÇİlEr VE TarıM dEsTEklEnMElİ

Yoksulluk git gide fazlalaşırken, alım gücü düşerken gıda 
ürünlerindeki fiyat artışları alt ve orta gelir düzeyindeki 

PAZARLAMADA YENİ TRENDLER

Tüketiciler markaların felaket dönemlerinde ne yaptıklarını ve ne 
yapmadıklarını yakından takip ediyor ve böyle felaket dönemlerin-

de markaların sorumluluk almasını ve kötü günde toplumun yanında 
olmasını bekliyor. Markalar böylesi dönemlerde yaptıklarıyla tüketicile-
rin desteğini kazanırken yapmadıklarıyla ise itibar kaybediyorlar.
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insanların iyice belini bükmekte. 
Burada altını çizerek belirtmek 
isterimki eğer tarımda kendi kendine 
yeten bir seviyeye ulaşamazsak gıdada 
dışa bağımlılık ekonomiye büyük 
bir yük getirecek ve kuraklığa bağlı 
kıtlık durumunda bizleri zor günler 
bekliyor olacak. Gıda fiyatlarındaki 
yükşeliş en çok alt ve orta gelir grubu 
etkiledeği için yoksulluğun daha 
derinleşmesini engellemek için tarım 
sektörü desteklenmeli. Gıda alanında 
daha koruyucu politikalar izlenmeli ve 
üretimden satışa her aşamada çiftçiler farklı  
kalkınma modelleri ile desteklenmeli. 
► anlaMlı Markalar YaraTMalıYıZ

Son zamanlarda İBB iyi bir uygulama örneği sergilemekte. 
Çiftçileri desteklemek için İBB fidan üretip bu fidanları ücret-
siz bir şekilde çiftçilere dağıtmakta. Bu fidanların üretiminde 
sadece kadınlar istihdam edilmekte ve fidan üretim serasının 
ısıtmasında çöp gazından elde edilen enerji kullanılmakta. 
Yine döndük dolaştık sürdürülebilirlik konusunun önemine 
geldik aslında. Yerel yönetimler ve markalar bu tür çevresel, 
sosyal/toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşecek projeler 
geliştirerek bölgesel kalkınmaya ve istihdama katkı sağlamalı. 

Başka başarılı bir örnek olarak da Tire-Sütü verebiliriz. 
Biliyorsunuz Tire Süt Kooperatifi, 2013 yılında Birleşmiş 
Milletler tarafından Dünyanın En İyi Kırsal Kalkınma 
Modeli seçildi. Doğrudan para verilen destekler  
yerine üretimde verimliliği artıracak, para  
kazandıracak iş modellerinin geliştirilmesi çok önemli. 

Günümüz koşullarında ekonomik, sosyal ve çevresel 
fayda sağlayan, insanların hayatlarına dokunan “Anlamlı 
Markalar” yaratma misyonu giderek önem kazanıyor. 
Tükenmişlik eşiğindeki dünyada sosyal marka olan, 
aldığını verebilen markalar tüketicilerin güvenini  
kazanarak duygusal bağ oluşturabilecektir.
► Markalar TOPlUMsal kOnUlara saHİP ÇıkMalı

- Sizin böylesi felaket koşullarında tavsiye edeceğiniz, 
piyasalarda çoğu kez geçerli olacak temel önerileriniz var mı?

Sadece pandemi değil kısa dönem içinde Türkiye’de üst 
üste büyük doğal afetler de yaşandı. İzmir depremi, orman 
yangınları ve sel felaketleri gibi… Tüketiciler markaların bu 
dönemde ne yaptıklarını ve ne yapmadıklarını yakından 
takip etmekte ve böyle felaket dönemlerinde markaların 
sorumluluk almasını ve kötü günde toplumun yanında 
olmasını bekliyor. Markalar böylesi dönemlerde yaptıklarıyla 
tüketicilerin desteğini kazanırken yapmadıklarıyla ise 
itibar kaybediyorlar. Felaket dönemlerinde hızla hareket 
eden, duyarlılık gösteren İyilik Markaları tüketicinin aklında 
ve kalbinde güçlü bir konum elde ediyor. Markaların bu 
dönemlerde yaptıkları iyilikler toplum tarafından takdir 
edilerek sosyal medyada da paylaşılıyor ve yapılan 
iyiliklerin görünürlüğü de artmış oluyor. Sosyal medyada 
paylaşımlardan markaların bu dönemde yaptıkları iyilikleri 

takip edebildik. Mesela 
kargo şirketlerinin doğal 
afet yaşanan bölgelere 
ücretsiz taşıma yapması, 
zincir mağzaların bölgedeki 
gıda ve temel temizlik ürün 
ihtiyaçlarına yönelik tırlar 
göndermesi gibi. Markalar 
gönülleri feth edebilmesi 
için kendi mottoları ile 
ilişkilendirebilecekleri bir 
toplumsal konuya sahip 
çıkmalı, çözümünde aktif  

rol alarak iyilik yapmalı. Sonuçta dünyayı iyilik kurtaracak.
► İşTEn ElEMan ÇıkarMa, İlETİşİMdEn kEsME

- Şirketler önümüzdeki yıllarda satışlarını sürdürebilmek 
ve artırabilmek için öncelikle nelere dikkat etmelidir?

- Pandemi küresel ekonomiyi büyük bir krize soktu. 
Ekonominin düzelmesi de zaman alacak. Zaten rekabet 
yoğun ortamda yeni müşteri kazanma, kazanılan müşteriyi 
elde tutmak hiç de kolay değildi. Bir de pandemi üstüne 
gelince iş dünyasını zor bir dönem beklemekte. Öncelikle 
bu tür zorlu dönemlerde işletmelerin maliyetlerini düşürmek 
için yapmaması gerekenleri söyleyelim. Biri çalışanları işten 
çıkarma. İstihdamın düşmesi, işsizlik oranlarının artması 
pazarda talebin düşmesi demektir. Ekonomideki daralma 
sizin işletmenizin satışlarını da doğrudan etkileyecektir. 
İşten çıkarımlar ekonomiyi kısır döngü içine sokar. 

İşletmelerin sıklıkla yaptığı ama yapmaması gereken 
ikinci şey ise iletişim bütçelerinde kesintiye gitmek. İletişim 
bütçesinde kesintiye gitmek müşterileriniz ile iletişimi 
kesmektir. Unutmayalım gözden ırak olan gönülden de 
ırak olur. Yoğun rekabet ortamında iletişimi kestiğinizde 
müşteriler birşeylerin ters gittiğini düşünerek rakiplere 
yönelebilir ya da rakipler müşterilerinizin aklını çelebilir. 
► kEYİFlİ MÜşTErİ dEnEYİMİ

Bu tür zorlu dönemlerde yeni müşteri kazanmak hem 
zor hem de maliyetli olduğundan satışları sürdürebilmek 
ve artırabilmek için öncelikle mevcut kârlı müşterileri 
kaybetmemek üzerine odaklanılmalı. Müşterileri elde 
tutmanın, müşteri sadakati yaratmanın ön koşulu müşterilere 
“eşsiz müşteri deneyimleri” yaşatarak onların memnuniyetini 
sağlamak olmalı. Literatürde “eşsiz müşteri deneyimi” 
denmekte ama ben bunu “keyifli müşteri deneyimi” olarak 
kullanmayı daha anlamlı buluyorum. Önümüzdeki yıllarda 
müşterileri sizden alışveriş yapmaya ikna edici pazarlama 
taktikleri artık yeterli olmayacaktır bunun yerine müşterilerin 
geri gelmesini sağlayacak keyifli bir müşteri deneyimi 
sunmaya öncelik verilmeli. Yapılan tüm araştırmalar müşteri 
deneyiminin satın alım kararını etkileyen önemli bir faktör 
olduğunu, iyi bir deneyim için müşterilerin daha fazla ücret 
ödeyebileceğini gösteriyor. İyi bir deneyimle müşteri  
sadakati artaken müşteri kayıplarının en önemli nedeni 
sanıldığı gibi fiyat değil. Müşteriler yaşadıkları kötü 
deneyimlerden dolayı başka bir markaya geçiyorlar.
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► MÜşTErİYE gÜZEl dEnEYİMlEr YaşaTMalı
- Kendi açımdan düşündüğümde, bir şeyi alırken, 

doğrudan, daha öncesinden memnun olduğum  
ürün veya hizmete yöneldiğimi fark ediyorum.

- Rakiplerden markamızı “keyifli müşteri deneyimi” 
sunarak farklılaştırabiliriz. Rakiplerden daha üstün keyifli 
bir müşteri deneyimi yaratabilmek için müşterilerin 
beklentilerine, geri bildirimlere ve değişen trendlere hızlı bir 
şekilde adapte olmak gerekiyor. Tüketici ihtiyaçları ve pazar 
dinamiklerindeki değişim takip edilmeli. Müşteri verisinin 
analiz edilerek anlamlı bir şekilde yorumlanması başka 
bir deyişle ham verinin anlamlı bilgiye dönüştürülmesi 
ve bu bilginin de keyifli bir müşteri deneyimi yaratmak ve 
müşteri memnuniyetini sağlamak için kullanmak gerekiyor. 
Güç müşterinin elinde. Müşteriler sadece tüketmiyorlar 
deneyimlerini sosyal medyada paylaşıyorlar ve içerik 
üretiyorlar. Eğer mevcut müşterilerimize keyifli deneyimler 
yaşatırsak onları markamızın elçisi yapabilir ve onların 
tavsiyeleri, paylaşımları ile birlikte yeni müşteri kazanma 
maliyetine girmeden yeni müşteriler de kazanabiliriz. 
► sOsYal MEdYanın 
rOlÜ arTıYOr

- Sosyal medya olarak 
adlandırılan platformla-
rın bir yandan da önemli 
pazarlama platformları 
olarak kullanılmalarına 
tanık oluyoruz. Sosyal 
medyanın pazarlamadaki 
yeri ve önemi hakkında 
neler söylemek istersiniz?

- Az öncede de 
söylediğim gibi maliyetleri 
düşürmek adına pazarlama 
iletişimini kesmek markaya 
çok zarar verebilir. 
Onun yerine pazarlama 
iletişim bütçesini gözden 
geçirmek, daha az maliyetli ama hedef kitleye yönelik 
mesajlarımızı ulaştırabileceğimiz iletişim kanallarına 
yönelmek pazarlama iletişim bütçesinin etkin kullanımını 
sağlayacaktır. Geleneksel medyaya kıyasla sosyal medya 
platformalarındaki iletişim kampanyalarının etkinliği kolayca 
takip edilebiliyor. Kaç kişi gördü, tıkladı ve satın aldı gibi 
ölçümlere imkan vermekte. Bunun da ötesinde iletişim 
kampanyanızın hedef kitlesini daha iyi tanımlayabiliyor 
ve nitelikli dediğimiz satın alma aşamasındaki potansiyel 
müşterilere mesajınızı ulaştırabiliyorsunuz. Dijital dünya 
tüketiciye ulaşmanın en etkin yolu olduğundan pazarlama 
bütçelerinde sosyal medyanın payı gün geçtikçe artıyor.
► dOĞrU kanalı sEÇEBİlMEk gErEk

YouTube, Instagram, Tik Tok gibi sosyal medya kanalla-
rında belirli bir popülerliğe sahip olan ve hitap ettiği takipçi 
kitlesini etkileme potansiyeli olan ünlü kişiler, Youtuber, 
Vlogger, sosyal medya fenomenleri artık markaların iletişim 

stratejileri içinda daha yoğun olarak yer almaya başladı. 
Influencer pazarlama stratejisinde dijital dünyanın kanaat 
önderlerinin gücünden faydalanılarak, marka hedef kitle-
sine vermek istediği mesajı doğal olarak ulaştırabilmekte. 
Influencer pazarlamasının gücü her geçen gün artarken 
influence pazarlamasının pazar büyüklüğü de son yıllarda 
hızlı bir ivmeyle büyümekte. Her sosyal medya platformunun 
kendine özgü dinamikleri, hedef kitlesi ve takipçileri bulun-
makta. YouTube’da ya da Twitch’de etkileşimi yüksek olan 
bir influencer aynı başarıyı instagram’da yakalayamıyor. 

O yüzden markalar influencer seçiminde marka-influen-
cer uyumu, hedef kitle-influence uyumu gibi birçok kriteri 
göz önüne alması gerekiyor. Influencer seçiminde sadece 
takipçi sayısının yüksek olması da yeterli bir kriter değil,  
influencer kişinin aldığı etkileşim, takipçileri tarafından 
samimi ve güvenilir bulunması da oldukça önemli. Nano, 
Mikro, Makro ve Mega olmak üzere dört faklı influencer gru-
bu bulunurken bunların etkisi farklılık göstermektedir. Mar-
kanın nasıl bir hedef kitlesi hedeflediğine göre takipçi sayısı 
az olan ama güvenirliliği ve etkileşimi yüksek olan bir Nano 

influnecer Makro ya da Mega 
influencer kullanımdan daha 
fazla etki yaratabilir. Başa-
rılı influencer kampanyası 
oluşturabilmenin en önemli 
unsuru marka influencer 
uyumunu yakalayabilmek. 
Markalar doğru içerikle tarzı-
na ve hedef kitlesine uygun 
influencer seçimi yaparak 
başarılı influencer pazarlama 
kampanyaları oluşturabilir.  
► FİYaTTa 
FarklılaşTırMa 
YaraTılMalı

- Kamuoyunda çok yaygın 
olarak eleştirilen gram 
veya sayı azaltmaları, paket 

küçültmeleri ve aynı zamanda fiyat artırımları bu dönemin 
zor koşullarından dolayı makul görülebilecek pazarlama 
yöntemleri midir? Sizin görüşünüzü paylaşır mısınız?

- Ekonomik açıdan zorlu dönemlerden geçilirken 
markaların yapmaması gerekenlerden biri de fiyat 
indirimidir. Fiyat indiriminin yapılmasının olumsuz yönleri 
bulunmaktadır. Birincisi tüketiciler ürünün düşük fiyattan da 
satılabildiğini gördüğünde markaya güvenleri kalmayabilir 
ya da düşük fiyattan satıldığında ürünün kalitesinin 
de düştüğü düşünebilir. Fiyat indirimi ile ilgili bir diğer 
olumsuzluk ise herşey düzeldiğinde markanın fiyatını tekrar 
eskiye seviyesine yükseltmesi zaman alacaktır. O yüzden 
fiyat indirimi yerine alternatif yöntemler bulmak gerekir. 
Bu alternatiflerden biri aynı fiyattan ek değerler sunarak 
ürünü cazip hale getirmektir. Mesela 50 dakikalık masajın 
fiyatını düşürmek yerine 50 dakikalık masajın yanında bir 
detoks içeceği ikram edilebilir. Doğrudan fiyat indiriminin 
bir diğer alternatifi ise sunulan içeriği farklılaştırarak farklı 

PAZARLAMADA YENİ TRENDLER
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fiyatlandırma yapmaktır. 
Örneğin, 50 dakikalık 
masajın fiyatını indirmek 
yerine 30 dakikalık daha 
uygun fiyata yeni bir 
seçenek sunabilirsiniz. 
Bu iki yöntemde 
müşterilerinizin güvenini 
kaybetmezsiniz. 

Gelelim sorunuza 
enflasyonist bir ortamda 
markalar tüketicilerin 
alım gücünü düşünerek 
sık sık fiyat yükseltmek 
yerine gram veya sayı 
azaltarak fiyatı aynı seviyede tutumaya çalışarak psikolojik 
fiyatlandırma yöntemini tercih edebilir. Cips paketlerini 
örnek vermek isterim koskocaman hava dolu ambalajların 
içeriğinde bir avuç cips çıkıyor. Böyle bir yöntem izlemek 
hiç doğru değil, tüketiciler de bunun farkında. Peki alım 
gücü düşerken markalar olarak ne yapabiliriz. Tüketiciyi 
yanıltmadan, farklı alım güçlerine yönelik faklı ambalaj 
boyutlarını farklı fiyat aralıklarında sunabiliriz. Alım  
gücünün gittikçe düştüğü bir ortamda markalar  
tüketicilere alternatif teklifleri farklı fiyatlara sunabilir.
► TÜkETİCİlEr Farklı TEPkİ gÖsTErdİ

 - Öte yandan tüketicilerin pandemi öncesi  
ve pandemi dönemindeki davranışlarında, satın  
alma yaklaşımlarında değişiklik oldu mu? Yaygın 
aşılamanın verdiği güven ve rahatlığın tüketicileri  
nasıl davranışlara iteceğini düşünüyorsunuz? 

- Pandeminin ilk dalgası sırasında ve sonrasında 
yapılan pazar araştırmaları tüketici davranışlarındaki 
değişimi net bir şekilde göstermekte. Salgının ilk 
dalgasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de temel 
ihtiyaç kategorilerinde stoklama eğilimi görüldü. Salgının 
ilk dalgasında stoklama eğiliminden dolayı en yüksek 
ciro artışı hızlı tüketim ürün sektöründeydi. Pandemi ile 
birlikte özelikle makarna, konserve gibi dayanıklı gıda 
ve hijyen ürünlerinin satışı arttı. Fakat salgının ikinci 
ve üçüncü dalgasında tedarik zincirinin bozulmadığını 
gören tüketiciler ilk dalgadaki gibi stoklama eğilimi 
göstermediler. Kuaförlerin kapanması sonrasında ise riskli 
diye gitmeye tereddüt edenlerden dolayı kişisel bakım 
ürünlerinin de satışlarında bu dönemde artış görüldü. 
Pandemi ile birlikte kapanan spor salonları yerini  
ev içi spora bıraktı, vitamin-takviye kullanımı artarken 
tüketiciler daha fazla sağlıklı beslenmeye yöneldiler. 

Yapılan araştırmalarda Covid-19 salgını nedeniyle 
tüketicilerin satın alma önceliklerinin değiştiği, satın 
alım kararında artık kalite, fiyat kadar hijyen koşullarının 
belirleyici olduğu, tatil tercihlerinde değişimin olduğu 
görülmekte. Nielsen araştırma şirketinin yaptığı bir 
araştırmada salgın döneminde büyük bir satın alımı 
planlayanların satın alım planları arasında araba, 
gayrimenkul ve mobilya olduğu görüldü. Salgın nedeni 

ile toplu taşımayı 
kullanmak 
istemeyenler 
araba alımına, 
kısıtlamalardan 
dolayı insanlar ev 
içinde kaldıklarından 
yüksek katlı 
residanslar yerine 
bahçeli ya da 
balkonlu ev almaya 
ve yine ev içinde 
geçirilen zaman 
arttığından konforlu 
bir yaşam alanı 

oluşturmak için mobilya alımına yöneldiğini gördük. 
Şunu unutmamak gerekiyor tüketiciler pandemi krizine 

yönelik aynı tepkiyi vermediler. Bazı tüketiciler çok fazla en-
dişeli ve titiz iken bazı tüketiciler pandemiye yönelik olduk-
ça kayıtsızdı. O yüzden kayıtsız tüketiciler düşünüldüğünde 
satın alma davranışlarında pandemiye bağlı bir değişim 
beklenmezken, endişeli tüketicilerin endişe derecelerine  
ve duyarlılıklarına göre pandemide değişen satın  
alma davranışlarının süreklilik göstermesi beklenebilir.
► OnlınE alışVErİşlEr sÜrECEk

- Pandemiyi aşabilirsek çok alıştığımız online 
alışverişler aynı tempoda sürer mi yoksa tüketiciler  
eskisi gibi görerek, seçerek alışverişi mi tercih eder?  

- 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkma kısıtlaması, fiziksel 
teması azalmak gibi nedenlerden tüketiciler daha fazla 
online alışverişe yöneldiler. BKM verilerine göre pandemi 
döneminin ilk aylarında 5 milyon kart ilk kez internet 
ödemelerinde kullanıldı ve e-ticaret harcamaları artış 
gösterdi. Salgının ilk dalgasında hızlı tüketim ürünlerinin 
online satışlarında üç haneli büyümeler gözlemlendi.  
En fazla artışın yüzde 220 ile market-gıda sektöründe 
olduğu da görülüyor. Pandemi sürecinde tüketicilerin 
daha önce online kanaldan alamayı tercih etmedikleri 
gıda, içecek ve temizlik ürünlerini satın alma sıklığı da 
artş gösterdi ve Nielsen şirketinin yaptığı araştırmada 
tüketicilerin yarısı alışverişlerini online kanaldan  
yapma tercihlerinin değişmeyeceğini de belirtmişler. 

Avantajix.com şirketinin yaptığı son araştırmanın 
verilerine göre salgın döneminde 10 milyona yakın kişi 
ilk kez online ortamda alışveriş yapmış ve ilk kez alışveriş 
yapanların büyük çoğunluğunun 55-65 yaş grubunda 
olması pandeminin yarattığı değişimin en önemli 
göstergesi. 55-65 yaş grubunun yüzde 30’u pandemiden 
önce online alışveriş yaparken pandemi süresinde bu 
oran yüzde 70’e yükseldi. Bu yaş grubu pandemiden önce 
güvenlik nedenleri ile internetten alışverişe sıcak bakmaz 
iken, pandemi koşullarının zorunluğundan dolayı ilk kez 
internetten alışverişe yöneldiler. İnternet alışverişinin 
kolaylığını ve güvenirliliğini deneyimleyen bu grup 
pandemiden sonra da internet alışverişinin sağladığı  
fayda ve kolaylıklardan yararlanmak isteyeceklerdir. ●
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Blokzincir ve kripto para uzmanı BAU Öğretim Üyesi Dr. Bora Erdamar:

Şirketlerin de token
çıkarması mümkün

GİRAY DUDA

Pandemi dönemi dünyada aynı 
zamanda kripto para dönemi oldu. 
Pandeminin ilk aylarında en alt 

düzeye inen kripto paralar daha sonra 
hızlı yükselişe geçtiler. Şaşırtıcı fiyat deği-
şikliklerine tanık olduğumuz kripto para 
ve blokzincir dünyasının risk, fırsat ve 
olanaklarını Dr. Bora Erdamar’a sorduk. 

- Sayın Erdamar, blockchain bi-
zim için yeni bir konu. Kripto paraları 
konuşacağız ama önce blockchain’i ele 
alalım sonra da ona geçelim. Siz, mer-
kezinizin uluslararası olması dolayısıyla 
blockchain adını kullanmışsınız ama ör-
neğin TÜBİTAK bunu Türkçeleştirmiş ve 
blokzincir kelimesini tercih etmiş. Biz de 
bu kelimeyi kullanacağız ve sorularımı 
blokzincir diye soracağım. Bir teknoloji 
devrimi olarak nitelediğiniz blokzincir 
aslında bir bilgisayar ağ sistemidir değil 
mi? Blokzinciri bize nasıl anlatırsınız?

- Dediğiniz gibi bir ağ sisteminden 
bahsediyoruz burada. Aynen internetin 
çalışma sisteminde olduğu gibi. Ağ 
teknolojisi neden önemli? Çünkü ağ 
teknolojisi bizim ‘tek nokta hatası’ 
dediğimiz konudan oldukça azade oluyor. 
Tamamen merkezi sistemler üzerinden 
ilerlediğinde, merkez ve o merkeze 
bağlı bir bilgisayar sistemi düşünün. 

