
    

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler:

Sözdinler, “AB, Avrupa Yeşil Anlaşması’yla  karbon emisyonlarını 
indirmek üzere diğer uluslararası ortaklarının da aynı hedeflere  
sahip olmasını şart koşuyor. İhracatının yüzde 50’sini Avrupa  
ülkelerine yapan şirketlerimizin yeşil dönüşümünü hızlandırması 
gerekiyor. ÇOSB, bünyesindeki firmalara yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen enerjiyi kullanma imkanı sunmaya hazırlanıyor” dedi. 
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Yeşil koşuda dünya ile paralel gidiyoruz

Muhtemelen sizin de oluyordur. Televizyon-
larda Antartika buzullarından kopup  
denize kayan dev buz parçalarını görünce 

benim de içimden bir şeyler kopup gidiyor…
Bir tek dünya var içinde yaşadığımız ve  

hoyratça kullandık, kullanmaya devam ediyoruz. 
Böyle bir duygu içinde aynada kendimize bakın-

ca içimde huzur duygusu ağır basıyor. Bölgemiz 
çevreci, dünyayı, ülkemizi ve sanayicimizi koruyucu 
büyük projeleri yürütüyor ve yenilerine imza  
atıyor. Önemsediğim iki örneği vermek isterim. 

Çok değil, 6 yıl önce, 12 Aralık 2015 tarihinde 
global çapta güzel bir adım atıldı. Paris İklim Anlaş-
ması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansında kabul edildi. 
Yeni iklim anlaşması ile küresel sıcaklıklardaki 
artışın 1.5 °C’nin altında tutulması hedefleniyordu. 
Çok sayıda ülke bu sözleşmeyi imzaladı ama hepsi 
kendi meclislerinde henüz onaylamadı. Türkiye,  
bu kapsamda sera gazı emisyonlarının 2030 yılına 
kadar yüzde 21 oranına kadar azaltılmasını  
planlayan bir çalışmayı tamamlamayı amaçlıyor. 

AB Komisyonu, Yeşil Avrupa Mutabakatı bildiri-
sini (European Green Deal) 2019 yılında yayınladı 
ve yeni bir dönem başlamış oldu. Bu bildiri ile AB, 
sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 se-
viyesine yüzde 50-55 azaltma ve 2050 yılına kadar 
“karbon nötr” olma hedefi veriyor. Planda, 2050’ye 
kadar üye ülkelerin karbon nötr olması ve döngüsel 
ekonomiye geçiş finansmanı ve AB’den karbon 
kaçağını önlemek için yol haritası ortaya koyuluyor.

AB’nin bu stratejisi bizi doğrudan ilgilendiriyor. 
Çünkü, ihracatının yüzde 50’sini Avrupa  
ülkelerine yapan Türkiye’deki şirketlerin de yeşil 
dönüşümünü hızlandırması bekleniyor, isteniyor. 

Biz de ÇOSB olarak, bünyemizdeki firmalara 

yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiyi kul-
lanma imkanı sunmaya hazırlanıyoruz. Geçen ay 
Bloomberg TV’de ayrıntılarıyla anlattığım gibi bu 
çerçevede yine bir ilki hayata geçireceğiz. Tedarik 
konusundaki çalışmalarında sona gelen Bölgemiz, 
ayrıca enerjiyi tedarik eden aracı kurum tarafından 
yeşil enerji tedarik eden firmalara, elektriğin yenile-
nebilir kaynağını belgeleyen, uluslararası geçerliliği 
olan (I-REC) Uluslararası Yenilenebilir Enerji  
Sertifikasını verecek. Şirketlerimiz bu sertifikayı 
diğer belgelerinin yanına gururla ekleyecek.  

Yine sanayicilerimize yılda 24 milyon metreküp 
su kaynağı sağlayacak 90 milyon liralık bir 
baraj yatırımımız sürüyor. Dünya gazetesindeki 
arkadaşlarıma ayrıntılarını anlattım. Şu 
anda çalışma yaptığımız bölgede SİT alanı 
bulunması nedeniyle yavaşlayan projemizde su 
kaynaklarımızı kendimiz oluşturacağız, bu suyun 
sanayi kuruluşlarımız tarafından kontrollü ve 
sorunsuz biçimde kullanılmasını sağlayacağız. 

Kısacası her adımımızda dünyaya ayak 
uyduruyor, çevremize saygı duyuyoruz.  
Koruyor, düzenliyor, yönetiyor, örnek oluyoruz…

Her yazımda Türkiye sanayisinin müthiş  
üretim gücüne inancımı vurguluyordum.  
TÜİK’in büyüme verileri beni doğruladı.  
Türkiye, 2020 yılında, sanayisinin gücüyle,  
ağır pandemi koşullarında yüzde 1.8 büyüdü. 
Gelişmiş ülkelerin hemen hepsi gerimizde kaldı.

Aşılamanın yaygınlaşmasıyla biraz daha rahat-
layarak ilerleyeceğimize inandığım 2021 yılında 
yine dünyaya parmak ısırtacak bir ülke olacağımızı 
şimdiden söylemek yanlış olmaz sanırım. 

Sevgili sanayici dostlarıma sağlıklı  
koşullarda maksimum üretim, mutlu,  
huzurlu, aydınlık günler dilerim.

Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

EYÜP SÖZDİNLER

BAŞYAZI
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Genel Yayın Müdürü

ARİF ESEN

EDİTÖRDEN

Dikkat! ‘Avrupa Yeşil Anlaşması’
halka açılmaya yoğun ilgi

Dergimizin bu sayısında yeşil enerji, 
yeşil üretim, sürdürülebilirlik ve 
yenilenebilir kaynaklar üzerinde 

yoğunlaştık. Bu konuda ilk haberimiz ÇOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’in 
“Avrupa Yeşil Anlaşması” konusunda yaptığı 
açıklama oldu. Anlaşmayla üretici-ihracatçı 
firmalara kullandığı enerji kaynağının 
da sorulduğuna dikkat çeken Sözdinler, 
Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği’ne ihracat 
yapan ÇOSB katılımcılar için yenilenebilir 
kaynaklardan elde edilen enerji kullanma 
olanağı sunacaklarını söyledi. Yani isteyen 
ÇOSB katılımcısı pazarlama karnesine 
yenilenebilir enerjiyle üretim yaptığına  
ilişkin bir referans ekleyebilecek. Konuyu 
ayrıntılı şekilde ele alan yazarımız  
Dr. Hüdai Kara, “Sınırda Karbon Vergisi  
ile finansal yükler geliyor” başlıklı yazısıyla 
erken uyarı görevini yerine getiriyor.

Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji 
konusunda Bahçeşehir Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Acar, Global 
Sanayici Yazı İşleri Müdürü Giray Duda’nın 
sorularını yanıtladı. Ayrıntılar sayfalarımızda.

ÇOSB katılımcısı Arçelik, “Dünyanın  
En Sürdürülebilir 100 Şirket Endeksi”ne 
girdi. Listede 34’üncü sırada yer  
alan Arçelik, bugüne kadar listeye  
giren ilk ve tek Türk şirketi oldu.

Borsa İstanbul’da ‘Gong Zamanı’. 
Pandemi ve finansal zorluklarla üretimlerini 
sürdüren firmalar, taze para kaynağı 

arayışlarında çareyi halka açılmakta 
buldular. Halka açılmalar rekor talep görüyor. 
2020’de 782 bin kişi pay piyasalarıyla tanıştı. 
KOTEDER Başkanı Nalan Erkarakaş, 
“35 yılın en büyük yatırımcı ilgisiyle karşı 
karşıyayız” dedi. Bir nevi halka açılma 
rehberi işlevli ayrıntılı haberimiz derginizde.

Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Al Ercan Güleç, talep ve 
sorunlarını Global Sanayici’ye anlattı.  
Güleç, “Kuzey-Güney hattına ve  
Irak’a demiryolu bağlantısı şart” dedi.

Takım Tezgahları Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği Başkanı Fatih Varlık, 
“Türkiye ekonomisini sanayi üretimi 
eksenine getirmediğimiz sürece, 
dünya ekonomisinden alacağımız pay 
gerileyecektir” dedi, önerilerini  
sıraladı. ‘İçimizden Biri’ köşemizin bu 
sayımızdaki konuğu 2M Kablo  
San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu  
Başkan Yardımcısı Mahmut Keleşoğlu.

Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman Şirketleri Kanun Teklifine ilişkin 
ayrıntıları Emekli Ticaret Mahkemesi Hakimi, 
Av. Ferhan Arıkan sizler için irdeledi, yazdı.

Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenleri 
açıklandı. Gelir Vergisi’nde 100  
mükelleften 67’si adını açıklamadı.  
TÜİK verilerine göre Türkiye 2020’de  
yüzde 1.8 büyüdü. Haberleri sayfalarımızda.

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

Avrupa Parlamentosu aldığı “Avrupa Yeşil Anlaşması” 
kararıyla Covid-19 sonrası Avrupa’daki ekonomilerin 

ve toplumların hızlı bir şekilde toparlanmasına  
katkıda bulunmak için iklim değişikliğiyle mücadeleyi 
ekonomik stratejisinin merkezine almayı planlıyor.

Anlaşmaya göre salgın sonrası yatırımlar, iklim 
açısından nötr bir ekonomiye geçişi, biyolojik  
çeşitliliğin korunmasını hedefliyor. Yayınlanan ortak 
görüşlerde özellikle sürdürülebilir mobilite, yenilenebilir 
enerji, bina tadilatları, araştırma ve yenilik, biyolojik 
çeşitliliğin geri kazanımı ve döngüsel ekonomi 
alanlarında yatırımların artırılması ön plana çıkıyor.

Yeşil Anlaşma, Avrupa’yı sürdürülebilir ve iklim 
açısından nötr bir ekonomiye dönüştürürken  
ekonomik krize yanıt vermede doğru seçimler  
yapılması için bir yol haritası sunuyor.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler trilyonlarca 
dolar değerinde kurtarma paketleri hazırlarken, bunun 
nasıl harcanacağına dair seçimlerinin gelecek yıllar bo-
yunca çevre üzerindeki etkileri de tartışılıyor. Ekonomik 
toparlanma sürecinin sürdürülebilirlik kapsamında yeşil 
ekonomiye dayanması konusundaki görüş birliği var.  
Bu sürecin fosil kaynaklı yakıtlardan uzaklaşılması  
ve temiz enerjiyi destekleyerek sürdürme planları var. 

Birçok kuruluş çevresel taahhütleri arasında 2030 yılına 
kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefini 
de açıklamış durumda. Bildiriyi imzalayan şirketlerin 
yaklaşık üçte ikisinin merkezi Avrupa’da bulunuyor. 
Avrupa Birliği 2050 yılına kadar net sıfır emisyon  
hedefine ulaşmak için çaba harcarken, şirketlerin de bu 
sürede üretim, ticaret ve iş yapma süreçlerini hükümetle-
rin belirlediği düzenlemelere uygun hale getirmesi  
bekleniyor. Türkiye de, yenilenebilir enerji alanında iyi  
bir performans sergileyen ülkeler arasında yer alıyor. 

Bu çerçevede Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) de yine bir ilki hayata geçirme hazırlığını yapıyor. 
ÇOSB, bünyesindeki firmalara yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen enerjiyi kullanma imkanı sunmaya hazırlanıyor. 

ÇOSB, bünyesinde talep eden katılımcı firmalarına 

yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen yeşil enerji te-
darik etmeye başlıyor. Tedarik konusunda çalışmalarında 
sona gelen ÇOSB, ayrıca enerjiyi tedarik eden aracı kurum 
tarafından yeşil enerji tedarik eden firmalara, elektriğin 
yenilenebilir kaynağını belgeleyen (I-REC) Uluslararası 
Yenilenebilir Enerji Sertifikasını da verecek. Elektrik tüke-
ticilerinin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkıda 
bulunmak amacıyla hayata geçen (I-REC) Uluslararası 
Yenilenebilir Enerji Sertifikası ise üretilen veya tüketilen 
elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini 
belgeleyen uluslararası geçerliliği olan bir sertifika.

ÇOSB, Yeşil Enerji  
kullanımında örnek olacak

Sözdinler, “AB, Avrupa Yeşil Anlaşması’yla  
karbon emisyonlarını indirmek üzere diğer 
uluslararası ortaklarının da aynı hedeflere 
sahip olmasını şart koşuyor. İhracatının 
yüzde 50’sini Avrupa ülkelerine yapan 
şirketlerimizin yeşil dönüşümünü 
hızlandırması gerekiyor. ÇOSB, 
bünyesindeki firmalara yenilenebilir 
kaynaklardan üretilen enerjiyi kullanma 
imkanı sunmaya hazırlanıyor” dedi. 

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler:

ÇOSB Yönetim  
Kurulu Başkanı  
Eyüp Sözdinler.

ÇOSB, KATILIMCILARINA  YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ÜRETİLEN ENERJİYİ KULLANMA İMKANI SUNACAK
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Birçok çalışmada olduğu gibi  
bu konuda da Türkiye’de örnek ve öncü olan 
ÇOSB’nin bu çalışması katılımcı firmaları  
tarafından da memnuniyetle karşılandı. 

► AB İLE TİCARET YAPANLARIN  
HAZIR OLMASI GEREKİYOR

Konuyla ilgili konuşan ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler şunları söyledi: “OSB’lerin 
sürdürülebilirliğinin, rekabet gücünün ve verim-
liliğinin artırılması için altyapı ve kolaylaştırıcı 
ortamın desteklenmesi adına önemli çalışmaları-
mızdan birini daha hayata geçirmenin mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Avrupa Parlamentosu aldığı ‘Avrupa 
Yeşil Anlaşması’ kararı ile karbon emisyonlarını 
indirmek üzere diğer uluslararası ortakların AB ile 
aynı hedeflere sahip olmasını şart koşmaya başla-
dı. AB’nin bu stratejisinin, ihracatının yüzde 50’sini 
Avrupa ülkelerine yapan Türkiye’deki şirketlerin  
yeşil dönüşümünü hızlandırması bekleniyor. 

Ekonomik büyümeyi doğal kaynak 
kullanımından ayrıştırmayı ve AB’yi yeni bir 
sürdürülebilir büyüme yoluna sokmayı hedefleyen 
bu planlara AB ile ihracat yapan firmaların da 
uyum sağlamaktan başka çarelerinin kalmadığını 
görüyoruz. Hedeflenen dönüşümün Avrupa 
Komisyonu’nun diğer kurum ve üye ülkelerle  
yoğun çalışması gerektirdiğine dikkat çekiliyor. 
Planın Avrupa ülkelerinin yanı sıra AB ile ticaret 
yapan ülkeleri de kapsaması her geçen gün önem  
arz ediyor. AB karbon emisyonlarını indirmek  
üzere diğer uluslararası ortakların AB ile aynı 
hedeflere sahip olmasını şart koşuyor.  
Dolayısıyla AB’nin karbonsuzlaşma hedefleri 
doğrultusunda karbon emisyonlarını azaltmayan 
firmalar AB ile ticaret yapan ülkelerde  
belirli sınırlandırmalarla karşılaşacak.”

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) sınırları içerisinde gerek  

yurtiçinden ve gerekse yurtdışından 
gelen TIR’ların kontrollü ve düzenli park-
larını yapmak için daha önceden yapılan 

TIR parkı alanlarındaki yenileme ve mo-
dernizasyon çalışmaları tamamlanmak 
üzere. Çalışmalar kapsamında, ÇOSB 8. 
Caddede bulunan TIR parkı baştan sona 
yenilendi. Hizmet ve Güvenlik Binası’nın 

bulunduğu TIR parkı, 115 TIR ve 20 ser-
vis araçlık parkıyla hizmet verecek. 

7 gün 24 saat yüksek çözünürlüklü ka-
meralarla güvenliği sağlanan ve sürücüle-
rin her türlü konforu düşünülerek yapılan 
TIR Parkı,  araç sürücüleri ve sanayiciler 
tarafından da memnuniyetle karşılandı. 

► TIR PARKINDA NELER VAR?
ÇOSB Bölge Müdürlüğü içerisinde-

ki karayollarında trafiğin azaltılması, 
hatalı parkların önlenmesi, işletmeler 
içerisindeki lojistik ofislerin merkezi bir 
yerde olması ve koordinenin kolaylaş-
tırılması, ağır araç sürücülerinin daha 
nezih ve sistematik bir komplekste 
hizmet alabilmesi maksadıyla yapılan 
ÇOSB 2.Kısım TIR Parkı’nda şunlar bu-
lunuyor: Kantar (60 Tonluk), restoran 
kısmı, kafeterya kısmı, lojistik ofisler, 
bay/bayan WC’ler, mescit, duşlar.

ÇOSB 2. Kısım TIR Parkı faaliyete geçiyor
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Sözdinler, Bloomberg TV’de 
gündemi değerlendirdi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı 

Eyüp Sözdinler, Bloomberg TV’de 
Zeliha Saraç’ın sunuculuğunu yaptığı 
programda sanayicinin gündemini 
anlattı. Saraç’ın soruları  
ve Sözdinler’in verdiği yanıtlar şöyle:

- Ekim ayı işsizlik rakamlarında 
düşme görülüyor. Biraz bunu işleyelim. 
İşten çıkarmaların yasak olduğu döne-
me ilişkin bu verilerle ilgili yorumunuz 
nedir? Sizce 2020’nin son çeyreği ve 
yılın ilk ayı nasıl gidiyor? İşsizlik  
rakamları yüzde 12.7 olarak açıklandı. 
Geçen aya göre aynı oranda kaldı.  
Geçen yılın bu ayına göre bakarsak  
0.7 oranında düşüş gözüküyor.  
Şu anda bir işten çıkarma yasağı var.

- Çerkezköy OSB’de biz bu işsizlik rakamlarının çok 
altındayız. Kasım ayında bizim işsizlik oranımız yüzde 8’ler 
civarındaydı. Biz OSB’ler olarak gerçekten istihdam  
kaynağıyız. İşsizlik oranlarımız hayli düşük.

► YASAK KALKARSA İŞSİZLİK ARTAR
- İşten çıkarma yasağı kalkınca bu rakamlarda  

ciddi bir artış bekliyor musunuz?
- Bizim bölgelerimizde olmasa da ben Türkiye genelinde 

bekliyorum. Yasak kalktığı anda Türkiye’de işsizlik  
oranlarının yukarıya çıkacağını tahmin ediyorum.

► PANDEMİ DÖNEMİNDE ÜRETİMİ ARTIRDIK
- Pandemi döneminde OSB’ler ne yaptılar? Birinci ve  

ikinci dalga kısıtlamaları, kapanmalar nedeniyle talep de 
hayli geriledi. OSB’ler bu koşullarda ne yapıyor?

- Pandemi döneminin başladığı aylarda, özellikle Mart-
Nisan-Mayıs aylarında üretimde neredeyse yüzde 50 
dolayında kayıplar olmuştu. Hazirandan sonraki birkaç ay bu 
kayıpları kapatmaya başladık. Hatta geçen yıla göre artımız 
da var. Bizim elektrik ve doğalgaz tüketimlerinde geçen yıla 
göre şu anda yüzde 12 artış var. OSB’lerin ortalamasının da 
artı yüzde 5’ler dolayında olduğunu biliyorum. Yani OSB’lerde 
pandemiye rağmen üretim artmış gibi gözüküyor. Zaten 
bu pandemi dönemi olmasaydı biz 2020 yılını çok iyi bir yıl 
olarak planlamıştık. Maalesef Covid yüzünden istediklerimizi 
gerçekleştiremedik. Ama yine de 2019’un altında kalmadık.

► İHRACAT BİRİM FİYATLARIMIZ DÜŞTÜ
Bunu ihracat rakamlarından da görebiliyorsunuz.  

169 milyar dolar civarında ihracatımız oluştu. Burada bir 
noktaya dikkat çekmek isterim. Miktar olarak çok fazla  
ihracat yaptık ama birim fiyat olarak da geriledik. Örneğin 
1.36-1.40 dolar olan birim fiyatlarımız şu anda neredeyse 1 
dolara düştü. Yani biz fazla mal satmamıza rağmen daha az 
gelir elde ediyoruz. Bunun en başta gelen sebebi bizim yüksek 
teknolojili ürün satışında maalesef çok geride olmamızdır. Bu 

ihracat içinde yüksek verimli ihracatımız yüzde 4 dolayında. 
Bizim öncelikle buna çok önem vermemiz gerekiyor.

► SGK, VERGİ ÖDEMELERİ ERTELENEBİLİRDİ
- Peki bu dönemde biliyorsunuz devlet yardımları, 

teşvikler oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha  
fazla bu süreçte ne yapılabilirdi? Gelişmiş ve gelişmekte  
olan diğer ülkeler farklı uygulamalara gittiler. Sizin 
üstünüzdeki yükün azalması adına başka neler yapılabilirdi?

- Pandeminin ilk döneminde devletin çıkardığı teşviklerden, 
örneğin SKG ödemeleri ve vergilerin ertelenmesinden 
sanayicimiz oldukça yararlandı. Ama biz bunların daha uzun 
vadelerde ertelenmesini isterdik. Çünkü Ekim ayında bu 
vergileri iki katıyla ödemek zorunda kaldı sanayicilerimiz. Bu 
bizi bayağı sıkıntıya soktu. Çok büyük teşvikler veren başka 
ülkeler oldu ama bu tabii ki eldeki imkanlara bağlı. Bizim 
ülkemizin diğer ülkeler gibi çok güçlü bir ekonomik yapısı yok.

► ASGARİ ÜCRETTE DEVLET YÜKÜ AZALTILABİLİRDİ
- Asgari ücret konusuna da girelim. İşgücü maliyetinin 

genel ücret skalasındaki yerini düşünecek olursak yeni  
asgari ücret sanayiciyi nasıl etkiler? Anladığımız kadarıyla 
hem işveren hem de işçi tarafından istenen olmadı.

- Buna hem işveren hem de çalışanlarımız yönünden 
bakmak lazım. Ücrete yapılan yüzde 21’lik zam oranı biraz fazla  
gibi gözükse de öbür taraftan baktığınızda, yani çalışanlar 
açısından yeterli gözükmüyor. Burada ne yapılabilirdi. 
Aslında işveren ve çalışan kesimin üzerindeki vergilere istisna 
getirilebilirdi. Burada devletin biraz elini taşın altına koyması 
gerekiyordu. Bu durum hem işveren hem de çalışanlar 
açısından daha iyi olurdu. Yüzde 21.5’lik artış tabii bizim 
maliyetlerimize de yansıyacak. Dolaylı olarak enflasyonu da 
tabii körükleyecektir. Ama çalışanlarımız açısından baktığımızda 
da belki bu oran onları tatmin etmedi. Çalışanlarımız da  
Covid yüzünden sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Yani burada biz 
devletin biraz teşvikini beklerdik. Çalışanların ve işverenlerin 
üzerindeki vergi yükünün azaltılması yerinde olurdu.
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Vali Yıldırım’dan Henateks  
ve Deva İlaç’ta inceleme

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım 
bir dizi ziyarette bulunmak 

üzere Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’ne (ÇOSB) 
geldi. Vali Yıldırım’ı ÇOSB’de, 
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler ve ÇOSB 
Bölge Müdürü Mehmet 
Özdoğan karşıladı. Ziyarette, 

ÇOSB’nin yaptığı çalışmalar 
ve sanayi üretimi üzerine 
görüş alışverişinde bulunuldu. 
Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler, Bölgenin 
genel durumu ve inşaatı süren 
ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi 
çalışmaları hakkında Vali 
Yıldırım’a bilgi verdi.

Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım’dan ÇOSB’ye ziyaret

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 
Çerkezköy Organize 

Sanayi Bölgesi’nde (ÇOSB) bir 
dizi ziyaret gerçekleştirdi. Zi-
yaretlerde Vali Yıldırım’ın yanı 
sıra Çerkezköy Kaymakamı 
Atilla Selami Abban, Tekirdağ 
İl Jandarma Komutanı Kıd. 
Alb. Osman Kılıç, Tekirdağ İl 
Emniyet Müdürü V. Aykut Efe 
de hazır bulundu. 

