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Birkaç küçük talebimiz var

Dünya ve ülkemiz sıkıntılı, zor günlerden 
geçiyor. Yılbaşında birkaç ay içinde  
geçeceğini, geride kalacağını 

düşündüğümüz koronavirüs salgını şu sıralarda 
daha önce olmadığı kadar yaygınlaştı. Pek 
çok kişinin testlerinin pozitif çıktığını, çok yönlü 
olarak virüsle sarıldığımızı Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca’dan ve haberlerden duyuyoruz.

Bu kadar büyük bir global salgın hem yerel 
hem de uluslararası ticaretin normal işleyişini 
de ciddi biçimde engelliyor. Milyarlarca kişi 
sadece sağlıklı biçimde hayatta kalmayı 
hedeflemiş durumda. Yüksek moralle sağlıklı 
çalışma yapılamıyor. Birçok sektörde bulaşma 
riskine karşı uzaktan çalışma tercih edildiği  
için birlikte olmanın sinerjisi yaratılamıyor. 
Bunların sonucunda şirketler, kurumlar az 
miktardaki üretim ile yetinmek zorunda kalıyor. 
Talebin neredeyse minimuma indiği ortamda 
üretim ve kazanç olanakları da çok azalıyor.

Öte yandan, üretimin finans yönünde ise 
sorunlar azalmıyor. Salgın döneminde krediler 
alarak rahatlama yoluna giden iş dünyası için 
ödemeler korkutucu yüzünü gösterdi. Kredi 
faizleri hızla yükselişe geçmiş durumda ve 
bankalar reel sektöre çok yardımcı bir tavır 
içinde değiller. Durdurulamayan döviz bizi her 
gün yeni hesap yapmaya yöneltiyor. Hem ithalat 
hem de ihracat yapan üretici şirketlerimiz bu 
ortamda doğru kararlar almak için zorlanıyor.

Bir de pandeminin ilk döneminde ötelenen 
vergi, sigorta vs. ödemeleri yeniden 
karşımıza çıktı. Bildiğiniz gibi Ocak-Şubat-
Mart dönemi ödemeleri Ekim’e ötelenmişti. 
O dönemde kısmi rahatlık sağlayan bu 
ötelemeler şimdi katlanmış sıkıntı olarak 

karşımıza çıktı. Ekim’de ilk ödemeyi 
yapabilenler yaptı. Kasım ve Aralık aylarında 
da ikili ödemeler herkesin gündeminde 
olacak. Şimdiden kara kara düşündürtüyor.

Dünyada daha önce benzeri görülmemiş 
bu salgın ortamında ülkemizdeki milyonlarca 
sanayici, esnaf ve ticaret erbabının ortak 
talepleri var. Ötelenen ve olağan ödemelerin 
2021’nin bahar aylarına kadar yeniden 
ötelenmesi ve daha sonra da taksitlendirme 
olanağının sağlanması gerektiği inancındayız. 
Banka kredilerinin de faizsiz olarak birkaç ay 
ertelenmesi faydalı olur. İçeriden ve dışarıdan 
gelen sevindirici aşı haberleri doğrulanır ve 
insanların aşılanması aşamasına geçilirse 
2021’nin ilk yarısında işlerin yeniden rotaya 
girmesi fırsatı doğar, sayısız işyeri de kendisine 
yeni bir nefes alacak zaman bulur.

Her şeye rağmen Çerkezköy OSB içindeki 
tüm katılımcılarımız daha çok üretmek için 
canla başla çalışıyorlar. Çünkü bu güzel 
ülkemiz biz ürettikçe kalkınacak, büyüyecek, 
gençlerimiz iş bulacak ve mutlu olacaklar.

ÇOSB’den çok önem verdiğim ZEKA 
projesinden güzel gelişme haberleriyle 
sözlerimi tamamlamak istiyorum. Çalışabilecek 
durumdaki engellilere iş imkanı kazandırmak 
için kurduğumuz merkez yakında uygulamaya 
geçecek. Yapımını her gün izleyerek 
oluşturduğumuz merkezin son aşamaya 
gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Yaşamımız böyle 
kimi zaman sevinerek kimi zaman sıkılarak 
ama umudumuzu kaybetmeden geçiyor. Ülke 
olarak rahat günlere ulaşacağımızı da iyi 
biliyoruz. Sevgili sanayici dostlarıma sağlıklı, 
mutlu, huzurlu, aydınlık günler diliyorum.

Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

EYÜP SÖZDİNLER

BAŞYAZI
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Genel Yayın Müdürü

ARİF ESEN

EDİTÖRDEN

Yerli aşı çalışmaları, 100. sayı
sanayicilerin talepleri

Global Sanayici dergisinin 100. sayısına 
ulaştık. Bu 100 sayı boyunca gündemdeki 
her konuyu, her mevzuat düzenlemesini, 

uluslararası gelişmeleri uzmanlarına başvurarak 
ele aldık, değerlendirerek analiz etmeye çalıştık. 
Ekonomik gelişmeleri rakamlarla irdeleyip 
sizlere ulaştırdık. Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (ÇOSB) kurumsal olarak bir yayın 
organı olan dergimiz yereldeki her gelişmeyi 
sizlere aktarırken Türkiye ve dünya ölçeğine 
de pencere açarak logosundaki ‘Ekonomi ve İş 
Dünyası Dergisi’ ibaresinin gereklerini yerine 
getirmeye çalıştık. İletişim kavramına hak ettiği 
değeri vererek yayıncılık yaptık. Uzmanlar genel 
anlamıyla iletişimi ‘Kaynak ve alıcı arasındaki 
bilgi alışverişi, bilgi aktarma ve iletiye ortak bir 
anlam kazandırma süreci’ olarak tanımlar. Global 
Sanayici’nin uzun yıllar yayın hayatında kalmasını 
temenni ederken ilk çıktığı andan itibaren yazı, 
analiz ve değerlendirmeleriyle bizleri yalnız 
bırakmayan yazarlarımız Vahap Munyar, Celal 
Toprak, Dr. Hüdai Kara ve Dr. Ahmet Temiroğlu’na 
teşekkürlerimi iletmeyi bir borç biliyorum. Derginin 
sürekliliğini sağlayan ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler ve yönetimine, ufuk açıcı 
farklı bakış açılarına sahip ÇOSB Bölge Müdürü 
Mehmet Özdoğan’a, önemli çalışmalara imza 
atan ÇOSB Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan 
İnce’ye, Global sanayici Yazı İşleri Müdürü  
Giray Duda’ya, ÇOSB Basın Sorumlusu  
Hüseyin Çolak ve Fatma Karaman’a ayrıca 
teşekkür ederim. ‘11 yılda 100. sayı’ haberimizde 
dergiye ilişkin değerlendirmelere yer verdik.

ÇOSB 18. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi 
ve yönetime oybirliğiyle destek verildi. Kongrenin 

ayrıntıları sayfalarımızda. TİM’in ‘En Büyük  
1000 İhracatçı-2019’ listesine ÇOSB’den  
28 firma girdi. Hangi firmalar listeye girdi?

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği 
(OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş, sanayicilerin taleplerini seslendirdiği 
açıklamalarında “Ödemeler taksitlendirilip  
2021’e ertelenmeli” dedi.  Uğurtaş’ın 
açıklamalarının ayrıntıları dergimizde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı 
müjdesini üretim çalışmaları yürüten Koçak Farma 
İlaç’tan verdi. ÇOSB içinde faaliyetlerini sürdüren 
Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Koçak, TÜSEB Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. 
Koçak ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca’nın elinden aldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi  
Prof. Dr. Ceyhun Elgin Yazı İşleri Müdürü  
Giray Duda’ya verdiği röportajda koronavirüs 
salgınını değerlendirerek “Pandemi öncesine 
dönüş 2021 sonbaharını bulur” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Karadeniz’de doğalgaz rezervinin  
405 milyar metreküpü bulduğunu açıkladı. 
Karadeniz doğalgaz rezervine ilişkin Enerya 
Genel Müdürü Arda Beştaş ve Dünya gazetesi 
Enerji editörü Mehmet Kara’nın görüşlerine yer 
verdik. Konkordato sertifikalı avukat Ferhan 
Arıkan, konkordato talebinde bulunan şirketleri 
değerlendi. Arıkan, “Zombi şirketler her şeye 
zarar veren tehlikeli varlıklardır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 
Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) kuruldu. 
Komite’nin kuruluş amacı ne? Kimlerden 
oluşuyor? Görev ve yetkileri neler? 
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin 
(ÇOSB) 18’inci Olağan Genel Kurul Toplan-

tısı gerçekleşti. ÇOSB Konferans Salonu’nda 
yapılan toplantıya ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler, Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Natan Yakuppur, Yönetim Kurulu Üyeleri  
Ali Bekmezci, Fatih Elay ve Ekrem Topdal ile ÇOSB Bölge  
Müdürü Mehmet Özdoğan ve çok sayıda sanayici katıldı.

Geçen nisan ayında yapılması planlanan  
fakat pandemi dolayısıyla ertelenen ÇOSB Genel 
Kurulu, alınan üst düzey covid tedbirleri altında 
gerçekleşti. Genel Kurula gelen sanayicilerin ateşleri 
tek tek ölçülüp kayıt altına alınırken, salonda da 
tedbirlere uygun şekilde oturma düzeni kuruldu. 

Genel Kurul Toplantısında, yoklama ve açılışın 
ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.  
Divan Heyeti’nin oluşturulmasının ardından  
gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Faruk  
Bektaş’ın gözetiminde gerçekleşen Genel Kurul’da 
Divan Başkanlığına Ahmet Temiroğlu, Divan 
Üyeliklerine Ahmet Çetin ve İlyas Kum seçildi. 

► ÇOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÖZDİNLER:
GELECEĞE İLİŞKİN UMUTLARIMIZ HEP YÜKSEK

Genel Kurul’da 19 gündem maddesi görüşülerek 
oybirliğiyle karara bağlandı. Genel Kurul’un 
tamamlanmasının ardından söz alan ÇOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, katılımcıların 
yönetimlerine oybirliğiyle verdikleri destek ve 
güvenden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: 
“ÇOSB olarak bugün gerçekleştirdiğimiz 18’inci Olağan 
Genel Kurul Toplantısına katılımlarınız için teşekkür ederim. 
Pandemiye ilişkin kısıtlamalara rağmen bugün bir araya 
gelerek bölgemize ilişkin gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu 
Genel Kurulumuz, ulusal ekonomimizin güçlenmesi, sağlıklı 
ve sürdürülebilir bir büyüme ve ulusal sanayi üretimimiz 

açısından çok anlam taşıyor. Yapılan sunumlardan ve 
konuşmalardan da anlaşılacağı üzere biz geleceğe ilişkin 
umutlarımızı hep yüksek tutarak, siz değerli sanayicilerimizle 
beraber ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Genel 
Kurulumuza katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ederken, 
katılan tüm misafirlerimize ve sanayicilerimize sağlıklı, mutlu, 
huzurlu günler diliyor, saygılarımı sevgilerimi sunuyorum.”

ÇOSB yönetimine sanayiciden 
oybirliğiyle destek

ÇOSB 18’İNCİ OLAĞAN GENEL KURULUGERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Kurula gelen sanayicilerin 
ateşleri tek tek ölçülüp kayıt altına 

alınırken, salonda da tedbirlere uygun 
şekilde oturma düzeni kuruldu.

Nisan ayında yapılması planlanan  
fakat pandemi dolayısıyla ertelenen 

ÇOSB Genel Kurulu, alınan üst düzey 
covid tedbirleri altında gerçekleşti. 

ÇOSB Yönetim Kurulu  
Başkanı Eyüp Sözdinler, 
katılımcıların yönetimlerine 
oybirliğiyle verdikleri destek ve 
güvenden dolayı teşekkür etti.
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Sağlık Bakanı Koca ‘yerli aşı 
müjdesi’ni ÇOSB’den verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’nde (ÇOSB) 

faaliyet gösteren Koçak Farma Tesislerinde 
yeni tip koronavirüsle (Kovid-19)  
mücadele kapsamında geliştirilen  
yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü 
laboratuvarda incelemelerde bulundu, 
yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. 
Bakan Koca, cep telefonundan görüntülü 
olarak görüştüğü Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan’a, yerli aşıda insan 
deneylerine geçildiğini müjdeledi.

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a yerli aşı çalışmalarında gelinen 
noktaya ilişkin şu bilgileri iletti: “Bir 
müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Özellikle Kovid-19’la ilgili Türkiye’de 13 aşı 
çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu 
aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi 
ve Bakanlığımız tarafından desteklenen 
Aykut Özdarendeli hocamızın aylardır 
üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan 
çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik 
çalışması bu şekilde bitmiş oldu.  
İnsan çalışması safhasına gelmiş  
olduğunu müjdelemek istiyorum.”

► İNSAN ÜZERİNDE DENEME 
AŞAMASINA GEÇİLDİ

Koca, 19 transjenik hayvan üzerinde 
yapılan çalışmada, 10 hayvana virüs 
verildiğini belirterek, ayrıca 9 hayvan için de kontrol grubu 
oluşturulduğunu söyledi. Kontrol grubundaki 9 hayvana aşı yapılmadığının 
altını çizen Koca, iki hafta sonra her iki gruptan aşı yapılan 10 hayvanda 
virüs verildiği halde herhangi bir ölüm olmadığını, akciğerlerinde de 
virüsün tespit edilmediğini kaydetti. Kontrol grubu olan aşı yapılmayan     
9 transjenik hayvanın 4’ünün öldüğünü, 5’inin akciğerlerinde virüsün 
tespit edildiğini vurgulayan Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
“Geldiğimiz noktada çalışmaları devam eden 13 aşıdan bir tanesinin 
transjenik hayvan üzerinde yapılan challenge dediğimiz safhayı      
başarıyla tamamlayan ilk aşı olduğunu söylemek istiyorum” dedi. 
► KOÇAK FARMA’DAN BİLGİ VERDİ

Bakan Koca, yine Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin çalıştığı ikinci aşının 
da preklinik çalışmalarının bittiğini ve hayvan çalışması safhasına ikinci 

Koronavirüse karşı aşı çalışmalarını 
yürüten Koçak Farma’nın 
ÇOSB’deki tesislerinde çalışmaları 
yerinde inceleyen Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, “Desteklediğimiz üç 
aşı çalışmasında hayvanlar üzerinde 
yapılan deneyler bitti. İnsan üzerinde 
deneme aşamasına geçildi” dedi.

Bakan Koca, cep telefonundan görüntülü 
olarak görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’a, yerli aşıda insan 
deneylerine geçildiğini söyledi.
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aşı olarak gelindiğinin bilgisini verdi. 
Koçak Farma’da üçüncü inaktif aşının 
da Bakanlık destekleriyle preklinik 
çalışmalarının tamamlandığını ve insan 
deneyi safhasına gelindiğinin haberini 
veren Koca, şunları söyledi: “Bildiğiniz 
gibi Ankara Üniversitesinde Hakan 
hocanın adenovirüs çalışması söz konusu. 
Onunla ilgili de TÜSEB’e, Bakanlığımıza 
klinik çalışmalar için müracaat ettiler. O 
çalışmayı da destekleme kararı verdik. 
Beşinci aşı olarak Selçuk Üniversitesinde 
Osman Hoca’nın Mustafa hoca ile 
geliştirdiği aşının da çalışmaları devam 
ediyor. O çalışmayı da erken dönemde 
yine sonuçları çıktığında başarıyla 
tamamlandığında desteklemiş olacağız. 
Özetle, üç tane aşının insan deneyi faz 
çalışmasına önümüzdeki bir hafta,  
10 gün içerisinde geçmiş olacağız.”

Bulundukları tesiste üretimin de önemli olduğunu dile 
getiren Sağlık Bakanı Koca, tesisin GMP şartları açısından 
yeterliliği bulunduğunu, bununla ilgili 2-3 haftadır yoğun 
bir gayret içerisinde olunduğunu aktardı. Koca, tesiste 
üretim noktasında da herhangi bir sorunun bulunmadığını 
belirterek, Adıyaman’da da benzer bir tesis olduğunu 
söyledi. Bu tesisi de yakından takip ettiklerini dile  
getiren Koca, orayı da üretim açısından hazırlıklı  
hale getirme gayreti içinde olduklarını aktardı. 

► ERDOĞAN’DAN YERLİ AŞI  
ÇALIŞMALARINI YÜRÜTENLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı 
Koca’nın anlatımları üzerine, şunları söyledi: “Tebrik 
ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına 
şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim 
odur ki hemen kısa zamanda bunları üretime sokar, bu 
üretimle beraber insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. 
Bundan böyle de hastalarımızın sayısını ciddi manada 
düşürür ve şifa kaynağı olacağına inandığımız  
bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış oluruz.” 

► AŞILARIN ENJEKTÖRE ÇEKİLMİŞ HALİNİ GÖSTERDİ 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, görüntülü 

görüşme sırasında, üç aşının enjektöre  
çekilmiş halini gösteren Sağlık Bakanı Koca, aşıları daha sonra 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında tanıttı.

Aşılar hakkında bilgi vermeye devam eden Sağlık Bakanı 
Koca, şunları dile getirdi: “Birisi adenovirüs, Erciyes Üniversitesi 
Aykut Hoca’nın. Bir diğeri yine inaktif olan aşı. Bir diğeri de 
Koçak Farma, Bakanlığımız tarafından desteklenen bir diğer 
üçüncü inaktif aşı. Üç tane aşının enjektöre çekilmiş halini 
görüyorsunuz. Bu araştırma ürünü, üretim için de hazırlıklar 
tamamlandı. Önümüzdeki faz çalışmasından sonra erken 
dönemde üretimin de yapılacağını, tesislerin yeterli olduğunu, 
bu anlamda bizim Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan 
(TİTCK) yeterlilik aldıklarını da söylemek istiyorum. Ayrıca 
Bakanlığımızın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun verdiği 
ruhsatın uluslararası düzeyde de dünyada geçerli olduğunu 
özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü uluslararası kurula  
TİTCK üye olduğu için verilecek ruhsatın dünyada da  
geçerli olması son derece önemli bir nokta olacak.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca’yı 
dinledikten sonra “Hayırlı olsun” dedi. Sağlık Bakanı Koca, 

Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi, 
suçiçeği, kuduz 
ve verem aşıları 
için de hayvan 
çalışmalarının 
bittiğini, 1-2 
hafta içinde insan 
üzerinde deneme 
çalışmalarına 
başlayacaklarını, bu 
aşıları da özellikle 
müjdelemek 
istediğini sözlerine 
ekledi. Erdoğan, 
görüşmenin 
sonunda “İnşallah 
hayırlısıyla neticeye 
kavuşuruz” 
ifadelerini  
kullandı. ●

Bakan Koca, Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak ile  
diğer yönetici ve uzmanlardan oluşan heyetle basının karşısına çıktı.

Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu 92 günde tamamlandı
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 

(ÇOSB) faaliyet gösteren Koçak 
Farma A.Ş. İlaç Fabrikası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Koçak tarafından yaptırılan 
Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu, 
92 gün içinde tamamlanarak eğitim ve 
öğretime hazır hale getirildi.

92 gün gibi kısa bir sürede yapımı 
tamamlanan 25 derslikli okul, yeni eğitim 
ve öğretim yılında öğrencileri ağırlamaya 
başladı. 900 öğrencinin eğitim-öğretim 
göreceği okulun içerisinde açık spor alanı 
ve konferans salonu da yer alıyor. Okulun 
tamamlanmasıyla ilgili konuşan Kapaklı 
İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, 
“12 Haziran 2020 tarihinde yapımına 

başladığımız Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu  
11 Eylül 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Koçak ailesi 
başta olmak üzere okulun yapımında emeği olan, 
gece gündüz demeden çalışan tüm personele çok 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Sanayicilerle 
yapılan İstişare 

ve Değerlendirme 
toplantısı, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Videokonferans 
yoluyla yapılan 
toplantıya Tekirdağ 
Valisi Aziz Yıldırım ile 
Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) Yönetim 
Kurulu Başkanı  
Eyüp Sözdinler de 
katılım sağladı. 

Toplantıda bir 
konuşma yapan 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank, eylül ayında 
son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldığını söyledi. Varank, 
sanayideki elektrik tüketiminin artış eğiliminde olduğunu 
belirterek, “OSB’lerde Eylül ayının 25 gününde son 6 ayın 
elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3’üncü çeyreğe ilişkin  
öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor” dedi. 

► 2021’E İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPACAĞIZ
OSB’lerin sorunları ve çözüm önerilerini dinleyen, 

ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varank, eylül 
ayında İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin 52.8 
değeriyle 4 aydır eşik değerin üzerinde olduğunu ve istihdam 
oluşturma hızının güçlendiğini dile getirdi. Eylül ayında 
25 gün boyunca son 6 ayın elektrik tüketim rekorunun da 
kırıldığını kaydeden Varank, “Mart’a göre yüzde 7 daha fazla 
elektrik tüketiyorsunuz, bu üretimin izlediği seyir açısından 
çok anlamlı bir gösterge. Dolayısıyla üçüncü çeyreğe ilişkin 
öncü göstergeler, şimdiden güçlü bir büyümeye işaret ediyor. 
Ümit ediyorum ki, bu performansı yılın son çeyreğinde de 
sürdürecek, 2021’e iyi bir başlangıç yapacağız” dedi.

► YATIRIM TALEBİ YÜZDE 30 DAHA YÜKSEK
Reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebinin, içinde 

bulunduğumuz salgın koşullarına rağmen, geçen senenin 
aynı dönemine göre yüzde 30 daha fazla olduğunu 
dile getiren Varank, “Ağustos’ta 911 yeni teşvik belgesi 
düzenledik. Sadece bu belgelerin yatırıma dönmesi sayesinde 
18 milyar liranın üzerinde yatırım yapılacak ve 28 bin 400 
vatandaşımıza yeni iş imkânları oluşacak” diye konuştu. 

► ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK 
Bakanlıkça son 5 ayda önemli adımlar attıklarını belirten 

Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: “Salgın döneminin en 

kritik ihtiyaçlardan biri olan, yoğun bakım solunum  
cihazımızı rekor sürede seri üretim bandından indirdik. 
Hem ülkemize, hem de zor durumdaki ülkelere nefes olduk. 
60 yıllık hayalimiz olan Türkiye’nin Otomobili fabrikasının 
temellerini Gemlik’te attık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programımızın, makine sektöründeki 10 projesine destek 
vermeye başladık. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve 
yetkinlik gelişim merkezini ülkemize kazandırdık. Aşı ve 
ilaç geliştirme alanında yürüttüğümüz projeler sayesinde, 
takip eden değil, tüm dünyanın dikkatle izlediği ülkelerden 
biri olmayı başardık. Bu çalışmaların sanayi ve üretimle 
bağlantısını da kurduk. Ar-Ge’den ürüne dönüşümü ve 
ticarileşmeyi destekledik. Türk Standardları Enstitüsü  
kanalıyla güvenli üretim, güvenli hizmet, güvenli turizm ve 
okulum temiz belgeleri vermeye başladık. Bu başlıklarda 
şimdiye kadar bin 676 belge verdik. Yapısal reformlarımız 
da hız kesmedi. Yaptığımız düzenlemeyle, teşvik tarihimizde 
ilk defa, şehirlerimizin önemli bir talebi olan ilçe bazlı teşvik 
sistemini hayata geçireceğiz. Böylece, aynı ilde bulunan  
ilçeler arasında, gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldıracak,  
o  ilçelere yatırım çekebilecek benzersiz bir adım attık. 

► GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ DÜŞÜK İLÇELER KALKINACAK
Bu işin mutfağında veri bazlı analizler var. Bakanlığımız  
en ince detayına kadar hesaplamaları yaptı. Tüm il ve 
ilçelerimizin sosyo-ekonomik gelişmişlik endekslerini 
güncelledik. Yeni sistemle birlikte illerin gelişmişlik endeksi 
daha düşük ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt bölge 
desteklerinden faydalanabilecek. Eğer bu yatırımlar, o 
ilçenin organize sanayi bölgelerinde yapılıyorsa, işte o zaman 
doğrudan 2 alt bölge teşvikinden yararlanabilecek. Böylece 
görece dezavantajlı ilçelere daha fazla yatırım gidebilecek.”

‘İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ 
Bakan Varank’ın katılımıyla yapıldı

Sanayicilerle yapılan İstişare ve Değerlendirme toplantısı videokonferans yoluyla yapıldı. Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de katılım sağladı.
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Dünya Gazetesi’nden ÇOSB’ye ziyaret
Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Hakan Güldağ, Dünya 
Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı 
ve Başdanışmanı Rüştü Bozkurt, 
Dünya Gazetesi Yazarı Şeref 
Oğuz ve Gazetenin Trakya Bölge 
Sorumluları, Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’ne (ÇOSB) bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdi.  

Ziyaret çerçevesinde, ÇOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Natan Yakuppur, 
ÇOSB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Elay ve ÇOSB Bölge Müdürü 
Mehmet Özdoğan ile bir toplantı 
gerçekleştiren Dünya Gazetesi 
heyeti, güncel ekonomik 
meseleler ve ÇOSB’nin çalışmaları 
hakkında görüş alışverişinde 
bulundu. Ziyarette konuşulan 
konular Dünya 
Gazetesinde de 
oldukça geniş 
yer bulurken, 
ÇOSB’nin örnek 
ve öncü olduğuna 
vurgu yapıldı. 
Dünya Gazetesi 
heyetini ÇOSB’de 
ağırlamaktan son 
derece memnun 
olduklarını dile 
getiren ÇOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, bu tür 
ziyaretlerin ÇOSB’nin 
tanıtımı açısından 
son derece önemli 
olduğuna dikkat çekti. 

Hakan  
Güldağ

Natan 
Yakuppur

Eyüp 
Sözdinler

Fatih
Elay

Dünya Gazetesi’nde ziyarete ilişkin haber  

27 Ekim 2020 tarihli sayıda yayımlandı.

ÇOSB yöneticileri Dünya Gazetesi’nin yazar ve muhabirleriyle bir anı fotoğrafı çektirdi.

Dünya yazar ve muhabirlerine ÇOSB’nin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Fatih
Elay

Eyüp 
Sözdinler

Natan 
Yakuppur

Rüştü  
Bozkurt
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet 
Fatih Kacır, Çerkezköy Organize Sanayi 

Bölgesi (ÇOSB) Yönetimini ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sanayi ve 
Teknoloji Tekirdağ İl Müdürü Fahrettin Akçal ve 
Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu’nun da 
eşlik ettiği heyeti, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler, ÇOSB Yönetim Kurulu Üyesi 
Fatih Elay ve ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet 
Özdoğan karşıladı. ÇOSB’nin çalışmaları ve 
sanayi üzerine görüş alışverişinin yapıldığı 
toplantının oldukça verimli geçtiği belirtildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakan  
Yardımcısı Kacır’dan ÇOSB’ye inceleme gezisi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde, Bölge Müdürlüğünün 
yanı sıra pek çok katılımcı firma da, TSE tarafından verilen 

Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı. Bununla birlikte, çok sayıda firmanın 
da başvurduğu ve denetim süreçlerinin devam ettiği öğrenildi. 
ÇOSB’de ‘Güvenli Üretim Belgesi’ alan firmaların listesi ise şu 
şekilde oluştu: ARÇELİK A.Ş. - ÇERKEZKÖY ŞUBE 1, ARÇELİK A.Ş. 
- ELEKTRONİK İŞLETMESİ ŞUBESİ, DEVA HOLDİNG A.Ş. - ÇERKEZKÖY 
1 TESİSİ, DİNARSU İMALAT VE TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ ŞUBESİ, EGESAN AŞINDIRICI TAŞLAR 
SAN. A.Ş., EXELTİS İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
ÇERKEZKÖY ŞUBESİ, JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ, KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, 
ÖZEN MENSUCAT BOYA TERBİYE İŞLETMELERİ A.Ş., SCHOTT 
ORİM CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş-ÇERKEZKÖY FABRİKA, ŞARK 
MENSUCAT FABRİKASI A.Ş., WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÇOSB’de  çok sayıda firma 
‘Güvenli Üretim Belgesi’ aldı

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yüzde 8 KDV oranına tabi 
eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı, 1 Eylül 2020 ile 

30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen 
eğitim ve öğretim hizmetleri için yüzde 1 olarak değiştirildi. 

30.08.2020 tarihinde yayınlanan Karar kapsamında, Özel 
ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde de bu indirim oranı 
velilere yansıtıldı. İndirim veliler tarafından memnuniyetle 
karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Özel ÇOSB Kreş 
ve Gündüz Bakımevi yetkilileri şunları söyledi: “Tüm yılı 
kapsayan bu yüzde 7’lik indirim, devletin kendine aldığı 
paydan feragat etmesi anlamına geliyor. Bu destekleyici  
adım için teşekkür ediyoruz. Bu indirim milyonlarca kişiyi 
olumlu etkileyen bir karar. Velilerimiz peşin ödemelerde 
yüzde 1 oranında KDV ödeyecek. Velilerimize avantaj 
sağlayan bu uygulamadan son derece memnunuz.”

Kreşlerdeki KDV oranında 
yüzde 7’lik indirim
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ÇOSB sanayicisinden eğitime büyük destek
Çerkezköy ve Kapaklı’nın eğitim-öğretim 

hayatına sürekli katkılar yapıp, yeni 
eğitim yuvaları kazandıran Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) bu 
çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. 

► SARBAK METAL VE  
ALTEK DÖKÜM OKUL YAPIYOR

Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen imza 
töreninde ÇOSB’nin köklü kuruluşlarından 
Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş. ve Altek 
Döküm Hadde Mamülleri San. Tic. A.Ş. 21 
derslikli iki okul yapacak. Okul yapımıyla 
ilgili protokol, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, 
İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, ÇOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, 
Sarbak Metal Ticaret ve San. Yön. Kur. 
Başkanı Andon Arekelyan, Altek Döküm 
Hadde Mamülleri San. Tic. A.Ş Yönetim 
Kurulu Üyesi Uğur Denizli tarafından Valilik 
Toplantı Salonu’nda imzalandı.

► YMS YURTTAŞ OKUL 
GÜÇLENDİRMESİ YAPACAK

Düzenlenen imza töreninde ayrıca, 
ÇOSB’nin köklü kuruluşlarından YMS 
Yurttaş Makine Sanayi Tic. Ltd. Şti. 
tarafından Çerkezköy’deki Hacı Fahri 
Zümbül Anadolu Lisesi ek binasının 
güçlendirilmesi yapılacak. Bununla birlikte 
ÇOSB’nin iştiraki olan Çerkezköy Enerji 
Elektrik Üretim A.Ş. tarafından da Çerkezköy’deki Recep Arif 
Gabralı İlkokulu’nun güçlendirme işi yapılacak. 

Atılan imzaların ardından konuşan Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım şunları söyledi: “Daha güzel bir nesil, daha güzel 
bir vatandaş, daha güzel insan yetiştirebilmek açısından bu 
okullara ihtiyaç duyuyoruz. Bu okulların yapımında, daha güzel 
mekanların yapımına gençlerimize, çocuklarımıza daha güzel 

imkanlar sunulmasına vesile oluyorsunuz. Hepinize çok teşek-
kür ediyorum. İyi ki varsınız. Yaptırmış olduğunuz okullarda 
gençlerimiz yetişecek, iyi eğitimler alacaklar. Gerek Tekirdağ’a, 
gerek Türkiye’ye, bütün insanlığa güzel hizmetler sunacaklar. 
Bizden sonraki nesiller bizden daha iyi olsunlar. Biz de elimiz-
de olan imkanları onların önüne serelim yarının Türkiyesi’ne, 
yarının dünyasına daha büyük bir umutla bakabilelim” dedi.

ÇERKEZKÖY 21 DERSLİKLİ İKİ OKUL DAHA KAZANIYOR 
Tekirdağ Valiliğinde düzenlenen imza töreninde ÇOSB’nin köklü kuruluşlarından Sarbak Metal Tic. 

ve San. A.Ş. ve Altek Döküm Hadde Mamülleri San. Tic. A.Ş. 21 derslikli iki okul yapacak. Okul yapım 
protokollerini Altek adına Uğur Denizli (solda), Sarbak Metal adına Andon Arekelyan (üstte) imzaladı.
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) tarafından özel eğitim almış 

ve çalışabilecek durumdaki engellilere iş 
imkanı kazandırmak amacıyla hazırlanan 
ZEKA (Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri 
Atölye ve Yaşam Merkezi) projesinde 
uygulama aşamasına yaklaşılıyor.

Türkiye’de örnek projelerden birini 
hayata geçirmeye hazırlanan ÇOSB’nin, 
takdir toplayan bu çalışmasını yerinde 
görmek için bir dizi ziyaretler gerçek-
leşiyor. Ziyaretler kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Sosyal 
Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü Ülkü Uslu, İŞKUR Tekirdağ İl 
Müdürü Yaşar Esen, İŞKUR Çerkezköy İlçe Müdürü İlhan Burak 
ile iki il müdürlüğünün yetkililerinden oluşan heyet ZEKA Pro-
jesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan ve Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede projenin  
detayları ve uygulamaya geçiş aşamaları konuşuldu. Karşılıklı 
görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda projenin önemine 
dikkat çekildi. Proje çerçevesinde, özellikle yakın yerleşim 
alanları olan Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde yaşayan 
engellilerin çalışma hayatına kazandırılacağı vurgulandı. 

ÇOSB’nin ZEKA Projesi  
uygulamaya geçiyor

► ZEKA PROJESİ NEDİR?
ÇOSB Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Atölye ve Yaşam 

Merkezi (ZEKA) ÇOSB’deki firmaların engelli istihdamını 
sağlaması yanında, örnek ve sosyal bir fayda oluşturmaya 
da katkı oluşturacak. Projenin amacı da şu sözlerle açıklandı: 
“Zihinsel engellilere iş imkanı yaratmak. Zihinsel engellilere ve 
ailelerine maddi kazanç imkanı sağlamak. ÇOSB’de bulunan 
katılımcı firmaların engelli kadrolarının sosyal fayda sağla-
yacak bir proje kapsamında oluşmasına katkı sağlamak. En-
gellilere toplumsal açıdan farkındalık sağlamak. Bölgesel ve 
ulusal düzeyde örnek bir projenin yaygınlaşmasını sağlamak.”

Özel ÇOSB 
Mesleki ve 

Teknik Anadolu 
Lisesi Türk Dili 
ve Edebiyatı 
Öğretmeni Özlem 
Çelik, 2019-2020 
eğitim öğretim 
yılında eTwinning 
kapsamında 
gerçekleştirilen 
“Şiirin Müzikle 
Yolculuğu” 
projesinde “Ulusal Kalite Etiketi” ile ödüllendirildi.

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf 
öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Özlem Çelik 
rehberliğinde Türkiye’den 41, Azerbaycan’dan 2 okul “Şiirin 
Müzikle Yolculuğu” eTwinning projesine katıldılar.

Hafızalarda yer etmiş nice notanın aslında bir şairin mısraları 
olduğu fikrinden yola çıkarak başladıkları projede, Web 2.0 
araçlarını kullanarak 21. yüzyıl gençliğini Türk Müziği ile 
buluşturup, bestelenmiş şiirleri, şairleri ve bestekarlarını lise 
öğrencilerine tanıttılar. Öğrenciler ve öğretmenler çıktıkları keyifli 
ve öğretici proje yolculuğunda başarıya ulaşarak Ulusal Destek 
Servisi tarafından “Ulusal Kalite Etiketi” ile ödüllendirildiler. 

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğretmenine ‘Ulusal Kalite Etiketi’ ödülü

Bünyesindeki sanayicilere gelişmiş standartlarda hizmet 
veren Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) bu ağa 

yeni bir hizmeti daha ekledi. Sürdürülebilir hizmet anlayışıyla 
çalışmalarına devam eden ÇOSB Yönetimi, Sanayi Bulvarı üze-
rinde bulunan alanda, Bölgeye akaryakıt istasyonu kazandırdı. 
Sanayiciler için önemli olan bu hizmetle birlikte, bölge içeri-
sinde akaryakıt istasyonuna ulaşmak artık daha kolay olacak. 
Bölge firmalarına ve vatandaşlara hizmet verecek akaryakıt 
istasyonu modern görünümüyle de göz dolduruyor. Kısa süre-
de tamamlanıp hizmete açılan akaryakıt istasyonunda, kafe, 
market, araç yıkama gibi birçok hizmet de birlikte sunulacak. 

ÇOSB içerisindeki akaryakıt 
istasyonu hizmete açıldı
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Senpa Boya aylık 700 ton kapasiteyle 
üretim faaliyetlerini sürdürüyor

Sektörün öncü kuruluşlarından, 
Senpa Boya Baskı Apre 

Kumaş San. ve Tic. A.Ş. üretim 
faaliyetlerini Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’ne (ÇOSB) taşıdı. 
Senpa Boya’nın faaliyetleriyle 
ilgili açıklama yapan Senpa Boya 
Baskı Apre Kumaş San. ve Tic. 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdürü İsmet Kızılkaya, 
“Firmamız, ÇOSB sınırları içinde, 
1. Kısımda 2018 yılında faaliyete 
başladı. 17.000 metrekare 
kapalı alanda, aylık 500/700 ton 
kapasitesiyle üretim yapmaktayız. 
Şirket bünyesinde, rotasyon baskı, 
merserize, örme boyama bölümleri 
bulunuyor. Her türlü örme kumaş 
üretimi yapıyoruz. Kumaş ihracatı 
yapmakla beraber, ihracat yapan 
firmalara da üreterek satışını 
gerçekleştiriyoruz” dedi. 

► AR-GE ÇALIŞMALARI 
Firma olarak Ar-Ge çalışmalarına 

sürekli devam ettiklerini kaydeden 
Kızılkaya şunları söyledi: “Toplam 
200 çalışanımız bulunuyor. Yeni 
kurulan bir firma olarak, gerekli 
yatırım ve çalışmalar yaparak, bu 
yıl ihracata başladık. Üretimimizin 
yaklaşık yüzde 15 kadarını ihracat 
ediyoruz. Firmamızdaki RF kartları 
ile tüm veriler anında elde edilerek 
tüm prosesler kontrol ediliyor. 
Müşterilerimiz internet üzerinden 
sağladığımız sistemle siparişlerine 

o an hangi proseste ve hangi işlem 
yapılmakta olduğunu takip edebiliyor. 
Müşterilerimize sunduğumuz değişik 
alternatifler ile Ar-Ge çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Kalite yönetim 
sistemleri İSG eğitimlerimize tüm 
çalışanlarımızın katılmasını hassasiyetle 
takip etmekle birlikte, ulusal ve 
uluslararası kuruluşların sektörle 
ilgili açtıkları eğitim ve seminerlere 
ilgili çalışanlarımız gönderilerek, 
bilgi ve tecrübelerini arttırmalarını 
amaçlıyoruz.”

► SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİNE ÖNEM VERİYORUZ

Sosyal sorumluluk anlanında 
yaptıkları çalışmalara da 
önem verdiklerinin altını çizen 
Kızılkaya, “İstanbul Üniversitesi 
Teknokent bünyesinde yazılım ve 
donanım geliştiren firma ile ortak 
geliştirdiğimiz projeler üzerine 
çalışmalarımız devam ediyor” 
şeklinde konuştu. Kızılkaya, ÇOSB’ye 
ilişkin görüşlerini de şu sözlerle 
açıkladı: “Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölge yönetimi, yeni bir firma olarak 
ilk geldiğimiz günden itibaren bize 
her türlü desteği ve ilgiyi gösterdi. 
Geçen süre içinde almış olduğumuz 
temel hizmetlerin (elektrik, su, 
doğalgaz, servis) aksamamış 
olması da ÇOSB’nin neden Türkiye 
genelinde bulunan OSB’ler 
içinde ilkler arasında olduğunu 
göstermektedir.”

Senpa Boya Baskı Apre Kumaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İsmet Kızılkaya:

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölge Müdürü Erdem 
Düzel ve Sanayi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 

Şenol Aydın, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge (ÇOSB) 
Müdürü Mehmet Özdoğan’ı makamında ziyaret etti. 
Heyete, ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan ile 
ÇOSB Bölge Müdürlüğü Makine ve Enerji Müdürü 
Oğuz Koray Erzurum tarafından bölgenin çalışmaları 
hakkında bilgiler verildi. Bölgenin altyapısı ve scada 
sistemiyle ilgili teknik gezi gerçekleştiren İstanbul Deri 
OSB heyeti, ÇOSB’nin çalışmalarını yerinde inceledi.

İstanbul Deri OSB’den  
ÇOSB’ye teknik gezi

İsmet Kızılkaya
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VAHAP MUNYAR

Askerlik tecilinin 6 yıla çıkması 
‘ara eleman’ sorununu çözer mi?

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı 

Muhiddin Gülal ile birlikte Giresun Ülper  
Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu’ndayız.

Bakanlığın öğrencilere tablet bilgisayar  
dağıtımına TMSF’nin 20 milyon liralık katkısı  
vesilesiyle düzenlenen tören sonrası  
Bakan Ziya Selçuk’la sohbet ettik.

Selçuk, “Mesleki Eğitim Merkezleri”  
ve meslek okulları konusu üzerinde dururken,  
askerlik konusuna değindi:

- Meslek okullarında erkek çocukların  
askerlikle ilgili yaşadığı güçlükler vardı.  
Meslek lisesinde mezun olduktan sonra 
üniversiteye devam etmiyorsa, 2 yıl tecil hakkı 
vardı. 2 yılın sonunda askere gitmek zorundaydı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın  
desteğiyle 8 ay önce yapılan düzenlemeye işaret etti:

- Üniversiteye devam etmeyen meslek lisesi 
mezununun tecil hakkı 6 yıla çıkarıldı.

Attıkları bir adıma daha dikkat çekti:
- Meslek lisesi mezunları ön lisansa  

devam edip, bitirirse yedek astsubay  
olabilmesinin önü kanunla açıldı.

Ardından bir başka mevzuat  
değişikliği üzerinde durdu:

- Yeni çıkan bir yasayla birlikte özel  
sektöre “Mesleki Eğitim Merkezi” açabilme  
izni vermeye başladık. “Mesleki Eğitim Merkezi” 
aslında “Çıraklık Eğitimi” demek.

Bu noktada şu verinin altını çizdi:
- Meslek lisesi mezunlarının yüzde 10’u eğitimini 

aldığı alanda istihdam edilebilirken “Mesleki Eğitim 
Merkezi” mezunlarında bu oran yüzde 88’e ulaşıyor.

“Mesleki Eğitim Merkezleri”ne yönelimi  
artırmak için gerçekleşen bir başka mevzuat 
düzenlemesine vurgu yaptı:

- “Mesleki Eğitim Merkezleri”ne giden çocukların 
ayrıca liseyi de bitirmesi gerekiyordu. Bu, onlar 
için sene kaybı anlamına geliyordu. “Mesleki  
Eğitim Merkezi” mezunlarının liseyi bitirmiş 
sayılmasını mevzuatla düzenledik. Çünkü,  
zaten orada lisedeki dersler veriliyor.

GÖRÜŞ
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Bu düzenlemeyle birlikte “Mesleki 
Eğitim Merkezleri”ne başvurularda 
artış yaşandığını kaydetti:

- Birkaç ay içinde  
başvurularda ciddi artışlar oldu.

Sonra Almanya’dan bir örnek verdi:
- Almanya’da mesleki eğitimin 

yüzde 85’i özel sektörün elindedir.
Bu veri sonrası özel sektöre  

şu çağrıyı yaptı:
- Fabrikalarınızda 6-7 oda ayırın, 

içine “Mesleki Eğitim Merkezi” kurun. 
Öğretmen bizden. Öğretmenin maaşı 
da bizden. Sadece ustabaşınız da 
orada derse girsin, bize yardımcı 
olsun. Orası işyeri. Öğrenci  
orada üretime katılacak, her  
gün üretimi görüp, çalışacak.

Fabrikaların içine “Mesleki  
Eğitim Merkezi”nin kurulmasını 
istemelerinin nedenini şöyle açtı:

- Çünkü özel sektör zaten 
fabrikasına, makine parkına  
yatırım yapıyor, kendini güncelliyor. 
Aynı makine parkını ayrı bir yerde 
okula kurmak yerine fabrikada  
hazır olanı kullanalım.  
Ustabaşıları da derse girsin.

Bunun önünün açılmasını  
sağlayan bir adımı daha anlattı:

- “Fabrikanın içinde eğitim kurumu 
olmaz” şeklinde bir sınırlama  
vardı. Biz onu da kaldırdık.