Burada merkezdeki ana 
sunucu herhangi bir şekilde 
hacklenirse veya zarar 
görürse ona bağlı diğer 
bütün bilgisayarlar da 
haliyle data kaybına uğrar. 
Mutlaka siber saldırı olması 
gerekmiyor. Yangın, afet 
de yaşanabilir. Dolayısıyla 
sadece aslında ağ olması 
da değil o ağın olabildiğince 
merkezi olmaması önemlidir. 
İnternet bir yandan büyük 
merkezi sunucularla ilerliyor 
bir yandan da çok fazla 
yaygınlaştığı için giderek 
daha dağıtık bir yapıda oldu. 
Şu anda internetin fişini 
çekmek hiçbir ülke  
için mümkün değil.  
Ülke çapında kapatılmaya 
çalışılsa da dünyadaki 
internet çalışmaya  
devam eder. 
► MErkEZİYETsİZ YaPı 
rİsklErİ aZalTır

Blokzincir, herhangi bir 
merkezi olmadan ağ ucun-
daki herkesin paydaş olduğu 
bir sistemdir. Bu neyi sağlıyor. 
Finansal yapıları düşündüğü-
müzde, özellikle 2008 yılında 
yaşanan finans krizi bütün 
dünyaya çok büyük olumsuz 
etkilerde bulundu. Bunun 
sebebi de dünya finans 
sisteminin, aslında hala öyle, 
Amerika merkezli olması, re-
zerv paranın dolar olmasıydı. 
Dolayısıyla burada biz merke-
ziyetsizliği bu açıdan özellikle 
önemsiyoruz. Öyle bir yer olsa 
ki finansal kayıtların tutuldu-
ğu yer tek bir bankanın, tek 
bir kurumun,  bir bilgisayarın 
üzerinden değil de sisteme 
dahil olan herkesin eşit 
derecede paydaşı olabildiği, 
hem sistemin güvenliğinin 
hem sistem üzerinde finansal 
kararlar alabilmenin temeli 
böyle bir merkeziyetsiz  
ağ yapısı üzerinden ilerlesin. 

Bahçeşehir Üniversitesi 
BlockchainIST Merkezi 
Direktörü Dr. Bora Erdamar, 
“Bir vizyon olarak her 
şirketin hisse senedi çıkarır 
gibi token çıkarması, 
bunun üzerinden fonlama 
sağlaması mümkün. Ama 
yasal olarak gri alandalar. 
Tamamlanacak düzenlemeye, 
SPK, BDDK, Merkez Bankası 
gibi kuruluşların görüşleri 
yansıyacak” dedi.

DR. BORA ERDAMAR KİMDİR?
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bora 

Erdamar, Türkiye’nin üniversite bünyesindeki ilk 
Blockchain Teknolojileri Araştırma Merkezi olan 
BlockchainIST Center’ın kurucusu ve direktörü. Aynı 
zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) Fintech 
Yüksek Lisans Programı koordinatörü, BAU Deneysel 
ve Davranışsal Ekonomi Laboratuvarı direktörü ve 
Ekonomi bölümü öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Lisans Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Matematik 
bölümünde tamamladıktan sonra, Paris Ecole 
Polytechnique’de Ekonomi alanında doktorasını 
“yüksek onur” derecesi ile tamamladı. Politik ekonomi 
ve Seçim Sistemleri alanında doktora sonrası 
araştırmalar için Paris School of Economics,  
Moskova Higher School of Economics, University of 
Rochester ve Columbia Universitesi’nde bulunduktan 
sonra BAU’da çalışmalarına devam ediyor.

Uzmanlık alanları, “Blockchain Teknolojileri  
ve Kripto Ekonomi”, “Deneysel Ekonomi ve  
Oyun Teorisi”, “Mekanizma Tasarımı ve  
Stratejik Analiz” ve “Politik Ekonomi”dir.
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► BÜYÜk OYUnCUların 
HaTaları TEkrarlanıYOr

Aslında bitcoinin sunduğu ilk vizyon 
budur. Finans merkezleri fazlasıyla 
merkezi, bununla beraber haliyle krizler 
yaşıyor. Üstelik bunlar döngüsel krizler. 
Yani her 10-15 yılda bir bu krizler tekrar 
yaşanabiliyor. Bunun da en önemli 
nedenlerinden biri bu oyundaki çok 
büyük oyuncuların zaman zaman fazla 
risk alması. Ya da kendilerinin bir şekilde 
hata yapması. Ya da gerçekten riskin 
doğru yönetilememesi sonucunda 
sistemin o büyük oyuncular yüzünden 
çatırdaması, bunun sonucunda o 
merkeze bağlı gelişmekte olan ülkeler, 
yerel finans kuruluşları, daha küçük 
bankaların bütün o yanlış yönetilen 
riskin bedelini ödemek zorunda kalması. 
Bitcoinin temelinde, biz bunu böyle 
yapmak zorunda değiliz, bütün insanların 
gözetiminde özgür bir merkeziyetsiz 
yapı kurarsak burada insanlar 
finansal kararlara katılımcı bir biçimde 
etkileşebilirler felsefesi var. Bu finansal 
yapının para birimi de bitcoin olsun 
diyorlar. Bitcoinin vizyonu bu aslında. 

► İnsanlar rİsklİ YaTırıM araÇlarına YÖnEldİ
- Şu anda sözünü ettiğiniz merkezi ağ yapısı çok  

büyük oranda her yerde kullanılıyor değil mi?  
Ama bu arada blokzincir de kendi özelliğini ve  
gücünü ortaya koymaya çalışıyor diyebilir miyiz?

- Aynen öyle. Pandemi dönemi dünyada bütün gelişmiş ülkele-
rin faiz oranlarını neredeyse sıfıra çektiği, bu anlamda global yatı-
rımların da neredeyse negatif reel faizle karşılaştığı bir dönemdi. 
Böylece bütün riskli yatırım araçlarına büyük bir ilgi yöneldi. Bu 
da kripto paralarla artık sadece teknolojiyle haşır neşir bir kitle 
değil ciddi finans kuruluşlarının da ilgilenmesine neden oldu.

► BlOkZİnCİr ÇÖZÜMlEr gETİrECEk
- Blokzincir teknolojisi daha dağıtık, güvenli ve belki de 

daha demokratik denilebilecek ve gelecekte büyüyerek 
yaygın yerleşik hale geçecek bir sistem midir?

- İnsanlığın tarihine baktığımızda nasıl bir gidişat izledik. 
Önce polis devletler vardı, sonra imparatorluklar kuruldu. 
Sonra ulus devletlerle beraber daha mikro birimlerin 
birbirleriyle işbirliği yaptığı global entegre döneme geçildi.  
Ama finans sistemimiz buna uygun biçimde o kadar da 
evrilmedi. En önemli meselelerden bir tanesi hala daha 
uluslararası para transferinin ciddi bir zaman ve maliyete 
neden olmasıdır. Siz buradan yurt dışına para  
gönderecekseniz ciddi bir komisyon ödersiniz. Üstelik de 2-3 
günde gider. Araya bayram, tatil girerse bazen 5-6 günü bulur. 

► kUllanıMı gİdErEk arTaCak
Online ticareti düşünün. 7 gün 24 saat akan bir finans 

dünyası, çalışan bir ticaret sistemi var. Ama para gönderimleri 
bu 7 x 24 işleyen ticaret sistemine uygun değil. Bunun en 
önemli nedeni bankacılık sisteminin halihazırda kullandığı 
altyapının demode olmasıdır. Kripto paraların da getirdiği  
bir önemli kolaylık buradan dünyanın istediğiniz yerine  
2 dakika içerisinde dilediğiniz meblağı öyle maliyetli olmayacak 
şekilde göndermenin yolunu açmıştır. Dolayısıyla bir problem 
çözmüştür kripto paralar. Ben bunun giderek artan bir ihtiyacı, 

para gönderimi konusundan bahsediyorum şu anda ki çok 
sayıda farklı konu da var. Merkeziyetsizlik vizyonu görüyoruz ki 
giderek artan bir ihtiyaç. Dünyanın problemlerini tek bir yerin, 
tek bir kurumun çözmesi mümkün değil. Fazlasıyla entegre 
bir sistemde yaşıyoruz. Dolayısıyla da konuların da entegre 
bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Merkeziyetsizlik kısmı da bu 
anlamda bir katkı sunuyor. Evet, blokzincirin giderek artan 
biçimde kullanım yerinin artacağını öngörüyorum.

► COın saYısı 8 Bİn dOlaYında
- Blokzincirin kurulmasının ardından bitcoin geldi ve  

öncü oldu değil mi? Şu anda kaç tane kripto para var?
- Evet kripto paraların öncüsü bitcoin oldu. Sanıyorum  

6 bin ile 8 bin arasında coin dediğimiz yapı mevcut. 
Merkeziyetsiz borsaları da dikkate alırsak toplam sayının  
8 bine ulaştığını söyleyebiliriz. Bu coinlerin kesin bir sayısını 
söylemek mümkün değil. Ne yazık ki kötüye kullanımlar da 
sözkonusu ve bugün olan coinler yarın olmuyor. Ya da  
yarın, bugün olmayan yeni bir coin ortaya çıkmış oluyor. 

► 2.5 TrİlYOn dOlara ÇıkTı
- Ama kripto para dünyasının global büyüklüğü  

hakkında yaklaşık bir rakam söyleyebiliriz değil mi?
- Bugüne kadarki en büyük rakam 2.5 trilyon dolar  

oldu. Bugün itibariyle 2.1 trilyon dolar dolayında. 

► 5-6 MİlYOn YaTırıMCı
- Kripto paralara yatırım yapanların sayısı belli midir?
- Türkiye’de kabaca 5-6 milyon kişi olduğunu biliyoruz. 

Değişken bir sayı ve kesin bir şey söylemek oldukça 
zor. Nedeni biraz blockchainin doğasıyla da alakalı. 
Anonim bir şekilde veya tek bir kişinin birden fazla hesap 
açarak bu sisteme dahil olması mümkün. Bu nedenle 
kullanıcı anlamında kesin bir sayı veremiyoruz. Büyük 
borsaların kullanıcı sayısı üzerinden yaklaşık kişi sayısı 
hesaplayabiliyoruz. Türkiye’deki en büyük iki borsanın 
kabaca 4 milyon kullanıcısı var. Bunların bazılarının iki 
borsada birden hesapları vardır. Türkiye’de yaklaşık 5 milyon 
kullanıcının olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

BLOKZİNCİR DÜNYASI

Global yatırımların da neredeyse negatif reel faizle karşılaştığı bir 
dönemde bütün riskli yatırım araçlarına büyük bir ilgi oldu.  

Bu da kripto paralarla artık sadece teknolojiyle haşır neşir bir kitle 
değil ciddi finans kuruluşlarının da ilgilenmesine neden oldu.
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► BİsT’İn 
YaTırıMCısını gEÇTİ

- Büyük bir sayı 
gibi gözüküyor. Bu 
yatırımcılar pandemi 
döneminde mi 
geldiler yoksa zaman 
içinde belli bir artışla 
mı buraya ulaştılar? 

- Pandemi 
döneminde kesinlikle 
hız kazanmıştır. İyi 
bir sayı mı sorunun 
yanıtını vermek 
istersek, kripto 
para kullanıcı sayısı 
Borsa İstanbul’da 
işlem yapanların 
sayısını geçmiştir. 
Pandemiyle ilişkisini 
iki türlü yorumlamak önemli. Birincisi, artık hepimiz günün 
büyük çoğunluğunu bilgisayar başında geçiriyoruz. Giderek 
dijitalleşen bir dünyamız var. Alışverişlerimiz dijitalleşti.  
İster istemez dijital ödeme sistemlerinin kullanımı arttı  
ve kripto paralara da geçiş oldu. Bu birinci sebep.

Bir de gelişmekte olan ülkelerin pandemide yaşadığı önemli 
bir işsizlik, gelir dağılımının daha da bozulması gibi bir gelişme 
var. Bu da özellikle gelir seviyesi düşük ya da işsiz kalmış kesim-
de ya da gençlerde bu konudan bir medet ummak, dolayısıyla 
elde avuçtakini buraya yatıralım bari buradan bir şey elde ederiz 
diye de bir ilgi var. Onu da görebiliyoruz yatırımcılar arasında. 

► FİYaTları dÜşÜk MÜ YÜksEk Mİ?
- Piyasayı sürükleyen lokomotif tarzı kripto paraların 

başında Bitcoin ve Ethereum geliyor. Fiyatları da  
binlerce ve on binlerce dolar düzeyinde. Bu fiyatlar  
bize mi yüksek geliyor yoksa borsanın, konunun içinde  
olan bir kişi olarak bu fiyatları makul mu buluyorsunuz?

- Bitcoin 2008 yılında çıkan ilk kripto para olduğu 
için sektörde Amiral Gemisi olarak kabul edilir. Ethereum da 
2015 yılında çıkmıştır ve onun açısından 6 yıllık  
bir projeden söz ediyoruz. Bu kadar kısa bir sürede  
Ethereum’un yakaladığı başarı oldukça büyük. 

► EnFlasYOna karşı dİZaYn EdİlMİş
Bu fiyat nasıldır, doğru fiyat nedir sorusu zor bir soru. Birbi-

rinden farklı görüşler var bu konuda. Bir yanda fiyatların balon 
gibi şiştiğini düşünenler var. Diğer yanda ise bu işin potansiyeli 
tam olarak bilinmediği için bu fiyatların düşük olduğunu, daha 
gidilecek çok yol olduğunu söyleyenler var. Ekonomist kimliğimle 
nihayetinde arz ve talebin kesiştiği noktada fiyatın oluştuğunu 
açıkladıktan sonra iki tarafa birden bakmak gerektiğini düşünü-
yorum. Genelde arz tarafı unutuluyor. Talep çok fazla o yüzden 
bunların fiyatı artıyor gibi gözüküyor. Tam öyle değil. Mesela 
Bitcoin’in de Ethereum’un da para arzı politikası gerçekten 
önceden tanımlanmış, şeffaf, değiştirilemeyeceği bilinen, enflas-
yona karşı önceden önlemi alınmış şekilde dizayn edilmiştir. Ne 
demek istiyorum? Siz dünyadaki dolar miktarını üç aşağı  
beş yukarı bugün itibariyle söyleyebilirsiniz. Ama iki ay  
sonra ne olacağını herhalde sadece FED Başkanı bilir. 

Buna karşılık Bitcoin ve Ethereum için böyle bir durum 
sözkonusu değil. Hele Ethereum 2.0’a geçildikten sonra 
güncelleme geliyor. Bu projelerin para politikaları algoritmaya 
bağlı. Bunun getirdiği de bir güven var. Bu arzın bu kadar 
algoritmik, sistematik biçimde belirlenmesinin doğurduğu 

da bir kendi 
sistematik talep 
kısmı var. Bunun 
kesişiminde fiyat 
şekilleniyor. 

► ElOn MUsk 
İkİ TWEETlE 
PİYasaYı 
OYnaTıYOr

Lakin bu fiyat-
lar doğru demek 
de mümkün de-
ğil. Dünya ekono-
misine bakarsak 
2.5 trilyon dolar 
hala çok küçük 
bir rakamdır. Bu 
küçük rakam 
şunu getiriyor. 

Bu piyasalardaki toplam para göreceli olarak düşük olduğu 
için büyük oyuncuların, yatırımcıların milyar dolarlık işlemlerle 
fiyatları istedikleri yönde oynatabilmelerine sebebiyet veriyor.

► PİYasalar MErkEZİYETsİZ dEĞİl
Bunun yakın örneğini, milyar doları geçtim bir iki tweetle 

bile görüyoruz. Elon Musk olumlu tweet atınca fiyatlar 
yükseliyor, olumsuz atarsa fiyatlar düşüyor. Bunun ana 
sebebi, evet, blokzincir teknolojisi potansiyeli itibariyle 
merkeziyetsizdir ama piyasalar o kadar merkeziyetsiz değildir. 
Çünkü çok küçüktür. Binlerce kişi tarafından kullanılsa da bir 
büyük oyuncu gelir, büyük bir işlem yapar ve piyasalar  
alt üst olabilir. Bugünlerde bu söylediklerim geçerlidir. 

Benim öngörüm bu işler biraz daha yaygınlaştıkça, 
potansiyeli anlaşıldıkça, tabii ki büyük oyuncular devreye giriyor 
ve daha da girecek ama halka yayıldıkça büyük oyuncuların 
milyar dolarlık operasyonlarının marjinal etkisi daha düşük 
olacak. O zaman fiyatlar o kadar volatil ve değişken  
olmayacak. Daha sağlıklı bir denge fiyatı ortaya çıkacaktır. 

► aMaZOn VE FaCEBOOk’Un ETkİsİ BÜYÜk OlUr
- Benzer biçimde Amazon ve Facebook’un da  

kendi kripto paralarını çıkaracağı ve bunun dünya  
çapında piyasaları, borsaları alt üst edecek bir  
operasyon olacağı belirtiliyor. Siz ne diyorsunuz?

- Kesinlikle katılıyorum. Orada hatta üçlü bir resim 
de çizmeye çalışıyorum. Şu ayırımı yapmakta fayda var. 
Dev teknoloji şirketleri kripto paraların yükselişinden 
feyz alıp kendi paralarını basmanın imkanını da bulmuş 
vaziyetteler bu teknoloji sayesinde. Zaten yoğun bir ilgi var 
iken çıkaracakları ürünün tabiri caizse pazarı da hazır. Öte 
yandan şu durum da söz konusu. Bitcoin ve Ethereum para 
arzına dileyen herkes gerekli donanımsal ya da finansal 
yükümlülüğü yerine getirerek katılabilir. Biz buna bu  
yüzden merkeziyetsiz diyoruz. Herkesin katılımına açık. 

► MErkEZ Bankaları rEkaBETE gİrECEk
Facebook ve Amazon, ülkelerin para basmaları gibi, para 

arzının kendilerinin kontrolünde olduğu paralar çıkaracaklar. 
Biz bunlara o yüzden kripto para demiyoruz, dijital para 
diyoruz. Bu ayırımı yapabilmek için. Aynen Merkez Bankaları 
gibi çıkarılan para şirketlerin tekelinde ve onlar tarafından 
ayarlanabiliyorsa bunlara dijital para diyoruz. Merkez 
Bankalarının da kendi paralarının yanı sıra dijital para 
versiyonlarını çıkarmaları da gündemde. Çin bu anlamda 

BLOKZİNCİR DÜNYASI

Elon Musk
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öncü oldu. Dijital Yuan çalışmaları bir 
hayli hız kazandı. Bankalarla anlaşmalar 
yapıldı. Uluslararası dolaşımın politikası 
bile dizayn edildi. O yüzden önümüzdeki 
günlerde bir spektrumun bir ucu olan 
merkeziyetsiz kripto paraların bir yandan, 
öteki yandan da Merkez Bankalarının 
çıkardığı dijital paraların birbirleriyle 
rekabet içinde olacağını düşünüyorum. 
Burada da tabii ki Merkez Bankalarına 
yakın duracak şekilde şirketlerin 
kullanımı çok daha kolay, halihazırda 
kendi kullanıcılarına hızla yayabilecekleri 
dijital paraların hızlı bir yükseliş 
göstereceğini düşünüyorum. 

► 9 Yaşındakİ OĞlUM da YaPaBİlİr
Benim 9 yaşındaki oğlum şu anda 

WhatsApp kullanıyor. WhatsApp 
Facebook’a ait. Facebook çıkardığı parayı 
WhatsApp’a entegre ettiği anda benim  
9 yaşındaki oğlum bana para gönderebilir 
halde olacak. Kripto para göndermek 
o kadar kolay değil ona hemen iki 
dakikada öğretemem. Ama benim oğlum 
WhatsApp, instagram kullanarak bunları 
yapabilir. Dijital ödeme sistemlerinde  
bir anda çığır açacak etkiye sahip. 

► FaCEBOOk’Un PrOJEsİ Bİr sÜrE İPTal Edİldİ
Bu nedenle Facebook’un Libra adlı parayı çıkarmak üzere 

olduğunu açıklamasında ilk tepki Fransa ve Brezilya Merkez 
Bankalarından geldi. Mark Zuckerberg Amerikan Senatosunda 
ifade vermeye çağrıldı. Proje bir süre iptal edildi. Şimdi Diem 
adıyla yeniden tasarlıyor. Merkez Bankalarıyla istişare edilerek, 
tabi caizse ‘uzlaşmacı’ bir biçimde dizayn edilmeye çalışılıyor. 
Bütün Merkez Bankaları onların tekelinde olan, egemenlik 
sembolü olan para basma yetkisini hiç kimse ile paylaşmak 
istemez. O yüzden firmaların çıkaracağı dijital paraların, 
teknolojik olarak mümkün olması hiçbir zaman olmadığı 
kadar doğru, öte yandan siyasetçileri nasıl etkileyeceği, dünya 
ticaret dengesini, doların rezerv para özelliğini daha ne kadar 
koruyacağı önümüzdeki dönemde enine boyuna tartışılacak. 

► El salVadOr BıTCOın’ı rEsMı Para YaPTı
- Ülkelerin Merkez Bankalarının kripto paralara bakışın-

da çok farklılık var, ortak görüşleri yok henüz değil mi?
- Çok doğru. Güney Amerika ülkelerinde Bitcoinin neredeyse 

resmi para olarak kullanıl-
maya başlandığını gördük. El 
Salvador başladı. Paraguay 
yolda. Daha birkaç tanesi de 
sırada. Ülkelerin itibari para 
birimlerinin enflasyon nede-
niyle aşırı ezilmiş olması on-
lara böyle bir arayışa itiyor. 
Küçük ülkelerde yönetimle-
rin kripto paralardan medet 
umduklarını görüyoruz. 

Gelişmiş ülkelerde 
ise kripto paralara daha 
mesafeli davranılıyor. 
Risklerine daha çok 
dikkat ediliyor. Sık sık 
uyarılarda bulunuluyor. 

Öte yandan da regülasyon hazırlıkları yapılıyor. Almanya’da, 
İngiltere’de, İtalya’da ve Avrupa Merkez Bankasında çalışmalar 
var. Önceden görmezden geliniyorlardı artık kabul ediliyorlar. 
Mevcut finansal araçlarla yeni nesil finansal araçlar birbirleriyle 
nasıl entegre olmalı, yatırımcılar risklerden nasıl korunmalı, terör 
finansmanında kullanılması nasıl engellenebilir gibi konular ele 
alınarak yeni regülasyonlara girişilmesi düşünülüyor. 
► dOĞrU krİPTO Para nasıl sEÇİlİr?

- Bu kadar çok kripto para içinde iyisi, geleceği olanı 
nasıl seçebiliriz? Bunun için bir ölçü var mı?

- Bununla ilgili birkaç metrik var. Şunlardan bahsetmek 
mümkün. Merkeziyetsizlik çok önemli bir kriter çünkü manipü-
le edilme ihtimali azalıyor. Üç kripto paranın piyasa değerine 
bakalım. Bitcoinin 887 milyar dolar, Ethereumun 170 milyar 
dolar ve yeni üçüncü sıraya geçen Cardano’nun değeri 97 
milyar dolar. Bir de tersten sıralamaya bakalım. Son sayfadaki 
kriptoların piyasa değeri 1-1.5 milyon dolar. Böyle bir piyasası 
olan coinlerden ya çok uzak durmak lazım ya da dikkatli işlem 
yapmak lazım. Çünkü en küçük alım satımlar bile bu coinlerin 

fiyatını büyük ölçüde değiştirebilir. 
Ya da bugün var olan bu coinler ya-
rın olmayabilir. Dolayısıyla coinlerin 
kendi metriklerine bakmak lazım. 
Kaç kullanıcısı var, piyasa değerle-
ri ne kadar, bu proje geliştirilmeye 
devam ediliyor mu? Ethereum da-
hil bir çok kripto para geliştirilme-
ye, güncellenmeye devam ediyor 
ve biz bunları gözlemleyebiliyoruz. 
Birkaç milyon dolarlık bir paranın 
kısa sürede yüzde 800 arttığını 
görerek ona yönelmeyin  
çünkü yine çok kısa sürede  
yüzde 800 düştüğünü görebilir-
siniz. Böylesi metriklere bakarak 
yatırım yapmak mümkün.