Heyet ilk önce Deva İlaç 
fabrikasını gezdi. Burada 
heyeti, Fabrika Müdürü 
Eray Kurt, Lojistik Grup Müdürü Murat Aksoy ve Tesis grup 
Müdürü Metin Ercan karşıladı. ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler ve ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan’ın da 
katıldığı ziyarette, Deva İlaç’ın çalışmaları hakkında bilgi verildi. 

Vali Yıldırım daha sonra, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 

Sözdinler’in sahibi olduğu Henateks Boya ve Apre San. A.Ş.’yi 
ziyaret etti. Vali Yıldırım’a burada, Sözdinler tarafından fabrika 
gezdirilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. ÇOSB’nin 
genel sanayi üretim kapasitesi üzerine de görüş alışverişinin 
yapıldığı ziyaretin oldukça verimli geçtiği belirtildi. 
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ÇOSB Müdürlüğü kar yağışında 
gece-gündüz yolları açık tutuyor

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
(ÇOSB) kar sınavını başarıyla veriyor. 

Bölgede yaşanan kar yağışından önce, 
bünyesindeki tüm araç ve ekipmanı kış 
koşullarına göre hazırlayan ÇOSB Müdürlüğü, 
kar yağışı ve sonrasında tüm yolları açık tutarak 
katılımcılarını mağdur etmedi. Bölgede etkili 
olan kar yağışıyla birlikte ekipleriyle görevinin 
başında olan Çerkezköy Organize Sanayi  
Bölge Müdürlüğü (ÇOSB) göz doldurdu. 

Etkisini gösteren kar yağışı boyunca, gece 
gündüz demeden 24 saat araç ve ekipmanlarla 
görevleri başında olan ÇOSB Müdürlüğü 
ekipleri sanayicilerden de tam not aldı.  
Yollara sürekli tuz ve solüsyon atan ekipler, 
kepçe, greyder, unimog ve kar küreme 
araçlarıyla da yolları açık tuttular. ÇOSB 
Bölge Müdürlüğü, geçtiğimiz ay da yaşanan 
kar yağışının ardından başlayan yeni yağış 
dalgasında da sınavını başarıyla verdi.
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ÇOSB’ye üç ayrı ziyaret

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve 
AK Parti MKYK Üyesi Mustafa 

Yel, Kapaklı Kaymakamı Bülent 
Hamitoğlu, Kapaklı Belediye Başkanı 
Mustafa Çetin ve Belediye Meclis 
üyeleri ve partililerden oluşan bir 
heyetle, Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi (ÇOSB) tarafından Kapaklı’ya 
yapılan ÇOSB Kapaklı Devlet 
Hastanesi’nin şantiyesini ziyaret etti. 
Heyeti burada ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler ve ÇOSB 
Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan 
karşıladı. Ardından, ÇOSB Müdürlüğü 
yetkilileri tarafından çalışmaların son 
durumu hakkında bilgi verildi.

► İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ 
KAPLAN ÇOSB’DE

Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip 
Üyesi ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili 
Enez Kaplan, bir dizi ziyarette bulun-
mak üzere Çerkezköy’e geldi. Ziyarette 
Milletvekili Kaplan’a, İYİ Parti Tekir-
dağ İl Başkanı Sertaç Alkaya, İYİ Parti 
Çerkezköy İlçe Başkanı Yasemin Altın 
Erseçkin, İYİ Parti Kapaklı İlçe Başkanı 
Yusuf Çetin ve yönetim kurulu üyeleri 
ile İYİ Parti Çerkezköy Belediye Meclisi 
Üyesi Dilek Köksal eşlik etti. İYİ Partili 
heyeti, Çerkezköy gezisi kapsamında 
ÇOSB’yi de ziyaret etti. Heyeti, ÇOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdin-
ler ve ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet 
Özdoğan karşıladı. Ziyarette, bölge sa-
nayisi ve ÇOSB’nin yaptığı çalışmalarla 
ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan DEVA Partisi Tekirdağ İl 
Başkanı Hasan Berk Çebi ve İl Yönetim 
Kurulu üyeleri de ÇOSB Yönetim 
Kurulunu ziyaret etti. Ziyarette Deva 
Partisi heyetini, Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler ve ÇOSB Bölge 
Müdürü Mehmet Özdoğan karşıladı. 
Ziyarette ÇOSB’nin genel çalışmaları 
ve sanayi sektörü üzerine görüş 
alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel  
ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi’nin şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı 
Sertaç Alkaya, İYİ Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Yasemin Altın Erseçkin, 

İYİ Parti Kapaklı İlçe Başkanı Yusuf Çetin ÇOSB’yi ziyaret etti.

DEVA Partisi Tekirdağ İl Başkanı Hasan Berk Çebi ve İl Yönetim  
Kurulu üyeleri ÇOSB Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ 
Milletvekili ve AK Parti 
MKYK Üyesi Mustafa 
Yel, ÇOSB tarafından 
yapılan Kapaklı Devlet 
Hastanesi’nin şantiyesinde 
inceleme yaptı. İYİ Parti 
ve DEVA Partisi heyetleri 
ÇOSB’yi ziyaret etti.
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ÇOSB Katılımcı Memnuniyet 
Anketi-2020 gerçekleştirildi

ÇOSB tarafından ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi kapsamında 

bölgedeki katılımcı firmaların 
memnuniyetlerini ölçmeye  
yönelik Katılımcı Memnuniyeti 
Anketi-2020 gerçekleştirildi. 

ÇOSB tarafından elektronik 
ortamda yapılan anket çerçevesin-
de; verilen hizmetlerin katılımcılar 
tarafından nasıl değerlendirildiğini 
ölçmeye çalışıldı. Anket 36 konu 
başlığında uygulandı.

Yapılan ankette ÇOSB’nin  
teknik ve idari birimleri 
tarafından verilen hizmetlerin 
katılımcı firmaların bakışıyla 
değerlendirilmesi haricinde, 
ÇOSB’nin firmaların  
gelişimine katkısı yönünde  
çabalarının da değerlendirilmesi istendi. 

Elektronik ortamda yapılan çalışmanın son bölümünde 

ankete cevap verenlerin Bölgeye  
ilişkin öneri ve talepleri de açık  
uçlu soru-cevap olarak alındı. 

2007 yılından beri uygulama 
anketinin sonuçlarının, Bölge 
Müdürlüğü tarafından verilen 
hizmetlere ilişkin memnuniyetin 
ölçümlemesi yanında, Bölge tarafından 
önümüzdeki zamanlarda geliştirilecek 
yeni projelere de ışık tuttuğunu 
belirten ÇOSB yetkilileri, Aralık  
2020’de yapılan bu anketin  
sonuçları çerçevesinde örnek 
çalışmalar yapılacağını ifade ettiler.

Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 
yılı Katılımcı Memnuniyeti Anketinden 
çıkan sonuçlar kapsamında, 
geliştirilecek hizmetlerin ve yeni 

projelerin tasarlanmasının mümkün hale geleceği,  
bunun da mevcut ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin 
işlediğinin bir göstergesi olduğu da belirtildi. 

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığının 
yürüttüğü e-Twinning projesinde çalışmalar tüm hızıyla 

devam ediyor. Okulun koordinatörlerden biri olduğu “Dear 
Passengers” (Sevgili Yolcular) adlı projede “Uluslara-
rası Tanışma Günü”  toplantısı yapıldı.

Türkiye koordinatörlüğünü, Özel 
ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi İngilizce Öğretmeni 
Bahtışen Yıldırım’ın, yurtdışı 
koordinatörlüğünü ise Portekiz’den 
Dil ve Edebiyat Öğretmeni Maria 
da Luz Costa da Costa Parreira’nın 
yürüttüğü “Dear Passengers” 
projesinin tanışma günü 
toplantısı oldukça ilgi gördü.

Proje başladığından beri “e-
Twinning Twinspace Platformu” 
üzerinden e-Güvenlik kapsamında 
paylaşımda bulunan öğrenciler 
ilk kez canlı bağlantıyla tanışma 
fırsatı buldular. 52 kişinin katılımıyla 
gerçekleşen toplantı, öğretmen ve 
öğrencilerin kendilerini tanıtmasıyla başladı. 
Katılımcılar arasında oluşan pozitif atmosfer 
toplantıyı eğlenceli hale getirdi. Toplantının bir diğer 
amacının da küresel olarak kutlanmaya başlanan  
“9 Şubat Güvenli İnternet Günü” ile ilgili bir etkinlik yapmak 
olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda öğretmenlerin önceden 

düzenlediği “ Kahoot” etkinliğiyle öğrenciler hem kıyasıya 
yarıştı hem de internet güvenliği hakkında sorular çözüp 
doğru bildikleri yanlışları görmüş oldular. Toplantıda aynı 

zamanda canlı olarak tanışmanın, sohbet etmenin  
ve yarışmanın motivasyonu olumlu yönde 

arttırdığı belirtildi. Öğretmen ve  
öğrencilerin çalışmalarına devam  

ettiği “Dear Passengers” (Sevgili  
Yolcular) adlı projenin Mart ayında 

sonlanacağı kaydedildi.
2020 yılının Ekim ayında başlayan 

projede yer alan diğer isimler ise 
şunlardan oluştu; “Özel ÇOSB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
Tugay Özalp, Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmeni Aziz Kocataş, 

İngilizce Öğretmeni Neslihan Dilek.  
Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 
Canberk Özlü. Sakarya/ Karasu Atatürk 

Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Duygu 
Bal, Şırnak / Silopi Hacı Mehmet Ökten  

Anadolu İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni  
Eser Karal. Bu isimlerin ortaklığında yürütülen e-Twinning 
projesinde, aynı zamanda İtalya’dan 3, Portekiz’den 2, 
Yunanistan’dan 1, Romanya’dan 1, Polonya’dan 1 olmak 
üzere toplam 6 farklı ülkeden proje ortağı bulunuyor. 

6 ülkeden 52 öğretmen ve öğrenci Özel ÇOSB Lisesi’nin 
‘Sevgili Yolcular’ adlı projesinde bir araya geldi
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Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (ÇOSB) köklü 

kuruluşlarından, Pharmactive 
İlaç San. ve Tic. A.Ş. “Duman 
Yok, İzin Var” projesini hayata 
geçirerek sigara kullanmayan 
çalışanlarının yıllık izinlerine iki 
gün idari izin ekliyor. 

Pharmactive İlaç’tan 
yapılan açıklamaya göre, 
yüksek kalite standartlarında 
ilaç üreterek gerek Türkiye 
gerekse dünyadaki hastalara 
umut olmak için 2010 yılında 
kurulan Pharmactive İlaç, 
örnek bir projeye imza atıyor. 
“Duman Yok, İzin Var Projesi” 
kapsamında Pharmactive, 
bünyesinde çalışan yaklaşık 
900 personelinden sigara 
içmeyen ve sigarayı 
bırakacaklara yıllık iki gün 
ek izin verecek. Proje, 2021 
yılı itibarıyla fabrika, merkez 
ve saha olmak üzere tüm 
lokasyonlardaki çalışan gruplar 
için uygulamaya konuldu. Çalışanlar, 
yöneticileriyle koordineli olarak 
istedikleri zaman iki günlük ek idari 
izinlerini kullanabilecekler.

► ÇALIŞANLARIMIZIN  
SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Pharmactive İlaç İnsan Kaynakları 
Müdürü Filiz Kaner, Abdulrezzak 

Sancak’ın öncülüğünde 
“Ne Mutlu Bir Derde 
Derman Olana” 
anlayışıyla kurulan 
Pharmactive İlaç’ın 

sektörün genç, dinamik 
ve geleceği şekillendirecek 

firmaları arasında yer aldığına 
dikkati çekti. Yıllık ek iki gün  
idari izin verilmesi kararının şirketin 
yönetim kurulunda alındığını 
belirten Kaner, “Duman Yok İzin Var”  
projesini 2021 yılıyla birlikte hayata 
geçirdiklerini kaydetti.

Kaner, “Uygulamadan herhangi bir 
ayrım gözetmeksizin ülke genelindeki 
yaklaşık 900 personelimizin tümü 
faydalanabilecek. Projemiz, ‘sigara 

başta olmak üzere, elektronik sigara, 
tütün ve tütün mamullerinin ve 
benzerlerinin kullanılmaması’ olarak 
sınırlandırılacak. Sigara içmeyenler, 
2021 yılı itibarıyla yıllık izinlerini  
hak ettikleri tarihte, iki gün ek 
idari izinlerini de kullanma hakkı 
kazanacaklar” ifadelerini kullandı. 

İnsan sağlığı için çalışan bir şirket 
olarak, çalışanlarının sağlığının 
kendileri için her şeyden önemli 
olduğunu vurgulayan Kaner, 
“Uygulama esaslarını çalışanlarımızla 
paylaştık. Çalışanlarla karşılıklı 
güven ortamında projeyi sürdürmeyi 
hedefliyoruz. 2021 yılının tüm dünya 
için sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum” 
değerlendirmesinde bulundu.

Pharmactive İlaç’tan çalışanlarına 
‘Duman Yok İzin Var’ projesi

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından 

Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirildi. 2019-2020 
eğitim-öğretim yılında okulun Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden Hicra Tosun ve 
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden Özlem 
Çelik’in e-Twinning faaliyetleri kapsamında yapmış 
oldukları başarılı çalışmalarından dolayı, ödüle 
layık görülen Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) ve 
Okul Yönetim Kurulu, projede emeği geçen tüm 
öğretmenleri kutlayarak başarılar diledi. 

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
‘Ulusal Kalite Etiketi’ ile ödüllendirildi
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2020-2021 
eğitim-öğretim 

yılının yarıyılının 
tamamlanmasıyla 
birlikte Özel ÇOSB Kreş 
ve Gündüz Bakımevi’nde 
karne heyecanı yaşandı. 
Düzenlenen bir etkinlikle 
kreşin minik öğrencileri 
karnelerini aldılar. 
Minik öğrencilerin 
heyecanlarına tanıklık 
eden öğretmenler, 
öğrencilerin coşkularına 

ortak oldu. Minik 
öğrencilerin en iyi 
eğitimi almaları yanında, 
güvenlik ve konforları 
açısından da bütün 
detaylar düşünülerek 
inşa edilen Özel 
ÇOSB Kreş ve Gündüz 
Bakımevi, gerek fiziksel 
imkanları ve gerekse 
profesyonel kadrosu ve 
eğitim metotları ile en 
iyi hizmeti vermenin 
gururunu yaşıyor. 

Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz 
Bakımevi’nde ‘karne’ heyecanı

Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin 
minik öğrencileri yaptıkları etkinliklerle 

Barış Manço’yu ölüm yıldönümünde andı. 
Minik öğrenciler vefatının 22. yılında, Barış 
Manço’yu tanımak ve eserlerini yeni kuşaklara 
aktarmak amacıyla düzenlenen etkinliklere 
coşkuyla katıldı. Kreş yetkilileri programla 
ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Barış 
Manço her platformda, ülkemizi çok iyi temsil 
etti. Yurt dışında ve yurt içinde çocuklarla 
ilgili, öğrencilerle ilgili çok güzel farkındalıklar 
oluşturdu. Geride bıraktığı güzel eserlerle 
çocuklar Barış abisini andılar. Yediden, yetmişe 
herkesin beğenisi kazanan birçok işe imza atan 
Barış Manço’yu biz de rahmetle anıyoruz.”

Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin 
minik öğrencileri Barış Manço’yu andı
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Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (ÇOSB) köklü kuru-

luşlarından Arçelik A.Ş., Corporate 
Knights’ın “Global 100 Most Susta-
inable Corporations in the World” 
listesinde 34’üncü sırada yer aldı. 
Arçelik, bugüne kadar Türkiye’den 
listeye giren ilk ve tek şirket olurken, 
“Dünyanın en sürdürülebilir beyaz 
eşya ve ev aletleri şirketi”  
unvanını almaya da hak kazandı.

Gelecek nesillere daha 
yaşanabilir bir dünya bırakmak 
için sürdürülebilirlik çalışmalarını 
hızla sürdüren Arçelik, bu konuda 
uluslararası listelerde tanınmaya 
devam ediyor. Arçelik, Kanada 
merkezli sürdürülebilirlik konusunda 
çalışan medya ve araştırma şirketi 
Corporate Knights’ın 2005 yılından 
itibaren yayınlamaya başladığı 
“Global 100 Most Sustainable 
Corporations in the World” listesinde 
üst sıralarda yer alırken, dünyanın 
en sürdürülebilir beyaz eşya ve ev 
aletleri şirketi seçildi ve listede yer 
alan ilk ve tek Türk şirketi oldu.

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” 
vizyonuyla sürdürülebilirlik alanında 
sektörüne öncülük eden Arçelik  
böylece uluslararası alanda  
önemli bir başarıya daha imza attı. 

Sürdürülebilir üretim ve iş mo-
dellerini odağına alan Corporate Knights’ın 
2021 listesi hazırlanırken değerlendirilen her 
şirket, çevresel, sosyal ve yönetişime ilişkin 
(Enviromental, Social, Governance-ESG) 
kapsamında 25 farklı performans kriteri ile 
değerlendiriliyor. Dow Jones Sürdürülebilirlik 
Endeksi gibi global bir endeksleme modeli ile 
oluşturulan listede kurumlar, çevre yönetimi, 
kaynak yönetimi, çalışan yönetimi ve finansa 
kadar farklı alt başlıklarda derecelendiriliyor.  

Arçelik, sürdürülebilirlik çalışmaları 

çerçevesinde önemli kilometre taşlarına  
imza attı. Kendi karbon kredisi ile 2019  
ve 2020 yıllarında küresel üretimde karbon 
nötr olmayı başaran şirket, Dow Jones 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2. kez  
Dayanıklı Ev Ürünleri kategorisinde 
“Sektör Lideri” seçildi. Arçelik’in 2030 
sera gazı emisyon azaltım hedefleri, Paris 
Anlaşması’nın “2 ° C’nin çok altında”  
hedefi doğrultusunda Science Based  
Targets Initiative (SBTi) tarafından onaylandı.

Arçelik, ‘Dünyanın En Sürdürülebilir 
100 Şirket Endeksi’nde
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VAHAP MUNYAR

Ailesiyle aynı mahallede 
oturan toplantıdan çıksın

Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) 6-7 yıl önce 
düzenlediği bir toplantının ana konuşmacısı, İstanbul 

Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne damga vuran öğretim 
üyelerinden Prof. İlhan Erdoğan, söze şöyle girdi:

- Aranızda aile şirketinde ortak olduğu babası, 
abisi, kardeşi, amcası yani aile bireyleriyle bırakın 
aynı apartmanda ikamet etmeyi, aynı mahallede 
oturanlar varsa, bu toplantıyı boşuna izleyip zaman 
kaybetmesin. Onların beni dinlemelerine gerek yok.

Yunus Akdaş başkanlığındaki MİAD yönetimi, 
derneğe katkısını, desteğini hiçbir dönem esirgemeyen 
Prof. İlhan Erdoğan’dan üyelerine konferans vermesini 
rica etmiş, konu başlığı da şöyle belirlenmişti:

- Aile İşletmelerinin Geleceği...
Prof. Erdoğan, çok sayıda aile  

şirketine “aile anayasası” yazımında önderlik  
ediyor, “yönetim danışmanlığı” veriyordu.

Prof. Erdoğan’ın aile işletmelerinde gözlemlediği 
önemli sıkıntılardan biri aile fertlerinin işte, evde  
hep bir arada olmalarından kaynaklanıyordu. O nedenle 
söze o noktadan girmişti:

- Ortağınız aile 
fertlerinizle aynı mahallede 
bile oturuyorsanız beni 
dinlemenize gerek yok.

Toplantıyı izleyenler arasında 
MİAD yönetiminde de görev alan 
Alcas Metal A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Yılmaz da vardı.

Mehmet Yılmaz, abisi ve Al-
cas Metal Yönetim Kurulu Başka-
nı Abdullah Yılmaz’ın oturduğu 
sitede hemen yanı başında yeni 
villa satın almış, bakım-onarım 
için çalışmaları başlatmıştı.

Prof. İlhan Erdoğan’ın  

sözleri üzerine toplantıdan çıktı, villayı  
alımına aracılık eden emlakçıyı aradı:

-  Bizim villayı hemen satışa çıkaracağız.
Emlakçı şaşırdı:
- Mehmet Bey, hayırdır? Villayı daha yeni  

aldınız. Ustalar sizin isteğinize göre villada 
düzenlemeler yapmak üzere çalışmaya  
başladılar. Emin misiniz satma kararınızda?

Mehmet Yılmaz,  kesin kararını vermişti:
- Biliyorum arkadaş. Evet, villayı beğendik  

ve yeni aldık. Şimdi vazgeçtim. Satmak istiyorum.  
Bir an önce müşteri bulmaya bakın.

Mehmet Yılmaz, bu anısını geçenlerde Alcas  
Metal’in Çorlu’daki fabrikasını birlikte gezerken anlattı:

- Alcas Metal’in temellerini 1991 sonunda abimle 
birlikte attık. Şirketimizde çalışanlar arasında akraba 
yok. Sadece yeğenim, yani abimin oğlu işe başladı. 
Onu da tepeden inme bir göreve getirmedik.

O sırada abisi Abdullah Yılmaz da sohbete katıldı:
- Kurumsallaşma konusunda eğitimler aldık, 

almaya da devam 
ediyoruz. Şirketimizin 
hisselerini halka 
açmanın da 
kurumsallaşmamıza 
önemli katkı yapacağını 
düşünüyoruz.

Mehmet Yılmaz’ın yeni 
aldığı villayı, Prof. İlhan 
Erdoğan’ın konferanstaki 
bir cümlesi üzerine 
hemen satışa çıkarması, 
Alcas Metal’in ortaklarının 
kurumsallaşma yolundaki 
niyetini ortaya koyan 
önemli bir örnek değil mi?

GÖRÜŞ

Abdullah Yılmaz, Vahap Munyar, 
Mehmet Yılmaz (soldan sağa).
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Gürbaşlar Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Başdemir’in ofisinde 

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun’la 
karşılaşınca yakın dönemde açılan Hilton Mall of 
İstanbul’daki doluluk oranını sordum, yanıtladı:

- Otelimizde yüzde 45-50 doluluk söz konusu.
Müşterilerin yerli-yabancı oranını merak ettim, paylaştı:
- Çoğu yabancı ve sağlık turisti.
Ardından ekledi:
- Yalnız saç ektirmeye gelen sağlık  

turistini otele almıyoruz.
Nedenini sordum, anlattı:
- Saç ektirme operasyonunu yeni  

geçirenler yatakları mahvediyormuş.  
Biz de onları otele almak istemiyoruz.

Saç ektireni bizim
otele almıyoruz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, geçenlerde yaptığımız sohbette kriz 
dönemlerinde gündeme gelen destekler üzerinde durdu:

- Yaşama şansı olmayan şirketler için,  
“hadi yaşatalım” dedikçe kaynakları  
doğru kullanmamış oluyoruz.

Şu soruyu ortaya attı:
- Eldeki “kan”ı gürbüz, koşma şansı olana mı, yoksa 

yaşayamayacağını bildiğimize mi harcayacağız?
Yanıtını şöyle verdi:
- Elbette gürbüz, koşma şansı olana vermek daha 

doğru olur. Umut vadedene destek vermek gerekir.
COVID-19 krizinin etkilerini  

değerlendirirken şu saptamayı yaptı:
- “Kol kesme”ler olmak durumunda.  

O döneme doğru gidiyoruz. Önümüzdeki  
dönemde kan da göreceğiz, düğün de.