Mevcut “Mesleki Eğitim Merkezi” 
sayısını merak ettik, yanıtladı:

- Şu anda 332’si bağımsız, 295’i 
meslek liseleri bünyesinde toplam 
627 “Mesleki Eğitim Merkezi” var.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk 
önderliğinde, Bakan Yardımcısı Mahmut 
Özer’in çabalarıyla mesleki eğitim 
konusunda çözüme dönük  
önemli adımlar atıldığı görülüyor.

Fabrikaların içine özel sektöre ait 
“Mesleki Eğitim Merkezleri”nin 
açılmasına, mezunlarını liseyi bitirmiş 
sayılmasına dönük yasa değişiklikleri  
bu yöndeki değişimi ortaya koyuyor.

Meslek lisesi mezunu erkeklerin as-
kerlik tecil süresinin 2 yıldan 6 yıla çıka-
rılması da aynı yaklaşımı güçlendiriyor.

Mesleki eğitimle ilgili değişimin  
“ara eleman” sorununun ne  
kadarını çözebildiğini önümüzdeki 
dönemde göreceğiz…

 

MİLLİ Eğitim Bakanı  
Ziya Selçuk, mesleki eğitimle 
ilgili şu saptamayı yaptı:

- Her ülkenin mesleki 
eğitim sistemi kendine 
göre düzenlenmeli. Çünkü, 
mesleki eğitim, ülkenin milli 
gelirine göre yapılandırılmalı.

Bu yaklaşımını şehir  
bazına taşıdı:

- Mesela bizim meslek 
liselerini bulundukları 
şehirlerdeki istihdam 
alanları ve üretim alanları 
ile örtüştürmemiz gerekiyor. 
Bu örtüşme yüzde 20 
civarındaydı. Şimdi biz bu 

bağlantıyı kuruyoruz.
Konya’yı örnek gösterdi:
- Konya’da tarımla ilgili 

büyük bir üretim var. Orada 
üniversitenin içine dünyanın 
en gelişmiş tarım teknolojileri-
ni içeren bir tarım lisesi açtık.

İstanbul’da İstanbul  
Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Teknopark’a uzandı:

- Mesela İTÜ Teknopark’ın 
içinde okul var. 9’uncu 
sınıftaki öğrenci Teknopark’ın 
içinde oradaki şirketlerin 
ekosistemini görüyor.  
Bu, doğrudan hayatın  
içine girmektir.

Mesleki eğitim milli gelire
göre yapılandırılmalı

MİLLİ Eğitim Bakanı  
Ziya Selçuk,  COVID-19 
sürecinde meslek liselerinin 
üretim beceri ve kapasitesini 
ortaya koyduklarını belirtti:

- Örneğin dijital solunum 
cihazı. Meslek liselerinde  
böyle bir şey üretilemez 
diye bakılıyordu. “3 hafta 
süre verin, filanca Hoca da 
danışmanımız olsun, biz bunu 
yaparız” dediler ve yaptılar.

Maske üretimine değindi:
- Meslek liselerinde maske, 

siperlik üretimi de yoktu. 
Bazı cihazların üretimi de 

söz konusu 
değildi. 
Bunların 
hepsinin 
üretilebi-
leceği 
örnekleriyle 
ortaya 
konuldu.

Meslek 
liselerinin 

hepsinin üretim alanına 
dönüşmesi gerektiğini kaydetti:

- Sadece kitaptan 
okuyarak mesleki  
eğitimi geliştiremeyiz.

Ahşap oyuncak  
onusuna dikkat çekti:

- Ahşap oyuncakta  
ciddi ithalat gördük.  
Baktık okulu yok.  
Hemen 4 yerde okul açtık. 
Kendimize özgü ahşap 
oyuncak üretebileceğimizi 
gösterdik. Şimdi  
ihracata da başlayacaklar. 

Meslek liselerinin üretim 
kapasitesini pandemiyle gördük
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ERTELEME TALEBİ

OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş:

Ödemeler taksitlendirilip
2021’e ertelenmelİ

GİRAY DUDA

İçinde bulunduğumuz dönemde giderek 
büyüyen koronavirüs salgınının damga 
vurduğu 2020 yılı, üretim ve ticaret 

yapan her kurumu değişik biçimde olumsuz etkiledi, 
etkilemeyi sürdürüyor. Sanayicilerin yıl sonuna gelirken 
hangi koşullarda üretim yaptıklarını ve ne gibi talep ve 
beklenti içinde olduklarını Organize Sanayi Bölgeleri  
Derneği (OSBDER) ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş ile konuştuk. 

- Sayın Uğurtaş, ağır pandemi koşullarında  
2020’nin sonuna doğru giderken işyerleri ve  
OSB’lerin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Türkiye çok zorlu geçen 2019 yılı sonrasında, 2020 yılını 
bir toparlanma yılı olarak değerlendirmek istiyordu. Ancak, 
kimsenin öngöremeyeceği bir biçimde kendini küresel 
salgının içinde buldu. Türkiye’de salgının başlamasının 
ekonomi üzerindeki en yoğun etkisi mart ayının yarısından 
itibaren, nisan ve mayıs aylarında yaşandı. Tüm yaşam 
koşulları birden bire değişti, hareketlilik asgari seviyeye indi, 
temel ihtiyaçların karşılanması ve hayatta kalma güdüsü 
her şeyin önüne geçti. Yaşamsal ihtiyaçları üreten sektörler 
bu dönem içinde neredeyse kapasitelerinin üstünde bir 

gayret gösterirken,  bu tanım dışında kalan sektörlerde 
işletmelerin bir kısmı tamamen kapandı, bir kısmı da 
üretimini daraltma, faaliyetlerini azaltma zorunda kaldılar. 

► NAKİT SIKINTISI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Bilindiği üzere, ülkemizdeki sanayi işletmelerinin  

çoğu daima finans kısıtları içinde yaşamaktadır.  
Bu nedenle birden bire duran bazı çarklar ve piyasadan 
çekilen nakit dolayısıyla bırakınız faaliyet yapmayı,  
hayatta kalmayı becerecek güçten yoksun kaldılar. 

Bu dönemde devlet gerek istihdam gerekse de  
üretim ve ticaret üzerinde aldığı önlemler ile yaşamsal 
faaliyetlerin devamını sağladı. Bir anlamda hastalanan 
işletmeler makinaya bağlanarak yaşamda tutuldular.

► CİDDİ BORÇLANMALAR GERÇEKLEŞTİ
- Karantina aylarındaki ötelemeler işlemeyen  

piyasa koşullarında çok yararlı oldu ama ödeme  
ayları da yine zor koşullarda geldi çattı değil mi?

- Bu dönem için verilen bu destek ve teşviklerin 

OSBDER ve İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 
Hilmi Uğurtaş, “Esnafın, tacirin, 
sanayicinin önündeki hesap şudur. 
Günlük giderlerin ödemesine 
ötelenen ödemeler de eklenmiştir. 
Yapılacak olan tek şey ödemelerin 
tekrar 2021 yılına ötelenerek, sektör 
özelliklerine uygun ödeme planları 
ve taksitlendirme ile yapılmasını 
sağlamak olacaktır” dedi.

Organize Sanayi 
Bölgeleri Derneği 

(OSBDER) ve 
İzmir Atatürk 

Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hilmi Uğurtaş.
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özelliklerine baktığımızda 
geleceği ciddi bir biçimde 
ipotek altına alan bir özellik 
görürüz. Onun adı da 
ötelemedir. Evet, bu sıkıntılı 
aylarda özellikle kamu kendi 
alacaklarını öteleyerek 
işletmelere can suyu vermişti, 
ancak ötelemek demek bir 
gün bunların ödemesinin de 
geleceği demekti. Ödemelerin 
gerçekleşmesi için zaten  
kısıtlı finans kaynaklarına 
sahip olan sanayimiz 
borçlanmak zorundaydı.

Küresel salgın şoku 
ile birlikte, başta kamu 
bankalarının sonra da özel 
bankaların izlediği borç 
kanallarını çeşitlendirme ve 
genişletme çabaları piyasada 
hemen karşılık buldu ve ciddi borçlanmalar gerçekleşti.

► FİNANSAL TOPARLANMA SAĞLANAMADI
Haziran ayı itibarıyla normalleşme düzlemine  

giren yaşamımızda işletmeler bir yandan normal 
düzenlerine dönmeye çalışırken, diğer yandan da 
ötelemeden dolayı önlerine gelecek ödemeleri için  
kaynak yaratmak telaşına düştüler. Haziran ile birlikte 
üretimde yakalanan yükseliş ivmesi ne yazık ki finansal 
toparlanma ve pozitif nakit akışı ile birlikte yürümedi. 

İç piyasada tedirginlikler nedeniyle seçici  
harcama davranışları yaşanırken, salgın tehlikesiyle 
kapanan ya da sınırlandırılan ülkeler arası ticaret  
nedeniyle de dış pazarlarda ciddi duraksamalar yaşandı. 

► YÜKSEK ENERJİ FATURALARI ZORLADI
Bu dönemde artan borçluluk oranının nedenlerinden 

biri de işletmelerin vazgeçilemez, temel girdileri olan 
enerji tedarikinde hiçbir öteleme imkanının sağlanmaması 
olmuştur. Hammadde temini ve maliyetlerinde çok zorlanan 
işletmeler, elektrik-doğalgaz gibi temel girdilerde aylık 
olarak düzenli gelen faturalar ile karşı karşıya kaldılar. 
Bu faturaların ödenmesi için bankalarda limitleri var ise 
borçlandılar, yok ise öz varlıklarından ödeme yolunu seçtiler. 
Böylesine bir ortam içinde kasım ayının başına geldik.

Esnafın, tacirin, sanayicinin önündeki hesap  
şudur. Günlük giderlerin ödemesine ötelenen  
ödemeler de eklenmiştir. Ve ne yazık ki bunları finansına  
ne yetecek bir karlılık ne de piyasa hareketi vardır. 

Görünen odur ki, bu durumda yapılacak olan  
tek şey ödemelerin tekrar 2021 yılına ötelenerek,  
sektör özelliklerine uygun ödeme planları ve  
taksitlendirme ile yapılmasını sağlamak olacaktır.    

► İTHALATÇI DA İHRACATÇI DA KURDAN ŞİKAYETÇİ             
- Yüksek enflasyon, döviz kuru ve enerji fiyat 

artışlarının üretime dönük ne gibi etkileri oluyor?
- Bu üç veriyi ayrı ayrı olarak incelersek, yüksek enflasyon 

doğal olarak tedarikler için ödenen bedelleri  
artırmaktadır. Döviz kurunda TL’nin değer kaybı  
ithalata dayalı üretim modeline sahip işletmelerde  
içinden çıkılamaz bir kur çukuru açmıştır.

İhracata dayalı bir modeli yürüten işletmeler ise  
kurun sürekli oynak bir ritim içinde değişkenlik  
göstermesi nedeniyle hesap kitap yapamaz hale  
gelmiştir. Ayrıca yurt dışı alıcıları TL’nin değer kaybını 
ve salgın nedeniyle düşen piyasa hareketlerini neden 
göstererek fiyat kırma ısrarlarını artırmışlardır. 

Bir başka önemli değişken ve maliyet unsuru  
ile enerji fiyatlarında da dışa bağımlı yapımızın  
döviz kurları ile bağlantısı neticesinde yükselen  
ve değişken fiyat hareketleri olmuştur.

► MALİYET HESABI YAPAMIYORUZ
Tüm bu hareketlerin tek sonucu olmuştur. O da belli 

bir üretim planlaması içinde doğru bir maliyet çalışması 
yapmak imkansız hale gelmiştir. Ayrıca talebin düşüşü, 
enflasyonun tüketici alım gücünü azaltması ve yurt içi ve 
yurt dışındaki daralan piyasaların yarattığı rekabetin artan 
maliyetlerin fiyatlara yansımasını da engellediği bir ortam 
oluşmuştur. Bu ortam da özellikle KOBİ’lerimiz için “karlılık” 
ulaşılması zor bir hedef haline gelmiştir. Karlılık olmadığı 
yerde orta ya da uzun vadeli ayakta durmak çok zordur.  

► YENİ İNSAN KAYNAĞI SAĞLAYAMIYORUZ     
- Pandemi başlarken getirilen iş sözleşmesi  

fesih yasağının aradan geçen aylar sonrasında 
şikayetlere neden olduğu biliniyor. Sanayicilerin  
bu konudaki görüşleri ve talepleri nedir?

- Küresel salgın ile birlikte hükümetin devreye soktuğu 
kısa çalışma ödeneği, işsizlik desteği ve işten çıkarma 
yasağı gibi uygulamalar istihdamın korunması bakımından 
faydalı olmuştur. Bir sanayici için en üzücü şey çalışanlarını 
işten çıkarmak zorunda kalmasıdır. Bu tedbirler sayesinde 
mart-nisan-mayıs hatta haziran ayı istihdam kayıplarının 
az olduğu, çalışanların bu destekler nispetinde belli 

ERTELEME TALEBİ

OSBDER Yönetim Kurulu toplantısı 17 Eylül 2020 tarhinde görüntülü konferans yöntemiyle 
gerçekleştirildi. Toplantıda pandemi koşullarında ekonominin ve sanayinin gidişatı ele alındı.
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bir gelir temin edebildikleri aylar oldu. Bu uygulamalar 
Cumhurbaşkanlığı yetkisinde uzatılarak da devam ediyor. 
Ancak başta faydalı olan işten çıkarma yasağının, bu 
dönemde yeni istihdamın önünü kestiğini görmekteyiz. 

Pandemiden çıkış stratejileri içinde üretim süreçlerini 
değiştirmek, yenilemek, geliştirmek, ürün yelpazelerini 
çeşitlendirmek zorunda olan işletmeler bu dönemde 
kullanamayacağı istihdamı bünyesinde tutarak yeni  
insan kaynağı için yer bulamaz haldedir. Belirli kurallar  
ve prensipler içinde hem çalışanların hem de  
işletmelerin bu yasak nedeniyle mağdur  
olmalarını önleyecek formüller geliştirilmelidir.    

► SCADA SORUNU BİR İLETİŞİM KAZASIDIR
- Scada sistemini kuramayanlara  

cezai yaptırımları nasıl karşılıyorsunuz?
- Burada Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ile 

OSB’ler arasında bir iletişim ya da yanlış anlama kazası 
olduğuna inanmak istiyorum. Bahsi geçen sistemlerin 
kurulması, raporlamaların TEİAŞ’ın istediği şekilde 
verilmesi gibi hususlar halledilemeyecek konular 
değildir. Hatta bu tür uygulamalar OSB’lerimiz  
içinde verimli ve kolaylaştırıcı uygulamalardır.

Burada yapılan yanlış OSB’lerle bir diyaloğa girmeden, 
bu sistemlerin TEİAŞ’ın istediği şekle gelmesi için bir 
zaman planlaması yapmadan, emrivaki bir biçimde 
cezaların tahakkuk  ettirilmesidir. TEİAŞ ve OSB’ler 
ülkenin üretim ve istihdamı için  önemli yapı taşlarıdır. 
Bu tür sorunların karşılıklı anlayış içinde çözülmesi 
mümkündür. Son alınan haberlerde bu yönde adımlar 
atıldığı açıklanmıştır. Konunun  çözümlenmesi için 

atılan bu adımların olumlu 
sonuçlanmasını bekliyoruz. 

► İCRA KOMİTESİ SANAYİNİN  
SORUNLARINA ODAKLANMALI

- 14 Ekim 2020’de 
yayınlanan Sanayileşme  
İcra Komitesi Cumhurbaşkanı 
Kararnamesi hakkında  
neler söylemek istersiniz?

- Öncelikle şunu 
belirtmeliyim ki, sanayinin 
sorunlarının konuşulduğu, 
çözümlerin geliştirildiği her 
platformu olumlu karşılarız. 
Bugün yaşadığımız pek çok 
sorunun ilgili tüm katılımcıların 
bulunduğu ve düşüncelerini  
cesaretle söylediği diyaloglar ile 
çözüleceğine inancım tamdır. 
Sonuçta herkes üretimi ve 
istihdamı ile ülkeyi geleceğe 
taşıyabilecek bir sanayi 
yapılanması istemektedir.

Bu nedenle bu komitenin 
kurulmasının sanayinin 
sorunlarına odaklanılacak 

yeni bir yapı olmasını diliyorum. Ancak her zaman  
tekrar ettiğim gibi, yapılan çalışma ne  olursa olsun, 
sanayicinin sesinin çıkacağı, kısıtlar olmadan dinleneceği 
ortamların yaratılması önemlidir. Sanayicinin  
kendini ifade edebildiği yerlerde, asgari müşterekte 
buluşulacak çözümlerin bulanacağına inanıyorum. 

► OSB’LER GRUPLANDIRILIP  
KURALLAR BELİRLENMELİ 

- 22 Ekim’de OSB Uygulama Yönetmeliğinde  
yapılan değişikliklerle ilgili görüşünüz nedir?

- 22.10.2020 tarihinde yayımlanan OSB Uygulama 
Yönetmeliği değişikliklerini teknik ekibimiz detaylı bir 
biçimde inceledi. Nelerin değiştiğini, bu değişikliklerin 
sanayiciye neler getirdiğini ya da nerelerde uygulama 
zorluğu yaşanacağını ortaya koydular. Yönetmelik içinde 
alan kazancı sağlayan, sorunlarla ilgili tereddütleri 
ortadan kaldıran değişiklikler olduğu gibi özellikle 
bodrum yapılması güç olan OSB’ler gibi özel durumları 
olan OSB’lerde bazı kayıplara neden olabilecektir.

Bu noktada şu tespiti bir kez daha vurgulamak 
isterim. Türkiye’deki OSB’lerimiz coğrafyadaki yerleri, 
bölgesel demografik özellikleri, lojistik durumları, 
hammadde teminindeki konumları, işgücü özellikleri, 
arazi yapıları, sektörel dağılımları, arazi boyutları gibi 
pek çok konuda farklılıklar göstermektedir. 

Bu nedenlerle tüm OSB’lere standart kuralları getirmek 
yerine, belli özelliklere göre sınıflandırılarak, gruplandırılan 
OSB’lere uygun “terzi dikimi” uygulamaların daha faydalı ve 
etkin olacağı düşüncemi bir kez daha vurgulamak isterim.  ● 

ERTELEME TALEBİ

Döviz kurunda tl’nin değer kaybı ithalata dayalı üretim 
modeline sahip işletmelerde içinden çıkılamaz bir kur 

çukuru açmıştır. İhracata dayalı bir modeli yürüten  
işletmeler ise kurun sürekli oynak bir ritim içinde değişkenlik 
göstermesi nedeniyle  hesap kitap yapamaz hale gelmiştir.
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100. SAYI

HABER MERKEZİ

Global Sanayici dergisi 1 
Mart 2010’da yayımlanan ilk 
sayısından itibaren ekonominin 
çarklarının daha sağlıklı dönmesini 
amaçlayan bir yayın politikası 
izledi. Uzman değerlendirmeleri 
ve analizleri eşliğinde 
mevzuattaki düzenlemeleri 
haberleştirirken, ekonomik 
verilerin, rakamların 
fotoğrafını çekip arka planını 
ele almaya çalıştı. Mikro ve 
makro verileri, ekonomik 
hayatın her alanındaki 
gelişmeleri ele alıp okurlarına 
iletti. Üretimdeki, ihracattaki, 
istihdamdaki gelişmeleri 
anlaşılır bir dille aktardı.

100. sayıya ilişkin bir değerlendirme yapan Global 
Sanayici Genel Yayın Müdürü Arif Esen, “İlk sayımızda şöyle 

yazmışım: ‘Global Sanayici dergisi yerelden 
evrensele uzanan yolda yayın yaparak, 
Çerkezköy’den Türkiye’ye, Türkiye’den 
dünyaya projeksiyon tutacak.’ Bu anlayışı 
hayata geçiren bir yayın çizgisi izleyerek 100. 
sayıya ulaştık. Bakalım yukarıda çizdiğimiz 
yelpazeyi hayata geçirebilmiş miyiz?” 

İş insanları, gazeteciler,  
profesyonel yöneticiler, ekonomistler ve  
akademisyenler Global Sanayici için ne dediler?

Eyüp Sözdinler (OSBDER 
Yönetim Kurulu Üyesi- Çerkezköy 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı): 
Global Sanayici Dergisi, Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’nden (ÇOSB) 
yani yerelden, ulusala çok güzel ve 
önemli bir yol kat etti. 100. sayısına 
ulaşmasında dünden bugüne, emeği 
geçen herkese teşekkür etmek 
istiyorum. Bölgemizin yanı sıra 
herkesin sesi oldu. Önemli konularda 
akademisyenler ve işin uzmanlarıyla 
yapılan röportajlar meseleleri 
anlamamızda bize pusula oldu. 
Şöyle dönüp baktığımızda yüzlerce 
akademisyenin değerli görüşlerinin 

dergimizde yer aldığını görmekteyiz. Bu da ayrıca ne kadar doğru bir 
iş yaptığımızı bize gösteriyor. Sanayinin ve OSB’lerin sesini duyuran, 
sorunlarını anlatan dergimizin 100. sayısına ulaşmasını kutluyorum. 100 
sayı bir dergi için oldukça önemli bir rakam. Bugüne kadar geçen sürede 
sanayi hayatı ve OSB’lere yapılan katkılar saymakla bitmez. Aynı başarı 
grafiğinin bundan sonraki yayın hayatında devam etmesi dileğiyle nice 
100 sayılarda buluşmak üzere diyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

meseleleri anlamamızda  
bize yol gösterici oldu

11 yılda 
100. sayı

Mehmet Özdoğan 
(Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi Müdürü): 
Global Sanayici Dergisi, 
güncel ekonomi ve 
finans haberlerinin yanı 
sıra dolu dolu içeriğiyle 
sürekli ilgi odağı oldu. 
Dergiler tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde  
de farklı okuyucu 
kitlelerine seslenen  

yayın organlarıdır. Ülkemizde, dergicilik de 
gazetecilik kadar uzun bir geçmişe sahiptir. 

Yazılı basın alanının en önemli dallarından biri 
olan dergiciliğin güzel bir örneği olan Global Sa-
nayici Dergisi’nin 100. Sayısına ulaşması bizi çok 
mutlu etmiştir. Global Sanayici Dergisi, Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’nin (ÇOSB) kurumsal 
hafızasında çok önemli bir yeri teşkil etmektedir. 
Geçmişe not, geleceğe ışık tutması açısından 
önemsediğimiz bu yayın organımızın daha nice 
100. Sayıları görmesini temenni ediyorum.

ÇOSB’nin kurumsal
hafızasında yeri önemli

TİM’İN
EN BÜYÜK 
1000 İHRACATÇI 
LİSTESİNDE 
ÇOSB’DEN 
28 FİRMA 
YER ALDI

DERGİNİZ
GLOBAL 
SANAYİCİ 
11 YILDA 
100’ÜNCÜ 
SAYIYA 
ULAŞTI

www.sanayicidergisi.com.tr

KASIM-ARALIK 2020 YIL 11 SAYI 100EKONOMİ VE İŞ DÜNYASI DERGİSİ

GÜN GÜN YURTİÇİ VE YURTDIŞI FUAR 
TAKVİMİ

1. SAYI 100 SAYI
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100. SAYI

Hilmi Uğurtaş (OSBDER 
Yönetim Kurulu Başkanı-İAOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı): Ülke-
mizde son yıllarda basının özellikle 
yazılı basının ciddi bir erozyon 
içinde olduğunu üzülerek izliyoruz. 
Finansal zorlukların yanında yazılı 
basına bakış açısından kaynakla-
nan  sorunlarla boğuşuluyor. Böyle 
bir ortamda bir dergi çıkarmak ger-
çek bir cesaret ve ciddi bir emek 
gerektiriyor. Çerkezköy Organize 

Sanayi Bölgesi tarafından çıkarılan Global Sanayici dergisi 
bu emeklerin en güzel bir biçimde ortaya konduğu bir yayın. 
Bu dergi, daralan yazılı basın kıskacı içinde ekonomi ve 
iş dünyasına dönük yapısı ile bizlerin arasında önemli bir 
iletişim ve paylaşım kaynağı olmuştur.  Bu sayısı ile kutladı-
ğımız 100. sayıya varması da aslında bu başarının en güzel 
göstergesidir. Derginin bugünlere varmasında emeği geçen 
herkesi kutlar daha nice yüzüncü sayıları görmesini dilerim.

Bizim önemli bir iletişim  
ve paylaşım kaynağımız

Hüseyin Kutsi Tuncay (OSBDER 
Yönetim Kurulu Üyesi-Anadolu OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı): Mustafa Kemal 
ATATÜRK, genç Cumhuriyete yeni bir bakış 
açısı kazandırırken şu sözleri ifade etmiştir: 
“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, 
rahat yaşamak isteyen toplumlar; 
evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini 
daha sonra da istiklal ve istikballerini 
kaybetmeye mahkumdurlar”  

Çünkü, ülkemizin hem ekonomisinin 
hem de bağımsızlığının can suyu planlı 

sanayileşme ve üretim sektörüdür. Bu gerçekliğe karşın organize 
sanayi bölgeleri ve katılımcıları bugüne kadar pek çok iktisadi ve bü-
rokratik sıkıntıya göğüs gerdi ancak üretim sürecinden vazgeçmedi. 
1924’te kurulan ilk fabrikamız Ankara Fişek Fabrikasından bugüne 
ve bugünden sonrasında da sanayiciler olarak ülkemize her koşulda 
istihdam, katma değer ve sosyal olanak sağlamaya devam edeceğiz.

Yayınlarıyla bizlere destek olan Global Sanayici dergisinin  
100. sayısını gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Yayınlarıyla bizlere destek olan 
Global Sanayici’yi kutluyorum

Ender Koçak (Koçak Farma 
İlaç Yönetim Kurulu Başkanı)- 
Global Sanayici dergisi  ilk günden 
itibaren sürekli takip ettiğim ve 
keyifle okuduğum bir dergi oldu. 
Derginin başarısının sırrı bence 
değerli yazarları, yönetim ekibi ve 
yayın kurulu. Bu başarılı ekip Global 
Sanayici dergisinde hem güncel 
haberlere yer vererek ülkemizin 
gündemini takip ediyor hem de 
ÇOSB ve bölgemizle ilgili yerel 

haberlerle ve başarı hikayeleri ile bizleri motive ediyor. 
Ekonomiden, sektörel haberlere, hukuki konulardaki 
yorumlardan ülke gündemimizdeki farklı konulara değinirken 
hem bilgilendirip hem de sektör duayenlerinin yorumlarıyla 
olaylara bakış açımızı değiştiren bir dergi Global Sanayici 
dergisi. Nice 100. sayılarda beraber olmak dileğiyle…

100. sayısı hayırlı olsun
Zuhal Mansfield (TMG Doğaltaş 

Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı): 
Derginizin pozitif yapıcı içeriği, hedeflere 
ulaşılabileceğine ve çalışırsak başarıya 
ulaşılabileceğine inanmamıza yardımcı 
oluyor. Bir sanayici olarak, bizlerin inan-
cını koruduğunuz, moralimizi artırdığınız 
ve elinizden gelenin en iyisini yaptığınız 
için teşekkür ederim. Dergiyi her elime 
aldığımda beklentimin ötesine geçtiğiniz 
için de ayrıca teşekkür ederim! Ekibi-
nizin işine adanmışlığı olağanüstü, sizi 

gerçekten takdir ediyoruz! Sorunları hızlı tanımlamamız, bunları 
hızlı ve zamanında çözebilmemizi sağlar bu bağlamda da dergi-
nizden çok yararlandığımı bilmenizi isterim. Nice 100. sayılara…

Bir sanayici olarak  
size teşekkür ediyorum

Bülent Şenver (Duayen bankacı): Bir der-
ginin 100. sayısını çıkarıyor olması önemli 
bir başarıdır. Bu başarı bir takım, ekip 
işidir. Özveri ile dikkatli ve titiz çalışarak, 
emek verilerek kazanılmış bir başarıdır. 
Global Sanayici dergisi vizyonunu ve misyo-
nunu doğru belirleyerek hedef kitlesinin 
ihtiyaçlarını kaliteli bir biçimde yerine getir-
miştir. Başta derginin yayıncısı Çerkezköy 
OSB yöneticileri, Genel Yayın Müdürü Arif 

Esen ve Yazı İşleri Müdürü Giray Duda olmak üzere Global 
Sanayici dergisinin yayınlanmasında emeği geçen herkesi 
candan kutluyorum. Başarınızın artarak devam etmesini  
ve derginin 200. sayısını yine birlikte kutlamayı diliyorum.

200. sayıyı yine birlikte kutlayalım Vahit Yıldırım (OSBDER Yönetim 
Kurulu üyesi-Gebze OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı)- Yayın hayatına başladığı yıldan 
bugüne kadar olan süreçte, sürdürdüğü 
düzeyli, ilkeli ve objektif yayın politikaları, 
sanayicinin ortak sorunlarına çözüm 
arayan yaklaşımları, zengin haber içeriği 
ve birbirinden değerli röportajları ve 
sürekli kendini yenileyen çalışmaları ile 
OSB dünyasının nabzını tutan, kamu ve 

özel sektörle birlikte geniş bir okuyucu kitlesine sahip, Çerkezköy 
OSB’nin yayın organı Global Sanayici dergisinin 100. sayısını 
kutlar, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Eyüp 
Sözdinler başta olmak üzere, tüm Yönetim Kurulu üyelerini ve bu 
güzel çabaya katkı sunan dergi çalışanlarını tebrik eder, başarılı 
çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ederim.

Ortak sorunlarımıza çözüm arıyor
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Yıldırım Ulkat (ÇOSB eski 
Yönetim Kurulu Üyesi): Çerkezköy 
OSB Yönetim Kurulu olarak 
2009’da bölgenin sesini 
duyuracak bir yayın organı 
çıkarmayı planladık. Öyle bir 
dergi çıkarmalıydık ki hem 
bölgenin sesi olacak hem de 
genel ekonomik gelişmeleri 
haberleştirip, değerlendirip, 
analizler yapacak, küresel 
gelişmeleri takip edecek bir 

mecra olmalıydı. Kolları sıvadık. Kimle yola çıkmalıydık? 
Üniversite arkadaşlarım Vahap Munyar ve Arif Esen’le 
temas kurup böyle bir çalışmada yer alıp almayacaklarını 
sordum. Olumlu yanıtlarını alınca hazırlıklara giriştik ve 
Mart 2010’da Global Sanayici’nin ilk sayısını yayımladık. 
Profesyonelce hazırlanan dergimiz hükümet başta, 
bürokrasi, sanayi odaları, ticaret odaları, ihracatçılar, 
organize sanayi bölgeleri, lojistikçiler ve tüm iş çevreleriyle 
akademisyenler, kurumsal iletişimciler, ekonomi medyası 
arasında beklediğimizden çok daha büyük bir ilgi gördü 
ve 100. sayısına ulaştı. Bir kurumda icraatların sürekliliği 
ve sürdürülebilirliği önemlidir. Bu anlamda yayımlanması 
konusunda büyük emeğim geçen Global Sanayici dergisinin 
sürekliliğini ve kalıcılığını benimseyip daha da geliştiren 
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’e ve 
yönetimine, sözlerini tutan arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

100 sayı ve sürekliliğin 
önemi, derginin çıkışı

Tuğrul Akşar (Futbol ekonomisti-Bankacı):
Global Sanayici dergisini hem takip ediyor, 
hem de onun için yazmaya çalışıyorum. Global 
Sanayici dergisi gerek içerik, gerekse gündemi 
yakalama bakımından hep el altında tutulması 
gereken bir dergi. Özellikle sektörel olarak son 
derece bilgilendirici ve yön gösterici araştır-
malara, yorum ve analizlere yer verilmesinin 
yanı sıra önemli mikro ve makro verilerin de 
okuyucularıyla paylaşıyor olması gerçekten tak-
tire değer. Okuyucularına pırıl pırıl bir baskı ile 

ulaşması ise ona gerçekten maddi ve görsel olarak da çok emek 
verildiğinin bir göstergesi. Global Sanayici bence alanında refe-
rans olabilecek yetkinlikte ve okuyucularına çok geniş perspektifte 
bakış açısı veren bir dergi. Bu dergide çok sık olmasa da ara sıra 
ben de sporun ve de futbolun ekonomik, finansal ve yönetsel 
sorunlarına ilişkin bazen yazıyorum. Burada olmaktan son derece 
memnunum. Derginin 100. sayısına ulaşması ise çok dergi oku-
mayı sevmeyen bir toplumda çok önemli. Çünkü, bu sayıda dergiyi 
basıp dağıtabilmek gerçekten alkışlanacak bir başarı. Daha nice 
dalyalara diyerek Global Sanayici’yi kutluyorum. Bu derginin hazır-
lanmasına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Daha nice dalyalara
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu 

(Piri Reis Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı): Kalite ve istikrar 
sürdürülebilirliğin en önemli 
belirleyenleri arasındadır. 
Global Sanayici dergisi 100. 
sayıya ulaşarak kalitesiyle 
sürdürülebilirliğini başarmış 
durumda. İşim ve ilgim gereği 
çok sayıda yayını izlemeye 
çalışıyorum. Global Sanayici 

dergisi masama geldiğinde o anda okuyamasam bile 
mutlaka hemen görebileceğim bir yerde tutuyorum. 
Ekonomiyi doğru yorumlamaya çalışan birisi olarak 
sektörlerden doğrudan gelen bilgilere, yorumlara  
güvenilir bir şekilde ulaşabilmek büyük önem taşıyor. 
Global Sanayici dergisini okumaya başladığımda  
gidişatı anlamama yardımcı olan, yorumlarıma katkıda 
bulunacak çok sayıda yazı ve haber bulabiliyorum. Bu 
nedenle de derginin sıkı bir okuyucusuyum. Aynı zamanda 
Giray Duda ile yaptığımız keyifli sohbetlerle dergiye 
zaman zaman katkıda bulunmaktan da çok mutluyum.  
100. sayısına ulaşan Global Sanayici dergisinin ortaya 
çıkmasına katkıda bulunan herkesi kutluyor, bu güzel 
derginin nice sayılara ulaşmasını diliyorum

100. sayı kutlu olsun! Global  
Sanayici’nin sıkı bir okuyucusuyum

Ahmet Temiroğlu (Özen Mensucat 
Genel Müdürü): Global Sanayici dergisi bu 
ay 100. sayısını çıkarmış oluyor. İlk yayına 
başladığı günden bu güne kadar her çıkan 
sayıda benim de bir köşe yazım olduğu 
için gerçekten büyük bir gurur duyuyorum.
Uzun bir süre yayın kurulunda da görev 
aldığım Global Sanayici Dergisi , bugün ülke 
genelinde en saygın Sanayi dergileri arasında 
yer almaktadır. Çerkezköy Organize Sanayi 

Bölgesi tarafından yayınlanmakla birlikte, ulusal bir formatta 
hazırlanmakta olan dergimiz Türk sanayine ve iş adamlarına , 
içeriği itibarıyla çok önemli hizmetler sunmaktadır.

Dergimizin bütün sayıları incelendiğinde Türkiye’nin 
gündeminin bir dergi olarak çok ciddi şekilde takip edildiği 
görülecektir.Bu konuda Genel Yayın Müdürümüz Sayın Arif 
Esen’in yıllara dayanan deneyimi ve özverili çalışmaları çok  
güzel sonuçlar yaratmış oldu. Bir dergi yayınlamanın çok zorlu 
bir süreç olduğunu birçok kimse bilmeyebilir. Üstelik maddi 
olarak çok da masraflı bir iştir. Ancak bu sayıdaki köşe yazımda 
da belirttiğim gibi saygın kuruluşlar toplum için ticari menfaat 
gözetmeksizin böyle fedakarlıklar yapabilmektedirler. Saygın bir 
kuruluş olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgemiz de bu dergiyi 
çıkararak , sanayicilerimize ve topluma karşı yıllardır  
çok güzel bir sosyal sorumluk örneği göstermiş bulunmaktadır.  
Bu konuda ÇOSB Başkanı Sayın Eyüp Sözdinler’e ve dergimizin 
Genel Koordinatörlüğünü de yapan ÇOSB Müdürümüz Sayın 
Mehmet Özdoğan’a da teşekkürlerimi sunuyorum.

Elbette ki dergi işi de bir takım işidir. Bu dergiyi çıkarmada 
emeği geçen başta Arif Esen olmak üzere, Yazı İşleri 
Müdürümüz Giray Duda’ya, fotoğraflarımızı çeken Hüseyin 
Çolak’a ve bütün emeği geçen arkadaşlara da teşekkürü  
bir borç biliyorum. Daha nice 100. sayılara ulaşmak  
dileğiyle başarılarınızın devamını diliyorum.

Ülke genelinde en saygın  
ekonomi dergileri içinde
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Vahap Munyar (Dünya Gazetesi Genel 
Koordinatörü-Yazar): 2009 yılı kasım-
aralık ayıydı. O dönemde Çerkezköy 
Sanayicileri Derneği (ÇERSAD) Başkanı 
Yıldırım Ulkat ile Arif Esen aradı:

- Sanayici Dergisi’ni yayınlamak üzere 
çalışmalara başladık. Senin de yazılarınla 
katkı vermeni istiyoruz.O dönemde Hür-
riyet Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Yazarı 

idim. Grup dışındaki yayın organlarına yazmayı kurumsal açıdan 
doğru bulmadığımı söyledim.İkisi de üniversiteden çok yakın 
okul arkadaşım, sonra da aile dostum olan Ulkat ve Esen ısrar 
etti. İki can dostumu kıramadım ve yazmaya başladım.

Derginin mimarı Arif Esen’den, “100’üncü sayıyı hazırlıyoruz” 
mesajı gelince baktım, Global Sanayici’nin ilk sayısı 1 Mart 2010’da 
çıkmıştı. Yani dergi yayın hayatında 10 yılı aşmıştı. Derginin ilk yayın 
girdiği dönemde Çerkezköy OSB Başkanı Ömer Sarıoğlu idi.  Global 
Sanayici’nin 10 yılı geride bırakıp 100’üncü sayıya ulaşması Çer-
kezköy OSB’nin önceki ve Eyüp Sözdinler başkanlığındaki mevcut 
yönetiminin “sürdürülebilirliğe” verdiği önemi ortaya koyuyor. ÇOSB 
Başkanı Eyüp Sözdinler, ekibi ve yönetim kurulu ile derginin temel 
direği Arif Esen’i kutluyor, Sanayici’ye nice 10 yıllar diliyorum.

Yayınlarıyla bizlere destek olan 
Global Sanayiciyi kutluyorum

İlker Altun (EKO Fuarcılık Ltd. 
Şti. İdari Direktörü-EKO MMI 
Fuarcılık Ltd. Şti. Genel Müdürü): 
Türkiye’nin uzmanlık gerektiren 
sektörel yayıncılık yolculuğunun 
en önemli temsilcilerinden olan 
‘Global Sanayici’, gerek içeriği 
gerekse baskıdan dağıtımına 
kadar sergilediği tutarlı ve 
düzeyli çizgisiyle, iletişim 
alanında eğitim veren okullarda 

örnek olarak öğretilecek bir yayındır. Sektörünün ufkunu 
geliştiren, sektörel kavramların içini dolduran, yazar ve 
yönetici kadrosuyla niteliği Türkiye ortalamasının üzerine 
çıkmış bulunan Global Sanayici, geride kalan 100 sayı 
dergi ile Türkiye’nin sanayisine, ticaretine ve katma değerli 
üretimine büyük yararlar sağlamıştır. Nice 100 sayılar  
daha çıkması, ülkemiz ekonomisinin yararına olacaktır.

İletişim alanında eğitim 
veren okullarda ele alınmalı

Musa Alioğlu (Turizm Yazarları ve 
Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı): Ekonomi ve iş dünyasının 
dergisi olarak yayın hayatına 
başlayan Global Sanayici dergisinin 
100. sayıya ulaşmış olması doğrusu 
beni şaşırttı. “Daha dün gibi” diye 
başlayan bir cümle kurmak yerine, 
zaman ne çabuk geçti demeyi tercih 
ederim. Arif Esen arkadaşımın 
öncülülüğünde doğup büyüyen ve 

gelişimini sürdüren Global Sanayici dergisine zaman zaman 
konuk yazar olarak katkı vermekten duyduğum mutluluğu 
100’üncü sayıda  paylaşmak çok keyifli. Koca 11 yılı  
geride bırakarak olgunlaşan dergimizin 100 haftalık 
serüveninde emek verenlere, destek olanlara ve çözüm 
ortaklarına da ayrı bir teşekkür etmek gerek. Bize böyle 
güzel, doyurucu ve okunabilir bir dergi sundukları için. 

‘SANAYİCİ’ çok yaşa

Sadi Özdemir (24TV Ekonomi Müdürü): 
Global Sanayici, ilk yayınından beri Türk 
sanayicisinin hem başarısını hem de 
daha başarılı olması için önerilerini pozitif 
bir üslupla anlatan çok önemli bir yayın 
kuruluşudur. Tabii ki bu değerli yayının esas 
hedefi, sanayinin ekonomimiz ve ülkemiz 
için asla vazgeçilmez olduğunu bir medya 

kuruluşu olarak topluma, ilgili bürokrasi ve siyasi kadrolara 
anlatmaktı. Son dönemde Covid-19 Salgını bir ülke için üretimin 
ne kadar hayati mesele olduğunu bütün dünyaya gösterdi. 
Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, Global Sanayici daha da 
önemli bir misyonla yoluna devam edecek. Global Sanayici ile 
ortaya konulan başarı, sayıları yakında 350’yi bulacak ülke 
geneline yayılmış Organize Sanayi Bölgeleri için de örnek oldu. 
Bu vesile ile daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.

OSB’lere örnek bir yayın

Prof. Dr. Ziya Akıncı-İstanbul Tahkim Merkezi 
(ISTAC) Yönetim Kurulu Başkanı: İstanbul  
Tahkim Merkezi (ISTAC) henüz birkaç aydır 
faaliyette olan genç bir tahkim kurumu olarak 
yola çıktığında, Global Sanayici dergisi tahkim 
konusunu yakın takibe alan ve kurumumuzla 
sürekli iletişime geçen ilk ekonomi yayınlarından 
biriydi. Öncelikle bu farkındalık ve anlayışa sahip 
bir dergi yayıncılığı için, Genel Yayın Müdürü  
Arif Esen ve Yazı İşleri Müdürü Giray Duda 
nezdinde, emek veren tüm ekibi kutlarım.  

Kuruluşundan itibaren Türkiye’nin tahkim merkezi  
ISTAC için öncelikli hedeflerden biri iş dünyası ile iletişimdir.  
Çünkü tahkim, ticari hayatın ve ekonomi dünyasının iş hukuku ve 
çalışma huzuru açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Tahkim ku-
rumları iş dünyasının, sanayicinin her türlü uyuşmazlık sorunlarına 
çözüm için vardır. Dolayısıyla ISTAC, iş dünyasını temsil eden sivil 
toplum kuruluşları, sanayi-ticaret odaları, birlikler ve derneklerle  
iletişime geçerek tahkim farkındalığını geliştirmeye yönelik çalışma-
lar yürütürken, Global Sanayici dergisi gibi bölgesel anlamda  
etkin ekonomi yayınlarında yer almamızın kıymeti yadsınamaz. 

Bu bakımdan ISTAC’ın ticari uyuşmazlıklar için sunduğu çözüm 
fırsatlarına haber ve röportajlarıyla sayfalarında yer veren Global Sa-
nayici dergisini, Trakya bölgemizin üretim üssü Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’yle iletişimimizde önemli bir köprü olarak gördü-
ğümüzü vurgulamak isterim. İstanbul Tahkim Merkezi, derginizin 
yarattığı iletişim zeminini bir adım daha ileriye taşıyarak, Çerkezköy 
sanayicilerine yönelik konferans, seminer gibi etkinliklerde buluş-
maya, sanayicimizin uyuşmazlık sorunlarına çözüm adresi olmaya 
hazırdır. 11 yılı geride bırakan istikrarlı bir yayıncılıkla 100. sayıya 
ulaşan Global Sanayici dergisi ekibini ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Eyüp Sözdinler nezdinde Çerkezköy OSB yönetimini tebrik 
eder, uzun soluklu bir yolculukla nice başarılı yayınlar dilerim. 