BLOKZİNCİR DÜNYASI

Gelişmiş ülkelerde ise kripto paralara daha mesafeli davranılıyor. 
Risklerine daha çok dikkat ediliyor. Sık sık uyarılarda bulunu-

luyor. Öte yandan da regülasyon hazırlıkları yapılıyor. Almanya’da, 
İngiltere’de, İtalya’da ve Avrupa Merkez Bankasında çalışmalar  
var. Önceden görmezden geliniyorlardı artık kabul ediliyorlar.

Mark Zuckerberg 
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► FEnErBaHÇE TOkEn 
BaşarıYla Halka aÇıldı

- Kısa süre önce Fenerbahçe 
Kulübü fan token çıkardı. Kulüpten 
268 milyon liralık gelir elde edildi diye 
açıklama yapıldı. Genel değerlendir-
meler başarılı bir satış olduğu yolun-
daydı. Siz ne diyorsunuz bu halka arz 
iyi, örnek bir operasyon muydu? 

- Çok akıllıca yönetildi operasyon. 
Bu, bizim merkeziyetsiz borsalarda 
gördüğümüz bir fonlama tarzıdır. 
İlk giren yatırımcılar daha iskontolu 
biçimde tokenları alıp belli bir süre 
sonra daha yüksek fiyatla elden 
çıkarırlar. Proje de bir yandan 
fonlanmış olur. Burada bizim daha 
önce çok gördüğümüz bir iş modeli 
FB token için başarıyla uygulandı. Bu 
modeli anlatırken Stage kavramından 
bahsedebiliriz. Stage, belirlenen 
miktarın hızla düşmesini önlemek 
için kademeli olarak satışına izin 
verilmesidir. Token üretilirken 
yatırımcılara ‘Bunu alıyorsunuz ama 
aldığınız tokenları 5-6 ay elinizde 
tutmak zorundasınız’ denir. Yani 
yatırımcı burada bir risk de alır. Fiyat 
şimdilik iyidir ama 6 ay sonra ne 
olacağı belli değildir. Sizin müdahale, 
alım-satım şansınız yoktur. 

► FİYaTlar analİZlErlE, Planlı BElİrlEnİYOr
- Fiyat neye göre saptanıyor. İyi bir talep  

vardı ve sanki en azından iki katı fiyatına satış 
olabilirdi. Neden daha yüksek fiyat tercih  
edilmemiştir diye merak ediyorum?

- Fiyatlarda ani yükselişler ani düşüşleri de  
beraberinde getirir. Fiyat talebe göre şekillenir.  
Bunlar da önceden öngörülerek bayağı teknik  
analizleri yapılarak planlı, programlı hazırlanıyor. 

► BUrası TaM Olarak grİ alan
- Buradan en önemli kısma geçelim. Reel sektörün, 

şirketlerin en önemli sorunu uygun, ucuz, sürekli finans 
sağlamak. En çok başvurulan yöntem 
yüksek faizle kredi kullanmak oluyor. 
Onun dışında şirket payının belli 
bir miktarını borsaya açarak para 
kazanma yoluna gidenler de var. 
Fenerbahçe’nin token çıkararak 
sağladığı kazanç, reel sektöre  
örnek olur mu, onlar da böyle 
tokenler çıkararak finans,  
fonlama sağlama yoluna gidebilirler 
mi? Bu örnekler başladı mı? 
Önlerinde engeller var mı?

- Burası tam anlamıyla gri alan.  
Halka arzların tamamı biliyorsunuz 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine 
tabi. Şu anda kripto paralarla ilgili 
mevzuat düzenlemesi çalışmaları 
yapılmakla beraber yürürlüğe giren bir 
şey yok. Bir yandan da çeşitli deneme-
ler görüyoruz. Taraftar tokenları gibi. 

► BOrsada Halka aÇıklar VE TOkEn Çıkardılar
- En büyük dört takım da taraftar token çıkardı.
- Evet, bunların Borsa İstanbul’da da hisse senetleri var. 

Taraftar token ile hisse senedi fiyatları arasında enteresan 
dinamikler görebiliyoruz zaman içerisinde. 

Bir vizyon olarak her şirketin hisse senedi çıkarır gibi 
token çıkarması, bunun üzerinden fonlama sağlaması 
mümkün. Ama yasal olarak gri alandalar. Tamamlanacak 
düzenlemeye, SPK, BDDK, Merkez Bankası gibi 
kuruluşların görüşleri yansıyacak. Haliyle, başta 
konuştuğumuz gibi küçük rakamlardan bahsediyoruz. 
Hemen her yerde bankalar, finans kuruluşları kripto 
paralarla ilgili mevzuat düzenlemelerini bekliyor. Bunlar 
olduktan sonra vizyon o yönde olacak gibi gözüküyor. 
► TÜrkİYE’dE MEVZUaT YılsOnUnda Yasalaşır

- Türkiye’nin 
mevzuat çalışmaları 
hangi aşamada biliyor 
musunuz? Siz de 
katıldınız mı hazırlık 
çalışmalarına? 

- Pek çok farklı 
kurumda, pek çok farklı 
çalışma grubuyla, özellikle 
Cumhurbaşkanımızın 
Thodex olayından sonra ‘bu 
konuyu çözün’ talimatından 
sonra yapılan toplantıların 
bir kısmına biz de katıldık. 
Nihayetinde bir tasarı 
var. Bu tasarı biraz daha 
istişare edildikten sonra 
son haline gelecek. Yeni 
yıl gelmeden bunun 
yasalaşması bekliyorum. ●

BLOKZİNCİR DÜNYASI

Merkeziyetsiz borsalarda gördüğümüz bir fonlama tarzıyla Fenerbah-
çe token başarılı bir şekilde arz edildi. Bu modeli anlatırken Stage 

kavramından bahsedebiliriz. Stage, belirlenen miktarın hızla düşmesini 
önlemek için kademeli olarak satışına izin verilmesidir. Token üretilirken 
yatırımcılara ‘Bunu alıyorsunuz ama aldığınız tokenları 5-6 ay elinizde 
tutmak zorundasınız’ denir. Yani yatırımcı burada bir risk de alır.
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Dr. AHMET TEMİROĞLU

Bu salgın hastalık, bütün insanların yaşamını önemli 
ölçüde etkilemiş durumda. İnsanlar bu yeni şartlar 
karşısında yaşamını yeniden şekillendirdi. Toplumda 

ve sosyal yaşamda da gözle görülür değişiklikler meydana 
geldi. Bu durum işletmeleri de mutlaka etkilemektedir.

Böyle bir dönemde işletmeler de yeniden 
yapılanmanın ve değişimin yollarını araştırmak 
zorundadırlar. Bunun için öncelikle kuruluştaki  iş 
süreçleri birer birer gözden geçirilir. İş süreçlerinde  
gereksiz uygulamalar belirlenir ve ortadan kaldırılır.

Çünkü bazen işletmelerde bir iş öteden beri yapıla 
geldiği için devam eder. Halbuki bir zamanlar gerekli 
olan o işin yapılmasına artık gerek kalmamış 
olabilir. Hatta  bazen de o gereksiz işi kaldırırsak 
sürecimizin zarar göreceğinden korkarız. Hatta o 
gereksiz işi daha iyi yapmanın yollarını araştırırız. 
Yani yanlış olan şeyi doğru yapmaya çalışırız.  
Ama bütün bunların hepsinden kötüsü, bazen o 
gereksiz işi yaptığımızın farkında bile değilizdir.  
Bu etkin olmayan işlerin ayıklanması için o süreci  
yok sayıp yeniden tasarlamak gereklidir.

Yeniden yapılanmada en çok uygulanan yöntem 
“Değişim Mühendisliği” (Re-engineering) 
uygulamalarıdır. Değişim mühendisliği, iş süreçlerinde  
iyileştirme yaparken var olanı tamir etmek ya da aşamalı 
değişiklikler yapıp temel yapıyı aynı bırakmak demek 
değildir. Mevcut sisteme eğreti yamalar ekleyip biraz daha 
iyi çalışmasını sağlamak demek de değildir. Değişim 
mühendisliği, “sil baştan yapmak”tır. Çünkü eski yapıyı 
düzeltmek çok kere yenisini yapmaktan daha zordur.  
Tıpkı deprem sonrası hasarlı binalar gibi. Bir şirkette 
değişim mühendisliğini uygulamak eski sistemleri çöpe 
atıp en baştan başlamak anlamına gelir. En başa  
dönmeyi ve işi daha iyi yapmanın yollarını keşfetmeyi 
gerektirir. Değişen yeni şartlar karşısında, maliyet,  
kalite, hizmet ve hız gibi çağımızın en önemli performans 
ölçülerinde hangi çarpıcı geliştirmeleri yapabiliriz diye   
iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve  
radikal bir şekilde yeniden tasarlanması çok önemlidir.

Değişim mühendisliğinde, iş süreçleri  
hakkında şu temel sorular sorulur:

- Yaptığımız bu işi neden yapıyoruz? 
- Bu işi yapmamıza gerek var mı? 
- Bu işi neden bu şekilde yapıyoruz?
 Bu temel soruları sormak insanları, iş yapma 

tarzlarının altında yatan söze dökülmemiş kural ve 
varsayımları gözden geçirmeye zorlar. Ve çoğunlukla bu 
kuralların daha önceki zamanlar için uygun olduğu halde 

günümüz koşullarında doğru olmadığı, hatalı  
ve uygunsuz oldukları görülür. 

Değişim mühendisliğinde şirketin bir iş konusunda  
önce ne yapması gerektiği belirlenir, sonra da bunu  
nasıl yapması gerektiği düşünülür. Değişim 
mühendisliğinde emin olunan hiçbir şey yoktur.  
Varolanlar göz ardı edilir ve ne olması gerektiği araştırılır. 

Değişim mühendisliğinde değişimler radikal 
değişimlerdir. “Radikal” sıradan olmayan demektir. Bu 
sözcük iş yapma şekillerimizde yüzeysel değişiklikler 
ve ufak tefek iyileştirmeler yerine, yeniden tasarlama, 
işlerin köküne inme anlayışını ifade eder. Yani değişim 
mühendisliği mevcut olanla oyalanıp yapay değişikler 
yapmak değil, eskiyi tamamen fırlatıp atmak demektir. 
Değişim mühendisliğinde, radikal yeniden tasarım,  
varolan tüm yapıları ve prosedürleri göz ardı edip iş 
yapmanın yepyeni yollarını yaratma anlamına gelir. 
Değişim mühendisliği, işin yeniden icat edilmesi 
demektir; yani işin geliştirilmesi, iyileştirilmesi  
ya da değiştirilmesinden farklı bir şeydir.

 Değişim mühendisliği marjinal veya aşamalı 
geliştirmeler yapmak değil, performansta önemli 
sıçramalar gerçekleştirmek demektir. Eğer bir şirket 
olması gereken yerden yüzde 10 oranında geriyse, 
örneğin maliyeti yüzde 10 oranında yüksekse,  
kalitesinde yüzde 10 oranında bir düşüklük varsa ve 
müşteriye hizmet konusunda yüzde 10 oranında bir 
iyileştirmeye gereksinim duyuyorsa o şirketin değişim 
mühendisliğine ihtiyacı yoktur. Elemanlarını teşvik 
etmek ya da aşamalı kalite programları uygulamak gibi 
geleneksel yöntemlerle  bu şirket o, yüzde 10 oranındaki 
iyileştirmeyi başarabilir. Değişim mühendisliği şartların 
olağanüstü değiştiği durumlarda uygulanır. Radikal ve 
çarpıcı değişimler yapılır ve süreç yeniden yapılandırılır. 

Değişim mühendisliği organizasyonun tamamına uygu-
lanabildiği gibi sadece bir ya da bir kaç iş süreçlerine de 
uygulanabilir. Süreç işletmelerin yaptıkları iş parçalarıdır. 
Bir iş süreci ana yapıya aykırı ya da gereksiz hale gelmiş 
ise, yalnızca o sürece Re-engineering uygulamaları ya-
pılır.  Satın alma, üretim, pazarlama, dağıtım ve personel 
yönetimi gibi süreçler kritik bir gözle ve personelin katılı-
mıyla ele alınarak bir değerlemeye tabi tutulur; verimsiz 
ve etkili olmayan ve müşteri açısından bir katma değer 
oluşturmayan süreçler elimine edilir. Bu süreçler işletmenin 
Pazar değişmelerine daha çabuk ve daha etkin (amaca 
ulaştıracak tarzda) cevap verebilmesini sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlenir. Gerekirse etkin olmayan süreçlerde 
“outsourcing”-Taşeron hizmetinden de yararlanılabilir. 

YÖN-ETMEK

Özen Mensucat Genel Müdürü 
temiroglu@ozenmensucat.com

İşletmelerde 
yeniden yapılanma
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‘Öncelikle farkındalık yaratarak
işyerinde risklere dikkat çekiyoruz’

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü 
tarafından 1999 yılında kurulan İtfaiye Şefliği, halen 
22 personelle Trakya’nın en iyi altyapısına sahip 

İtfaiye Birimi olarak faaliyet göstermekte olup, yangına mü-
dahaledeki başarısıyla birlikte, verdiği yangın eğitimleri ve 
tatbikatlarla da sanayicilerimizden tam not almaktadır.  

ÇOSB’nin genç ve dinamik İtfaiye ekibinin başında olan 
ve çalışmalarıyla göz dolduran ÇOSB 
İtfaiye Şefi Kemal Terzioğlu, ‘İşletmelerde-
ki yangın sebepleri ve alınacak önlemler’ 
hakkında açıklamalarda bulundu. 
► ‘Yangını ÖnlEMEk 
sÖndÜrMEkTEn UCUZdUr’

Terzioğlu açıklamasında şu görüşlere 
yer verdi: “ÇOSB İtfaiye Ekibi olarak, önce-
likle ilgili mevzuat ışığında ve ‘Yangını ön-
lemek söndürmekten ucuzdur’ yaklaşımı 
çerçevesinde önleyici tedbirler konusun-
da işletmelerimize yardımcı olmak ve yol 

göstermek çabası içerisindeyiz. ‘Yanma; en basit 
şekliyle; oksijen, yakıt ve alev kaynağı şeklindeki yanma 
üçgeninden oluşmaktadır.’ tanımından yola çıkarsak, bütün 
yangınla mücadele önlemlerinin, bu üç etkenin en az biri 
veya ikisini bertaraf etme, sınırlandırma veya kontrol altına 
alınması üzerine kurgulandığını söyleyebiliriz. Temel faaliyet-
lerimiz de bu ana kural üzerine oturtulmuştur. Bu doğrul-

tuda, Katılımcılarımızın yangın 
raporu süreçleri dışında, yaptı-
ğımız yıllık planlı denetimlerle, 
bahsedilen yanma üçgenine engel 
olacak ilave önlemler konusunda 
farkındalık yaratmaya, risklere dik-
kat çekmeye gayret ediyoruz.  

Buna rağmen, maalesef, işlet-
melerde hatalı proses uygulamala-
rı, kullanılan makine-ekipmanların 
düzenli temizlik ve bakım görme-
mesi, bilgisizlik, dikkatsizlik, ihmal 

Çerkezköy OSB İtfaiye Şefi Kemal Terzioğlu işletmelerde 
yangın sebepleri ve alınması gereken önlemleri anlattı

Trakya’nın en iyi 
altyapısına sahip itfaiye 
birimi olarak gösterilen 
ÇOSB İtfaiye Şefi  
Kemal Terzioğlu, 
“Özellikle sanayi 
kuruluşlarında yangın 
çıkmadan alınacak 
önlemler titizlikle yerine 
getirilmeli. Gerekli 
temizlik ve bakım 
ertelenmeden yapılmalı, 
yangın olasılığına imkan 
verilmemeli” dedi. 

1980 doğumlu olan Kemal Terzioğlu, 2001 yılında Edir-
ne Meslek Yüksek Okulu Harita ve Kadastro Bölümü’nü ve 

Erzurum Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans 
Bölümünü bitirdi. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme 

Fakültesi İşletme Bölümünde Lisans eğitimini tamamlayan Ter-
zioğlu, 2017 yılında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı 
ve Güvenliği Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimini, 2021 yılının 

Temmuz ayında da Varna Hür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
İş Güvenliği Tekniği ve Yangın Önleme Teknolojisi Bölü-
münde Doktora eğitimini tamamladı.  2005 yılında ÇOSB 

Bölge Müdürlüğü İtfaiye Amirliğinde göreve başlayan 
Terzioğlu, yaklaşık 7 yıl İtfaiye Çavuşu olarak görev 

yaptı. 2013 yılından bu yana ÇOSB Bölge Müdürlüğü 
İtfaiye Şefi olarak görevinin başında olan Terzioğlu, 
bölge bünyesindeki fabrika inşaat projesi inceleme 
ve işletme ruhsatı verme işlemlerini de sürdürmek-
tedir. Terzioğlu, ekibiyle birlikte her yıl binlerce fab-

rika çalışanına da ‘Temel Yangın Eğitimi, Acil Durum 
Müdahale Ekipleri Eğitimi, Deprem Eğitimleri ve Acil 
Durum Tahliye Tatbikatı Uygulaması’ eğitimleri ver-

mektedir. Akademik çalışmalarının yanı sıra Terzioğlu,  
‘Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulun-

da Sivil Savunma İtfaiyecilik Bölümü öğrencilerine ‘Yangın 
Müdahale Teknikleri’ dersi vermektedir. 

1980 doğumlu olan Kemal Terzioğlu, 2001 yılında Edir
KEMAL TERZİOĞLU KİMDİR?

■ ÇOSB Özel Eğitim ve Kurs Biriminden Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı 40 saat İtfaiye  
Elemanı Yetiştirme Programı Sertifikası.
■ Kocaeli Üniversitesi 1. ve 2. Seviye Yangın 
Eğitici Eğitimi Sertifikası.
■ ODTÜ Doğal Afet ve Risk Yönetimi Sertifikası.
■ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar  
Su Üstü Eğitim Merkezi Yangın Eğitimi 40 saat.
■ İYEM Yangın B-C ve Yangın Yönetmeliği  
Eğitim Belgesi (Her biri 16 saat ) 
■ 1 ve 2 Yıldız Balık Adam Brövesi (CMAS) 

TERZİOĞLU’NUN ALDIĞI BELGELER

UZMANINDAN UYARILAR
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UZMANINDAN UYARILAR

vb. nedenlerle oluşan ve 
önlenebilme ihtimali yüksek-
ken tedbir alınmamasından 
dolayı ortaya çıkan yangın-
larla karşılaşmaktayız.

Bölgemizde son üç yılda 
meydana gelen yangın sayı-
larını incelediğimizde; bahar 
döneminden yaz dönemine 
geçişlerde artış olduğu 
gözlenmektedir. Bunda yaz 
ayının başlarında sıcaklığın 
artmasından kaynakla-
nan açık alan yangınları, 
makine-ekipman ve elektrik 
pano (kompanzasyon  
panosu, elektrik panoları 
vb.) yangınlarının da  
etkisi bulunmaktadır.”

Terzioğlu, açık alanlarda meydana gelen yangınlarla ilgili 
de şu görüşlere yer verdi: “Bölgemizde de açık alanlarda 
oluşan yangınların, maalesef bu yaz ülkemizin pek çok 
bölgesinde meydana gelen ve tam bir felaket halinde 
yaşanan doğal tahribat yaratan orman yangınlarında  
olduğu gibi, söndürülmemiş sigara izmariti atılması, 
sıcak havalarda mercek etkisi yaratabilecek boş şişelerin 
gelişigüzel alanlara atılması gibi ferdi hatalı tutumlar 
nedeniyle meydana geldiği görülmektedir. Bu tür vakalarla 
karşılaşılmaması için, açık alanlarda otların kurumadan 
biçilmesi ve en azından kendi bölgemizde, kendi 
çalışanlarımızda bu konudaki kişisel farkındalığın arttırılması 
konusunda yapılacak çalışmalarla risk algısının yükseltilmesi 
bu tür yangınların azalmasına da yardımcı olacaktır. ”
► İşlETMElErE UYarılar

Çerkezköy OSB İtfaiye Amiri Kemal Terzioğlu,  
işletmelere de şu uyarılarda bulundu: 

TS EN-2 standardına göre; A Sınıfı Yangınlar: Normal 
olarak kor şeklinde yanan genellikle organik yapıdaki 
katı madde yangınlarını, B Sınıfı Yangınlar: Sıvı veya 
sıvılaşabilen katı madde yangınlarını, C Sınıfı Yangınlar: 
Gaz yangınlarını, D Sınıfı Yangınlar: Metal yangınlarını,  
F Sınıfı Yangınlar ise Yağ yangılarını ifade eder. 

Son yıllarda her ne kadar önleyici tedbirler konusundaki 
ısrarlı çalışmalarımız sayesinde yıllık yangın  
sayılarında azalma olmuşsa da, bahsedilen tüm  
bu yangın çeşitleri ile maalesef karşılaşabilmekteyiz. 

Bu nedenle, yangına zemin teşkil edecek sebeplerin 
işletme ve proses bazında değerlendirilerek uygun  
tedbirlerin alınması, ilk müdahale konusunda gerekecek 
donanımlı insan kaynağı ve ekipmanın hazır bulundurulması, 
işletmeler açısından hayati önem taşımaktadır. 
► ElEkTrİk kaYnaklı Yangınlar İlk sırada

Yangın istatistiklerine bakıldığında, elektrik kaynaklı yan-
gınların oranlarının oldukça yüksek olduğu görülecektir. Bu 
nedenle, işletmelerimizde elektrik tesisatlarının, kullanılan 
makine ve ekipmanların, mutlaka ve mutlaka gereken periyot-
larda bakımlarının yapılması, temizlik gerektiren makine, hat 

vb. sistemlerin temizliklerinin yapılması,  makinelerde hareket 
sağlayan elektrikli motorların ve hareketli kısımların termal ısı 
kontrollerinin yapılması ve her bir elektrikli motorun ısı yayılım 
değerlerinin üstüne çıkması durumunda kullanılan ekipman-
ların sıcaklık seviyelerine göre bakımlarının yapılması gerek-
mektedir. Sıcak çalışan sistem ve cihazların termal ölçümleri 
de, belli periyotlarda kontrol edilmeli ve raporlanmalıdır. 

Elektrik pano ve motorlarında cebri havalandırma veya 
teknik soğutulma yapılmaması, çalışma sıcaklıklarının  
aşılmasına neden olmakta ve yangın riski oluşmaktadır.