Ardından şu noktanın altını çizdi:
- 2021’in en önemli sorunlarından  

biri “kaynak sorunu” olacak…
Bu dönemde sermaye piyasalarından kaynak 

kullanılmasının daha doğru yöntem olduğunu kaydetti:
- Ülkemizde finansman yönetimi ağırlıklı olarak 

bankacılık sektörüne bağlı. Bunun kırılması lazım.
Bunun formülünü şöyle özetledi:
● Halka açılmak.
● Kendi paranla özkaynağı güçlendirmek.
● Yabancı sermaye çekip ortak almak.
Son dönemlerde çok sayıda şirketin hisselerini halka 

açma kuyruğuna girmesi iyiye işaret olsa gerek değil mi?

Eldeki ‘kan’ gürbüze mi 
yoksa yaşama şansı 
olmayana mı verilecek?

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) 
anketinin Şubat 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik 
değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların 
sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına 
göre, manşet PMI şubatta üst üste dokuzuncu ay 
eşik değer 50.0’nin üzerinde gerçekleşerek faaliyet 
koşullarındaki iyileşmenin sürdüğü yönünde sinyal 
verdi. Ocak’ta 54.4 olarak ölçülen PMI, şubatta 
51.7’ye gerileyerek sektörün performansında ılımlı bir 
iyileşmeye işaret etti. Faaliyet koşullarında gözlenen 
genel iyileşme, Covid-19 salgınının süregelen etkileri 
altında yeni siparişlerde yaşanan yavaşlamaya 
rağmen gerçekleşti. Bu arada, yeni ihracat siparişleri 
ise üst üste ikinci ay artış kaydetti. Yeni siparişlerdeki 
yavaşlama ve hammadde arzındaki sorunlara rağmen, 
talep tarafında gözlenen bazı iyileşme işaretleri, 
imalatçıların üretimi artırmasında rol oynadı. 

İSO Türkiye İmalat PMI 
Şubat 2021’de  51.7 oldu

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, 

son dönemde fiyat 
hareketleriyle dikkat 
çeken kripto paralarla ilgili 
dünya genelinde oluşan 

kaygıları kendilerinin de paylaştığını açıkladı. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Konuya 
ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız 
tarafından yakından takip edilmektedir.” Bu çerçevede 
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında 
Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla 
işbirliği halinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kripto 
para kaygılarını paylaşıyoruz

Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in 
Türkiye İstatistik Kurumu 

Başkanlığına (TÜİK) atanmasına 
ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Türkiye 

İstatistik Kurumu’nda Muhammed Cahit Şirin,  
1 yılı dolmadan görevden alınmış, Şirin’in yerine  
TÜİK Başkanlığına vekaleten, Başkan Yardımcılığı 
görevini yürüten Ahmet Kürşat Dosdoğru getirilmişti.

► SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR?
Sait Erdal Dinçer, 1986-1990 yılları arasında  

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği 
okudu. Aynı üniversitede İşletme Mühendisliği 
bölümünde yüksek lisans yaptı. Dinçer aynı  
zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi 
ekonometri alanında yüksek lisans yaptı. Dinçer 
doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri 
bölümünde yaptı. Dinçer iyi derecede İngilizce biliyor.

TÜİK Başkanlığına Prof. Dr. 
Sait Erdal Dinçer atandı
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Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güleç:

Türkiye demiryolu ulaştırmasının tam 
olarak serbestleştirilmesini isteyen 
Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Ercan Güleç, “Bugün 
demiryolu yük taşımasıyla ilgili yatırımlar 
genelde doğu batı koridoru üzerinde 
yapılıyor. Güney-kuzey hattında Mersin-
Samsun demiryoluyla bağlanmalıdır. Bir 
ülkenin ihracatta en önemli pazarları 
komşu ülkeleri olup bu ülkeler ile demiryolu 
bağlantılarımız bir an önce yapılmalıdır. 
Örneğin önemli bir ticaret partnerimiz olan 
Irak’la demiryolu bağlantımız yok” dedi.

Mersin-Samsun hattına ve 
Irak’a demiryolu yapılmalı

ARİF ESEN

Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD)  Yönetim  
Kurulu Başkanı Ali Ercan Güleç’e, sektöre ilişkin 
istek, öneri ve tespitlerini Global Sanayici’ye  

anlattı. Güleç, “Yük ve yolcu taşımacılığında demiryoluna 
talep her geçen gün artmaktadır. Ancak lokomotif sayısı 
yetersiz olduğu için bu talepler karşılanamamaktadır.  
Bu durumda ciddi bir lokomotif yatırımı yapılması gerekir  
ve özel sektöründe bu yatırımı yapması için önünün 
açılması gerekmektedir. Demiryollarında serbest piyasa 
şartlarının tam olarak uygulanması gerekmektedir” dedi.
► TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN FİRMALARINDAN 70 ÜYEMİZ VAR

- Sayın Güleç, Demiryolu Taşımacılığı Derneği’ni bize 
tanıtır mısınız? Kaç üyeniz var? DTD’nin amaçları nedir?

- Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD)  yeşil ve temiz 

DEMİRYOLU
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taşımacılık türü olan 
demiryolu taşımacılığını 
çağın ve ülkenin gerekleri 
doğrultusunda geliştirmek ve 
demiryolunun ülkenin toplam 
taşımacılığı içindeki payını 
yükseltmek amacıyla  
2006 yılında kurulmuştur.

Üyelerimiz, kendilerine 
ait vagonlarla veya TCDD 
vagonlarıyla ulusal ve 
uluslararası demiryolu 
taşımacılığı yapan, vagon 
üretim tesisleri olan, liman 
işletmeciliği yapan, vagon 
bakım ve onarım sanayi ile 
iştigal eden Türkiye’nin  
önemli firmalarıdır.

Tüm dünyada geleceğin 
taşıma modu olarak öne 
çıkan demiryolu taşımacılığını, 
ülkemizde de layık olduğu 
yere getirme çabası içindeyiz. 
Derneğimize üye 70 firma vardır, 
bu firmalar ülkemizin önde 
gelen önemli kuruluşlarıdır. 

Ülkemizde demiryolu 
kargo taşıması, taşıma modları içinde en 
geri kalmış taşıma modudur. Demiryolu 
taşımalarına, şehir içi raylı sistemler ve 
banliyö taşımaları, şehirlerarası yolcu 
taşımaları, yük taşımaları olarak bakarsak 
ilk iki alanda ülkemizde ciddi yatırımlar 
yapılmış olup bunun sonucu bu alanlarda 
büyük gelişmeler sağlanmıştır. Ancak 
maalesef yük taşıması konusunda aynı 
şekilde bir gelişme henüz sağlanamamıştır.

Küreselleşen dünyada öne çıkan hız, 
güvenli taşıma, ekonomik ve çevreye duyarlı 
olma gibi değerler sürekli gelişen demiryolu 
taşımacılığını vazgeçilmez hale getirmiştir. 
Demiryolu taşımacılığını destekleyerek 
payını arttırmak, trafik kazalarını önlemek, 
enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak,  
ülke yararlarını gözetmek ve ‘gelecek 
nesillere temiz ve yeşil bir dünya’  
bırakmak tüm üyelerimizin ortak dileğidir. 
► SERBEST PİYASA ŞARTLARI  
TAM OLARAK UYGULANSIN

- Sayın Güleç, 6461 sayılı Türkiye de-
miryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi 
hakkında kanun Mayıs 2013’te çıktı.  
Ocak 2017’de TCDD Taşımacılık A.Ş.  
kuruldu. Demiryolu ulaştırmasının  
serbestleştirilmesi alanında atılan adımlar 
yeterli mi? Talep ve önerileriniz neler?

- Serbestleşmeyle ilgili mevzuat çıkalı 

hemen hemen 10 yıl olmasına rağmen 
özel sektör bu alana yatırım yapmak için 
hala çekimser durmaktadır. Ülkemizde 
demiryolu yük taşımasına talep her 
geçen gün artmakta; ancak lokomotif 
sayısı yetersiz olduğu için bu talepler 
karşılanamamaktadır. Ayrıca mevcut 
lokomotiflerin çoğu eskidir. Bunun 
yanında hatların elektrifikasyonları hızla 
tamamlanmasına rağmen kamunun  
elindeki mevcut filoda 80 adet yeni  
elektrikli lokomotif mevcuttur.

Bu durumda ciddi bir lokomotif yatırımı 
yapılması gerekir ve özel sektöründe bu 
yatırımı yapması için önünün açılması 
gerekmektedir. Bunun için; demiryolu  
alt yapısının düzeltilerek ekonomik  
bir taşıma yapmaya uygun hale  
getirilmesi ve serbest piyasa şartlarının  
tam olarak uygulanması gerekmektedir.
► YALNIZCA 1 ÜYEMİZ LOKOMOTİF ÜRETTİ

- Şu anda özel sektöre ait kaç demiryolu 
şirketi faaliyet gösteriyor? Bu şirketlerin 
faaliyetleri sizce yeterli mi? Yeterli değilse 
sebepleri nedir? Bu bağlamda lokomotif 
sayısını ve özel sektörün bu alandaki 
yatırımlarını değerlendirir misiniz?

- Şu anda özel sektör firmaları vagon yatı-
rımı yapmış ve gelişmeleri beklemektedirler. 

Lokomotif yatırımı yapan bir üyemiz 
vardır. Lokomotif yatırımı şu anda ekonomik 

www.sanayicidergisi.com

Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim  
Kurulu Başkanı Ali Ercan Güleç

Global Sanayici 2012 Eylül ayında yayımlanan 
31’inci sayısında konuyu kapağına taşımıştı.

Tüm dünyada 
geleceğin taşıma 

modu olarak öne 
çıkan demiryolu 
taşımacılığını, 
ülkemizde de layık 
olduğu yere getirme 
çabası içindeyiz. 
Derneğimize üye 
70 firma vardır, bu 
firmalar ülkemizin 
önde gelen önemli 
kuruluşlarıdır. 
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olmadığı için bu üyemiz de 
yalnızca bağlı olduğu holdingin 
işlerini yapmaktadır. Bu dernek 
üyemiz 12 adet lokomotif 
yatırımı yapmış olup şu anda 
başka yatırım yapan üyemiz 
olmamıştır.  Lokomotif yatırımı 
dönüş süresi uzun bir yatırım 
olup yatırım için önünüzü uzun 
vadeli olarak görebilmeniz 
gerekmektedir. Yukarıda 
belirttiğim sebeplerden 
dolayı üyelerimiz yatırım için 
beklemektedirler.
► MERSİN-SAMSUN 
HATTINA VE IRAK’A 
DEMİRYOLU YAPILMALI

- Yeni demiryolu yatırımları 
hangi hatlarda yapılmalı? YSS 
Köprüsü’nden geçecek demir-
yolu projesi hangi aşamada?

- Bugün demiryolu yük taşı-
masıyla ilgili yatırımlar genelde 
doğu batı koridoru üzerinde 
yapılmakta olup, ayrıca güney-
kuzey hattı da yapılmalıdır. 
Mersin-Samsun demiryolu 
bağlantısı kurulmalıdır. Bir 
ülkenin ihracatta en önemli 
pazarları komşu ülkeleri olup 
bu ülkelerle demiryolu bağlan-
tılarımız bir an önce yapılma-
lıdır. Örneğin önemli bir ticaret partnerimiz  
olan Irak’la demiryolu bağlantımız yok. 
Bakü-Tiflis- Kars (BTK) hattı ülkemiz için cid-
di ihracat imkanları sağlamıştır. Yoğun olan 
limanlarımız, üretim ve tüketim merkezleri 
bir an evvel iltisak hatları ile demiryolu şebe-
kesine bağlanmalıdır. Özellikle yoğun dökme 
yüklerin ve konteyner limanlarının demiryolu 
ile bağlantıları ivedilikle sağlanmalıdır.
► DÜNYA BANKASI 314.5 MİLYON  
EURO FİNANSMAN DESTEĞİ VERDİ

- Yine demiryolu yatırımlarına ilişkin 
Ulaştırma Operasyonel Programı 
kapsamında 2015’te belirlenen 8 liman  
ve demiryolu yatırımından hangileri hayata 
geçti? Öncelikli yatırım kapsamında 
değerlendirilen bu projeler, bildiğiniz gibi 
IPA fonlarıyla finanse edilmesi planlanan 
ve kombine taşımacılık açısından önem 
arz eden yatırımlardır. DTD olarak  
bu 8 liman ve demiryolu projesi 
hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? 

- Dünya Bankası’ndan, Türkiye’nin 
demiryolu bağlantıları ve lojistiğinin 
iyileştirmesi için 314.5 milyon Euro  

(350 milyon dolar eşdeğeri) tutarında 
finansman desteği  1 Temmuz 2020 
tarihinde onaylandı. Ulaştırma ve  
Altyapı Bakanlığı tarafından uygulanacak 
Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme 
Projesi’nin üç bileşeni bulunuyor. 

Birinci bileşen, Filyos Limanı, Çukurova 
Bölgesi Sanayi Bölgeleri, İskenderun  
Körfezi Limanları ve uygulama sırasında 
seçilecek ilave öncelikli yerler dahil olmak 
üzere öncelikli demiryolu ağı düğüm 
noktalarında demiryolu iltisak hatlarının  
ve çok modlu bağlantıların yapımını içeriyor.

İkinci bileşen, ilave yük taşımacılığı 
düğüm noktalarındaki son kilometre bağ-
lantı altyapısı için fizibilite etütlerinin, detay 
mühendislik projelerinin, çevresel ve sosyal 
dokümanların hazırlanmasını ve kontrolör-
lük hizmetlerinin sunulmasını kapsıyor.

Üçüncü bileşen ise demiryolu 
teknik standartlarında yeknesaklığın 
sağlanmasına yönelik teknik yardım, 
demiryolu yük taşımacılığı sektörünün 
performansının iyileştirilmesine yönelik bir 
strateji belgesinin hazırlanmasına destek 
sağlanması ve demiryolu bağlantılı lojistik 

Serbestleşmeyle ilgili mevzuat çıkalı hemen hemen 10 yıl olmasına 
rağmen özel sektör bu alana yatırım yapmak için hala çekimser 

durmaktadır. Ülkemizde demiryolu yük taşımasına talep her geçen gün 
artmakta olup ancak lokomotif sayısı yetersiz olduğu için bu talepler 
karşılanamamaktadır. Ayrıca mevcut lokomotiflerin çoğu eskidir. 
Bu durum da ciddi bir lokomotif yatırımı yapılması gerekir ve özel 
sektöründe bu yatırımı yapması için önünün açılması gerekmektedir. 
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merkezleri için bir işletme ve 
yönetim planı hazırlanması 
yoluyla Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demiryolları’nın 
desteklenmesi dahil olmak 
üzere, proje uygulama desteği, 
kurumsal güçlendirme, kapasite 
oluşturma ve ikinci aşama 
Kovid-19 müdahale desteği 
sağlanmasını öngörüyor.

► TEKİRDAĞ LİMANINA 
DOĞRUDAN DEMİRYOLU 
BAĞLANTISI İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ 

- Yenilenen Halkalı-Kapıku-
le demiryolu hattının büyük 
bir limana sahip Tekirdağ ile 
doğrudan bağlantısı yok. Bu 
konuda bir çalışmanız var mı?

- Liman işletmeleri de 
derneğimizin üyesi olup 
üyelerimizin bu konudaki 
çalışmalarına dernek olarak 
her türlü desteği vermekteyiz.  
Bir üyemiz Tekirdağ liman 
bağlantısı konusunda 
çalışmakta olup dernek olarak 
bu üyemize de bakanlıkta 
destek olmaktayız. Tekirdağ 
Limanı, demiryoluyla şu an 
Muratlı İstasyonuna bağlıdır. 

► PANDEMİ DEMİRYOLUNUN 
ÖNEMİNİ TEKRAR HATIRLATTI

- Pandemi demiryolu taşımacılığını 
nasıl etkiledi? Demiryolu 
taşımacılığının ihracat ve ithalattaki 
payıyla yurtiçi taşımacılıktaki payı  
ne kadar? Demiryolu taşımacılığın 
payını artırmak için hangi  
adımlar atılması gerekiyor?

Pandemi demiryolu taşımacılığının 
önemini bize tekrar hatırlattı. 
Demiryolu taşımacılığının ithalat, 
ihracat, yurtiçi taşımalardaki payları 
yüzde 5 in altındadır. Artan demiryolu 
talebini karşılayabilmek için; 

■ Demiryolu Altyapı geometresindeki 
kurplar, eğimler v.b yapılar düzeltilmeli, 
lojistik merkezler, Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB), üretim ve tüketim 
merkezleri, fabrikalar ve limanlar iltisak 
hatlarıyla demiryoluna bağlanmalıdır.

■ Serbest piyasa kuralları  
tam uygulanmalıdır.

■ Demiryolu sistemi içinde  
yatırım yapan ve yapmak isteyen  

özel sektör teşvik edilmelidir.
- Demiryolu bağlantısı olmayan 

önemli miktarda ihracat yaptığımız 
komşu ülkeler var. Bu ülkelerle demir-
yolu bağlantısı kurulması için çalış-
malarınız var mı? Ulaştırma Bakanlığı 
nezdinde girişimleriniz oldu mu?

Bakanlıkla devamlı temas 
halindeyiz. Irak’a doğrudan demiryolu 
yapılması, Van Gölünün geçişinde 
yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi, 
BTK (Bakü-Tiflis- Kars) aktarma 
istasyonlarının kapasitesinin 
arttırılması konusunda taleplerimiz  
ilgili kurumlara aktarılmıştır.

- TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 
bazı hatlarda “Kamu Hizmeti 
Yükümlülüğü” kapsamında yürüttüğü 
hizmetler 2021 yılı itibarıyla açık 
ihale usulüyle ihale edildi.  
DTD olarak sizin de bu hatlarda 
hizmet verme hazırlıklarınız var?

- Kamu hizmeti yükümlülüğü yolcu 
taşımaları için olup 2021 için de  
TCDD Taşımacılık A.Ş.ye verilmiştir. ●

Bakü-Tiflis- Kars (BTK) hattı ülkemiz için ciddi ihracat imkanları 
sağlamıştır. Yoğun olan limanlarımız, üretim ve tüketim 

merkezleri bir an evvel iltisak hatları ile demiryolu şebekesine 
bağlanmalıdır. Özellikle yoğun dökme yüklerin ve konteyner 
limanlarının demiryolu ile bağlantıları ivedilikle sağlanmalıdır.
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Bursa’da 1969 yılında 
doğdu. Bursa Erkek 
Lisesi’nin ardından 
1990 yılında Uludağ 
Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makina 
bölümünden mezun 
oldu. Yüksek lisansını 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makine 
Mühendisliği bölümünde 
tamamladı. CNC takım 
tezgahları sektöründe 
28 yıllık servis ve 
satış tecrübesi olan 
Fatih Varlık, 2012’den 
bu yana Yamazaki 
Mazak Türkiye’nin 
Genel Müdürü olarak 
çalışmalarını sürdürüyor.

FATİH VARLIK KİMDİR?
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Takım Tezgahları Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği Başkanı Fatih 
Varlık, “Takım tezgahlarının 
dünyadaki kullanım değeri 85 
milyar dolardır ve Türkiye’nin 
dünyadaki payı yüzde 1.2’dir. 
2023 yılında dünyadaki takım 
tezgahı kullanım değerinin 
125 milyar dolara, Türkiye’nin 
kullanım değerinin ise 1.4 milyar 
dolara çıkması beklenmektedir. 
Türkiye’nin ekonomisini sanayi 
üretimi eksenine getirmediğimiz 
sürece, dünya ekonomisinden 
alacağımız pay gerileyecektir” dedi.

GELİŞMİŞLİK BAROMETRESİ

Türkiye ekonomisini, sanayi
üretimi eksenine getirmeliyiz

TİAD Başkanı Fatih Varlık:

GİRAY DUDA

Takım tezgahları sektörünün sanayi 
açısından yaşamsal önemi var. Üretilen 
her ürün, bir makine tarafından 

üretilip ortaya konuluyor. Sektörün pandemi 
dönemindeki dünya ve Türkiye koşullarını, 
sorunlarını ve beklentilerini Takım  
Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
Başkanı Fatih Varlık ile konuştuk. 

- Sayın Varlık, öncelikle takım tezgahları 
sektörünün ülkemizdeki durumunu,  
ciro büyüklüğünü, ihracat miktarını  
rakamsal olarak bize anlatır mısınız?

- Takım tezgahları sektörünü, tüm 
dünyada olduğu gibi metal işleme ve 
metal şekillendirme olarak iki bölümde ele 
alıyoruz. Metal şekillendirme tarafını presler, 
lazer kesim tezgahları, abkant, giyotin, boru 
işleme ve şekillendirme makineleri gibi 
makineler oluşturuyor. Bu makine türlerinin 

üretiminde oldukça iyi durumdayız.  
Hatta dünyanın önde gelen markalarıyla 
aynı kalitede makineler üretiyoruz. 

CNC torna, işleme merkezi, taşlama, 
transfer tezgahları gibi makinelerin yer 
aldığı metal işleme makineleri tarafında ise 
çok yol almamız gerekiyor. Bu alanda hem 
özel şirketlerin hem de devlet desteğiyle 
konsorsiyum olarak bir araya gelen 
firmaların girişimleri var. Bu alanda yer 
alan yüksek teknolojili takım tezgahlarının 
üretimi dünyada Almanya, Japonya, İtalya, 
Tayvan ve Çin’in tekelinde. Bu durum bazı 
zamanlarda tedarik sorunları yaratabiliyor. 
Bu sebeple, metal şekillendirmede olduğu 
gibi yerli üretimimizi güçlendirmeliyiz.

► PANDEMİ ŞARTLARINDA BİRAZ GERİLEDİK
Takım tezgahlarının ticari durumuna bak-

tığımızda, yaptığımız üretimin yüzde 75’ini 
ihraç eder durumdayız. 2020’de yaşadığı-
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mız olağanüstü pandemi şartları nedeniyle 
ihracatımızda büyük bir düşüş gerçekleşti. 
Bunun etkisi ile üretimin ihraç edilme oranı 
yüzde 65 olarak gerçekleşti.

Takım tezgahları üretim ve dış 
ticaretimizde 2020 yılında;
• Üretim yüzde 4.2 düşüşle 716 milyon dolar, 
• İhracat yüzde 17.4 düşüşle 466.6 milyon dolar,
• İthalat yüzde 12.7 artışla 923.4 milyon dolar,
• Kullanım (yurt içi satış) yüzde 17 artışla  
1.17 milyar dolar olarak gerçekleşti.
► MAKİNA ÜRETEN MAKİNALAR

- Bu sektörün dünyadaki gücü, üretim 
büyüklüğü ve ülkeler açısından önemi 
nedir? Türk takım tezgahları sektörünün 
yeri global sektör açısından yıllara göre ne 
kadardır ve nasıl gelişme gösteriyor? 

- Etrafınızda gördüğünüz, bir fabrikadan 
çıkmış olan her şey; ya bir takım tezgahıyla 
ya da takım tezgahlarıyla üretilmiş bir ma-
kine ya da kalıpla üretilir. Bu sebeple takım 
tezgahları, sanayi üretiminde ana yatırım 
malı olan “makina üreten makinalar” olarak 
adlandırılır. Bir ülke sanayisinin gelişmiş-
lik düzeyi, o ülkenin sahip olduğu takım 
tezgahları sanayisinin gücüne paralel olarak 
gelişim gösterir. Dolayısıyla bu sektör kal-
kınmanın temeli, ekonominin itici gücüdür. 
Takım tezgahları olmadan günlük hayatta 
kullandığımız basit araçları, otomobili, beyaz 
eşyayı, medikal araç-gereçleri, bilgisayarı, 
akıllı telefonu, savunma ve havacılık ürünle-
rini ve daha birçok ürünü üretemezsiniz. Ta-
kım tezgahları deyince yaşamımızı doğrudan 
etkileyen bu sektörün elinin değdiği her şey 
aklımıza gelmeli. Temsil ettiğimiz sektör tüm 
dünyada imalat için birinci derecede önemli. 
Sektör, 2009 krizi haricinde büyüyüp geli-
şerek süregeldi ve 2019 yılında dünyadaki 
ekonomik durum sebebiyle yavaşladı. 
► DÜNYA PAYIMIZ GERİLEMESİN

Takım tezgahlarının dünyadaki kullanım 
değeri 85 milyar dolardır. Türkiye’de ise 
yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 1 
milyar dolar civarındadır. Türkiye’nin dünya 
kullanımında aldığı pay yüzde 1.2’dir. 