Global Sanayici, ISTAC için Trakya 
sanayicisine uzanan köprü oldu 
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Celal Toprak (Ekonomi Gazeteciler 
Derneği Başkanı): Her şeyde olduğu 
gibi yayıncılıkta da istikrar çok önem-
li. Global Sanayici Dergisi yayıncılıkta 
istikrarı yakalamış ender yayınlardan 
biri… İstikrarı zamanında çıkıp 100 
sayıya erişmek şeklinde oldu. İstikrar 
yayın politikası anlamında savrulma-
dan ilkeli yayıncılık anlayışı ile yaka-
landı. Tecrübeli gazeteci arkadaşımız 

Arif Esen ve ekibine bu noktada  tebriklerimizi iletmemiz 
gerekiyor. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Global Sanayici 
dergisinin 11. yayın yılına girmesi nedeniyle “ÇOSB olarak 
kurumsal kimliğimizi ve çalışmalarımızı haberleriyle ifade 
eden,  kamuoyuna yansıtan bir ayna konumunda” demişti.
Aynı açıklamada yerelden evrensele ilkesinden bahsetmişti 
Başkan Sözdinler. Evet tam da başkanın söylediği oluyor. 
Global Sanayici birbirinden ilginç söyleşileri, önemli araştır-
maları ile yayıncılıkta doğru işler yapılınca ayakta kalınacağı-
nın en somut örneği oluyor. Uzun ömürler dileriz.

Doğru yapınca 100 de geçilir
Kenan Mortan (Universite CY Tech 

/Paris Emeritüs profesörü):  Global  
Sanayici Dergisi ‘nin 1. sayısını dün gibi  
hatırlıyorum, şimdi 100. sayıya ulaşmışlar. 
Kutlu olsun!  Çerkezköy OSB, Türkiye’nin  
325 OSB’si içinde benim için  hep bir  yüz 
akıydı. Hem güçlü idari yapısıyla hayata 
geçirdiği vizyonu hem de  ‘’yeni nesil 
‘’ altyapı anlayışıyla... Global Sanayici 
Dergisini de Çerkezköy  OSB‘nin  ‘’sosyal 
sorumluluk ‘’ anlayışının bir parçası 

olarak gördüm. Trakya’nın ışıltılı sanayi yapısını yansıtan her 
sayısından yeni bir şeyler öğrendim. Anlamlı bir yayın politikası 
izleyen derginin 100. Sayısını kutlar Çerkezköy OSB’nin 268 
sanayicisini en sıcak duygularla selamlarım.

Her sayısından yeni şeyler öğrendim

Giray Duda (Global Sanayici Yazı  İşleri 
Müdürü): Global Sanayici dergisi 11’inci 
yılında 100. sayısını yayınlıyor. Hiç düşün-
meden bu rakamın bir rekor olduğunu 
söyleyebilirim. Geçtiğimiz 20 yılın kağıda 
basılı ünlü dergilerine bir bakın. Kimileri 
uluslararası dergilerin Türkiye versiyonu 
olan yayınlar iki üç yıl içinde birer birer 
kapanıp gittiler. Baskı sayıları 100 binlere 
ulaşan gürültücü popüler haber dergileri-

nin hiçbirisi bugün medya meydanında yok. Ekonomi haber 
dergilerinin sayısı da bir elin parmaklarını geçmiyor. 

Peki Global Sanayicinin uzun, sağlıklı ömrünün sırrı nerede? 
Bence ilk neden kaliteli, istikrarlı, ayrıntılı, özenli bir yayıncılık 
çalışmasıdır. Sayfalarımızın her santimetrekaresi yoğun bilgi ile 
kaplanmıştır. Dergimizin 80 sayfasına giren yazı miktarı başka 
herhangi bir derginin 100 sayfasını dolduracak kadar çoktur.

Yüz sayı için yüzlerce söyleşi, görüşme yaptım. Pandemi 
öncesi dönemde bunların büyük çoğunluğu kendi yerlerinde 
yüz yüze görüşme biçiminde gerçekleşti. Dergi hakkındaki 
konuştuğum sanayici, yönetici, bankacı, akademisyen, 
hukukçu ve iletişimcilerin hemen hepsi “Bilgi yoğun, 
yeniliklere takip eden, ciddi ve kaliteli”  bir dergi olduğumuzu 
vurgulayarak övgüyle söze başlıyor. Biz aynı yoğunlaşma, 
ciddiyet ve çabayla yayıncılığa devam edeceğiz.

Derin bilgi, üstün tecrübe
Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu (Global Strate-

jist): Global Sanayici Dergisi, Türkiye’nin 44 
yıllık Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin 
aydın, ilerici ve çalışkan sanayicilerinin mis-
yon, vizyon ve etik ilkelerini iyi yansıtan bir 
ayna. Güncel küresel ekonomik ve teknolojik 
gelişmeleri izlemeyi, geleceğe yönelik öngö-
rüleri değerlendirmeyi, mensuplarına bunları 

ve sektörel yenilikleri aktarmayı, onlardan gelen bilgi, ilgi, hedef, 
endişe ve uyarıları düzenli olarak paylaşmayı amaç edinmiş olma-
sı, bu bölgesel dergiye ulusal ve küresel bir yetkinlik kazandırmış. 
Bunca yıl küresel değer, ulusal paylaşım ve yerel gururun sesi 
olmuş. Bu önemli sorumluluğu omuzunda gurur ile taşıyan Global 
Sanayici Dergisinin yüzüncü sayısını kutlar, nice yeni sayıya, yeni 
yeni açılımlarla ve daha iyi zamanlarda ulaşmasını dilerim.

Küresel değer, ulusal paylaşım  
ve yerel gururun sesi

Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen 
(Marmara Üniversitesi İletişim Fakül-
tesi Öğretim Üyesi): İlk sayısından bu 
yana izlediğim ve 100. sayısına ulaşmış 
bulunan Global Sanayici dergisi yönetici 
ve çalışanlarını içtenlikle kutluyorum. 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin 
bir yayını olması dolayısıyla, ÇOSB bün-
yesinde yer alan şirketlerin çalışmalarına 
yer veren, böylece şirketlerarası iletişimi 

güçlendirirken onların tanınmasını da sağlayan Global Sanayici 
dergisi, işlevini bununla sınırlı tutmuyor. Ele aldığı konu çeşitliliği 
ve bunları anlatma biçimiyle, her kesimden insana sesleniyor. 
Ekonomideki gelişmeleri anlaşılır biçimde anlatırken, iş dünya-
sı-sanat ilişkisine değinirken, kitap tanıtımı yaparken yoğun bir 
kültürel birikimi de hedefediğini ortaya çıkıyor. Dergide yer alan 
röportajları okuduğumda, iş insanlarının öyküleri ve üretme 
heyecanları, özellikle iş dünyasındaki kadınların enerjileri beni 
de heyecanlandırıyor. Sektör dergisi yayıncılığı açısından  
başarılı ve özgün bir örnek olan Global Sanayici Dergisi’ne  
emek veren herkese teşekkürler… Daha nice sayılara… ● 

Ele aldığı konu çeşitliliğiyle  
her kesimden insana sesleniyor

Erdim Noyan (Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanı):Yayın hayatına 
başladığı ilk sayısından bugüne kadar,  
Türk sanayisinin gelişimiyle sanayici 
sorunlarının dile getirilmesinde öncülük 
yaparak önemli bir hizmeti yerine getiren 
Global Sanayici dergisinin 100. sayısına 
ulaşmasında bütün emeği geçenleri kutlar, 
başarılarının daim olmasını dilerim.

Sorunları dile getiriyor

Global Sanayici, ISTAC için Trakya 
sanayicisine uzanan köprü oldu 
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Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin:

Pandemi öncesine dönüş
2021 sonbaharını bulur

GİRAY DUDA

Dünyanın her köşesine uzanıp her ülkesini pençesine 
alan Coronavirüs salgını, yerel ve global çapta üretimi 
engelledi, ticarete sekte vurdu, uluslararası ulaşım ve 

ekonomik ilişkileri olumsuz etkileyerek ülkeleri küçülmeye yö-
neltti. Bu ortamda ülkelerin ekonomilerini ve halkı korumak 
için ne gibi önlemlere başvurduğunu Boğaziçi Üniversitesi 
İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin’e sorduk. 

- Sayın Elgin, yılbaşından bu yana dünya bir kabusun 
içine girdi. İleriye dönük ekonomik öngörüleriniz ve 
planlarınızda böyle bir global salgının yeri var mıydı?

- Açıkçası yoktu, hiçbir iktisatçının da olduğunu 
zannetmiyorum. Pandemi gerçekten de tüm dünyayı hiç 
beklemediği bir anda esir aldı. Türkiye de dahil olmak 
üzere birçok gelişmekte olan ya da gelişmiş ekonominin 
pandemiye hazırlıksız yakalandığını söyleyebiliriz. 

► DAHA BİR YILIMIZ VAR
- Covid-19’un tüm kıtaları ve ülkeleri sarmasının 

ardından global ekonomide neler ortaya çıktı?  

Nasıl bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalındı?
- Covid-19 salgını, henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

pandemi olarak ilan edilmeden önce, sadece salgın katego-
risinde iken ve öncelikle Çin’i vurduğunda, Çin ekonomisi bu 
durumdan oldukça olumsuz etkilendi. 2020’nin ilk çeyreğin-
de Çin ekonomisinin büyüme oranı oldukça kötü geldi, diğer 
ülkelerde ise 2021 yılının ilk çeyreği için büyük bir olumsuz-
luk yoktu. Ancak salgının küresel çapta bir pandemi haline 
gelişi, pandeminin kontrol altına alınması için birçok sek-
törün faaliyetinin devlet tarafından bilinçli olarak durdurul-
ması, ikinci çeyrekte dünyada birkaç istisna dışında hemen 
her ülkenin büyüme rakamlarının negatif gelmesine neden 
oldu. Üçüncü çeyrek için toparlanma belirtileri olsa da birçok 
ülkenin pandemi öncesi seviyelere gelmesi 2021 yaz sonunu 
bulabilir gibi gözüküyor. Zira hastalığın yayılmasının hızlan-
ması nedeniyle hem hükümetler yeni kısıtlama tedbirlerine 
gidebilir, hem de bu tedbirler tamamen kalksa bile tüketim 
ve yatırımın eski seviyesine dönüşü epey bir zaman alabilir.

► ZENGİNLER DAHA BÜYÜK PAKET AÇIKLADILAR
- Ülkeler bu salgına karşı nasıl refleks gösterdiler. 

Boğaziçi Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ceyhun 
Elgin, “Üçüncü çeyrek için 
toparlanma belirtileri olsa da 
birçok ülkenin pandemi  
öncesi seviyelere gelmesi  
2021 yaz sonunu bulabilir gibi 
gözüküyor. Zira hastalığın 
yayılmasının hızlanması 
nedeniyle hem hükümetler yeni 
kısıtlama tedbirlerine gidebilir, 
hem de bu tedbirler tamamen 
kalksa bile tüketim ve yatırımın 
eski seviyesine dönüşü  
epey bir zaman alabilir” dedi. 

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü’nden lisans derecesini 
aldıktan sonra, 2009 ve 2010 yıllarında 
Minnesota Üniversitesi’nden (ABD) sırasıyla 
yüksek lisans (MA) ve doktora (PhD) 
derecelerini almaya hak kazandı. 2013 
yılında Üniversitelerarası Kurul, 2014 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi nezdinde doçent 
unvanını alan Ceyhun Elgin, 2019 yılı Mayıs 
ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde profesör 
kadrosuna atandı. 2018-2019 akademik yılını 
ABD’de Boston Üniversitesi’nde ve akabinde 
eşinin yurtdışı görevlendirmesi nedeniyle 
2019-2020 akademik yılını ise New York’ta 
Columbia Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde 
sürdüren Ceyhun Elgin, söz konusu sürenin 
bitiminde yeniden Boğaziçi Üniversitesi’ne 
geri döndü. Kamu maliyesi, kayıt dışı 
ekonomi, ekonomik büyüme ve kalkınma 
üzerine çok sayıda yayını bulunuyor.

PROF. DR. CEYHUN ELGİN KİMDİR?
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Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
salgının olumsuz etkilediği ekonomiyi ve 
insanları korumak için aldığı önlemler 
ve kararlarda benzerlik var mı?

- Ülkeler ekonomi politikası boyutunda, 
maliye ve para politikası boyutlarında  
20. Yüzyıl boyunca rastlamadığımız 
boyutta önlem paketleri açıkladılar. 
Örneğin Japonya’nın açıkladığı mali 
önlemler paketi, Japonya GSYİH’sinin 
yüzde 40’ının üzerinde gözüküyor ki bu 
daha önceden kimsenin tahayyül  
bile edemeyeceği bir büyüklük. 

Ancak, ne yazık ki, ülkeler arası politika 
boyutunda bir homojenlik yok. Kişi başı milli 
geliri yüksek gelişmiş ülkelerin gelişmekte 
olan ülkelere göre çok daha büyük önlem 
paketleri açıkladığı gözüküyor. Buna ek 
olarak, Türkiye için de ilginç olabilecek bir 
bilgi, yine yaptığımız araştırmalarda kayıt 
dışı ekonominin GSYİH’ye oranının büyük 
olduğu ülkelerde mali paketlerin GSYİH’ye 
oranının da anlamlı olarak daha küçük 
olduğu bulgusuna ulaştık. Bu da krizden 
çıkış noktasında gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin patikalarının (biliyorsunuz 
ekonomistlerce L, W, V, U, hatta K harfi 
şekillerine benzeyen çıkış patikaları 
öngörülüyor) da ayrışabileceğini gösteriyor. 
► İŞGÜCÜ PİYASASI, VERGİ VE  
KREDİ DÜZENLEMELERİ YAPILDI

- Uygulanan belli başlı ekonomik,  
mali ve para politikaları nelerdi?

Ülkelerin mali boyuttaki müdahaleleri 
genellikle sağlık sistemine para aktarma, 
işgücü piyasasına yönelik düzenlemeler, 
vergilerde indirime ya da ertelemeye 
gitme ve vatandaşlara ve KOBİ’lere 
hibeye dönüşen kredi sağlama şeklinde 
olmaktadır. Kimi ülkelerin belli sektörlere 
doğrudan talep yaratarak destek olduğu 
da gözlemlenmektedir. Parasal boyutta 
alınan önlemler, merkez bankalarının faiz 
ya da rezerv katsayı oranlarında indiri-
me gitmesi, kamu maliyesine ve kamu 
kurumlarına tahvil alım yoluyla, bankalar 
aracılığı ile de firmalara likidite yaratarak, 
gerektiğinde bizzat kredi vererek kaynak 
yaratmak şeklinde kendini göstermekte-
dir. Dış ödemeler dengesi ve döviz kuru 
boyutundaki önlemler ise merkez banka-
larının döviz satması, kur rejiminde deği-
şikliklere gitme, gümrük vergisi önlemleri 
ve bazı ithalat-ihracat yasak ve düzenle-
meleri şeklinde gerçekleşmektedir.
► TURİZM OLUMSUZ ETKİLEDİ

- Yaz döneminde uluslararası temasın 
yaygınlaşmasının, turistik tesislerin 

ABD’de koronavirüse yakalandı
Covid-19 pandemisinin beklenmedik 

bir hızla dünya çapında yayılması, 
hazırlıksız durumdaki gelişmiş ülkeleri 
bile zorladı. Prof. Dr. Ceyhun Elgin, o 
sırada bulunduğu New York’ta virüse 
yakalandı ve tedavi gördü. Prof. Elgin’den 
o günleri anlatmasını istedik. 

-  Nisan ayında New York’ta Covid 
19’a eşiniz ve annenizle  birlikte 
yakalandığınızı açıkladınız.  Orada 
görevde veya gezide miydiniz? 
Koronavirüsten etkilenme nasıl oldu?

- Biz eşimin aldığı bir eğitim nedeniyle 
2019-2020 akademik yılını ABD’de New 
York şehrinde geçiriyorduk. Eşim New 
York Üniversitesi’nde ben ise Columbia 
Üniversitesi’nde çalışıyordum. Pandemi 
ilanı sonrasında 13 Mart’tan itibaren 
evden çalışma düzenine geçildiği için  
17 Mart itibariyle New York’ta yaşadığı-
mız Manhattan’dan, New York eyaletinin 
kuzeyinde yer alan kırsal bölgeye geçtik 
ve orda bir dağ evi tuttuk. O evde kalış 
sürecinde dışarıyla temasımız sadece 
dikkatli bir şekilde sosyal mesafe kural-
larına uyarak yiyecek alışverişi amacıyla 
süpermarkete gitmekten ibaretti. Dola-
yısıyla virüsü nasıl aldığımızı açıkçası 
bilmiyoruz. Hastalık belirtileri 30 Mart’ta 
eşimde 31 Mart’ta annemde başladı.  
Bir hafta kadar sonra oksijen saturasyonu 
düştüğü için annemi hastaneye kaldırmak 
durumunda kaldık. 5 gün serviste  
kaldıktan sonra taburcu edildi. Annem 
Nisan ortasında toparladıktan sonra bu 
sefer de belirtiler bende de başladı.

- O dönemlerde  ABD’nin hastalıkla 
mücadelede zorlandığını biliyoruz. 
Test, muayene, ilaç ve hastane dönem-

lerini anlatır mısınız?
- Açıkçası ilk başlarda (Mart sonu, 

Nisan başı gibi) test yaptırabilmek çok 
zordu. Sonrasında mayıs ayı başında 
test yaptırabilmek daha kolay oldu. Ben 
ve eşimin sigortası olduğu için açıkçası 
doktora gitme, muayene olma vs. gibi 
hususlarda pek zorluk yaşamadık. 
Ancak, annemin ABD kökenli bir 
sigortası olmadığı ve ABD’ye turist 
vizesiyle gelmeden önce Türkiye’de 
yaptırmış olduğu seyahat sağlık sigortası 
pandemi nedeniyle ödeme yapmayı 
reddettiği için sağlık sistemine erişimde 
oldukça büyük zorluklar yaşadı.

- İyileşme ne kadar sürdü?  
Bu tedavi için ödeme yaptınız mı?

- Ben ve eşimin ABD’de eğitim gördü-
ğü kurum kanalıyla kapsamlı bir sağlık 
sigortası olduğu için biz herhangi bir öde-
me yapmadık. Ancak, annem Türkiye’den 
ABD’ye gelirken bir seyahat sağlık 
sigortası yaptırmış olmasına ve kendisine 
verilen poliçede pandemi ile ilgili bir bilgi 
olmamasına rağmen, sigorta şirketi pan-
demiyi öne sürerek kendisine masraflarla 
ilgili herhangi bir ödeme yapmayı reddetti. 
ABD’de ambulans hizmetinden hastane 
masrafına kadar yaklaşık 25 bin dolar 
civarı bir fatura çıkartıldı kendisine  
ve ödemeyi mecburen yaptık.

- Şu anda Türkiye’desiniz  
ve nasılsınız?

- Şu an gayet iyiyiz, herhangi bir 
şikayetimiz kalmadı. Yakın zamanda yine 
bağışıklığımızın var olup olmadığını ölç-
mek için yaptırdığımız antikor testimiz de 
pozitif çıktı, yani şu an için hastalığa karşı 
da bağışık olduğumuzu söyleyebilirim.

Prof. Dr. Ceyhun Elgin 
ve Uzman Göz doktoru 
eşi Cansu Yüksel Ergin 

ile ABD’de koronavirüse 
yakalandılar ve tedavi oldular.
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açılmasının ticaret, üretim  
ve ülke bütçelerine  
katkısı ne ölçüde oldu?

- Türkiye’nin de aralarına 
dahil olduğu birçok ülke için 
turizm gelirleri dış ödemeler 
dengesini sağlamada önemli bir 
rol oynuyor. Bu açıdan örneğin 
Türkiye’de turizm sektörünün 
Haziran ayı ortasında 
açılmasına izin verilmesi 
oldukça hayati bir öneme 
haizdi. Ayrıca, yine Türkiye’de 
de yaşadığımız gibi, özellikle, 
böylesine genişleyici maliye ve 
para politikası uygulamalarının 
olduğu dönemde, gelişmekte 
olan ülkelerde döviz kurunun 
kontrol edilmesinde ve 
ulusal para biriminin değerinin 
korunmasında sıkıntılar 
yaşanabiliyor. Turizm gelirlerinin 
bu noktada da önemli bir katkısı 
var ve ne yazık ki, her ne kadar 
sektör açılmış olsa da 2019 
yılı turizm gelirlerini yakalama 
şansımız olamadığı için bu durum 
Türkiye için döviz kuru açısından 
ayrıca bir olumsuzluk oldu.
► DÜNYA EKONOMİSİ KÜÇÜLECEK

- Dünya ekonomisi bu yılı nasıl tamamlayacak? 
Küçülme oranları ne olur? IMF ve  
Dünya Bankası’nın tahminleri nasıl?

- Kurumların değişken tahminleri var. Örneğin,  
IMF hem Nisan, hem Haziran hem de Ekim ayı World 
Economic Outlook tahminlerinde Türkiye için yüzde 5 
küçülme öngörüyor iken Dünya Bankası tahmini  
biraz daha iyimser, küçülme beklentisi yüzde 3.8. Ülke 
içinde farklı kurumların farklı tahminleri var ve bu tahminler 
yüzde 0 ile -6 arasında değişkenlik gösteriyor. Dünya içinse 
durum pek farklı değil, özellikle biraz da 2020 dördüncü 
çeyreğinde salgının ikinci dalgasının gücüne bağlı olarak 
tahminler negatif yönlü. Dünya ekonomisinin yüzde 5 
civarında bir küçülme yaşayacağı beklentiler dahilinde. Çok 
az da olsa küçülmesi beklenmeyen aksine bir miktar pozitif 
büyüme yaşayacak ülkeler de var işin trajikomik tarafı Çin 
de bu ülkelerden birisi. Çin’in yüzde 1 civarında büyümesi 
bekleniyor. Tabii yüzde 1 büyüme oranının uzun yıllardır çok 
daha yüksek büyüme oranlarına alışmış Çin ekonomisi için 
olumsuz bir beklenti olduğunu da vurgulamak gerek.
► TÜRKİYE’NİN ELİ FAZLA RAHAT DEĞİLDİ

- Türkiye salgın dönemine nasıl bir ekonomik ortamda girdi?
- Ne yazık ki, Türkiye ekonomisi pandemi öncesinde 

de oldukça kırılgan durumdaydı. Bu açıdan bakıldığında, 
salgının zamanlaması Türkiye için oldukça talihsiz bir 
döneme denk gelmiş gibi gözüküyor. Basit bir karşılaştırma 
yapacak olursak, ABD ekonomisi salgına yüzde 3.6 

seviyesinde bir işsizlik oranı ile girerken Türkiye’de Ocak 
2020’de işsizlik yüzde 13.8 idi. Buna ek olarak, kamu 
maliyesi, para politikası boyutlarında da sınırlarına 
dayanmış bir Türkiye ekonomisi vardı. Bu durum ne yazık ki 
krize karşı uygulanabilecek politikalarda politika yapıcının 
elini zayıflatıyor. Çünkü ne mali ne de parasal anlamda 
çok fazla bir manevra alanı yok gibi gözüküyor. Örneğin, 
pandemi öncesinde 2019 yılı boyunca faiz indirimleri 
yapılmış olduğu için, 2020 yılında pandemi sırasında 
yapılabilecek faiz indirimleri oldukça sınır  
kaldı ve hatta döviz kurundaki oynaklık nedeniyle yapılan 
 bu indirim de bir süre sonra büyük ölçüde geri alındı.
► 190 MİLYARLIK MALİ DESTEK

- Türkiye’nin aldığı ekonomik, mali ve parasal  
önlemler diğer ülkeler ile benzerlik gösteriyor mu? 
Başlıca neler yaptı, sizce neler yapabilir?

- Pandeminin Türkiye’de etkisini göstermesiyle ekono-
mide hem arz hem de talep yönünde çok ciddi bir durgun-
luk etkisini göstermeye başladı. Yukarıda dünya ekonomisi 
için genel olarak bahsedilen tüm ekonomik gelişmeler 
ve olumsuz sektörel etkiler önemli ölçüde Türkiye’de de 
açığa çıktı. Ekonomik krize karşı Hazine ve Maliye Bakan-
lığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eliyle 
farklı paketler arka arkaya uygulamaya konuldu. İlk etapta 
2020 Mart ayı içinde Türkiye’de mali boyutta, GSYİH’nin 
yaklaşık yüzde 2’sine denk gelen 100 milyar TL tutarında 
bir paket açıklandı. Bu paket, 75 milyar TL (11,6 milyar 
dolar) tutarında çeşitli mali tedbirlerden ve kredi garanti 
fonunun iki katına çıkarılması için ayrılan 25 milyar TL’den 
(açıklandığı tarihteki kurla 3,8 milyar dolar) oluştu. 

İlk pakette açıklanan mali tedbirler arasında asgari emekli 

PANDEMİ EKONOMİSİ

Türkiye’de de yaşadığımız gibi, özellikle, böylesine genişleyici  
maliye ve para politikası uygulamalarının olduğu dönemde, 

gelişmekte olan ülkelerde döviz kurunun kontrol edilmesinde ve ulusal 
para biriminin değerinin korunmasında sıkıntılar yaşanabiliyor.  
2019 yılı turizm gelirlerini yakalama şansımız olamadığı için bu  
durum türkiye için döviz kuru açısından ayrıca bir olumsuzluk oldu.



GLOBAL SANAYİCİ EYLÜL-EKİM 2020   29

maaşlarının artırılması, ihtiyacı olan ailelere 
yapılan nakit yardımı ve asgari ücret desteğine 
devam edilmesi, kısa süreli çalışma ödeneğinin 
devreye sokulması ve yararlanma kurallarının 
gevşetilmesi, telafi çalışma süresinin uzatılması, 
krizden etkilenen sektörler için vergi indirimi 
ve ötelemesi (özellikle turizmde), Türk Hava 
Yolları’na ve diğer etkilenen kuruluşlara doğrudan 
destek verilmesi, gelir ve kurumlar vergisi 
beyannamelerinin teslim sürelerinin uzatılması gibi 
paket içerikleri yer aldı. Bu noktada dikkat çeken 
bir husus, tarım dışı istihdamda yaklaşık yüzde 
23, tarımda ise yaklaşık yüzde 88 ve GSYİH’ye 
oransal olarak yüzde 27 civarında bir büyüklüğe 
sahip olan kayıt dışı ekonomiye ve bu ekonomide 
istihdam edilenlere yönelik bir önlemin bu pakette 
yer almıyor olmasıdır. Her ne kadar, ihtiyaç sahibi 
ailelere yapılacak nakdi yardımdan kayıt dışı 
istihdam edilen çalışanlar yararlanabilecek olsa 
da bu yardım için ayrılan 2 milyar TL’nin yeterli 
olmayacağı açıkça gözüküyor. İlerleyen haftalarda 
ise söz konusu paket güncellendi ve 190 Milyar 
TL civarına yükseldi (GSYİH’nin yüzde 3.78’i). Her ne kadar 
Hazine ve Maliye Bakanlığı çarpan etkisi ve verilen bazı KOBİ 
kredileri ile özellikle devlet bankaları öncülüğünde indirilen 
faiz oranlarını da hesaba katarak mali paketin çok daha 
büyük olduğunu savlasa da düşük faizli krediler ve diğer 
likidite yaratma çabaları sadece Türkiye değil hiçbir  
ülke için mali paket içerisinde değerlendirilmedi.

► NASIL MALİ ÖNLEMLER ALINDI?
- Mali paketin yanında para politikası açısından da 

önlemler alındı. Bunları da değerlendirir misiniz?  
- Para politikası boyutunda alınan önlemlerin en başında, 

TCMB’nin politika faizini yüzde 10.75’ten yüzde 8.25’e 
çekmesi (kriz öncesi düzeye göre yüzde 23.26 düzeyinde 
bir indirime karşılık gelmektedir) gösterilebilir. Ancak 
sonradan bu oran yeniden yüzde 10.25’e yükseltildi. Buna 
ek olarak, döviz mevduatlarına yönelik zorunlu karşılıklar, 
kredi büyüme hedeflerine ulaşan bankalar için 500 baz 
puan indirildi. İhracat sektöründeki KOBİ’ler için Türk 
Lirası cinsiden yeni bir kredilendirme tesisi kuruldu, ayrıca 
ihracatçıların stok finansmanı, mevcut ve yeni ihracat 
reeskont kredileri için vadeleri uzatılarak desteklendi. 

31 Mart 2020 tarihinde açıklanan ikinci bir önlem paketi 
ile TCMB, Hazine’den ve kamu kurumlarından tahvil alımla-
rının açıkça artmasına izin verdi ve varlık havuzunu çeşitli 
parasal işlemlerde teminat olarak kullanmak üzere genişletti. 
Buna ek olarak Haziran ayı başında TCMB bizzat yatırım ban-
kacılığı yapmaya karar verdi ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredi 
uygulamasını başlattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) ise öncelikli olarak TL’nin değer kaybının 
önüne geçmek ve döviz kurundaki hareketliliği engellemek 
için SWAP işlemlerinde ciddi sınırlamaya gitti ve bu uygula-
masıyla kimi iktisatçıların gözünde TL’nin konvertibilitesine 
ciddi bir zarar verdi. Her ne kadar asıl hedef ABD Merkez 
Bankası Federal Reserve Bank (FED) ile bir SWAP anlaşması 
yapmak olsa da siyasi ve ekonomik nedenlerle FED’in buna 

yanaşmaması sonucu bu durum ancak Katar ile yapılan bir 
SWAP anlaşmasını beraberinde getirdi ve sınırlı bir döviz 
kaynağı sağlandı. Buna ek olarak krizden etkilenen firmalara 
anapara ve faiz ödemelerinde esnekliğe gitme hususunda 
kamu bankalarına doğrudan direktif verildi, nafaka davaları 
hariç olmak üzere alacak ve iflas davaları durduruldu. 

Türkiye, GSYİH’ye oranı üzerinden yüzde 3.78’lik bir bü-
yüklüğe ulaşan mali paketi ile elimizde verisi olan 168 ülke 
arasından 83. sırada Namibya, Togo, Tonga, Çad, Hindistan, 
Nepal, Haiti ve Azerbaycan gibi ülkelerin altında yer aldı. 
Oysa, 2019 yılı sonu itibariyle yayınlanan IMF verilerine göre 
alım gücüne göre kişi başı GSYİH sıralamasında Türkiye 
elimizdeki veri setinde 53. sırada yer aldı. Buna ek olarak 
IMF’nin 2019 yılı Ekim ayında 2020 büyümesi için yaptığı 
tahmin oranlarında Türkiye 88. sırada yer almakta iken, Ni-
san 2020 yılında yapılan tahminde ise 102. sıraya geriledi. 

► ÜÇ BOYUTTA BÜYÜK SORUNUMUZ VAR
- Salgının büyüme eğiliminde olması Türkiye  

ve dünya ekonomisi için ek ne sorunlar getirebilir?
 - Gelişmekte olan bir ülke ekonomisi olarak, gelişmiş 

ülkelerdeki gibi para ve maliye politikası araçlarını 
sınırsız kullanamıyoruz. Buna ek olarak enflasyon ve 
TL’nin değeri konusunda hassas bir ekonomiye sahibiz. 
Amerikan Merkez Bankası FED ya da Avrupa Merkez 
Bankası gerekirse sınırsız para basacağını açıklayabiliyor 
ancak aynı şeyi TCMB’nin yapması imkansız. O nedenle 
de krizin etkileri daha sert hissedilebiliyor. Ancak yine de 
belirli genişleme politikaları uygulandı, bu da enflasyon ve 
özellikle de döviz kurunda belirli olumsuzluklara neden 
oldu. Buna ek olarak pandemi öncesinde dahi hayli yüksek 
seyreden işsizlik iki haneli rakamlara çapa atmış gözüküyor 
ve kısa vadede düşmesi beklenmiyor. Özetle, Türkiye 
ekonomisi için 2020 yılı, yılbaşında  sıkıntıda olduğu üç 
boyutta (döviz kuru, enflasyon, işsizlik) pandeminin de 
etkisiyle maalesef negatif bir yıl olacak gibi görünüyor. ●

PANDEMİ EKONOMİSİ

Kurumların değişken 
tahminleri var. Örne-

ğin, ImF Başkanı Krista-
lina Georgieva hem nisan, 
hem Haziran hem de ekim 
ayı World economic Out-
look tahminlerinde tür-
kiye için yüzde 5 küçülme 
öngördü. Dünya Bankası 
tahmini biraz daha iyimser, 
küçülme beklentisi yüzde 
3.8. Ülke içinde farklı ku-
rumların farklı tahminleri 
var ve bu tahminler  
yüzde 0 ile -6 arasında  
değişkenlik gösteriyor. 
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SATIN ALMA VE TEDARİK

Pandemide akıllı satın alma   
çözümleriyle maliyetleri azaltan merkez 

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. Satış Direktörü 
Mert Atılgan ile satın alma uzmanlığının işletmelerin 
bugününe ve geleceğine katkısını konuştuk. Global 

Sanayici’nin sorularını yanıtlayan Atılgan, “Sadece 
satarken değil, alırken de kazanmayı mümkün kılan 
stratejik satın alma uzmanlığı günden güne daha çok 
şirketin ilgi alanına giriyor. Pandemi döneminin kendine 
has, olağandışı şartları ile daha da kritik bir ihtiyaç 
halini alan doğru ve verimli satın alma operasyonları, 
dijital dönüşümün etkilerinin en çok yaşandığı alanların 
başında geliyor. Satın almada verimlilik ve mükemmeliyet 
merkezi olma vizyonuyla çalışıyoruz. Sahip olduğumuz 
uzmanlık ve teknolojik çözümlerle şirketlere satın alma 
operasyonlarında maliyet avantajı başta olmak üzere  
pek çok fırsat sağlayan imkanlar sunuyoruz” dedi. 

- Zer Merkezî Hizmetler ne zaman kuruldu? 
- Bir Koç Topluluğu şirketi olan Zer, faaliyetlerine  

2003 yılında Beko Ticaret A.Ş. adı altında başladı. 
Çalışmalarını “Türkiye’nin en iyi, dünyanın ise önde  
gelen stratejik satın alma ve verimlilik merkezi olma” 
vizyonu çerçevesinde yürüten şirket 2007 yılında Zer 
Merkezî Hizmetler ve Ticaret AŞ adıyla tescillendi.

► İŞ ORTAKLARIMIZA EN İYİ SATIN ALMA İMKANINI SUNUYORUZ 
- Satın alma sektöründeki iş modelinizle öncü 

konumdasınız. Şirketler sizinle çalıştıklarında  
satın alma süreçlerinde nasıl bir kazanç sağlıyorlar?

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret 
A.Ş. Satış Direktörü Mert Atılgan, 
“Stratejik satın alma platformumuz 
Promena, malzeme satın alımlarında 
avantajlı fiyatlar sunan online sipariş 
yönetimi platformumuz ZerOnline, 
lojistik satın almalarda izlenebilirlik, 

rota optimizasyonu ve yük konsolidasyonu 
imkânı sunan Loji-Portal, personel taşıma 
ve şoförlü araç hizmetinde Zervis ve Araçiste 
ile iş ortaklarımızın farklı ihtiyaçlarına fayda 
odaklı çözümler sunuyoruz” dedi.

MERT ATILGAN KİMDİR?
Mert Atılgan, Avusturya Lisesi’nin ardından lisans eğitimini 

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde, 
İşletme yüksek lisansını ise Koç Üniversitesi’nde tamamladı.

İş hayatına 2003 yılında Yıldız Cam Sanayi ihracat şefi olarak 
adım atan Atılgan, 2004 yılında Arçelik-LG Klima’da Satınalma 
Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılına kadar  
Arçelik-LG Klima’da çeşitli yöneticilik görevleri aldı.  
2015-2018 yılları arasında Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’de 
İş Geliştirme ve Satış Müdürü oldu. Atılgan, 2018 yılından  
bu yana Zer A.Ş.’de Satış Direktörü olarak görev yapıyor.



GLOBAL SANAYİCİ KASIM-ARALIK 2020   31

SATIN ALMA VE TEDARİK

- Zer’in mevcut yapısını anlatarak sorunuzu 
yanıtlamak isterim. Zer, pandemi sürecinde 
ve dijital dönüşüm çağında iş ortaklarımıza 
en iyi satın alma imkanını sunan bir tedarik 
zinciridir. Zer, ülkemizin en büyük satın alma 
şirketi ve Türkiye’de bu iş modeline sahip olan 
bir başka şirket örneği bulunmuyor. Faaliyet 
gösterdiğimiz alanlarda dediğiniz gibi satın 
alma sektörü de Zer ile birlikte büyüyor  
ve gelişiyor. Koç Topluluğu’ndaki iş 
ortaklarımızın yanında 400’ün üzerinde  
iş ortağımızın da kategori bazlı  
satın alma süreçlerini yürütüyoruz. 

Zer, endirekt satın almalarda satın alma 
hacminin yarattığı maliyet avantajının 
yanı sıra iş ortaklarına hız, kolaylık, takip 
kabiliyeti ve uzmanlık ile yüksek katma 
değer sağlayan bir şirket. Ana iş kollarımız; 
malzeme, hizmet, lojistik ve medya satın 
alımları. Bu alanların yanında sunduğumuz 
teknolojik çözümler ile sahip olduğumuz 
uzmanlık ve satın almada yenilikçi 
teknolojileri buluşturuyoruz. Stratejik satın 
alma platformumuz Promena, malzeme satın 
alımlarında avantajlı fiyatlar sunan online 
sipariş yönetimi platformumuz ZerOnline, 
lojistik satın almalarda izlenebilirlik, rota 
optimizasyonu ve yük konsolidasyonu imkânı 
sunan Loji-Portal, personel taşıma ve şoförlü 
araç hizmetinde Zervis ve Araçiste ile iş 
ortaklarımızın farklı ihtiyaçlarına fayda odaklı 
çözümler sunuyoruz. Tüm bu çözümleri iş 
ortaklarımızın ve çalıştıkları tedarikçilerin 
sistemlerine kısa zamanda entegre hale 
getirebiliyoruz. Teknolojik çözümler  
esasında satın alma departmanlarının 
operasyonel ve tekrar eden işlerden 
arınmasını, zaman ve işgücü tasarrufu 
sağlayarak, doğru raporlama imkanları ile 
stratejik bir bakışa kavuşmalarını sağlıyor.
► UZMAN BİR EKİBİMİZ VAR

Bizim modelimizi eşsiz kılan en 
önemli gücümüz, konusunda uzman 
ekiplerimizin varlığı. Ekiplerdeki uzmanlık 
ve bilgi birikimini, markalarımıza 
katma değer olarak yansıtmak için 
kullanıyor; talep başlangıcından fatura 
oluşumuna kadar olan tüm sürecin en 
iyi şekilde yönetilmesini sağlıyoruz. Her 
satın alma kategorisinde o sektöre ait 
gelişmeleri yakından takip ederek, hizmet 
seviyelerinin artırılması ve anlık önlemler 
alarak sektörel faydayı maksimum  
düzeye getirme prensibi ile çalışıyoruz. 
► TASARRUF VE VERİMLİLİK  
SAĞLAYAN BİRLEŞİK ÇÖZÜMLER 

Satın alma operasyonunu sektör 

Pandemi, şirketlerin maliyet azaltmaya ve tedarik 
zincirinde süreklilik için yedeklemeye daha 

duyarlı olmasına neden oldu. Ülkemizde şirketlerin 
bu bağlamda teknoloji, uzman insan kaynağı ve daha 
çok maliyetleri azaltacak projelere ihtiyaç duyduğu 
kanısındayız. Koç topluluğu’ndaki iş ortaklarımızın 
yanında 400’ün üzerinde iş ortağımızın da kategori 
bazlı satın alma süreçlerini yürütüyoruz. 

2003 
yılında Koç 

Topluluğu 
Şirketleri’nin 
endirekt satın 
almalarının 
merkezileş-
tirilmesi 
amacıyla kurulan 
ve yıllar içinde 
satın alma 
dünyasında 

yarattığı yenilikçi modelle sektöre yön veren Zer, Koç Topluluğu’nun 
yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından şirketlere lojistik, malzeme, medya  
ve hizmet satın alma çözümlerinden ikinci el emtia, endüstriyel atık  
ve hurda satışına kadar geniş bir alanda toplu satın alma hizmeti 
veriyor. Faaliyet gösterdiği alanlardaki uzmanlığının yanı sıra yeni 
teknolojiler kullanarak geliştirdiği uygulamalarla 20 bini aşkın  
tedarikçi portföyü ile şirketlerin satın alma süreçlerini yönetiyor.

‘Geniş bir alanda 
hizmet veriyoruz’
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uzmanlığına çevirerek en verimli ve  
en doğru çözümü üretirken, 
müşterilerimizin süreçlerinde tasarruf  
ve verimlilik sağlayan birleşik çözümler de 
geliştiriyoruz. Bir başka deyişle tüm  
süreci müşterileri adına düşünen, 
gerçekleştiren bir yapı konumundayız. 

Bir diğer önemli farkımız da güçlü 
tedarikçi ağımız. Zer’de tedarikçilerimizi 
çalışacakları sektörlere özgü kriterlere 
göre değerlendirerek seçiyor ve devreye 
alıyoruz. Böylece hizmet tedariki ve 
finansal riskleri birlikte yönetirken; 
sektördeki dalgalanmalar, konjonktürde 
meydana gelen değişiklikler ve ekonomik 
koşullara bağlı riskli ortamlarda 
müşterilerimize güvenli hizmet sunmaya 
devam edebiliyoruz. Bunun yanı sıra 
tedarikçilerimiz için de özellikle krizli,  
zorlu dönemlerde ödeme garantimiz 
ve diğer fayda odaklı yaklaşımlarımızla 
güvenli bir liman işlevi görüyoruz. 
Böylece ekonominin bütününde çarkların 
dönmesine ve iş sürekliliğine katkı 
sağlıyoruz. Zer olarak, müşterilerimiz  
için risk yönetiminde ciddi sorumluluk 
alırken tedarikçilerimiz için de zamanında 
ödeme aldıkları, tedarikçi finansman 
sistemi ile nakit ihtiyaçlarını hızlı çözüm 
buldukları bir hizmet modeli sunuyoruz. 

Hepimizin malumu olduğu üzere 
pandemi, şirketlerin maliyet azaltmaya 
ve tedarik zincirinde süreklilik için 
yedeklemeye daha duyarlı olmasına  
neden oldu. Ülkemizde şirketlerin bu 
bağlamda teknoloji, uzman insan  
kaynağı ve daha çok maliyetleri azaltacak 
projelere ihtiyaç duyduğu kanısındayız.

- Zer olarak farklı sektör ve meslek  
birlikleri ile yakın çalışmalar yürütüyor-
sunuz. Bu birlikler ile oluşturduğunuz 
çalışma şeklini paylaşabilir misiniz?

- Yakın zamanda işbirliği kurduğumuz 
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın 
(MESS) 249 üyesi ile online sipariş yönetimi 
platformumuz ZerOnline üzerinden 
çalışıyoruz. MESS üyelerini tek bir topluluk 
olarak değerlendirerek, ortaya çıkan toplu 
satın alma hacmi sayesinde hem avantajlı 
fiyatlar hem de tek kanaldan sipariş, 
operasyon ve fatura takibinin avantajları 
mümkün olabiliyor. Tüm üye şirketlere iş 
gücü ve zaman tasarrufu imkânı sunuyoruz. 

Bir diğer iş ortağımız olan Taşıt Araçları 
Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 
üyeleri ile ambalaj satın alma ve hurda 
satışlarında maliyet avantajı ve verimli 
süreç yönetimi noktasında fayda sağlıyoruz.

- Çerkezköy’de satın alma süreçlerini 
üstlendiğiniz şirketler var mı?