Diğer taraftan, işletmelerimizde meydana gelen  
yangınlarda, makine-ekipman veya elektrikli aksamlarda  
bulunan kauçuk, plastik veya diğer izolasyon malzemeleri-
nin yangına katkı sağlamayan özelliklerine rağmen,  
ısıdan kaynaklı yoğun bir duman oluşturduğunu  
görmekteyiz. Oluşan bu duman da ihtiva ettiği yanmamış 
gazlar, is, plastik molekülleri, zehirleyici gazlar, tahriş  
edici gazlar ve felç edici gazların solunması durumunda,  
nefes yolunun kapanması ve boğulma riski meydana getir-
mekte ve ciddi şekilde insan hayatını tehdit etmektedir.
► Çalışanlara TEMEl Yangın EĞİTİMlErİ VErİlMElİ

Görüldüğü gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden 
vakalarla karşılaşmamak, karşılaşıldığında minimum 
hasarla atlatabilmek için; önleyici faaliyetleri her şeyin 
üzerinde önemsiyoruz. Bu nedenle alınacak tüm tedbirlere 
ek olarak, işletme İş Sağlığı ve Güvenliği tehlike çalışma 
sınıfına göre (çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli) belli 
periyotlarda çalışanlara temel yangın eğitimlerinin  
verilmesi, tahliye tatbikatlar ile personelin eğitim ve 
tecrübesinin artırılması da meydana gelebilecek yangın 
vakalarının en az hasarla atlatılmasını sağlayacaktır. 

İşletmelerimizde can ve mal güvenliği önem arz  
etmekle beraber yangın sonrası oluşacak ciddi iş ve iş gücü 
kaybı, ekonomik ve hukuksal pek çok problemi de berabe-
rinde getirebilecektir. Tek cümle ile özetlemek gerekirse; 
yangın risk haritalarımızı çıkararak, teknik uygulama ve 
donanım açısından eksikliklerimizi gidererek, bakım-temiz-
lik-eğitim-tatbikat planlamalarını yapıp uygularsak,   
oluşması muhtemel sorunların önüne geçebiliriz. 

KEMAL TERZİOĞLU KİMDİR?
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Uluslararası ve ulusal firmalara 
akredite bir laboratuvarımız var

İçimizden Biri’ köşemizin bu sayıdaki 
konuğu, Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (ÇOSB) önemli firmalarından, 

İstanbul Terbiye Boya San. ve Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kuzucu. 
Kuzucu, “Aylık 2 milyon metre kumaş  
üretim kapasitesine sahip tesisimizde 
175’in üzerinde kadrolu çalışanımızla  
ulusal ve uluslararası firmalarla  
akredite olmuş laboratuvarlarımız ve  
üretim prosedürlerimizle ülkemizin 
geleceğine yatırım yapıyoruz” dedi.

-Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin 
(ÇOSB) katılımcısı olarak İstanbul 
Terbiye’yi bize tanıtır mısınız?

- 2017 yılında yine dokuma kumaş 
sektöründe faaliyet göstermekte olan 
sektörünün öncülerinden Erka Kumaş ve 
Yılmaz Kumaşçılık ortaklığıyla güçlerimizi 
birleştirerek İstanbul Terbiye ve Boya 
firmasını kurduk. İstanbul Terbiye Boya, 

adından da anlaşılacağı üzere dokuma 
kumaşların terbiye ve boyama işlemlerinin 
yapılması amacıyla kurulmuş bir tesistir.

Fabrikamız toplam 30.000 metrekare 
arazide 18.000 metrekare kapalı alanda 
kurulu, tekstil teknolojisinde son yenilikleri 
içeren, çevreci politikalarla üretim prensibini 
edinmiş sektördeki önemli oyunculardan 
biridir. Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (ÇOSB) bulunan tesisimizde, 
genç, dinamik, kendi alanında uzman 
çalışanlarımızla dokuma, kumaş boya ve 
terbiye işlemleri ile hizmet vermekteyiz.

Yüzde 100 pamuklu kumaşlardan 
tutun, bunun yanı sıra pamuklu elastanlar, 
polyester pamuk, pes/vis tencel, pamuk 
tencel, yüzde 100 tencel, keten, naylon 
karışımlı dokunmuş kumaşları, PFD, reaktif, 
dispers, sülfür, indanthrene, indigo gibi çok 
çeşitli metodlarla üretim yapmaktayız.

-Tesislerinizde ne tür üretimler 

İstanbul Terbiye Boya San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kuzucu:

Kuzucu, “Kumaş ve 
kimyasallar stokumuza 
düştüğü andan itibaren 
tamamen dijital ortamda veri 
girişi yapılmakta ve takip 
edilmektedir. Ayrıca tüm 
aşamalarda tartım, dozajlama 
işlemlerine varıncaya 
kadar tamamı bilgisayarlar 
kullanılarak yapılmaktadır. 
Laboratuvarımız kalburüstü 
ulusal ve uluslararası 
firmalara akredite” dedi.

İÇİMİZDEN BİRİ

1959 Kırşehir doğum-
luyum. Evli ve 2 çocuk 

babasıyım. Lisans eğitimimi, 
Gazi Üniversitesi İktisat 
Bölümünde 1982 yılında 

tamamladım. Marmara 
Üniversitesinde İktisat 

üzerine Yüksek Lisans ve 
ardından Doktora yaptım. İş 
hayatımın yanında bir süre 
yarı zamanlı olarak öğretim 

görevlisi olarak üniversitede 
dersler verdim. 1982-1992 
yılları arasında Türkiye İş 

Bankası tekstil iştiraklerinde 
profesyonel yönetici olarak 
görev yaptım. 1992 yılında 

Merter’de giyime yönelik 
dokuma kumaş konusunda 

uzman Yılmaz Kumaşçı-
lık firmasını kurdum. Bu 

firmamız halen faaliyetine 
devam etmektedir. Kumaş 

koleksiyonlarını yurt içinde 
ve yurt dışında Almanya, 

İngiltere, Fransa ve Hollanda 
başta olmak üzere batı ve 

doğu Avrupa da dahil birçok 
ülkeye sunmaktadır.

1959 Kırşehir doğum
YILMAZ KUZUCU KİMDİR?
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yapıyorsunuz. Ürün yelpazeniz 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Firmanızın üretim kapasitesi, 
çalışan sayısı ve ihracat  
oranları nelerdir?

- Aylık kapasitemiz 2 milyon  
metre kumaş üretim kapasitesine 
sahip tesisimizde 175’in üzerinde 
kadromuzla ulusal ve uluslararası 
firmalarla akredite olmuş  
laboratuvarlarımız ve üretim prose-
dürlerimizle ülkemizin geleceğine 
yatırım yapıyoruz. Fabrikamız GOTS, 
OCS, GRS, RCS, Oeko-Tex sertifikala-
rına sahip olup uluslararası stan-
dartlara uygun üretim yapmaktadır.

Kumaş ve kimyasallar stokumuza düştüğü 
andan itibaren tamamen dijital ortamda veri girişi 
yapılmakta ve takip edilmektedir. Ayrıca tüm aşa-
malarda tartım, dozajlama işlemlerine varıncaya 
kadar tamamı bilgisayarlar kullanılarak yapılmak-
tadır. Su ve enerji tüketimi sınırlandırılmak üzere 
makine, kimyasal, proses seçimleri yaparak her 
üretimi kendi başına bir Ar-Ge olarak görüyoruz.

Tekstil sektöründe müşteri ihtiyaçları 
doğrultusunda yüksek kalite kumaşları, doğru 
fiyat ve doğru termin ile ticari ahlakı ön planda 
tutarak üretmek en büyük misyonumuzdur. Ayrıca, 
çalışanlarımızın yaşam standardını artırmak ve 
Avrupa’nın önde gelen tedarikçilerinden biri olmak 
vizyonuyla çalışıyoruz. Müşteri odaklı çalıştığımız 
için müşteri memnuniyetini yakalamak  
çalışma motivasyonlarımız arasındadır. 

İleri teknolojiyle şekillendirdiğimiz üretim tesisi-
mizde, dokuma kumaş terbiye ve boya hatlarımızda 
Avrupa standartlarında üretim yapmaktayız. Bunun 
yanı sıra, 2018 yılında yenilenen fizik ve kimya 
laboratuvarlarımızda dünyada ünlü markalara 
akredite edilmiş olup, ihracatçı, konfeksiyoncu 
firmalara hizmet vermekteyiz.

Bizde zaman çok önemlidir. Alınan siparişleri 
zamanında ve daha hızlı bir şekilde teslim 

edebilmek temel gayemizdir. Değişen trendler 
doğrultusunda müşteri tercihlerini ön planda 
tutuyoruz. Kaliteye önem veren şirketimiz 
müşterilerine en iyi hizmeti vermektedir. 

-Üniversite sanayi işbirliği için üniversiteler  
ile birlikte yürüttüğünüz projeler var mı? 

- Üniversitelerle işbirliği içerisinde olup stajyer 
öğrenciler kabul ederek onları tekstil terbiye sektö-
rümüze kazandırmaya çalışmaktayız. Eğitime olduk-
ça önem verip, özellikle kız öğrencilerin eğitimini 
destekliyoruz. Özelikle Trakya bölgesinde çalışan 
öğrencilerin başarılarıyla gurur duymaktayım. 

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

- İşletmemizdeki makine parkurumuzu 
teknolojinin sağladığı tüm imkanlarla yenileyerek 
çağımızın üretim sistemlerine ayak uydurmaktayız.

-ÇOSB hakkında bir şeyler  
söylemek ister misiniz?

- ÇOSB ülkemizin en gözde organize sanayi 
bölgelerinin başında gelmektedir. Yönetim  
ve organizasyonlarımızda her alanda 
sorumluluklarını yerine getiren bir yapıdır.  
Burada olmaktan mutluyuz ve gurur duyuyoruz.

İÇİMİZDEN BİRİ
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HABER MERKEZİ

IDEF’21 (15’inci Uluslararası Savunma 
Sanayii Fuarı) 17 Ağustos Salı günü, İstan-
bul Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade’nin 
açılış konuşmaları ile kapılarını açtı. 

► İHraCaTTa 3 MİlYar dOlar sınırını aşTık
15’inci Uluslararası Savunma Sanayii 

Fuarı’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Uzun bir süre 250 milyon dolara 
ulaşamayan savunma ve havacılık ihracatı 
son dönemde 3 milyar dolar sınırını aştı. 
Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı 
yüzde 80’ler seviyesinden yüzde 20’ler 
seviyesine indirmeyi başardık. Bu başarıyı 

sağlayan unsurlardan biri de sektörün Ar-
Ge’ye ayırdığı bütçenin 49 milyon dolardan 
1.5 milyar doların üzerine çıkmış olmasıdır. 
Savunma sanayiinde bugünkü ihtiyaçları 
karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, 
geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. 
Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan 
silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, 
üretimi ve satışında dünyada ilk 4 ülke 
arasında yer alıyoruz. Savunma sanayii 
alanında 19 yılda adeta devrim yaptık” dedi. 

► YaPaY ZEka TEMEllİ  
PrOJElErdE İddİalıYıZ

Yürütülen projelerin sağladığı imkanları 
hem ülke sınırlarını güvenli hale getirmek, 
hem de sınır ötesi harekatlarla bölgede 
bir güvenlik kuşağı oluşturmak için 
kullandıklarını aktaran Erdoğan şunları 
söyledi: “Savunma sanayiinde geleceğin 
teknolojileri ve araçlarına yatırım yapıyoruz. 

Dünyanın dördüncü büyük savunma sanayii fuarı  IDEF’21 17-20 Ağustos 2021 tarihleri 
arasında yapıldı. Fuara 53 ülkeden 536’sı yerli, 700’ü yabancı olmak üzere  

toplam 1.236 firma katıldı. 4 binin üzerinde ikili görüşmenin yapıldığı fuarda,  
yerli ve yabancı savunma sanayii profesyonellerinin bir araya geldiği ve ülkeler  

arası önemli işbirliklerinin gerçekleştirildiği 93 imza töreni gerçekleştirildi.
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Savunma sanayiinin  
büyük buluşması IDEF’21

15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uzun bir süre 250 
milyon dolara ulaşamayan savunma ve havacılık ihracatı son dönemde 3 milyar dolar sınırını aştı” dedi.
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Savunma sanayiinin  
büyük buluşması IDEF’21

Bilhassa yapay zeka temelli çalışan kara, 
hava ve deniz araçları konusunda iddialı 
projeler üretiyoruz. Sürü İHA’lar, insansız 
deniz araçları, insansız savaş uçakları, 
elektromanyetik toplar, lazer silahları ve 
uydu sistemleri gibi geleceğin ihtiyaçlarına 
cevap verecek projeler geliştiriyoruz.”

► 536’sı YErlİ, 700’Ü YaBanCı  
OlMak ÜZErE 1.236 FİrMa kaTıldı

Türkiye ve dünyadaki savunma sanayi 
devlerinin en önemli buluşma platformu 
olan fuara 53 ülkeden 536’sı yerli, 700’ü 
yabancı olmak üzere toplam 1.236 firma 
katıldı. Sektörde faaliyet gösteren 275 
KOBİ de fuarda yer aldı. Fuar, 68 bin 795 
sektör profesyoneli tarafından ziyaret edildi. 
Dört gün açık kalan IDEF’21, 81 ülke ve 
2 uluslararası kuruluştan 163 heyet ve 
614 heyet üyesini ağırladı. Türk savunma 
sanayiinin imkân ve kabiliyetlerinin 
uluslararası düzeyde tanıtıldığı fuara katılan 
heyetler arasında, bir cumhurbaşkanı, 
bir başkanlık konseyi başkan yardımcısı, 
bir başbakan, bir başbakan yardımcısı, 
24 bakan, 14 genelkurmay başkanı, 2 
genelkurmay ikinci başkanı, 26 kuvvet 
komutanı, 11 bakan yardımcısı, 1 müsteşar 
olmak üzere üst düzey yöneticiler yer aldı.

► 4 Bİn İkİlİ gÖrÜşME  
93 anlaşMa YaPıldı

4 binin üzerinde ikili görüşmenin yapıldığı 
fuarda, yerli ve yabancı savunma sanayii 
profesyonellerinin bir araya geldiği ve ülkeler 
arası önemli işbirliklerinin gerçekleştirildiği 
93 imza töreni gerçekleştirildi. Savunma 
sanayiine dair bilgi ve birikimler panel 
ve sunumlar ile sektör profesyonellerine 
aktarıldı. IDEF’21 kapsamında savunma 
sanayiinin önde gelen firmaları arasında yer 
alan Askerî Elektronik Sanayi (ASELSAN), 
Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN), 
Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN), Askeri 
Pil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASPİLSAN), 
Makine Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Türk 
Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ-
TAI) tarafından 9 adet panel ve sunum 
gerçekleştirildi. Sunumlar IDEF’in youtube 
kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Dünyanın en büyük 4 savunma sanayii 
fuarından biri olan ve Türk savunma sanayii 
ürünlerinin vitrine çıktığı 15’inci Uluslararası 
Savunma Sanayii Fuarı, Cumhurbaşkanlığı 
himayelerinde, Millî Savunma  
Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı  
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve 

sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım 
A.Ş. organizatörlüğünde 17-20 Ağustos 
2021 tarihleri arasında Büyükçekmece 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. IDEF’21 Savunma Sanayii 
Fuarı’nda Türkiye’de savunma sanayii 
alanında üretilen milli ve yerli, yerlileştirme 
aşamasındaki araç-gereçler tüm dünyaya 
tanıtıldı. IDEF’21, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
acil gereksinim duyduğu ama erişmekte 
güçlük çektiği araç-gereç ve mühimmatın 
hızlı bir şekilde temin edilmesi amacıyla 
başlatılan milli ve yerli savunma sanayiinin 
kaydettiği aşamayı gözler önüne serdi. 
Şimdi fuarda hangi şirket, hangi ürününü 
sergilemiş ayrıntılı şekilde bakalım.

IDEF’21

TAI’nın geliştirdiği  
Milli Muharip  

Uçak’ın (MMU)  
18 Mart 2023 tarihinde 
hangardan çıkarılması 

hedefleniyor.

Atak-2 (üstte) ve Hürjet’in ilk uçuşlarının 
18 Mart 2023’te yapılması planlanıyor. 
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► Taı’nİn gElİşTİrdİĞİ  
Mİllİ BEka PrOJElErİ sErgİlEndİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI-
TUSAŞ), Türkiye’nin milli beka projesi Milli 
Muharip Uçak’ı (MMU) IDEF’te ilk kez 
sergiledi. TUSAŞ, yüksek yerlilik oranıyla 
geliştirdiği özgün hava platformları ve uzay 
sistemi projelerine de standında yer verdi. 
TUSAŞ bu kapsamda HÜRJET Simülatörü, 
Anka, Aksungur, Atak, Atak 2, Gökbey, 
Hürkuş, Hürjet ve Türkiye’nin bekâ projesi 
5’inci nesil ana muharip uçağı Milli Muharip 
Uçak’ı sergiledi. HÜRJET Simülatörü ile 
ziyaretçilerine gerçeğe yakın bir uçuş 
deneyimi yaşatan TUSAŞ, Türkiye’nin milli 
uzay programında önemli yer tutan ve yerli 
olanaklarla geliştirilen uydu projelerini de 
IDEF’e taşıdı. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. 
Dr. Temel Kotil’in verdiği bilgiye göre dünya 
kamuoyunun önemle izlediği MMU’nun 18 
Mart 2023 tarihinde hangardan çıkarılması, 
Atak 2 ve Hürjet’in ilk uçuşlarını aynı tarihte 
yapması planlanıyor. TUSAŞ gerçekleştirdiği 
özgün projelerle, Türkiye’nin havacılık ve 
uzay alanında bağımsız savunma sanayiinin 
tesis edilmesi için sunduğu katkıyı ve geldiği 
önemli aşamayı gözler önüne serdi.

► rOkETsan, ıdEF’21’dE 9 YEnİ 
ÜrÜnÜnÜ İlk kEZ sErgİlEdİ

Özgün, güvenilir ve çığır açan roket-füze 
çözümlerinin lideri olma vizyonuyla çalışan 
Roketsan, 15’inci Uluslararası Savunma Sa-
nayii Fuarı IDEF’21’e, her biri Türk mühendis-
lerin imzasını taşıyan 9 yeni ürünüyle katıldı.

1.800’den fazlası mühendis olmak 
üzere 3.400 kişiyi istihdam eden Roketsan, 
gemilerin yakın savunması için ürettiği 
Sungur füzesini baz alarak geliştirdiği 
Levent sistemini ilk kez IDEF’21’de sergiledi. 
Levent sisteminin bu İlk konfigürasyonu, 
geminin üzerindeki elektro-optik ve radar 
sistemlerini kullanarak, ikinci konfigürasyon 
ise kendi üzerindeki radar ve elektro-optik 
sistemleri kullanarak hedefine yönelecek. 
Gemilerin her türlü saldırıya karşı yakın 
hava savunması, ağırlıklı olarak RAM ve 
Phalanx sistemleriyle gerçekleştiriliyor. 
Roketsan, MK-82 Genel Maksat Bombasının 
pilotun kontrolünde hedefine ulaşmasını 
sağlayan Laçin Güdüm Kiti, MAM-T, Sungur 
Silah Sistemi, Türkiye’nin ilk milli ağır sınıf 
torpidosu AKYA, 324 milimetrelik ORKA 
torpidosu, METE Lazer Güdümlü Mini 
Füze, 122 milimetrelik ve 230 milimetrelik 
füzelere lazer arayıcı başlık kazandırılarak 
geliştirilen TRLG-122 ve TRLG-230 füzeleri 

ve Yakın Hava Savunma Sistemi’ni (YHSS) 
ilk kez IDEF’21’de beğeniye sundu.

► HaVa saVUnMasında  
“sİPEr” BÜYÜk rOl OYnaYaCak 

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Faruk Yiğit, “Hava savunma 
sistemlerimiz, bilindiği gibi katmanlı 
sistemler. Biz bütün katmanları geliştirmek 
için çalışıyoruz. Ancak milli bir meseleden 
bahsettiğimiz için sadece Roketsan değil 
savunma sanayinin tüm paydaşlarının 
birlikte çalışması ve çözüm üretmesi 
gerekli. Şu anda hiç konuşulmayan 
sistemler de var. Belki de SİPER teslim 
edildiğinde bizim bütün katmanları milli 
sistemlerle kapladığımızı göreceksiniz” dedi. 

ROKETSAN’ın geliştirdiği  Atmaca ve SOM füzelerinde kullanılacak KTJ-
3200 Milli Turbojet Motoru’nun seri üretimini Kale grubu yapacak. Savunma 

Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay 
arasında imzalanan anlaşma gereğince bu yıl 13 motor teslimatı yapılacak.

ROKETSAN tarafından gemilerin yakın savunması  
için üretilen Levent sistemi IDEF 21’de sergilendi.
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Roketsan Genel Müdürü Murat 
İkinci de, “Roketsan Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin en büyük roket ve 
füze tedarikçisi olmayı sürdürecek. 
Bu kapsamda yeni müjdeler 
vermeye devam edeceğiz” dedi. 

► asElsan 250 ÜrÜn  
VE sİsTEMİnİ TanıTTı

ASELSAN, Türk mühendisliğinin 
ürünü olan çok geniş yelpazedeki 
250’den fazla ürününü IDEF’21’de 
sergiledi. 71 ülkeye ihracat yapan 
ASELSAN, Deniz Sistemleri, 
Hava Sistemleri, Hava Savunma 
Sistemleri, Sınır-Sahil Güvenlik 
Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, 
Elektronik Harp Sistemleri, Elektro- 
Optik Sistemler ve Silah Sistemleri 
bölümlerinde 250’den fazla ürün 
ve sistemini tanıttı. ASELSAN’ın ilk 
kez görücüye çıkardığı sistemler arasında 
Yeni Nesil İhlal Tespit Sistemi MİDAS-3, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden gelen geri dönüşler 
ile mükemmelleştirilmiş bir laser hedef 
işaretleme cihazı olan ENGEREK-2, İnsansız 
Hava Araçları için geliştirilmiş CATS Elektro-
Optik Sisteminin geliştirilmiş versiyonu 
ASELFLIR-500, yeni geliştirilmiş insansız 
kara, hava ve deniz araçları yer aldı.

► MİllİlEşTİrİlMİş ÜrÜnlEr sErgİsİ
ASELSAN, bu yıl ilk kez “Millileştirilmiş 

Ürünler” sergisi düzenledi. Fuar esnasında 
ASELSAN ile güçbirliği yapan tedarikçiler, 
tedarikçi olmaya aday sanayiciler ve KOBİ’ler 
de kendilerine ayrılan özel bölümlerde 
işbirliklerine yönelik fırsatları keşfederek, 
görüş alışverişinde bulundular. 

“Çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji 
firması olmak” vizyonunu benimseyen 
ASELSAN, sürdürülebilirlik çalışmalarına IDEF 
21’de de atıfta bulundu. Bu kapsamda stant 
alanında canlı ağaçlara ve 5 bin kökten fazla 
canlı bitkiye yer verildi. Stant malzemelerinde 
geri dönüştürülmüş/dönüştürülebilir 
malzeme seçimiyle yüzde 90’dan fazla 
oranda doğa dostu stant inşa edildi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün,  
Fuarda sergilediğimiz ürün ve sistemler  
Türk savunma sanayinin geldiği  
noktayı tüm dünyaya gösteriyor. ASELSAN’ın 
başarısı ülkemizin başarısıdır” dedi.

► UZakTan kOMUTalı sİlaH sİsTEMİ
ASELSAN Konya IDEF’2021’de açtığı 

stantta ürün ve kabiliyetleriyle ziyaretçilerini 

ağırladı. ASELSAN Konya’nın üretimini ger-
çekleştirdiği, bomba atar silahlarının entegre 
edilebildiği ve tam bağımsız elektro optik 
altyapısına sahip özgün uzaktan komutalı 
silah sistemi, IDEF’te yoğun ilgi gördü.