2023 yılında dünyadaki takım tezgahı 
kullanım değerinin 125 milyar dolara, 
Türkiye’nin kullanım değerinin ise 1.4 
milyar dolara ulaşması beklenmektedir. 
Türkiye’nin ekonomisini sanayi üretimi 
eksenine getirmediğimiz sürece, 
dünya ekonomisinden alacağımız pay 
değişmeyecek hatta gerileyecektir.
► PANDEMİYİ GÜÇLÜ KARŞILADIK

- Bu dönemde yapılan bir söyleşide 
elbette ki ilk olarak değinilecek konu 

pandemidir. Pandeminin takım tezgahları 
üreticilerine etkisi nasıl oldu? 

- Pandemi beklenmedik bir şekilde geldi. 
Hem sanayiye hem de yaşam biçimine etkisi 
beklenilenden uzun ve ağır oldu. Takım tez-
gahları sektörü başta olmak üzere sanayi, 
pandeminin yarattığı olumsuzluk sürecini 
diğer sektörlerden daha güçlü karşıladı. 
Üstelik yeni çalışma şekillerine de daha hızlı 
adapte oldu. Mühendisliğin doğası gereği 
“çözüm ve gelişim odaklı” olmasının  
bu hızlı adaptasyonda etkisi büyük oldu. 
► TÜM ÜLKELER ÜRETİMDE  
BİRBİRİNİ ETKİLER

Takım tezgahı üretimi hem Türkiye’de 
hem de dünya genelinde global tedarik 
zincirine bağımlı durumdadır. Avrupalı bir 
tezgah üreticisi Uzak Doğulu otomatik 
kontrol ekipmanı üreticisine, Uzak Doğulu 
bir makine üreticisi Avrupalı mekanik 
ekipman üreticisine bağımlı durumdadır. 
Durum böyle olunca tüm ülkeler üretimde 
birbirini etkilemektedir. Takım tezgahları 
kullanımı 2020 yılında pandemi etkisi 
nedeniyle yaklaşık olarak, Asya’da yüzde 
28, Amerika’da yüzde 32, Avrupa’da 
yüzde 25 ve dünya genelinde yüzde 

Metal şekillendirmede çok iyiyiz. CNC torna, 
işleme merkezi, taşlama, transfer tezgahları gibi 

makinelerin yer aldığı metal işleme makineleri tarafında 
ise çok yol almamız gerekiyor.  Bu alanda yer alan  
yüksek teknolojili takım tezgahlarının üretimi dünyada 
Almanya, Japonya, İtalya, Tayvan ve Çin’in tekelinde. 



GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2021   25

GELİŞMİŞLİK BAROMETRESİ

28 daraldı. Türkiye’de ise 
üretimin güçlenmesi ve artış 
göstermesinin etkisiyle ters 
bir senaryo oluştu. Türkiye’nin 
takım tezgahı kullanımı 
hem verilmiş olan üretim 
taahhütlerinin etkisi hem de 
sanayicimizin atak davranması 
ile yüzde 17 artış gösterdi.
► TEDARİK ZİNCİRİNDE 
SIKINTI YAŞADIK

- Pandemi gölgesinde 
2020 yılı nasıl geçti? Şu anda 
yaygın aşılanmaların başladığı 
dönemde 2021 yılına bakışınız 
ve beklentileriniz nasıldır?

- Pandemi sürecinin yarattığı 
olumsuz etki, 2020 yılında 
küresel tedarik zincirine büyük 
zarar verdi. Tedarik zincirinde 
oluşan süreç aksamaları, 
seyahat kısıtlamaları ve 
yasakları nedeniyle satış, 
teknik servis ve pazarlama 
faaliyetlerinin önemli derecede 
sekteye uğraması, hem 
makine hem de üretim için 
kritik öneme sahip ara malı 
tedarikindeki problemler 
sanayicilere sıkıntılar yaşattı. Tüm bu 
olumsuzluklarla birlikte, özellikle deniz 
taşımacılığında yaşanan, konteyner ve 
lojistik süreçlerindeki fahiş fiyat artışları 
üretim maliyetlerini katladı. Buna rağmen 
sektörümüz ve Türkiye sanayisi krizlere 
talimli olmasının da etkisiyle 2020’yi 
özellikle Avrupa ülkelerine kıyasla  
daha hasarsız atlattı. Sektörün  
Avrupa’daki üretim daralması  
yüzde 25 iken, Türkiye’de daralma çok  
sınırlı oldu ve yüzde 4.2 olarak gerçekleşti.

Covid 19’a karşı başlayan aşılama 
sürecimizin hızının artması ve yaygın bir 
aşılama yapılması durumunda, Türkiye 
sanayisinin çok büyük bir hızla, 2020’de 
gördüğü zararı telafi edeceğini hatta bu 
zararı kazanca çevireceğini düşünüyoruz. 
Takım tezgahları kullanımında Türkiye 
2020’yi büyük bir fırsata çevirdi. 2021’de de 
bu eğilimin devam edeceğini ve kullanımın 
yaklaşık yüze 10 artacağını düşünüyoruz.
► NAVLUN, ARDİYE VE  
DEMURAJ BEDELLERİ SIÇRADI

- İhracatçılar bu dönemde sıçrama 
yapan navlun fiyatlarından şikayetlerini 
ve konteyner sıkıntısını her fırsatta 
dile getiriyor. Bu sorun neden büyüdü? 

Doğrudan pandemiden mi etkilendi? Bu 
sorunun yıl içindeki durumuna ilişkin 
beklentiniz ve çözüm öneriniz nedir?

- Pandemi, deniz taşımacılığı konusunda 
düşük seviyelerde de olsa var olan bir 
problemin hızlı bir şekilde büyümesine ve 
büyük bir sorun haline gelmesine neden 
oldu. Dünya genelinde dış ticarette yaşanan 
daralma deniz ticaretini ciddi derecede 
etkiledi. Pandemi nedeniyle küresel ticaretin 
akışı bozuldu. Bu nedenle de navlun, 
ardiye ve demuraj bedellerinde ciddi artış 
yaşandı. Gemiler ve konteynerlerin büyük 
kısmı tıbbi malzeme ticareti nedeniyle 
Çin ve ABD arasında sıkıştı. Bu sebeple 
deniz taşımacılığı maliyetlerinde yüzde 
300’e varan artışlar yaşandı. Bunun 
yanında artan ardiye ve demuraj bedelleri 
devletin kasasına vergi olarak girmiyor, 
konteynerlerin sahibi olan yabancı 
armatörlere ödeniyor. TİAD olarak söz 
konusu sorunu Ticaret, Ulaştırma,  
Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarına da 
taşıyıp bir paket halinde çözüm önerisinde 
bulunduk. Çözüm önerilerimiz şu şekilde: 

■ Nakliye amaçlı konteyner üretimi için 
acil olarak test merkezi kurulmalı,

■ Nakliye amaçlı konteyner üretiminin 
Türkiye’de yapılmasını sağlamak için, 

Pandemi nedeniyle küresel ticaretin akışı bozuldu. Bu nedenle 
de navlun, ardiye ve demuraj bedellerinde ciddi artış yaşandı. 

Gemiler ve konteynerlerin büyük kısmı tıbbi malzeme ticareti 
nedeniyle Çin ve ABD arasında sıkıştı. Bu sebeple deniz  
taşımacılığı maliyetlerinde yüzde 300’e varan artışlar yaşandı.
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konteyner üretiminde tecrübeli olan 
firmalara şartsız teşvik sağlanmalı,

■ Navlun ücretlerinin düşürülmesi için 
taşımacılık sektörü desteklenmeli, 

■ Ticaret ve üretimi rahatlatmak amacıyla 
demuraj, ardiye ve denetimlerdeki bekleme 
sürelerini en aza indirmek amacıyla; 

■ Ürün tipine göre ihtisas  
gümrükleri kurulmalı,

■ TSE’nin yetersiz olan denetim personeli 
sayısının artırılması ve personelin ürün 
tipine (GTİP kırılımlarına göre)  
göre uzmanlaşması sağlanmalı,

■ Sanayicinin kullanacağı ve sarf 
malzemesi olmayan, yatırım ve üretim 
amacıyla alınan takım tezgahı, pres, üretim 
hattı gibi makine ve ekipmanların ürün 
güvenliği denetimlerinin gümrük yerine 
sahada yapılması sağlanmalı,

■ İhracata yönelik üretimde kullanılacağı 
taahhüt edilmek şartıyla yapılacak  
makine ve tamamlayıcı ekipman  
ithalatında İlave Gümrük Vergisi kaldırılmalı,

■ Nitelikli çelik ithalatında kota ve vergi 
uygulamaları minimum düzeye indirilmeli.
► TİCARİ KONTEYNER YAPABİLİRİZ

- Sizin gibi üretici ve ihracatçılar 
ülkemizde ticari konteyner üretiminin 
olmamasından şikayetçiler. Hızlı ve 
yaratıcı gücünü bildiğimiz Türk sanayisinin 
bu sıkıntıya çare bulmasının yolu nedir?

- Konteynerleri üretebilmek için çeliğin 
maliyeti, aşılması öncelikli konulardan biri. 
Buna kota ve vergi uygulamalarında yapıla-
cak düzenlemelerle hızlıca çözüm üretilebi-
lir. Ticari konteyner üretimi için, Türkiye’de 
yaşam amaçlı konteyner üretimi yapan 
firmalar teşvik edilerek çözüm sağlanabilir. 
Ayrıca, Türkiye’de 1990-2010 yılları ara-
sında ticari amaçlı olarak yıllık 50.000’in 
üzerinde bir kapasiteyle konteyner üreti-
mi yapılıyordu. Bu üretimi yapan firmalar 
üretim sürecini hızlandırmada know-how 
için çok değerli bir kaynaktır. Ek olarak, 
ticari konteyner üretiminde önem arz eden 
basınç, hidrolik, vb. testleri yapacak  
bir test merkezinin kurulması şarttır. 
► GÜMRÜKLERDE ÇOK  
BEKLİYOR, BEDEL ÖDÜYORUZ

- Yine çok önemli şikayet konularından 
birisi de demuraj, ardiye ve navlun ücret-
lerinin neredeyse malın değerine yakın 
düzeye gelmesi. Üretime büyük darbe 
vurabilecek bu sorun nasıl aşılabilir?

- Salgın öncesinde dünya üzerindeki 
ticaretin yüzde 85’i deniz yoluyla yapılırdı 
ve bu oran bugün pandeminin etkisiyle 

yüzde 90’lara ulaştı. Pandemi nedeniyle 
dünya genelinde ticaret önemli seviyelerde 
düştü. Bu durum, demuraj, ardiye ve navlun 
ücretlerinin katlanmasına neden oldu. 
Bunların arasında en büyük maliyeti gümrük 
ve limanlardaki bekleme süreleri nedeniyle 
demuraj ve ardiye masrafları oluşturuyor. 
Türkiye gümrüklerinde denetime tabi 
tutulan konteyner miktarı son 1 yılda yüzde 
9 arttı. Gümrük denetimleri ülkemize 
kalitesiz ürünün girmesini engelliyor 
ancak, TSE’nin personel sayısının ve ürün 
çeşitliliği doğrultusunda uzmanlık düzeyinin 
yeterli olmaması nedeniyle bekleme 
süreleri çok uzuyor. Ayrıca, ürün güvenliği 
denetimlerinde TSE personeli başına düşen 
dosya sayısı 70 civarında, bu da personel 
üzerinde ağır bir iş yükü oluşturuyor. Bu da 
bekleme sürelerinin 15 gün ve üzerinde 
olmasına sebep oluyor. Üstelik bunlara 
ödenen bedeller devletin kasasına vergi 
olarak girmiyor, konteynerlerin sahibi 
olan yabancı armatörlere ödeniyor. Bu 
sorun, ürün tipine göre ihtisas gümrükleri 
kurularak, TSE’nin yetersiz olan denetim 
personeli sayısı artırılarak ve personelin 
ürün tipine (GTİP kırılımlarına göre) göre 
uzmanlaşması sağlanarak aşılabilir.

GELİŞMİŞLİK BAROMETRESİ

Konteynerleri üretebilmek için çeliğin maliyeti, 
aşılması öncelikli konulardan biri. Buna kota 

ve vergi uygulamalarında yapılacak düzenlemelerle 
hızlıca çözüm üretilebilir. Ticari konteyner üretimi için, 
Türkiye’de yaşam amaçlı konteyner üretimi yapan ve 
ticari amaçlı firmalar teşvik edilerek çözüm sağlanabilir. 
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► ÇELİK FİYATI 2 AYDA 
YÜZDE 50 ARTTI

- Uluslararası 
piyasalarda emtia 
fiyatlarındaki hızlı 
tırmanış hemen her 
sektörü tedirgin 
ediyor. Sektörünüzün 
temel hammaddesi 
çelik açısından 
durum nedir? Bu 
fiyat artışları üretim, 
satış ve ihracat 
kapasitenizi nasıl 
etkileyebilir? 

- Makine üretimi için ihtiyaç duyulan ve dışa bağımlı 
olduğumuz nitelikli çelik fiyatlarında son 2 ayda yüzde 50’ye 
yakın artış oldu. Bu ay içerisinde bir gerileme başladı. Artışın 
sebebi Çin’in talebindeki aşırı artış oldu. Ayrıca, Türkiye’deki 
artışa döviz kurlarının de etkisi yüksek oldu. Çelikteki artış 
nedeniyle hem dünyadaki makine ve ara malı üretimi hem 
de Türkiye’deki imalat sanayinin maliyetleri katlandı. Bunun 
sonucu olarak, ithal edilen hem ara malı girdisi hem de maki-
ne fiyatları geçen seneye göre ortalama olarak döviz bazında 
yüzde 20 artış gösterdi. Bunun üzerine döviz kuru ve İlave 
Gümrük Vergileri de konulunca Türk sanayiciler için yatırım 
maliyeti artışı yüzde 50’leri buldu. Bu durum en fazla sanayi-
mizin bel kemiği olan KOBİ’leri zor duruma düşürdü. 
► İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILMALI

- Yatırım maliyetlerinin azalması için ne gibi 
önerilerde bulundunuz? İlave Gümrük Vergisi üzerinde 
hassasiyetle duruyorsunuz. Yakın zamanda bu vergi ve 
diğer yüklerin kaldırılması beklentiniz var mı? 

- Biz TİAD’ın sanayici iş insanları olarak bu coğrafyada 
hizmet vermekten ve ülkemizin kalkınmasına katkı 
sağlamaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Sanayimize 
destek olacak ve onun önünü açacak uygulamaların 
peşindeyiz. İlave Gümrük Vergisi (İGV), ülkemizde teknoloji 
yatırımı yaparak hem kapasitesini hem de verimliliğini üst 
seviyelere çıkartmak isteyen sanayicilerimiz için ekstra 
bir maliyet ve stres oluşturmaktadır. İGV’nin yarattığı 
yatırım zorluklarına rağmen sanayicilerimiz üretmekten 
vazgeçmedi. Takım tezgahlarına ortalama yüzde 7 İGV 
getirilmesine rağmen, takım tezgahlarının 2020’deki 
ithalatı yüzde 12.7 ve kullanımı yüzde 17 artış gösterdi. 

Yerli üretimin desteklenmesi için önlem alıcı vergiler 
konulması yerine bu makinelerin Türkiye’de üretilmesi 
için imalatçıların desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Bu konudaki sıkıntılarımızı kamu ve kamuoyu nezdinde 
dile getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Navlun, 
ardiye ve demuraj problemleriyle ilgili bakanlıklara sundu-
ğumuz çözüm önerilerinin içerisinde İGV ile ilgili olarak, 
“ihracata yönelik üretimde kullanılacağı taahhüt edilmek 
şartıyla yapılacak makine ve tamamlayıcı ekipman itha-
latında İlave Gümrük Vergisi’nin kaldırılması” önerimiz de 
yer alıyor. Mevcut yatırım koşullarının iyiye gitmesi adına 
bir çözüm sağlanacağına da gönülden inanıyoruz. 

► ELEMAN EĞİTİMİ VE STAJ FAALİYETLERİ AKSADI 
- Sektörün yaşadığı nitelikli eleman sıkıntısını 

biliyoruz. İmalat sanayisinde eğitim ve staj olanakları 
ve sürdürülebilirliği açısından pandemi dönemi uzaktan 
eğitim bir sorun yarattı mı? Eğitilmiş personel temininde 
sorun yaşıyor musunuz? Eleman ihtiyacının giderilmesi 
için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

- İmalat sanayisinin nitelikli personel sıkıntısı durdurmaya 
çalıştığımız bir kan kaybı. Dernek olarak mesleki ve teknik 
eğitimde ciddi bir reform istedik. Üstelik bu işi sadece dev-
lete bırakmadan, hem dernek bünyesinde akademi kurduk 
hem de üye firmalarımızın kurdukları akademi ve eğitim mer-
kezlerini destekledik. Pandemi, sektörümüzün eğitim faali-
yetlerinin odağına uzaktan eğitim ve sanal gerçeklik kavram-
larını getirdi. Eğitim faaliyetleri bir şekilde devam etti. Ancak 
pandemi nedeniyle “iş başında uygulamalı eğitim” olarak 
tanımladığımız staj faaliyetlerine ciddi bir darbe vurdu.
► MESLEKİ EĞİTİMİN MEYVELERİNİ  
5 YIL DAHA BEKLEYECEĞİZ 

Pandemi dönemi öncesinde, Milli Eğitim Bakanlığı 
ile mesleki eğitimin altyapısının geliştirilmesi için bir 
işbirliği protokolü imzaladık. Ancak, pandemi şartları 
nedeniyle buradaki bazı faaliyetlerimiz (özellikle 
öğretmenlerin eğitimi) sekteye uğradı. Bunun yanı sıra 
meslek liselerimizde başlatılan uygulama ağırlıklı eğitim 
stratejisi kapsamında ders kitaplarının hazırlanmasında 
destek veriyor, hatta bazı kitapları TİAD üyelerinin 
bilgi ve deneyiminden faydalanarak biz hazırlıyoruz. 
Bu yeni strateji kapsamında oluşturulan müfredat ile 
mezun olacak öğrencilerimizin sanayinin isteğine cevap 
vereceğine inanıyoruz. Ancak bu sistemin çıktıları için 
yaklaşık 5 yıl kadar daha beklememiz gerekecek.

Ek olarak, takım tezgahlarının satış sonrası  
(servis) hizmetleri alanında sektörün hizmet  
standardını belirlemek ve çalışan personelin niteliğini 
kanıtlamasını sağlamak amacıyla “TİAD Mesleki Test 
Merkezi” adı altında çalışmalar yürütüyoruz.  
Bu merkezde 2014’yılından bu yana, Türk  
Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) akreditasyonu  
ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) yetkilendirmesiyle 
mesleki yeterlilik belgesi sınavlarını gerçekleştiriyor  
ve başarılı olan kişileri belgelendiriyoruz.● 

Bir ülke 
sanayisinin 

gelişmişlik düzeyi,  
o ülkenin sahip 
olduğu takım 
tezgahları sanayisinin 
gücüne paralel olarak 
gelişim gösterir. 
Dolayısıyla bu  
sektör kalkınmanın 
temeli, ekonominin 
itici gücüdür. 
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Halka açılmalar
rekor talep görüyor

GİRAY DUDA

Uzun yıllardan bu yana hisseleri Borsa 
İstanbul’da (BİST) işlem gören şirket 
sayısının yeterli sayıda olmadığı, 

şirketlerin farklı nedenlerle halka açılmayı 
tercih etmedikleri belirtilir, bunun üzerinde 
değerlendirme ve tartışmalar yapılırdı.

Kovid-19 pandemisi, 2020 yılına 
damgasını vurdu. Dünyada yüzbinlerce, 
Türkiye’de binlerce kişi hayatını kaybetti. 
2021 başından itibaren yaygınlaşan 
aşılama ile ölüm ve hasta sayısında yavaş 
bir gerileme olsa da pandeminin tüm 
dünyadaki etkinliği henüz ortadan  
kalkmadı. Tünelin ucundaki ışığın görüldüğü 
ve hızla aydınlığa doğru yol alındığı 
düşüncesi hakim dünyanın her köşesinde.

Ölümlerin yanı sıra, salgının daha da yayıl-
masını önlemek için ülkelerin aldığı koruyu-
cu, karantina önlemleri de ekonomik yaşamı 
olumsuz etkiledi. Başta hizmet olmak üzere 

pek çok sektördeki faaliyetler neredeyse 
durma noktasına geldi. Ülkeler büyüyemedi, 
üretim düştü, ihracat yapılamadı, işsizlik 
daha önce görülmemiş ölçüde arttı. 

► PANDEMİDEN ETKİLENMEYEN SEKTÖR
Buna karşılık, sermaye piyasalarında 

yıl boyunca hem yatırımcı hem da halka 
arz açısından görülmemiş bir büyüme 
dikkat çekti. BİST’te kote olan hisselerle 
ilgilenen yerli yatırımcının sayısı 2020 
boyunca hız kesmeden artmaya devam 
etti. Yerli yatırımcı sayısı aralık ayında 103 
bin artarken, 2020’nin tamamında 782 
bin kişi pay piyasalarıyla tanıştı. Böylece, 
pay piyasalarındaki yerli yatırımcı sayısı 
2020’de aylık ortalama 65 bin artarak 
toplam 1 milyon 970 bine, portföy değeri de 
210 milyar 312 milyon liraya ulaşarak rekor 
tazeledi. Bu dönemde yabancı yatırımcı 
sayısı 351 artışla 11 bin 964’e ulaştı. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)  
verilerine göre Ocak 2021 itibariyle  

Pandemi yılı Borsa İstanbul’a yaradı

2020 yılında 782 bin kişi pay 
piyasalarıyla tanıştı. Böylece, 
pay piyasalarındaki yerli 
yatırımcı sayısı ayda ortalama 
65 bin artarak toplam 1 milyon 
970 bine, portföy değeri de 210 
milyar 312 milyon liraya ulaştı 
rekor tazeledi. Bu dönemde 
yabancı yatırımcı sayısı 351 
artışla 11 bin 964’e ulaştı.



 30   GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2021

toplam yatırımcı 2 milyon 168 bin 605 
kişiye ulaştı. Yerli yatırımcı sayısı da  
2 milyon 156 bin 283 kişiye çıktı. 

Borsaya olan bu yoğun ilginin 
nedenleri, gelişen teknolojiyle birlikte 
sermaye piyasalarında işlem yapmanın 
kolaylaşması, halka arzların yüksek getiri 
sağlaması, çok düşük seviyelere inen 
faizler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgını sebebiyle evden çalışanların 
sayısındaki artış olarak kabul görüyor. 

►HALKA ARZ ZAMANI
Uzmanlar, artan yatırımcı sayısına 

paralel olarak birçok şirketin borsaya 
kote olmak üzere harekete geçtiğini, 
söz konusu momentumun başarılı 
şekilde yönetilebilmesi halinde sermaye 
piyasalarına ilginin devam edeceğini 
belirtiyorlar. Halka açılmaların önündeki 
en büyük engellerden birisi olan yatırımcı 
sayısının azlığı ve halka arz edilen payların 
yeterince talep görmemesi artık geçmişte 
kalmış gibi görünüyor. 2020 yılındaki 
başarılı halka arzlar ve 2021’in hemen 
başındaki açılmaların gördüğü büyük 
talebin önümüzdeki aylarda da devam 
edeceğinden kuşku duyulmuyor. 