- Koç Topluluğu’nun dayanıklı tüketim 
ürünlerinde lider markası Arçelik’in 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
üretim tesisleri kapsamlı hizmet verdiğimiz 
işletmelerin başında geliyor. Bölgede 
Arçelik’in de çalıştığı pek çok firma ile  
yakın temasımız bulunuyor. ●

SATIN ALMA VE TEDARİK

Zer merkezî Hizmetler ve ticaret A.Ş. Satış 
Direktörü mert Atılgan: türkiye’nin en büyük 

satın alma şirketiyiz. türkiye’de bu iş modeline  
sahip olan bir başka şirket örneği bulunmuyor.
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ENERJİ

erdoğan: tuna 1’de doğalgaz
rezervi 405 milyar metreküpü buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Karadeniz’de 
arama faaliyetlerini 

yürüten Fatih Sondaj Gemisi’ni 
ziyaret ederek, incelemelerde 
bulundu. Yetkililerden bilgi alan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih 
Gemisi’nde Sondaj Yönetim Odası’ndan halka ve gemi 
personeline seslendi. Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi’ndeki 
incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Keşfedilen 
rezervin yeni miktarını milletle paylaşmak üzere geldim. 
320 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğu müjdesini, 
21 Ağustos’ta milletimize ilan etmiştik. Test, analiz ve 
detaylı mühendislik çalışmaları sonunda, keşfettiğimiz 
rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi.  
Böylece, Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki  
toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü 
buldu. Bu kuyuda sondaj faaliyetlerine devam eden 
gemi, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı ve buradaki 
çalışmaları bugün (17 Ekim 2020) sona erdirdik” dedi.
► FATİH, TÜRKALİ-1 KUYUSUNDA SONDAJ YAPACAK

“Fatih Sondaj Gemimiz, Filyos Limanı’ndaki bakım, ikmal 
ve teknik hazırlık safhalarının ardından,  önümüzdeki aydan 
itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki 
Türkali-1 kuyusunda devam edecek” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkali-1 kuyusundan da, çok kısa sürede sevin-
dirici haberler almayı bekliyoruz. Tuna-1 kuyusunda keşfetti-
ğimiz 405 milyar metreküplük doğalgazı, burada kurulacak 
platform vasıtasıyla topraklarımıza ulaştıracak ve ülkemizin 
tamamına hizmet veren sisteme entegre edeceğiz” dedi.

“Sakarya gaz sahasında 20 Temmuz’da başladığımız 
sondaj faaliyetlerimizi bugün (17 Ekim 2020) 
nihayetlendirdik” ifadelerini kullanan Erdoğan şunları 
kaydetti: “Milletimize yıllarca hasretle beklediği müjdeyi 
sizlerin gayretli ve başarılı çalışmaları sonucu vermiş 
bulunuyoruz. Şahsım ve milletim adına hepinize teşekkür 
ediyorum. Barbaros’ta, Oruç Reis’te, Yavuz’da ve Kanuni’de 
çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum. 
Bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum.”
► SANCAK HEDİYE EDİLDİ

Yavuz Sondaj Gemisi’nin, Barbaros Hayrettin ve  
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile birlikte Akdeniz’de 
faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğan, “Kanuni 
Sondaj Gemimiz, Karadeniz’deki sondaj faaliyeti için yola 
çıktı, yılsonuna kadar fiilen kuyu açmaya başlayacak. 
Hepsi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait sondaj 
gemilerimiz, dünyadaki toplam derin deniz sondaj  
filosunun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kaptan 
köşküne geçerek, kaptanlar Selçuk Koyuncu, Mustafa Özdal 
ve Barış Ersoy ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
Fatih Gemisi’nin keşfi dolayısıyla, Osmanlı’da zafer  
kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Fatih Sondaj Gemisi’ndeki 
incelemelerinin ardından, 
“320 milyar metreküplük 
doğalgaz bulunduğu 
müjdesini, 21 Ağustos’ta 
milletimize ilan etmiştik. 
Keşfettiğimiz rezerve  
85 milyar metreküp  
daha ilave edildi. Böylece, 
Sakarya sahasının  
Tuna-1 bölgesindeki 
toplam doğalgaz rezervi 
miktarı 405 milyar 
metreküpü buldu” dedi.

KAŞİF’İ İNCELEDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih gemisinde yerli ve millî  
imkânlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu Kâşif’i inceledi, personeli 
tebrik etti. Denizaltı robotu Kâşif sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik 
ihtiyacı ve video görüntülerini uzaktan kumandayla hiçbir riske girmeden elde edebilecek. 
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GİRAY DUDA

Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervleri birçok 
açıdan heyecan yarattı. İthal doğalgaza çok büyük 
paralar ödeyen Türkiye’nin enerji açısından yeni 

dönemin, ülkemizin büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden 
Enerya’nın Genel Müdürü Arda Beştaş ile konuştuk. 

- Sayın Beştaş, Enerya olarak Türkiye’de  
hangi kentlerde, ne kadar aboneye hizmet 
sunuyorsunuz? Büyüme hedeflerinizde neler var?

- Enerya olarak, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle iş 
süreçlerimizi yönetiyoruz. “Büyüme odaklı, müşterilerine 
ve çalışanlarına değer katan, Türkiye’nin lider enerji 
markası olma” vizyonu ile “insanların yaşam konforunu 
artırmak için” çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. 
Kurulduğumuz ilk günden bugüne hayata geçirdiğimiz 
projelerle doğalgaz sektörünün öncü ve lider markası 
olarak sektörde önemli bir konumda bulunuyoruz. 
İnovatif projelerimizin yanında hem müşteri memnuniyeti 
stratejimiz hem de teknoloji yatırımlarımızla ulusal ve 
uluslararası pek çok yarışmada ödül alarak sektördeki 
öncü rolümüzü güçlendiriyoruz pekiştiriyoruz. 

► 10 İLDE 1 MİLYON 400 BİN ABONEMİZ VAR
Türkiye’nin en yaygın ikinci özel doğalgaz dağıtım 

şirketi olarak 10 il ve 56 ilçede yaklaşık 1 milyon 
400 bin abonemizi doğalgaz konforu ve ekonomisiyle 
buluşturuyoruz. Yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmimiz 

‘Karadeniz doğalgaz rezervleri
geleceğimiz için çok kıymetli’

Enerya Genel Müdürü Beştaş:

Doğalgaz dağıtıcısı Enerya’nın  
Genel Müdürü Arda Beştaş, “Enerji 
kaynakları ve üretim kabiliyetiyle 
kendine yeten bir ülke olabilmenin ne 
kadar önemli olduğunun farkına vardığımız 
bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla böylesine 
önemli bir keşfe imza atmak oldukça 
değerli. Karadeniz doğalgaz rezervleri 
geleceğimiz için çok kıymetli” dedi.

Enerya Genel Müdürü Arda Beştaş, lisans eğitimini Marmara 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, yüksek lisansını ise Southbank 
University London’da Uluslararası İş Yönetimi Bölümü’nde tamam-
ladı.  İş hayatına 1997 yılında Global Yatırım’da araştırma analisti 
olarak başlayan Arda Beştaş, çeşitli halka arz çalışmalarına katkıda 
bulundu. Beştaş, 2003 yılında başladığı Anadolu Grup şirketlerin-
den Efes Pilsen’de marka geliştirme çalışmaları yaptı. 2005 yılında 
iş geliştirme ve satıştan sorumlu Satış ve Pazarlama Direktörü 
olarak John’s Coffee’ye katılan Beştaş, 2007-2008 yılları arasında 
Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde John’s Coffee, 
Avrupa’nın sayılı kahve üreticileri arasına girdi. Beştaş, 2008 
yılında başladığı Enerya’da, satış ve pazarlama birimini kurarak 
görevine satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerinden sorumlu Ge-
nel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. 2014 yılında şirketin marka 
dönüşümünü yöneten Beştaş, 11 farklı markayı tek marka altında 
topladı. Enerya, bu marka dönüşümüyle uluslararası alanda  
“En İyi Marka Mimarisi Çözümü”, “En İyi Marka Kimliği Uygulama-
ları” ve “Enerji Sektöründe En İyi Marka Kimliği” ödüllerini aldı.  

ARDA BEŞTAŞ KİMDİR?
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ve yaklaşık 14 bin kilometreye 
varan şebekemizle Türkiye’de 
doğalgazı yaygınlaştırma 
çalışmalarının en önemli 
aktörlerinden biriyiz.  Son üç 
yılda şebekemizi yüzde 36 
büyüttük. Genel müdürlük 
ve 10 dağıtım bölgemizde 
yaklaşık 1000 çalışanımız var. 
2020 yılı sonunda hedefimiz 
şebeke uzunluğumuzu 14 
bin 600 kilometreye, abone 
sayımızı ise 1.5 milyona 
ulaştırmak. 2025 yılı sonunda 
ise şebeke uzunluğumuzu 
23.000 kilometrenin üzerine 
çıkarmak, abone sayımızı ise 
2.3 milyona ulaştırma hedefiyle 
iş süreçlerimizi yönetiyoruz.

► YERLİ KAYNAKLARLA 
ÜRETİM YAPABİLECEĞİZ

- Doğalgaz gündemimize 
Türkiye’nin doğalgaz 
gündemi ile devam edelim. 
Karadeniz’de bulunan ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından arka arkaya  
açıklanan doğalgaz rezervleri  
hakkında siz ne söylemek istersiniz?

- Öncelikle bu keşiflerin ülkemiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Enerji 
kaynakları ve üretim kabiliyetiyle kendine 
yeten bir ülke olabilmenin ne kadar önemli 
olduğunun farkına vardığımız bir süreçten 
geçiyoruz. Dolayısıyla böylesine önemli 
bir keşfe imza atmak oldukça değerli. Biz 
Enerya olarak yerli kaynaklarla üretim 
yapmanın birçok açıdan önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu nedenle de Karadeniz 
Tuna-1 sahasında bulunan 320 milyar 
metreküplük ve daha sonra müjdesi 
verilen 85 milyar metreküplük doğalgaz 
rezervlerinin sürdürülebilir ekonomik 
büyümeye yaratacağı değerin yanı sıra  
enerji sektörümüzün geleceği adına da 
oldukça kıymetli olduğu kanaatindeyiz. 

Enerya olarak ise Türkiye’de 
doğalgazın yaygınlaştırılması amacıyla 
yürütülen süreçler için ilk günden bugüne 
sorumluluklarını yerine getiren bir kurum 
olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu 
bakış ve projeksiyon doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

► ARZ VE TALEBİN TAM ORTASINDAYIZ
- Ülkemizin çevre denizleri ve toprakları 

üzerinde daha çok doğalgaz ve petrol 

rezervi olduğuna inanıyor musunuz?
- Türkiye jeopolitik konumu gereği 

kaynakla talebin tam ortasında yer alıyor. 
Son yıllarda gazın kaynağı Doğu ile talebin 
merkezi Batı arasında köprü olmaktan 
çıkıp ticaretin merkezi olmak için önemli 
yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla Karadeniz 
Bölgesi, gerek doğalgaz gerekse petrol 
aramalarında ülkemiz için oldukça 
önemlidir. Yetkili kurumların çalışmalarının 
bugün olduğu gibi gelecekte de nihai 
sonuca ulaşacağından hiç şüphemiz yok. 
► REKABETTE SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ

- Yerli doğalgazın ülkemiz tüketicilerine 
sunulması ne kadar zaman alır?  
Cari açığın ve tüketicilerin birim 
fiyatlarının azalmasına faydası olur mu?

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Karadeniz gazının 2023’te üretime geçmiş 
olmasının hedeflendiğini açıkladı. Dolayısıyla 
önümüzde bir süreç var.  Ancak bu değerli 
keşfin işlenerek ülkemizde kullanılmaya 
başlamasıyla Türkiye olarak rekabette daha 
fazla söz sahibi olacağımıza inanıyoruz. 
► TÜRKİYE 45.3 MİLYAR  
METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR

- Türkiye’de doğalgaz kullanımı  
ne ölçüde yaygındır ve önümüzdeki  
dönemde artış görülecek mi?

- 2019 yıl sonu itibarıyla 81 il ve 550 
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Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz gazının 
2023’te üretime geçmiş olmasının hedeflendiğini açıkladı. 

Dolayısıyla önümüzde bir süreç var.  Ancak bu değerli keşfin 
işlenerek ülkemizde kullanılmaya başlamasıyla türkiye olarak 
rekabette daha fazla söz sahibi olacağımıza inanıyoruz.
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ilçeye doğalgaz arzı sağlandı. Türkiye’de 
doğalgaz iletim ve dağıtım hattı 147 bin 
kilometreyi aştı. Ulaşılan hat uzunluğu 
dünyanın etrafını dört kez dolaşabilecek 
durumdadır. Şebeke her yıl yaklaşık 
yüzde 9 büyüyor. 2019 yılında Türkiye’de 
doğalgaz abone sayısı 16.4 milyona 
ulaşmış durumda. Aynı zamanda yapılan 
yatırımlar ile 2009-2019 döneminde abone 
sayısı yüzde 139 büyüdü. 2019 sonu 
itibarıyla doğalgaz dağıtım şirketlerinin 
Türkiye nüfusunun yüzde 80’ine doğalgazı 
ulaştırdığını gözlemliyoruz. Ulaşılan nüfus 
66.4 milyon, aktif kullanıcı sayısı ise 52.2 
milyon civarında. Doğalgaz tüketimi 10 
yıllık sürede yüzde 30 büyüyerek 2019 
yılı sonu itibarıyla 45.3 milyar metreküp 
civarına ulaşmış durumda. 2020 yılında da 
sektörümüz proaktif ve büyüme odaklı bakış 
açısıyla doğalgaz konforu ve ekonomisini 
yaygınlaştırma çalışmalarına devam ediyor.

► ISI KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇMELİYİZ
- Tüketicilerin doğalgaz kullanımında 

hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Tüketi-
cilerin daha ekonomik ve güvenli doğalgaz 
kullanımı için neler yapmaları gerekiyor?

- Her zaman söylediğimiz gibi doğalgaz 
demek temiz hava, sağlık ve ısınmada kon-
forun yanı sıra ev bütçesine katkı demek. 
Diğer ısınma yöntemleri ile kıyaslandığı 
zaman doğalgazın ev ekonomisine katkısı 
yadsınamaz. Aynı zamanda şunu çok iyi bil-
memiz gerekiyor ki binalardaki ısı kayıpları 
verimliliği düşüren en büyük etken. Düzenli 
kombi bakımıyla enerji verimliliğini arttırmak 
mümkün. Ayrıca doğalgaz tüketimini mini-
mize etmek için sabit bir ısıda kombiyi açık 
tutmak, radyatörlerin önünü eşya ile  
kapatmamak, evin kullanılmayan alanların-
daki radyatörleri kapatmak, binayı  
mantolamak ve oda termostatı kullanmak 
tasarruf sağlama noktasında yardımcı  
olabilecek diğer önlemler arasında.  

► EVDE, OFİSTE VE SAHADA ÇALIŞIYORUZ
- Kovid-19 salgını nedeniyle şirketlerin 

pek çoğunda çalışma koşulları değişti. Siz 
işyerlerinde nasıl değişiklikler yaptınız ve 
önlemler aldınız? Ne zamana kadar yeni 
düzeni sürdürmeyi düşünüyorsunuz?

- İlk vakaların görülmesinin ardından 
evlerde geçirdiğimiz gönüllü karantina 
döneminde, soğukların da etkisiyle birlikte 
konutlardaki enerji ihtiyacında artış yaşandı. 
Biz de bu dönemde çalışanlarımızın 
sağlığını gözeterek arzın kesintisiz sürmesi 
adına “evde, ofiste ve sahada” olmak 

üzere üçlü bir plan hayata geçirdik. Bu 
süreçte Enerya olarak bireylerin yaşam 
alanlarından dışarı çıkmadan konforunu, 
bütçesini ve güvenliğini korumak için 7/24 
çalışmalarımızı sürdürdük. Dijitalleşme 
çalışmalarına hız vererek Müşteri Hizmetleri 
Ofislerimizde verdiğimiz hizmetleri 
çağrı merkezi ve online kanallardan 
abonelerimizin hizmetine sunduk. 
Doğalgazın ulaşımının zor olduğu yerlere 
dahi en üst seviyede hijyen ve güvenlik 
önlemlerimizi alarak ulaştık. Pandeminin 
en yoğun yaşandığı dönemde Müşteri 
Hizmetleri Ofislerimizdeki arkadaşlarımız 
ve satış ekiplerimiz tüm gün abonelerimizle 
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Kışa yaklaşırken kombi bakımını yaptırıp hazırlıklı olmakta yarar var. 
Alacağınız küçük önlemlerle hem doğalgaz faturanızda önemli oranda 

tasarruf sağlayabilir hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına 
destek olabilirsiniz. Temiz enerji olan doğalgaz, şehre kazandırılan temiz 
hava, ısınmada konfor ve evin bütçesine katkı sağlıyor.  Bunun yanında 
doğalgaz sağlık için de oldukça önemli. Aynı zamanda bazı bölgeler kışın 
birçok alternatif ısınma sistemi kullanıyor. Ancak uzmanlar, bu sistemlerin 
bazılarının mekan içerisindeki havayı devir daim ettiği için sağlıksız 
olduğu konusunda açıklamalarda bulunuyor. Bu yönden baktığımızda da 
doğalgaz en sağlıklı ısınma sistemi olarak karşımıza çıkıyor. 
TASARRUfLU DOğALGAZ KULLANIMI İÇİN; 
■ Radyatörlerin önünü eşya ile kapatmayın.
■ Evin kullanılmayan bölümlerindeki radyatörleri kapatın.
■ Kapı ve pencerelerin çift cam ya da PVC olmasına dikkat edin. 
■ Sıcak su borularını izole ettirin.
■ Oda termostatı kullanın.
■ Bacalı cihazları dolap içine yerleştirmeyin.
■ Radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirin.
■ Kapalı perdelerin ısı kaybını yüzde 25 oranında önlediğini unutmayın.
■ Kombinizi sürekli açıp kapatmayın.
■ Yemek pişirirken fırının kapağını açmayın.
■ Menfezleri kapatmayın.
■ Kombi bakımınızı düzenli yaptırın.
■ Yoğuşmalı kombileri tercih edin.

Enerya’dan 13 adımda doğalgazı
verimli kullanmanın yol haritası
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ilgili işlemleri yerine getirmek için 
özveriyle çalışmalarını sürdürmeye; 
servis ve acil ekiplerimiz kesintisiz 
hizmet sunmaya devam ettiler.

► PANDEMİ ÖNLEMLERİMİZ ÇOK SIKI
- Sizin gibi çok müşterili şirketlerde 

Kovid-19 önlemleri ayrı bir önem 
kazanıyor. Müşterilerle ilişkilerde  
nasıl önlemler alarak karşılıklı  
ilişkileri sürdürüyorsunuz?

- Enerya olarak Türkiye’de ilk 
vaka açıklanmadan çok önce bir 
kriz ekibi oluşturarak sürece ilişkin 
tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 
Operasyonumuz olan tüm şehirlerdeki 
çalışanlarımıza kişisel Kovid-19’dan 
korunma yollarının anlatıldığı 
bilgilendirmeler yaptık, yapmayı da 
sürdürüyoruz. Ülkemizde ilk koronavirüs 
vakasıyla birlikte pandemiye karşı önlem 
uygulamalarımızı tek tek hayata geçirdik. 
Müşteri Hizmetleri Ofisleri’mizdeki 
vezne gibi alanlara el dezenfektanları 
yerleştirmenin ötesinde, çalışanlarımızın ve 
abonelerimizin sıklıkla temas ettikleri oturma 
alanlarını, vezne bankoları ve sabit kalemleri 
insan sağlığına zarar vermeyen kimyasallarla 
sık sık dezenfekte ediyoruz. Bu dezenfeksiyon, 
acil ekip araçlarımıza da günlük periyotta, 
aynı titizlikle uygulanıyor. Müşteri Hizmetleri 
Ofisleri’mizdeki çalışanlarımızın kullanımı için 
tek kullanımlık eldiven ve maskeler dağıttık. 

Gaz açma ve fatura okuma işlemi yapan 
ekiplerimiz de eldiven ve maske kullanarak 
görevlerini yerine getiriyorlar. İşi gereği  
sahada çalışmak durumunda olan satış, 
yapım gibi tüm ekiplerimizde çalışanlarımızın 
tedbir amaçlı gerekli ekipmanlarla görevlerini 
yapmalarını sağlıyoruz. Çalışanlarımızın  
ateş ölçümü de yapılarak, olası bir durum  
için erken önlem alınması sağlanıyor... 
► ABONELERİMİZ İŞLEMLERİNİ UZAKTAN YAPIYOR

Abonelerimizin, abonelik sözleşmesi, 
binalarının önünde doğalgaz hattı olup 
olmadığını sorgulama, fesih işlemleri, talep 
ve şikayetleri görüntüleme, borç sorgulama, 
tahmini fatura hesaplama gibi pek çok işlemi 
web sitesi ve çağrı merkezleri üzerinden 
yapmalarını sağlıyoruz. Özetle, evden çıkmak 
istemeyen abonelerimiz müşteri hizmetleri 
ofislerinde yapabildikleri çoğu işlemi,  
444 8 429 no’lu çağrı merkezimizden  
veya www.enerya.com.tr online işlemler 
sayfasından gerçekleştirebiliyorlar. 

Müşteri Hizmetleri Ofislerimiz üzerinden 
hizmet almak isteyen abonelerimiz içinse, bu 
noktalardaki hijyen ve dezenfeksiyon uygula-

malarının sıklığı artırıldı. 
Abonelerimizin sağlığı için 
Müşteri Hizmetleri Ofisle-
rindeki oturma alanlarında 
sosyal mesafe korunacak 
şekilde oturma düzeni 
oluşturuldu; aynı anda 
hizmet alan müşteri sayısı 
kontrollü olarak belirlene-
rek ilerleniyor. Müşteri Hizmetleri Ofislerimize 
gelen abonelerimizin ateş ölçümü yapılarak, 
olası risklerin ortadan kaldırılmasına çalışılıyor.

Özetle, yaşanabilecek her duruma karşın, 
çalışanlarımızı ve abonelerimizi zor durumda 
bırakmayacak ve operasyonlarımızı devam 
ettirebilmemizi sağlayacak süreklilik planları-
mızı hazırladık ve uygulamaya devam ediyoruz. 
Şebekelerimizi büyütürken inovatif ve teknolojik 
gelişmelerle birlikte insanların ürünlerden bek-
lentilerinin değiştiği deneyim çağında, çalışan 
ve müşteri memnuniyetini odak noktamıza 
alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

► SPOR BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
- Sayın Beştaş, hobilerinizi  

bize anlatır mısınız?
- Arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor 

yapmayı çok sevdiğimi söyleyebilirim. Kişisel 
gelişimim için de fırsat buldukça daha önce 
iş yoğunluğundan vakit bulup okuyamadığım 
dergileri, kitapları okuyorum.  Dizi ve belgesel 
seyrediyorum. Düzenli olarak tenis oynuyorum 
ve yüzüyorum. Her gün mutlaka 1 saat  
müzik dinleyerek yürüyüş yapıyorum. Aynı 
zamanda Lego yapmak hobilerim arasında. ●

ENERJİ

YILLAR İTİBARIYLE TÜRKİYE’NİN 
DOğALGAZ TÜKETİMİ

YIL TÜKETİM (M3) DEğİŞİM
2000 14.100.000.000
2001 16.000.000.000 13,5 %
2002 17.400.000.000 8,8 %
2003 21.000.000.000 20,7 %
2004 22.272.528.240 6,1 %
2005 27.348.213.942 22,8 %
2006 30.982.063.980 13,3 %
2007 35.394.878.230 14,2 %
2008 36.865.051.313 4,2 %
2009 35.218.839.390 -4,5 %
2010 37.411.118.370 6,2 %
2011 43.697.409.192 16,8 %
2012 45.241.762.899 3,5 %
2013 45.918.246.078 1,5 %
2014 48.717.179.257 6,1 %
2015 47.999.276.834 -1,5 %
2016 46.395.060.000 -3,3 %
2017 53.857.140.000 16,1 %
2018 49.328.933.112 -8,4 %
2019 45.285.498.424 -8,2 %

2019 Ocak-Temmuz 28.117.140.000 -
2020 Ocak-Temmuz 27.395.930.000 -2,57 %
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Enerji uzmanı, Dünya gazetesi Enerji Editörü Mehmet Kara:

Yeni rezervler türkiye’nin enerji
arenasındaki gücünü büyüttü 

Dünya gazetesi Enerji 
Editörü ve Enerji 
Günlüğü Genel Yayın 
Yönetmeni Mehmet 
Kara, “Aslında Türkiye, 
halen gerek tüketimdeki 
gücü, gerekse Boğazların 
enerji geçiş güzergahında 
yer alması nedeniyle 
zaten enerji arenasında 
önemli bir konuma sahip. 
Şimdi üretici etiketiyle 
daha güçlü bir konuma 
geleceğini söylemek  
için kahin olmaya  
gerek yok” dedi.

Karadeniz’de ağustos ve ekim 
aylarında müjdesi verilen yerli 
doğalgaz rezervlerinin büyük-

lüğü heyecan yarattı. Şimdi, çıkarılıp 
tüketime kullanılması faaliyetleri sür-
dürülen doğalgazın Türkiye’nin enerji 
piyasası açısından önemini Dünya 
gazetesi Enerji Editörü ve Enerji Günlüğü Genel 
Yayın Yönetmeni Mehmet Kara’ya sorduk.  

- Sayın Kara, Karadeniz’de iki ayrı 
açıklamada müjdesi verilen toplam 405 milyar 
metreküplük doğalgaz rezervi, hedeflendiği gibi 
2023’te kullanıma sokulabilirse ülke ekonomisi 
ve tüketiciler açısından ne gibi yararları olur?

- Yeni keşfedilen doğalgazın kullanıma 
sunulması, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını 
azaltır. Sakarya Gaz Sahası’ndaki rezerv 
alanından yılda 4 milyar metreküplük doğalgaz 
üretilebileceği kabul edilirse, halen yaklaşık 45 

milyar metreküp seviyelerindeki yıllık tüketimin 
yüzde 9’unun karşılanacağı söylenebilir. Elbette 
bu ciddi bir orandır ve Türkiye’nin doğalgaz ithalat 
faturasının da ciddi şekilde azalması anlamına 
gelir. İthalat faturası, sadece dışarıdan daha az 
doğalgaz alınacağı için azalmakla kalmaz, ülkenin 
pazarlık gücü artacağı için doğalgaz ithalat 
fiyatının aşağı çekilmesiyle de düşer. 

► HEPSİNİ 8 YILDA ÇIKARAMAYIZ
- Yakında doğalgaz ithalatının sona ereceğini  

ve Türkiye’nin birkaç yıllık tüketimini  
buradan karşılayabileceğini söyleyebilir miyiz? 

ENERJİ

Mehmet Kara, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  
Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Anka Haber Ajansı’nda muhabir olarak 

başladığı gazeteciliği daha sonra bir çok ekonomi dergisi ve gazetesinde çalışarak 
sürdürdü. Mart 2012’de Enerji Günlüğü haber sitesini kurdu. Aralık 2012’den  
bu yana Dünya gazetesinde enerji sayfaları hazırlıyor ve köşe yazısı yazıyor.
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- 405 milyar metreküplük 
doğalgaz, 2019 tüketim 
rakamlarına bakılırsa Türkiye’nin 
yaklaşık 8 yıllık tüketimine karşılık 
geliyor. Ancak bu rezervi  
8 yıl içinde yüzeye çıkarıp 
kullanıma sunmak teknik olarak 
mümkün değildir. Çünkü belli bir 
bölgedeki belli bir kuyudan birim 
zamanda yapılabilecek üretim 
belli bir miktarı aşamaz. 

► AKDENİZ VE KARADENİZ’DE 
YENİ ARAMALAR SÜRÜYOR

- Karadeniz ve Doğu Akdeniz-
deki yeni aramalardan umut  
verici ek sinyaller geliyor mu? 

-Türkiye’nin 2 sismik araştırma 
gemisinin hem Akdeniz’de hem 
de Karadeniz’deki arama çalışma-
ları devam ediyor. Bu gemiler hem 
potansiyel rezerv alanlarını ortaya 
çıkaracak datalar oluşturuyor hem 
de sondaj kuyusu açmak için en 
uygun noktaların tespitini sağlaya-
cak veriler üretiyor.
► KÖMÜR SANTRALLERİ  
GÜNDEMDEN ÇIKABİLİR

- Bulunan doğalgazın çıka-
rılıp kullanıma sunulması ile 
Türkiye’nin enerji kaynakları 
tablosunda nasıl değişiklikler 
olur? Bir yandan rüzgar ve güneş 
enerji yatırımlarının hızla büyü-
düğünü göz önüne alırsak kö-
mürle çalışan tartışmalı termik 
santrallerine veda eder ve temiz 
enerji dönemine geçer miyiz?

- Yerli doğalgazın kullanıma 
sunulması, ithalat yoluyla tedarikin 
çoğalması ve genel anlamda rekabet 
nedeniyle maliyetlerin aşağı düşmesi, bu 
kaynağı Türkiye açısından daha avantajlı 
hale getirebilir. Bu da doğalgazı öncelikle 
elektrik üretiminde kömürü ikame etmede 
daha etkili kullanılabilecek bir enerji 
kaynağına dönüştürebilir. Türkiye’nin 
son yıllarda ısıl değeri çok düşük olduğu 
halde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla 
kullanıma sunmayı göze aldığı yerli linyite 
duyduğu ihtiyaç azalabilir. Bu durum, zaten 
uluslararası çapta giderek gözden düşen  
ve bu yüzden finansman imkanları azalan 
bir enerji kaynağına dönüşen kömürün 
toplam enerji tüketimi içindeki payını 
azaltabilir. Özetle, yerli gaz rezervlerinin 
keşfi dahil, daha ucuz ve daha kolay 
erişilebilir hale gelmesi doğalgazı daha 

cazip kılacağından kömür santralleri 
tartışma gündeminden yavaş yavaş çıkabilir.  

► ÜRETİCİ ETİKETİ DE EKLENDİ
- Türkiye keşfedilen doğalgaz ile ulus-

lararası enerji piyasalarında söz sahibi, 
jeopolitik aktörlerden birisi olabilir mi?

- Aslında Türkiye halen gerek tüketimdeki 
gücü, gerek topraklarından geçen boru 
hatları ve gerekse Boğazların enerji geçiş 
güzergahında yer alması nedeniyle zaten 
enerji arenasında önemli bir konuma sahip. 
Keşfedilen rezervlerin üretime geçirilmesi 
halinde ise yakasındaki rozetlerin arasına 
üretici ülke etiketini de ekleyecektir. Böylece 
daha güçlü bir konuma geleceğini söylemek 
için kahin olmaya gerek yok. Hatta, mevcut 
boru hatlarından alacağı gazı üçünü ülkelere 
satabilme hakkını elde etmesi halinde bu 
gücü daha da belirgin hale gelecektir. ●

Sakarya Gaz Sahası’ndaki rezerv alanından yılda 4 milyar 
metreküplük doğalgaz üretilebileceği kabul edilirse, halen  

yaklaşık 45 milyar metreküp seviyelerindeki yıllık tüketimin yüzde 
9’unun karşılanacağı söylenebilir. elbette bu ciddi bir orandır. 

ENERJİ

Türkiye’nin sondaj çalışmalarını yoğun-
laştırmak için Fatih ve Yavuz gemile-

rine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj 
gemisi, Karadeniz’deki sondaj faaliyetle-
rine katılmak üzere İstanbul’a geldi.  Tür-
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 
bünyesine bu yıl katılan Kanuni, Haydar-
paşa Limanı’na demir attı. Burada kulesi 
sökülecek olan 227 metre uzunluğunda, 
42 metre genişliğinde ve 114 metre yük-
sekliğindeki gemi, bu ayın sonlarına doğru 
ilk sondaj görevi için İstanbul Boğazı’nden 

geçerek Karadeniz’e çıkacak. 11 bin 400 
metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede 
sondaj açabilme kapasitesine sahip olan 
Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj 
gemisi olarak da biliniyor. 2012’de  
Güney Kore’de Sertao ismiyle üretimi 
tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar 
Brezilya’da enerji firması Petrobras 
tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020’de 
Türkiye’ye getirilen ve ‘Kanuni’ ismi veri-
len sondaj gemisi, altıncı nesil ultra  
deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Kanuni, Karadeniz’e açılmak için hazırlanıyor
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Konkordato sertifikalı avukat Ferhan Arıkan:

Zombi şirketler her şeye zarar 
veren tehlikeli varlıklardır

BORÇ KAÇAKLARI

Son dönemde alacaklarını tahsil etmeyi 
bekleyen taraflar, konkordatonun 
olağan bir yasal yöntem olmanın 
ötesinde borcunu hiçbir biçimde 
ödemek istemeyen kötü niyetliler 
tarafından kullanıldığından sıkça 
şikayet ediyorlar. Ticaret Mahkemesi 
emekli hakimi, avukat Ferhan 
Arıkan, “Zombi şirketler büyük 
heveslerle kurulup, zaman içerisinde 
fiilen iflas eden ama kağıt üstünde 
yaşamaya devam eden şirketler 
olarak, konkordato müessesesinden 
yararlanarak diğer canlı şirketlere, 
ülke ekonomisine, çalışanlarına zarar 
verebilecek tehlikeli varlıklardır” dedi.

Karşıyaka İzmir’de doğdu. İlkokulu Ay-
dın ili Bozdoğan İlçesi Merkez İlkokulu’nda, 
ortaokul ve lise öğrenimini parasız yatılı 
olarak Aydın Lisesi’nde  okudu.1972’de 
başladığı   Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden 1976’da mezun oldu. 21 Ma-
yıs 1977 tarihinde Hakimlik stajına başladı. 
Mardin ili Savur ilçesi Askerlik Şubesi baş-
kanlığında askerlik görevini ifa etti. İzmir 
Adliyesi’nde hakimlik stajını tamamladık-
tan sonra, 1979’da Erzurum ili Hınıs ilçesi 
Sorgu Hakimi olarak mesleğe başladı. 
Sırasıyla Adana ili Feke ilçesi, Muğla ili Ya-
tağan ilçesi, Zonguldak ili  Karabük ilçesi, 
Kocaeli  ili Merkez ilçesi hakimlikleri ve en 
son Kocaeli Ticaret Mahkemesi Başkanlığı 
görevlerinde bulunduktan sonra 2011’de 
emekli oldu. Halen Kocaeli Barosu’na  
kayıtlı  avukat olarak adalet ve hukuka 
hizmet görevlerini  bilirkişi, konkordato 
komiseri olarak sürdürüyor.

GİRAY DUDA

Ekonomik sıkıntıların büyüdüğü, pazar-
ların küçüldüğü dönemlerde pek çok 
şirket borç krizine giriyor ve kendisini 

koruyup hayatta tutabilmek için çeşitli yolla-
ra başvuruyor. Yaygın biçimde tercih edilen 
yollardan birisi de konkordato. Ancak, son 
dönemde, alacaklarını tahsil etmeyi bek-
leyen diğer taraflar, konkordatonun olağan 
bir yasal yöntem olmanın ötesinde borcunu 
hiçbir biçimde ödemek istemeyen kötü 
niyetliler tarafından kullanıldığından sıkça 
şikayet ediyorlar. Konkordato gündemini 
emekli Ticaret Mahkemesi Grup Başkanı  
ve Konkordato Komiserlik Sertifikası  
sahibi avukat Ferhan Arıkan ile konuştuk. 

- Sayın Arıkan, sohbetimize konunun 
temelinden başlayalım. Konkordato nedir? 

- Konkordato, herhangi bir borçlunun  
veya borçlunun iflasını isteyebilecek alacak-
lıların ödeme projesinin, alacaklıların iflas-
tan daha verimli pay almaları ve borçlunun 
işletmesinin devamının, istihdam olanak-
larının korunması amacıyla, alacaklıların 
belirli bir çoğunluğu tarafından kabulü ve 
mahkemenin onayıyla gerçekleşen hukuki 
bir durumdur. Borçlunun, borçlarının bir kıs-
mından kurtulmasını veya ödeme şeklinin 
değişmesini sağlayan iflasa göre, alacaklıları 
eşit olarak tatmine yönelik kolektif bir cebri 
icra kurumudur. Konkordatonun, ülke  
ekonomisi üzerindeki etkisi nedeniyle 
ekonomik ve ticari hayatı dolayısıyla kamu 
düzenini de ilgilendirdiğini söyleyebiliriz.
► ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ YETKİLİ

- Konkordato isteğinde görevli  
ve yetkili mahkeme hangisidir?

FERHAN ARIKAN KİMDİR?
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BORÇ KAÇAKLARI

- İcra İflas Kanunu’nun 154. 
maddesi gereğince iflasa tabi 
borçlunun muamele merkezinin, 
iflasa tabi olmayan borçlunun 
yerleşim yerinin bulunduğu  
yerdeki Asliye Ticaret  
Mahkemesi görevli ve yetkilidir. 
► MAL VARLIĞI BELGELERİ  
İBRAZ EDİLİYOR

- Konkordato kararı kolayca 
verilmiyor herhalde. Bu talepte 
bulunanlar hangi belgeleri 
sunuyorlar mahkemeye?

- İflasa tabi olmayan kişiler, 
konkordato talebinde mahkemeye  
mal varlığı durumunu gösteren 
belgeleri ekler ve ibraz eder. 
Borçlunun mal varlığından amaç 
kasadaki  bankadaki parası, 
alacakları, taşınmazları, taşıtları, 
makineleri ve benzeri varlıklarıyla 
banka borçları, vergi borçları gibi 
çeşitli borçları arasındaki farktır. 
Mal varlığı hesabının değerinde 
rayiç değerler esas alınmalıdır. Borçlu mal 
varlığını belgeyle ispatlamalıdır.

İflasa tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, 
konkordato talebine, dış denetim olmaksızın 
borçlu tarafından hazırlanan konkordato 
ön projesi, borçlunun mal varlığı durumunu 
gösterir belgeler, alacaklı ve alacak listesi, 
karşılaştırma tablosu, kamu gözetimi, 
muhasebe ve denetim standartları 
kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim 
kuruluşları tarafından Türkiye denetim 
standartlarına göre yapılacak denetim 
kapsamında hazırlanan ve konkordato  
ön projesinde yer alan teklifi gerçekleşeceği 
konusunda makul güvence veren denetim 
raporu ve dayanaklarını eklemelidir.
► BELGELERİN EKSİKSİZ SUNULMALI

Konkordato ön projesi geçici mühlet  
ve kesin mühlet süresi içerisinde 
değiştirilebilir ve alacaklılar toplantısına 
başlangıçtaki Home projeden farkı bir 
konkordato projesi sunulması mümkündür.

Konkordato süre isteğine eklenmesi 
gereken İcra İflas Kanunu’nun  286. 
maddesindeki belgelerin eksiksiz  
sunulması halinde aynı kanunun 287. 
maddesi gereğince  mahkeme derhal   
geçici mühlet kararı verir. Bu konuda 
takdir hakkı yoktur. Kanunda sayılan 
belgelerin eksik olması halinde, belgelerin 
tamamlanması için mahkemece borçluya 
kısa bir süre verilmelidir. İstinaf  
mahkemesi kararları da bu yoldadır. 

► ZOMBİ ŞİRKET NE DEMEKTİR?
 - Son dönemde, konkordato ile  

‘zombi şirketler’ birlikte anılıyor.  
Zombi şirket ne demektir?

- Zombi şirketler, batık durumda olup, 
finansal destekle ayakta tutulmaya çalışılan 
veya kurtarılan şirketlere verilen isimdir. 
Zombi şirketler tanımlamasıyla  aldığı yanlış 
riskler, yaptığı yanlış yatırımlar, aldığı hatalı 
riskler, atılımlar nedeniyle borcunu veya  
faizini dahi ödeyemez hale gelmiş ekonomik 
fizibilitesini kaybetmiş finansal destekle 
ayakta tutulmaya çalışılan veya  
kurtarılan şirketlere denilmektedir.

Zombiler krediyi kredi ile kapatmaktan 
başka çareleri olmayan, daima ödeme 
sıkıntısı içinde olan, gerçek durumunu 
gizleyen ve yanıltmanın şirket  
politikası olduğu, net defter değeri  
ne olursa olsun gerçek tasfiye değeri 
negatife dönmüş şirketlerdir.
► SERMAYE VEYA YÖNETİCİ  
SORUNU YAŞAYANLAR

- Bu şirketlerin ortaya çıkışlarındaki 
belli başlı nedenler nelerdir?

- Her teşebbüsün ve kuruluşun  
iyi planlandığı, sermayedarların bu tür  
işe uygun olduğu ve iyi niyetli olduğu  
kabul edilir. Bazen bu şartlardan  
biri veya birkaçı en baştan yoktur.

Kişi ya da girişimci grup başka iş, şart ve 
zamanda başarılı olmuştur. Yeni iş sahaları 
arıyorlardır. Müşterisinin hazır olduğunu 

Zombiler krediyi kredi ile kapatmaktan başka çareleri olmayan, 
daima ödeme sıkıntısı içinde olan, gerçek durumunu  

gizleyen ve yanıltmanın şirket politikası olduğu, net defter değeri  
ne olursa olsun gerçek tasfiye değeri negatife dönmüş şirketlerdir.
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düşünerek, bu imkanlarına 
güvenerek iş kurabilirler. 
Ancak insani sermaye vardır 
ama yeteri kadar sermayeleri 
yoktur. Para vardır ama 
doğru yöneticisi ve hatta 
yatırımcısı yoktur. Birkaç kez 
iş batırmıştır, bize mahsus 
bağışlama fıtratı sayesinde 
yine piyasadadır. Çalışmayı 
tercih ettiği ekip şüpheyle 
bakılan veya bilinen şahıslar 
olabildiği gibi, asgari ücretten 
biraz yukarıda ücretle çalışan 
yöneticilerden müdürlerden 
oluşabilmekte, henüz bir  
iş başarısı olmadığı halde 
süper lüks ev, araba, 
ofis, yaşam tarzı şatafatı 
daha başlangıç sürecinde 
görülmektedir. Baştan beri 
doğru dürüst muhasebe 
sistemi kurmamışlardır. Birkaç dönemdir 
kredi anaparalarını kapatmak bir yana 
faizlerini ödemekte zorlanan, eşit  
taksitli ödemeler için ise yapılandırma 
isterler. Zombi şirketlerde çoğunlukla 
görülen özellikler bunlardır.
► FİZİBİLİTENİN ÖNEMİ

- Zombi şirketlerdeki temel sorunlardan 
birisi de yeterli ön araştırma yapılmadan 
işe başlanması. Her yatırım için  
gerekli olan Fizibilite Raporu ne  
demektir ve hangi aşamalardan oluşur. 

- Fizibilite raporu yatırımlar için 
yapılan bir iş veya yatırıma başlama 
aşamasında ekonomik, teknik ve 
finansal araştırmaların yapılması, bu 
araştırmaların sonucunda yatırımın karlı 
olup olmadığını karlılığının ne olacağını 
gösteren yatırımın ne kadar “yapılabilir” 
olduğunu gösteren bir rapor türüdür 

Fizibilite çalışmaları gerçekleştirilirken, 
Ekonomik Araştırma, Teknolojik-Teknik 
Araştırma, Mali-Finansal Araştırma, 
Hukuki Araştırma, Kuruluş yeri-Örgütsel 
Araştırma yapılması gerekmektedir. 
Ancak bunların sağlıklı olarak yapılması 
halinde olumlu sonuç elde edilebilir. Bu 
çalışmaların yetersiz olması  şirketlerin 
basiretli bir tacir gibi hareket etmemeleri 
halinde olumsuz sonuçlar doğar.
► KREDİ ALIP VERİMLİ KULLANMIYORLAR

- Hukuki, ticari ve ekonomik alanda 
sorun oluşturduklarına göre zombi 
şirketlerin belli büyüklükteki şirketler 
olduğunu mu düşünmek gerekir? 

- Gerçekten de öyle. Zombi olarak anı-
lan şirketler genel olarak büyük şirketler 
oldukları için iflas etmeleri halinde bu 
durumun zincirleme etki yapmasından 
çekinilir. Bu nedenle Zombi şirketlere ait 
borçların yapılandırılması, borçlarının erte-
lenmesi gibi dönemsel imkanlar tanınarak 
bu şirketler geçici olarak rahatlatılırlar.

Bizim de görüşlerine katıldığımız 
ekonomistler, Türkiye’de zombi şirket 
sayısının fazla olduğunu, kredi kullanan Bu 
şirketlerin kredileri verimli harcamadıklarını 
söylüyorlar. Bu nedenle şirketlerin  
yapısal sorunları devam etmektedir.

Bize göre bütün şirketlerin olduğu gibi, 
zor durumdaki şirketlerin kredi kullanmaları 
normaldir. Kredi kullanımı yüksek 
miktarlarda ve kamu bankaları aracılığıyla 
gerçekleşiyorsa her iki taraf için de yani 
kredi kullanan ve kullandıran içinde büyük 
risktir. Kurtarma planları gelecekte daha 
büyük bir maliyetle sonuçlanabilir.