► HaVElsan’dan ‘dİJİTal Bİrlİk’ TakıMı
Hava Elektronik Sanayi A.Ş. (HAVELSAN), 

milli savunma amacıyla geliştirilen insansız 
hava (İHA) ve kara araçlarının (İKA) birlikte 
sürü halinde görev yapabildiği “dijital 
birlik” takımını ilk kez IDEF’21’de sergiledi. 
HAVELSAN, “dijital birlik” çalışmasını, 4 
farklı tip İHA ve 3 farklı tip İKA ile uçuş 
ve geliştirme testleriyle sürdürüyor. 
Testlerde bütünleşik otonom robotik 
sistemler geliştirilmesi kapsamında; 
sürü ve takım halinde görev yapabilen 
otonom İHA ve İKA’ların kendi aralarında 
haberleşerek ortak faaliyet icra etmesine 
yönelik yetenekler sahada deneniyor. 

HAVELSAN Dijital Birlik Takımı.
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Bu kapsamda İKA operasyonlarının İHA 
destekli yürütülmesine yönelik teknikler 
ve teknolojiler sahada test ediliyor. 
HAVELSAN, karma sürü görevleri için 
kazanılan altyapı ile “süper zeka” diye tarif 
edilen sahadaki bütünleşik robotik otonom 
sistemlerin elde ettiği veriyi harmanlayan, 
ortaya ilk bakışta fark edilmeyen veri  
ve bilgileri çıkartan sistemler  
konusundaki çalışmaları da hızlandırıldı.

Son yıllarda bir dizi özgün ürüne imza 
atan Türk savunma sanayisi şirketleri 
gündemlerine denizaltıyı aldı. HAVELSAN, 
bu kapsamda geliştirdiği Denizaltı  
Savaş Harekat Merkezi Konsept 
Tasarımı’nı ilk kez IDEF 2021’de tanıttı.
► “gElECEĞİn OrdUları:  
dİJİTal BİrlİklEr” PanElİ

IDEF’21 kapsamında 19 Ağustos 2021 
Perşembe günü “Geleceğin Orduları: 
Dijital Birlikler” paneli gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkan (SSB) Yardımcısı Celal Sami 
Tüfekci moderatörlüğündeki panelde, 
SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat 
Şeker, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, SSB Danışma ve 
Yürütme Kurulu Üyesi Tümgeneral Reha 
Ufuk Er, Savunma ve Havacılık Sanayii 
İmalatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Osman Okyay, HAVELSAN Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Prof. Dr. Hacı Ali Mantar 
konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, 
“Dijital Birlik Yeteneğinin, Siber Güvenlik 
Açısından Değerlendirilmesi”, “Dijital Birlik 
Yeteneğinin, Komuta Kontrol ve Harekat 
Fonksiyonu Yönünden Değerlendirilmesi”, 
“Dijital Birliklerin Tarihsel Gelişimi/Harp 
Tarihi Açısından İncelenmesi, Fatih Sultan 
Mehmet ve Harp Konseptinin Değişimi”, 
“Dijital Birlik Yeteneğinin, Yerli ve Milli 
Olarak Geliştirilmesi Hususunun Savunma 
Sanayi Açısından Değerlendirilmesi”, “Dijital 
Birliklerin Teşkilinde Yenilikçi Teknolojilerin 
Önemi” başlıkları ele alındı.
► MkE’dEn 76 MİlİMETrE dEnİZ TOPU

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. 
(MKE A.Ş.), şirketleşme sonrası 15’inci 
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 
IDEF 2021’de yeni ürünlerini sergiledi. 
MKE’nin 76 milimetre deniz topu ve yakın 
hava savunma sistemi elektrikli ZMA’lar 
yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Yeni 
geliştirilen çeşitli çap ve büyüklükte ağır 
silahlar MKE standında yer aldı. 

MKE AŞ, alt yüklenicilerle yaptığı çeşitli 

iş birlikleriyle bir dizi Ar-Ge projesi yürütüyor. 
Bunlardan biri de silahlı amfibi 8x8 araç 
Algan oldu. Algan ilk kez IDEF 2021’de 
sergiledi. Algan, çok yönlülüğü ve kapsamlı 
aksesuar olanaklarıyla hafif-orta kalibreli 
silah ve mühimmatların kullanımına imkan 
veriyor. Sahip olduğu hareket kabiliyetiyle 
her türlü savaş alanında görev yapabilecek 
nitelikteki Algan, ilave ekipmanlarla malzeme 
sevkiyatı, yaralı taşıma gibi  amaçlarla da 

IDEF’21

Savunma Sanayii’nin dev 
şirketleri, işbirliği protokolünün 
imzalarını attı. ASELSAN, 
TUSAŞ, ROKETSAN, 
HAVELSAN, TEI ve BMC’nin 
yer aldığı; Savunma Sanayii 
Başkanlığı ve Teknopark İstanbul 
arasında düzenlenecek “Siber 
Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka 
Programı” işbirliği protokolünde 
anlaşma sağlandı. Savunma 

Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir ve Teknopark İstanbul 
Yönetim Kurulu Başkanı  
Prof. Dr. Metin Yerebakan’ın 
katılımıyla gerçekleşen imza 
töreniyle, Siber Güvenlik 
Hızlandırma ve Kuluçka 
Programı, Türkiye’nin siber 
güvenlik alanında yerli 
ve yenilikçi teknolojilerle 
kalkınmasına ivme kazandıracak.

Siber güvenlikte işbirliği anlaşması

MKE 76 milimetrelik deniz topunu tanıttı.
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kullanılabilecek. Algan, hemen 
hemen her türlü engebeli arazide, 
bataklıkta, su üzerinde, kum 
zeminde, karla kaplı arazilerde 
görev yapabiliyor. Araç karada 6, 
suda 4 kişi taşıyabiliyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi 
A.Ş. Genel Müdürü Yasin Akdere, 
“Aldığımız geri bildirimler bizi 
mutlu etti. Böyle güzel bir 
organizasyonda yer almanın 
gururunu yaşıyoruz” dedi.

► TÜBİTak gÖZdE VE 
gÖkÇE’Yİ gÖrÜCÜYE Çıkardı

Türk savunma sanayisinin 
ihtiyaçları için çeşitli projeler 
yürüten Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma 
Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), farklı 
tipteki insansız hava araçlarıyla (İHA) kullanılmak üzere 
geliştirdiği yeni güdüm kitleri Gözde ve Gökçe’yi ilk kez 
IDEF’21’de sergiledi. Yeni kanatçık yapıları ve lazer arayıcı 
başlığın eklenmesi sayesinde hareketli hedeflere karşı 
daha etkili ve isabetli olacak GÖZDE ve GÖKÇE, KGK-
SİHA-82 ile beraber TUBİTAK SAGE’nin güdüm kitlerindeki 
bir sonraki nesli temsil edecek. Yeni güdüm kitleri; hedef 
değiştirme, lazer arayıcı başlığa entegre yaklaşma sensörü 
ve tüm hava koşullarında gece-gündüz kullanım kabiliyeti 
ile kullanıldığı platformlara daha esnek angajman 
imkanları sağlayacak. GÖZDE ve GÖKÇE, SİHA/TİHA ve 
savaş uçaklarından tekli veya çoklu salan (BRU-57 ve  
MIL STD-1760 ile uyumlu) ile 50 km/saat hızında  
seyreden hareketli hedeflere karşı kullanılabilecek.

► kUZgUn MÜHİMMMaTı FUarda
Türk savunma sanayisinin ihtiyaçları için çeşitli projeler 

yürüten TÜBİTAK, farklı tipteki insansız hava araçlarıyla (İHA) 
kullanılmak üzere geliştirdiği KUZGUN mühimmatlarını da 
sergilendi. TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, daha 
önce İHA mühimmatı olarak Lazer Güdümlü Minyatür Mü-
himmat Bozok çalıştıkla-
rını ve bu mühimmatların 
savaş uçaklarında da kul-
lanılabileceğini söyledi.

► TÜMOsan  
PUsaT HİBrİTİ 
gÖrÜCÜYE Çıkardı

TÜMOSAN’ın ürettiği 
askeri araç Pusat ve 
Pusat Hibrit ilk defa 
IDEF’21’de görücüye 
çıktı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ve Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar IDEF’21 
Uluslararası Savunma 

Sanayii Fuarı’nın  açılışı sonrasında Tümosan standını 
ziyaret etti. Erdoğan ve Akar, Pusat Hibrit’i inceledi. Pusat 
Hibrit hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Akar’a bilgi 
verildi. Aynı zamandan Alp1 motor, Alp2 motor, Alp3 motor, 
uçak durdurma sistemi, menzil arttırıcı sistem, Tmsn Marin 
5.4, Tmsn Marin 7.4, Tmsn S800 Marin, Tmsn Comon rail, 
süspansiyon sistemi, diferansiyel, transfer kutusu, tekerlek 
göbeği hakkında da Erdoğan’a detaylar aktarıldı.

Tümosan savunma sanayiinin yanında 10 seride 25 ana 
model altında 268 farklı model traktör ve 4 ürün grubunda 
280’den fazla model çeşitliliğine sahip 19 farklı zirai 
ekipman üretimiyle tarım sektörüne hizmet veriyor.

► ÖZEl MaksaTlı TakTİk TEkErlEklİ  
ZırHlı araÇların MOTOrU TÜMOsan’dan

Tümosan Genel Müdürü Halim Tosun, savunma 
sanayiindeki yerli zırhlı araç motoru aktarma organları 
arayışına yanıt vermek üzere durmaksızın çalıştıklarını 
söyledi. Tosun, 25 Aralık 2019 tarihinde FNSS ile  
imzalanan Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenicisi Sözleşmesi 
gereği TSK’ya hizmet edecek Özel Maksatlı Taktik  
Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) motorlarının montaj 
faaliyetlerine başladığını söyledi. Tosun, “İlk defa yerli 
ve milli bir motorun askeri araçlara entegrasyonunun 

planlandığı 
sözleşmeye göre, 
100 adet zırhlı 
araca Tümosan’ın 
450 ve 530 
Bg güçlerinde 
motorları entegre 
edilecek. Test ve 
nitelikliliğin 2021’in 
son çeyreğinde 
tamamlanacağı 
projede 2022 
yılının başında 
araç üstü motor 
entegrasyonunun 
başlamasını 
hedefliyoruz” dedi.●

IDEF’21

Siber güvenlikte işbirliği anlaşması

TÜBİTAK geliştirdiği  
Gözde ve Gökçe güdüm 

kitlerini IDEF 21’de sergiledi.

TÜMOSAN’ın ürettiği  
Pusat ve Pusat Hibrit araçlar
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EN BÜYÜK MÜTEAHHITLER

Uluslararası inşaat sektörü dergisi 
ENR’ın (Engineering News Record), 
tüm dünyada ekonomi çevreleri 

tarafından ilgiyle takip edilen,  
müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri 
dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri 
gelirleri esas alarak yayımladığı  
“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası 
Müteahhidi” 2021 yılı listesi açıklandı. 

Türkiye, uluslararası inşaat pazarında 
Covid-19 salgının etkisinde geçen  
2020 yılında yaşanan yüzde 11.1’lik 
daralmaya rağmen listede 40 firma  
ile yer almayı başardı. Böylece Türkiye, 
olağanüstü şartlara rağmen listede 78 
firmasıyla yer alan Çin’in ve 41 firma ile 
yer alan ABD’nin ardından üçüncü oldu. 
Türkiye’nin dünya müteahhitlik pazarından 
aldığı pay da yüzde 4.4 olarak açıklandı.

► İnşaaT PaZarı YÜZdE 11 daraldı 
ENR’nin açıklamasında Covid-19 

salgınının ortaya çıktığı 2020 yılında, 
uluslararası inşaat pazarı bir önceki yılki 
473.1 milyar ABD Doları seviyesinden 
yüzde 11’lik daralma ile 420.4 milyar 
ABD Doları’na gerilediği kaydedildi. 
Pazarda yaşanan bu daralmanın listenin 
yayımlanmaya başladığı 2003 yılından  
bu yana yıllık bazda yaşananların en 
büyüğü olduğuna ayrıca dikkat çekildi. 

ENR açıklamasında, salgınla geçen 
1.5 yılın ardından birçok uluslararası 
müteahhitlik firmasının operasyonlarını 
daha esnek hale getirecek adımlar 
attığı belirtildi. Dünya ekonomisinde 
büyümeye dönüş beklentileri kapsamında 
küresel inşaat pazarında ortaya çıkacak 
fırsatlara da işaret edilirken, ekonomiler 

Dünyanın salgın şokuyla karşılaştığı 2020 yılında Türkiye, “Dünyanın En Büyük 250 
Uluslararası Müteahhidi-2021” listesinde, 40 firma ile yer aldı. Türkiye, listede 78 firmasıyla 
yer alan Çin’in ve 41 firma ile yer alan ABD’nin ardından üçüncü oldu. Türkiye’nin dünya 
müteahhitlik pazarından aldığı pay da 18.3 milyar dolarla  yüzde 4.4 olarak açıklandı. 

Türkiye, yurtdışı müteahhitlikte
40 firmayla dünya üçüncüsü oldu
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toparlanırken altyapı yatırımlarının 
pazarı destekleyebileceğine, ancak, 
uluslararası müteahhitlerin bazıları 
için öngörülemez risklerin halen büyük 
engel oluşturduğuna dikkat çekildi. İlk 
100 arasında 7 Türk firması yer aldı 
Müteahhitlik firmalarının 2020 yılı 
uluslararası proje gelirlerine göre 2021 
yılı listesinde ilk 250 firma arasına giren 
Türk müteahhitlerinin sayısı 40 oldu. 
ENR listesinde, Covid-19’un gölgesinde 
daralan uluslararası müteahhitlik 
pazarında, Türkiye’nin firma sayısı  
ile on yılı aşkın süredir Çin’in ardından 
koruduğu ikinciliğe ABD’nin 41 firma  
ile yükseldiği dikkat çekti. 

► MÜTEaHHİTlEr rUsYa VE  
OrTadOĞU’da YOĞUnlaşTı

Türk inşaat firmalarının elde ettikleri 
18.3 milyar ABD Doları tutarında gelir 
ile Türkiye, küresel pazardan yüzde 
4.4 pay alarak ülkeler sıralamasında 
sekizinci oldu. Türk firmaların 
faaliyetleri lider pazar Rusya’nın da 
dahil edilerek değerlendirildiği Avrupa 
(8 milyar ABD Doları) ve ardından 
Ortadoğu (5.9 milyar ABD Doları) 
bölgesinde yoğunlaştı. 

► ErEn: İkİnCİlİĞİ  
aBd’YE ÖdÜnÇ VErdİk

ENR 250 listesi hakkında 
konuşan Türkiye Müteahhitler 
Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, 
şunları kaydetti: “Bir kez daha 
müteahhitlik firmalarımızın ve teknik 
müşavirlerimizin yurtdışındaki 
başarılarının, dünyaca ünlü ENR 
Dergisi tarafından tescil edilişini 
kutluyoruz. Listede, bu yıl 40 
firmamız yer almaktadır. Her geçen 
gün zorlaşan rekabet şartları, 2020 
yılından başlayarak tüm dünyayı 
sarsan salgın ve daralan pazarın 
ortaya çıkardığı olağanüstü şartlara 
rağmen firmalarımızın 
elde ettikleri bu başarı çok 
önemlidir. Firmalarımızın bu 
performansları neticesinde 
ülkemiz, Çin ve ABD’nin 
ardından dünya sıralamasında 
üçüncü olmuştur. Uzun 
süredir elimizde tuttuğumuz 
dünya ikinciliğini de bir 
firma farkla, geri almak 
üzere, bu yıl ABD’ye ödünç 

verdik. Listede yer alan 40 firmamızın 
34’ünün Birliğimiz üyesi olması bizi 
ayrıca gururlandırıyor. TMB olarak 
kendimizi yurtdışı müteahhitlik 
hizmetlerimizin merkezi olarak 
görüyoruz. Nitekim Birliğimiz üyesi 120 
firma, Türk müteahhitlerin yurtdışında 
üstlendikleri projelerin yüzde 90’ını 
temsil ediyor. Birliğimiz üyeliği hemen 
hemen tüm ülkelerde bir referans 
olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede, 
uluslararası projelere imza atmak 
üzere yurtdışına açılmayı hedefleyen 
diğer meslektaşlarımızı da Birliğimiz 
çatısı altında görmeye ve güç birliğimizi 
artırmaya davet ediyorum. Türk 
müteahhitler, tüm dünyada işlerini 
hızlı, kaliteli vegüvenilir yapmaları ile 
tanınıyor. Yaşanan zor sürece  
rağmen, müteahhitlerimizin olumlu 
imajı sayesinde hedeflerimizi 
tutturmaya devam edeceğiz.”

► HEdEF 20 MİlYar dOlar
Önümüzdeki dönemde dünya 

ekonomisinde toparlanmayı 
destekleyecek büyük altyapı projelerinin 
hayata geçirileceğini söyleyen TMB 
Başkanı Eren, “Bu nedenle salgın 
öncesinde ortaya koyduğumuz 
yurtdışında kısa vadede 20 milyar ABD 
Doları büyüklüğünde yıllık yeni projeye 
ulaşma hedefimiz sürüyor. Orta vadede 
ise yurtdışında yıllık 50 milyar dolarlık 
yeni proje üstlenmeyi hedefliyoruz. 
Müteahhitlerimiz ve müşavirlerimizin 
uluslararası başarıları, hizmet ve mal 
ihracatımızda da artış ile ekonomimize 
daha fazla döviz girdisi sağlanması 
ve Türk işgücüne daha çok istihdam 
olanağı yaratılması anlamına geliyor. 
Küresel başarılarımız, ekonomimiz  
için önemli bir kaynak oluşturuyor.  
Bu başarının, ülkemize daha  
güzel günler için umut ve güç 
sağlamasını diliyoruz” dedi.

EN BÜYÜK MÜTEAHHITLER

TÜRK MÜTEAHHİTLERİN 
KÜRESEL LİG SIRALAMASI-2021
SIRA FİRMA 2021 2020

1 RÖNESANS 28 23
2 LİMAK 56 61
3 ANT YAPI 57 80
4 YAPI MERKEZİ 68 78
5 ENKA 70 86
6 TEKFEN  80 65
7 ONUR  92 116
8 TAV 101  84
9 NUROL 102 109

10 ESTA 115 129
11 GÜLERMAK 122 124
12 ASLAN  125 -
13 SEMBOL 133 -
14 KUZU 136 142
15 KOLİN 137 94
16 YÜKSEL 144 118
17 ESER 145 158
18 IC İÇTAŞ 151 157
19 ÇALIK 157 171
20 İLK 158 213
21 GAP 162 216
22 POLAT YOL 163 203
23 ALARKO 165 189
24 DEKİNSAN 168 137
25 GÜRBAĞ 181 182
26 TEPE 183 179
27 MAKYOL 185 227
28 METAG 188 180
29 ÜSTAY 198 222
30 YENİGÜN 201 197
31 SUMMA 203 166
32 GAMA 204 212
33 NATA 205 217
34 CENGİZ 206 219
35 MBD 212 229
36 FEKA 215 -
37 IRIS 222 -
38 SMK 223 236
39 STFA 238 218
40 DOĞUŞ 239 165

Erdal Eren
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Geleceğin tahkim avukatları önce 
arabuluculuk sonra ‘tahkim’de yarıştı

İstanbul Tahkim 
Merkezi (ISTAC) 
üniversiteli 

genç hukukçuları bu yıl da pandemi 
koşullarında çevrimiçi platformda 
kurgusal dava yarışmasında 
buluşturdu. Genç ISTAC platformu 
tarafından organize edilen “5. 
Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması” 
(GTAY) üç gün süren farazi duruşma 
maratonuna sahne oldu. Yarışmanın 
finalinde karşı karşıya gelen 
takımlardan Ankara Üniversitesi 
birinciliği, Bahçeşehir Üniversitesi 
ikinciliği, İstanbul Üniversitesi 
üçüncülüğü kazandı. 

Genç ISTAC’ın artık geleneksel 
hale gelen yarışması bu yıl ilk kez 
“Med-Arb” (Arabuluculuk-Tahkim) 

formatında iki aşamalı olarak 
organize edilirken, 5. GTAY’ın ilk 
aşaması arabuluculuk yarışmasının 
ardından gerçekleştirilen yarışmanın 
ikinci aşamasında, üniversite 
takımları üç gün boyunca birincilik 
hedefiyle mücadele verdi.

► akınCı: YarışMaYa 
kaTılanlar Bİr adıM ÖndE

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Ziya Akıncı, yarışmanın finalinde 
yaptığı konuşmada geleceğin tahkim 

hukukçularına şu mesajları verdi: 
“ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı 
Yarışması’nı kurulduğundan beri 
düzenliyor ve çok önem veriyor. 
Şunu da memnuniyetle ifade etmek 
isterim; dünyada arabuluculuk ve 
tahkim yarışmasını birlikte düzenleyen 
ilk ve tek kurum biziz. Dolayısıyla 
üniversiteli arkadaşlarımız gerçeğe 
çok yakın bir müzakere ve dava 
ortamı yaratılarak, önce uyuşmazlığı 
arabuluculuk yöntemiyle çözmeye 
çalıştılar, daha sonra aynı uyuşmazlık 
hakkında tahkime giderek hakem 
heyeti önünde iddia ve savunmalarını 
dile getirip uyuşmazlığı çözüme 

Genç ISTAC tarafından düzenlenen dünyanın ilk med-arb yarışmasına 218 hukuk fakültesi öğ-
rencisi  katıldı. Pandemi koşullarında online (çevrimiçi) platformda gerçekleşen 5. “Geleceğin 
Tahkim Avukatı Yarışması”nın birincisi, arabuluculuk aşamasını da kazanan Ankara Üniversi-
tesi takımı oldu.  Bahçeşehir Üniversitesi ikinciliği, İstanbul Üniversitesi üçüncülüğü kazandı.

ISTAC
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ulaştırdılar. Yarışmaya 
katılan arkadaşlarımız 
çok önemli bir 
başarıya imza 
attılar ve şimdiden 
burada bulunmayan 
arkadaşlarının önüne 
geçtiler, hepsi bu 
yarışmanın kazananı 
oldular.”

► YÜZ YÜZE 
dUrUşMalara 
gEÇTİk

Başkan Ziya Akıncı, 
Covit 19 salgınının 
en yoğun olduğu, 
sokağa çıkamadığımız 
dönemde dahi ISTAC’ın 
yargılamaları durdurmadığını hatırlatırken, tahkim yargı 
dünyasında normalleşme sürecinin artık uzak olmadığını 
umduklarını söyledi. Akıncı şöyle konuştu: “Pandemi 
döneminde dosyalarımız devam etti, yeni dosyalar aldık, 
kararlar çıkardık. Yani, ISTAC olarak yargılamaya hiç 
ara vermedik. Salgın başlar başlamaz hemen çevrimiçi 
duruşma kurallarımızı yaptık, duruşmalarımızı online 
olarak sürdürdük. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın 
koşullarında gerçekleştirdiğimiz bu yarışmada üniversite 
takımları çevrimiçi duruşma sistemini deneyimledi. Çünkü 
pandemi sürecinde artık online etkinlik modeli hayatımızın 
bir parçası oldu. Tabii ki iyimser olmakta yarar var, aşı 
kampanyaları sayesinde çok daha iyi günler bekliyor bizi... 
O sebeple yeni tahkim duruşma tarihleri artık fiziksel 
duruşma olarak verilmeye başlandı, bundan sonra yine 
fiziksel duruşmalara dönmemiz yakın diye düşünüyoruz. 
Gelecek yıl düzenleyeceğimiz yarışmamızı da inşallah 
eskiden olduğu gibi fiziksel ortamda gerçekleştireceğiz.”