Uzmanlar, Kasım 2020’de ekonomi 
yönetimindeki değişimle birlikte  
yabancı yatırımcının da Borsa  
İstanbul’a ilgisinin arttığını, bu eğilimin 
devam ettiğine dikkat çekiyorlar. 

► ALTERNATİF FİNANSMAN YOLLARI
Şirketlerin finansman temininde birinci 

yol olan banka kredilerinin maliyetinin son 
dönemde giderek artması, kurdaki yüksek 
düzeyin, global emtia fiyatlarındaki sürekli 
artışın, lojistik ve navlun fiyatlarındaki 
şaşırtıcı yükselişin ve talep sıkıntısının 
etkisiyle daha ucuz finansman arayışı 
giderek yoğunlaştı. Sanayi sektör 
temsilcileri, özellikle sanayi kuruluşları 
açısından halka açılmalara çok uygun bir 
ortamın var olduğu düşüncesindeler.

►BANKA KREDİLERİ İDEAL DEĞİL
Türkiye’nin en çok üyeye sahip sanayi 

kurulu olan İstanbul Sanayi Odası (İSO), 
Şubat ayı sonundaki Meclis toplantısında 
“Sanayimizin Rekabetçiliği İçin Alternatif 
Kurumsal Finansman Modelleri”ni ana 
gündem maddesi olarak seçti.  İSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 
Covid-19 salgınından çıkış süreci ve 
hızla değişen talep koşullarıyla birlikte 
katma değerli sanayi yatırımlarına olan 
ihtiyacın hızla arttığına dikkat çekerek 

“Bu kritik dönemeçte sanayicilerin banka 
kredilerine bağımlılığının azaltılması acil 
ihtiyaç. Bankaların teminat, ipotek gibi 
şartları finansman maliyetini yükselterek 
sanayicilerimizin önündeki en büyük 
engele dönüştü. Banka kredileri ideal bir 
finansman yöntemi olmaktan çıkıyor” dedi. 

►ALTERNATİF FİNANSMAN  
YÖNTEMLERİNE YÖNELİŞ VAR

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, dünyada alternatif finansman 
yöntemleriyle gerçekleşen yatırımların 
ağırlığının giderek arttığı bir dönemde 
Türkiye’nin de bu konudaki adımlarını 
hızlandırması gerektiğine dikkat çekti.  
Yeni nesil finansman araçlarının ana  
hedef kitlesi olan KOBİ’lerin finansmanında 
halen, banka kredileri ve ticari kredilerin 
açık arayla en çok başvurulan kaynak 
olduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Oysa  
her geçen gün görüyoruz ki, banka  
kredileri özellikle KOBİ’ler için ideal bir 
finansman yöntemi olmaktan çıkıyor. 
Özkaynakları yeterli olmayan yeni ve  
küçük işletmeler, banka kredilerine 
erişimde daha çok sorun yaşıyor.  
Bu durum işletmelerin yüksek belirsizlik

GONG ZAMANI

■ Alternatif finansman yöntemlerine 
göre daha düşük maliyetli ve uzun 
vadeli bir kaynak sağlanır.
■ Borçlanmanın aksine geri ödeme 
gerektirmez. Teminat, ipotek istenmez.
■ Borsa şirketi olmak şöhret 
demektir. Şirket isminin yazılı  
ve görsel basında sıkça yer  
alması tanınırlığı, saygınlığı  
ve rekabet gücünü artıracaktır.
■ Halka açılma sonrası ikincil  
halka arzlarla sürekli fon  
temin edilmesi mümkündür.
■ Halka açılma sayesinde  

şirket kurumsallaşıp modern 
yönetim tekniklerine kavuşacak  
ve tüketiciler, yatırımcılar ve 
kreditörler gözünde prestij  
ve güven kazanacaktır.
■ Küçük ve gelişme potansiyeli olan 
şirketler için büyüme fırsatları sunar. 
Yerli ve yabancı şirketlerle işbirliğine 
gidebilme imkanları yaratır.
■ Hisse senetlerinin organize bir 
pazarda şeffaflık içerisinde alınıp 
satılması ile sağlanan likidite mev-
cut ortaklara önemli fırsatlar sağlar.
■ Riskin dağıtılmasını sağlar.

NEDEN HALKA AÇILMALIYIM?

İSO Başkanı 
Erdal Bahçıvan: 

Türkiye’de geçen 
yıl sekiz firmanın 
ilk halka arzını 
gerçekleştirdiğini 
görüyoruz. Bu 
kapsamda sağlanan 
toplam kaynak 460 
milyon lira olsa da, 
gelen toplam talebin 
6 milyar liraya yakın 
olması dikkat çekici. 
Bu durum, 2020’nin 
halka arz açısından 
zayıf geçmesine 
rağmen önümüzdeki 
yıllara daha umutlu 
bakabileceğimize 
işaret ediyor. 
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Şirket paylarının Borsa İstanbul’un 
ilgili pazarında işlem görebilmesi için 

pay halka arzına dair izahnamenin SPK 
tarafından onaylanması, akabinde payla-
rın halka arz edilmesi ve Borsa İstanbul 
yönetimi tarafından payların Borsa kotuna 
alınması gerekmektedir.

Borsa İstanbul kotuna alınma, borsada 
sürekli işlem görmesi talep edilen payların 
ilgili şartları taşımaları durumunda ilgili 
pazarda işlem görmesinin kabul edilmesi 
anlamına gelmektedir.
► Borsa İstanbul’a ve SPK’ya  
başvuru öncesinde şirketlerin yapma-
ları gereken ön hazırlık işlemleri:

● Şirketiçi çalışma grubunun oluşturulması
Bir şirketin halka açılarak Borsa’da 

işlem görmesi ile ilgili olarak, şirket içinde ve dışında 
yapılacak bir dizi işlem olduğu için bir çalışma grubunun 
oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu çalışma  
grubu, orta düzey yöneticiler, finans departmanında  
ve halkla ilişkilerde görevli kişilerden oluşmalıdır.  
Çalışma grubu, Borsa İstanbul ve SPK’ya başvurmadan 
önce yapılması gereken işlemlerin listesini çıkarmalıdır.

● Aracı kuruluş seçimi 
Şirket paylarının halka arzı için bir aracı kuruluşla aracılık 

sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Söz konusu sözleş-
menin tarafları şirket ve SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı 
kuruluşlar olup, halka arza yetkili aracı kuruluşların listesi 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun internet sitesinde yer almaktadır.

Aracılık sözleşmesi tek bir aracı kuruluşla olabileceği 
gibi halka arz tutarı artıkça birden fazla aracı kuruluşun 
bulunduğu bir konsorsiyum ile de yapılabilir. Bu durumda 
bir veya birden fazla lider aracı kuruluş bulunacaktır. 
Yapılacak sözleşmede aracıların ve şirketlerin hak  
ve sorumluluklarının yanı sıra aracılık yüklenimi  
olup olmayacağı, yüklenimin ne şekilde yapılacağı,  
halka arz yöntemi ve diğer esaslı unsurlara yer verilir.
► Aracı kuruluşlar, halka arzda aşağıdaki  
yöntemlerden birini kullanarak aracılık ederler

1- En İyi Gayret Aracılığı
2- Aracılık Yüklenimi
    a) Bakiyeyi Yüklenim
    b) Tümünü Yüklenim
    c) Kısmen Bakiyeyi Yüklenim
    d) Kısmen Tümünü Yüklenim

► Finansal tabloların hazırlanması ve  
bağımsız denetim şirketinin seçimi

Halka arz için başvuruda bulunan şirket, finansal 
tablolarını sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 
hazırlamalı ve yetkili bağımsız denetim şirketinin 
denetiminden geçirmelidir. Bu kapsamda şirketler SPK 
tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketini 
seçmeli ve denetim sözleşmesi imzalamalıdır.
► Genel Kurul kararı ve esas sözleşme değişikliği

Halka açılmaya karar veren şirket, esas 
sözleşmesinde sermaye piyasası mevzuatı açısından 
gerekli değişiklikleri yapmak için hazırladığı tadil 
tasarılarını SPK’ya sunar. Şirket esas sözleşmesinde 
Borsada işlem görecek payların devir ve tedavülünü 

kısıtlayıcı, ortakların haklarını kullanmalarını engelleyici 
hükümler söz konusu ise bu hükümlerin esas 
sözleşmeden çıkarılması, ayrıca esas sözleşmenin 
diğer hükümlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatına 
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Sermaye 
artırımı yoluyla halka arz yapılması durumunda 
TTK hükümleri dahilinde şirket genel kurulunca 
sermayenin artırılmasına ve yeni pay alma haklarının 
sınırlandırılmasına ilişkin karar alınır. Sermaye artırımı 
hususu şirket “esas sermaye sistemine” tabi ise şirket 
genel kurulunca, “kayıtlı sermaye sistemine” tabi ise 
şirket yönetim kurulunca karara bağlanmalıdır.
► Halka arz fiyatının belirlenmesi

Halka arz fiyatının belirlenmesi halka arz sürecinin  
en önemli aşamalarından birisidir. Halka arz fiyatı şirkete 
has gelişmelerin yanı sıra şirketin kontrolü dışındaki 
koşullara da bağlıdır. Halka arz fiyatının gerçekçi bir  
şekilde tespiti hem başarılı bir halka arz için, hem de  
Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladıktan sonraki  
pay senedinin fiyat performansı açısından önem 
taşımaktadır. Şirketin paylarının halka arz fiyatı aracı 
kuruluş tarafından belirlenmekte olup, Borsa İstanbul ve 
SPK tarafından fiyata müdahale söz konusu olmamaktadır.

Halka arz edilecek payların satış fiyatının nominal 
değerinden yüksek olması durumunda, söz konusu 
satış fiyatı ve bu fiyatın hesaplanmasında kullanılan 
yöntemlere ilişkin olarak halka arzda satışa aracılık eden 
aracı kuruluşça hazırlanan fiyat tespit raporu, halka 
arzın başlayacağı tarihten en az üç gün önce KAP’ta ilan 
edilmektedir. Aracı kuruluş tarafından kamuya duyurulan 
fiyat tespit raporu, diğer aracı kurumlar tarafından analiz 
edilebilmekte ve analiz raporları yine KAP’ta en geç  
ilgili halka arzın başladığı tarihte yayınlanmaktadır.
► Başvuru için gerekli belgelerin hazırlanması

Şirket ve/veya aracı kuruluş Borsa ve SPK yetkilileri 
ile halka arz sürecinin ilk aşamalarında görüşmelere 
başlar ve gerekli belge ve prosedür ile ilgili bilgileri alır. 
Borsaya yapılacak ilk kotasyon başvurularında sermaye 
piyasası aracının ve ihraççının niteliğine göre Borsa Genel 
Müdürlüğünce belirlenen ve Borsa internet sitesinde yer 
alan bilgi ve belgelerin bir dilekçe ekinde Borsaya iletilmesi 
zorunludur. İhracın niteliğine göre ilave bilgi ve  
belgeler istenebilmektedir. (KAYNAK: Borsa İstanbul)

HALKA ARZA NASIL HAZIRLANILMALI
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 koşullarında faaliyetlerini sağlıklı sürdürme-
lerini daha zor hale getiriyor” diye konuştu. 
► FİNANSMAN GİDERLERİ BÜYÜK BASKI UNSURU

Bahçıvan, finansman kaynaklarını çe-
şitlendirmek ve vade yapısını iyileştirmek 
için kullanılabilecek özel sektör tahvili, kira 
sertifikası gibi araçların, dünyadaki rakiplere 
kıyasla halen oldukça sınırlı sayıda firmanın 
ilgi alanında olduğunu da belirterek, “İSO 
500 araştırma sonuçlarının da ortaya koy-
duğu gibi, finansman giderleri son dönem-
de sanayicilerimizin karlılığı üzerindeki en 
büyük baskı unsuru. Firmalarımızın faydala-
nabileceği yeni nesil finansman yöntem ve 
imkanları konusunda son derece büyük bir 
bilgi açığı olduğunu da üzülerek görüyoruz. 
Sorunu sadece bilgi eksikliğine indirgemek 
de tabloyu fazla basitleştirerek bizleri çö-
zümden uzaklaştıracak. Türkiye’de finansal 
okuryazarlık seviyesinin düşüklüğü, tasarruf-
ların yetersizliği ve geçmişteki sıkıntılı halka 
arz örnekleri de firmalarımızın alternatif 
finansman araçlarına uzak durmasının başlı-
ca sebepleri arasında. Dolayısıyla meseleye 
çok daha geniş boyutlu, uzun vadeli ve 
bütüncül yaklaşmak zorundayız. Saydığımız  
eksiklikler, aslında ülkemizin taşıdığı potan-
siyele de işaret ediyor. Çünkü son dönemde 
ülkemizde gerçekleşen satın alma ve birleş-
meler aslında çok daha fazlasını yapabilece-
ğimizin de göstergesi” diye konuştu. 
►BİST’LE BİRLİKTE ÇALIŞMALAR YAPYORUZ

Bahçıvan, geçen yıl dünyada salgına 
rağmen birleşme-satın alma işlemlerinin 304 

adet ile tüm zamanların en yüksek sayısına 
ulaşarak 9 milyar dolarlık bir kaynak ortaya 
çıkardığını vurguladı.  2020’nin halka arzla-
rını da değerlendiren Erdal Bahçıvan, “Yine 
Türkiye’de geçen yıl sekiz firmanın ilk halka 
arzını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu kap-
samda sağlanan toplam kaynak 460 milyon 
lira olsa da, gelen toplam talebin 6 milyar 
liraya yakın olması dikkat çekici. Bu durum, 
2020’nin halka arz açısından zayıf geçmesi-
ne rağmen önümüzdeki yıllara daha umutlu 
bakabileceğimize işaret ediyor. Odamız bir 
süredir yeni nesil finansman modellerinin 
sanayicilerimiz tarafından daha fazla benim-
senmesi için çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz 
yıllarda Borsa İstanbul’la işbirliği içerisinde 
pek çok ortak eğitim, seminer ve toplantı 
düzenleyerek yeni nesil finansman modelleri 
konusunda farkındalığı artırmaya yönelik 
çabalara katkı sağlamaya çalıştık.” dedi. 

► SERMAYE PİYASALARININ ANALİZİ
Bünyesinde en çok KOBİ, sektörel der-

nekler ve federasyonlar bulunduran TÜR-
KONFED de sıcak gündemini halka arzlara 
yöneltti. TÜRKONFED’in online seminer ve 
panellerinde, borsa uzmanları ve halka açıl-
ma tecrübesini yaşayan şirket temsilcileri 
halka arzlar açısından sermaye piyasalarına 
yönelik düşüncelerini paylaştılar.   

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, Kovid 
19 sürecinde olduğu gibi kredi kanallarının 
kapanması ve kredi maliyetlerindeki artış 
karşısında, üretim ekonomisini destekleyen 
büyüme potansiyeli güçlü işletmelerin, halka 

Soru: Halka açılma maliyetli midir?
Yanıt: Hayır, alternatifleri ile 
karşılaştırıldığında ve elde 
edilecek fon düşünüldüğünde 
katlanılabilecek bir maliyettir.
Soru: Süreç uzun ve zahmetli midir?
Yanıt: Hayır. Düzenlemelerde yapı-
lan son değişiklikler ile esneklikler 
tanınmış ve süreç kısaltılmıştır.
Soru: Halka açılırsak şirket 
kontrolünü kaybeder miyiz?
Yanıt: Hayır. Yönetim kontrolünü kay-
betmeden de halka açılabilirsiniz.
Soru: Halka açılma rekabet 
gücümüzü azaltır mı?
Yanıt: Hayır. Tam tersine halka açık 
olmayan rakiplerinize karşı rekabet 
gücünüz artar. Çünkü tanınırlığınız, 
prestijiniz ve kurumsallığınız 
artar. Gerek yurtiçi ve gerekse 
yurtdışındaki şirketlerle işbirliğine 

gidebilme, ortak girişim oluşturma 
ve benzeri konularda çalışmaların 
yapılabilmesi imkanları doğar.
Soru: Her yıl kar payı  
dağıtmak zorunda mıyım?
Yanıt: Hayır. Payları Borsada  
işlem gören şirketler için kar 
dağıtım zorunluluğu yoktur.
Soru: Halka açılma sonucunda 
yeni bir otoritenin denetimi 
ve gözetimi altına girilmesi 
yönetime müdahaleyi artırır mı?
Yanıt: Hayır. SPK ve Borsa 
İstanbul mevzuatına uyum 
yükümlülüğü kesinlikle yönetime 
müdahale anlamına gelmez.
Soru: Şirketle ilgili tüm ticari 
sırları kamuya açıklamak 
zorunda kalacak mıyım?
Yanıt: Hayır. Ticari sırları  
açıklamak zorunda değilsiniz.

HALKA AÇILMANIN ‘HAYIR’LI YANLARI

TÜRKONFED  
Yönetim Kurulu  
Başkanı Orhan Turan

TÜRKONFED 
Başkanı Orhan 

Turan: Makro 
ekonomik katkılarının 
yanı sıra yatırımcılar 
ve şirketlere değer 
katan halka arz, 
finansman yaratmada 
daha özgür bir alan 
yaratırken, şeffaflaşma 
ve kurumsallaşma 
adına da önemli 
kazanımlar sağlıyor. 
Şirketler, sermaye 
piyasalarında 
derinleşme imkânı 
bulurken, markalaşma 
açısından yurt içi 
ve yurt dışında da 
bilinirlik yaratıyor.
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arz yöntemiyle kendi kaynağını yaratma 
yolunu seçtiklerini vurguladı. 

► ÇOK YÖNLÜ KAZANÇ SAĞLIYOR
Turan, “Makro ekonomik katkılarının yanı 

sıra yatırımcılar ve şirketlere değer katan 
halka arz, finansman yaratmada daha 
özgür bir alan yaratırken, şeffaflaşma ve 
kurumsallaşma adına da önemli kazanımlar 
sağlıyor. Şirketler, sermaye piyasalarında 
derinleşme imkânı bulurken, markalaşma 
açısından yurt içi ve yurt dışında da bilinirlik 
yaratıyor. Özellikle KOBİ’lerin finansman 
kaynağı yaratmasında halka arz önemli 
fırsatlar yaratabiliyor. Son yıllarda ülkemizde 
başarılı işletmelerimiz halka arz ile nakit 
akışının güçlendirirken, elde edilen kaynağı 
da yeni yatırım, üretim, istihdam artışı, yeni 
ürün ve hizmete dönüştürüyor” diyerek 
halka arzların şirketlere sağladığı en 
önemli kazanç ve fırsatları anlattı. 

► HALKA ARZ KURUMSALLAŞMA SAĞLIYOR
TÜRKONFED Başkanı Turan halka arzlara 
verdiği desteği ve şirketlerin halka açılma-
sının önemini şöyle açıkladı: “Halka arz ile 
sermaye piyasalarında şeffaflık-denetim 
ve kurumsallaşma yolunda atılan adımlar, 
yatırımcı güveni açısından çok önemlidir. 
Özellikle büyük bir bölümü aile şirketi olan 
işletmelerin kurumsallaşmasında halka arz 
süreçleri önemli bir ivme yaratmaktadır. 

► 2021’DE HIZ KESMEYECEK
2020 yılında yüksek talep çeken başarılı 

halka arzların, 2021 yılında hız kesmeden 
devam edeceği görülüyor. Sanayi, enerji 
ve teknoloji şirketlerinin öncülüğünde 
yeni halka arzların gerçekleşecek olması, 
sermaye piyasalarımız ve ekonomimiz 
açısından umut veren bir gelişme. 

Vergi ve SGK prim borçlarının yeniden 
yapılandırılmasını sağlayan Yeni Torba 
Kanun’da, şirketlerin halka arzını teşvik 
edecek düzenlemenin de yerinde olduğunu 
söylemek isterim. Şirketler borsaya açılarak 
yeni kaynak sağlarken, aynı zamanda vergi 
indirimlerinden de yararlanabiliyor.”

► KOBİLER FİNANSA ERİŞEBİLMELİ
 Pandemi sürecinde, KOBİ’lerin karşı-

laştığı en önemli tehditin likidite sıkıntısı 
olduğunu belirten Turan, “Finansmana 
erişimin zorlaştığı kriz dönemlerinde nakit 
akışını yönetmek, en öncelikli konulardan 
biri oluyor. İşletmelerimizin finansmana eri-
şim sıkıntılarıyla ödeme sorunlarına “doğru 
ve etkin destek mekanizmalarını” devreye 
alarak çözüm üretmek zorundayız. Geri 

ödemesiz desteklerin artırılması, merkezden 
alınan kararların sahaya tam ve etkin yansı-
ması gerekiyor. Tedarik zincirinin önemli bir 
parçası olan KOBİ’lerin etkileneceği süreç-
ler, ekonomimiz ve büyük firmalarımız için 
de ciddi sıkıntılar yaratacaktır. KOBİ’lerimiz 
büyürse, ülkemiz de büyüyecektir” dedi.

► HALKA ARZI UZAKTAN YÜRÜTTÜK
2020’nin en son başarılı halka arz 

çalışması olan ve 24 Aralık’ta Borsa 
İstanbul’da işlem görmeye başlayan 

● Halka Arz: Çok sayıda  
yatırımcıya şirkete ortak  
olmaları amacıyla yapılan çağrı.
● Halka açılma: Halka kapalı bir 
anonim ortaklık tarafından ilk defa 
yapılan pay halka arzı.
● İkincil Halka Arz: Önceden pay-
larını halka arz etmiş ortaklıkların, 
tekrar pay halka arzları.
● SPK (Kurul): Sermaye Piyasası 
Kurulu, halka az edilen paylara iliş-
kin izahnamenin onaylanması için 
başvurulması gereken kurum.
● Borsa İstanbul A.Ş.: Halka arz 
edilen payların kota alınmak sure-
tiyle işlem görebileceği Borsa.
● MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu, ser-
maye piyasası araçları ve bu araçlarla  
hakların kaydi olarak izlendiği kuruluş.
● Halka açılmak isteyenler  
için başucu kaynakları:
► 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu, ► VII-128.1 sayılı Pay 
Tebliği, ► II-5.1 sayılı İzahname  
ve İhraç Belgesi Tebliği,  
► II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası  
● Araçlarının Satışı Tebliği Kotas-

yon: Bir şirkete ait menkul kıymetle-
rin borsa listesine alınmasıdır.  
Menkul kıymetlerin Borsa  
kotuna alınması ile şirketin Borsa 
tarafından gerekli görülen şartları 
yerine getirmiş olduğu anlaşılır.
● Kayıtlı sermaye sistemi: Halka 
açık şirketlere, genel kurul  
kararına gerek olmaksızın  
yönetim kurulu kararıyla sermaye 
artırımı imkanı sağlayan sistem.
● İzahname: Sermaye piyasası  
araçlarının halka arzında şirket  
ve şirket payları hakkında  
detaylı ve kapsamlı bilgilerin  
yatırımcılara sunulduğu belge.
● Emisyon primi: Ortaklıkların  
paylarını nominal değerinin  
üzerinde bir fiyatla ihraç etmeleri 
sonucunda satış fiyatı ile nominal 
değer arasında oluşan farktır.
● Halka arza aracılık: Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından aracılık 
yetkisi verilmiş aracı kuruluşlar tara-
fından sermaye piyasası araçlarının 
halka arz yoluyla satışına aracılık.
(KAYNAK: Sermaye Piyasası Kurulu)

HALKA AÇILMA SÖZLÜĞÜ
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Arzum’un  lider aracı kurumu Yapı Kredi 
Yatırım’ın Genel Müdürü Yılmaz Arısoy 
önümüzdeki dönemde halka arz  
piyasasının çok aktif olacağını belirterek 
şirketlere halka arz çağrısı yaptı: 
“Sektörünün öncüleri olan, iyi bir büyüme 
stratejisine sahip, kurumsal yapısını 
oluşturmuş şirketlerin halka açılarak önemli 
bir finansman kaynağına erişebileceğini 
ve yatırımcıların da ortak olarak değer 
yaratabileceklerini düşünüyoruz. 
Şirketlerin halka arz sürecini sağlıklı bir 
şekilde tamamlamaları için deneyimli 
ve önde gelen denetim şirketleri, hukuk 
danışmanları ile birlikte çalışmanın 
yanı sıra şirket içi çalışma grubunun 
oluşturulması ve aracı kuruluş seçimi/
piyasa danışmanlığı anlaşması yapması 
da çok önemli. Liderliğini yürüttüğümüz 
Arzum Ev Aletleri halka arzı, pandemi 
nedeniyle tüm hazırlıkları tamamen uzaktan 
yürütülen bir süreç olmasına rağmen son 
derece başarılı geçti. Bu da tüm taraflar ile 
mevcut koşullara hızlı bir şekilde adapte 
olduğumuzu ve sermaye piyasalarına 
erişimi sürdürdüğümüzü gösteriyor.” 