Yukarıdaki açıklamalar sonucu olarak 
finansal durum raporları ve finans 
yönetimleri açısından ipin ucu çoktan 
kaçmış olanların faaliyetlerine devam 
etmeleri zararların artmasına yol açacaktır. 

Zombi şirketler büyük şirketlerin 
sevdiği şirketler olup borçlarıyla birlikte 
satın alınarak parlatılır ve sonrasında 
tekrar başka şirketlere satılır.  
10 olan borçları, ödeme garantisiyle 
3 olarak devralan büyük şirketler bu 
şirketlerdeki kötü yönetimi bitirerek  
doğru rotaya yönlendirirse zombi şirket 
amiral gemisine bile dönüşebilir.

BORÇ KAÇAKLARI

Zombi şirketler büyük şirketlerin sevdiği şirketler olup borçlarıyla 
birlikte satın alınarak parlatılır ve sonrasında tekrar başka 

şirketlere satılır. 10 olan borçları, ödeme garantisiyle 3 olarak  
devralan büyük şirketler bu şirketlerdeki kötü yönetimi bitirerek doğru 
rotaya yönlendirirse zombi şirket amiral gemisine bile dönüşebilir.
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► ŞİRKET DEĞERLEMESİNDE  
ÖNEMLİ OLAN FAALİYETLERDİR

- Zombi şirketlerin 
piyasada yarattığı büyük 
sorunlardan birisi de şirketin 
asıl değerinin çok üstünde 
gösterilmesi. Doğru şirket 
değerlemesi nasıl yapılıyor? 

- Şirket değerini hesap-
lamak için birkaç şirket de-
ğerleme yöntemi bulunuyor. 
Şirkette yapılan incelemeler 
sonucu şirketin faaliyeti, var-
lık yapısı, faal olup olmama, 
nakit üretimi v.b. gibi unsurlar 
dikkate alınarak en uygun 
şirket değerleme yaklaşım-
ları belirlenir. Şirket değer-
leme çalışmasında şirketin 
Anonim Şirket veya Limited 
Şirket olması fark etmez. 
Şirket değerlemesinde esas 
olan şirketin faaliyetleridir.

Şirket değerinin tespitine yönelik çalışmalarda analistler 
mali tabloları/finansal verileri inceler, şirketin dahil olduğu 
sektörü, şirketleri, ürünleri araştırır. Şirket merkezinde 
üretim tesislerinde inceleme yapar ve şirket değerleme 
raporunu hazırlar. Dolayısıyla şirkete ait tüm veri ve 
incelemelerle birlikte uzmanın deneyimi, bilgisi ve  
kanaati da önemlidir. Bu nedenle her şirket için yapılan 
değerleme çalışması farklı süreler gerektirmektedir.
► DÜZELTİLMİŞ DEFTER DEĞERİ ORTAYA ÇIKMALI

- Şirket değerinin tespitinde varlıkların da 
değerlemesinin yapılması gerekir mi?

- Şirket aktifinde kayıtlı taşınmazlarla makine ve 
teçhizatların güncel tarihli değerleme raporlarının olması 
tercih edilen bir durumdur. Şirket değerleme sürecinde 
varlık değerleriyle ilgili raporlar gayrimenkul değerleme 
şirketlerine yaptırılabilir. Marka ve ihtira beratı gibi 
gayri maddi varlıkların değerlemesi ise bu konularda 
uzman varlık değerleme veya bizzat şirket değerleme 
kuruluşlarınca yapılabilir. Şirket varlıklarının piyasa  
değerine dönüştürülmesi önemlidir. Böylelikle;  
Net Aktif Değer / Düzeltilmiş Defter Değerine  
ulaşılacaktır. Analistler genellikle Düzeltilmiş Defter 
Değerini görmek ister, diğer yaklaşımların kullanılması 
için de önemli bir karar noktasıdır. Analistler ‘Değerleme’ 
faaliyetini tarafsız ve bağımsız olarak yürütürler. 

► ŞİRKET DEĞERLEME RAPORU NERELERDE KULLANILIR?
Şirket değerleme raporu aşağıdaki birçok durumda kullanılır.
1. Şirket Birleşmeleri veya Satışlarında, 2. Vergiye 

Konu İşlemlerde,  3. Çalışanlara Hisse Satışında, 4. Halka 
Arzlarda, 5. Ortaklar Arası Alım-Satım Anlaşmalarında, 
6. Eşler Arası Boşanmalarda, 7. Kurumsal ve Ortaklık 
Ayrılıkları, 8. Hasar/Zarar İşlemleri, 9. Azınlık Hissedar 
Anlaşmazlıkları işlemlerinde kullanılmaktadır.

► MERDİVENALTI EXPERTİZLER
- Değerlemenin de kötüye kullanıldığı  

yönünde çok şikayet var…
- İkinci el araçlarda kilometre düşürme, kazasını ve 

hasarını gizleme gibi dolandırıcılıkların önüne geçmek 
için yapılan ekspertiz raporu düzenlemesi bilinen 
olaylardandır. Bu nedenle , ‘merdiven altı eksper’lere 
dikkat edilmesi gerekiyor. Birbiriyle anlaşan bazı galerici 
ve eksperler, hasarı gizleyip rapor düzenleyebiliyor. 
Benzeri durum Zombi şirketlerin değerlemesinde de 
söz konusu olabilir. Bu nedenle mağduriyetler oluşur. 
Otomobil alımında merdivenaltı ekspertiz yapılması 
halinde yanıltılan alıcının zararının giderilmesi gerekir. 
Zararın giderilmemesi durumunda sorumlu satıcı 
ve değerleme yapan ekspertiz hakkında  Tüketici 
Mahkemesi’nde dava açılabilir. Benzeri durum  
Şirket Değerleme Raporunun kullanıldığı hallerde  
ilgilisi aleyhine Ticaret mahkemesinde dava  
açılması ve dolandırıcılık hallerinde kamu  
kurumlarının harekete geçirilmesi gerekir.
► ZOMBİ ŞİRKETLER ZARARLIDIR 

 Bildiğiniz gibi zombi fenomeni ilkel toplulukların 
inanışlarında var olan korku fenomenidir. Sözde ölü 
mezarından çıkar, artık ölümsüzdür. Çünkü ölüdür  
ve ancak canlıları öldürerek faaliyetlerini sürdürür.  
Ayni zamanda hayal ürünüdür. TDK’ye göre zombi, 
kelimesi hortlak veya uykusuzluktan, yorgunluktan 
serseme dönmüş kimse anlamına gelir. 

İş dünyasında kullanılan zombi şirketler ise büyük 
heveslerle kurulup, zaman içerisinde fiilen iflas eden 
ama kağıt üstünde yaşamaya devam eden şirketler 
olarak, konkordato müessesesinden yararlanarak  
diğer canlı şirketlere, ülke ekonomisine, çalışanlarına 
zarar verebilecek tehlikeli varlıklardır... ● 

BORÇ KAÇAKLARI

Zombi olarak anılan şirketler genel olarak büyük şirketler 
oldukları için iflas etmeleri halinde bu durumun zincirleme 

etki yapmasından çekinilir. Bu nedenle Zombi şirketlere ait 
borçların yapılandırılması, borçlarının ertelenmesi gibi dönemsel 
imkanlar tanınarak bu şirketler geçici olarak rahatlatılırlar.
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TİM 1000

2019’UN EN BÜYÜK 1000 İHRACATÇISINDAN İLK 100’Ü
2019
Sıra

2018
Sıra FİRMA ÜNVANI İHRACAT 

2019 ($)
İHRACAT 
2018 ($)

1 1 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 5.869.661.568,96 5.682.762.433,05

2 2 TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş. 4.232.517.062,08 4.598.412.782,39

3 6 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 3.511.810.833,47 2.466.974.750,88

4 9 OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. 2.385.472.903,08 1.784.071.563,30

5 4 KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. 2.247.566.131,48 2.719.787.015,19

6 5 TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 2.231.960.406,41 2.591.293.127,15

7 3 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 2.210.593.979,76 2.997.681.305,53

8 7 VESTEL TİCARET A.Ş. 2.194.275.175,16 2.254.759.359,45

9 8 ARÇELİK A.Ş. 1.837.021.909,39 1.936.987.240,00

10 11 MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. 1.507.856.688,09 1.522.547.672,12

11 10 HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR ENDÜSTRİSİ A.Ş. 1.358.494.169,34 1.544.049.678,32

12 17 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. 1.196.080.634,46 835.500.849,89

13 SOCAR TURKEY PETROL ENERJİ DAĞITIM A.Ş. 972.317.862,50

14 14 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 934.084.659,69 986.652.347,62

15 13 BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 923.763.043,42 1.013.380.682,49

16 12 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. 848.528.217,62 1.161.934.553,16

17 STAR RAFİNERİ A.Ş. 783.107.630,66

18 15 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 739.852.963,59 945.969.088,12

19 18 PERGAMON STATÜS DIŞ TİCARET A.Ş. 739.111.932,74 801.241.589,11

20 21 ŞİŞECAM DIŞ TİCARET A.Ş. 736.390.618,21 713.678.483,81

21 20 DİLER DIŞ TİCARET A.Ş. 668.343.839,19 734.471.326,87

22 33 FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. 633.066.874,59 413.486.501,79

23 23 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 622.022.128,38 663.647.840,56

24 28 ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 611.022.958,99 463.796.803,17

25 19 YÜCEL BORU İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş. 610.332.286,57 738.747.438,90

26 26 TAHA PAZARLAMA VE MAĞAZACILIK A.Ş. 604.951.378,04 515.216.043,62

27 25 TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. 599.645.899,60 535.930.183,72

28 24 EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİCARET A.Ş. 585.237.087,35 638.979.733,69

29 22 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 582.292.233,92 681.076.633,67

30 42 TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş. 561.461.312,18 290.961.750,45

31 16 ÇOLAKOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş. 542.816.280,08 874.561.903,91

32 27 MAN TRUCK&BUS SE DAR MÜKELLEF TEMSİLCİSİ 538.851.283,76 481.113.995,53

33 38 LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 465.894.185,70 351.986.275,53

34 30 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ A.Ş. 412.563.642,91 456.773.650,62

35 31 AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A.Ş. 403.380.305,28 437.813.538,41

36 34 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 390.671.428,87 407.247.531,12

37 35 BİRGİ BİRLEŞİK GİYİM İHRACAT DIŞ TİCARET A.Ş. 382.769.237,93 404.455.198,27

38 36 BAŞAK METAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 365.475.267,79 402.164.621,16

39 43 TUSAŞ MOTOR SANAYİ A.Ş. 346.028.013,15 286.101.654,95

40 72 RAM DIŞ TİCARET A.Ş. 335.551.122,09 203.828.171,55

41 29 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR 330.987.268,40 461.893.079,24

42 48 SANKO DIŞ TİCARET A.Ş. 319.662.591,57 272.300.078,68

43 40 BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SANAYİ 312.523.319,05 327.381.334,52

44 80 FNSS DIŞ TİCARET A.Ş. 301.274.215,16 170.880.657,62

45 41 HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş. 287.373.767,68 292.129.408,41

46 44 TOYOTA MOTOR EUROPE ADAPAZARI 283.357.865,58 284.858.196,45

47 39 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 278.015.569,76 344.887.450,17

48 46 KAPTAN METAL DIŞ TİCARET A.Ş. 275.695.913,78 280.314.975,71

49 49 GOODYEAR LASTİKLERİ TİCARET A.Ş. 270.195.705,21 270.001.937,61

50 55 CANDY HOOVER EUROSİA EV GEREÇLERİ A.Ş. 266.089.943,89 238.225.955,67

2019
Sıra

2018
Sıra FİRMA ÜNVANI İHRACATI 

2019 ($)
İHRACAT 
2018 ($)

51 68 ERDEMOĞLU DIŞ TİCARET A.Ş. 264.855.836,61 208.103.032,37

52 59 ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 259.924.909,69 224.759.438,36

53 57 BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ 253.861.560,35 230.463.411,52

54 120 WHİRLPOOL BEYAZ EŞYA SANAYİ V A.Ş. 253.801.030,62 131.900.985,47

55 47 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR 250.777.342,73 276.870.892,10

56 51 ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ 246.786.568,56 264.065.471,51

57 53 FEDERAL MOGUL DIŞ TİCARET A.Ş. 239.384.937,43 243.873.543,45

58 69 YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTİL  A.Ş. 238.379.456,29 207.171.299,59

59 71 BAŞTUĞ METALURJİ SANAYİ A.Ş. 238.053.316,22 204.152.996,59

60 60 BOSCH REXROTH OTOMASYON SANAYİ  A.Ş. 237.615.052,91 221.477.347,06

61 82 İSTANBUL GIDA DIŞ TİCARET A.Ş. 233.252.078,93 168.560.804,18

62 58 KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. 225.249.182,03 230.212.732,12

63 79 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 224.905.982,42 174.142.371,80

64 61 MAXİON İNCİ JANT SANAYİ A.Ş. 221.611.127,99 219.663.343,35

65 65 PROGIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 216.730.953,45 210.534.234,47

66 73 ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TİCARET A.Ş. 216.444.667,71 200.521.614,68

67 66 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR 211.611.159,76 209.399.385,51

68 50 POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 210.735.894,40 265.947.811,80

69 107 AHLATCI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 209.412.041,06 143.664.200,17

70 67 BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO TÜTÜN MAMULLERİ  A.Ş. 208.792.827,83 209.388.618,58

71 54 ZORLU DIŞ TİCARET A.Ş. 202.506.877,21 240.514.918,75

72 45 TİRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 201.450.137,32 283.821.757,91

73 109 TERSAN TERSANECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 201.203.906,93 141.794.145,14

74 74 PETLAS LASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş. 198.479.182,78 195.048.632,10

75 37 BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ 197.083.642,10 370.815.655,06

76 90 ATAKAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 194.754.102,96 159.190.199,33

77 70 PHİLSA PHİLİP MORRİS SABANCI  A.Ş. 193.016.064,91 205.785.796,57

78 121 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR 192.386.662,47 128.823.584,25

79 84 OBA FOOD GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 192.339.634,40 165.518.452,29

80 62 KOCAER HADDECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 188.602.703,89 219.461.879,43

81 108 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 182.266.992,15 142.564.218,57

82 78 KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT  A.Ş. 180.782.241,44 175.105.858,30

83 85 MMK METALÜRJİ SANAYİ TİCARET VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 178.704.042,80 165.420.384,25

84 89 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR 174.785.127,71 160.612.245,82

85 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR 174.301.936,48

86 106 ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 168.647.296,32 145.612.391,06

87 96 MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 168.542.618,36 152.190.936,65

88 97 BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 168.087.777,27 151.658.230,07

89 76 SEVAL İHRACAT İTHALAT  LTD. ŞTİ. 167.467.086,66 184.706.746,84

90 138 PROMETEON TURKEY ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ LASTİKLER A.Ş. 163.612.763,17 116.292.668,61

91 83 AUTOLİV CANKOR OTOMOTİV EMNİYET SİSTEMLERİ A.Ş. 163.260.539,41 165.649.227,97

92 178 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR 162.193.347,09 97.253.369,04

93 94 ARPAŞ İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş. 159.848.810,71 155.275.123,93

94 81 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 159.236.488,17 170.307.253,69

95 88 POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş. 158.411.824,72 161.447.297,99

96 103 CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ A.Ş. 156.939.226,95 146.973.993,36

97 210 NUROL MAKİNA SANAYİ A.Ş. 156.282.373,50 82.208.399,36

98 75 DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 156.207.573,23 188.694.341,39

99 119 ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR 154.381.569,67 132.972.328,89

100 93 KİPAŞ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. 153.230.534,69 156.126.681,78
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‘en Büyük 1000’den toplam 
ihracata 103 milyar dolarlık katkı

TİM, 
“Türkiye’nin 
ilk 1000 
ihracatçısı 2019” 
araştırmasının 

sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya 
göre, ilk 1000’de yer alan 
şirketlerin toplam ihracatı bir 
önceki yıla göre yüzde 3 artarak 
103 milyar dolara ulaştı. Bu 
şirketlerin 180.8 milyar dolarlık 
toplam ihracattan aldıkları 
pay ise yüzde 62 oldu. Listeye 
toplam 5.8 milyar dolar ihracat 
gerçekleştiren 144 firma  
ilk kez dahil olurken 856 şirket 
ise iki yıl üst üste listede  
yer almayı başardı.

61 ihracatçı birliği, 13 genel sekreterlik ile 95 bine 
yakın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) “Türkiye’nin ilk 1000 

İhracatçısı 2019” Prestij Kitabının tanıtımını  
gerçekleştirdi ve yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.  
TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçı 
birliklerinin başkanları, kamu, özel sektör ve sivil  
toplum kuruluşu temsilcileriyle şirket yöneticileri katıldı.  

► GÜLLE: AR-GE’YE HARCANAN 1 DOLAR  
2.15 DOLAR OLARAK ÜLKEMİZE DÖNDÜ 

TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma; ihracatın 
en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının 
gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına 
olanak sağlayarak, ihracatçı firmalara yol gösterirken, 
ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da 
gözler önüne seriyor. Araştırma hakkında bilgiler veren TİM 
Başkanı İsmail Gülle, “2019’da İlk 1.000 ihracatçı firmamız, 

103 milyar dolarla Türkiye’nin 180.8 milyar dolar olan 
toplam ihracatının yüzde 62’sini gerçekleştirdi. 5.8 milyar 
dolar ihracat gerçekleştiren 144 firmamız da  
2019 yılında ilk 1000 ihracatçı listesine dahil oldu.  
856 firmamız listede yerini korumayı başardı” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin önem verdiği başlıklardan 
birinin de ‘Yüksek Teknolojili ve Katma Değerli İhracat’ 
olduğunu vurgulayan Gülle, “Araştırmamıza katılan 
firmaların 189’u 2019 yılında 10 milyar liraya yakın  
Ar-Ge harcaması gerçekleştirdi. Bu firmalarda  
Ar-Ge harcamalarının payı ise 2018 yılında yüzde 1.71 
olurken, 2019’da yüzde 2.65’e yükseldi. Yaptığımız 
analizlerde, Ar-Ge harcamasında her 1 birimlik artışın, 
ihracatta 0.24 birimlik artış sağladığını tespit ettik.  
Diğer bir deyişle, Ar-Ge’ye harcanan her 1 dolar,  
İhracatta 2.15 dolar olarak ülkemize geri dönüyor.  
Bu durum, Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman  
ifade ettiği gibi, Ar-Ge ve inovasyonun ihracatı ve  
ihracatta rekabetçiliği artırdığını göstermektedir” dedi.

TİM 1000

144 FİRMA İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ

TİM Başkanı  
İsmail Gülle
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► BİR BİRİMLİK 
İHRACAT, KÂRLILIKTA 
0.87’LİK ARTIŞ 
SAĞLIYOR

TİM Başkanı Gülle, 
ihracatta yüksek 
teknoloji kullanan 
firmaların sayısını 
arttırmak ve ihracat 
içindeki oranlarını 
yükseltmeyi arzu 
ettiklerini belirterek, 
“Listedeki firmalarımızın 
ihracatında yüksek 
ve orta yüksek 
teknolojili ürünlerin 
payının, Türkiye 
ortalamasının yüzde 
6 üzerinde olduğunu 
görmekteyiz. Bununla 
birlikte, araştırmamızın 
sonuçları ihracatın; 
firma karlılığına da pozitif etkisini gözler 
önüne seriyor. Her 1 birimlik ihracat artışı, kârlılıkta 
0.87 birimlik bir artış sağlıyor. Yani, ihracatını 
arttıran, hem kârlılığını hem de sermayesini arttırıyor. 
Umuyoruz ki bu veriler, tüm firmalarımızın ihracata 
yönelmeleri için motivasyon kaynağı olacaktır” dedi.

► 1 DOLARLIK YATIRIM  
4 DOLARLIK İHRACATA DÖNÜŞÜYOR

“Yatırımlar ihracatı, ihracat da yatırımlarımızı 
destekliyor” diyen İsmail Gülle, “Araştırmamıza 
göre ihracatçılarımızın gerçekleştirdiği her 1 
dolarlık yatırım, 4 dolarlık bir ihracat getirisi 
anlamına geliyor. Firmalarımızın tescil ettiği her 
patent, İhracatta ortalama 2.2 milyon dolarlık bir 
artış sağlıyor. Tescil ettiğimiz her marka, yaklaşık 
400 bin dolarlık bir ihracat artışı anlamına geliyor” 
dedi. Kadın istihdamının da önemine değinen 
Gülle, “İstihdam verilerini bizimle paylaşan 
355 firmamızın verimliliği incelendiğinde kadın 
personel istihdam eden firmaların kârlılıklarını 
0.63 birim artırdıklarını görüyoruz. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi olarak, kadın girişimcilerimizin 
desteklenmesi, doğru yatırım alanlarına 
yönlendirilmesi ve kadınlarımızın iş hayatında 
karar alma mekanizmaları içerisinde daha güçlü 
bir şekilde yer almalarını önemsiyoruz. Bu vizyonla, 
TİM tarihinde ilk defa Kadın Konseyi kuruldu. 
İki yıldır faaliyet gösteren TİM Kadın Konseyimiz 
birçok önemli projeyle önümüzdeki dönemde de 
çalışmalarına devam edecek” diye konuştu.

 ► TÜRKİYE İHRACATTA YÜKSELECEK
Göreve geldikleri günden bu yana üst  

üste ihracat rekorları kırdıklarını hatırlatan  
TİM Yönetim Kurulu Başkanı Gülle şöyle devam 

etti: “2018 yılında ihracatımız 168 milyar dolara 
ulaştı. 2019 yılında da küresel ticaretteki tüm 
olumsuzluklara rağmen, ihracatı 180.8 milyar 
dolara yükselttik. İhracatta rekorlar kırmayı 
sürdüreceğiz. Türkiye ihracatla yükselecek diyoruz.”

► OTOMOTİV SEKTÖRÜ ZİRVEDE
Araştırma sonuçlarına göre Ford Otomotiv 

Sanayi A.Ş. 5 milyar 869 milyon dolarlık ihracatla 
liderliğini korurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 
A.Ş. 4 milyar 232 milyon dolarla ikinci, Türkiye 
Petrol Rafinerileri A.Ş. ise 3 milyar 511 milyon 
dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki  
yıl 9’uncu sırada bulunan Oyak-Renault  
Otomobil Fabrikaları A.Ş. 2 milyar 385 milyon 
dolarlık ihracatla 4’üncü sıraya yükseldi.

2 milyar 247 milyon dolarla Kibar Dış Ticaret 
5’inci, 2 milyar 231 milyon dolarla TGS Dış 
Ticaret 6’ncı, 2 milyar 210 milyon dolarla Tofaş 
Türk Otomobil Fabrikası 7’nci sırayı aldı. Vestel 
Ticaret A.Ş 2 milyar 194 milyonla 8’inci, Arçelik 
A.Ş 1 milyar 837 milyonla 9’uncu olurken bir sıra 
yükselen Mercedes Benz Türk A.Ş. ise 1 milyar 
507 milyonluk ihracatla 10’uncu sırada yerini aldı.

► İLK 1000 ŞİRKETİN 430’U İSTANBUL’DA
Sektör bazında incelendiğinde ise ilk 1.000 

ihracatçı listesindeki toplam ihracatın yüzde 
27.3’ünü Otomotiv Endüstrisi, yüzde 12’sini 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü, yüzde 
11’ini Çelik sektörü gerçekleştirdi. Bu üç sektör ilk 
1.000 ihracat listesinde yer alan toplam ihracatın 
yüzde 50.6’sını oluşturdu. Listede İstanbul’dan 
430 şirket yer alırken, İzmir’den 79, Gaziantep’ten 
70, Kocaeli’den 65, Bursa’dan 61, Ankara’dan  
ise 47 şirket yer alma başarısı gösterdi. 

TİM 1000

15 ŞİRKETE ÖDÜL En Büyük 1000 İhracatçı-2019 araştırmasının sonuçlarının 
açıklandığı törende en fazla ihracat gerçekleştiren 15 şirketin yetkililerine ödülleri Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından verildi. Ödül alan 15 şirket şunlar: Ford Otomotiv Sana-
yi, Toyota Otomotiv Sanayi, Türkiye Petrol Rafinerileri, Oyak-Renault Otomobil, Kibar Dış 
Ticaret, TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomotiv, Vestel, Arçelik, Mercedes- Benz Türk, Habaş 
Sınai ve Tıbbi Gazlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Socar Türkiye, BSH Ev Aletleri ve Bosch.
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TİM 1000

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) her yıl 
açıkladığı “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı 
Firması-2019” araştırmasının sonuçları duyurul-

du. 2019 ihracat verilerine göre Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (ÇOSB) faaliyet gösteren 28 firma 
“En Büyük 1000 İhracatçı” listesinde yer aldı. 

► PANDEMİ KOŞULLARINDA  
ÜRETİME ARA VERMEDİK

TİM’in ilk 1000 ihracat listesini değerlendiren 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler, “2019 ihracat verilerine 
göre ÇOSB’den listeye giren 28 firmamız var. 
ÇOSB çoklu lojistik olanaklara sahip bir üretim 
üssü. Taşımacılıkta karayolu, demiryolu, havayolu, 
denizyolu seçeneklerine sahibiz. Avrupa’ya çok 
yakın bir konumdayız. Böylesi elverişli bir konuma 
sahip olmak yatırım, ithalat ve ihracat açısından 
bulunmaz bir nimettir. Türkiye’nin en büyük firmaları 
arasına ÇOSB’den bu kadar üretken ve ihracatçı 
firmanın girmesi bölgemizdeki sanayicilerimizin ve 
bölgemizin gücünü ortaya koymaktadır. ÇOSB’de 
üretim yapan firmaların toplam 
ihracatı yaklaşık 3.6 milyar dolar. 
Hedefimiz bu rakamı daha da yukarı 
çekerek Türkiye ekonomisine güç  
ve destek vermektir. Üretimdeki 
yaklaşık 265 fabrikamızda 77 bini 
aşkın kişi istihdam edilmektedir. 
Ekonomideki dalgalanmalara  
rağmen üretmeye devam ettik, 
edeceğiz. Koronavirüsü salgını 
nedeniyle üretimimizi ara vermeden 
sürdürdük. Katılımcılarımızın üretim 
ve rekabet gücünü artırmak amacıyla 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da çalışmalarımıza aynı gayretle 
devam edeceğiz. Biz üretip ihraç 
edeceğiz, Türkiye ekonomisi  
daha büyüyecek” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası’nın “En 
Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2019” 
araştırmasına ÇOSB’den 18 firma 
girmişti. İSO’nun “En Büyük İkinci 500 
Sanayi Kuruluşu-2019” listesinde 
ise ÇOSB’den 19 firma yer almıştı. 
Böylece ÇOSB’den 37 firma sanayinin 
devler liginde yer almıştı. Geçtiğimiz 
yıl TİM’in “Türkiye’nin En Büyük 1000 
İhracatçı Firması” listesine 2018 
verilerine göre 31 firma girmişti. ●

tİm’in ‘en Büyük 1000 İhracatçı-2019’ 
listesinde ÇOSB’den 28 firma yer aldı

Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler.
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ekim ayı ihracatı 17 milyar
333 milyon dolar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Ekim ayı ihracat rakamlarını 
açıkladı. 2020 yılı Ekim ayında 
Türkiye’nin ihracatı 17 milyar 333 
milyon dolara ulaştı. TİM Başkanı 
İsmail Gülle, “Hazırgiyim, 
Mobilya ve Halı sektörlerimiz; 
tarihlerinin en yüksek aylık 
ihracatını gerçekleştirdi. Bin 
742 firmamızın ilk kez ihracata 
katılımıyla yılbaşından bu yana 
aylık bazda ihracat ailesine 
katılımda da bir rekor kırdık” dedi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekim ayı geçici dış 
ticaret verilerini Ankara’da açıkladı. Genel Ticaret 
Sistemi’ne (GTS) göre Ekim ayında ihracat bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 artarak 17 milyar 333 milyon 
dolar oldu. 2019 ocak-ekim döneminde 149.20 milyar dolar 
olan ihracat bu yılın aynı döneminde yüzde -9.1 azalarak 
135.66 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekim-Ocak 2019’da 
172 milyar dolar olan ithalat 2020’nin aynı döneminde 
yüzde 2.2 artarak 175.9 milyar dolara çıktı.  
Son 12 aylık ihracat 2019 yılında 180.24 milyar olurken 
yüzde 2020’de -7.2 düşerek 167.29 milyar dolara geriledi.

► 2020 İHRACAT HEDEFİ  
165.9 MİLYAR DOLARI YAKALAYACAĞIZ

Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TiM Başkanı 
İsmail Gülle, “Ekim ayında ihracatımız, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 5.6’lık artışla 17 milyar 333 milyon 
dolar oldu. Ekim ayı ihracat rakamımız, yalnızca ekim ayı 
rekoru değil, aynı zamanda hem bu yılın en yüksek aylık 
ihracat rakamı, hem de Cumhuriyet tarihi aylık ihracat 
rekoru olarak, tarihe geçti” dedi. İhracat rakamlarının yeni 
dönemin ihtiyaçlarına hızla adapte olduklarını gösterdiğini 

belirten Gülle, Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat 
hedefi olan 165.9 milyar doları yakalayacaklarını söyledi. 

► YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜN İHRACATI ARTTI
Bin 742 firmanın ihracata merhaba dediğini belirten 

Gülle, “Ekim ayı içerisinde toplam 42 bin 559 firmamız 
ihracat gerçekleştirdi. Kilogram başı ihracat değeri 10 
doların üzerinde olan yüksek katma değerli ürünlerimizin 
toplam ihracatı ekim ayında da artış gösterdi. Bu ürünlerde, 
2019 yılının ekim ayında 3 milyar 663 milyon dolar olan 
ihracatımız,  bu ay yüzde 23 oranında artarak, 4 milyar 520 
milyon dolar seviyesine yükseldi. Kilogram başı ihracatı 50 
doların üzerinde olan en yüksek katma değerli ürünlerde ise 
eylül ayında ihracatımız 983 milyon dolara yükseldi. Katma 
değer odaklı üretim ve ihracat bilinciyle, 214 milyar dolarlık 
2023 yılı ihracat hedefimize ulaşacağız” diye konuştu. 

► DİKKAT ÇEKEN ÜÇ SEKTÖR
Gülle şunları söyledi: “Hazırgiyim, Mobilya ve Halı 

sektörlerimiz tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını 
gerçekleştirdi. Sektörel anlamda 2 milyar 916 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz 
liderliğini korurken, 1 milyar 858 milyon dolara ulaşan 
Hazırgiyim sektörümüz ikinci, 1 milyar 725 milyon dolara 
ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ise üçüncü oldu. 

► EN GÜÇLÜ PERFORMANSINA İMZA ATAN SEKTÖRLER
Otomotiv sektöründe, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 103 

milyon dolarlık ihracat artışı gerçekleşirken, Hazırgiyimde 
ise 305 milyon dolar artış yaşandı. Ekim ayının en güçlü 
performansına imza atan sektörler, yüzde 161 artışla 693 
milyon dolara ulaşan Mücevher, yüzde 21 artışla 357 
milyon dolara ulaşan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak 
Ürünleri, yüzde 20 artışla 1 milyar 858 milyon dolara 

İHRACAT

EKİM AYI İHRACAT RAKAMLARI
2019 2020 Değ.(%)

16.41 milyar $ 17.33 milyar $ +5.6
OCAK-EKİM AYLARI İHRACAT RAKAMLARI
2019 2020 Değ.(%)

149.20 milyar $ 135.66 milyar $ -9.1
SON 12 AYLIK İHRACAT RAKAMLARI
2019 2020 Değ.(%)

180.24 milyar $ 167.29 milyar $ -7.2
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ulaşan Hazırgiyim sektörleri 
oldu. Sektörlerimizin 
ihracat yaptıkları ülke 
sayılarına baktığımızda, 
Ekim ayında 206 ülke ve 
bölgeye gerçekleştirdiği 
ihracatla Kimyevi Maddeler 
sektörümüz birinci, 192 
ülke ve bölgeye ihracat ile 
Hububat sektörümüz ikinci ve 
187 ülke ve bölgeye ihracat 
yapan Çelik sektörümüz 
üçüncü oldu.”
► 208 ÜLKEDE 
BAYRAĞIMIZ DALGALANDI 

Ekim ayında 
ihracatçılarımız, ülkemizin 
bayrağını 208 ülkede dalgalandırmayı başardı. İlk 
10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50,8 olurken, ilk 
20 ülkede bu pay yüzde 67,6 oldu.  Ekim ayında 
ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 
3 ülke ise; 1 milyar 620 milyon dolar ile Almanya; 1 
milyar 495 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 966 
milyon dolar ile Irak oldu. Yılın ilk on ayında ise; en 
çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise 12,9 
milyar dolar ile Almanya, 9 milyar dolar ile Birleşik 
Krallık, 8,2 milyar dolar ile ABD, 7,2 milyar dolar ile 
Irak, 6,4 milyar dolar ile İtalya oldu.
► EN DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ ADIYAMAN’DA 

Ekim ayında 49 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçek-
leştiren 5 il sırasıyla; 6 milyar 991 milyon dolarla İstanbul,1 
milyar 456 milyon dolarla Bursa,1 milyar 325 milyon dolarla 
Kocaeli, 906 milyon dolarla İzmir, 801 milyon dolarla Gazi-
antep oldu. En dikkat çekici artışlar ise; Yüzde 202 artışla 
12 milyon dolarlık ihracata imza atan Adıyaman; Yüzde 146 
artışla 11 milyon dolara ulaşan Rize; Yüzde 100 artışla  
19 milyon dolar ihracat yapan Kastamonu’da oldu.  
Mardin’de Makine sektörü ihracatını 13 katına çıkardı. 
İstanbul’da Gemi ve Yat sektörü ihracatını yüzde 324 artırır-
ken; Samsun’da Çelik sektörü ihracatını yüzde 218 artırdı.
► TIBBİ ÜRÜN İHRACATI HIZ KESMEDİ 

Covid-19 ürünleri ihracatı, Ekim ayında da hız  
kesmedi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre;
solunum cihazları yüzde 565, maske ve önlük yüzde 
548, tanı kitleri yüzde 141, dezenfektan ihracatı ise 
yüzde 32 artış gösterdi. Ekim ayında, Toplam Covid-19 
ürünü ihracatı yüzde 208 artışla 75 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Yılın ilk on aylık döneminde ise Covid-19 
ürünleri ihracatı 694 milyon dolara ulaşırken; 2019 
yılının aynı dönemine göre, yüzde 220 artış sergiledi.
► PARİTE ETKİSİ 483 MİLYON DOLAR 

Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata 
pozitif yansıdı. Ekim ayında paritedeki artışın pozitif 
etkisi 483 milyon dolar olarak gerçekleşti.  
Yılın ilk on ayında ise paritedeki yükselişin pozitif 
etkisi 507 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İHRACAT

İLK 10 ÜLKE (EKİM, MİLYON $)
Ülke 2019 2020 Değ.

1 Almanya 1.487 1.620 %9,0
2 Birleşik Krallık 980 1.495 %52,6
3 Irak 987 966 -%2,1
4 ABD 865 963 %11,3
5 İtalya 976 904 -%7,3
6 Fransa 656 752 %14,7
7 İspanya 676 736 %8,8
8 İsrail 365 468 %28,3
9 Hollanda 508 462 -%9,1

10 Rusya Federasyonu 393 438 %11,5

İLK 10 SEKTÖR (EKİM, MİLYON $)
Sektör 2019 2020 Değ.

1 Otomotiv Endüstrisi 2.813 2.916 %3,7
2 Hazırgiyim ve Konf. 1.553 1.858 %19,6
3 Kimyevi Maddeler 1.937 1.725 -%10,9
4 Elektrik Elektronik 1.071 1.129 %5,4
5 Çelik 1.169 1.118 -%4,4
6 Demir ve Demir D. Met. 719 802 %11,6
7 Tekstil ve Ham Mad. 705 770 %9,3
8 Makine ve Aksamları 709 737 %4,0
9 Mücevher 265 693 %160,9

10 Hububat, Bakliyat 698 671 -%3,8

EKİM AYI DIŞ TİCARET VERİLERİ
Dış Ticaret
(Milyar $)

EKİM OCAK-EKİM
  2019        2020      Değ. (%)   2019       2020     Değ. (%)

İhracat 16.41 17.33 5.6 149.20 135.66 -9,1
İthalat 18.18 19.73 8.5 172.06 175.92 2.2
Dış Ticaret Hacmi 34.59 37.06 7.2 321.27 311.57 -3,0
Dış Ticaret Açığı -1.77 -2.40 35.7 -22.86 -40.26 76.1
Karşılama Oranı (%) 90.3 87.9 -2.7 86.7 77.1 -11.1

TİM Başkanı 
İsmail Gülle

Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakan Yardımcısı
Rıza Tuna Turagay
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YEP

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,  
“Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni 
Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni 

Ekonomi Programı’nı (2021-2023) (YEP) İstanbul’da 
açıkladı. Bakan Albayrak, YEP’in ilkini Eylül 2018’de 
açıkladıklarını, o günlerde Türkiye’nin yurtdışı  
kaynaklı spekülatif kur ataklarının oluşturduğu  
finansal ve makroekonomik dengesizliklerle yoğun 
bir şekilde mücadele ettiğini anımsattı. Bu nedenle 
programın ilk yılını dengelenme süreci olarak ilan 
ettiklerini belirten Albayrak, uyguladıkları kararlı 
politikalarla dengelenme sürecinde Türkiye’nin 
muazzam başarı elde ettiğinin altını çizdi.

29 Eylül 2020 tarihinde açıklamalarda bulunan 
Bakan Albayrak, yaptığı sunumda Türkiye’nin üç yıllık 
ekonomik yol haritasını çizdi. YEP içeriğinde enflasyon 
beklentisi, cari denge, bütçe açığı, işsizlik beklentisi gibi 
konular yer alırken, Albayrak YEP temasını “Yeni denge-
lenme, yeni normal, yeni ekonomi” olarak açıkladı.

YEP tanıtımında konuşan Albayrak, programın yeni 
normale nasıl uyum sağlanacağını ortaya koyacağını söyledi. 
Bu dönemde stratejik reformları hayata geçireceklerini 
belirten Albayrak, enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları 
azaltacak rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı reformlara 
yöneleceklerini söylerken, büyüme hedeflerine ulaşmak için 
ihracat, katma değerli üretim ve istihdama yoğunlacaklarını 
ifade etti. Albayrak, bu yıl büyümenin pozitif olmasını 
beklediklerini ve yüzde 0.3 oranında gerçekleşmesini 
öngördüklerini ifade ederken, 2023 yılında işsizlik oranının 
yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Sözleşmeli tarım ve girdi finansmanıyla gıda fiyatlarında 
istikrar sağlanacağını söyleyen Albayrak, “Kovid-19 salgını 
sürecinde açıkladığımız destek paketlerinin toplam 
büyüklüğü 494 milyar TL ile milli gelirimizin yüzde 10’una 
ulaştı. İhtiyaç sahibi 6.2 milyon ailemize 1.000’er TL’lik 
nakdi yardım yaptık. En düşük emekli aylığını 1.500 TL’ye 
yükselttik. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişlettik, 
süresini uzattık. 18.7 milyar TL tutarında kısa çalışma 
ödeneği, 4.4 milyar TL tutarında nakdi ücret desteği ve 3.6 
milyar TL tutarında işsizlik ödeneği ile işçilerimize destekte 
bulunduk. İstihdamın sürekliliği için bu adımları attık.  
40 milyar TL tutarında SGK ve Bağkur primini ve 29.4 milyar 
TL vergi ödemesini erteledik. Sektör odaklı vergi indirimleri 
ile işletmelere destek olduk. Kamu bankalarımız aracılığıyla 
267.4 milyar TL tutarında kredi finansmanı sağladık” dedi.

► NE, NE KADAR OLACAK?
YEP’e göre 2020 sonunda enflasyon beklentisi bu yıl sonu 

için yüzde 10.5,  2021 için yüzde 8 olarak açıklanırken 2022 
için yüzde 6 ve 2023 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 4.9 
olarak tahmin edildi. Cari dengenin gayri safi yurt içi hasılaya 
oranı için yıl sonu beklentisi -%3.5 olarak beklenirken  
bu oran 2021’de -%1.9, 2022’de -%0,7 ve 2023 yılında  
ise %0,1 olarak öngörülüyor. Bütçe açığının GSYH’e oranında 
yıl sonu için beklenti yüzde 4.9, gelecek yıl için yüzde 4.3, 
2022’de yüzde 3.9 ve 2023 yılında ise yüzde 3.5 olarak 
duyuruldu. YEP’e göre işsizlik oranı için beklenti  
bu yıl sonu için yüzde 13.8, gelecek yıl için yüzde12.9 oldu

Programda bu yıl için büyümenin yüzde 0.3 düzeyinde 
gerçekleşeceği öngörülürken, bu göstergeye ilişkin hedefler 
2021 için yüzde 5.8, 2022 ve 2023 yılları için de yüzde 5 
olarak belirlendi. İşsizlik oranının bu yıl yüzde 13.8 düzeyinde 
gerçekleşeceği öngörülen programda, bu oranın 2021’de 
yüzde 12.9’a, 2022’de yüzde 11.8’e ve 2023’te yüzde 10.9’a 
düşürülmesi hedeflendi. Bu yıl 702 milyar dolar olacağı 
öngörülen milli gelirin, 2021’de 735 milyar dolara, 2022’de 
801 milyar dolara ve 2023’te 875 milyar dolara ulaşacağı 
hedefine de programda yer verildi. Programda ayrıca bütçe 
açığının milli gelire oranının bu yıl yüzde 4.9 düzeyinde 
gerçekleşeceği, gelecek 3 yılda ise bu göstergenin sırasıyla 
yüzde 4.3, yüzde 3.9 ve yüzde 3.5’e düşürülmesi hedeflendi.

ÜÇ YILIN HEDEfLENEN RAKAMLARI
 2019 2020/GT 2021 2022 2023

GSYH (Milyar dolar) 761 702 735 801 875
Kişi başı gelir (dolar) 9.213 8.381 8.661 9.317 10.033
GSYH büyümesi (%) 0.9 0.3 5.8 5.0 5.0
İşsizlik oranı (%) 13.7 13.8 12.9 11.8 10.9
İhracat (Milyar dolar) 180.0 165.9 184.0 198.0 214.0
İthalat (Milyar dolar) 210.3 204.0 223.3 240.0 256.0
Dış Ticaret Deng. (Milyar $) -29.5 -38.1 -39.3 -42.0 -42.0
Cari İşl. Deng. (Milyar $) 2.4 -0.5 -0.6 0.4 1.1
TÜFE yıl sonu (%) 11.8 10.5 8.0 6.0 4.9
Bütçe Deng.GSYH (%) -2.9 -4.9 -4.3 -3.9 -3.5

Albayrak’tan yeni YeP, yeni hedefler
Bakan Albayrak 29 Eylül 2020 tarihinde 
yaptığı sunumda Türkiye’nin üç yıllık 
ekonomik yol haritasını çizdi. YEP 
içeriğinde enflasyon beklentisi, cari 
denge, bütçe açığı, işsizlik beklentisi 
gibi konular yer alırken, Albayrak 
YEP temasını “Yeni dengelenme, yeni 
normal, yeni ekonomi” olarak açıkladı.
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KARARNAME

Sanayileşme İcra Komitesi’nin 
(SAİK) kuruluşu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin Sayısı: 68 ve 14 

Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’nin 
31274’üncü sayısında ilan edildi. 
Sanayileşme İcra Komitesi hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1’inci 
maddesinde düzenlemenin amacı şöyle 
anlatılıyor: “Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 
amacı, kalkınma planları ve programlarda yer  
alan politika ve hedefler doğrultusunda, yerli 
üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu  
alımları dâhil farklı yollarla geliştirilmesini 
sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve 
finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve 
rekabetçiliklerini artırmak amacıyla karar  
almak üzere, kısa adı SAİK olan Sanayileşme  
İcra Komitesinin kurulması ile görev ve yetkilerine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

► KOMİTE KİMLERDEN OLUŞTU?
Yerli üretim ve kabiliyetlerin geliştirilmesi 

amacıyla kurulan SAİK 4’üncü maddenin 
1’inci fıkrasına göre şu üyelerden oluşacak: 
“Komite Cumhurbaşkanının başkanlığında, 
Cumhurbaşkanının görevlendireceği 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret 
Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşur. 
Cumhurbaşkanının gerekli görmesi halinde, 
gündem ile ilgili kurum ve kuruluşun temsilcileri 
Komite toplantılarına davet edilebilir.” 