► şarlan: HıZlı kararla İkİ YÖnlÜ aVanTaJ
İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Av. 

Bülent Şarlan da konuşmasında genç yarışmacılara 
avukatlık mesleği açısından tahkimin önemini anlattı. 
Tahkim avukatlığının genç hukukçular için yarattığı kariyer 
fırsatlarına değinen Şarlan, Genç ISTAC yarışmasının 
yarattığı tecrübe pratiğinin önemine vurgu yaptı. Şarlan, 
“Biliyoruz ki ülkemizde bir davanın sonuçlanması ve 
kesin hükme bağlanması yıllar sürmekte, aynı zamanda 
çok maliyetli olabilmektedir. Yerel mahkemenin vereceği 
karar, arkasından istinaf ve temyiz süreci ortalama 5-6 
yılı alabiliyor. Oysa tahkimde hem hızlı yargılama imkanını 
hem de uzman kişilerin hakem olarak görev yaptığı ve 
mahkeme harçlarıyla kıyaslandığında çok daha hesaplı 
diyebileceğim bir uyuşmazlık çözüm yöntemini görmekteyiz.  
Ayrıca kısa sürede alınan kesin hüküm niteliğindeki tahkim 
kararlarının hızlı bir şekilde icra edilebilir olmasının da çok 
önemli avantajlar getirdiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu sayede 
meslektaşlarımız tahkim sonucunda elde edecekleri hızlı 
kararla iki yönlü avantaj elde ediyorlar; hem müvekkillerinin 

memnuniyetini hızlı 
bir süreçte sağlama 
imkanları oluyor, 
hem de avukatlık 
mesleğini icra 
ederken vekalet 
ücretlerine kısa 
sürede ulaşma fırsatı 
buluyorlar” dedi.

► EkMEn: 
FEsTİVal 
HaVasında gEÇTİ

ISTAC Genel 
Sekreteri Av. Yasin 
Ekmen de 5. Gelece-
ğin Tahkim Avukatı 
Yarışması’nın yine 
festival havasında 

geçtiğini ve tüm katılımcı takımların mesleki açıdan önemli 
tecrübeler kazandığını vurguladı. Henüz öğrencilik aşama-
sında bir uyuşmazlık çözümünün her aşamasında bulun-
manın kazandırdığı mesleki özgüveni hukuk öğrencileri 
için önemli bir avantaj olarak değerlendiren Ekmen, “Tüm 
yarışmacıları geleceğin tahkim avukatı olarak görüyoruz.  
ISTAC sizin de kurumunuz. Merkezimiz bünyesinde  
kütüphanemiz kuruldu, ISTAC Akademi de pandemi  
sonrasında daha aktif hale gelecek. ISTAC’ın kapısı  
genç hukukçularımıza her zaman açık” mesajını verdi.

► 218 ÜnİVErsİTE ÖĞrEnCİsİ kaTıldı
Yarışmanın final duruşmasında ISTAC Başkanı Prof. Dr. 

Ziya Akıncı, TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem 
Akipek Öcal ve Av. Aslı Budak hakemlik yaptı. Türkiye ve 
KKTC’den 218 üniversite öğrencisinin katıldığı 5. Geleceğin 
Tahkim Avukatı Yarışması’nın olay metni Hergüner Bilgen 
Özeke Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlandı. Ayrıca 
Marmara Üniversitesi Kurgusal Dava Kulübü tarafından 
üniversite takımları için GTAY Ön Hazırlık Yarışması 
düzenlendi. Av. İdil Elvin Çavuş, Av. Aykut Ceylan ve  
Zeren Liman’dan oluşan GTAY Komisyonunun emek 
verdiği 5 aylık yarışma maratonu 11 Temmuz pazar günü 
gerçekleşen final duruşmasıyla noktalanırken, yarışma 
sonuçları GTAY Komisyonu Başkanı İdil Elvin Çavuş 
tarafından açıklandı. Yarışmanın arabuluculuk  
aşamasında olduğu gibi tahkim aşamasında da Ankara 
Üniversitesi birinciliği kazandı. Ankara Üniversitesi ekibi aynı 
zamanda “En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü”nün sahibi oldu. 

5. GTAY’da ikincilik Bahçeşehir Üniversitesi’nin, 
üçüncülük İstanbul Üniversitesi’nin oldu. “En İyi Dava 
Dilekçesi Ödülü”nü de aynı puanları alan Bahçeşehir 
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karma Takım (Doğuş 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) paylaştı.  
“Geleceğin Tahkim Avukatı Ödülü”ne ise İhsan Doğramacı 
Bilkent Üniversitesi’nden Özgür Kurt sahip oldu.   
Yarışma birincisi takıma 9.000 TL, ikinci takıma 6.500 TL, 
üçüncü takıma 4.000 TL para ödülü verildi. ●

ISTAC

ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, pandemi koşulların-
da çevrimiçi duruşmalarla tahkim davalarında devamlılığı 

sağladıklarını, ISTAC’ın geneleksel yarışmasını da salgın 
sürecinde çevrimiçi formatta gerçekleştirdiğini söyledi. 
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TOBB EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK 2021 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON

15.09.2021 17.09.2021 Enerji 2021 Enerji Üretim, İletim ve Dağıtım Konferans ve Fuarı İstanbul  İstanbul Kongre Merkezi  Sedef Fuar
15.09.2021 17.09.2021 Hazır Giyim Premiere Vision İstanbul  Hazır Giyime Yönelik Kumaş ve Aksesuarlar Avrasya Gösteri Merkezi International Fashion Fair
15.09.2021 19.09.2021 Tarım ve Hayvancılık “Samsun Tarım Fuarı 2021 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı”	 Tüyap Samsun Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
15.09.2021 17.09.2021 Hazır Giyim Fashion Prime “4. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık
16.09.2021 18.09.2021 Gıda Lojistik Interfresh Euroasia /Meyve, Sebze ve Mamülleri, Tarım, Ambalaj, Lojistik Fuarı Antalya Fuar Merkezi Antexpo Fuarcılık
16.09.2021 19.09.2021 Züccaciye Züchex 31. Uluslararası  Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tarsus Turkey Fuarcılık
16.09.2021 19.09.2021 Tarım ve Hayvancılık Uşak 6. Ege Tarım ve Hayvancılık, Süt Teknolojileri, Çiftlik 	
   Ekipmanları, Tarım Makineleri, Sera Teknolojileri Fuarı Kemal Öz Çok Amaçlı Fuar Alanı GL Platform Fuar Hizmetleri 
16.09.2021 19.09.2021 Enerji Van Güneş Enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Fuarı Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi Ajans Asya Fuarcılık 
16.09.2021 19.09.2021 Tarım Teknolojileri AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı Gölbaşı Fuar Alanı İnfo Uluslararası Fuarcılık
16.09.2021	 19.09.2021	 Mücevherat	 Mezopotamya Kuyum Fuarı Mücevherat,Gümüş, Gözlük ve Saat Aksesuarları	 Mezopotamya Fuar  Merkezi ALZ Grup Uluslarası Fuarcılık
18.09.2021 26.09.2021 Doğa sporları Marmara Denizcilik, Tekne, Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarı Pendik Marintürk Marina Anadolu Ekspo Fuar
18.09.2021 26.09.2021 Sanat Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı  Lütfü Kırdar Kongre Salonu  İkon Fuarcılık
18.09.2021 26.09.2021 Yayıncılık Uluslararası CNR Kitap Fuarı Yayıncılık, E-Yayıncılık ve Teknolojileri İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
22.09.2021 24.09.2021 Restorasyon Yapex Restorasyon, Kültür  Mirası ve Koruma Fuarı Avrasya Gösteri Merkezi Akdeniz Reklamcılık
22.09.2021 26.09.2021 Evlilik MAREXPO’21 Mardin Mobilya Beyaz Eşya Evlilik Hazırlıkları ve Moda Fuarı Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık
22.09.2021 25.09.2021 Peyzaj Flora Expo Antalya Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri 	 Antalya Fuar ve Kongre Merkezi HYF Fuarcılık
22.09.2021 25.09.2021 Tarım ve Hayvancılık 16. Trakya Lüleburgaz Tarımtech Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı Lüleburgaz Fuar Merkezi Renkli Fuarcılık
22.09.2021 24.09.2021 Mozmetik Cosmetics Home Care Ingredients 2021 İstanbul Fuar Merkezi  Artkim Fuarcılık
22.09.2021 24.09.2021 Gıda Food & Nutritional Ingredients 2021 4. Uluslararası Gıda, 	
   Beslenme Bileşenleri, İçerikleri Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Artkim Fuarcılık
22.09.2021 24.09.2021 İlaç ve Medikal Pharmaist 2021 İlaç Bileşenleri, Hammaddeler ve Teknolojileri  İstanbul Fuar Merkezi  Artkim Fuarcılık
22.09.2021 25.09.2021 Güneş Enerjisi Solar İstanbul - Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, 	
   Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı İstanbul Fuar merkezi TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık	
22.09.2021 26.09.2021 İnşaat 3. MARBUILDS’21 Mezopotamya-Mardin Yapı Grubu İnşaat Tadilat Fuarı 	 Movapark Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık
22.09.2021 26.09.2021 Tarım ve Hayvancılık 7. MAGROTEX’21 Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 	 Movapark Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık 
23.09.2021 26.09.2021 Pet Pet İzmir Fuarı, Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarları Fuar İzmir - Gaziemir Tema Fuarcılık
23.09.2021 26.09.2021 Tarım ve Hayvancılık Batman Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Batman Fuar ve Sergi Alanı Us Fuarcılık
24.09.2021 03.10.2021 Kitap ve Süreli Yayınlar Manisa Kitap Fuarı Manisa Bel. Fuar Merkezi SNS Fuarcılık
28.09.2021 30.09.2021 Tekstil BURSA TEXTILE SHOW (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı)	 Atatürk Kongre Merkezi Merinos KFA Fuarcılık
29.09.2021 02.10.2021 Demir Çelik Metalexpo Eurasia - İstanbul Demir, Çelik ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Sky Fuarcılık
29.09.2021 02.10.2021 Promosyon Promosyon Show İstanbul Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Sky Fuarcılık
29.09.2021 02.10.2021 İklimlendirme ISK-SODEX  2021 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, 	
   Yalıtım, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı	 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Honnever Messe Sodeks 
29.09.2021 02.10.2021 Ayakkabı  AYMOD 26. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
30.09.2021 03.10.2021 Kozmetik İstanbul Beauty and Wellness Show İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık 
30.09.2021 03.10.2021 Spor Sports & Wellness Show Spor Aletleri, Zayıflama Cihaz Ürün ve Ekipmanları İstanbul Fuar Merkezi  Pozitif Fuarcılık
30.09.2021 03.10.2021 Tarım ve Hayvancılık Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Şanlıurfa Fuar  Merkezi Start Fuarcılık
30.09.2021 03.10.2021 Turizm 11. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm Kongre ve Fuarı Van Expo Fuar  Merkezi Ajans Asya Fuarcılık
30.09.2021 03.10.2021 Kozmetik Cosmo Hair Expo Kozmetik Saç ve Kuaför Ekipmanları Fuarı Antalya Fuar Merkezi Gold Stant Fuar Org. 
30.09.2021 03.10.2021 Kozmetik Antalya Beautylife Expo Güzellik&Bakım, Kozmetik, Spa&Sağlık ve Estetik Antalya Fuar Merkezi Gold Stant Fuar Org. 
01.10.2021 03.10.2021 Tarım ve Hayvancılık 10. Biga Tarım, Hayvancılık Sanayi ve Gıda Fuarı Biga Kapalı Pazar Yeri  Renkli Fuarcılık 
02.10.2021 10.10.2021 Boat Show Eurasia Tekne ve Tekne Ekipmanları, Broker Firmaları, Marin Aksesuarları Viaport Marina  Tuzla Via Fuarcılık
04.10.2021 09.10.2021 Dekorasyon	 (MODEF EXPO 2021) 45. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 	 İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı Modef Fuarcılık
05.10.2021 10.10.2021 Kamp ve Karavan Araçları Camp & Caravan Istanbul 2021 Kamp ve Karavan Araçları İstanbul Fuar Merkezi  Pozitif Fuarcılık 
05.10.2021 05.10.2021 Studyexpo Yurtdışı Eğitim Fuarı Sheraton Ankara Hotel Study Expo Fuarcılık
05.10.2021 09.10.2021 Tarım “Burtarım 2021 Bursa 19. Uluslararası Tarım, Tohumculuk ve Süt Endüstrisi Fuarı	 Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
05.10.2021 09.10.2021 Hayvancılık Bursa 14. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
05.10.2021	 10.10.2021	 Dekorasyon  “Çukurova Mobilya - Dekorasyon  Fuarı   Adana Fuar Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık
05.10.2021 07.10.2021 Revizyon 5. Proses Zirvesi ve Sergisi-Fabrikalarda Revizyon Viaport Marina  Tuzla ST Alternatif Fuarcılık
05.10.2021 07.10.2021 Enerji 2. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi Viaport Marina  Tuzla ST Alternatif Fuarcılık
05.10.2021 09.10.2021 Mobilya “K.MOB 2021 Kayseri 10. Mobilya Fuarı” Kayseri OSB Tüyap Tüm Fuarcılık
05.10.2021 07.10.2021 Üretim Teknolojileri 6. Robot Yatırımları  Zirvesi ve Sergisi Viaport Marina  Tuzla ST Alternatif Fuarcılık
06.10.2021 10.10.2021 El Sanatları Craft İstanbul Yöresel ve Geleneksel El Sanatları Fuarı Avrasya Gösteri Merkezi Atis Fuarcılık 
06.10.2021 09.10.2021 Şehircilik Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım
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06.10.2021	 08.10.2021	 	 5. Cleanroom Uluslararası Temiz Oda Teknolojisi, Bakım ve Donanımları Fuarı Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Akdeniz Reklamcılık
06.10.2021 08.10.2021 İlaç Endüstrisi 3. PHARMANEXT “Uluslararası İlaç Endüstrisi, Teknolojileri ve Bileşenleri Fuarı” Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Akdeniz Reklamcılık
06.10.2021 08.10.2021 Biyoteknoloji 5. BIOTECNICA “Uluslararası Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı” Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Akdeniz Reklamcılık
06.10.2021 08.10.2021 Laboratuvar 4. ANALYTECH “ Uluslararası Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri Fuarı” Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Akdeniz Reklamcılık
06.10.2021 09.10.2021 Promosyon CNR Promexpo Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık 
06.10.2021 09.10.2021 Aydınlatma İstanbullight, 13. Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi UBM İstanbul Fuarcılık
07.10.2021 10.10.2021 Mücevherat “İstanbul Jewelry Show Ekim 2021 Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı” İstanbul Fuar Merkezi  UBM Rotaforte Fuarcılık
09.10.2021 17.10.2021 Deniz Araçları CNR Yacht Festivali 2021 Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık 
09.10.2021 13.10.2021 Orman Ürünleri “WOODTECH 2021 34. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri Fuarı     Tüyap Fuar  Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık 
09.10.2021 13.10.2021 Orman Ürünleri “INTERMOB 2021 23. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, 	
   Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
10.10.2021 10.10.2021 Eğitim Studyexpo Yurtdışı Eğitim Fuarı Dedeman Bostancı Hotel Study Expo Fuarcılık
13.10.2021 16.10.2021 Madencilik MINEX “9. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
13.10.2021 15.10.2021 Enerji EIF 2021 14. Uluslararası Enerji Kongresi ve Enerji Depolama Teknolojileri Fuarı	 Anfaş Antalya Fuar Merkezi Domino Fuarcılık 
13.10.2021 16.10.2021 Ulaştırma ROAD2TUNNEL - 5.Uluslararası Karayoları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
14.10.2021 16.10.2021 Kozmetik 2. Beauty İstanbul, Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Hammadde Fuarı İstanbul Kongre Merkezi  İpekyolu Uluslararası Fuarcılık
14.10.2021 17.10.2021 İş Güvenliği Isaf Safety & Health Fuarı 10. Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Marmara Tanıtım Fuarcılık
14.10.2021 17.10.2021 Teknoloji IMEX İstanbul Fuarı 2. Teknoloji ve Bilişim Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Marmara Tanıtım Fuarcılık
14.10.2021 17.10.2021 Siber Güvenlik Isaf Cyber Security Fuarı 10. Uluslararası Siber Güvenlik Bilgi ve Ağ Güvenliği  İstanbul Fuar Merkezi  Marmara Tanıtım Fuarcılık
14.10.2021 17.10.2021 Akıllı Binalar 10. Uluslararası Akıllı Yaşam ve Akıllı Binalar Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Marmara Tanıtım Fuarcılık 
14.10.2021 17.10.2021 Yönetim Sistemleri Smartex Fuarı Akıllı Yaşam, Akıllı Şehirler ve Akıllı Yönetim Sistemleri İstanbul Fuar Merkezi Noya Fuar
14.10.2021 16.10.2021 Alüminyum ALUEXPO 2021 7. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Hannover Messe Ankiros 
15.10.2021 24.10.2021 Süreli Yayınlar 11. Antalya Kitap Fuarı Cam Piramit  Fuar Merkezi NAP Fuarcılık
19.10.2021 24.10.2021 Mobilya CNR İMOB 2021 - İstanbul Mobilya Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
20.10.2021 23.10.2021 Kauçuk ve Plastik   CNR KAUÇUK Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık 
20.10.2021 23.10.2021 Makina Değirmen Makinaları Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık 
20.10.2021 23.10.2021 Otomotiv Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanları İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık A.Ş.
20.10.2021 23.10.2021 Mermer Bursa 7. Uluslararası Blok Mermer Fuarı 2021 Blok Mermer, 	
   Doğaltaşlar, Dekoratif , İş Makineleri Ve Ekipmanları Tüyap Bursa Fuar  Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
20.10.2021 23.10.2021 Ambalaj  27. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı “Avrasya Ambalaj 2021 Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
20.10.2021 23.10.2021 Gıda ve İçecek  “FOOD-TECH EURASIA 2021 16. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
20.10.2021 24.10.2021 Yöresel ve Coğrafi Ürünler YÖREX - Yöresel Ürünler Fuarı Antalya Fuar Merkezi  Expoloji Uluslararası Fuarcılık
20.10.2021 23.10.2021 Mermer ve Doğaltaş Makineleri Marble Tech İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
21.10.2021 24.10.2021 Güzellik ve Bakım “Start Beauty İzmir Expo Saç, Kozmetik, Spa&Wellness ve Parfümeri Estetik Fuar İzmir - Gaziemir Start Fuarcılık
21.10.2021 23.10.2021 Çevrecilik Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı IFAT Eurosia 2021 İstanbul Fuar Merkezi 
21.10.2021 24.10.2021 Evcil Hayvan Ürünleri Petzoo Türkiye Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Ulusal Fuarcılık 
21.10.2021 24.10.2021 Tasarım Yerli Yabancı Firma ve Şahısların Tasarım Ürünlerinin Sergilenmesi Yapı Kredi Bomontiada IDF Uluslararası Fuarcılık 
21.10.2021 24.10.2021 Tekstil Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri, Yan Sanayi ve Aksesuarları İstanbul Fuar Merkezi ECR Fuarcılık
21.10.2021 24.10.2021 Evlilik Hazırlıkları Diyarbakır Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı Mezopotamya Fuar Merkezi Start Fuarcılık 
22.10.2021 31.10.2021 Kitap Osmaniye Kitap Fuarı Osmaniye Fuar Alanı Vav Fuarcılık 
22.10.2021 24.10.2021 Ağız ve Diş Sağlığı  Greatist Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı Grand Cevahir Kongre Merkezi Vestiyer Akademi Fuarcılık
27.10.2021 30.10.2021 Ayakkabı İstanbul Ayakkabı Fuarı II Tüyap Fuar  Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 
27.10.2021 28.10.2021 Turizm Antalya Turizm Fuarı Anfaş Antalya Fuar Merkezi GMT Fuarcılık
28.10.2021 30.10.2021 Veri Merkezleri ve Teknolojiler DCF - Veri Merkezi Fuarı ve Konferansı İstanbul Fuar Merkezi Federal Fuar ve Kongre Yönetimi
28.10.2021 31.10.2021 Evcil Hayvan, Pet Show 2021 Evcil Hayvan, Ürün, Aksesuar ve Veterinerlik Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap İhtisas Fuarları
28.10.2021 31.10.2021 Tekstil Pamuk, İplik, Kumaş, Tekstil Aksesuarları, Tekstil Teknolojileri EGS Park Fuar Merkezi Termin Fuarcılık 
30.10.2021 31.10.2021 Medikal Mezopotamya Eczacılık ve Sağlık Fuarı Mezopotamya Fuar Merkezi Diyarbakır Fuarcılık
02.11.2021 06.11.2021 Tarım 15. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı	 Tüyap Adana Fuar Merkezi  Tüyap Adana Fuarcılık 
02.11.2021 06.11.2021 Seracılık 15. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk Fuarı Tüyap Adana Fuar Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık 
02.11.2021 04.11.2021 Dekor ve Dizayn  Decode - Dekor ve Dizayn Fuar ve Konferansı İstanbul Kongre Merkezi Hannover Fairs Turkey Fuarcılık	
02.11.2021 06.11.2021 Banyo, Mutfak UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
03.11.2021 07.11.2021 Evlilik MAREXPO’21 Mardin Mobilya Beyaz Eşya Evlilik Hazırlıkları ve Moda Fuarı Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık
03.11.2021 05.11.2021 Ayakkabı 11. Eksposhoes Antalya Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı Granada Luxury Belek Congress Center EKS Fuarcılık
03.11.2021 06.11.2021 Kapı, Kepenk “Avrasya Kapı 2021 13. Uluslararası Kapı, Kepenk, Kilit, Panel, Fuarı” Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık 
03.11.2021 06.11.2021 Cam ürünleri “Avrasya Cam 2021 11. Uluslararası Cam Ürünleri ve Uygulamaları Fuarı” Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
03.11.2021 06.11.2021 Pencere, Panjur “Avrasya Pencere  2021 22. Uluslararası Pencere, Panjur Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
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03.11.2021 06.11.2021 Konfeksiyon Makinesi  27. Uluslararası Konfeksiyon Makineleri, Nakış Makineleri Fuarı” Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
03.11.2021 06.11.2021 Döşemelik Kumaşlar Döşeme Endüstrisi, Döşemelik Kumaşlar, Malzeme ve Aksesuarları Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
03.11.2021 05.11.2021 Sağlık HIMSS Avrasya  Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı	 Pullman Hotel & Convention Center Ekspoturk Fuarcılık
03.11.2021 07.11.2021 Sanat 2. İstanbul Sanat Antika ve Kitap Fuarı İstanbul Kongre Merkez Demos Endüstri Fuarcılık
04.11.2021 07.11.2021 Tarım ve Hayvancılık Kayseri Tarım Fuarı ve Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Atlas Uluslararası Fuarcılık 
04.11.2021 07.11.2021 Tarım ve Hayvancılık  11. Balıkesir Gönen Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı Gönen Kapalı Pazar Yeri Renkli Fuarcılık
04.11.2021 07.11.2021 Yapı Malzemeleri  Ege Yapı Fuarı 2021- 2.Yapı Malzemeleri ve Teknoljileri Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir Tüyap Tüm Fuarcılık 
04.11.2021 07.11.2021 İklimlendirme Ege IHS 2021 - Isıtma, Havalandırma ve Soğutma Teknolojileri Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir Tüyap Tüm Fuarcılık
 04.11.2021 07.11.2021 Gayrimenkul  Ege Gayrimenkul Fuarı 2021 - Konut, İşyeri, Arsa, Yatırımı ve Finansmanı Fuarı  Fuar İzmir - Gaziemir Tüyap Tüm Fuarcılık
 04.11.2021 07.11.2021 Tarım ve Hayvancılık  Manisa 15. Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Manisa Bld. Fuar Merkezi SNS Fuarcılık
 04.11.2021 06.11.2021 Spor Ürünleri İstanbul Maraton ve Spor Fuarı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi Thor Expo Fuarcılık
04.11.2021 07.11.2021 Kişisel Bakım  Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı  CNR Expo Mersin Yenişehir  Pozitif Fuarcılık
05.11.2021 08.11.2021 Mücevherat Mezopotamya Kuyumculuk, Kuyum Makinaları ve Franchise Fuarı Mezopotamya Fuar Merkezi ALZ Grup Uluslarası Fuarcılık
06.11.2021 07.11.2021 Eğitim Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları  İstanbul Kongre Merkezi  Akare Fuarcılık
10.11.2021 14.11.2021 Tarım ve Tarım Makineleri Mersin Agrodays - 16. Mersin Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı  Expo Mersin Yenişehir Pozitif Fuarcılık
10.11.2021 13.11.2021  Win Eurasia 2021 Otomasyon, Hidrolik, Elektronik, Sac İşleme, Kaynak, İç lojistik	 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi	 Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 
10.11.2021 12.11.2021 Lojistik Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Eko MMI Fuarcılık
10.11.2021 13.11.2021 Havacılık Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Saha Expo Fuarcılık
10.11.2021 13.11.2021 Yazılım Yazılım Endüstrisi ve Sanayisi Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi ALZ Grup Uluslarası Fuarcılık
10.11.2021 13.11.2021 Ayakkabı ve Deri Ürünleri  BURSAF / 5. Bursa Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Network Fuarcılık
 10.11.2021 12.11.2021 Gaz, Petrol, Madeni Yağ	 İstanbul Oil&Gas Petrol, Lpg, Madeni Yağ, Ekipman ve Teknolojileri İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
11.11.2021 13.11.2021 Belediye Ekipmanları Antalya City Expo 9. Şehircilik&Teknolojileri Fuarı Antalya Fuar Merkezi Aktüel Expo Uluslararası Fuarcılık	
11.11.2021 13.11.2021 Bilişim Mobilefest Yazılım ve Bilişim Hizmetleri - Uzay ve Havacılık İstanbul Kongre Merkezi  HIS Fuarcılık
 11.11.2021 14.11.2021 Tarım ve Hayvancılık Sakarya 3. Tarım Hayvancılık Makineleri Teknolojileri Fuarı Hendek Kapalı Fuar Alanı GL Platform Fuar Hizmetleri 
11.11.2021 13.11.2021 Tekstil, Konfeksiyon  Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri, Yan Sanayi ve Aksesuarları	 K.Manmaraş Bld. Fuar Merkezi ECR Fuarcılık
11.11.2021 14.11.2021 Güzellik & Bakım  Malatya Beautylife Expo -  Estetik, Güzellik Kişisel Bakım Kozmetik Fuarı Mişmiş Park Fuar Alanı Us Fuarcılık ve Organizasyon 
13.11.2021 21.11.2021 Kitap, Süreli Yayın İstanbul Kitap Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap İhtisas Fuarları
 16.11.2021 19.11.2021 Gelinlik, Damatlık IF Wedding Fashion İzmir “15. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
 16.11.2021 18.11.2021 Gelinlik, Damatlık CNR FASHIONIST Abiye, Gelinlik, Damatlık, Hazır Giyim ve Aksesuarları İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
	16.11.2021	 20.11.2021	 Zemin ve Duvar Kaplamaları  29. Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Dekorasyon Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
16.11.2021	 19.11.2021	 Deri ve Deri Konfeksiyonu Leather & More İzmir  “4. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
16.11.2021	 19.11.2021	 Hastane ve Otel Ekipmanları Ortadoğu Hastane ve Otel Ekipmanları,Yönetim Sistemleri Fuarı  OFM Ortadoğu Fuar Merkezi 3E Fuarcılık Organizasyon
16.11.2021 19.11.2021 İklimlendirme Ortadoğu Isıtma,soğutma,Havlandırma ve Enerji Sistemleri Fuarı  OFM Ortadoğu Fuar Merkezi 3E Fuarcılık Organizasyon
16.11.2021 21.11.2021 Yöresel Ürünler Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Mezopotamya Fuar Merkezi ALZ Fuarcılık Uluslararası
17.11.2021 20.11.2021 Ayakkabı Yan Sanayi AYSAF 26. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Pozitif Fuarcılık
17.11.2021 20.11.2021 Bayilik, Distribütör Franchise Istanbul Bayilik, Distribütör ve Franchise Veren Firmalar Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
18.11.2021 21.11.2021 Bayilik, Distribütör 19. Bayim Olur Musun?  Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi  Medya Fors Fuarcılık
18.11.2021 21.11.2021 Otomotiv Automechanika İstanbul Uluslararası  Otomotiv Üretim, Dağıtım Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
18.11.2021 21.11.2021 Akıllı Bina Teknolojileri Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Artı 2 Fuarcılık
18.11.2021 21.11.2021 Turizm Travelexpo Ankara 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ATO Kongre ve Sergi Sarayı  Atis Fuarcılık
18.11.2021 21.11.2021 Optik Fuarı Uluslararası Sılmo İstanbul Optik Fuarı İstanbul Fuar Merkezi 24 Saat Fuarcılık
18.11.2021 20.11.2021 SİRHA İSTANBUL  Restoran, Otel ve Yiyecek İçecek Sektörünün Buluşması Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi	 GL Events Exhibitions Fuarcılık
18.11.2021 21.11.2021 Ayakkabı İstanbul Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı II Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
 18.11.2021 21.11.2021 Tarım ve Hayvancılık 17. Göller Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Fuarı Gökkubbe Fuar Merkezi Detay Fuarcılık
 18.11.2021 21.11.2021 Güzellik ve Bakım  Start Beauty Çukurova Expo-3.Adana Estetik Kozmetik ve Güzellik Fuarı	 Tüyap Adana Fuar Merkezi Start Fuarcılık
18.11.2021 21.11.2021 Tarım ve Seracılık Tarım, Seracılık, Hayvancılık Makine ve Teknolojileri K.Maraş Bld. Fuar Merkezi ECR Fuarcılık
20.11.2021 28.11.2021 Mersin Kitap Fuarı Yayıncılık, E-Yayıncılık ve Teknolojileri CNR Expo Mersin Yenişehir  Pozitif Fuarcılık
20.11.2021 23.11.2021 Eğitim Şanlıurfa Eğitim, Eğitim Gereçleri ve Kırtasiye Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Gold Stant Fuar Oganizasyon
23.11.2021 25.11.2021 Gelinlik FASHIONIST Abiye, Gelinlik, Damatlık, Hazır Giyim ve Aksesuarları İstanbul Fuar Merkezi TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık	
24.11.2021 27.11.2021 Metal İşleme “Bursa 20. Uluslararası Metal İşleme Makineleri Fuarı  Tüyap Bursa Kongre Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
24.11.2021 27.11.2021 Sac, Boru, Profil 13. Uluslararası Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı”	 Tüyap Bursa Kongre Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
24.11.2021 27.11.2021 Otomasyon Bursa 19. Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Makine Otomasyon Fuarı”	 Tüyap Bursa Kongre Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
24.11.2021 27.11.2021  Growtech 2021 20. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı	 Antalya Fuar ve Kongre Merkezi  UBM İstanbul Fuarcılık
25.11.2021 28.11.2021 Cami Sanatları Cami, Sanat ve Yapı Fuarı K.Topbaş Gösteri Merkezi Port Global Fuarcılık
25.11.2021 27.11.2021 “Wire&Cable İstanbul Tel, Kablo, Çivi Üretimi ve Teknolojileri İhtisas Fuarı”  Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
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 25.11.2021 27.11.2021 Boru, Profil “Tube&Steel İstanbul 2. Boru, Profil, Tel, Çelik Üretimi ve Teknolojisi İhtisas Fuarı” Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
25.11.2021 28.11.2021 İnşaat “Eskişehir Yapı Fuarı 2021 Yapı Malzemeleri, Tesisat, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı”	 Tüyap Eskişehir Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
25.11.2021 27.11.2021 Raylı sistemler Eurasia Rail 2021 - 9. Uluslararası Avrasya Demiryolu,Hafif Raylı Sistemler Fuarı	 Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi HYVE Fuarcılık
25.11.2021 28.11.2021 Gıda “Samsun Gıda 2021 5. Gıda ve İçecek Ürünleri Paketleme ve Lojistiği Fuarı”	 Tüyap Samsun Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
25.11.2021 28.11.2021 Gıda ve Kozmetik Uluslararası Helal Expo / Dünya Helal Zirvesi İstanbul Kongre Merkezi Asel Uluslararası Fuar Hizmetleri	
25.11.2021 28.11.2021 Entegre Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri, Ürün ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Tepe Fuarcılık
25.11.2021	 27.11.2021	 Endüstriyel Boya	 PaintExpo Eurasia 2021 Endüstriyel Boyalar,Toz Boyalar ve Teknolojileri İstanbul Fuar Merkezi  Artkim Fuarcılık
25.11.2021 27.11.2021 Kimyasal Surtech Eurasia 2021Yüzey İşlem Kimyasalları Yüzey İşleme Teknolojileri İstanbul Fuar Merkezi  Artkim Fuarcılık
25.11.2021 28.11.2021 Mermer 2021 Uluslararası Mermer, Doğal Taş Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
25.11.2021 28.11.2021 Gayrimenkul Emlak 2021 - Konut İşyeri Satınalma, Kiralama ve Finansman Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
25.11.2021 27.11.2021 Teknik Köpük Foam Eurasia 2021 Teknik Köpük Endüstrisi ve Teknolojisi  İstanbul Fuar Merkezi Artkim Fuarcılık
25.11.2021 27.11.2021 Yapıştırıcılar Adhesive and Bonding Eurasia 2021 Yapıştırıcılar, Dolgu Malzemeleri Fuarı   İstanbul Fuar Merkezi Artkim Fuarcılık
26.11.2021 28.11.2021 Turizm Konya Turizm Fuarı Tur, Otel, Acenta,Belediyeler ve Tedarikçi Selçuklu Kongre Merkezi Kaskon Fuarcılık
27.11.2021 28.11.2021 Yapı, Dekorasyon Türkiye İçmimarlık Forum ve Fuarı Mezopotamya Fuar Merkezi  Diyarbakır Fuarcılık
01.12.2021 04.12.2021 Temizlik Avrasya Temizlik ve Bakım Fuarı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi OTF Fuarcılık
01.12.2021 04.12.2021 Plastik “İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap İhtisas Fuarları 
01.12.2021 04.12.2021 Kauçuk Endüstrisi “Kauçuk 2021 İstanbul Kauçuk Endüstrisi  Fuarı” Tüyap Fuar Merkezi Tüyap İhtisas Fuarları
01.12.2021 04.12.2021 Güvenlik ISEC -  Anayurt Güvenliği, İç Güvenlik Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
01.12.2021 04.12.2021 Plastik “Plast Eurasia İstanbul 2021 31. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı” Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
02.12.2021 05.12.2021 Tarım Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Start Fuarcılık
02.12.2021 04.12.2021 Temizlik İstanbul Cleantech Fuarı Endüstriyel Temizlik ve Hijyen Teknolojileri  İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
 02.12.2021 05.12.2021 Afrika Ticaret Export Gateway To Africa - Afrika Ticaret Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
 02.12.2021 05.12.2021 Deri ve Kürk TDK Deri ve Kürk Moda Şov-Deri Konfeksiyon Ürünlerinin Fuarı Kaya Palazzo Golf Resort Otel TDK Fuarcılık
 02.12.2021 05.12.2021 Reklam Fespa Eurasia- Dijital, Serigrafi, Tekstil Baskı ve Endüstriyel Reklam İstanbul Fuar Merkezi  Fespa Eurasia Fuarcılık
 02.12.2021 05.12.2021 Hediyelik Souvenir Expo Turkey Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Rota Exhibitions Turkey Fuarcılık 
02.12.2021 04.12.2021 Turizm Travel Turkey İzmir 15. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık
 06.12.2021 09.12.2021 Ayakkabı  Gapshoes 32. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı		 OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım
08.12.2021 11.12.2021 Anne, Bebek 39. Uluslararası  İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi UBM İstanbul Fuarcılık 
08.12.2021 12.12.2021 Tarım Hayvancılık Kırklareli 1. Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı  Kırklareli Kapalı  Fuar Alanı Renkli Fuarcılk
 08.12.2021 10.12.2021 Sanal Gerçeklik Virtualist Fuarı Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Hologram Teknolojileri İstanbul Kongre Merkezi  Sedef Fuar 
09.12.2021 12.12.2021 Elektrikli Araç E-Drive Turkey Elektrikli Araçlar ve Ekipmanları Yenikapı Avrasya Gösteri  Merkezi Duru Fuarcılık
 09.12.2021 12.12.2021 Mutfak Fastfood Tech Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, Selfservis, Ekipmanları	 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
 09.12.2021 12.12.2021 Madencilik MADEN TÜRKİYE Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları		 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
 09.12.2021 12.12.2021 Kozmetik “Start Beauty Samsun Expo Samsun Estetik, Kozmetik ve Güzellik Fuarı” Tüyap Samsun Fuar Merkezi Start Fuarcılık
 10.12.2021 12.12.2021 Anne Bebek İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı Anne Bebek ve Çocuk Fuarı İstanbul Kongre Merkezi Boyut Fuarcılık 
11.12.2021 19.12.2021 Kitap İstanbul Kitap Fuarı - Kitap ve Süreli Yayınlar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Anadolu Fuarları
14.12.2021 17.12.2021 Otel Ekipmanları Horeca Fair Uluslararası 3. Otel Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir GL Platform Fuar Hizmetleri 
15.12.2021 18.12.2021 Sanat İstanbul Art Show 2021 Fuarı- Çağdaş ve Modern Sanat Hilton İstanbul Bosphorus 	 TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık 
16.12.2021 19.12.2021 Turizm Şanlıurfa Göbeklitepe Kültür, Turizm ve Seyahat Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Gold Stant Fuar Oganizasyon
16.12.2021 19.12.2021 Yöresel ürünler Şanlıurfa Coğrafi İşaretli Ürünler Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Gold Stant Fuar Oganizasyon
 18.12.2021 26.12.2021 Kitap ve Süreli Yayınlar 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı  Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
 26.12.2021 28.12.2021 Güzellik & Bakım Beautylife Expo Gaziantep Shimall Otel ve Kongre Merkezi Gold Stant Fuar Oganizasyon

EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti., 
tarafından düzenlenen logitrans 

Transport Lojistik Fuarı, 10-12 
Kasım 2021 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) 
düzenlenecek. Messe München 
Yönetim Kurulu Üyesi Gerhard 
Gerritzen, “logitrans Türkiye, 2021 
yılında her zaman olduğu gibi 
3 günlük fiziki bir etkinlik olarak 
düzenlenecek. Fuar, lojistik, hava 

kargo ve tedarik zinciri topluluğunu 
İstanbul’da bir araya getirecek ve 
bu suretle bir buluşma, bağlantı 
kurma, öğrenme ve yeni iş fırsatları 
yakalama platformu oluşturacaktır” 
dedi. EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti. 
İdari Direktörü İlker Altun ise şunları 
söyledi: “Uluslararası tedarik zinciri 
yönetimi, hayati öneme sahip olan 
tıbbi malzeme ve malların hızlı 
ve güvenli şekilde taşınması da 

dahil olmak üzere küresel ticareti 
destekleme konusunda son derece 
önemli bir rol üstlenmiştir. Tedarik 
zinciri topluluğunun yüz yüze 
olduğu fırsatların bu krizden daha 
güçlü, daha modern ve gelecekteki 
şoklara daha dirençli olacak 
şekilde çıkacağına inancım tamdır. 
Sektörün tüm temsilcilerini 10-12 
Kasım 2021’de İstanbul’da yeniden 
ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum.” 