► ŞİRKETLER HALKA ARZ SIRASINA GİRDİ
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği 

(FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Attila Kök-
sal, halka arz için 100’e yakın şirketin hazır-
lık yaptığını, bunların bir kısmının Sermaye 
Piyasası Kurulu onayını beklediklerini dile 
getirerek yerli yatırımcının büyük ilgisinin 
şirketleri halka arza yönelttiğini kaydetti.

Borsa İstanbul’da rekor sayıya ulaşan 
yerli yatırımcının çoğunun halka arzlar 
için hisse senedi piyasasına katıldığını 
belirten Finansal Okuryazarlık ve Erişim 
Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı 

Attila Köksal, Sermaye Piyasası Kurulu’nda 
(SPK) dosyası bekleyen çok sayıda şirket 
olduğunu belirterek bu yoğun talep 
nedeniyle şirketlerin denetim firması ve 
aracı kurum bulmakta da zorlandığını 
vurguladı. Köksal, halka arz edilen 
şirketlerin genelde küçük veya orta  
ölçekli olduklarını dile getirdi.

► BOLLAŞAN PARA BORSALARA AKIYOR
Köksal, yeni yatırımcıların hisse senedi 

piyasalarına ilgisinin sadece Türkiye’de 
yaşanmadığını söyleyerek, bunun temel 
nedeninin piyasalardaki para bolluğu ve 
yurtdışında düşük faiz oranları olduğunu 
belirtti. FODER Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal, her ne kadar 2021 yılı içinde 
ülkemizde faiz oranları yükselmiş olsa 
da, bu yükselişin borsaya olan ilgiyi 
azaltmamış olduğunu kaydetti. Birçok 
şirketin halka açılmak istediğini ve SPK 
ile halka arzlara danışmanlık ve aracılık 
hizmeti veren kurumlarda bir sıkışma 
olduğunu belirten Köksal, “Herkes bu 
halka arz furyasına katılmak istiyor. Bunun 
nedeni de halka arz endeksindeki hareket. 
Halka arz edilen şirketlerin performansını 
gösteren bu endeks yılbaşından itibaren 
yüzde 37 artış gösterdi. Aynı dönemde  
tüm hisseleri kapsayan BISTTUM  
yüzde 6, BIST100 de yüzde 3 artış 
gösterdiler. 2020 yılı boyunca da halka 
arz endeksi yüzde 200 artmış, diğer 
endekslere büyük fark atmıştı” dedi.

Yapı Kredi Yatırım
Genel Müdürü  
Yılmaz Arısoy Finansal Okuryazarlık  

ve Erişim Derneği 
Yönetim Kurulu  

Başkanı Attila Köksal

Yatırımcıların ilgisi 2021 yılında da aynı hızla devam etti. 
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Ocak 2021 

itibariyle toplam yatırımcı sayısı 2 milyon 168 bin 605 kişiye 
ulaştı. Yerli yatırımcı sayısı da 2 milyon 156 bin 283 kişiye çıktı.
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Borsa İstanbul bünyesindeki 
piyasaların işleme açıldığı, işlem 
yapanlara ve tüm kamuoyuna her 
işlem günü işleme başlama saat-
lerinde gong çalınması suretiyle 
simgesel olarak ilan ediliyor. Söz 
konusu simgesel ilan, başta şirket 
paylarının ilk defa işlem görmeye 
başlaması olmak üzere, önemli gün 
ve olaylarda Borsa İstanbul tarafın-
dan kutlamaya dönüştürülüyor  
ve bu amaçla Borsada gong  
törenleri düzenleniyor. BİST, gong  
törenleriyle ilgili yeni bir düzen-
lemeye gitti. BİST’in özel tanıtım 
broşürlerinde yeni gong törenlerinin 
kapsamı şu şekilde duyuruluyor: 

► TÜZEL KİŞİLERE AÇILDI
“Borsa İstanbul, bugüne kadar 

halka açılan şirketlerle sınırlı olan 
gong törenlerini tüm tüzel kişilere 
açma kararı almış ve özellikle 
şirketlerin görsel, yazılı ve dijital 
medyada güçlü ve yaygın şekilde 
yer almalarına imkan yaratmıştır.

Basında sıkça gördüğünüz 
”Borsa İstanbul’da gong bugün ‘….’ 

firması için çaldı” haberlerinde siz 
de yer almak istemez misiniz?

► TÜM ŞİRKETLERE GONG TÖRENİ
Payları Borsa İstanbul’da işlem 

görsün ya da görmesin tüm şirket-
lerimize yepyeni bir fırsat sunuyo-
ruz. Şirketlerimiz artık kuruluş yıl 
dönümleri, birleşme-devralmalar, 
yeni ürün lansmanı gibi kendileri 
açısından özel nitelikteki günlerde 
Borsa İstanbul pay piyasası-
nın açılış ve kapanışında gong 
töreni düzenleyebilecekler, Borsa 
İstanbul’un açılış ve kapanışını 
ilan eden gongu çalabileceklerdir.

► GONG STK’LARA DA AÇIK
Ayrıca bu yenilik ile gong 

törenleri yalnızca şirketlerimize 
değil, kurumlarımıza (meslek 
örgütleri, sektörel ve bölgesel 
dernekler, odalar vb.) da açılarak, 
özel gün ve kutlamaların Borsamız 
bünyesinde gerçekleştirilmesi ve 
böylece görsel ve yazılı medyada 
çok daha güçlü ve yaygın şekilde 
yer alması imkanı yaratılmaktadır.”

GONG TÖRENLERİ DE HALKA AÇILDIBorsa İstanbul’un güçlü operasyonel 
performansı, rekor finansal sonuçlar 
elde etmesini sağladı. Borsa 

İstanbul’un faaliyet gelirleri, 2.5 milyar TL’ye 
ulaşırken,  net kâr ise geçen yıla göre yüzde 
43 artış göstererek 1.4 milyar TL’yi aştı.  
Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde  
yeni bir rekora daha imza attı. Borsa’nın 
solo net kârı ise bir önceki yıla göre  
yüzde 127 düzeyinde artış gösterdi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü 
Mehmet Hakan Atilla 2020 yılını 
değerlendirdi. 2020’yi bir “dayanıklılık 
testi” olarak nitelendiren Atilla, “Geriye 
baktığımızda, zorlukların üstesinden 
geldiğimizi ve hedeflerimizi aştığımızı 
gururla söyleyebilirim. 2020, Borsa 
İstanbul tarihinin performans açısından 
başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en 
yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek 
endeks değerlerimize ulaştık. Emeği 
geçen çalışanlarımıza ve Borsa İstanbul’a 
güvenen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

► YATIRIMCI SAYISI YÜZDE 64 ARTTI
Geçtiğimiz yıl içerisinde Borsa 

İstanbul’un yatırımcı sayısının yüzde 64 
artarak 2 milyona ulaştığını aktaran Atilla, 
“Yeni yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi 
adına hazırladığımız tanıtıcı ve bilgilendirici 
içerikleri ve rehberleri sosyal medyanın gü-
cünü de kullanarak milyonlarca kullanıcıya 
ulaştırdık. Bu değişimi yönetirken iş sürek-
liliğinde kesintisiz hizmet verebilmek için 
önlemler aldık, piyasaları erişilebilir kılacak 
ve özellikle bireysel yatırımcıyı koruyacak 
düzenlemeler yaptık” diye konuştu.

► PİYASALARDA REKOR HACİMLERE ULAŞILDI
Endeks rekorlarının peşpeşe geldiği 2020 

yılında tüm piyasalarda tüm zamanların en 
yüksek işlem hacimleri yaşandı. Pay piyasa-
sında günlük işlem hacmi rekoru olan 64,1 
milyar TL hacme 12 Kasım’da ulaşılırken 

Halka arzlar 2021’de 
daha çok talep görecek

Borsa İstanbul Başkanı Hakan Atilla:

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Atilla, “2020 yılı bizim için bir dayanıklılık testiydi. 
Geriye baktığımızda, zorlukların üstesinden geldiğimizi ve hedeflerimizi aştığımızı gururla 
söyleyebilirim. 2020, Borsa İstanbul tarihinin performans açısından başarılı bir yılı oldu. Tüm 
piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık” dedi.
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aynı gün  kıymetli madenlerde de 4,2 milyar 
TL’lik günlük işlem hacmi rekoruna ulaşıldı. 
Borçlanma araçları piyasasında günlük işlem 
hacmi rekoru olan 6,7 milyar TL hacim 20 
Nisan’da gerçekleşti, 1 Eylül’de ise 165,3 
milyar TL’lik rekor repo hacmi oluştu. Türev 
piyasalarda günlük işlem hacmi rekoru  olan 
25,7 milyar TL’ye 19 Kasım’da ulaşıldı.  

Tüm bu rekorları değerlendiren Atilla, 
“Sermaye piyasası, yakın tarihin belki de en zorlu yılında, 
hem şirketler hem de refahlarını artırmak isteyen 
yatırımcılar için önemli bir fırsat kaynağı  
olduğunu gösterdi. 2020 yılında Borsa İstanbul’da  
toplam 1,1 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştiren 
8 şirket kota alındı, 1.254 borçlanma aracı ihraç  
edilerek yaklaşık 200 milyar TL kaynak sağlandı.” dedi.

► YENİLİKÇİ ADIMLAR ATILDI
Türev piyasalarda akşam seansı uygulaması, yurtdışı 

piyasalarla olan zaman uyumunun artırılması hedefiyle 
devreye alındı ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri akşam 
seansında işlem görmeye başladı.  Şirketlerin ve yatırımcıla-
rın kur riskini yönetmeleri amacıyla esnek vadeli türev ürün-
ler işleme açıldı. Kıymetli Madenler Swap Piyasası devreye 
alınarak swap işlemlerinin kapsamı genişletildi. 

Pandemi sürecinde aşırı fiyat dalgalanmalarının 
önlenmesi amacıyla yatırımcı menfaatlerinin  
korunmasını sağlayan devre kesici uygulamaları ek  
tedbirler arasında yerini aldı. Yeni Pazar yapılanması 
yanında, işlem görme esasları, pazarlar arası geçiş  
kriterleri ve kota alma şartlarındaki değişiklikler,  
derinliğin artırılmasını sağlayan önemli adımlardan oldu. 

► SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK REHBERİ HAZIRLANDI
2020 yılı, finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve 

sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması için de kritik 
girişimlerin hayata geçirildiği bir dönem oldu. Borsa 

İstanbul, “Gelecekte Var Olmak” temasıyla hazırladığı 
Sürdürülebilirlik Rehberi’ni geniş paydaş gruplarının yorum 
ve önerilerini alarak hazırladı ve Ağustos ayında yayınladı. 
Hızla genişleyen yatırımcı tabanında bilinçli yatırım 
farkındalığının korunması amacıyla geniş kitlelere ulaşan 
eğitici ve bilgilendirici içerikli videolar yayımlandı. Ayrıca 
halka açık şirketlerin yatırımcılara tanıtılması amacıyla 
tanıtıcı videolar hazırlanmaya başlandı. 
► 2021 HALKA ARZLARDA BÜYÜME YILI OLACAK

2021 yılı hedefleri hakkında da bilgi veren Atilla, “2020 
yılı, Borsa İstanbul piyasalarının gelişiminde bir dönüm 
noktası olarak sermaye piyasası tarihinde yerini alacaktır. 
2020 yılında elde ettiğimiz başarıyı ve zor koşullarda 
sergilediğimiz dayanıklılığımızı, gelecek yolculuğumuzda 
önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. 2021’e de iyi bir 
performansla başladık. 2020 yılında elde ettiğimiz kârlılığı, 
bu yıl daha üst seviyeye çıkaracağımızı öngörüyorum. 
Yatırımcı sayısındaki, işlem hacmindeki rekorların yanı 
sıra, 2021 yılını halka arzlarda da rekorların kırılacağı 
bir yıl olarak görüyoruz. Böylece, Borsa İstanbul’un Türk 
şirketleri için alternatif finansman kanalı ve yatırımcılar 
için tasarruflarını değerlendirebilecekleri likit ve güvenilir 
piyasa olma konumunu sağlamlaştırmaya devam etmesini 
bekliyoruz. Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ilişkin kararlı 
adımlar atmaya devam edeceğiz ve pandeminin yarattığı 
risklerin de azalmasıyla birlikte 2020’den daha iyi bir yıl 
geçirmenin tüm ön hazırlıklarını yapmış bulunuyoruz.” dedi.

BORSA İSTANBUL PAZARLAR TABLOSU

Borsa İstanbul A.Ş.  
Genel Müdürü Atilla
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2020 yılında yaşanan koronavirüs salgınına 
rağmen Borsa İstanbul’da 8 şirket 

hisselerini halka arz etti. Halka arz edilen 

bu 8 şirkete gelen toplam talep 6 milyar 
liraya yaklaşırken halka arzların toplam 
büyüklüğü ise 460 milyon lirayı geçti.

Uluslararası denetim ve 
danışmanlık şirketi Ernst& 
Young’ın (EY) “Global Halka 

Arz Trendleri 2020 Raporu”na göre, 
küresel halka arzlar yıllık bazda yüzde 
19 artarak 1.363’e, halka arzlardan 
elde edilen gelirler ise yüzde 29 
yükselişle 268 milyar dolara ulaştı

Kovid-19 salgını sebebiyle küresel 
merkez bankalarının 2020’de para 
musluklarını sonuna kadar açması, 
dünya genelinde hem halka arzlarda 
hem de halka arzlardan elde edilen 
gelirlerde oldukça verimli bir yıl 
yaşanmasını sağladı.
► BOL PARA VE DÜŞÜK FAİZLER

Genişleyici para politikaları ve tarihi 
düşük seviyelerdeki faiz oranları, 
2020’de pay piyasalarında rekor 
seviyeleri beraberinde getirdi. Küresel 
halka arz piyasası, “ultra güvercin” ve 
düşük faizli ortamda önemli direnç 

gösterdi. Hızlı büyüyen, değişen piyasa 
dinamiklerine ayak uydurabilen, 
yeni hizmetler ve ürünleri hızla 
piyasaya sürebilen inovatif şirketler, 
fon ihtiyaçlarını karşıladı. Halka 
arzlar, hızlı büyüyen şirketlerin Ar-Ge 
projelerini fonlamaları ve büyümelerini 
desteklemede önemli rol oynadı, 
yatırımcılara düşük faiz ortamında 
daha yüksek getiri potansiyeli sundu.
► AŞI ŞİRKETLERİNE YARADI 
İLK GÜN GETİRİLERİ YÜKSEK

Geçen yıl yapılan halka arzları  
takip eden ilk günlerdeki getiri,  
2019 yılındaki getirilerin epey 

1- ARD Bilişim
Arz büyüklüğü: 39,7 milyon lira
Talep: 676 milyon lira
Dönem: Ocak
Halka arz fiyatı: 5,30 TL
İşlem görme tarihi: 6 Şubat
Açılış fiyatı: 6,34 TL

2- Bayrak EBT Taban
Arz Büyüklğü: 30,4 milyon lira
Talep: 425 milyon lira
Dönem: Mayıs
Halka arz fiyatı: 3,28 TL
İşlem görme tarihi: 3 Haziran
Açılış fiyatı: 3,60 TL

3- Fade Gıda
Arz büyüklüğü: 43 milyon lira
Talep: 520 milyon lira
Dönem: Temmuz
Halka arz fiyatı: 2,40 TL
İşlem görme tarihi: 6 Ağustos
Açılış fiyatı: 2,64 TL

4- Dinamik Isı
Arz büyüklüğü: 30,6 milyon lira
Talep: 830 milyon lira
Dönem: Ağustos
Halka arz fiyatı: 3,52 TL
İşlem görme tarihi: 3 Eylül
Açılış fiyatı: 3,87 TL

5- Esenboğa Elektrik
Arz büyüklüğü: 204 milyon lira
Talep: 1,4 milyar lira
Dönem: Eylül
Halka arz fiyatı: 8,50 TL
İşlem görme tarihi: 9 Ekim
Açılış fiyatı: 9,35 TL

6- Kontrolmatik
Arz büyüklüğü: 50 milyon lira
Talep: 1,3 milyar lira
Dönem: Ekim
Halka arz fiyatı: 6,90 TL
İşlem görme tarihi: 19 Ekim
Açılış fiyatı: 7,59 TL

7- Kervan Gıda
Arz büyüklüğü: 49,5 milyon lira
Talep: 875,2 milyon lira
Dönem: Kasım
Halka arz fiyatı: 9,00 TL
İşlem görme tarihi: 4 Aralık
Açılış fiyatı: 9,90 TL

8- Arzum Ev Aletleri
Arz büyüklüğü: 15,3 milyon lira
Talep: 820 milyon lira
Dönem: Kasım
Halka arz fiyatı: 17,00 TL
İşlem görme tarihi: 4 Aralık
Açılış fiyatı: 18,70 TL

BİST’te 2020 yılında tamamlanan halka arzlar

Küresel halka arzlarda büyük artış
EY’nin “Global Halka Arz 
Trendleri 2020 Raporu”na  
göre küresel halka arzlar  
yıllık bazda yüzde 19 artarak 
1.363’e yükselirken elde edilen 
gelir yüzde 29 yükselişle  
268 milyar dolara ulaştı.

EY ‘GLOBAL HALKA ARz TRENDLERI 2020 RApORU’ YAYINLANDI
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üzerinde seyretti. Bu durum, küçük 
yatırımcıların yeni yılda da halka 
arzlara talep göstermeye devam 
edeceğine işaret ediyor.

Amerika kıtasındaki halka arzlar, 
ilk gününde ortalama yüzde 45,6 
getiri sağladı. Cari durumda ise halka 
arzların getirileri yüzde 72,3 seviyesin-
de bulunuyor. Asya-Pasifik’teki halka 
arzların ilk gününde ortalama yüzde 
57,9 getiri elde edilirken, cari durum-
da getiri oranı yüzde 79,5 oldu.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki 
(EMEIA) halka arzlarda ise görece 
daha düşük getiriler sağlandı.  
Bu bölgede ilk gün getirileri  
yüzde 5,2, cari durumda ise getiriler 
yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.
► 10 YILIN EN BÜYÜK  
HALKA ARZ GETİRİSİ

Geçen yıl halka arzlardan elde 
edilen 268 milyar dolar, 2010’dan 
bu yana sağlanan en yüksek miktar 
olarak kayıtlara geçti. Asya-Pasifik, 
2020’de en çok halka arz yapılan 
bölge oldu. Bu bölgede 822 halka 
arz gerçekleştirildi. Bu bölgedeki 
halka arzlarda yıllık bazda  
yüzde 45 artışla toplam  
136.2 milyar dolar gelir elde edildi.

Amerika kıtasındaki halka 
arzlardan şirketlere geçen yıl 
97.9 milyar dolarlık fon aktarıldı. 
Söz konusu gelirler, 2019’a göre 
yüzde 78 artış gösterdi. Halka arz 
sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 
30’luk artışla 282’ye çıktı. EMEIA 
bölgesindeki halka arz gelirleri yüzde 
43 azalışla 33,9 milyar dolara indi. 
Aynı dönemde halka arz sayısı ise 
yüzde 7 artışla 259’a yükseldi.
► EKİM AYINDA  
PERFORMANS YÜKSEK

Halka arz verileri aylık bazda 
değerlendirildiğinde, Ekim 2020’de 
halka arz sayıları bakımından son 
20 yılın en iyi ekim ayı performansı 
sergilendi. Bu performansın ABD 
seçimleri ve Brexit anlaşması öncesi 
sergilenmesi dikkati çekti.

Ekim ayında dünya genelinde 187 
halka arz gerçekleştirildi ve bu halka 
arzlardan 37.4 milyar dolarlık fonlama 
sağlandı. Geçen yılın kasım ayında 
ise artan risk algısından dolayı halka 
arzlarda önemli düşüş kaydedildi.

GONG ZAMANI

GİRAY DUDA

Halka arzları değerlendiren Borsaya 
Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği 
(KOTEDER) Yönetim Kurulu Başkanı 

Nalan Erkarakaş, “35 yılın en büyük yatı-
rımcı ilgisiyle karşı karşıyayız” dedi. Erkara-
kaş, yatırımcıların Borsalara olan ilgisinin 
nedenlerini Global Sanayici’ye anlattı.

- Sayın Erkarakaş, önce  
KOTEDER’i bize tanıtır mısınız?

- Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri 
Derneği (KOTEDER) 2002 yılında kuruldu. 
Derneğimizin amacı, ülke kalkınmasında 
itici gücün özel girişime dayalı halka açık 
ortaklıklar olduğu fikrinin savunulması, 
halka açılmaların özendirilmesi suretiyle 
sermayenin tabana yayılmasının hızlandı-
rılması yönünde gönüllü çalışmalar yap-
maktır. Bu çerçevede sektörel sivil toplum 
kuruluşları arasında sermaye piyasalarının 
arz tarafını temsil ediyoruz. Üyelerimiz 
halka açık şirketlerin yöneticileri. 

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken piya-
sanın düzenleyici ve denetleyici kurumları 
olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve 

Borsa İstanbul (BİST) ile karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunarak özel sektör ile 
kamu arasında köprü vazifesi görüyor, 
piyasaların sağlıklı gelişimi için üyelerimiz  
ve gönüllülerimizle birlikte çalışıyoruz. 
Gerek kamu gerekse diğer sivil toplum 
kuruluşları ile ortak çalışmalar yapıyoruz.

► 2020 ÖNCESİNDE  
DURGUNLUK VARDI

- Pandemi öncesi dönemde sermaye 
piyasalarında halka arzlara genel bir 
bakış yaparsak neyi görürüz?  
2020’ye doğru eğilim ne yöndeydi?

- Pandemi öncesi dönem sermaye piya-
saları özellikle de halka arzlar açısından 
oldukça durgun seyreden bir dönemdi. 
Biraz geriye gidersek 2008’de sadece 
2, 2009’da ise 1 şirket halka arz oldu. 
Sonrasında yapılan halka arz seferberli-
ğinde ise toplam 76 şirket halka açıldı. 
Bu dönem halka arzların desteklendiği bir 
dönem olmakla beraber talep yani yatırım-
cı tarafında aynı gelişme olmadı. Piyasalar 
açısından da şirketlerin halka arzları 
açısından gerekli koşulların olmaması 

35 yılın en büyük yatırımcı
ilgisiyle karşı karşıyayız

 Ekonomideki durgunluğun önüne geçmek için verilen parasal 
teşvikler ve ertelenen yatırımlar etkisini likidite bolluğu 
olarak gösterdi. Dünya ve Türkiye’de faizlerin düşüklüğü de 
yatırımcıların alternatif getiri arayışlarını arttırdı. Bu arada düşen 
şirket değerleri de yatırımcıların Borsalara olan ilgisini arttırdı. 