► SAİK’İN GÖREV VE YETKİLERİ
Komitenin görev ve yetkileri 4’üncü maddenin 

3’üncü  fıkrasında şöyle tariflendi: “a) Kamu 
alımlarının, sanayileşme, yerli üretim ve Milli 
Teknoloji Hamlesi önceliklerine göre stratejik 
amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine 
yönelik kararlar almak. b) Milli ve yerli 
sanayileşme hedefine yönelik olarak sanayicinin 
ve teknoloji üreticisi kurum ve kuruluşların yatırım, 
üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması 
amacıyla gerekli tedbirleri almak. c) Kamu kurum 
ve kuruluşlarının yerli üretime imkân verecek 
şekilde, uzun vadeli alım planları yapmasına 

yönelik kararlar almak. ç) İhale şartname ve 
sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve 
sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin 
yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını 
sağlayacak tedbirleri almak. d) Yurtiçi üretimin 
kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım 
yapılmasını sağlayacak kararlar almak. e) 
Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık 
yapılarında, yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal 
güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin 
yapılacak işlemler konusunda karar almak. f) 
Yurtiçinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, 
ilgili tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı yol 
haritaları oluşturulmasına ve uygulanmasına 
ilişkin kararlar almak. g) Finansman, gümrük, 
çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda 
kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak reel 
sektörün küresel rekabet gücünü artıracak 
kararlar almak. ğ) Tedarik politikalarının Milli 
Teknoloji Hamlesiyle entegre edilmesini 
ve tedarik zincirlerindeki kritik ürünlerin 
yerlileşmesini sağlamaya yönelik kararlar 
almak. h) İmalat sanayi firmalarının sermaye 
yapılarının güçlendirilmesi, gerektiğinde 
şirket birleşmelerinin özendirilmesi, verimliliği 
artıracak politikaların tasarlanması ve ürün 
çeşitliliğinin artırılması için kamu uygulamalarını 
yönlendirici kararlar almak. ı) Komite kararlarının 
uygulanmasına ve genel bütçeden Komite  
için ayrılan ödeneğin kullanımına ilişkin  
usul ve esasları belirlemek.”  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Türk sanayi ve teknoloji ekosisteminin gücüne güç 
katacak tarihi bir adım attıklarını belirterek, “Son 
dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti. 
Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme 
İcra Komitesi’ni kuruldu. Sanayi ve teknoloji 
politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin  
en üst makamı tarafından sahiplenildi” dedi.

Sanayileşme İcra Komitesi kuruldu
Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle kurulan 
SAİK’in amacı yerli 
üretimin ve teknolojinin 
kamu alımları dahil farklı 
yollarla geliştirilmesini 
sağlamak ve rekabetçiliği 
artırmak olarak ilan edildi.
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CELAL TOPRAK

Son dönemde nereye gitsek, 
kiminle konuşsak iş dönüp 
dolaşıp tarıma, yerel kalkınmaya 

geliyor. Önümüzdeki yıllarda kendi 
kendine yeten, hatta kendine yetip 
başkalarına da satan ülkeler öne 
geçecek. Pandemi gibi sıkıntılarda 
elleri daha sağlam olacak, ekonomide 
daha dik duracaklar... Geçtiğimiz 
günlerde Un Sanayicileri Birliği Başkanı 
Eren Günhan Ulusoy ihracattaki kalıcı 
liderlikle tarımsal üretimi ilişkilendirdi. 
Çok önemliydi söyledikleri…

Bildiğiniz gibi şu anda Türkiye un ihracatında dünya 
lideri… Ulusoy işte bu liderliğin devam etmesinin daha çok 
buğday üretmekten geçtiğini vurguladı. Biz de bunu bir 
başka ekleme yapalım. Uygun fiyata ekmek yemek için de 
daha çok buğday üretmek durumundayız.

Un deyip geçmeyin pandemi döneminde herkes ve 
her ülke un stokladı. En çok aranan ürün oldu. Tarımsal 
üretimle yerel kalkınmayı buluşturan Ordu Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Hilmi Güler de şu anlamlı bilgiyi paylaştı:

- Pandemi döneminde ülkeleri bırakın kentler arasın-
da bile ilişki koptu. Kendi kendine yeten kent olmanın 
ne kadar önemli olduğunu anladık. Biz seçim çalışma-
sı sırasında yerel kalkınmayı öne çıkarmıştık. Ancak 
bu süreçte öne çıkarmanın bile yetersiz olduğunu 
gördük ve yerel kalkınma hamlesini hızlandırdık.

Peki gerçekten hızlandı mı yerel kalkınma 
Ordu’da? Çok kolay değil ama Hilmi Güler düğmeye 
basmış durumda. Yıllardır etrafını yakıp yıkan  
Bolaman Deresi ıslah çalışması tam bir yerel  
kalkınma modeline dönüştürülmüş durumda. Bu 
modelle bereketli toprakların denize gitmesi durdu-
rulacak ve o topraklardan iş ve aş çıkacak. Bolaman 
Deresi’nin iki yakasından bereket fışkıracak.

Fındıkla ilgili katma değer çalışması bir başka 
önemli yerel kalkınma atağı olacak Başkan Hilmi 
Güler’in. Yine fındık altı hayvancılık, muhteşem  
kıyı şeridi ve olağanüstü yaylalar yerel kalkınma 
araçları arasında yer alıyor. Ordu Karadeniz’e  
rol model olacak. Çalışmalar bu yönde ilerliyor.

Bir başka yerel kalkınma adımları atan  
kent İzmir… Büyükşehir Belediye Başkanı  
Tunç Soyer İzmir’in sadece İzmir  

olmadığının altını çiziyor ve şu bilgiyi aktarıyor:
- İzmir tarih boyuncu Ege’nin sahili, dünyaya 

açılan penceresi oldu. Mesela Manisa, İzmir’i  
sahili gibi görür. Ege Bölgesi yüzölçüm ve nüfus 
olarak Hollanda’dan büyüktür. Ama Hollanda 
dünyanın ikinci büyük tarımsal üretim merkezi.  
Biz yanına bile yaklaşamıyoruz. Oysa topraklarımız 
daha bereketli. Kadim bir tarihimiz var. Ama 
gerideyiz. Bunu hazmedemiyoruz. Bu yüzden  
yerel kalkınma diyoruz. Bu haksızlığı ortadan 
kaldırmak için tarımı üretimden, tasarıma, dünyaya 
açılmaya kadar her alanda öne çıkaracağız.

Tunç Soyer Hollanda örneği ile yaman bir çelişkiyi 
dile getiriyor. Bu yaman çelişkiyi bir motivasyon aracına 

YORUM

Ekonomi Gazetecileri  
Derneği Başkanı

Şimdi yerel kalkınmada başarı
hikayeleri yazmanın tam zamanı

Eren  
Günhan  
Ulusoy

Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Hilmi Güler

İzmir Büyükşehir  
Belediye Başkanı  
Tunç Soyer karakılçık 
buğdayını hasat ederken
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dönüştürüyor ve Hollanda ile yarışmanın 
şartlarını oluşturmaya çalışıyor. Bu nedenle 
zeytinden incire, üzümden hayvancılığa  
her alanda çok önemli adımlar atıyor  
ve yapılan işlerin sistemli gittiğini  
Tunç Soyer’in şu sözlerinden anlıyoruz:

- Eskiden tarım sadece tarlada ürün 
yetiştirmekten ibaretti. Dolayısıyla sadece 
ziraat biliminin konusuydu. Günümüzde 
tarım iletişimle, endüstriyel tasarımla, 
pazarlamayla ilgili bir sektör. Şunu 
bilmeliyiz ki ziraat bilimiyle ve toprağı 
eken insanla sınırlı bir şey değil tarım. 
Bir yandan bilimsel eşitliliği de işin içine 
katmayı başarmalıyız. Diğer yandan ise 
sürecin başından itibaren tohumdan 
ihracata kadar olan sürecin her bir 
etabının birbiri ile olan bağını ortaya 
çıkartarak o bağların biçimlenmesini 
ve arasındaki ilişkinin güçlenmesini 
sağlayarak sürdürmek zorundayız.

Sistemli çalışmanın ve atılan  
adımların somut dönüşleri de alınmaya 
başlanmış. Mesela karakılçık buğdayının 
tohumunu bir köylüden alıp saksıda 
yetiştirmişlerdi Seferihisar’da… Şimdi 
o saksıda yetişen buğday İzmir’in farklı 
bölgelerinde 1000 dönümlük tarlaya ulaşmış 
dönüşmüş durumda. 1000 dönümlük 
tarladan binlerce ekmek çıkıyor. Ve işin  
en önemli yanı bu ekmekler yok satıyor.

Benzer bir gelişme mandalina için 
de geçerli. Bu ürünün raf ömrü çok kısa 
sürüyordu. Bir kooperatif aracılığıyla 
kurutuldu ve  şimdi raf ömrü uzadı en 
önemlisi de değeri 6 kat arttı. Mandalina 
para etmeye başladı. Tunç Soyer yerel 
kalkınmada kooperatiflerin gücüne çok 
inanıyor. Bu yüzden ne üretirlerse alma 
garantisi veriyor. Türkiye’yi sakin kent 
kavramıyla tanıştıran Tunç Soyer şimdi de 
İzmir’den yerel kalkınma örnekleri veriyor.

Size iki yerel kalkınma modelinden somut 
örnekler verdik. Şimdi yerel kalkınmada 
başarı hikayeleri yazma zamanı. Yerel 
yöneticilerin başarısı bu konuda attıkları 
adımlarla ölçülecek. Öyle afaki nutuklar  
yok. Kentin ve kentlinin zenginleşmesine  
ne kadar katkı verdiniz. Sizin  
döneminizde kentin refahı ne kadar arttı.

Kentler böyle sorgulanacak… En son 
Paris’teki İklim Zirvesi’nde kentlerin  
önemi dile getirildi. İklim krizinin  
çözümünün kentlerden geçtiğinin  
altı çizildi. Bu yüzden 400’e yakın belediye 
başkanıyla bu konu konuşuldu. Dünyanın  
ve ülkelerin sorunlarını artık kentler çözecek. 
Yerel kalkınma kentlerden başlayacak. Kent 
yoksulluğunun çaresini kentleri yönetecekler 
bulacak. Bu nedenle belediye başkanınızı  
iyi takip edin, seçerken de iyi seçin.

TCMB Başkanı Murat Uysal, 
2020 ve 2021 için enflasyon 

beklentilerini 3.2 puan artır-
dıklarını söyledi. Uysal, 2020 
sonu için enflasyon tahminini 
yüzde 12.1’e, 2021 sonu için 
de yüzde 9.4’e yükselttiklerini 
açıkladı. Böylece Yeni Ekono-
mik Program’daki 2020 yılı için 

yüzde 10.5 ve 2021 için yüzde 8 olan enflasyon beklentileri de aşılmış 
oldu. Merkez Bankası Başkanı Uysal, dolarda devam eden yükseliş için 
“Merkez Bankası’nın kuru bir yerde sabitleme gibi bir hedefi olamaz” dedi.

Merkez Bankası 2020 ve 2021 
enflasyon tahminini revize etti 

Kısa çalışma ödeneği ile 
ilgili yeni karar Res-

mi Gazete’de yayınlandı. 
Açıklanan karara göre kısa 
çalışma ödeneğinin verilme-
sine ve İş Kanunu uyarınca 
çalışanın iş akdinin feshi-
nin kısıtlanmasına ilişkin 
düzenlemelerin süresi 2 ay 
daha uzatıldı. İş Kanunu’nun 

geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 
Kasım 2020’den itibaren 2 ay uzatıldı. Söz konusu fıkralarda, her türlü 
iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona 
ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin 
sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği dü-
zenleniyor. Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen 
ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye 
haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.

Kısa çalışma ödeneğinde 
süre iki ay daha uzatıldı

Kamu sigorta şirketleri ve Turkcell 
Türkiye Varlık Fonu portföyüne girdi

Kamu sigorta şirketleri Türkiye Varlık Fonu’na 
(TVF) devredilerek Türkiye Sigorta A:Ş. Adıyla 

tek çatı altında birleştirildi. Birleşmenin onaylanma-
sına yönelik genel kurullar; Halk Hayat Emeklilik 
AŞ, Ziraat Emeklilik AŞ ile Vakıf Emeklilik ve Hayat 
AŞ için 24 Ağustos 2020; Halk Sigorta AŞ, Ziraat 

Sigorta AŞ ve Güneş Sigorta AŞ için ise 27 Ağustos 2020 tarihinde ger-
çekleşti. TVF’den yapılan açıklamaya göre, Fon tarafından ülke ekonomi-
sinin tasarruf bazının büyütülmesi, bankacılık dışı finansal sektörün  
geliştirilmesi, aynı zamanda Yeni Ekonomi Programı kapsamında sigor-
tacılık ve bireysel emeklilik alanında planlanan reformlara ivme kazan-
dırılması amacıyla yürütülen, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında 
birleştirilmesi süreci, yapılan genel kurul toplantılarında kabul edildi.

Turkcell’in yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Türkiye  
Varlık Fonu’nun hakim hissedar olmasını sağlayan ana sözleşme  
değişiklikleri kabul edilirken, hisse devirleri gerçekleşti. TVF, yüzde 15’i 
imtiyazlı olmak üzere, yüzde 26.2 ile Turkcell’de hakim hissedar oldu.

Telia ve İmtis KAP’a yaptıkları açıklamada Turkcell hisselerini  
TVF’ye ait TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım  
Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satış işleminin gerçekleştiğini bildirdiler. 
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Türk Konseyi Sağlık Bilim 
Kurulu Toplantısı’nda konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığı (TÜSEB) Ödülleri’ni kazananları 
açıklandı. TÜSEB Aziz Sancar Bilim 
Ödülü’nü hematoloji, tıbbi onkoloji ve 
kök hücre alanındaki çalışmalarıyla Prof. 
Dr. Taner Demirer aldı. Ödül nedeniyle 
Demirer’i tebrik eden Erdoğan, “Pek çok 
bilim platformunda görev aldı. Daha önce 
de kendisine başka ödülleri de tevdi 
ettik, kanser alanındaki çalışmalarını 
yakından biliyoruz. Ülkenin gururu bilim 
insanlarından biri. Aziz Sancar Mardin’den 
çıkıp Amerika’da bilim basamaklarını 
tırmanmıştı. Taner hocamız da Yozgat’tan 
çıkıp ülkemizdeki eğitiminin ardından 
kendini yurtdışında yetiştirmiş, 33 yıldır da 
hizmetlerine ülkemizde devam eden  
bir değerimizdir. Hocamızın birikiminden 
daha çok faydalanacağız” dedi.

TÜSEB Hizmet Ödülü, Koçak Farma İlaç 
ve Kimya Sanayi A.Ş.’ye verildi. Erdoğan, 
“Sağlık alanındaki çalışmaları nedeniyle 
kazandı. TÜSEB Hizmet Ödülü’nü, Koçak 
Farma İlaç Sanayi firmamıza veriyoruz. 
Koçak Farma, diğer alanlardaki başarılı 
çalışmalarının yanı sıra yerli Kovid-19 
aşısının üretimindeki gayretleriyle ülkemize 
değer katmış bir firmamızdır. Koçak Farma 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak’ın 
şahsında tüm Koçak Farma ailesini  
tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

TÜSEB Teşvik Ödülleri’ni alanları da 
açıklayan Erdoğan şöyle dedi: “Bilkent 
Üniversitesi’nden Dr. Abdullah Ercüment 
Çiçek, İzmir Biyotıp Genom Merkezi’nden 
Dr. Arif Ergin Çetin ve Koç Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Mehmet Gönen’e teşvik 
ödülü takdim ediyoruz. Her biri kendi 
alanlarındaki çalışmalarıyla bu ödüle layık  
görülen bilim insanlarımıza ülkemizin gelecekteki 
yeni Aziz Sancar adayları olarak bakıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maruz kalınan tüm 
saldırılara, önlerine çıkartılan tüm engellere rağmen 
diğer alanlarla birlikte bilimde de Türkiye’yi dünyanın 
en ileri ülkeleri arasında ilk sıralara taşımakta kararlı 
olduklarını vurguladı. Erdoğan, “Bu konuda en büyük 

desteği yine bilim insanlarımızdan bekliyoruz. Sizlerin 
yol göstericiliğinde, hep birlikte sürekli daha ileriye 
giderek, tarihin bizlere verdiği sorumluluğu hakkıyla 
ifa edeceğimize inanıyorum. Emeğiniz ve gayretleriniz 
için her birinize teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
“2021 yılının ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ olarak kabul 
edilmesine ilişkin teklifi DSÖ’ye ilettik” dedi.

tÜSeB Hizmet Ödülü 
Koçak Farma’ya verildi

TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü’nü hematoloji, tıbbi onkoloji ve kök hücre alanındaki çalışmalarıyla 
Prof. Dr. Taner Demirer alırken TÜSEB Hizmet Ödülü, sağlık alanındaki çalışmaları ve yerli Kovid-19 
aşısının üretimindeki gayretleriyle nedeniyle Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.’ye verildi.

TÜSEBÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Koçak farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak (ortada) TÜSEB Hizmet 
Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca’dan aldı. 
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Pandemi, teknoloji şirketlerini güçlendiriyor. 
Uzaktan çalışan, evlerinden daha çok zaman 
geçiren insanlar günlük rutinlerinin büyük 

kısmını mobil uygulamalar ya da dijital platformlar 
üzerinden çözmeye yönelince bu hizmetleri  
sunan teknoloji şirketleri yatırımcıların  
radarına girdi. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de 2020’de birleşme ve satın almalara teknoloji 
şirketlerinin damga vurması bekleniyor.

► MOBİL VE DİJİTAL PLATFORM ŞİRKETLERİ
KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma 

Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, küresel 
salgının birleşme ve satın alma işlemlerine  
nasıl yansıdığını değerlendirdi. Pandemi nedeniyle 
mobil ve dijital platformların hayatımızdaki  
yerinin artığını belirten Kaçmaz, şöyle konuştu:

“Bu etkiyi pek çok alanda görüyoruz. Örneğin 
klasik perakende şirketlerinin online penetrasyon 
oranları beş yıl sonraki hedeflerine sadece birkaç 
ayda ulaştı. Mobil cihazlar veya dijital platformlar 
üzerinden oynanan oyunlara talep hiç olmadığı 
kadar arttı. İnsanlar bankaya gitmek yerine dijital 
platformlar üzerinden bankacılık işlemlerini daha 
fazla yapmaya başladı. Bu gibi örnekleri çoğaltmak 
mümkün. Artan taleple teknoloji şirketlerine 
yatırımcı ilgisi de ciddi anlamda yükseldi.”

► PANDEMİYLE DEĞERLERİ ARTTI
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de benzer 

bir trend yaşandığını vurgulayan Kaçmaz, “Son 
yıllarda teknoloji tarafındaki birleşme ve şirket 
satın alma işlemleri artıyordu ama adet açısından 
artış değerlemelere pek yansımamıştı. 2020 
yılında pandemiyle birlikte ülkemizdeki teknoloji 
şirketlerinin yüksek değerlemelerle birçok işleme 
konu olduğunu gördük. 2020 yılında Türkiye’de 

gerçekleşen birleşme ve satın alma aktivitesinde 
hem değer hem de adet açısından en büyük payı 
teknoloji şirketlerinin almasını bekliyoruz” dedi.

Gökhan Kaçmaz, yüksek değerli örnek işlemleri 
şöyle sıraladı: “Oyun alanında Peak Games ve Rollic 
Games’in Amerikalı Zynga tarafından 1.8 milyar 
dolar ve 168 milyon dolarla satın alınması öne 
çıkan işlemler oldu. Finansal teknoloji tarafında 
Payguru’nun Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en  
büyük mobil ödeme şirketlerinden biri olan Tpay’e 
satışı yine ön plana çıkan işlemlerden oldu. Ek 
olarak sağlık ve biyoteknoloji alanında faaliyet 
gösteren görme engellilere yönelik akıllı baston 
üreticisi WeWALK, 3 boyutlu dijital vücut tarama 
gişimi Digime3D, kadın sağlığı takip ve analizi 
uygulaması PepApp, mikrobiyal biyopeptit üretimi  
ile gıdaların raf ömrünü arttırmayı hedefleyen 
Nanomik ve dijital patoloji alanında faaliyet gösteren 
Virasoft’a yapılan yatırımlar dikkat çekiyor.”

TMT (TEKNOLOJİ, MEDYA VE TELEKOMÜNİKASYON) TOPLAM
İşlem değeri 

(Milyar $)
Toplam işlem 

değerindeki pay (%)
İşlem  
hacmi 

Toplam işlem 
hacmindeki pay (%)

İşlem değeri  
(Milyar $)

İşlem  
hacmi

TÜRKİYE 2,8 77,8% 73 62,4% 3,6 117
GLOBAL 343,8 18,5% 2.834 25,3% 1.857,3 11.210

EYLÜL 2020 SONU İTİBARIYLA TMT SEKTÖRÜNDE İŞLEM SAYISI VE TOPLAM İŞLEM DEĞERİ

Pandemide teknoloji evlilikleri arttı
Küresel salgınla 
hayatımızdaki yeri ve 
önemi artan dijital 
platformlar yükselişte. 
Yoğun talep, teknoloji 
şirketlerine yatırımcı 
ilgisini de ciddi anlamda 
artırıyor. KPMG Türkiye 
Birleşme ve Satın Alma 
Danışmanlığı Lideri 
Gökhan Kaçmaz, 
dünyada dikkat çekici 
rakamlara ulaşan bu 
trendin Türkiye’ye de 
yansıdığını söyledi. 

Kaçmaz, “Pandemiyle birlikte 
türkiye’deki teknoloji şirketleri yüksek 

değerlemelerle birçok işleme konu oldu. 
2020’de türkiye’deki birleşme ve satın alma 
aktivitesinde hem değer hem adet olarak en 
büyük payı teknoloji şirketleri alacak” dedi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı 
enflasyon oranlarını açıkladı. Perakende 

fiyat düzeylerini gösteren Tüketici Fiyat 
Endeksi’nde (TÜFE-2003=100) 2020 yılı 
Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.13, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10.64 
artış oldu.  TÜFE’de bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 11.89 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 11.74 artış gerçekleşti. 
Ekim 2020’de, endekste kapsanan 418 
maddeden, 52 maddenin ortalama fiyatında 
düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama 
fiyatında değişim olmadı. 324 maddenin 
ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Toptan fiyat düzeylerini gösteren Yurt İçi 
Üretici Fiyat Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) 2020 yılı 
Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.55, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17.48 
artış oldu. Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 18.20 ve on iki aylık 
ortalamalara göre yüzde 9.11 artış gösterdi.

► İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 19.81 ARTTI
Sanayinin dört sektörünün yıllık 

değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında 
yüzde 17.01, imalatta yüzde 19,81 artış, 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 
1,62 azalış ve su temininde yüzde 12.49 
artış olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre 
ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 
23.41, dayanıklı tüketim malında yüzde 22.39, dayanıksız 
tüketim malında yüzde 15.36, sermaye malında yüzde 
24.41 artış, enerjide yüzde 2.88 azalış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik 
ve taşocakçılığında yüzde 1.45, imalatta yüzde 3.74, 

elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2.39 ve su 
temininde yüzde 0.28 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimler ise şöyle oldu; ara 
malında yüzde 4.26, dayanıklı tüketim malında yüzde 3.27, 
dayanıksız tüketim malında yüzde 2.47, enerjide yüzde 2.84, 
sermaye malında yüzde 3,67 artış olarak gerçekleşti.

tÜFe aylık yüzde 2.13, ÜFe yüzde 3.55 arttı

TÜFE’DE YILLIK DEĞİŞİMLER (%)

ÜFE’DE YILLIK DEĞİŞİMLER (%)

TÜFE’DE YILLIK DEĞİŞİMLER (%)

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi 
performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul 

edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın 
Alma Yöneticileri Endeksi) ekim ayında 53.9’a yükselerek 
sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret 
etti. Covid-19 salgını kaynaklı daralmanın ardından Türk 
imalat sektörü böylece üst üste beş ay büyüme gösterdi. 
Üretim hacimleri yükseldi ve büyüme eylül ayına göre hız 
kazandı. İstihdamda belirgin artış devam etti, istihdam 
yaratma hızı Şubat 2018’den beri en yüksek düzeye ulaştı. 
İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ekim verilerine 
göre takip edilen 10 sektör içinde en güçlü büyüme 
yine ana metal sanayi ile kimyasal, plastik ve kauçuk 
sektörlerinde kaydedildi. Üretim ve istihdamdaki en yüksek 
oranlı artış ana metal sanayi sektöründe gerçekleşirken, 
kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü ise yeni siparişlerdeki 
büyümenin başını çekti. Gıda ürünleri ile giyim ve deri 
ürünleri sektörlerinde faaliyet koşulları zayıfladı. 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri 
hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi 
Direktörü Andrew Harker şunları söyledi: “Türk imalat 
sektöründe toparlanma, üretimde devam eden güçlü artışa 
bağlı olarak ekim ayında da sürdü. Firmaların üretimi 
desteklemek için istihdam artırmaya devam etmesi de 
toparlanmanın sürdürülebilirliğine ilişkin güvene işaret etti. 

İSO türkiye İmalat PmI
ekimde 53.9’a yükseldi
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‘Yeşil iktisadi toparlanma
için geniş cephe çağrısı’

Yeşil Kuğu Platformu’na 
öncülük yapan TSKB 
Genel Müdürü Ece 
Börü, “Bu kavram  
artık hepimizin 
ajandasında. Yeşil Kuğu 
senaryosuyla mücadele 
ve COVID-19 salgınının 
etkilediği iktisadi 
görünümü iyileştirmek 
için atılacak adımlar, 
iklim krizine karşı elde edeceğimiz 
başarıyı da belirleyecek” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, sürdüre-
bilir ve kapsayıcı kalkınmanın önündeki 
en büyük engel olan iklim krizine karşı 

ortak hareket etmek amacıyla, “TSKB Yeşil 
Kuğu Platformu’nu” kurdu. Kamu-özel sektör 
ve STK temsilcileriyle, uluslararası kuruluşları, 
akademisyenleri, öğrencileri ve medya men-
suplarını çatısı altında toplamayı hedefleyen 
platform kapsamındaki ilk rapor “İklime Dair” 
başlığıyla yayımlandı. Raporda, iklim krizine dair küresel 
ve ulusal gelişmeler, mücadele kapsamında hükümetlerin 
attıkları adımlar, iklim finansmanı ve konuya özel verilerle 
zenginleştirilmiş analizler yer alıyor. 

► BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETELİM
“Yeşil Kuğu” kavramının, iklimle ilgili beklenmeyen ancak 

yüksek yıkıcılıktaki riskleri belirten küresel senaryo olduğu-
nu ifade eden TSKB Genel Müdürü Ece Börü, “Bu kavram 
artık hepimizin ajandasında. Yeşil Kuğu senaryosuyla 
mücadele ve COVID-19 salgınının etkilediği iktisadi görünü-
mü iyileştirmek için atılacak adımlar, iklim krizine karşı elde 
edeceğimiz başarıyı da belirleyecek. 70 yıldır ülkemizin eko-
nomik, çevresel ve sosyal kalkınması için çalışan bir Banka 

olarak, ‘Yeşil İktisadi Toparlanma’nın’ sağlanabilmesi için 
tüm paydaşlarımızı TSKB Yeşil Kuğu Platformu’nda birlikte 
düşünmeye ve çözüm üretmeye davet ediyoruz” dedi.

► YEŞİL KUĞU, SİYAH KUĞU’DAN DAHA YIKICI
TSKB Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan 

İklime Dair raporunda, iklim krizine dair küresel ve 
ulusal gelişmeler, mücadele kapsamında hükümetlerin 
attıkları adımlar, iklim finansmanı ve konuya özel verilerle 
zenginleştirilmiş analizler yer alıyor. Raporda, küresel 
ısınmayla birlikte 2020 yılında gündeme gelen “Yeşil Kuğu” 
kavramının, finans ve ekonomi dünyasını derinden etkileme 
potansiyeline sahip, öngörülmesi güç nadir olaylara vurgu 
yapmak için kullanılan “Siyah Kuğu” kavramından çok 

TSKB öncülüğünde iklim krizine karşı platform kuruldu

TSKB Genel  
Müdürü Ece Börü
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daha yıkıcı etkiye sahip 
olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel bir sorunla 
mücadelenin ancak tüm 
kesimlerin farkındalığı, 
kararlılığı ve işbirliğiyle 
gerçekleşebileceğini 
kaydeden Börü, küresel 
ısınmayla ilgili endişe 
verici gelişmelerin, “Yeşil 
İktisadi Toparlanmayı 
(Green Recovery)” 
kaçınılmaz kıldığına 
dikkat çekti.

► İKLİM LİDERLERİNİ 
ÇOĞALTMAYI 
HEDEFLİYORUZ

“TSKB Yeşil Kuğu 
Platformu” ve “İklime 
Dair” raporuyla ilgili 
değerlendirmelerde 
bulunan Börü, iklim 
kriziyle ilgili riskleri an-
lamak ve yönetmek için 
pek çok kurum ve kuruluşun koordineli olması gerektiğinin 
altını çizdi. Devlet, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası 
kuruluşları bu sürecin birer paydaşı olarak tanımlayan Ece 
Börü, küresel veya yerel tek aktörün çözümü sağlamasının 
mümkün olmadığını, koordinasyon ihtiyacının bir zorunlu-
luk haline geldiğini belirtti. İçinden geçmekte olduğumuz 
pandeminin de Yeşil Kuğu riski gibi küresel etkilere sahip 
bir süreç olduğuna dikkat çeken Börü, ekonominin  
tüm aktörlerinin bu dönemde kazandıkları deneyimin  
iklim riskleri ile mücadeleye de ışık tutacağını söyledi.

► DÜZENLİ BİLGİ PAYLAŞIMI YAPACAĞIZ
Karşılıklı deneyim paylaşımı için uygun ortamı yaratmak, 

iyi örnek ve uygulamaları artırmak istediklerini kaydeden 
Börü, sözlerine şöyle devam etti: “TSKB Yeşil Kuğu 
Platformu üyelerine rapor ve bültenlerimizle düzenli bilgi 
paylaşımını sağlayarak, iklim krizi riski farkındalığını  
daha geniş sayıda paydaş ve sektöre yaymak istiyoruz. 
Ülkemizin iklim liderleriyle aktif iletişimi ve bu alanda  
yeni liderler yaratmayı da çok önemli buluyoruz.”

► NASIL BİR YARIN İSTİYORUZ?
Merkez bankaları ve uluslararası kuruluşların küresel eko-

nomik toparlanmayı desteklemek için büyük adımlar attığını 
ifade eden Ece Börü, hemen her ülkenin farklı iktisadi ve sos-
yal politikalarla ekonomisini desteklemeye çalıştığını hatırlattı.

Ece Börü, “Bu olağanüstü dönem, daha orta 
vadeli düşünen kişi, kurum ve kuruluşlar için pek çok 
sorumluluk da barındırıyor. Tohumlarını atacağımız ‘Yeşil 
İktisadi Toparlanma’ aslında nasıl bir yarın istediğimizin 
ipuçlarını taşıyacak ve bize çok önemli bir patika sunacak. 
Diğer bir deyişle, yarını tasarlamak elimizde. Sürdürebilir 
ve kapsayıcı kalkınmanın önünde büyük engel teşkil eden 
küresel iklim krizi riskiyle mücadele, bütün paydaşların 

farkındalığı, kararlılığı ve işbirliğini gerektiren önemli bir 
sorun. ‘Yeşil Kuğu’ kavramıyla ifade edilen, iklimle ilgili 
düşük olasılıklı ancak yüksek yıkıcılıktaki riskleri belirten 
küresel senaryo, artık hepimizin ajandasında yer almalı. 
Bir yandan yeşil kuğu senaryosuyla mücadele, bir yandan 
da COVID-19 salgınının zayıflattığı iktisadi görünümü 
iyileştirmek için atılacak adımlar, kurulacak işbirlikleri, 
iklim kriziyle mücadeledeki başarımızı belirleyecek.  
70 yıldır Türkiye’nin ekonomik, çevresel ve sosyal 
kalkınması için çalışan bir banka olarak, konunun tüm 
paydaşlarını ‘TSKB Yeşil Kuğu Platformu’ içinde birlikte 
düşünmeye ve çözümler üretmeye davet ediyoruz” dedi.
► TSKB, YEŞİL SINIF İKLİM RİSKİ FARKINDALIĞI YARATACAK

Kamu-özel sektör ve STK temsilcileriyle, uluslararası 
kuruluşları, akademisyenleri, öğrencileri ve medya 
mensuplarını “Yeşil Kuğu Platformu” çatısı altında bir 
araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Ece Börü, iklim 
krizi farkındalığı konusunda TSKB’nin 70 yıllık uluslararası 
bilgi birikimini paydaşların kullanımına açtıklarına işaret 
ederek, “TSKB Yeşil Kuğu Platformu beraber düşünmek ve 
etki alanı yüksek adımlar atmak için bir buluşma ve işbirliği 
noktası olacak. Diğer yandan çeşitli araçlarla paydaşların 
iklim krizi riski konusundaki farkındalıklarını tespit etmek 
ve süreç desteği sağlamak da sorumluluklarımız arasında 
yer alacak. Fark yaratabilen sorumlu kuruluşların, aktif 
bireylerden oluştuğunu biliyoruz. Platform üyelerinin, 
çalışanları, tedarikçileri gibi ekosistemleri içindeki tüm 
paydaşlarına iklim krizi riski konusunda verecekleri 
eğitimleri ve farkındalık aktivitelerini destekleyeceğiz. 
Aynı zamanda, üniversitelerimizle işbirliği içinde hayata 
geçirmeyi hedeflediğimiz ‘TSKB Yeşil Sınıf’ ile iklim riski 
farkındalığı veren, gelişmekte olan literatürün takip 
edilmesini sağlayan dersleri destekleyeceğiz.”

RAPOR

İklime Dair raporunda, küresel ısınmayla birlikte 2020 yılında 
gündeme gelen “Yeşil Kuğu” kavramının, finans ve ekonomi 

dünyasını derinden etkileme potansiyeline sahip, öngörülmesi 
güç nadir olaylara vurgu yapmak için kullanılan “Siyah Kuğu” 
kavramından çok daha yıkıcı etkiye sahip olduğuna dikkat çekiliyor.
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■ COVID-19, karbon salımını azalttı: Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) yapılan araştırma, 
COVID-19 salgını nedeniyle Mart sonundan 7 Haziran’a 
kadar devam eden karantina sürecinde günlük karbon 
salımının yüzde 15 düştüğünü saptadı. United in Science 
2020 raporuna göre ise karantinaların gevşetilmesiyle 
de pandemi öncesi seviyelere geri döndü. Ağustosta 
milyonda 415 parça (ppm) ile en yüksek seviyeye 
ulaştı. 1959 yılında yaklaşık 315 ppm olan CO2 
konsantrasyonu 1970 yılında 370 ppm’ye yükselirken, 
2016 yılında 400 ppm seviyesini aşmıştı

■ Soframızda iklim krizi: İklim krizi kaynaklı tarımda 
yaşanacak üretim kayıpları nedeniyle yeterli beslene-
meyen insan sayısının 2030 yılına kadar 840 milyon 
seviyesini aşabileceği kaydediliyor. Uluslararası Gıda 
Politikaları Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştiri-
len araştırmada dünyada kişi başı yıllık gıda tüketiminin 
2050 yılına kadar 546 kilograma ulaşacağı, ancak bu 
rakamın iklim krizinin etkilerinin göz ardı edildiği senaryo-
ya kıyasla 26 kilogram daha az olduğu belirtiliyor.  

■ Küresel sıcaklık artacak: Dünya Meteoroloji 

Örgütü (DMÖ) 2020-2024 döneminde küresel ortalama 
sıcaklığın 1850-1900 yılları ortalamasına göre en az 
1 derece daha sıcak olmasını bekliyor. DMÖ’ye göre 
önümüzdeki 5 yıl içinde en az 1 yılın 1.5 derece  
daha sıcak olma ihtimali yüzde 20 seviyesinde. 

■ Yağış alarmı: Akdeniz Bölgesi’nin 10 yıl  
içinde yüzde 40 az yağış alması bekleniyor. 

■ Grönland eriyor: Grönland’da yaşanan  
buz tabakası kaybı 2019 yılında 532 milyar tona 
ulaştı. Böylece 2012 yılında 464 milyar ton  
olarak kaydedilen rekor seviye aşılmış oldu. 

■ Avrupa Birliği yeşil tahvil ihraç edecek: Avru-
pa Komisyonu, pandemiye karşı açıkladığı 750 milyar 
Euro’luk kurtarma paketinin 225 milyar Euro’luk kısmını 
yeşil tahvil olarak ihraç etme kararı aldı. AB 2050 yılı iti-
barıyla dünyanın ilk karbon nötr kıtası olmayı hedefliyor. 

■ Kalkınma Bankaları iklim finansmanındaki 
katkısını artırıyor: Paris Anlaşması, iklim krizine karşı 
iddialı hedefler ortaya koyarken, Çok Uluslu Kalkınma 
Bankaları’nın 2019 yılında sağladığı iklim finansmanı 
61.6 milyar dolara çıktı. Söz konusu 61.6 milyar dolarlık 

finansmanın 41.5 milyar dolarının da düşük 
ve orta gelirli ülkelerdeki iklim projelerine ak-
tarıldı. 2020 yılında Dünya Bankası, iklimle 
ilgili yatırımlara yaklaşık 21.4 milyar dolar 
tahsis ederek son üç yılda hedeflenen iklim 
yatırım miktarının üzerine çıkmış oldu. 

■ Yeşil Tahvil ihraçları rekor düzeyde: 
Climate Bond Initiative verilerine göre; yeşil 
tahvil ihraçları COVID-19 salgınından etki-
lenmeden önce, son 3 yılda 3 kattan fazla 
artarak 259 milyar dolar seviyesine ulaştı. 

■  Karbon kredileri arttı: AB karbon 
kredilerinin fiyatı 14 yılın en yüksek seviyesi-
ne ulaştı. Yeşil toparlanma yönünde yapılan 
açıklamaların karbon kredisi talebini artır-
ması beklentilerine paralel olarak karbon 
kredisi fiyatında yüzde 5’lik artış yaşandı. ●

‘İklime Dair’ raporundan ana başlıklar

YEŞİL KUğU NEDİR?
Önceden belirlenmeyen küresel, büyük  
iklim olaylarının finans ve ekonomi 
dünyasına etkisinin adı Yeşil Kuğu. 
Bankacılar arasında bu tehlikeye  
Yeşil Kuğu deniliyor.  

SİYAH KUğU NEDİR?
finansal piyasalarda öngörülemeyen  
ya da hesap etmesi neredeyse imkansız  
olan ancak sistemde büyük hasarlar 
bırakabilen olaylara Siyah Kuğu deniliyor.
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1983’te Boğaziçi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan 
Attila Köksal, 1985’te Philadelphia’daki 
Drexel Üniversitesi’nden MBA derecesi 

aldı. 1991-1996 yılları arasında Inter 
Yatırım A.Ş.’de Genel Müdür olarak 
görev alan Köksal, 1996-2001 yılları 

arasında aynı firmanın CEO’su olarak 
çalıştı. 2002 yılından 2013 yılına kadar 

Dundas Ünlü, Standard Ünlü ve yeni adı 
ile Ünlü & Co’nun Genel Müdürlüğü’nü 

yürüten Köksal, Ünlü Menkul Değerler 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 

yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye 
Sermaye Piyasaları Birliği’nin Yönetim 

Kurulu Başkanlığı ve CFA Institute 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ni de yürüttü. 

Köksal, Nisan 2019 tarihinden beri 
FODER Yönetim Kurulu Başkanlığı 

görevini sürdürüyor.

ATTİLA KÖKSAL KİMDİR?
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FODER Başkanı Attila Köksal:

Finansal okuryazarlık
bir yaşam tarzıdır

GİRAY DUDA

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği 
(FODER), insanların yaşamları boyunca 
ellerindeki parayı doğru yerlerde bilinçli 

olarak kullanmasını ve yatırımlarını akıllıca 
değerlendirmesini sağlamayı amaçlayan bir sivil 
toplum örgütü. Derneğin, finansal okuryazarlığın 
toplumda yaygınlaşması amacıyla yürüttüğü 
faaliyetleri Genel Başkan Attila Köksal’a sorduk.   

- Sayın Köksal, finansal okuryazarlık eğitimi 
vermek ve bunun için dernek kurmak oldukça 
ilginç ve övgüye değer bir girişim. Finansal 
okuryazarlık ne demektir? Kapsadığı alanda 
içerik olarak nelerden söz ediyorsunuz?

- Finansal okuryazarlık, kişinin para kullanma 
ve yönetimi hakkında bilgiyle değerlendirme 
yapması ve etkili karar verme yetisidir. Başka bir 
ifadeyle finansal okuryazarlık, bireylerin gelirleri-
ni, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, 
bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine sahip 
olabilme durumu şeklinde de tanımlanabilir. 

► İLKOKULDA HEDEF DOĞRU TASARRUF BİLİNCİ
- Amacınızın ilkokullardan başlayarak eğitim 

vermek olduğunu söylüyorsunuz. İlkokul öğrenci-
lerine hangi temel bilgileri sunacaksınız? Bu eği-
timin daha üst okullarda olması da gerekir mi?

- Okullarda gerçekleştirilen finansal okurya-
zarlık çalışmalarında çocuklara ilkokul çağın-
dan itibaren doğru harcama alışkanlıklarının 
kazandırılması ve doğru tasarruf bilincinin 
geliştirilmesi hedeflenmiştir. İlerleyen yaşlarda 
ise bütçe yapmanın, gelirlerle giderleri denge-
lemenin, gereksiz harcamalardan kaçınmaları-
nın ve birikim yapmanın önemi anlatılır. 

► GENELDE ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE VERİLİYOR
-   Yurtdışında okullarda finansal okuryazarlık 

dersleri var mı? Varsa ne tür bilgiler veriliyor?
- Avustralya, Danimarka, İsveç, Kanada, 

Fransa, İrlanda, Malezya, Hollanda, Yeni 
Zelanda, Singapur, İngiltere ve ABD’de genelde 
üniversite düzeyinde, bazılarında da ilkokul 
seviyesinden başlayan finansal okuryazarlık 

Finansal Okuryazarlık ve 
Erişim Derneği Başkanı Attila 
Köksal, “Finansal okuryazarlar 
tutumludurlar, bütçe yaparlar, 
gereksiz harcamalardan 
kaçınırlar, gereksiz krediler 
kullanmazlar, yatırımlarını 
dikkatli yaparlar, gereksiz 
risklerden kaçınırlar. Bu 
alışkanlıklara sahip kişiler 
sadece pandemi dönemlerinde 
değil, her zaman aynı 
davranışları sergilerler” dedi.  

CEBİNİ YÖNET
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dersleri var. Bu derslerde öğrencilere 
doğru finansal kararlar vermelerine 
yarayacak bilgi setleri aktarılıyor.  
Ana konular bütçe, tasarruf, birikim  
ve yatırım yapmaktır.  

► HER KESİME YÖNELİK 
PROGRAMLARIMIZ VAR

-  Herhalde bu konuda ülke çapında 
anket ve değerlendirmeler yaptınız.  
Kimlere, hangi gruplara eğitim  
önceliği saptadınız? Nereden  
başladınız ve ne gibi projeler yürüttünüz?

- Hem biz, hem de üyelerimiz finansal 
okuryazarlık konusunda hem seviye 
belirlemek hem de finansal okuryazarlık 
eğitimlerinin etkinliklerini arttırmak için 
sürekli anketler ve değerlendirmeler 
yapıyoruz. Öncelik çocuklarda olmasına 
rağmen toplumun çeşitli kesimlerine 
eğitim vermenin gerekli olduğunu 
görüyoruz. Bu nedenle, çocuklara, 
gençlere, kadınlara, dar gelirlilere, 
çiftçilere, askerlere, emeklilere, vb. 
yönelik, her biri değişik içerikte eğitim 
programları hazırladık ve bunların 
bazılarını üyelerimizle işbirliği içinde, 
bazılarını da FODER olarak yürüttük  
ve yürütmeye devam ediyoruz. 