Logitrans Transport Lojistik Fuarı, 10-12 Kasım’da İFM’de yapılacak
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BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON
14.09.2021 16.09.2021 Çicekçilik Flowers Expo : Çicekçilik, Tarım ve Peysaj Fuarı Moskova Crocus Expo
14.09.2021 18.09.2021 Elektrik Elektronik Industrial Automation Show : Uluslararası Üretim ve Süreç Otomasyonu Şangay Hannover Messe
14.09.2021 18.09.2021 Endüstriyel Ekipman CIIF: Çin Uluslararası Endüstri Fuarı Şangay Ciif Expo
14.09.2021 15.09.2021 Kuyumculuk Asias Fashion Jewellery & Accessories : Asya Moda Takı ve Aksesuarları Fuarı Hong Kong UBM Asia
14.09.2021 18.09.2021 Makina ve Teknik MWCS Metalworking and CNC Machine Tool : Çin Metal İşleme ve Makine Araçları Fuarı Şangay Hannover Messe
14.09.2021 18.09.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii Automechanika Frankfurt : Uluslararası Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarlar Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
14.09.2021 16.09.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii European Coatings SHOW : Boya Hammaddeleri ve Kaplama Fuarı Nurnberg Nürnberg Messe
14.09.2021 18.09.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii Reifen : Lastik Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
14.09.2021 18.09.2021 Plastik Kauçuk Equiplast : Uluslararası Plastik ve Kauçuk Ticaret Fuarı Barcelona Fira de Barcelona
15.09.2021 17.09.2021 Boya ve Kimyasal ICIF China : Çin Uluslararası Kimyasal Endüstrisi Fuarı Şangay CCPIT
15.09.2021 18.09.2021 Tekstil Makinaları Igatex Pakistan : 13.Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarı Lahor CEMS
16.09.2021 18.09.2021 Gıda Inter-Tabac : Uluslararası Tütün ve Sigara Ürünleri Sektörel Fuarı Dortmund Messe Dortmund
16.09.2021 18.09.2021 Hediyelik Eşya Interior Lifestyle China : Ev Gereçleri ve Aksesuarları Fuarı Şangay Messe Frankfurt 
16.09.2021 18.09.2021 Reklam Sign China : Uluslararası Reklam Tabelası Sergisi Şangay Informa
18.09.2021 20.09.2021 Gıda SÜFFA : Sektörel Et ve Etçilik Fuarı Stutgart Messe Stuttgart
19.09.2021 21.09.2021 Deri Ayakkabı MICAM : Ayakkabı Fuarı Milano Fiera Milano
20.09.2021 21.09.2021 Yapı İnşaat BUILDINGS NY : Emlak, Restorasyon ve Bina İhtiyaçları Fuarı. New York Reed Exhibitions
21.09.2021 24.09.2021 Gıda World Food Moscow : 30.Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı Moskova ITE Moscow 
21.09.2021 24.09.2021 Kağıt, Matbaa ve Etiket Labelexpo Europe : Etiket, ürün dekorasyonu, web baskisi ve converting endüstrisi fuarı Brüksel Label Expo
21.09.2021 23.09.2021 Lojistik Depolama CeMAT Russia : Lojistik Fuarı Moskova Deutsche Messe
22.09.2021 25.09.2021 Ambalaj Pack & Print : 8.Paketleme ve Baskı Fuarı Bangkok Messe Düsseldorf Asia
22.09.2021 25.09.2021 Dental IDS Dental Show : Uluslararası Dental Show Köln Koeln Messe
22.09.2021 23.09.2021 Enerji Isı ve Havalandırma RWM 2021 : Enerji Verimlilik ve Katı Atık Yönetimi Fuarı Birmingham i2i Events Group
 22.09.2021 25.09.2021 Gıda Natural Products Expo East : Organik ve Doğal Ürünler Fuarı Philadelphia Newhope
 23.09.2021 25.09.2021 Gıda BIOFACH America : Organik Gıda Fuarı Philadelphia Messe Nurnberg
 23.09.2021 27.09.2021 Gıda Sirha : Uluslararası Lyon Gıda Fuarı Lyon SepelCom
 24.09.2021 25.09.2021 Dental Fachdental Leipzig : Disçilik ve Laboratuar Sektörel Fuarı Leipzig Messe Stuttgart
 24.09.2021 27.09.2021 Kuyumculuk INTERGEM : Doğal Taş,Mücevher ve Doğal Taş Objeleri Sektörel Fuarı Idar-Oberstein Intergem Messe
 24.09.2021 27.09.2021 Optik SILMO : Uluslararası Optik Fuarı Paris Comexposium
 24.09.2021 26.09.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii AUTOMECHANICS 2021 : Uluslararası Otomotiv Yedek Parça Fuarı	 Riga	 BT1
 24.09.2021 25.09.2021 Tarım Hayvancılık AGROBATUMİ 2021 : 10. Uluslararası Tarım-Gıda Ürünleri Fuarı Batumi GEONETEXPO
 24.09.2021 26.09.2021 Yapı İnşaat Salon de L immobilier var Mediterranee : Emlak Fuarı Toulon VarExpo
 25.09.2021 26.09.2021 Kozmetik BEAUTY FORUM : Uluslararası Profesyonel Kozmetik Fuarı Varsova TARGI
 26.09.2021 26.09.2021 Gıda BIONORD : Organik gıda profesyönellerinin salonu. Hannover Bionord
27.09.2021 01.10.2021 Ahşap Makinaları LignaPLUS : Orman Ürünleri ve Ağaç İşleme Makinaları Fuarı Hannover LignaPlus
27.09.2021 29.09.2021 Bilgisayar PT/Expo Comm China : Elektronik, Bilgisayar, 	
   Telekomünikasiyon, Hizmet teklifleri, Bilgisayar tesisler Fuarı Pekin CIECGC
27.09.2021 01.10.2021 Seramik ve Banyo CERSAIE : Uluslararası Seramik Fuarı Bologna Bologna Fiere
 28.09.2021 30.09.2021 Ambalaj FACHPACK 2021 : Paketleme, İşleme ve Teknoloji Fuarı Nürnberg Nurnberg Messe
 28.09.2021 30.09.2021 Elektrik Elektronik Light Middle East : Uluslararası Dubai Aydınlatma Fuarı Dubai Messe Frankfurt
 28.09.2021 30.09.2021 Gıda Asia Fruit Logistica : Meyve ve Sebze Fuarı Hong Kong Messedamm
 28.09.2021 29.09.2021 Gıda Seafood Expo Dubai : 13.Deniz Ürünleri ve işleme Fuarı Dubai Orange Fairs
 28.09.2021 30.09.2021 Kağıt, Matbaa ve Etiket FachPack : Paketleme ve Etiketleme Teknolojisi Fuarı Nürnberg Nürnberg Messe
 28.09.2021 30.09.2021 Makina ve Teknik Aluminium Düsseldorf 2020 : Uluslararası Alüminyum Sanayi Fuarı Dusseldorf Messe Dusseldorf
 28.09.2021 30.09.2021 Medika Analitica Latin America : Uluslararası Laboratuar Teknolojileri Fuarı Sao Paulo NuernbergMesse
 28.09.2021 02.10.2021 Plastik Kauçuk Taipei Plas : Taipei Uluslararası Plastik ve Kauçuk Endüstrisi Fuarı Taipei TAITRA
 29.09.2021 30.09.2021 Boya ve Kimyasal Chemspec Europe : Genel ve Özellikli Kimyasallar Fuarı Köln Mackbrooks
 29.09.2021 03.10.2021 Gıda SeaFood Thailand : Dünya Deniz ve Dondurulmuş Su Ürunleri Fuarı Bangkok Koeln Messe
 29.09.2021 03.10.2021 Gıda THAIFEX - World of Food ASIA: Yemek ve içecek endüstrisi Fuarı Bangkok Koeln Messe
 29.09.2021 02.10.2021 Mermer MARMOMACC : Uluslararası Mermer Fuarı Verona Verona Fiere
 01.10.2021 04.10.2021 Tekstil Premiere Classe : Moda Aksesuarları Fuarı Paris Premiere Classe
 01.10.2021 03.10.2021 Turizm Holiday World : 30.Orta Avrupa Turizm Fuarı Prag Incheba
 01.10.2021 03.10.2021 Yapı İnşaat Salon De L immobilier Midi Pyrenes : Emlakçılık Fuarı Toulouse Comexposium
 04.10.2021 08.10.2021 Gıda Agroprodmash Moskova : Uluslararası Gida İşleme Teknolojileri Fuarı Moskova Expo Centre
 04.10.2021 08.10.2021 Gıda Drinktec Munih : Uluslararası İçeceklerde Kullanılan Gıda Malzemeleri Fuarı Münih Messe München
 04.10.2021 09.10.2021 Makina ve Teknik Emo Milano : Makina , Metal İşleme ve Teknoloji Fuarı Milano Fiera Milano
 04.10.2021 07.10.2021 Yapı İnşaat Project Qatar : Uluslararası İnşaat Teknolojisi, Yapı Malzemeleri Doha IFP FAIR
 05.10.2021 07.10.2021 Endüstriyel Ekipman TUBOTECH : Uluslararası Tüp, Boru, Valf, Pompa Fuarı Sao Paulo Messe Düsseldorf
 05.10.2021 07.09.2021 Kozmetik Beautyworld Middle East : Guzellik ürünleri, Kozmetik ve Parfumeri Fuarı Dubai Messe Frankfurt
 05.10.2021 08.10.2021 Medika VIRTUAL.Omnia Health : Küresel Sağlık Endüstrisi Sanal Fuarı Sanal Fuar Informa Markets
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	05.10.2021	 09.10.2021	 Saat	 Mid Eeast Watch & Jewellery Show : 46. Orta Doğu  Mucevher ve Değerli Taş Fuarı Sharjah Expo-centre
 05.10.2021 07.10.2021 Su Teknolojisi WETEX 2021 : Uluslararası Su, Enerji Teknolojileri ve Çevre Fuarı Dubai DEWA
 05.10.2021 08.10.2021 Tarım Hayvancılık Sommet De L elevage : Hayvancılık Fuarı Aubière Sommet elevage
 05.10.2021 08.10.2021 Yapı İnşaat Motek : 39. Yapı, İnsaat ve Montaj Endüstrisi Fuarı Stuttgart Messe Sinsheim
 05.10.2021 08.10.2021 Yapı İnşaat Vitrum 2021 : Cam Fuarı Milano Fiera Milano
 06.10.2021 08.10.2021 Gıda Health Ingredients Japan : Japonya’nın sağlık hammadeleri Fuarı  Tokyo UBM Japan
 07.10.2021 09.10.2021 Gıda For Gastro Hotel : 11.Uluslararası Gastronomi Fuarı Prag Incheba
 07.10.2021 09.10.2021 Hırdavat JAPAN DIY Homecenter Show : Hırdavat Fuarı Tokyo JAPAN DIY
 08.10.2021 10.10.2021 Hırdavat HARDWARE SHOW : Uluslararası Hırdavat fuarı Fuarı Şangay Koeln Messe
 09.10.2021 13.10.2021 Gıda Anuga : Yiyecek ve İçecek Fuarı Köln Koeln Messe
 09.10.2021 11.10.2021 Kozmetik ESTETIKA : Kozmetik ve Güzellik Fuarı Brüksel IJV-IFAS
 09.10.2021 11.10.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii 4 x 4 Fest : 19. Özel araçlar, Dörtçeker araç Fuarı Carrara Carrara Fiere
 09.10.2021 10.10.2021 Yapı İnşaat Second Home : İkinci el ev ve Yazlık Emlak Fuarı. Gent Flanders Expo
 11.10.2021 14.10.2021 Elektrik Elektronik Elektronics & Components : Elektronik ve Yedek Parça Fuarı Hong Kong AsiaWorld-Expo
 11.10.2021 13.10.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii Automechanika Riyad : Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarı Riyad Messe Frankfurt
 11.10.2021 13.10.2021 İnşaat EXPO REAL : Uluslararası Ticaret ve Yatırım Fuarı Münih Messe München
 12.10.2021 15.10.2021 Ahşap Makinaları Sicam Pordenone : Uluslararası Ağaç işleri Ve Mobilya Üretimi Fuarı Pordenone Pordenone Fiera
 12.10.2021 15.10.2021 Makina ve Teknik Weldex : 20.Metal İşleme Makina ve Teknoloji Fuarı Moskova MVK
 12.10.2021 16.10.2021 Plastik Kauçuk FAKUMA : Uluslararası Plastik Fuarı Friedrichshafen Schall Messen
 13.10.2021 16.10.2021 Elektrik Elektronik Hong Kong Electronics Fair : Hong Kong Elektronik Fuarı Hong Kong HKTDC
 13.10.2021 16.10.2021 Hobi Malzemeleri Music China 2021 : Uluslararası Müzik Fuarı Şangay Messe Frankfurt
 13.10.2021 15.10.2021 Hırdavat Taiwan Hardware Show : Taiwan Uluslararası Hırdavat Fuarı Taipe Kaigo Co
 13.10.2021 16.10.2021 Makina ve Teknik Metaltech Malaysia : Metal İşleme, Kaynak Teknolojisi Fuarı Kuala Lumpur Trade Link
 13.10.2021 16.10.2021 Medikal CMEF : Çin Uluslararası Tıbbi Ekipmanları Fuarı Shenzhen Reed Sinopharm
 13.10.2021 15.10.2021 Medikal MEDICAL JAPAN : 4. Uluslararası Tıp Sanal Fuarı Osako INTEX Osaka
 13.10.2021 16.10.2021 Medikal Medical Fair : Çin - Hong Kong Medikal Ekipmanları Fuarı Hong Kong HKTDC
 13.10.2021 17.10.2021 Mobilya Dekorasyon Ambienta Zagreb : Uluslararası Mobilya, Dekorasyon, İç dizayn Fuarı Zagreb Zagreb Fair
 13.10.2021 15.10.2021 Tekstil Titas : Taipei Uluslararası Tekstil ve Elbise Fuarı Taipei Taipei Int’I 
 13.10.2021 15.10.2021 Yapı İnşaat Expo CIHAC 2021 : Yapı Fuarı Mexico City UBM EMEA
 14.10.2021 16.10.2021 Gıda Bakery China : Çin Fırıncılık ve Sekerleme Fuarı Şangay Reedexpo
 15.10.2021 16.10.2021 Yapı İnşaat Invest Show : Rusya Yatırım Fuarı Moskova Aigroup
16.10.2021 18.10.2021 Kozmetik Londra Salon International : Kuaför ve Saç Tasarımı Fuarı Londra HJ
 17.10.2021 21.10.2021 Bilgisayar GITEX : Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ofis Ekipmanları Fuarı Dubai DWTC
 17.10.2021 19.10.2021 Endüstriyel Ekipman HOGA : Gıda Endüstriyel Ekipman Teknoloji Fuarı Nurnberg Messe Nurnberg 
 17.10.2021 18.10.2021 Kozmetik Premiere Orlando : Kozmetik ve Tuvalet malzemeleri Fuarı Orlando Premiere Show
 18.10.2021 21.10.2021 Kozmetik Beautyworld Japan West : Kozmetik Fuari Osaka Mesago Messe
 19.10.2021  22.10.2021 Deri Ayakkabı Obuv Mir Kozhi : Uluslararası Ayakkabı, Deri Ürünleri Fuarı Moskova ZAO Expocentr
 19.10.2021 22.10.2021 Elektrik Elektronik MILIPOL : Güvenlik Fuarı Paris Milipol
 19.10.2021 22.10.2021 Makina ve Teknik Interlift 2021 : Asansör Fuarı Augsburg Messe Augsburg
 19.10.2021 21.10.2021 Oyuncak Shanghai Toy Expo : Oyuncak, Hobi Malzemeleri ve Bebek Ürünleri Fuarı Şangay CTJPA
 19.10.2021 23.10.2021 Tarım Hayvancılık Eima 2021 : Uluslararası Tarım ve Bahçe Makinaları Fuarı Bologna Bologna Fiere
 19.10.2021 21.10.2021 Tekstil China Kids Expo : Çin Uluslararası Bebek Fuarı Şangay Koeln Messe
 20.10.2021 22.10.2021 Elektrik Elektronik TAITRONICS : Elektronik Show Taipei TAITRA
 20.10.2021 23.10.2021 Hediyelik Eşya Gifts,Decor&Home,Office and Stationery : Hediyelik Eşya Fuarı Hong Kong Mega Expo
 20.10.2021 24.10.2021 Kitap Buchmesse Frankfurt : Frankfurt Kitap Fuarı Frankfurt BuchMesse
 20.10.2021 23.10.2021 Oyuncak Toys & Gifts Show : Oyuncak Fuarı Hong Kong Mega Expo
 21.10.2021 24.10.2021 Hediyelik Eşya Gifts & Home : Çin (Shenzhen) Uluslararası Oyuncak & Hediye Fuarı Shenzhen Reed Huabo
 21.10.2021 23.10.2021 Tekstil ROOMS : Tekstil, Hazır Giyim, Ayakabı, Deri Fuarı Tokyo HP France
 22.10.2021 26.10.2021 Elektrik Elektronik Lighting Fair GILF : Çin( Guzhen ) Uluslararası Aydınlatma Fuarı Guzhen GILF
 22.10.2021 24.10.2021 Gıda ARTEMISIA : Doğal ürünler, rahatlık ve organik gıda salonu. Marseille Spas Expo
 22.10.2021 26.10.2021 Gıda Host Milano Milan : Uluslararası Otel ve Catering, Mağaza Dizaynı Fuarı Milano Fiera Milano
 22.10.2021 24.10.2021 Hobi Malzemeleri Musikmesse : Müzik ve Sanat Fuarı Frankfut Messe Frankfurt
 22.10.2021 24.10.2021 Kuyumculuk The Munich Show : Avrupa Değerli Taşlar Fuarı Münih Messe München
 24.10.2021 28.10.2021 Gıda IBA : Dünya Fırıncılık Fuarı Munih Messe München
 24.10.2021 26.10.2021 Gıda Natexpo : Doğal Ürunler Fuarı Lyon Spas
 25.10.2021 29.10.2021 Makina ve Teknik PTC - MDA Asia : Enerji Nakil ve Kontrol Fuarı Şangay Hannofer Messe
 26.10.2021 29.10.2021 Demir Çelik Blechexpo Stutgart : Uluslararası Sac ve Metal Ürünleri Fuarı Stuttgart Schall Messen
	26.10.2021	 28.10.2021	 Enerji Isı ve Havalandırma Power Electronics : Enerji ve Güç Fuarı Moskova Primexpo
 26.10.2021 28.10.2021 Havacılık Airtec21 : Uluslararası Havacılık Yan Sanayi Fuarı Münih Airtec
 26.10.2021 28.10.2021 Hırdavat FastTec : 18.Nalburiye, Hırdavat Malzemeleri Fuarı Moskova MVK
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EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK 2021 YURTDIŞI FUAR TAKVİMİ

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON
 26.10.2021 29.10.2021 Kozmetik Aquanale 2021 : Uluslararası Bronzlaşma, Havuz Ürün ve Ekipmanları Fuarı Köln Koelnmesse
 26.10.2021 30.10.2021 Kuyumculuk JWS ABU DHABI : Uluslararası Kuyumculuk ve Saat Fuarı Abu Dhabi Reed Expo
 26.10.2021 29.10.2021 Lojistik Depolama CeMat Asia : Otomasyon tekniği, Lojistik, Material Handling Fuarı Şangay Hannofer Messe
 26.10.2021 29.10.2021 Makina ve Teknik ComVac Asia : Sıkıştırılmış Hava ve Vakum Teknolojileri Fuarı Şangay Hannofer Messe
 26.10.2021 29.10.2021 Medika A + A / A plus A : Uluslararası İs Sağlığı, Güvenlik ve Emniyet Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf
 26.10.2021 28.10.2021 Medikal Africa Health : Uluslararası Medikal ekipmanlar ve Genel sağlık Fuarı Johannesburg Informa
 26.10.2021 29.10.2021 Su Teknolojisi FSB Köln : Uluslararası Spor, Havuz Ürünleri Fuarı Köln Koeln Messe 
 27.10.2021 30.10.2021 Dental DenTech China 2021 : Dişçilik Ekipmanları, Teknolojisi ve Ürünleri Fuarı Sangay Show Star
 27.10.2021 30.10.2021 Elektrik Lighting Fair : Aydınlatma Fuarı Hong Kong HongKong Trade
 27.10.2021 29.10.2021 Hediyelik Eşya Gifts,Housewares,Premiums,Toys : Hediyelik Eşya ve Ev ürünleri ve Oyuncak Fuarı Hong Kong Mega Expo
 01.11.2021 04.11.2021 Silah Defense & Scurity : Savunma ve Güvenlik Fuarı Bangkok IMPACT
 01.11.2021 03.11.2021 Turizm WTM - World Travel Market : Londra Turizm Fuarı Londra Reed Expo
 02.11.2021 04.11.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii AAPEX 2021 : Otomotiv Fuarı Las Vegas Aapex Show
 04.11.2021 07.11.2021 Spor Fibo Koln : Uluslararası Fitness, Wellness ve Sağlık Fuarı Koln Reed Expo
 05.11.2021 07.11.2021 Oyuncak Spielwies’n und Spielzeugland : Oyuncak Fuarı. Münih M.O.C München
06.11.2021 14.11.2021 Gıda Salon Marjolaine : Organik ürünler ve Çevre Fuarı. Paris Spas
 07.11.2021 09.11.2021 Gıda Yummex ME Middle East : Uluslararası Şekerleme Fuarı Dubai DWTC
 09.11.2021 11.11.2021 Endüstriyel Ekipman FHC, Food & Hotel China : Lokanta Donatımlar Fuarı Şangay HK Hong Kong
 09.11.2021 11.11.2021 Gıda FHC CHINA : Çin Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı Şangay Chinaallworld
 09.11.2021 12.11.2021 Makina ve Teknik Metal Expo : Endüstri Fuarı Moskova Metal Expo
 09.11.2021 13.11.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii Dubai International Motor Show : Otomotiv Fuarı Dubai DWTC
 09.11.2021 11.11.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii Global Automotive Components and Suppliers : Otomotiv Parçaları Fuarı Stuttgart UK Media & Events
 10.11.2021 12.11.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii KOAA SHOW : Kore Oto Yedek Parça ve Yan Sanayii Fuarı Incheon Ain Global
 11.11.2021 13.11.2021 Plastik Kauçuk Central Asia Plast World : Uluslararası Plastik Fuarı Almaty Central Asia
 11.11.2021 14.11.2021 Tekstil Roma Sposa : Gelinlik ve Abiye Fuarı Roma Roma Fiere
12.11.2021 14.11.2021 Spor FIERACAVALLI : Uluslararası At,Binicilik Faaliyetleri ve Ekipmanlari Sergisi Verona Fiere Verona
14.11.2021 16.11.2021 Eğitim GESS : Eğitim Teknolojileri Fuarı Dubai Besa 
14.11.2021 18.11.2021 Havacılık Dubai Airshow : Havacılık Endüstri Fuarı Dubai Fairs & Exhibitions
 14.11.2021 20.11.2021 Tarım Hayvancılık AGRITECHNICA : Uluslararası Tarım Makinaları Fuarı Hannover Dlg Frankfurt
 15.11.2021 17.11.2021 Medikal Arablab : Uluslararası Laboratuar Teknolojisi Fuarı Dubai The Arablab
 15.11.2021 18.11.2021 Medikal ComPaMED : Tıbbı Ürün Ham Maddeleri Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf
 15.11.2021 18.11.2021 Plastik Kauçuk ARABPLAST : Uluslararası Arap Plastik ve Kauçuk Fuarı Dubai Messe Düsseldorf
 15.11.2021 18.11.2021 Yapı İnşaat Saudi Build : 31.Uluslararası İnşaat Teknolojileri ve Yapı Malzemeleri Fuarı Riyad REC EXPO
 16.11.2021 19.11.2021 Elektrik Elektronik Productronica : Elektronik Fuarı Munih Messe Muenchen
	16.11.2021	 19.11.2021	 Enerji Isı ve Havalandırma	 CLIMATIZACION : Sıhhi tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma Fuarı Madrid IFEMA
 16.11.2021 19.11.2021 Kozmetik Cosmoprof Asia : Parfümeri ve Kozmetik Fuarı Hong Kong Ubm Asia
 16.11.2021 18.11.2021 Medika CPHI & P-MEC CHINA : Çin Ilaç Endüstrisi Etkinliği Şangay Informa Markets 
 17.11.2021 19.11.2021 Deri, Ayakkabı ve Kürk APFL LEATHER Hong Kong : Uluslararası Hong Kong Deri Fuarı Hong Kong Informa Markets
 17.11.2021 19.11.2021 Ev Tekstili JAPANTEX 2021 : 39.Ev Tekstil Fuarı Tokyo JETRO
17.11.2021 21.11.2021 Hediyelik Eşya Art Koln : Koln Sanat Fuarı Koln Koln Messe
 19.11.2021 21.11.2021 Gıda SALON ZEN & BIO : Doğal ürünler, rahatlık ve organik gıda salonu.	 Lyon	 Spas
 22.11.2021 25.11.2021 Endüstriyel Ekipman EQUIPOTEL : Otel Ekipmanları Fuarı Sao Paulo Equipotel Feiras
 22.11.2021 26.11.2021 Mobilya Moskova Mebel 2021 : 32.Mobilya Bağlantı Elemanları ve Aksesuarları Fuarı Moskova Expocentr
 22.11.2021 25.11.2021 Yapı İnşaat Made Expo : Yapı Teknolojileri Fuarı Milano Fiera Milano
 23.11.2021 25.11.2021 Enerji Isı ve Havalandırma Energetika Belgrad : 14.Uluslararası Enerji Fuarı Belgrad Beagradski Sajam
23.11.2021 26.11.2021 Tekstil ShanghaiTex 2021 : 20.Uluslararası Şangay Tekstil Endüstrisi Fuarı Şangay Adsale
 23.11.2021 26.11.2021 Yapı İnşaat BUDMA : Uluslararası Yapı Fuarı Poznan MTP
 24.11.2021 27.11.2021 Ambalaj Agropack Irak 2021 : Uluslararası Gıda, Ambalaj ve Tarım Fuarı Erbil SoFuar Fuarcılık
 25.11.2021 28.11.2021 Kuyumculuk Jeweller Expo Ukraine : Mücevher Fuarı Kiev Kyiv International
 27.11.2021 05.12.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii Essen Motor Show : Otomotiv Fuarı Essen Messe Essen
 28.11.2021 30.11.2021 Ticaret IATF 2021 : Uluslararası Genel Sanayii ve Ticaret Fuarı Dubai Al Fajer
 30.11.2021 02.12.2021 Elektrik Ep China : Uluslararası Elektrik Ekipman ve Teknolojileri Fuarı Pekin Adsale 
30.11.2021 02.12.2021 Gıda Hi Europe & Ni : Organik ürünler sergi ve fuarı. Frankfurt UBM
 01.12.2021 05.12.2021 Yapı İnşaat Heim+Handwerk : Bina ve Mekan içi Tasarım Fuarı Münih Messe München
 05.12.2021 07.12.2021 Yapı İnşaat Ci Brush Shanghai: Fırçalar ve Fırça sanayi Fuarı Şangay HJT Expo
 07.12.2021 09.12.2021 Elektrik Elektronik VIRTUAL Power Up : Güç Elektroniği Sanal Konferans ve Sergisi Sanal Fuar PowerUP
 08.12.2021 09.12.2021 Tarım Hayvancılık Agrame Dubai : AGRA Middle East Tarım, Balıkçılık ve Hayvancılık Fuarı Dubai INFORMA
 08.12.2021 10.12.2021 Yapı İnşaat Simi Paris : Emlak Fuarı Paris Delling Expo
 14.12.2021 16.12.2021 Kırtasiye PAPERWORLD Middle East : Kırtasiye, kağıt, hediyelik eşya Fuarı Dubai EPOC Messe
 14.12.2021 16.12.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii Automechanika Middle East : Otomobil, Motor, Karavan ve Parçaları Dubai Messe Frankfurt
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Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti 

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

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

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

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



YIL Toptan Eşya Fiyatları (%) Tüketici fiyatları (%)
Yıl sonu Ortalama Yıl sonu Ortalama

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

YIL Toptan Eşya Fiyatları (%) Tüketici fiyatları (%)
Yıl sonu Ortalama Yıl sonu Ortalama

2004 13,8 11,1 9,3 10,6
2005 	2,66 5,89 7,72 8,18
2006 11,58 9,34 9,65 9,6
2007 5,94 6,31 8,39 8,76
2008 8,11 12,72 10,06 10,44
2009 5,93 1,23 6,53 6,25
2010 8,87 8,52 6,40 8,57
2011 13,33 11,09 10,45 6,47
2012 2,45 6,09 6,16 8,89
2013 6,97 4,48 7,40 7,49
2014 6,36 10,25 8,17 8,85
2015 5,71 5,28 8,81 7,67
2016 9.94 4.30 8.53 7.78
2017 15.47 15.82 11.92 11.14
2018 33.64 27.01 20.30 16.33
2019 7.36 17.56 11.84 15.18
2020 25.15 12.18 14.60 12.28

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

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
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Y I L L A R A  G Ö R E  E N F L A S Y O N  Kaynak: TUİK

(2005 yılından itibaren üretici fiyat artışlarını göstermektedir.)

Kaynak: TUİK
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Sanayi Bölgeleri Müdürü:  Büyük hracatçı’
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www.sanayicidergisi.com

Prof. Dr. Taner Berksoy:T BB Başkanı isarcıklıoğlu
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Yasal düzenleme, teşvik ve desteklerle anayi . ’ın altyapısını 
hazırlayan anayi Bakanı ikri şık, bu değişimin öncüsü Almanya’ya 

çıkarma yaptı. Bu kez değişimleri tribünden izlememeliyiz’ dedi  

Pro . r. ırat 
ve r. Temiroğlu 

anayi . ’ı yazdı Türkiye 
anayi . ’a 
odaklandı

B Yönetim urulu Başkanı Eyüp özdinler

özdinler, “AB, Avrupa Yeşil Anlaşması’yla  karbon emisyonlarını 
indirmek üzere diğer uluslararası ortaklarının da aynı hede ere 
sahip olmasını şart koşuyor. hracatının yüzde ’sini Avrupa 
ülkelerine yapan şirketlerimizin yeşil dönüşümünü hızlandırması 
gerekiyor. B, bünyesindeki rmalara yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen ener iyi kullanma imkanı sunmaya hazırlanıyor” dedi. 
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