KOTEDER Başkanı Nalan Erkarakaş:



GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2021   39

GONG ZAMANI

nedeniyle sıkıntı yaşandı. Bu dönemde gelen şirketlerden  
17’si halka açık olma koşullarında devamlılığı sağlayamadığı  
için borsa kotundan çıkarıldı. 2020’ye gelene  
kadar da sermaye piyasalarındaki sakinlik devam etti.

► LİKİDİTE BOLLUĞU, FAİZLERİN DÜŞÜKLÜĞÜ
- 2020 yılında ise beklenen canlanma yaşandı.  

Ölümcül bir salgın hastalığın her tarafı sardığı bir zaman 
sürecinde borsaların hızla yükselmesinin ve yatırımcı  
sayısının hiç olmadığı kadar artmasının sebepleri nelerdir? 

- 2020 yılı pandemi koşulları dünya ve Türkiye ekonomisinde 
belirleyici oldu. Uluslararası ticaret durma noktasına gelirken dün-
yada ve Türkiye’de talepte önemli bir düşüş yaşandı. Başta hizmet 
sektörü olmak üzere üreticiler, sanayi sektörü de ekonomideki 
daralmadan olumsuz etkilendi. Ekonomideki durgunluğun önüne 
geçmek için verilen parasal teşvikler ve karşılığında ertelenen har-
camalar, ertelenen yatırımlar etkisini likidite bolluğu olarak göster-
di. Dünya ve Türkiye’de 
faizlerin düşüklüğü de 
yatırımcıların alternatif 
getiri arayışlarını arttırdı. 
Bu arada düşen  
şirket değerleri de 
yatırımcıların Borsalara 
olan ilgisini arttırdı.

Dolayısıyla bol likidi-
te, evde kal dönemiyle 
beraber artan dijital  
işlem ortamı ve borsa-
larda dijital platformlar-
da kolay işlem  
yapabilme olanağı 
dikkatleri ve birikimleri 
Borsalara çekti.

► EKSİK 
BİLGİYLE YATIRIM 
YAPIYORLAR

Türkiye’deki yeni 
yatırımcı profiline bak-
tığımızda 2020 yılında 
iki katına çıkarak 2 
milyonu aşan yatırımcı 
sayısıyla özellikle genç yatımcıların Borsa ile ilgilenmeye başladığı-
nı görüyoruz. Borsanın kurulduğu 1986 yılından bu yana ulaşılan 
en büyük yatırımcı sayısı ile karşı karşıyayız ve büyük ölçüde de 
yerli yatırımcının ilgisi olduğunu görüyoruz. Yeni yatırımcılar, davra-
nış biçimi olarak kısa vadeli yatırımcılar. Hisse senedini elde tutma 
vadeleri 1 ayı geçmiyor. Kısa sürede yüksek kazanç peşinde koşan 
ve büyük ölçüde de eksik bilgiyle yatırım yapan bir profille karşı 
karşıya olduğumuzu görüyoruz. Kuruluşundan itibaren bu piyasa-
nın içinde olan bir kişi olarak yatırımcı sayısındaki artış ve sermaye 
piyasalarına olan ilgiden çok memnun olmakla birlikte sermaye 
piyasalarının riskli yatırımlar olduğunu ve kulaktan duyma veya 
sosyal medya yoluyla bilgilenme ile yapılmaması gerekliliğini bir 
kere daha hatırlatmak gerekli diye düşünüyorum. Yatırımcılar risk 
getiri analizini mutlaka yapmak zorundalar, bu konuda yetkin de-
ğillerse danışmanlık almak zorundalar. Borsadaki özellikle derinliği 
olmayan hisselerdeki yüksek fiyat artışları ve hareketlilik maalesef 
biraz da bu bilinçsizlikten kaynaklanmakta ve sonrasında yatırım-
cılarını üzebilecek sonuçlara yol açma potansiyeli taşımaktadır.

► BALON BÜYÜME DEĞİL
- Dünya borsalarının bir balon gibi şiştiği eleştirileri  

hakkında neler söylemek istersiniz? 

- Türkiye ve dünyada borsalardaki bu hareketliliği balon olarak 
nitelendirmek doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü ekonomiler 
karar alıcılar tarafından durgunluktan çıkmak için sektörel 
bazda ve genel anlamda destekleniyor. Bundan sonraki süreçte 
bu teşvikler ve bu süreçte alınan önlemlerle birlikte sektörel 
bazda önemli büyümeler yaşayacak şirketler ve sektörler olacak. 
Bundan sonraki süreçte yatırımcılar bunun bilincinde olarak 
yine bahsettiğim gibi bilinçli tercihlerle doğru şirket seçimleri 
yaparlarsa kazanmaya devam edeceklerdir. Unutmayalım  
her kriz aynı zamanda fırsatlar yaratır ve kriz döneminden  
çıkış şirketler ve ülke ekonomileri için büyüme demektir.

Önemli olan spekülatif kazançlar beklemeden ve hisse senedi 
yatırımlarının uzun vadeli yatırımlar olduğundan hareketle 
rasyonel kararlarla Borsada işlem yapılmasıdır. Borsa kısa 
vadeli oyun alanı değildir. Böyle görenler için sonucun genellikle 
hüsran olduğunu geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz. Üstelik 

hem yatırımcılar 
hem de halka arz 
yapan şirketler 
açısından.
► HALKA 
AÇILMANIN 
YARARLARI

- halka açılmak 
şirketlere ne gibi 
faydalar sağlıyor? 

- Halka açılmak 
şirketler açısından 
düşük maliyetli 
uzun vadeli fon 
yaratmanın en 
doğru yöntemidir. 
Şirketler halka 
arzın başlangıç 
maliyetleri dışında 
bir fon maliyetine 
katlanmadan 
sermaye piyasala-
rından kalıcı  
fon yaratırlar.  
Ayrıca Borsa  

kotunda olmak şirket ortaklarına ikincil halka arzlar yoluyla  
likidite yaratır. Bunun dışındaki faydalarını da şöyle sıralayabilirim:

● Güçlenen sermaye yapıları ve ortaya çıkan güçlü  
mali yapıyla alternatif finansman imkanlarına daha  
kolay ve daha düşük maliyetlerle ulaşabilirler.

● Şirket değeri, ortaklar dışında objektif bir platformda belirlenir.
● Müşterileri, paydaşları açısından daha şeffaf daha güvenilir 

bir yapıya sahip olurlar ve bu sayede ulusal ve uluslararası  
platformlarda güvenilirlikleri artar, daha prestijli bir yapıya  
kavuşur ve bunun artılarından faydalanma imkanları doğar,

● Marka bilinirlikleri artar, ürün ve hizmetlerine talep yaratır.
● En önemlisi de özellikle aile şirketleri için sermaye  

piyasasında olmanın gereklilikleri nedeniyle  
kurumsallaşma sayesinde sürdürülebilirlikleri sağlanır.

● Türkiye de şirket yapılanmalarına bakıldığında aile şirketlerinin 
çoğunlukta olduğu ve ilk ya da ikinci kuşağı takiben süreklilikte 
sıkıntılar olabildiği görülmektedir. Halka açılan şirketler kurumsal-
laşma, kurumsal yönetim ilkelerinin içselleştirilmesi paralelinde 
profesyonelleşir ve sürdürülebilirliğin koşullarını sağlar hale gelirler.

Kısacası halka açılmak demek şirketlerin gerek sermayedarları 
gerekse tedarikçileri, paydaşları açısından sürdürülebilirlik  

Yeni yatırımcılar, davranış biçimi olarak kısa vadeli yatırımcılar. 
Hisse senedini elde tutma vadeleri 1 ayı geçmiyor. Kısa sürede 

yüksek kazanç peşinde koşan ve büyük ölçüde de eksik bilgiyle 
yatırım yapan bir profille karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 
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konusunda önemli aşama kaydetmiş, 
ulusal ve uluslararası platformlarda kredi-
bilitesi artmış, marka bilinirliği yükselmiş 
ve dolayısıyla verimliliği artmış şirket olma 
yolunda atılmış önemli bir adımdır. Halka 
açılan şirketlerde nitelikli insan kaynağına 
ulaşmak da daha kolay olmaktadır.

► KAYNAK İHTİYACINDAN
- 2020’de 8 şirketin halka açılmasının 

ve çok sayıda şirketin de halka açılmaya 
hazırlanmasının nedeni, yatırımcının  
çok olduğu bir dönemde uzun vadeli 
uygun bedelli fon sağlamak mıdır? 

- Halka arzlara sadece 2020 yılı 
çerçevesinde bakarsak bu 8 halka arzın 
bir kısmı daha önceden hazırlanıp  
uygun koşulları bekleyen halka arzlar 
olmakla beraber bir kısmı da pandemi  
koşullarında artan kredi maliyetleri, 
krediye ulaşmadaki zorluk, daralan iç ve dış piyasa nedeniyle 
ortaya çıkan kaynak ihtiyacından kaynaklanmıştır.

► HALKA AÇILMANIN DA KOŞULLARI VAR
- Bu uygun koşullar halka açılmak isteyen  

her şirket için geçerli olacak mıdır?
- Sermaye piyasası mevzuatı halka açılma koşullarını belirler-

ken, Borsada yaptığı düzenlemelerle şirketlerin kota alınması ve 
Borsada şirketlerin işlem göreceği piyasaları belirlemiştir.  
Bu çerçevede şirketler kendi ihtiyaçları çerçevesinde halka arz 
çalışmalarını danışmanlar ve aracı kurumlar aracılığı ile yürütürler.

Halka arzlar açısından piyasa koşullarının uygun olduğunu 
söyleyebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki faaliyet gösterilen  
sektör, şirketin mali yapısı, yönetim anlayışı halka arza neden 
ihtiyaç duyulduğu ve mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi 
konusunda şirketlerin halka açık şirket olma konusundaki  
düzenlemelere uyum sağlayabilirliği çok önemlidir.

Bu anlamda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa  
İstanbul A.Ş’nin izin sürecindeki mali ve hukuki incelemesi  
oldukça detaylıdır. Halka açılma sonrasında da şirketler yine  
mevzuattan kaynaklanan ek yükümlülüklerle karşılaşmaktadır.

► HALKA ARZLARA İLGİ GÖSTERİYORLAR
- Yatırımcıların büyük ölçüde yerli olduğu görülüyor. Yabancı 

yatırımcının halka açılma furyası karşısında tutumu nedir? Yatı-
rımcı sayısındaki bu çok hızlı artışın nedenleri nelerdir?

- Evet. 2020’de Borsadaki şirketlere yatırım yapanlar büyük 
ölçüde yerli yatırımcılar oldu. Borsanın yeni yatırımcıları özellikle 
de halka arzlara  
çok ilgi gösteriyorlar.

Yapılan halka arzlar-
dan birinde arz edilen 
tutarın 139 kat üstünde 
talep geldi. Bu anlamda 
halka arz edilen şirketle-
re çok fazla talep geliyor.

Teknolojik gelişim 
nedeniyle Borsada işlem 
yapmanın kolaylaşma-
sı, düşük faiz oranları 
nedeniyle alternatif getiri 
arayışı, halka açılan şir-
ket hisselerinin gösterdi-

ği performans yerli yatırımcıları Borsaya getirdi.

► KOBİ’LER HALKA AÇILMAYI GÜNDEME ALMALI
- KOBİ’lerin halka açılma olanakları var mıdır?  

Hangi koşullarla nasıl halka açılabilirler?
- Türkiye ekonomisinin bel kemiği KOBİ’lerdir. Yıllar içinde 

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar KOBİ’lerin direncini 
artırmış ve daha esnek yönetim modelleri geliştirerek değişen ko-
şullara uyum sağlamada başarılı olmaları sonucunu doğurmuştur.

Özellikle KOBİ ölçekli şirketlerde sürdürülebilirliğin 
sağlanabilmesi, kurumsallaşma, uluslararası sermayeden 
pay alabilmeleri, marka bilinirliklerinin artması, yatırımlarının 
finansmanında ucuz maliyetli kaynak bulabilmeleri açısından 
halka arzlar veya diğer sermaye piyasası enstrümanlarıyla sermaye 
piyasasından kaynak sağlamalarını çok önemli görüyorum.

Ekonominin globalleştiği bir Dünyada yaşıyoruz.  
Ekonomik anlamda sınırlar kalkmış durumda. Halka arz, 
beraberinde getirdiği kurumsallaşma ile birlikte KOBİ’ler için 
büyümenin sağlanması anlamında çok önemli bir başlangıçtır.

Özellikle içinde bulunduğumuz elverişli piyasa koşullarında 
KOBİ’ler halka açılmayı gündemlerine almak zorundadır. Yabancı 
kaynakla yapılan yatırımlarla büyüme şirketlere çok maliyetler 
yüklemekte ve yatırımlarının verimliliğini azaltmaktadır.

Dolayısıyla yatırım yapmak, büyümek özellikle de yurt dışına 
açılmak isteyen, yüksek kredi maliyetleri nedeniyle işletme 
sermayesi ihtiyacı olan şirketler mutlaka sermaye piyasası 
ürünlerinden, öncelikle de halka arz imkanından faydalanmalıdır. 

► HALKA AÇILMAK BİR KÜLTÜRDÜR
- Halka açılmayı 

hedefleyen şirketlere 
neler önerirsiniz?

- Buraya kadar halka 
arzın faydalarını detaylı 
bir şekilde konuştuk. 
Biraz da halka açılma 
süreci ve sonrasını ele 
almak lazım. Halka açık 
olmak bir kültürdür. 
Ve halka açılmak bir 
süreci gerektirir. Halka 
açılmayı isteyen şirketler 
öncelikle bu süreci 
içselleştirmeli ve sermaye 

GONG ZAMANI
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piyasası mevzuatından doğan gereklilikleri yerine getirmelidirler. 
Bu süreçte en önemli konu kurumsallaşma, kurumsal yönetim 
ilkelerinin içselleştirilmesidir. Şirketler açısından bu uyum süreci 
aynı zamanda sürdürülebilirliğin de gereğidir. Başka bir deyişle 
şirketlerin varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için  
zaten içselleştirmeleri gereken bir kurallar bütünüdür.

Halka arz ve sermaye piyasasına tabi olma bu süreci  
şirketlere bir disiplin şeklinde sağlamaktadır. Başka bir deyişle 
halka arz şirketlere bir kerelik uzun vadeli kaynak sağlama 
yolu olarak görülmeyip şirketler için sağlıklı finansal yapı ve 
kurumsallaşma anlamında önemli bir araç olarak görülmelidir.

► YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ
- Halka arz edilen ve BİST pazarlarında hisseleri  

işlem gören şirketlerin zaman içinde karşısına çıkan  
sorunlar, sıkıntılar, borsadan ayrılmak isteyenler var mıdır? 

- Gerekli koşullar sağlanarak yapılan halka arzlar piyasada 
kalıcı olmakta ve halka açık olmanın faaliyetleri üzerindeki 
olumlu etkilerini yaşamaktadırlar. Ancak sadece halka arz izni 
sürecinde özenli olup sonrasında sermaye piyasası mevzuatından 
kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler Borsa da 
kalmakta zorlanmakta ve gerek SPK gerekse Borsa İstanbul’un 
denetimlerinde başarısız olmakta, daha alt pazarlara düşmek veya 
Borsa kotundan çıkmak gibi yaptırımlarla karşılaşabilmektedir.

Ayrıca düşük halka arz oranları da şirketlerin  
Borsada oluşan değerlerinde sıkıntı yaratabilmektedir.

► BU İLGİ SÜREKLİ KILINMALI
- Aslında bugünkü ortam, sermaye piyasaları açısından 

uzun yıllardır özlenen bir ortam. Daha da yaygınlaşması, 
sermaye piyasalarının köklü, güçlü bir yapıya kavuşması  
için yapılması gerektiğini düşündüğünüz düzenleme,  
karar, önlem veya teşvikler var mıdır?

- KOTEDER olarak sermaye piyasaları açısından içinde bulundu-
ğumuz dönemi hem yatırımcılar hem de şirketler açısından pozitif 
bir dönem olarak değerlendiriyoruz. Yatırımcı sayısındaki artış de-
vam edebilir ama 2020 deki kadar hızlı olmayacaktır. Öte yandan 
halka arz için hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsaya 
başvuran çok sayıda şirket olduğunu da biliyoruz. Ekonomideki 
gelişmelere bağlı olarak arz ve talep bir noktada dengelenecektir.

Önemli olan bu yatırımcıların kaybedilmemesi ve yeni  
halka arzların Borsaya değer katacak halka arzlar olmasıdır.

Bu anlamda başta piyasanın düzenleyici ve denetleyici 
kurumları olan Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş 
olmak üzere aracı kurumlar, danışmanlar, denetim şirketleri ve 
halka açılmak isteyen şirketlere görevler düşmektedir.

Kamu kurumları halka arz süreçleri ve yatırımcıların bilgilen-
dirilmesi konusunda düzenlemeleri beklentiler çerçevesinde 
gerçekleştirirken, aracı kurumlar halka açılacak şirketlerin seçimi 
ve değerlemesi konusunda gerekli özeni göstermek zorundadır. 
Ayrıca yatırımcılar da risk getiri analizlerini doğru yapıp, sosyal 
medya hesapları ve günlük söylentilerle değil araştırma raporları 
ve danışmanlık alarak yapmak durumundadır. Denetim ve  
danışmanlık şirketleri de şirketlere şeffaflık ve sürecin doğru  
yönetilmesi anlamında gerekli desteği vermek durumundadırlar.

► EKONOMİK VE HUKUKİ REFORMLAR ÖNEMLİ 
Ana başlık ise, dünyada ve Türkiye’de pandeminin ekonomiler 

üzerindeki etkilerinin henüz tam anlamıyla ölçülemiyor olmasıdır. 
Mevcut durumda likidite, düşük faizler ve ekonomilerde  
sektörel bazda da olsa toparlanma sinyalleri Borsanın lehinedir.

Özellikle Türkiye sermaye piyasaları için konuştuğumuzda ise 
yapılanların yanı sıra açıklanması beklenen ekonomik ve hukuki 
reformların yabancı yatırımcılar üzerindeki etkisini çok önemli görü-
yorum. Daha büyük montanlı halka arzlar sermaye piyasasını derin-

leştirecek ve bunu karşılayacak boyutta yerli ve yabancı kurumsal 
talepler ve tabii ki ekonomideki iyileşmeler ve normalleşme süreci 
daha güçlü sermaye piyasaları için önemli ve gereklidir. ● 

GONG ZAMANI

Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi İktisat ve 
Maliye Bölümü bitirdi. Daha 
sonra The Wharton School 
Sermaye Piyasası Sertifika 
Programı’nı tamamladı. 
Sermaye Piyasası 
Kurulu’nda uzmanlıkla 
başladığı meslek yaşamında 
bir çok banka, portföy 
yönetimi şirketi, Yatırım ve 

Menkul Değerler şirketi ile çeşitli şirketlerde Genel 
Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev 
yaptı. Halen, Grant Thornton Türkiye Kurumsal 
Finansman Bölümü Partneri ve Bursa Çimento 
Fabrikası A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapıyor. KOTEDER Başkanı ve KOTEDER 
Akademi kurucusu Erkarakaş, TÜGİAD, TKYD, 
BAKYD derneklerinin üyeliği ile TOBB Sermaye 
Piyasaları Meclisi Üyeliğini de sürdürüyor.  Yılın 
Yöneticisi ve Yılın Başarılı İş Kadını ödülleri kazandı. 

NALAN ERKARAKAŞ KİMDİR?
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İÇİMİZDEN BİRİ

İçimizden Biri’nin bu sayıdaki konuğu, Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’nin (ÇOSB) başarılı 
firmalarından 2M Kablo San. ve Tic. A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut 
Keleşoğlu. Üretimin her aşamasında teknolojiyi 
etkin bir şekilde kullandıklarını belirten Keleşoğlu, 
“Başlıca 6 ana ürün grubu ve ‘2M KABLO’ 
markasıyla 15.000’den fazla ürünü müşterilerimize 
sunmaktayız. Yıllık olarak ürettiğimiz ürünlerin 
yüzde 60’a yakınını ihraç etmekteyiz” dedi.

► YETKİLİ AR-GE MERKEZİ’NE SAHİBİZ
- Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin 

(ÇOSB) katılımcısı olarak 2M Kablo  
fabrikasını bize tanıtır mısınız?

- 2M Kablo 1993 yılında İstanbul’da kuruldu. 
Fabrikamız şu anda Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (ÇOSB) yer alıyor. 2019 itibarıyla 
faaliyetlerimizi ÇOSB’de sürdürmeye başladık. 
Yaklaşık 16.000 metrekare kapalı alana sahip olan 
fabrikamız 7.000 metrekarelik açık alana sahiptir. 
Satış Pazarlama Ofisimiz  İstanbul’da Perpa Ticaret 
Merkezi’nde faaliyet gösteriyor. 28 yılı aşkın bir 
süredir hem ülkemizde hem de yurtdışında birçok 
büyük proje ve şirketlerin kablo tedarikçisi olduk. 

Kurulduğu ilk günden itibaren Ar-Ge’ye yatırım 
yapan bir firmayız. 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge Merkezi’miz 
devreye girdi. Üretimin her aşamasında teknolojiyi 
etkin bir şekilde kullanan firmamız aynı zamanda 
yurtdışında Rusya’da ve Dubai’de şirketleşmiştir.

Keleşoğlu, “200 çalışanımızla başlıca 
6 ana ürün grubu ve ‘2M KABLO’ 
markasıyla 15.000’den fazla ürünü 
müşterilerimize sunuyoruz. Üretimin  
her aşamasında teknolojiyi etkin bir 
şekilde kullanan firmamız aynı  
zamanda yurtdışında Rusya’da ve 
Dubai’de şirketleşmiştir” dedi.

Üretimin her aşamasında 
teknolojiyi etkin kullanıyoruz

2M Kablo San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keleşoğlu:

Deloitte tarafından 
düzenlenen 

‘Türkiye’nin En iyi 
Yönetilen Şirketi 

Ödülü’nü 2019’da  
2M Kablo aldı.
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Üretimin her aşamasında 
teknolojiyi etkin kullanıyoruz

İÇİMİZDEN BİRİ

► 6 ANA GRUPTA 
15 BİN ÇEŞİT ÜRÜN 
ÜRETİYORUZ

- Üretim 
tesislerinizde ne tür 
üretimler var?. Ürün 
yelpazeniz hakkında 
bilgi verir misiniz? 

- Başlıca 6 ana 
ürün grubu ve ‘2M 
KABLO’ markasıyla 
15.000’den fazla 
ürünü müşterilerimize 
sunmaktayız. Başlıca 
ürün gruplarımız; 
Enstrümantasyon 
Kabloları, Kontrol 
Kabloları, Enerji 
Kabloları, Gemi 
ve Yat Kabloları, 
Yangın Alarm Kabloları ve Yangına 
Dayanıklı Kablolardır. Ayrıca müşteri 
talep ve isteklerine göre de özel tasarım 
ürünler üretebilmekteyiz. 2M Kablo olarak 
gerek yurt içi gerekse yurtdışında inşaat, 
endüstriyel tesisler, enerji santralleri, 
petrokimya tesisleri, rafineriler, ulaştırma, 
demir çelik tesisleri, tersaneler ve maden 
üretim tesislerine ürün sağlamaktayız. 

►200 ÇALIŞANIMIZ VAR
- Yıllara göre üretim ve ihracat 

rakamlarınızı öğrenebilir miyiz?
- Gerek yurtiçinde ofislerde gerekse 

yurtdışındaki şirketlerimizde 200’ün 
üzerinde çalışanla faaliyetlerimizi 
sürdürmekteyiz. Yıllık olarak ürettiğimiz 
ürünlerin yüzde 60’a yakınını ihraç 
etmekteyiz. 2023 yılına kadar üretimimizin 
yüzde 70’ini ihraç etmek hedefindeyiz. 