► EYLEM PLANI’NDAKİ  
GÖREVLERİ YERİNE GETİRDİK

- Halka finansal ürünlerin tanıtılması, 
bilgilendirilmesi ve finansal ürünlere 
bilinçli erişim kamunun mu yoksa  
özel ve sivil toplum kuruluşlarının mı 
görevidir? Çalışmalarınızda kamu ve 
özelden destek, katkı ve yardım aldınız mı?

- Finansal okuryazarlığın ülke çapında 
yaygınlaştırılması kamu, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde 
çalışmalarını gerektiren uzun vadeli bir 
süreçtir.  OECD 2005 yılında bu konuda 
ülke stratejileri oluşturulması gerektiği 
yönünde bir tavsiye kararı almıştır. Türkiye 
de 2014-2017 yıllarını kapsayan ve  
2014 yılında yayınlanan  “Finansal  
Erişim, Finansal Eğitim, Finansal 
Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem 
Planları”nı yayınlamış ve uygulamaya 
koymuştur. Eylem Planı’nın içinde Foder’e 
farklı konularda görevler verilmiş ve  
bunlar Foder tarafından yerine getirilmiştir.
► YENİ BİR PLAN HENÜZ YAYINLANMADI

- Haziran 2014’de yayınlanan ‘Finansal 
Erişim, Finansal Eğitim, Finansal 
Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem 
Planları’na ilişkin Başbakanlık genelgesi 

CEBİNİ YÖNET

FODER ve Visa’dan  
Türkiye’nin finansal  
okuryazarlık haritası
Finansal Okuryazarlık 

ve Erişim Derneği 
(FODER) tarafından, 
Visa ve Türkiye’deki 
22 bankanın desteğiyle ‘Paramı 
Yönetebiliyorum’ projesi kapsamın-
da gerçekleştirilen “Türkiye Finan-
sal Okuryazarlık Araştırması”nın 
sonuçları açıklandı. Türkiye’de genel 
kamuoyunun finansal okuryazarlık 
düzeyini tespit etmek, finansal ürün 
ve hizmetler konusundaki tutum ve 
davranışları anlamak amacıyla ger-
çekleştirilen araştırma Ipsos Sosyal 
Araştırmalar Enstitüsü tarafından 26 
ilde 2000 kişi ile yüz yüze yapıldı. 

Araştırmadan ortaya çıkan  
ilginç sonuçlardan bazıları şöyle: 

Türkiye’de minimum finansal 
bilgiye sahip olan bireylerin 
oranı yüzde 70. Finansal bilgi 
düzeyi, çalışma hayatında olan, 
gelir düzeyi yüksek ve eğitimli 
bireylerde daha yüksek.

■ Türkiye’de her 5 kişiden 2’sinin 

son bir yılda para biriktir-
diği görülürken, bireyleri 
birikim yapmaya iten temel 
nedenlerde “geleceğe iliş-

kin belirsizlik” ve “kaygı” öne çıkıyor. 
Birikim yapanların yarısı sağlık soru-
nu, doğal afet, aniden işsiz kalma gibi 
beklenmedik durumlara karşı tedbir 
olarak para biriktirdiğini söylüyor.

■ Hanede para kullanımına 
yönelik günlük kararlara dahil 
olma oranı kadınlarda yüzde 74 
iken erkeklerde bu oran yüzde 
85’e çıkıyor. Gençlerin  ise sadece 
yüzde 43’ü hanede para kullanımı 
konusunda söz hakkına sahip.

■ Kredi borcunu ödeme konu-
sunda Türkiye’de bireyler disiplinli 
hareket etmeye özen gösteriyor. Bu 
konuda toplumun yüzde 83’ü kredi 
borcunu gününde ödediğini belirtiyor.

► 5 TEMEL GRUBA AYRILIYOR
Finansal bilgi, davranış ve  

tutumlarına göre Türkiye toplumu  

amacınıza ulaşmanız için yararlı oldu mu? Şu 
anda bu kapsamda faaliyetler yürütülüyor mu?

- Bu genelge Türkiye’de finansal okuyazarlık 
ve finansal erişim konularında önemli bir 
farkındalık yaratmıştır. Başbakanlık bu 
konularda yapılması gereken konuların listesini 
yapmış, bu konularda alınacak rolleri kamu, 
özel sektör ve aralarında FODER’in de olduğu 
çeşitli sivil toplum kuruluşlarına dağıtmış ve 
uygulamasının takipçisi olmuştur.

Üç yıl süreli olan bu plan 2017 yılında 
sona ermiş, sonrasında ise bu finansal 
okuryazarlık konusunda yeni bir plan henüz 
yayınlanmamıştır. Finansal okuryazarlık ve 
finansal erişim çalışmalarının uzun süreli 
çalışmalar neticesinde olumlu sonuçlar verdiğini 
biliyoruz. FODER olarak bu konuda yeni bir 
eylem planı oluşturulması yönünde çalışmalara 
başladık ve kamu ile bu konuda iletişime geçtik. 
► TASARRUF DÜŞÜKLÜĞÜNÜN  
İLK NEDENİ YETERSİZ GELİR

-  Türkiye’de her zaman tasarruf 
yetersizliğinden söz ve şikayet edilir.  
Tasarruf edememek bilgi eksikliğinden mi  
yoksa gelir eksikliğinden mi ileri geliyor?
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5 temel gruba ayrılıyor: Finansal Bil-
geler (yüzde 22), Mütevazı Ebeveyn-
ler (yüzde 24), İdareli Muhafazakarlar 
(yüzde 20), Plansız Hayalciler (yüzde 
19) ve Kaygısız Gençler (yüzde 15).

● “Finansal Bilgeler”, en yüksek 
finansal okuryazarlık düzeyindeki grup 
konumunda bulunuyor. Toplumun 
yüzde 22’sini oluşturan, orta yaş 
grubunda yer alan, işveren oranının 
yüksek olduğu ve diğer segmentlere 
kıyasla daha yüksek hane geliri olan 
“Finansal Bilgeler” parasını akıllıca 
yönetiyor. Birikim ve harcamayı bilinçli 
bir şekilde yapıyor. Sahip olduklarını 
büyütmeyi arzu eden “Finansal 
Bilgeler”, bunun için risk almaya 
hazır olduklarını ifade ediyor. Bu grup kendisine finansal 
hedefler koyuyor ve bu hedeflere ulaşmak için birikimlerini 
farklı alanlarda değerlendiriyor. “Finansal Bilgeler”  
genelde bütçe yapıyor, ödemelerini aksatmıyor.

● “Mütevazı Ebeveynler” toplumun yüzde 24’ünü 
oluşturuyor ve ağırlıklı orta-üst yaş grubunu temsil ediyor. 
“Mütevazı Ebeveynler” ayağını yorganına göre uzatıyor. 
Ailelerinin geleceği ve emeklilik dönemi için uzun vadeli plan 
yapmaya çalışıyor. Borçlanmaktan korkuyor, ödemelerini 
geciktirmiyor. Bu grup için hanenin geçimi ön planda,  
yüksek gelir arzusuyla elindeki parayı riske atmıyorlar.

● “İdareli Muhafazakar” grubu parayı daha idareli bir 
şekilde yönetme eğilimine sahip. Toplumun yüzde 20’sini 
oluşturan bu grup uzun vadeli düşünmeye ve çocukları  
için para biriktirmeye çalışıyor ancak finansal durumları  
bu konularda onları zorlayabiliyor. Parayı ancak  

temel ihtiyaçlara harcayabiliyorlar, gereksiz harcama 
yapabilecek esnekliğe sahip değiller. Faiz içeren  
finansal araçlara yatırım yapmayı tercih etmiyorlar.

● “Plansız Hayalciler” ve “Kaygısız Gençler” ise 
yoğunlukla 18-24 yaş grubu gençlerin oluşturduğu  
segmentler olarak göze çarpıyor. Henüz evli ve çocuk  
sahibi olmayan, limitli bir geliri olan “Plansız Hayalciler” 
toplumun yüzde 19’unu oluşturuyor. Varlıklı bir geleceğin 
hayalini kuruyorlar ve bunun için risk almaya da hazırlar. 
Ancak para konusunda disiplinli ve planlı olamıyorlar.  
Uzun vadeli hedefler belirlemekten kaçınan bu grup birikim 
yapma konusunda motivasyonu olmadığını da belirtiyor.

● “Kaygısız Gençler” ise toplumun 15’ini oluşturuyor. Finan-
sal konularda bilgi seviyesi en düşük grup. İşi ve düzenli geliri 
olmayan bu grup “anı yaşıyor”. Bütçe yapmıyor, para biriktirmi-
yor. Üstelik geliri olsa dahi para biriktirmeyeceğini söylüyor.

- Türkiye’de tasarruf düşüklüğünün iki 
temel nedeni vardır.  Bunlardan birincisi, 
maalesef çalışan kesimin büyük bir 
bölümünün dar gelirli olmasıdır. İkinci 
neden ise genç bir toplum olmamızdır. 
Bazı akademik çalışmalarda, hane halkı 
tasarruf oranlarındaki düşüklüğün temel 
nedeninin dayanıklı tüketim eşyalarına 
yapılan harcamalar olarak görünmektedir. 
Hayata düşük bir ücretle başlayan gençler, 
beyaz eşya, kahverengi eşya, araba, vb. 
gibi ihtiyaçları nedeni ile birikim yapmada 
zorlanmaktalar. Ancak, geçmişte gelir 

düzeyleri bizden çok daha düşük olan 
Çin, Hindistan gibi ülkelerde bireylerin 
oransal olarak bizlerden çok daha yüksek 
tasarruflar yaptığını gözlemledik.  
Geleceğe yönelik olarak duyulan kaygı, 
emeklilik sistemlerinin ve bankacılık 
sektörünün gelişmemiş olması toplumları 
daha fazla tasarrufa yönlendirmekte.  
► GELECEĞE YATIRIMIN  
ÖNEMİNİ ANLATIYORUZ

-  Yine bir başka şikayet konusu da 
emeklilik maaşlarının azlığı ve  
emeklilikte çekilen sıkıntılardır. Finansal 
okuryazarlık yetersizliğinin bunda  
bir etkisi var mıdır? Neler yapılabilir?

- Emeklilik maaşlarının düşüklüğü 
makroekonomik bir sorundur. Bu sorun 
yaşlanan toplum nedeniyle gittikçe büyü-
yecektir. Dolayısıyla bireylerin bu konuda 
önlem almaları ve geleceğe hazırlanmaları 
gerekmektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi 
bu konuda önemli bir yapı olarak ortaya 
çıkmıştır. Finansal okuryazarlık eğitimleriy-
le bireylere “geleceğe yatırım” kavramının 
önemi aktarılmaya çalışılmaktadır. 

FODER Genel Sekreteri Yasemin Demirdağ, Visa Genel Müdürü Merve Tezel, 
FODER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gerz, FODER Danışma Kurulu üyesi 

Özlem Denizmen ve FODER Yönetim Kurulu Başkanı Attila Köksal (soldan sağa).
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► AİLENİN HESAP UZMANI KADIN
- Ev kadınlarına dönük eğitim  

programı nasıl işliyor? Ev kadınlarının 
bilgileri ve bütçelerini yönetmeleri 
konusunda neler söyleyeceksiniz?

- Türk toplumunda ev kadınlarının  
aile bütçesi yönetimi konusundaki 
rolleri çok önemlidir. FODER olarak ev 
kadınlarına yönelik olarak verdiğimiz 
“Ailenin Hesap Uzmanı Kadın” başlıklı 
eğitimlerde harcamalarda dikkat  
edilecek konuları, gelir-gider dengesini, 
bütçe yapmanın önemini ve bütçe  
yapma tekniklerini anlatıyoruz.

► YUMURTALAR AYNI SEPETE KONMAMALI
- Banka mevduatı, döviz, altın, hisse 

senedi, yatırım fonları, dijital paralara 
yatırım yaparken nelere dikkat etmek 
gerektiğini bize ayrı ayrı anlatır mısınız?

- Bu konudaki tavsiyeleri bir kaç satır 
sığdırmak doğru olmaz. Ancak, birikimleri 
yatırımlara dönüştürürken dikkat edilmesi 
gereken en önemli prensip riskleri 
yaymak, eskilerin tabiri ile “yumurtaları 
aynı sepete koymamak”tır. Yatırımlar uzun 
vadeli bir perspektifle yapılmalı, kısa-
vadeli, spekülatif alım-satım işlemlerinden 
kaçınılmalı ve haklarında bilgi sahibi 
olunmayan yatırım ürünlerine kesinlikle 
doğrudan yatırım yapılmamalıdır. Bu 
konularda yatırım danışmanlarından ve 
portföy yöneticilerinden hizmet alınmalıdır.

► TUTUMLUDURLAR, BÜTÇE  
YAPARLAR, RİSKLERDEN KAÇINIRLAR

- Finansal okuryazarların  
pandemi döneminde nasıl  
davrandığını bize anlatır mısınız?

- Finansal okuryazarlık bir yaşam 
tarzı olmalıdır. Finansal okuryazarlık 
çalışmalarımızın hedefleri, bireyleri 
finansal konularda bilgilendirmek olduğu 
kadar, onları bu konularda disiplinli ve 
sabırlı olmaya yönlendirmektir. Bireylerde 
karakter değişiklikleri yaratmak zor, 
hatta bunu ilerleyen yaşlarda yapmak 
neredeyse imkansızdır. Bu nedenle bu 
alışkanlıklar ancak “ağaç yaşken  
eğilir” atasözümüzün doğrultusunda 
küçük yaşlarda kazandırılabilirler.

Bu alışkanlıklara sahip kişiler  
sadece pandemi dönemlerinde değil, 
her zaman aynı davranışları sergilerler. 
Tutumludurlar, bütçe yaparlar, gereksiz 
harcamalardan kaçınırlar, gereksiz 
krediler kullanmazlar, yatırımlarını dikkatli 
yaparlar, gereksiz risklerden kaçınırlar.

CEBİNİ YÖNET

Uzmanından paniğe karşı  
altın yatırım kuralları
FODER 

Yönetim 
Kurulu Üyesi 
ve Ata Portföy 
Genel Müdürü 
Mehmet Gerz’in 
yatırımcılara 
tavsiyeleri şöyle: 

Varlık dağı-
lımı: Buna 

riski dağıtmak 
veya yumurtaları farklı sepetlere 
koymak da diyebiliriz. Finansal okur-
yazarlık testlerinin yatırımla ilgili en 
temel sorusudur. Bunun Türkiye’de 
en basit uygulaması olarak paranızı 
hisse (fonlar), döviz (Dolar/Euro 
mevduat veya altın), faiz (mevduat) 
arasında bölebilirsiniz.

Yeniden ayarlama: Sert 
piyasa hareketlerinde 

portföyünüzde ağırlıklar da değişir. 
Örneğin hisse senedi ağırlığı 
yüzde 40 iken, borsa yüzde 25 
düşerse, bu ağırlık yüzde 30 
civarına düşecektir. (Portföyün 
kalan kısmında bir değişiklik yok 
diye varsayıyoruz.) Bu durumda 
hisse senetleri iyice ucuzladığı 
için, mevduat ve döviz kısmından 
bozdurup hisseye yüzde 10 civarı 
ekleyerek ağırlıkları yeniden 
ayarlamanız uzun vadede 
değer katacaktır. Tersi durumda 
hisse senetleri çok yükselip de 

portföyünüzdeki 
ağırlığı örneğin 
yüzde 50’ye 
çıkarsa, yüzde 10 
hisse satmanız 
gerekir.

Panik 
yapmamak: 

Hepimiz piyasa 
çökerken paniğe, 
yükselirken de  

hırsa kapılıp normalde hiç  
hesapta olmayan yanlış kararlar 
alabiliyoruz. Karar almada 
gösterilen zaaflar davranışsal  
finans kapsamına giriyor. Bu 
konuda Duke Üniversitesi’nden 
Prof. Dan Ariely’nin araştırma 
merkezinde uygulamalı derslere 
katıldık. Ülkemizde Finansal 
Okuryazarlık Derneği (FODER) 
bünyesinde eğitim veriyoruz.  
Bu tür zaaflara karşı üç  
davranışsal tedbir önerebiliriz:

a- Yatırım portföyünü her zaman 
orta ve uzun vadeli yapmak.

b- Basiretli dağılım yaptıktan sonra 
portföyün (parça parça değil) tamamı-
nın performansını takip etmek.

c- Portföye ve piyasalara çok  
sık bakmamak. Uzun vadeli bir 
portföye (emeklilik fonu) ayda  
bir kez, orta vadeli bir portföye 
(yatırım fonu) ise haftada  
bir kez bakmak yeterli olmalıdır.

OeCD 2005 yılında ülke stratejileri oluşturulması 
gerektiği yönünde bir tavsiye kararı almıştır.  

türkiye de 2014-2017 yıllarını kapsayan “Finansal erişim, 
Finansal eğitim, Finansal tüketicinin Korunması Stratejisi 
ve eylem Planları”nı yayınlamış ve uygulamaya koymuştur.
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CEBİNİ YÖNET

FODER’den hisse senedi 
yatırımcılarına tavsiyeler

FODER Başkanı 
Attila Köksal hisse 

senedi yatırımcılarını 
şöyle uyardı: 2020 yılı 
başında 1.16 milyon 
olan yerli yatırımcı sayısı 
Haziran ayında 1.5 milyon 
civarına ulaşmıştır.  Bu 
dönem boyunca yabancı 
yatırımcıların toplam 
piyasa değerindeki payı 
yüzde 61’den yüzde 
52’ye gerilemiş, yerli 
yatırımcıların payı ise 
artmıştır. Son aylarda, 
özellikle orta ve küçük 
piyasa değerine sahip 
bazı şirket hisselerinde 
sert fiyat hareketleri 
gözlenmektedir. 
Bu hareketler bu 
hisseler üzerinde 
piyasa dolandırıcılığı 
girişimleri olduğu 
izlenimini vermektedir. SPK ve Borsa 
İstanbul’un konuyla ilgili açıklamaları 
ve son haftalarda SPK’nın piyasa 
dolandırıcılarına verdiği yüksek 
cezalar bu durumu teyit etmektedir.

Bu nedenle, Finansal  
Okuryazarlık ve Erişim Derneği 
(FODER) olarak, hisse senetleri 
piyasası ile yeni tanışan  
yatırımcıları bilinçli yatırım yapmaya 
ve dikkatli olmaya davet ediyoruz.

► HİSSE SENEDİ RİSKLİ BİR 
YATIRIM ARACIDIR: Yatırım 
yapmanın amacı birikimlerimizi 
enflasyona karşı korumak ve finansal 
varlıklarımızın alım gücünü istikrarlı 
bir şekilde yükseltmektir. Her yatırım 
aracı belirli bir risk  
içermektedir. Riskin finans 
alanındaki ölçülerinden 
birisi yatırım araçlarının 
getirilerindeki oynaklıktır. 
Bu oynaklık ne derece 
yüksekse, sözkonusu 
yatırım aracı o derece 
risklidir. Ancak, riskin 
ödülü de getiridir.  Kısa 
vadede riskli olan bir 
yatırım aracının uzun 
vadede getirisinin yüksek 
olması beklenir.  Hisse 
senedi riskli, ancak uzun 

vadede yüksek getiri potansiyeli 
sunan önemli bir yatırım aracıdır.
► ÖNCE ARAŞTIRMA YAPIN: Hisse 
senedine yatırım yapmak, faize, 
dövize veya altına yatırım yapmaya 
göre daha fazla dikkat, özen ve 
araştırma gerektirir. FODER  
olarak aşağıdaki basit ilkelerin 
hisse senedi yatırımlarınızda sizlere 
yardımcı olacağını düşünüyoruz.
► BAŞLANGIÇTA FONLARI TERCİH 
EDİN: İlk tercihiniz olarak, hisse 
senedi seçmek yerine uzun vadede  
iyi yönetilen hisse senedi fonlarını 
tercih etmeniz sizler için daha  
rahat ve etkin bir çözüm olacaktır.
► YATIRIMLARDA RİSKİ YAYIN: 
Eğer doğrudan hisse senedi yatırımı 

yapmayı tercih 
ediyorsanız, dengeli 
bir portföy için 
iyi incelediğiniz, 
güvenilir ve 
uzman yatırım 
danışmanlarınca 
önerilen en az 
5-6 şirketin hisse 
senedine orta 
ve uzun vadeli 
yatırım yapın. 
Yatırımlarınızda 
riski yayın, yani 
yumurtaları farklı 
sepetlere koyun.

► TÜYOLARA 
KULAK ASMAYIN: 
Kısa vadeli 
tahminlere, 
söylentilere asla 
kulak asmayın. 
Tecrübeli uzmanlar 

dahil kimse istikrarlı olarak geleceği 
tahmin edemez. Tüyolarla, 
söylentilerle kesinlikle işlem 
yapmayın, tuzaklara düşmeyin.

► FOREX VE VADELİ İŞLEMLERDE 
DİKKATLİ OLUN: Aşırı derecede risk 
almaktan kaçının. Birikimlerinizin 
makul, olası düşüşlerde sizi rahatsız 
etmeyecek bir miktarını hisse senedi 
yatırımlarına ayırın. Kredi ile hisse 
senedi almayın, kaldıraç ile riskleri 
arttıran Forex işlemlerinde ve vadeli 
işlemlerde çok dikkatli olun. 

► ANLAMADIĞINIZ YATIRIMLARA GİR-
MEYİN: Bir yatırım aracının nasıl  işledi-
ğini  anlamıyorsanız,  yatırım yapmayın 
(örnek: karmaşık türev ürünler).

► ZAMANA YAYIN: 
Hisse senedi yatı-
rımlarınızı bir anda 
yapmayın, zamana 
yayın. Örneğin, her 
ay belirlediğiniz bir 
miktarda alım yapın. 
Yatırımlarınızı düzenli 
olarak takip edin. 
Hesaplarınızı günlük 
değil, haftalık veya 
aylık bazda takip 
etmeniz daha  
isabetli olacaktır. ●

Köksal: Çocuklara, gençlere, kadınlara, dar 
gelirlilere, çiftçilere, askerlere, emeklilere, vb. 

yönelik, her biri değişik içerikte eğitim programları 
hazırladık ve bunların bazılarını üyelerimizle 
işbirliği içinde, bazılarını da FODer olarak 
yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz.
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eGD ekonomi Basını Başarı 
Ödülleri sahiplerini buldu

EGD ÖDÜLLERİ

Ekonomi Gazetecileri 
Derneği (EGD) tarafından 

İstanbul Ticaret Odası’nın 
(İTO) katkıları Alternatif 
Bank, Yıldız Holding, Garanti 
BBVA’nın ana sponsorluğunda 
ve Turkcell’in iletişim ve 
teknoloji sponsorluğunda 
gerçekleştirilen 12. Ekonomi 
Basını Başarı Ödülleri 
töreni pandemi nedeni 
ile hibrit online şeklinde 
sahiplerini buldu. Ödül 
töreni 1 Ekim 2020’de 
İstanbul Ticaret Odası’nın 
Eminönü’ndeki binasında 
sosyal mesafe kurallarına 
göre gerçekleştirildi. Zoom 
üzerinden canlı yayınlanan 
törene sadece ödül alan gazeteciler, 
jüri üyeleri, sponsorlar, EGD ve İTO 
yönetim Kurulu üyeleri katıldı. 

► AVDAGİÇ: İLETİŞİMİ 
SÜRDÜRMENİZ ÇOK GÜZEL

Törende konuşan İTO Başkanı 
Şekib Avdagiç, “Üreticinin, KOBİ’lerin, 
tüccarların, üretimin parçası olan 
aktörlerin hayata tutunmasını  
sağlayan çok güzel haberle yaptınız. 
Ayrıca Korona günlerinde  
EGD üyeleri, gerek sosyal medya  
hesapları üzerinden ve gerekse zoom 
gibi online mecralar üzerinden iletişimi 

sürdürdü. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

► ERKAN: EGD’NİN FAALİYETLERİ 
GENÇLERİ MOTİVE EDİYOR

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 
da şunları söyledi: “Pandemi sürecinde 
medyanın önemi bir kez daha ortaya 
çıktı. Ekonomi gazetecilerini çatısı 
altında toplayan EGD çok önemli bir 
misyona imza attı. Gerçekleştirdiği 
etkinliklerle bir yandan ekonomi 
gazeteciliğinin gelişimine katkı 
sağlarken, diğer yandan da mesleğe 
gönül verenleri motive ediyor.”
► TOPRAK: YAYINCILIĞI DİJİTALE TAŞIDIK

Pandemi salgını sürecinde 

ekonomiyle ilgili buluşmaları 
sürdürdüklerini, yaptıkları online 
toplantılarla ekonomideki gelişmeleri 
üyeleri ve kamuoyuna aktardıklarını 
anlatan EGD Başkanı Celal Toprak, 
“EGD olarak online toplantılarda 
önderlik yaptık, aynı zamanda  
ekonomi yayıncılığını dijitale taşıdık. 
Çeşitli mecraları kullanarak ekonomide 
kal çalışmasını yaptık. Şimdi de bu 
ödül töreninde bir ilki deniyoruz. 
Hibrit bir buluşma gerçekleştiriyoruz. 
Çok sayıda üyemiz, EGD dostu bizi 
zoom üzerinde takip ediyor. Ödül alan 
arkadaşlarımızla buradayız. Pandemi 
sürecinde kurallara uyarak ekonomiyi 
hep gündemde tutmaya çalışıyoruz. 
Yeni döneme ekonomi yayıncılığını 
adapte ediyoruz” dedi.

EGD Ekonomi Basını Başarı 
Ödülleri’nin başvurularını değerlendi-
ren jüri üyeleri şu isimlerden oluştu: 

Vahap Munyar-Ali Çağatay-
Abdurrahman Yıldırım-Jale Özgentürk-
Dilek Güngör-Hasan Arslan-Oya 
Yalıman-Faruk Erdem-Hayri  
Çetinkaya-Bilal Emin Turan- İbrahim 
Acar-Talip Yılmaz-Recep Erçin-Yaşar 
Kızılbağ-Fikri Türkel- İsrafil Kuralay-
Sedat Yılmaz-Günseli Özen-Levent 
Ulusoy-Servet Yıldırım-Orhan Turan- 
Ümit Boyner-Sibel Asna-Canan  
Eraslan-Sadi Özdemir-Serpin  
Alparslan- İdriz Çokal- Celal Toprak.

Ekonomi Haberi (Yazılı Basın): Emre 
Eser-Hürriyet (Akbil Öğretim Fakültesi!)
Ekonomi Haberi (TV): Ceren  
Dilekçi-BloombergHT TV (Chatham 
House Başkanı Jim O’neill )
Ekonomi Haberi (İnternet) Sinan  
Sayrugaç Anısına: Rahim Ak- 
www.haberturk.com.tr   
(Milyonerler Borsaya Döndü) 
Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın):  
Orhan Orhun Ünal- Yeni Şafak  
(Güzel Ve Çirkin)
Köşe Yazarı: Rüştü Bozkurt-  
Dünya/Serpil Yılmaz-Sözcü
Ekonomi Programı (Televizyon): Özlem 

Doğaner-A Para (Paranın Yönü)
Ekonomi Programı (Radyo):  
Serhat Ayan-(Rs Fm )
Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın): 
Olcay Büyüktaş-Cumhuriyet  
(800 Milyon Kadın Taciz Mağduru)
Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın): 
Utkucan Akkaş-Ege Telgraf (Tarımın Bü-
yümesi İçin Yeni Toprak Haritası Şart)
Jüri Teşvik Ödülü: Gökhan Ergöçün-
Anadolu Ajansı (Türkiye, Buğdayda 
Kurak Seneler İçin Hazırlık Yapmalı)
Jüri Özel Ödülü: Hakan Güldağ-Dünya
Nezih Demirkent Özel Ödülü:  
Kerim Ülker-Dünya ( Söz Veren  

Çok Yatırım Yapan Yok)
Namık Ahıska Özel Ödülü: Sayime 
Başçı-Sözcü (Kaçak Rakının Vergi  
Kaybı 1.5 Milyar Dolar) / İbrahim  
Acar- Sabah (Hayatımız Coin Oluyor)
Bülent Yardımcı Özel Ödülü: Ayşegül 
Küçükkurt-Para Dergisi (Tüketiciyi  
Ham Yaptı) / Önder Çelik-Türkiye   
(Dönerde Gıda Terörü Bitiyor)
Esen Salihoğlu Özel Ödülü: Veysel  
Ağdar-Dünya (Konkordatoda  
3 Mahkeme 3 Ayrı Karar)
Barış Bektaş  Özel Ödülü: Ömer  
Temur-Türkiye (Yapay Zeka  
Sen Aylan Bebek Çekebilir Misin?)

EGD 12. EKONOMİ BASINI BAŞARI ÖDÜLLERİNİ KAZANAN İSİMLER
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Dr. AHMET TEMİROĞLU

Gerek iş hayatında gerek normal hayatımızda bazı 
insanların çok saygın olduklarından söz ederiz. 
Bu saygın insanlar toplum tarafından sevilirler ve 

onlara büyük bir saygı duyulur. Herkes onlarla tanışmak, 
onlarla ilişki içerisinde olmak ve bu saygın insanlara 
yakın olmak ister. Kurumlara ve işletmelere baktığımızda 
da durum böyledir. Yani insanların saygınlıkları 
gibi işletmelerin de saygınlıklarından söz edilebilir. 
İşletmelerde kurumsal saygınlığın oluşabilmesi için 
öncelikle belirli bir kurum kültürünün oluşması gerekir.

► KURUM KÜLTÜRÜ
Bazı şirketleri diğerlerinden ayıran birçok farklı 

özellikleri vardır. İş yapma şekillerindeki, iş yeri 
ortamındaki bu farklılıklar hemen göze çarpar. Örneğin 
bazı işyerlerinde çalışanların ve yöneticilerin birbirlerine 
karşı davranışları daha sıcak ve samimidir. Lafta değil 
gerçekte bir aile ortamı oluşmuştur. O işyerinde kapıdaki 
güvenlik görevlisinden en üst yöneticisine kadar her 
çalışan müşterilere ve tedarikçilere karşı rakiplerinkinden 
çok daha farklı ve olumlu bir tutum içerisindedirler. Üstelik 
bu farklılıklar çoğu zaman yazılı prosedür ve kurallar 
halinde bile değildirler. Ancak tüm şirket çalışanlarının 
zihinlerinde ya da anlayışlarında temelli yer etmişlerdir.

Elbette ki şirkete özgü olan bu iş yapma şekilleri,  
anlayışlar ve bütün uygulamalar şirketin karlılığını ve 
rekabet avantajlarını artırıcı yöndedirler. Şirketin yöne-
ticileri, tüm çalışanlarla birlikte bu özel ortamın gelişme-
sine çalışırlar. Şirketteki herkes kurumun başarısının 
müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerle olduğu gibi bu 
ortak zihinsel yapı ile de ilişkili olduğunu bilir. İşte böyle 
bir kuruluşta, bu farklılıkların oluşturduğu ortak zihinsel 
iklim o şirkete ait “Kurum Kültürü” olarak tanımlanabilir.

Kurum kültürünün oluşmasında en önemli unsur 
işveren ya da üst yönetimdir. Ya da tersten söylersek 
kurum kültürü oluşturmak başarılı bir yönetim için öncelikli 
konulardan biri olmalıdır. Bu nedenle üst yönetimin 
sık değiştiği kuruluşlarda belirgin bir kurum kültürü de 
oluşamaz. Başta da belirtildiği gibi kurum kültürünün 
kurallarının tamamı yazılı kurallar olmayabilirler. Kurumun 
tepe yöneticileri kendileri “Rol Model” olarak bu kuralların 
şirket yaşamında yer almasına ön ayak olurlar. Yeni 
insanların işe alınmasında bilgi, beceri gibi özelliklerin 
yanında şirket kültürüne uyumluluk özelliklerini de  
göz ardı etmezler. (Kurum kültürü konusuna daha  
önceleri birbirini takip eden dört yazı şeklinde değinmiştik.)

► KURUMSAL SAYGINLIK
Kurumsal saygınlık, kurum kültürünün kurum çevresine 

yansımasıyla ilgili bir süreçtir. Saygın kuruluşlar, öncelikle 
yakın çevreleriyle , içinde bulundukları toplumla ve yine 
içinde bulundukları ülkeyle ilgili kaygıları olan kuruluşlardır. 
Saygınlığı olan kuruluşlar için o işletmenin varoluş nedeni 
sadece para kazanmak değildir. Bu tip işletmeler para  
kazanmanın yanında toplum için de birçok yararlar sağ-
layan uygulamalar yaparlar. Bu uygulamaları yaparlarken 
reklam yapmayı ya da daha başka menfaatler elde etmeyi 
de asla düşünmezler. Çeşitli kurumlara maddi yardımda 
bulunmak, eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemek, 
halk için yararlı hastane, okul, ibadethane gibi yerler  
yaptırmak, stajyerler kabul etmek ve onları iyi yetiştirmek 
gibi birçok uygulama bunlara örnek olarak verilebilir.

Günümüzde bu tür uygulamaları çok yaygın olarak 
yapmakta olan şirketler vardır. Öyle ki bu kuruluşların 
bir çoğu şirket organizasyon yapısında sadece bu 
sosyal sorumlulukla ilgili birimler bile oluşturmuşlardır. 
Ancak ülkemizin geneline baktığımızda böylesi saygın 
kuruluşların sayısı olması gerekenden çok azdır.

Aslında bu tür uygulamalar işletmeler için bir görevdir. 
Çünkü ticari işletmeler, içinde bulundukları toplum 
sayesinde para kazanmaktadırlar. Ürettikleri hizmet 
ve ürünleri içinde bulundukları topluma satmaktadırlar. 
Ve yine yakın çevresindeki insanlardan işgücü olarak 
yararlanmaktadırlar. Bu bakımdan bu işletmelerin içinde 
bulundukları topluma bir şekilde borçları vardır denilebilir.

Saygın işletmelerde iş sonuçları iki ayrı  
kategoride incelenir.

1- Finansal iş sonuçları .
2- Finansal olmayan iş sonuçları.
Finansal iş sonuçları, bir şirketin ticari olarak elde ettiği 

karlar, maddi kazanımlar, kazandığı müşteri portvöyü, sa-
hip olduğu pazar ve başka maddi iş sonuçlarıdır. Finansal 
olmayan iş sonuçları ise o işletmenin içinde bulunduğu top-
lumun, müşterilerinin, tedarikçilerinin ve yine ilişkide olduğu 
toplumun diğer kısımlarının nazarındaki itibarıyla ölçülür.

Böyle işletmeler kendi sektörlerinde ve pazarlarında 
gerek müşteri ve gerekse tedarikçi olarak öncelikle tercih 
edilirler. Bu işletmelerde çalışan insanlar da işletmenin 
bulunduğu çevrede kişisel olarak saygındırlar. Saygınlığı 
olan bir işyerinde çalışan biri örneğin bankalardan kredi 
alırken ya da başka türlü ticari ilişkilerde çalışmakta oldu-
ğu işletmelerin bu özelliklerinden yararlanırlar.

YÖN-ETMEK

Özen Mensucat Genel Müdürü 
temiroglu@ozenmensucat.com

KURUMSAL SAYGINLIK
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Özgür Burak Akkol, iş hayatına ABD’de 
Nautilus Foods’ta başladı. 2003 yılında 
Koç Holding’e geçiş yaptı. Koç Holding 
bünyesinde Denetim, İnsan Kaynakları 

ve Proje Geliştirme alanlarında görev 
aldı. Akkol, 2014 yılından bu yana Koç 

Holding İnsan Kaynakları Direktörü 
olarak görev yapıyor. MESS’in önceki 

çalışma döneminde Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili olarak görev alan 

Akkol, aynı zamanda Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve MESS 
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı 

görevlerini de yürütüyor. Akkol, ayrıca 
TİSK’i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu 

Üyesi olarak görev yapıyor.  Bununla 
birlikte, Koç Holding Emekli ve Yardım 

Sandığı Vakfı ile Koç Topluluğu Spor 
Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkanı 

olan Akkol’un, Otokoç Otomotiv  
Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de de Yönetim 

Kurulu Üyeliği bulunuyor.

ÖZGÜR BURAK AKKOL KİMDİR?
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Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezi

‘meSS teknoloji merkezi, sanayinin 
dijital dönüşümüne yön verecek’

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın 
(MESS) dört yıllık yoğun ve kapsamlı 
çalışması sonucunda tamamlanan MESS 

Teknoloji Merkezi’nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

 Ataşehir’de 10 bin metrekare üzerinde kurulan 
Teknoloji Merkezi (MEXT), bir sanayi şirketinin 
dijital dönüşümü için gereken bütün hizmetleri tek 
çatı altında sunuyor. Sanayide dijital dönüşüme 
yön vermeyi hedefleyen Merkez, Türkiye’yi küresel 
rekabette daha da güçlendirmek için çalışacak. 

► SANAYİNİN DİJİTAL  
DÖNÜŞÜMÜNÜ YÖNLENDİRECEK

MESS Teknoloji Merkezi’nin Türkiye’nin 
güçlü yarınları için bir dönüm noktası olacağını 
vurgulayan MESS Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Burak Akkol MEXT’in açılışında yaptığı 
konuşmada, “MESS olarak, 241 üyemizle 
sanayimizin birikimini ve geleceğini temsil 
ediyoruz. Ekonomiye her yıl 30 milyar doların 
üzerinde katkıda bulunuyoruz. Ülkemizde ihracatın 

yüzde 37’sini MESS üyeleri gerçekleştiriyor. 
Üyelerimiz 200 bini aşkın çalışma arkadaşımızı 
istihdam ediyor, 1 milyona yakın vatandaşımıza da 
dolaylı istihdam sağlıyor. MESS Teknoloji Merkezi 
de ülkemizin geleceğinde bir dönüm noktası 
olacak. Daha fazla istihdam ve milli gelir için 
sanayimizin dijital dönüşümünü yönlendirecek. 
Ülkemizin yarınlara açılan kapısı olacak” dedi.

► 20’DEN FAZLA UYGULAMA VE TEKNOLOJİ
MESS Teknoloji Merkezi’nin, dünya ve 

Türkiye ölçeğinde birçok ilke sahip olduğunun 
altını çizen Akkol şunları söyledi, “Teknoloji 
Merkezimiz, dünyada ve Türkiye’de 20’den fazla 
ilk uygulama ve teknolojiyi içeriyor. Merkezin 
içindeki dijital fabrikamız; tedarik zincirinden 
satış tahminlemeye, üretim sistemlerinden kalite 
yönetimine kadar uçtan uca entegre altyapıya 
sahip Türkiye’deki ilk dijital üretim tesisi. 
Gerçek üretim de yapılan tesis, Türkiye’deki 5G 
teknolojisiyle destekli ilk fabrika olma özelliğini 
taşıyor. Aynı zamanda sunduğu 100’den fazla 

MESS Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Özgür Burak Akkol, “Sahip 
olduğu özelliklerle Türkiye’de 
tek, dünyada ise sayılı örnek 
arasında yer alan merkezimizi 
etkinlik aracılığıyla küresel 
arenada tanıttık. Lansmanla 
hem metal sanayimiz hem de 
ülkemizin dijital dönüşümü 
konusunda bölgedeki lider 
konumunu tüm dünyaya 
göstermiş olduk” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM
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üretim senaryosuyla da dünyadaki 
en gelişmiş dijital fabrika. Dijital 
fabrikamız, gerçek üretim  
tesislerinde kullanılan kontrol 
sistemiyle entegre edilmiş, dünyadaki 
ilk sanal demir-çelik tesisine de sahip”

► 5 YILDA 2 MİLYON SAAT EĞİTİM
Akkol, “MESS olarak, Türkiye’nin 

en geniş ve kapsamlı Sanayide Dijital 
Dönüşüm eğitim programını sunuyoruz. 
Şirket üst yöneticisinden operatöre, 
mühendisinden işçisine 5 yılda  
250 bin kişiye toplam 2 milyon saatten 
fazla eğitim vereceğiz. Teknolojiyi, 
akademiyi, girişimcileri, araştırma 
enstitülerini kapsayan, en güçlü 
ekosistemi de üyelerimize sunuyoruz. 
Oluşturduğumuz platformda üyelerimizi, 
dünya çapında başarılara imza atmış 
40’tan fazla teknoloji ve çözüm 
sağlayıcısıyla bir araya getiriyoruz” dedi.

► MEXT’İN DÜNYA  
LANSMANI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS), dijital dönüşüm ve yetkinlik 
merkezi olan MEXT’in dünya lansmanını 
‘Business Insider Global Trends 
Festival’de gerçekleştirdi. 

İş dünyasının sayılı arasında yer alan 
etkinlik, bu yıl 19-23 Ekim tarihleri 
arasında online olarak düzenlendi. 
Tüm dünyadan iş insanları, girişimciler, 
akademisyenler, analistler kısaca iş 
dünyasının trendlerini takip eden geniş 
bir kitle tarafından izlenen etkinlikte, 
MEXT dünya sahnesine çıktı.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı 
Akkol’un konuşmacı olarak katıldığı 
etkinlik, dünya nüfusunun  yüzde 
70’ine sahip 40’dan fazla ülkeden 
katılımcılarca izlendi. Bu özel 
oturumunda, teknoloji merkezi 
MEXT’in kuruluş aşamasındaki 
yolculuğu, hedefleri, verdiği hizmetler, 
ulusal ve uluslararası çapta sahip 
olduğu ilkler tüm dünyaya anlatıldı. 
Lansmanla ülkemizin dijital dönüşüm 
konusunda bilgi ve birikiminin ortaya 
konduğunu kaydeden Akkol “Ülkemiz 
Avrupa ve Asya kıtaları arasında eşsiz 
bir coğrafi konuma sahip. Lansmanla 
Türkiye’nin, coğrafi avantajını dijital 
dönüşüm alanındaki deneyim ve 
bilgisiyle birleştirerek bölge  
ülkelerine öncülük yapacak güçte 
olduğunu gösterdik” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

MEXT ilkleriyle dikkat çekiyor
► Dünyanın en büyük dijital 

dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi.
► Tüm MESS üyelerine ücretsiz 

verilen ‘dijital olgunluk değerlendirmesi’ 
hizmeti, dünyadaki en büyük  
‘sanayide dijital dönüşüm’ çalışması. 

► Dünya Ekonomik  
Forumuna (WEF) dünyada  
üye olan ilk işveren sendikası.

► Satış tahminleme ve tedarik 
zincirinden, üretim sistemleri ve kalite 
yönetimine kadar uçtan uca entegre 
Türkiye’deki ilk dijital üretim tesisi.

► Üretim uygulama çeşitliliği 
açısından dünyadaki en  
gelişmiş dijital fabrika.

► Dünyada ilk kez, gerçek üretim 
tesislerinde kullanılan kontrol sistemi ile 
entegre edilmiş, sanal demir-çelik tesisi.

► Türkiye’nin 5G teknolojisi  
ile destekli ilk üretim atölyesi.

► Türkiye’de sanayide dijital 
dönüşüm için yeni uygulama 
geliştirmeye yönelik, girişimci ve 

üniversite araştırmacılarına destek 
verebilen, en esnek dijital alt yapı.

► Türkiye’deki ürün çeşitliliği  
en yüksek, görüntü işleme  
ile otomatik parça toplama istasyonu.

► Türkiye’de ilk kez devreye  
alınan, dijital uygulama geliştirmeye  
en açık ve gelişmiş 5 eksenli  
tornalama ve freze tezgahı.

► Türkiye’de ilk kez  
kullanılan otonom ve  
kolaboratif çalışma platformu.

► Türkiye’deki hammadde  
olarak plastik enjeksiyon granüllerini 
kullanan ilk 3 boyutlu yazıcı.

► Türkiye’de ilk kez  
akıllı iş istasyonu kullanımı.

► Üretim hattı sonunda  
ürün kalitesini akustik ve titreşim 
sensörleriyle gerçek zamanlı toplayıp 
değerlendiren Türkiye’deki ilk yazılım.

► Türkiye’de, operatöre  
gerçek zamanlı geribildirim yapan  
ilk akıllı eldiven uygulaması.

Boston Dynamics’in dünyaca  
ünlü Spot isimli robot köpeği, 

yapay zekâ destekli robotik uygula-
maların en iyi örneği Türkiye’de  
ilk defa ve sadece MEXT’te.

Avrupa’da ilk kez MEXT’te bulu-
nan SPOT, üyeler ile geliştirilecek 
yeni kullanım senaryoları ile sanayi-
ye  katkı sağlayacak. Özellikle zorlu 
fiziksel koşullar altında sürdürülen ve 
çalışan sağlığını tehdit eden uygu-
lamalar, SPOT ile uzaktan kontrol 
edilerek çok daha kısa sürede ve 
güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra, üzerine enteg-
re kamera ve sensörler yardımıyla 
üretim tesislerinde sürekli kontrol 
sağlayarak, devrilmiş bir varili ya 
da tehlikeli madde sızıntısını hatta 
düzensiz çalışan bir makineyi  
anlık olarak tespit edebilecek.

Yerli geliştiriciler, SPOT’u farklı 
alanlarda kullanmak adına özel 
senaryolar ve otonom görevler prog-
ramlayarak, MESS üyelerinin ihtiyaç 
duydukları uygulamaları Türkiye’de 
ilk defa MEXT çatısı altında sanayi-
nin hizmetine sunabilecekler.

Robot 
köpek
Spot
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM

MEXT’de hangi uygulamalar var?
MEXT, Türkiye’nin en son teknolojiyle donatılmış, 

en büyük ve en inovatif teknoloji merkezi olma 
özeliğini taşıyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS) tarafından Endüstri 4.0’ın yarattığı dijital 
dönüşüm sürecinde üyelerini desteklemek amacıyla 
hayata geçirilen MEXT, dünya çapında tanınan 30’u 
aşkın teknoloji sağlayıcı ile üniversiteleri ve çeşitli 
kuruluşları aynı ekosistem için bir araya getiriyor. 

2019’un Eylül ayında Dünya Ekonomik Forumu 
(World Economic Forum-WEF) tarihinde platform 
üyeliğine kabul edilen ilk işveren sendikası olan  
MESS, 2020 yılında söz konusu iş birliğini bir üst 
seviyeye taşıyarak, teknoloji merkezi MEXT ile  
WEF’in “Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri  
Ağı”na (Center for the Fourth Industrial Revolution  
Network-C4IR) katıldı. İmzalanan anlaşma 
kapsamında Türkiye’yi ve MESS üyelerini C4IR’nin 
San Fransisco’daki merkezinde temsil etme hakkını 
elde eden MESS, bu sayede dünyadaki tüm teknolojik 
gelişmelerden ilk elden haberdar olacağı gibi, aynı 
zamanda teknolojik uygulamaların yaygınlaştırılmasına 
yönelik özel projeler de geliştirebilecek. 

► MEXT HİZMETLERİ 
Yetkinlik Geliştirme: MESS üyesi kuruluşlardaki 
çalışanların dijital yetkinliklerini geliştirmelerini sağ-

layacak eğitim programları MEXT’in öncelikli faaliyetleri 
arasında yer alıyor. En üst düzeyden operatörlere kadar 
farklı kademelerden çalışanları kapsayacak şekilde 
farklı eğitim programları tasarlanıyor. Dünya çapında 
lider olan üniversitelerle iş birliği yapılıyor. Onların 
yönlendirmeleri doğrultusunda eğitim içerikleri, meto-
dolojileri, süreleri ve hedef çıktıları belirleniyor. Dünya 
çapında lider kurumların eğitmenleri tarafından yılda 30 
bin çalışana toplamda 350 binden saatten fazla eğitim 

verilecek. Eğitimler; yurtdışında, işyerlerinde,  
sınıf içinde olduğu gibi online olarak da verilebilecek. 

Dijital Fabrika: MEXT’te yer alan dijital fabrikada 
en gelişmiş uygulama, üretim biçimleri ve  

çözümler yer alacak. Üye işyerlerimizin çalışanları,  
yeni üretim sistemlerini uçtan uca deneyimleme  
fırsatı edinecek. Dijital fabrikadaki 2 üretim hattı 
için hazırlanan 70’den fazla dijital üretim kullanım 
senaryosunu kendi sistemlerine uygun hale  
getirebilecek fikirler geliştirebilecekler.

Değerlendirme: MEXT, kapsamı ve sunduğu 
hizmetlerle, sanayimizin dijital dönüşümünde ve 

MESS üyelerinin rekabet gücünde önemli sıçrama 
yaratacak. MESS üyesi işyerleri dijital dönüşümün 
hangi aşamasında olduklarını tespit eden bir röntgen 
çektirebilecekler. Ardından kendilerini bu alanda 
nasıl ilerletebileceklerine ilişkin bir yol haritasına 
sahip olacaklar. MESS, bu hizmet için Avrupa’nın 
en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme 
organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü ile çalışıyor. 
Fraunhofer Enstitüsü uzmanları MESS üyelerinin dijital 
dönüşümde hangi aşamada olduklarını inceleyecek  
ve ilerleme planı çıkaracaklar. Her iki yılda bir 
tekrarlanacak bu yönlendirmeler ile üye işyerlerinin 
gelişimi sürdürülebilir şekilde takip edilecek.

Ekosistem: MEXT, dünya çapında en başarılı 
şirket ve kurumları bir araya getiren canlı ve aktif 

bir ekosistem olarak da hizmet verecek. MESS üyeleri, 
dönüşüm süreçlerinde şirket ve kurumlarla bilgi alışverişi 
yapma fırsatı elde edecek. Hizmet kalitesi ve marka 
bilinirliği ile öne çıkmış ama üye işyerlerinin çalışma fırsatı 
bulamadığı dünya çapında kurumlar, MEXT’te bir araya 
gelecek. 30’dan fazla teknoloji, çözüm sağlayıcı ve eğitim 
kurumundan oluşan canlı bir ekosistem oluşacak. ●
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OKU-YORUM

Man’da uzmanlaştı, ‘Devrim’in ilk kaynak mühendisi oldu
Türk Sanayiinin Birleştiren Gücü-Halil Kaya Gedik/ Nurten Yalçın Erus/Biyografi/Gedik Üniversitesi Yayınları

Yakın tarihimizde “Limancı Hamdi” 
veya “İktisatçı Hamdi” diye de bilinen Ah-
met Hamdi Başar, 1897 yılında İstanbul’da 
doğdu. İkinci Meşrutiyet döneminden 27 
Mayıs askeri darbesine uzanan süreçte 
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik gelişmele-
rine tanıklık etmiş ve hatta yaşanan bazı 
olayların içinde bizzat yer almış bir fikir ve 
eylem adamıdır. Ülkemizde “milli burjuvazi 
yaratma” çabalarının en önemli aktörlerinden olan Ahmet 
Hamdi; gençlik yıllarında gazetelerde ve özellikle Ticaret-i 
Umumiye Mecmuası, Türkiye İktisat Mecmuası, Kooperatif 
ve Barış Dünyası gibi dergilerde yazılar yazdı. Atatürk’ün 
“Hayalperest” diye isimlendirdiği Ahmet Hamdi yaşadığı her 
dönemde iktidarla ilişkiler kurmuş, ancak düşüncelerine ters 
düştüğü anda ise iktidar ile arasına mesafe girmiştir. Buna 
rağmen hiçbir zaman fikirlerinden vazgeçmemiş olması, 
yakın tarihimizde pek rastlanmayan samimiyetini göster-
mektedir. Bu tutumudur ki, Ahmet Hamdi’yi her zaman ‘ikbal 

kapılarından” uzak tutabilmiştir.
Ahmet Hamdi’nin yıldızı 1930’da parlar. 

Ama bir süre sonra Atatürk’le araları açılır. 
Daha sonra Ahmet Hamdi’yi Demokrat Parti’nin 
kuruluş sürecindeki demokrasi heyecanı içinde 
görürüz. Bu heyecan onu 195O’de TBMM’ye 
kadar götürür. Ne var ki, DP’nin güçlü liderliğiy-
le yolları çok çabuk ayrılacaktır.  
Ardından bir askeri darbenin, 27 Mayıs’ın 

yanında yer alır. Ahmet Hamdi 27 Mayıs’ı, DP iktidarının  
baskısına karşı bir umut ve kurtuluş kapısı olarak görür. Fa-
kat 27 Mayıs’a beslediği umudu da kısa sürede söner gider.

İşte Murat Koraltürk’ün, Ahmet Hamdi Başar’ın 1962-
1971 yılları arasında neredeyse tek başına çıkarmış olduğu 
Barış Dünyası dergisinde tefrika ettiği hatıralarını derleyerek 
yayına hazırladığı Ahmet Hamdi Başar’ın Hatıraları’nda, 
İkinci Meşrutiyet’ten 27 Mayıs 1960 sonrasına kadar  
uzanan süreçte “yalnız bir fikir adamı”nın tüm iniş  
çıkışlarıyla yaşamı ve düşünsel mücadelesi yer almaktadır.

‘İkbal kapıları’ndan uzak duran ‘Hayalperest’ İktisatçı Hamdi’nin hatıraları
Ahmet Hamdi Başar’ın Hatıraları 1 / Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Tek Parti Dönemi “Gazi Bana Çok Kızmış…”  
Cilt 1/730 sayfa,  Ahmet Hamdi Başar’ın Hatıraları 2 / Demokrasiye Geçiş, DP İktidarı ve 27 Mayıs “Yine Hayal  
Aleminde Uçuyorum...” Cilt 2 / Tarih-Anı / 730 sayfa / İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Firuzan Gürbüz Gerhold’un kaleme aldığı 
‘Toprağı Altın Eden Adam’ kitabı  İbrahim 
Polat Holding’in kurucusu ve Yönetim Ku-
rulu Başkanı İbrahim Polat’ın hayat hikaye-
sini anlatıyor. 1931’de Erzurum’un Aşkale 
ilçesinde doğan İbrahim Polat, genç yaşta 
inşaat müteahhitliğine başladı. İstanbul’da 
çok sayıda bina yapan Polat, 1972’de 
İzmir’de Ege Seramik Fabrikalarını kurdu.  
1993’te İstanbul Polat Renaissance Hotel 
ile Turizm Sektörüne giriş yapan İbrahim 
Polat, işadamlığı ve girişimciliği yanında 

sosyal yardım ve yatırımlara da önem verdi. 
Derslerle dolu, altı çizilecek ilginç öykülerin 
yer aldığı kitapta; Ege Seramik’ten zorun-
lu olarak balıkçılığa uzanan, müteahhitlik 
yıllarından turizm sektörüne uzanan zorlu, 
hep çalışmakla geçen bir portre ele alınıyor. 
Kitapta, İbrahim Polat Holding kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat’a ait 
özlü sözler de yer alıyor. Sosyal ve kültürel 
amaçlı birçok vakıfta kurucu üye olarak yer 
alan Polat, evli ve 3 çocuk babası olup, 
‘Alnımın Teri’ adlı kitabı bulunmaktadır.

Derslerle dolu, altı çizilecek ilginç öykülerin yer aldığı bir yükseliş kitabı
Toprağı Altın Eden Adam-İbrahim Polat /  Firuzan Gürbüz Gerholt / Lal Kitap /İş-ekonomi/304 sayfa

Gedik Holding ve İstanbul Gedik 
Üniversitesi kurucusu Halil Kaya 
Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan, 
Nurten Yalçın Erus’un kaleme aldığı  
‘Türk Sanayiinin Birleştiren Gücü’ 
biyografi kitabının tanıtımı, renkli bir 
davetle yapıldı. Gedik Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı ve İstanbul Gedik 
Üniversitesi mütevelli Heyet Başkanı 
Hülya Gedik’in ev sahipliğindeki 

organizasyona, Tahsin Öztiryaki, Tuba Yazıcı, Zeki 
Sarıbekir, Çetin Tecdelioğlu, Gülden-Yılmaz Yılmaz ve 
Murat Kolbaşı gibi iş dünyasının önde gelen isimleri 
katıldı. Açık havada sınırlı davetli grubuyla yapılan 
etkinlikte, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat 

edildiği görüldü. ‘Türk Sanayiinin Birleştiren Gücü’, 
Gedik’in sanayiciliğine, liderliğine, girişimciliğine, eğitim 
aşkına, paylaşımcılığına ve iyilikseverliğine dair başarı 
sırlarını paylaşıyor. Halil Kaya Gedik, 1953’te İstanbul 
Yıldız Teknik Okulu Makine Teknikerliği Bölümü’nden 
mezun oldu. Eğitimine Almanya Staatliche Universitat 
Konstanz’da devam ederek makine mühendisliği 
diplomasını aldıktan sonra Alman Kaynak Cemiyeti 
DVS’ de, Uluslararası Kaynak Mühendisliği Programı’nı 
tamamladı ve bu alanda uzmanlaştı. Almanya’daki 
eğitimi süresince MAN fabrikasının çeşitli bölümlerinde 
çalışan Gedik, profesyonel çalışma hayatına 1957’de 
Eskişehir Devlet Demiryolları Fabrikaları Kaynak 
Grubu’nda başlamış, 60′lı yılların başında Türkiye’nin ilk 
yerli otomobili olan “Devrim” projesinde görev almıştır.
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‘İkbal kapıları’ndan uzak duran ‘Hayalperest’ İktisatçı Hamdi’nin hatıraları

Derslerle dolu, altı çizilecek ilginç öykülerin yer aldığı bir yükseliş kitabı

OKU-YORUM

ARİF ESEN
aesen@sanayicidergisi.com.tr

12 Kasım 2019 tarihinde Altınbaş 
Üniversitesi, Çelebi Stratejik Danışmanlık A.Ş. 
ve Türkiye Bilişim Vakfı paydaşlığında “Dijital 
Yönetim ve Kırılma” başlıklı bir konferans 
düzenlenmişti. Konferans, dijital dönüşümün 
yaşamın her alanında “kırılma” ve “çökme” 
yarattığı ve bu kırılmaların dezavantajlarına 
karşılık insana, reel sektöre ve ülkelere  
büyük avantajlar sağladığı gerçeğini tartışmak 
amacıyla yapılmıştı. Eski bakanlardan Prof. 
Dr. Işın Çelebi’nin Koordinatörlüğünü yaptığı 
bu konferansta sunulan tebliğler, “Gelecek 
Nasıl Olacak? – Dijital Yönetim, Kırılma & 
Yeni Bir Dünya Düzeni” başlığıyla  

bir kitapta toplandı ve kitabın tanıtımı 
gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında kitabın 
içeriği anlatılırken dijital dönüşümle birlikte 
dünyayı ve Türkiye’yi bekleyen tehlikelere 
dikkat çekildi. Kitabın tanıtım toplantısında 
konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Çağrı Erbaş, “Dijital egemenlik olmadan 
ulusal egemenlik olmaz” dedi. Eczacıbaşı 
Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, 
projenin içinde yer almaktan gurur  
duyduğunu belirterek “Dijital Yönetim, 
Kırılma&Yeni Bir Dünya Düzeni kitabı 
koronavirüs salgını sonrası yönetimlere  
yol gösterici bir rehber olacak” dedi.

Koronavirüs salgını sonrası yönetimlere yol gösterici bir rehber
Gelecek Nasıl Olacak?- Dijital Yönetim, Kırılma&Yeni Bir Dünya Düzeni / Koordinatör: 
Prof. Dr. Işın Çelebi/ Yönetim-Ekonomi/Altınbaş Üniversitesi Yayınları/248 sayfa.

21. Yüzyılda herkese yetecek kadar iş 
olacak mı? Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı (TTGV), uzmanların teknolojik 
işsizlik olarak adlandırdığı senaryonun 
tarihsel dönüşümünü ve geleceğini konu 
alan ekonomist Dr. Daniel Susskind 
tarafından yazılan “A World Without 
Work” adlı kitabı “Çalışılmayan Bir Dünya” 
başlığıyla Türkçeye kazandırdı. Oxford 
Üniversitesi öğretim üyesi Susskind, 
teknolojinin özellikle de yapay zekanın 
çalışma ve toplum üzerindeki etkisini 
araştırıyor. Dr. Susskind kitabında, 
bundan birkaç kuşak önce neredeyse 
tüm insanların yoksulluk sınırında 

yaşadığını, insanlığın en büyük derdinin 
geçim sıkıntısı olduğunu, bu yüzyılda ise 
maaşlı işler temeline dayanmayan yeni 
bir güvenlik çağı yaratmak gerektiğini 
savunuyor. Bunu yapmaya bugünden 
başlanması gerektiğinin altını çizen 
Dr. Susskind, “Daha az işin olacağı bir 
dünyanın ortaya çıkmasının tam olarak  
ne kadar süreceğini bilmesek de,  
bu yolda olduğumuzun somut göstergeleri 
ortada. Eşitsizlik, belirsiz bir gelecekte 
gizlenmiş problemler olmaktan çıktı. 
Geleneksel kurumlarımızı ve yaşam 
tarzlarımızı sınamaya başladılar.  
Buna nasıl bir çözüm bulacağız” diyor. 

Daha az işin olacağı bir dünyada gizlenmiş sorunlara çözüm arayışı
Çalışılmayan Bir Dünya /Daniel Susskind/Tekonoloji-İşsizlik/TTGV ve Optimist Yayınları/357 sayfa

Yapay Zeka Çağında Rekabet 
kitabının yazarları, “Ekonomimiz ve 
toplumumuz açısından önemli bir 
dönemden geçiyoruz. Dijital ağlar 
ve yapay zekâ dünyamızı giderek 
daha fazla ele geçirdikçe, şirketlerin 
tabiatında ciddi bir dönüşüme tanık 
oluyoruz. Bu dönüşüm ölçek, kapsam 
ve öğrenme becerileri üzerindeki 
geleneksel kısıtlamaları ortadan 
kaldırıyor ve hem büyük fırsatlar 
hem de olağanüstü dalgalanmalar 
yaratıyor. Ancak ortaya çıkan bu 
dijital otomasyona rağmen, görünüşe 
göre yönetim sorununu henüz 
aşabilmiş değiliz. Teknolojinin (ya da 

teknoloji uzmanlarının) tek başlarına 
çözemeyeceği kadar büyük, karmaşık 
ve değişken zorluklar söz konusu. Bu 
değişim döneminde liderlik etmek, tam 
teşekküllü şirketlerden yeni girişimlere, 
düzenleyici kurumlardan topluluklara 
dek her türlü organizasyonu idare 
etmek yeni bir idari sağduyu anlayışını 
gerektirecek” diyorlar. İşte Harvard 
İşletme Fakültesi öğretim üyesi, 
Teknoloji ve Otomasyon Biriminin 
Başkanı Prof.  Marco Iansiti ve aynı 
işletme okulundan Harvard Üniversitesi 
İnovasyon Bilimleri Laboratuvarı 
kurucusu Prof. Karim R. Lakhani kitapta 
bu sağduyu anlayışını anlatıyorlar.

Teknolojinin çözemeyeceği kadar büyük, karmaşık ve değişken zorluklar nasıl aşılacak?
Yapay Zeka Çağında Rekabet - Algoritmaların ve Ağların Yönettiği Bir Dünyada Strateji ve Liderlik/Marco 
Iansiti-Karim R. Lakhani/Çeviren: Taner Gezer/AirACT Yayınları/Yönetim -İş Geliştirme- Kalite/296 sayfa
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TOBB KASIM-ARALIK 2020 / OCAK-ŞUBAT 2021 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON

11.11.2020 14.11.2020 Otel Tasarım Uluslararası Yapex InnDesign, Otel Yapıları, Tasarım Fuarı N.Hikmet Kongre Merkezi Akdeniz Reklamcılık
12.11.2020 15.11.2020 Turizm Travelexpo Ankara 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ATO Kongre ve Sergi Sarayı  Atis Fuarcılık A.Ş.
12.11.2020 15.11.2020 Tarım, Seracılık 6. Tarım, Seracılık, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı K.Manmaraş Fuar Merkezi ECR Fuarcılık Ltd. Şti.
18.11.2020 21.11.2020 İnşaat, Mobilya MÜSİAD EXPO 2020  Müsiad Ticaret Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 
18.11.2020 21.11.2020 Ayakkabı Yan Sanayi Aysaf  24. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Pozitif Fuarcılık A.Ş.
18.11.2020 21.11.2020 Hidrolik, Pnömatik, HPKON 2020 -  Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarı TMMOB Tepekule Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 
19.11.2020 22.11.2020 Tarım ve Hayvancılık  16. Göller Bölgesi- Tarım ve Hayvancılık Fuarı Gökkubbe Kongre Merkezi Detay Fuarcılık 
19.11.2020 22.11.2020 Güzellik Beauty Çukurova EXPO Tüyap Adana Fuar Merkezi Start Fuarcılık
21.11.2020 29.11.2020 Yayıncılık, E-Yayıncılık Mersin Kitap Fuarı CNR Expo Mersin  Pozitif Fuarcılık A.Ş.
25.11.2020 28.11.2020 Sera, TarımTeknolojileri Growtech 2020 20.Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri Fuarı Antalya Fuar Merkezi  UBM İstanbul Fuarcılık
25.11.2020 28.11.2020 Elektrik, Elektronik, “Otomasyon Fuarı 2020 Bursa 18. Uluslararası Elektrik Fuarı Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
25.11.2020 28.11.2020 Bayilik 18. Bayim Olur Musun?  Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi  Medya Fors Fuarcılık
25.11.2020 28.11.2020 Gıda Food İstanbul 2020 İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
25.11.2020 28.11.2020 Gıda Worldfood İstanbul 2020 28.Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Tüyap Fuar  Merkezi HYVE Fuarcılık
25.11.2020 28.11.2020 Metal İşleme 19.Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Fuarı  Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık 
25.11.2020 28.11.2020 Sac, Boru, Profil,  12.Uluslararası Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri Fuarı Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
26.11.2020 29.11.2020 Tarım Hayvancılık Çorum Tarım Fuarı 2020 - Çorum Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Çorum Fuar Alanı Atlas Uluslararası Fuarcılık
28.11.2020 06.12.2020 Kitap ve Süreli Yayın 25.İzmir Kitap Fuarı İzmir Kültürpark Fuar Alanı Tüyap Tüm Fuarcılık
02.12.2020 04.12.2020 Demiryolu, Raylı Sistemler 1. Demiryolu Endüstrisi, Altyapı ve Teknolojileri Fuarı Tüyap Eskişehir Fuar Merkezi Modern Fuarcılık
02.12.2020 05.12.2020 Plastik Makineleri 30.Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 
02.12.2020 05.12.2020 Entegre Tesis  Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri, Ürün ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Tepe Fuarcılık
03.12.2020 05.12.2020 Turizm Travel Turkey İzmir 14.Turizm Fuar ve Konferansı Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık
03.12.2020 06.12.2020 Hotel Cafe ve Restoran Türkiye Turizm Tedarik Fuarı Armas Luxury Resort Aktüel Expo Fuarcılık
08.12.2020 09.12.2020 Yerli Market Haftası Fuarı Yerli Üretici ve Tüketicilerin İş Geliştirmelerini Sağlamak WOW İstanbul Hotels Pin Fuarcılık 
09.12.2020 12.12.2020 Ayakkabı Gapshoes 31.Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı  OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım
10.12.2020 13.12.2020 Teknoloji Verimlilik, Teknoloji, Savunma Sanayi, Bilgi Teknolojileri Fuarı ATO Kongre ve Sergi Sarayı Likapa Fair Fuarcılık 
10.12.2020 13.12.2020 Maden Arama 9.Maden Türkiye Uluslararası Madencilik, Makine  Ekipmanları Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
10.12.2020 14.12.2020 Hayvancılık Kırklareli 1. Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı Kırklareli Kapalı Pazar Renkli Fuarcılk
11.12.2020 14.12.2020 Deri Konfeksiyon TDK Deri ve Kürk Moda Şov Kaya Palazzo Golf Resort Otel TDK Fuarcılık
16.12.2020 20.12.2020 Çağdaş ve Güncel Sanat Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı  Lütfi Kırdar Sergi Sarayı  İkon Fuarcılık 
17.12.2020 20.12.2020 Tarım 4. Expomen Agro Hayvancılık Et ve Süt, Tarım Fuarı Fuar Menemen Elit Fuarcılık 
17.12.2020 20.12.2020 Cami Yapı Ekipmanları  10. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı Merinos Fuar Alanı Proaktif Fuarcılık
18.12.2020 27.12.2020 Eğitim Şanlıurfa Eğitim ve Kitap Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Start Fuarcılık
19.12.2020 27.12.2020 Kitap ve Süreli Yayınlar 39.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı  Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 
23.12.2020 26.12.2020 Kitap, Eğitim, Sanat Çanakkale 2. Kitap, Eğitim Ve Sanat Fuarı Kıvanç Kaşıkçı Pazar Alanı Agonya Fuarcılık
23.12.2020 27.12.2020 Mobilya,  Denizli 2020 Yatak Baza, Dekorasyon, Gelinlik, Makina Fuarı EGS Kongre Merkezi 4M Fuar Organizasyon
12.01.2021 15.01.2021 Otel Ekipmanları 32. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı   Antalya Fuar Merkezi Anfaş Antalya Fuarcılık
12.01.2021 15.01.2021 Gıda ve İçecek 28. Uluslararası Gıda  ve İçecek İhtisas Fuarı Antalya Fuar Merkezi Anfaş Antalya Fuarcılık
13.01.2021 16.01.2021 Hazır Giyim JUNIOSHOW Bursa 15. Uluslararası Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Fuarı TÜYAP Bursa Kongre  Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
13.01.2021 16.01.2021 Anne Bebek 39. Uluslararası  İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi UBM İstanbul Fuarcılık
14.01.2021 16.01.2021 Eğitim İZEF “1. İzmir Eğitim Fuarı İzmir Fuar Alanı -Kültürpark İZFAŞ İzmir Fuarcılık
15.01.2021 16.01.2021 Hizmet Sektörü  Suudi Arabistan Şirketleri ve Hizmetleri Fuarı WOW İstanbul Hotels Asya Fuarcılık
19.01.2021 22.01.2021 Evlilik IF Wedding Fashion İzmir “15. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
19.01.2021 21.01.2021 Deri Giyim Leather & More İzmir  “4. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
21.01.2021 23.01.2021 Deri Giyim  3. Leshow İstanbul Uluslararası Deri & Moda Fuarı İstanbul Kongre Merkezi Türkel Fuarcılık
21.01.2021 24.01.2021 TUDEX Dekorasyon, İnşaat, Turizm İhtiyaçları, Gastro Ekipmanları Herodot Fuar Merkezi Halikarnas Fuarcılık
26.01.2021 31.01.2021 Mobilya ISTMOB İstanbul Mobilya Fuarı Tüyap Fuar Merkezi MOS Fuarcılık 
26.01.2021 31.01.2021 Ofis Mobilyası CNR İMOB 2021 - İstanbul Mobilya Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
28.01.2021 31.01.2021 Gıda Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Aydın Tariş  Teşhir Salonu Kobi Fuarcılık
28.01.2021 31.01.2021 Evlilik “EV’leniyoruz 2021 Samsun 5. Evlilik Hazırlıkları Fuarı Tüyap Samsun Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
03.02.2021 06.02.2021 Tüketim Horeca Fair Uluslararası 3. Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda, Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir GL Platform Fuar
03.02.2021 07.02.2021 Evlilik  Biz Evleniyoruz - Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı Sabancı Cam Piramit Detay Fuarcılık
03.02.2021 06.02.2021 Hazır Giyim Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı Adana Kongre Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık
04.02.2021 07.02.2021 Temizlik Avrasya Temizlik ve Bakım Fuarı Yenikapı Avrasya G.Merkezi OTF Fuarcılık
06.02.2021 14.02.2021 Kamp Malzemeleri “OUTDOORİST Doğa Sporları, Su Sporları, Ekipmanları Fuarı” Tüyap Fuar ve K.Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
06.02.2021 14.02.2021 Karavan “KARAVANİST İstanbul Karavan, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Tüyap Fuar ve K.Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
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BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON

09.02.2021 13.02.2021 Mutfak ve Catering  HOSTECH BY TUSID 2021 Otel, Restoran, Gastronomi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
10.02.2021 13.02.2021 Turizm EMITT 2021 25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Tüyap Fuar ve K. Merkezi HYVE Fuarcılık
10.02.2021 13.02.2021 Giyim Linexpo İstanbul İç Giyim ve Çorap Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Fom Fuar Organizason
11.02.2021 14.02.2021 Tekstil ISMOB- Mobilya Dekorasyon Ev Tekstili ve İhtiyaçları Fuarı Gökkubbe Kongre Merkezi KG Ekip Fuar 
13.02.2021 21.02.2021 Denizcilik Boat Show Eurasia Tekne ve Tekne Ekipmanları Fuarı Viaport Marina Tuzla Via Fuarcılık
16.02.2021 20.02.2021 Tarım 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir Orion Fuarcılık
16.02.2021 21.02.2021 Mobilya “Eskişehir Mobilya Fuarı 2021 Mobilya, İç Mimari, Halı Fuarı” Tüyap Eskişehir F.Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
17.02.2021 21.02.2021 Evlilik Güneyege 3. Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Anne ve Bebek Fuarı Milas Tariş Fuar Merkezi Expoline Fuarcılık
17.02.2021 19.02.2021 Kadın Giyim  LifeStyle Türkiye - Kadın Hazır Giyim Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Federal Fuar ve K. Yönetimi
17.02.2021 21.02.2021 Ofis Malzemeleri “İstanbul Kırtasiye - Ofis 5. Uluslararası Okul, Kırtasiye, Kağıt Fuarı” Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
18.02.2021 20.02.2021 Gıda TURFOOD / 3. BURSA Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Atatürk Kongre Merkezi Merinos Network Fuarcılık
18.02.2021 21.02.2021 Tarım Mersin Agrodays - 16. Mersin Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı  CNR Expo Mersin Yenişehir  Pozitif Fuarcılık 
18.02.2021 21.02.2021 Kitap 2. İstanbul Sanat Antika ve Kitap Fuarı İstanbul Kongre Merkezi Demos Endüstri Fuarcılık
20.02.2021 28.02.2021 Denizcilik “Avrasya Boat Show 2021 İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
20.02.2021 28.02.2021 Kamp Camp & Caravan Istanbul 2021 İstanbul Fuar Merkezi  Pozitif Fuarcılık
23.02.2021 23.02.2021  Eğitim Yurtdışında Eğitim Kurumları ve Eğitim Programları  Sheraton Ankara Study Expo Fuarcılık
24.02.2021 27.02.2021 Park Bahça Adana Kent 2021 12. Belediye İhtiyaçları Kent Mobilyaları Fuarı Tüyap Adana Fuar Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık
24.02.2021 27.02.2021 İnşaat Adana İnşaat 2021 14. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri Fuarı Tüyap Adana Fuar Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık
24.02.2021 27.02.2021 Isıtma Soğutma “ADANA IHS 2021 13. Isıtma, Soğutma, Havalandırma Fuarı Tüyap Adana Fuar Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık
24.02.2021 28.02.2021 Tarım ve Hayvancılık “Kayseri Tarım Fuarı Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Kayseri OSB-Tüyap F. Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
25.02.2021 28.02.2021 Tarım ve Hayvancılık Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Start Fuarcılık
25.02.2021 28.02.2021 Tarım Kayseri Tarım Fuarı ve Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı Dünya Ticaret Merkezi Atlas Uluslararası 
25.02.2021 27.02.2021 Tekstil 18. Uluslararası  İstanbul İplik Fuarı  Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
25.02.2021 28.02.2021 Hafif Binekler  Motosikletler, Bisikletler, Aksesuarlar, Tuning,  Bayiler Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Messe Frankfurt İstanbul 
25.02.2021 25.02.2021 Studyexpo Yurtdışı Eğitim Eğitim Kurumları ve Eğitim Programları Hilton İzmir Otel Study Expo Fuarcılık
25.02.2021 27.02.2021 Otomotiv Bus Show Otobüs, Midibüs, Minibüs Üretimi, Teknolojileri Fuarı Tüyap Bursa K. Merkezi  Tüyap Bursa Fuarcılık
26.02.2021 07.03.2021 Kitap 5. Isparta Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar   AS Fuarcılık Hizmetleri 
27.02.2021 27.02.2021 Eğitim Studyexpo Yurtdışı Eğitim Kurumları ve Eğitim Programları Hilton İstanbul Bosphorus Study Expo Fuarcılık
28.02.2021 28.02.2021 Eğitim Studyexpo Yurtdışı Eğitim Kurumları ve Eğitim Programları Dedeman Bostancı Hotel  Study Expo Fuarcılık

 KASIM-ARALIK 2020 / OCAK-ŞUBAT 2021 YURTDIŞI FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON

10.11.2020 13.11.2020 Elektrik Elektronik Electronica 2020 : 28.Elektronik Üretim Teknolojileri Fuarı Münih Messe Munchen
10.11.2020 12.11.2020 Endüstriyel Ekipman FHC, Food & Hotel China : Lokanta donatımlar, Büyük mutfak teçhizatları Fuarı Sangay HK Hong Kong
10.11.2020 12.11.2020 Gıda FHC CHINA : Çin Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı Sangay Chinaallworld
10.11.2020 12.11.2020 Havacılık Dubai Helishow : Helikopter Teknolojileri Fuarı Dubai Mediac Communications
10.11.2020 13.11.2020 Kozmetik Cosmoprof Asia : Parfümeri ve Kozmetik Fuarı Hong Kong Ubm Asia
10.11.2020 13.11.2020 Makina ve Teknik Metaltech Malaysia : Metal İşleme, Kaynak Teknolojisi Fuarı Kuala Lumpur Trade Link 
10.11.2020 12.11.2020 Otomotiv ve Yan Sanayii Global Automotive Components and Suppliers : Otomotiv Parçaları Fuarı Stuttgart UK Media & Events
11.11.2020 12.11.2020 Boya ve Kimyasal Chemspec Europe : Genel ve Özellikli Kimyasallar Fuarı Köln Mackbrooks 
11.11.2020 13.11.2020 Elektrik Elektronik Led & Oled : 17. Uluslararası Aydınlatma ve Led ürünleri Fuarı Seul Expo Global
11.11.2020 13.11.2020 Ev Tekstili JAPANTEX 2020 : 39.Ev Tekstil Fuarı Tokyo JETRO
11.11.2020 15.11.2020 Tarım Hayvancılık Eima 2020 : Uluslararasi Tarim ve Bahce Makinalari Fuarı Bologna Bologna Fiere
12.11.2020 15.11.2020 Yapı İnşaat SIMA - Salon Inmobiliario de Madrid : Emlak Fuarı Madrid Planner Reed 
15.11.2020 19.11.2020 Endüstriyel Ekipman EquipHotel : Hotel Ekipmanları Fuarı Paris Reed Expositions
16.11.2020 19.11.2020 Medika ComPaMED : Tıbbı Ürün Ham Maddeleri Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf 
17.11.2020 19.11.2020 Yapı İnşaat Mapic : Emlak Satış Fuarı Cannes ReedMIDEM 
18.11.2020 20.11.2020 Otomotiv ve Yan Sanayii KOAA SHOW : Kore Oto Yedek Parça ve Yan Sanayii Fuarı Incheon Ain Global
19.11.2020 21.11.2020 Gıda Interpoma Bolzano : Bolzano Elma Fuaı Bolzano Fiera Bolzano
19.11.2020 22.11.2020 Hediyelik Eşya Art Koln : Koln Sanat Fuarı Koln Koln Messe
21.11.2020 24.11.2020 Yapı İnşaat Tirana Expo / Yapi Fuarı : İnşaat ve yapı malzemeleri, Enerji Ekipmanları. Tirana Expo Centre Rematra Center
23.11.2020 26.11.2020 Ambalaj All4Pack Paris : Uluslararası Ambalaj Fuarı Paris Exposium
23.11.2020 25.11.2020 Kozmetik Beautyworld Middle East : Guzellik ürünleri, Kozmetik ve Parfumeri Fuarı Dubai Messe Frankfurt 
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23.11.2020 27.11.2020 Mobilya Moskova Mebel 2020 : 32.Mobilya Bağlantı Elemanları ve Aksesuarları Fuarı Moskova Expocentr 
24.11.2020 26.11.2020 Bisiklet EUROBIKE : Uluslararasi Bisiklet Fuarı Friedrichshafen Messe Friedrichshafen
25.11.2020 27.11.2020 Ambalaj ProPak China 2020 : Ambalaj ve Gıda İşleme Fuarı Şangay CIE 
26.11.2020 29.11.2020 Kuyumculuk Jewellery & Gem : Asya Mücevher Modasi ve Aksesuarları Fuarı Hong Kong CMP Asia
01.12.2020 03.12.2020 Gıda Hi Europe & Ni : Organik ürünler sergi ve Fuarı Frankfurt UBM
01.12.2020 04.12.2020 Plastik Kauçuk Equiplast : Uluslararası Plastik ve Kaucuk Ticaret Fuarı Barcelona Fira de Barcelona
03.12.2020 05.12.2020 Elektrik Ep China : Uluslararası Elektrik Ekipman ve Teknolojileri Fuarı Pekin Adsale
03.12.2020 05.12.2020 Yapı İnşaat Ci Brush Shanghai : Fırçalar ve Fırça sanayi Fuarı Şangay HJT Expo
06.12.2020 08.12.2020 İnşaat Batumi Build 2019 : Kafkasya Bolgesi Insaat Fuarı Batumi Sheraton Expobatumi
07.12.2020 11.12.2020 Demir Çelik TUBE : Zengin alaşımlı çelik borular, Boru işem makineleri Fuarı Düsseldorf Messe Duesseldorf 
07.12.2020 11.12.2020 Demir Çelik WIRE & TUBE Dusseldorf : Uluslararası Kablo ve Tel Fuarı Dusseldorf Messe Dusseldorf
07.12.2020 12.12.2020 Makina ve Teknik JIMTOF 2020 : 30. Japonya Uluslararası Makina, Takim Tezgahları Fuarı Tokyo JMTBA
08.12.2020 11.12.2020 Otomasyon Automatica 2020 : Robot ve Otomasyon Fuarı Münih Messe München
11.12.2020 13.12.2020 Kuyumculuk Singapore Jewellery : Singapur Uluslararası Mücevher Fuarı Marina Bay Sans CEMS
17.12.2020 20.12.2020 Ambalaj TAIPEI Pack 2020 : Taipei Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı Taipei TAITRA
17.12.2020 20.12.2020 Gıda Food Taipei : Taipei Uluslararası Gıda Fuarı Taipei TAITRA
06.01.2021 09.01.2021 Elektrik Elektronik CES 2021 : Tüketici Elektronik Fuarı Las Vegas CEA
09.01.2021 12.01.2021 Plastik Kauçuk ARABPLAST : Uluslararası Arap Plastik ve Kauçuk Fuarı Dubai Messe Düsseldorf
11.01.2021 16.01.2021 Yapı İnşaat Bau 2021 : Yapı ve İnşaat Fuarı Munih Messe Muenchen
14.01.2021 17.01.2021 Tekstil Roma Sposa : Gelinlik ve Abiye Fuarı Roma Roma Fiere
17.01.2021 19.01.2021 Hobi Malzemeleri DEAL 2021 : Dubai Boş Zaman, Eğlence & Oyun Parkları Fuarı Dubai IEC
19.01.2021 21.01.2021 Havacılık Dubai Helishow : Helikopter Teknolojileri Fuarı Dubai Mediac Communications
22.01.2021 26.01.2021 Mobilya Dekorasyon Maison & Objet : Mobilya Ev Dekorasyonu, Hediyelik Eşya Fuarı Paris Maison-objet
24.01.2021 26.01.2021 Elektrik Elektronik Light Middle East : Uluslararası Dubai Aydınlatma Fuarı Dubai Messe Frankfurt 
27.01.2021 29.01.2021 Gıda Tokyo Health Industry Show : Japonya’nın Organik Ürünleri Fuarı Tokyo Cmpjapan 
28.01.2021 02.02.2021 Kuyumculuk BASELWORLD : Saat, Mücevher Takı Fuarı Basel Messe Basel
01.02.2021 04.02.2021 Medika Arab Health : Medikal ve Saglık Fuarı Dubai İnforma
02.02.2021 05.02.2021 Denizcilik SMM : Gemi yapımı sanayisi Fuarı Hamburg Hamburg Messe
07.02.2021 09.02.2021 Endüstriyel Ekipman HOGA : Gıda Endüstriyel Ekipman Teknoloji Fuarı Nurnberg Messe Nurnberg 
09.02.2021 12.02.2021 Tarım Hayvancılık EuroTier : Hannover Hayvancılık Fuarı Hannover DLG
21.02.2021 25.02.2021 Tarım Hayvancılık SIMA Paris : Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Paris Comexposium
22.02.2021 26.02.2021 Yapı İnşaat R + T : Kapı,Pencere,Panjur,Jaluzi,Stor,Yazlık ve kışlık tenteler Stuttgart Messe Stuttgart 
23.02.2021 27.02.2021 Ambalaj MetPack : Paketleme Sistemleri Fuarı Essen Messe Essen
23.02.2021 26.02.2021 Enerji Isı ve Havalandırma CLIMATIZACION : Sıhhi tesisat, Isıtma, Soğutma Fuarı Madrid IFEMA
23.02.2021 25.02.2021 Enerji Isı ve Havalandırma FILTECH 2021 : Avrupa Pazarı Filtre ve Ayırma Tesisatları Köln Filtech Exhibitions
25.02.2021 03.03.2021 Ambalaj Interpack : Ambalaj ve Paketleme Fuarı Düsseldorf Messe Dusseldorf
 26.02.2021 28.02.2021 Ticaret Tanzania Trade Show 2021 : Uluslararası Tanzanya Genel Ticaret Fuarı Dar Es Salaam Growexh & GurTour
 02.03.2021 04.03.2021 Bahçe Mobilya Asia Pacific Sourcing : Ev ve Bahçe Ürünleri Fuarı Köln Koeln Messe
 02.03.2021 04.03.2021 Kırtasiye PAPERWORLD Middle East : Kırtasiye, kağıt, hediyelik eşya  Fuarı Dubai EPOC Messe
 04.03.2021 06.03.2021 Ambalaj Sino-Pack : 27.Çin Uluslararası Ambalajlama Makineleri ve Malzemeleri Fuarı Guangzhou Adsale
 04.03.2021 06.03.2021 Spor TaiSPO : Taipei Uluslararası Spor Malzemeleri Fuarı Taipei Taipei Int’I
 08.03.2021 11.03.2021 Mobilya MIFF 2020 : Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı Kuala Lumpur MIFF Sdn Bhd 
08.03.2021 11.03.2021 Yapı İnşaat Build + Decor : 27. Çin (Pekin) Uluslararası Yapı Dekorasyon Fuarı Pekin China B & D
 09.03.2021 12.03.2021 Demir Çelik EuroBLECH : 25. Uluslararası Saç Levha Isleme Teknolojisi Fuarı Hannover Mack Brooks
 09.03.2021 13.03.2021 Dental IDS Dental Show : Uluslararası Dental Show Köln Koeln Messe
 09.03.2021 12.03.2021 Gıda FOODEX JAPAN : Uluslararası Içecek ve Gıda Urünleri Sergi - Fuarı Tokyo Makuhari Messe
 09.03.2021 11.03.2021 Kagıt, Matbaa ve Etiket ICE Europe : Uluslararası Dönüşüm Fuarı. Rafine Kağıt Fuarı Münih Nimble shows Media
 09.03.2021 11.03.2021 Lojistik Depolama Logimat : Mekanik Ambalajlama, paketleme teknolojisi Fuarı Stuttgart EUROEXPO
 09.03.2021 11.03.2021 Tekstil SpinExpo : İplik Fuarı Şangay Spin Expo
 10.03.2021 12.03.2021 Elektrik Elektronik CWIEME : Bobin Sarma, İzolasyon ve Elektrik Üretim Fuarı Şangay CWIEME
 10.03.2021 14.03.2021 Makina ve Teknik I.H.M. : Metal isleme ve makina Sanayii Fuarı Münih GHM Gesellschaft
 10.03.2021 13.03.2021 Mobilya Vifa Expo : Vietnam Uluslararası Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı Ho Chi Minh HAWA
 10.03.2021 12.03.2021 Tekstil Intertextile Shanghai Home Textiles : Çin Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı Şangay Messe Frankfurt
10.03.2021 14.03.2021 Turizm ITB Berlin : Turizm Fuarı Berlin Messe Berlin
11.03.2021 14.03.2021 Mobilya Dekorasyon IFEX 2021 : Endenozya Uluslararası Mobilya Fuarı Jakarta HIMKI 
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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

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

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.



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

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
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YILLARA GÖRE ENFLASYON Kaynak: TUİK

(2005 yılından itibaren üretici fiyat artışlarını göstermektedir.)

Kaynak: TUİK

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

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