► GÜÇLÜ VE ENTEGRE BİR  
TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZ VAR

- Son yıllarda ülkemizin ve tüm sanayi 
kuruluşlarının gündeminde olan  
sanayide dijitalleşme,  
nesnelerin interneti gibi 
dönüşümlerde 2M Kablo  
hangi aşamadadır?  
Yapılan çalışmalardan  
örnekler verir misiniz? 

- 2M Kablo olarak sektörde 
teknolojik altyapı ve gelişmelere 
en fazla yatırım yapan kablo 
üreticilerinden biriyiz. ERP 
sistemimiz Microsoft Dynamics 
Axapta ile tüm kurumsal 
süreçlerimizi tek çatı altında 

yürütmekteyiz. ERP ile entegre her biri kendi 
alanında uzman yazılım çözümlerini etkin bir 
şekilde uygulamaktayız. Üretim veri toplama 
ve makine verimliliklerini takip ettiğimiz 
TREX, üretim çizelgeleme uygulamamız 
ICRON, kablo dizayn yazılımımız Cable 
Builder, doküman yönetim sistemimiz QDMS 
ve tüm raporlamalarımızı işlettiğimiz Power 
BI uygulaması ERP ile entegre işlemektedir.

► HER YIL GELİRİMİZİN  
YÜZDE 5’İNİ AR-GE’YE YATIRIYORUZ

- Ar-Ge çalışmalarınızı  
bize anlatır mısınız? 

- Kurulduğumuz ilk günden bugüne 
Ar-Ge’ye büyük önem vermekteyiz. Her 
yıl Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerimiz için 
gelirimizin yüzde 5’ini kaynak oluşturmak 
için harcamaktayız. 2017 yılından itibaren 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylı olan Ar-Ge Merkezimizde ana ürün 
grupları ve özel tasarım kablolar,  
maliyet optimizasyonu, ürün  
geliştirme gibi çalışmalar yapmaktayız. 
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► ÇALIŞANLARIMIZIN SÜREKLİ 
GELİŞİMLERİNİ DESTEKLİYORUZ

- Sizinki gibi çok büyük ve öncü 
teknoloji şirketlerinde eğitimin de  
çok önemi var? Ne gibi eğitim  
faaliyetleri yürütüyorsunuz?

- Şirket olarak kişisel gelişimden, mesleki 
eğitimlere kadar olan birçok konuda gerek 
in-house gerekse yerinde eğitim alacakları 
şekilde çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini 
destekliyoruz. 2020 yılında pandemi  
nedeniyle eğitimlerimizin bir kısmını  
iptal etmek durumunda kaldık. Bazı eğitim-
lerimizi ise online platformlardan aldık.

► TEKNİK ÜNİVERSİTELERLE PROJE  
BAZLI ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

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

- Geçtiğimiz yıllarda birçok üniversitede 
pazarlama üzerine seminerler verdik.  
Ayrıca her yıl mühendislik fakültesi 
öğrencileri için; fabrikamız bünyesinde 
bir tam günü bulan teknik gezi programı 
yapmaktayız. Burada öğrencilere üretimden 
Ar-Ge’ye, Ar-Ge’den kalite testlerine nasıl 
yapıldığını gösteren ve küçük oturumlarla 
bilgi verilen bir program düzenlemekteyiz. 
Ayrıca dönem dönem özellikle İstanbul’daki 
teknik üniversitelerle Ar-Ge merkezimiz 
proje bazlı çalışmalar yapmaktadır.

► SOSYAL SORUMLULUK  
KULÜBÜMÜZ VAR

- Hangi sosyal sorumluluk  
projelerini yürütüyorsunuz?

- Bünyemizde kendi çalışanlarımızdan 
oluşan bir kulübümüz bulunmaktadır. 
Kulübümüz aracılığıyla farklı sosyal 
sorumluluk projesi yapmaktayız. Bu 
çalışmalar huzur evlerine ziyaretler, köy 
okullarına kütüphanelerin kurulması, kan 
bağış gibi farklı konulardan oluşmaktadır. 
Bununla birlikte, son 3 yıldır düzenli  
olarak, TEMA, LÖSEV, KAÇUV ve NAHIL  
gibi kuruluşlara destek sağlamaktayız. 
Ayrıca 2M Kablo olarak üretim ve tüm 
proseslerimizde sıfer (0) kağıt kullanımı 
mottosu ile tüm süreçlerimizi dijitale taşıdık.

► ‘TÜRKİYE’NİN EN İYİ YÖNETİLEN  
ŞİRKETİ ÖDÜLÜ’NÜ ALDIK 

- İşletmelerinizin aldığı ödüllerden  
bize söz eder misiniz?

- 2M Kablo kurulduğu günden bugüne 
birçok farklı ödüle sahip olmuştur. En son 
geçtiğimiz yıl aldığımız  ‘Türkiye’nin En 

İyi Yönetilen Şirketi Ödülü’ hakkında bilgi 
paylaşmak istiyoruz. Deloitte tarafından  
20 ülkede uygulanan program dahlinde 
yapılan bu ödül töreni 2019’da Türkiye’de 
ilk kez yapıldı. Hem ‘Türkiye’nin En İyi 
Yönetilen Şirketleri’nden biri olmak hem de 
bu ödülü Türkiye’de alan ilk kablo üreticisi 
olmak bizim adımıza ayrıca gurur verici oldu.

► BU SEKTÖRDE 30. YILIMI DOLDURDUM
- İş insanı Mahmut Keleşoğlu  

kimdir, tanıyabilir miyiz? 
- Çalışma hayatıma kablo sektöründe 

başladım. Bu yıl itibarıyla bu sektörde 
30. yılımı doldurmuş bulunmaktayım. 2M 
Kablo’nun kurucu ortaklarından biri olarak 
yönetim kurulunda da başkan yardımcısı 
olarak aktif görev almaktayım. Doğa 
yürüyüşleri yapmak ve seyahat etmek 
hobilerim arasında yer almaktadır. ● 

İÇİMİZDEN BİRİ
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KONUK YAZAR

Av. Ferhan ARIKAN

Finansal Kiralama, 
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Finansman Şirketleri 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, TBMM 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonunda kabul edildi.

Bilindiği gibi son yıllarda  
‘Tasarrufa Dayalı Faizsiz 
Finansman Sistemi’ hızla 
büyümüş ve vatandaşın mağdur edilme endişesine  
veya mağduriyetine neden olmuştur. Hem kamu hem 
de kurumsal firmaların çalışmaları sonucunda önemli bir 
adım atılarak yasa teklifi Meclis’e yollanmıştır. Yasa tekli-
fine göre faizsiz konut ve taşıt edindiren firmalara 100 mil-
yon lira sermaye şartı getiriliyor. Fondaki paraların amacı 
dışında kullanımı da yasaklanıyor. Sektörde düzenleme 
ve denetim sonrasında kurumsal firmalar haricinde  
firmaların bir kısmının tasfiye edileceği anlaşılıyor. 

► BİR NEVİ ALTIN GÜNÜ
Halen başvuranları “dayanışma” yoluyla ev sahibi 

yapan bu sistemde bir nevi “altın günü” yöntemi 
uygulanıyor. Konut almak için başvuranlar arasında 
gruplar oluşturuluyor. Vatandaş alacağı evin fiyatına ve 
ödeyeceği taksit miktarına göre bu gruplara katılıyor. 
Her ay kimin ev sahibi olacağı noter huzurunda yapılan 
çekilişlerle belirleniyor. En yoğun kullanım konut için 
olsa da otomobil alımı için de hizmet veriliyor. 

Farklı finansman modelleri bulunmakla beraber 
sistemde genel olarak: Firmalar 40-60-80-100-120 kişilik 
gruplar oluşturmakta, gruptaki üyelerin her ay ödediği 
toplam parayla kurada belirlenen sıraya göre taşınmaz 
veya araç almak üzere müşteriye/üyeye finansman 
sağlanmaktadır. Firma ise katılım/hizmet/organizasyon 
bedeli altında ortalama yüzde 10 oranında  bir  
komisyon alarak ticari faaliyetine devam etmektedir.

Tasarrufa Dayalı Finansman Sektörü Nedir? Ta-
sarrufa dayalı finansman sektörü çok büyük bir ihtiyaç 
sonucu ortaya çıkmış ve insanların hayallerine kolay-
ca ulaşabilmeleri için hizmet veren bir sektördür. Bu 
sektör içerisinde hizmet veren şirketler, müşterilerinin 
ev ve araba sahibi olma isteklerini, onların bütçelerine 
uygun ödeme koşullarıyla gerçekleştirmeye çalışırlar. 
Son yıllarda, insanların çok fazla yöneldiği bu sektör 

çok sayıda insanın ha-
yalini gerçekleştirmele-
rine de vesile oldu.

Tasarrufa dayalı finans-
man sektörü için 2019 
yılına ait verilere göre, 
“Tasarrufa dayalı finans-
man sistemiyle faaliyet 
gösteren 17 şirket, bu 
yılın ilk 9 ayında 110 bin 
955 yeni müşteri kazandı 
ve bu dönemde sistemde 

bulunan 28 bin 618 kişi de konut ya da taşıt sahibi oldu.”
Banka kredisi ve tasarrufa dayalı finansman arasın-

daki fark insanların sarf ettiği para miktarı arasındadır. 
Bankalar faiz sistemi üzerine kuruludur, tasarrufa dayalı 
finansman sektöründe faiz yoktur. Asgari ücret kazanan 
birinin bile ev ve araba sahibi olabilmesi olasıdır.

Tasarrufa dayalı finansman sektörü güvenilir mi? 
Yıllardır devam eden bu sektör içerisinde bazı  
problemler yaşanmıştır. Bu noktada yapılacak  
şey hizmet alınacak şirketleri çok iyi araştırmaktır.  
Şirketlerde sigorta güvencesi de bunlardan biridir.

Bu sistem insanlara faiz ödemeden, bütçelerine 
göre, dilediği yerden istediği taşınır araç veya taşınmazı 
alabilmesini sağlar. Sistem imece ve yardımlaşma yani 
diğer bir deyişle elbirliği sistemidir. Taksitler faizsizdir. 
Organizasyon ücreti dışında fazladan herhangi bir 
ücret ödenmez. SistemdeTürkiye’nin her yerinden, 
beğendiğiniz evi veya otomobili alabilirsiniz.

Tasarruf finansman şirketleri evini alan kişinin borcu 
bitene kadar teslim edilen eve satılamaz şerhi koyar. 
Sistemden ayrılma durumunda o güne kadar ödenen 
taksitler ve peşinat alınarak sistemden ayrılabilme 
olanağı vardır. Ayrılma işlemi yapan müşterinin 
sisteme giriş yaparken ödediği katılım ücreti, 
organizasyon ücreti iade edilmez. Ayrılma işleminde 
müşteriye geri ödeme 3 ay ile 6 ay arasında yapılır..

Tasarruf finansman şirketleri ipotek teminat 
sistemli çalışmaktadır. İpotek teminat sistemi; evini, 
aracını alan her müşterinin evine, aracına borcu 
bitene kadar satılamaz kaydının konmasıdır. 

Uygulamada 3 farklı sistem vardır çekilişe katılarak  
ev almak, çekilişe girmek istemeyenler için hiç 
peşinatsız teslim tarihinin bilindiği, vade ortası  
sistem ve peşinatı olan müşterilerin evini daha erken 
alacağı peşinatlı erken teslim sistemi gibi sistemlerdir.

(Emekli Ticaret Mahkemesi Hakimi)

Tasarruf finansman şirketleri  
denetim altına alınacak
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Alacağı evin veya aracın taksitlerini aylık olarak 
ödeyebilen herkes bu imkanlardan yararlanabilir. Örneğin 
100 kişi arasında noter huzurunda sıralama tespiti yapılır 
ve her ay bir kişi evini alır. İlk aylarda evine kavuşanlar 
avantajlı, son aylarda evini alanlar dezavantajlı olmasın 
diye evini alan kişiler 100 kişilik grupta kendisinden sonra 
ev alacak kişilere bir miktar yardımda bulunur ve  
aldığı eve ödediği yardımlarla 
beraber gerçek değerinden 
biraz fazla öder. Ülkemiz 
koşullarında araç almanın yolu 
kredi kullanmak ya da peşin 
almaktır.  Kredi kullanıldığında 
aracın maliyeti artmaktadır. 
Sistemde taksitler faizsizdir.  
Aracını alan kişinin borcu 
bitene kadar teslim edilen 
aracın ya da taşınmazın 
kaydına satılamaz şerhi 
konur. Dahil olunan sistemlere 
göre ödeme planı belirlenir. 
Bu ödeme plana göre taksitler sabit ya da belli oranda 
artış göstererek daha hızlı borcu kapatacak şekilde 
planlanabilir. Alacağı aracın veya taşınmazın taksitlerini 
aylık olarak ödeyebilen herkes imkanlardan yararlanabilir.

► ÇOK ÇEŞİTLİ ŞİKAYETLER VAR
Uygulamada, bütün bunlara karşın sistemden çıkanların 

parasının iadesi tarihi gelmesine rağmen paranın iade 
edilmemesi, teslimat günü için tarih verilip teslimat 
yapılmadığı, ‘bugün teslimat olmayacak, haftaya belki’ gibi 
cümleler kurulduğu, cayma halinde üslûbun ve tarzın da 
çok sert ve itici olduğu, ‘bir daha mı tövbeler olsun’ gibi 
yakınmalara ve şikayetlere çok sık rastlanmaktadır.  

Örneğin, bir şikayet dilekçesinde, “……firmasına 
tanıdık vasıtasıyla kayıt oldum. Başlangıçta herkes kibar 
ve iyiydi. Çay, çorba, kahve ikramları vardı. Sözleşmeyi 
iptal etmek, sözleşmeden dönmek istersem ne kadar 
kesintiyle para iade edilecek, diye sorduğumda bana 
sadece 700-800 TL kadar KDV kesintisi olacağı söylen-
di. Bir süre sonra cayma hakkımı kullanmak istediğimde 
yetkililerin size yalan yanlış bilgi verilmiş. Kesinti 3.500 
TL olacaktır dediler. İptal edilen paramı da henüz yatır-
madılar. Hiçbir şekilde memnun kalmadım” denilmekte-
dir ve bu gibi çeşitli yakınmalara rastlanmaktadır...

Şikayetlerde ilgili şirket tarafından, sözleşmenin 
ayrılma ve devirle ilgili maddesinde, “60 gün  
içerisinde müşteriye iade kapsamında olanların,  
varsa ödediği taksitler, varsa peşinat varsa ara 
ödemelerdir. Müşteri tarafından …… A.Ş’ye ödenen 
hizmet bedelinin iade edilmeyeceği müşteri tarafından 
kabul edilmiştir” düzenlemesine dayanılmaktadır 

► BUNLAR TİP SÖZLEŞMELERDİR
Kanaatimce taraflar arasında imzalanan “sözleşmeler” 

Tip Sözleşmelerdendir. Genel olarak Tip Sözleşmelerde 
taraf olmak isteyen, sözleşme içeriğine müdahale ede-
memektedir. 6098 sayılı TBK’nın 20. Maddesi gereğince 
düzenlenen hükümler genel işlem şartları niteliğindedir. 
TBK’nın 21. Maddesi gereğince genel işlem şartlarını 
içeren sözleşmeler, diğer tarafın menfaatlerine aykırı şartlar 

taşırsa ilgili tarafın açıkça bilgilendirilmesi ve onayının alın-
ması durumunda geçerlilik kazanacaktır. İfade ettiğimiz gibi 
şirketler sözleşmenin tek yanlı hazırlayanı ve güçlü tarafı-
dır, dolayısıyla güçsüz taraf olan tüketiciden veya alıcıdan 
tazminat talebi, fesih işlemi, kesinti yapılması anılan dü-
zenlemenin haksız şart niteliğinde olduğundan geçersizdir 
yani bağlayıcı değildir. Olay tarihi itibarıyla 6098 sayılı yasa 

yürürlükte olmasa da hal ve vaziyete 
göre ihtilaflarda uygulanabilirdir. 818 
sayılı Borçlar Kanununun yürürlükte 
olduğu dönemde genel işlem koşul-
larını düzenleyen hükümler olma-
makla birlikte MK. 2 maddesine göre 
genel işlem koşullarının denetimi, 
hakkın kötüye kullanılmaması ilke-
sine veya bir sözleşme hükmünün 
ahlaka, kamu düzenine, kişilik hak-
larına aykırı olamayacağına ilişkin 
genel kurallara - BK 19,20 madde-
lerine – göre yapılmaktaydı. Yani o 
dönemde de geçerli değildir. Kaldı ki 

6101 sayılı yasanın 2. maddesi 6098  sayılı yasanın kamu 
düzeni ve genel ahlaka ilişkin kurallarının, gerçekleştikleri 
tarihe bakılmaksızın, bütün fiil ve işlemlere uygulanacağını 
hüküm altına almıştır.Dolayısıyla tüketiciler veya müşteriler 
yargı organlarının verdikleri kararlarla korunmaktadır.

► DENETİMSİZLİK KALKACAK
Eksikliklerin görülmesi sonucunda faizsiz konut  

ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman  
şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren yasa 
teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuş, 6361 sayılı 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Kanunu’nda değişiklik yapılarak, faizsiz ev ve taşıt 
edindirme faaliyetinde bulunan firmaların yasal denetim 
ve düzenleme kapsamına alınması amaçlanmıştır.

Sisteminin bu kadar gelişmesi sonucu zaman içinde 
kontrol edilemez bir hale dönüştü ve  şirket veya 
müşterileri arasında bir niza çıkabileceği olasılığı ortaya 
çıkınca sistemin yasal bir zemine oturtulması, şirketlerin 
denetlenmesi gerekliliği ortaya çıkmış ve nihayet   
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve 
BDDK’nın çalışmaları sonucunda  tasarı ortaya 
çıkmıştır. Yeni gelen kanun değişikliğiyle sistem yasal 
bir zemine oturacaktır. Bu sisteme giren şirketlerin en az 
100.000.000-TL’lik bir sermayesi olması gerekecektir.

“Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi  
Şirketleri” olarak anılan şirketler artık “Tasarruf  
Finansman Şirketler” olarak adlandırılacaktır.

Anadolu Ajansı’nın 11/02/2021 tarihli haberine göre; 
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, faizsiz konut 
ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin 
denetim altına alınmasını içeren kanun teklifini Meclis 
Başkanlığına sunduklarını bildirmiş ve tasarruf finansman 
şirketleri denetim altına alınması için Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,  
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilmiştir. 

Komisyonda kabul edilen teklifle, Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na, kurulması 
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öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ilişkin yapı ve 
süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için “organizasyon 
ücreti”, “tahsisat”, “tasarruf finansman faaliyeti” ile 
“tasarruf fon havuzu” gibi kavramlar eklenecektir. 

Asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak,  
tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 
100 milyon lira olarak düzenlenecek ve BDDK’ye belli 
standart ve sınırlamalar getirme yetkisi verilecektir.

Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut veya 
taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. 
Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında 
finansman sağlayamayacak ve yalnızca yurt içinde tescil 
edilmiş konut veya taşıt alımları-
nı finanse edebilecektir.

Kanun teklifine göre Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finans-
man Şirketleri Kanunu’na, 
“tasarruf finansman sözleşmesi” 
başlıklı madde eklenecektir. 
Maddeyle, tasarruf finansman 
sözleşmesinin kapsamı belir-
lenecektir. Müşteri, sözleşme 
imzalanmasını takip eden 14 
gün içinde herhangi bir gerekçe 
göstermeksizin cayma hakkına 
sahip olacaktır. Bu durumda katılım bedeli dahil tüm 
tasarruf geri ödenecektir.

Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin  
tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih 
hakkına sahip olacaktır. Bu kapsamda katılım bedeli 
şirkette kalacak, diğer tasarrufları geri ödenecektir.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman  
Şirketleri Kanunu’na, tasarruf finansman faaliyetinin 
kapsamını belirleyen madde eklenecektir.

Teklifle, tasarruf finansman müşterilerinin  
sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını 
kullanmaları durumunda birikimlerinin iade edilmesini 
engelleyen kişilere yönelik ve zimmet suçu işleyen 
tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarına 
yönelik adli ceza hükümleri de düzenlenmektedir.

► BİR AY İÇİNDE BDDK’YA BAŞVURACAKLAR
Teklifle, Kanuna tasarruf finansman şirketlerinin 

intibak sürecine ilişkin geçici madde eklenmektedir. 
Bu madde yürürlüğe girdiği tarihte tasarruf finansman 
faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren  
bir ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’na başvuruda bulunmak zorunda olacaktır.

Başvuru sırasında durumlarını en geç altı ay içinde 
Kanun hükümlerine uygun hale getireceklerine veya 
müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan tasfiye 
olacaklarına dair bir plan sunmak zorunda olan  
tasarruf finansman faaliyeti yürütenler, bu planın  
uygun görülmesi halinde gereken işlemleri planda belir-
lenen süreler içerisinde yerine getireceklerdir.

İntibak eden şirketlerin, kanunun yürürlük tarihi 
öncesinde akdettikleri tasarruf finansman faaliyeti 
kapsamındaki sözleşmeler bu Kanun ve ilgili mevzuat 
hükümlerine göre tadil olduktan sonra uygulanmaya 
devam olunacaktır. Ancak bu maddeyi ihdas eden 
Kanunun yürürlük tarihinden önce düzenlenen 

sözleşmelerin finansman konusu değiştirilemeyecektir.
İpotek işlemleri, tapu müdürlüklerinde tapuya tescil 

olunacak, şirketleri tarafından müşterilere sağlanan 
veya sağlanacak finansmana karşılık teminat gösterilen 
taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, 
imzalanan tasarruf finansman sözleşmesine istinaden 
tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacaktır. 

Teklifle, kanunun adı, “Finansal Kiralama, Faktoring, 
Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” 
şeklinde değiştirilecektir. Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun tüm düzenlemeleri yönünden  
tasarruf finansman şirketlerini de kapsayacaktır.

TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonun-
da kabul edilen, finansman 
şirketlerinin faizsiz konut ve 
taşıt edindirme denetimini 
içeren yasa ile faizsiz, peşi-
natsız ev ve taşıt edindiren 
tasarruf finansman şirketleri-
nin asgari sermaye tutarı 100 
milyon TL olacaktır.  Ayrıca 
BDDK’ye standart ve sınırla-
malar getirme yetkisi verile-

cektir. Teklifin yasalaşması durumunda, ilgili şirketlerin 
bir ay içinde yeni kanuna uyumlanmaları, altı ay içinde 
de sermaye şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Kanun teklifine göre, tasarruf finansman şirketleri 
yalnızca konut veya taşıt ediniminden doğan borçları 
finanse edebilecek. Bu şirketler faizsiz esaslara göre 
faaliyet gösterecek ve yalnızca yurt içinde tescil edilmiş 
konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek. Yasanın 
yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde halihazırda 
bu faaliyetleri gösteren şirketlere BDDK’ya başvuruda 
bulunma zorunluluğu getirilecektir. Şirketlerin birleşme, 
bölünme ve tasfiye gibi işlemleri BDDK tarafından 
denetlenecektir. Finansman sisteminin sağlamlığını ve 
sürekliliğini sağlamak için ilgili şirketlere, topladıkları 
tasarrufların ve elde ettikleri gelirlerin belli bir kısmını 
tedbir amaçlı tutma sorumluluğu da getirilecektir.

Sektörde oluşan görüşlere göre son yıllarda bu alan-
daki firma sayısı oldukça artmış ve bu artış bazı riskleri 
de beraberinde getirmiştir. Kontrol mekanizmasının 
olmaması, sayıları hızla artan şirketlerden kaynaklanan 
algısal problemler ve sürdürülebilir olmayan oranlar-
la yürütülen satış faaliyetleri riski daha da artırmıştır. 
Regülasyon sürecinin tamamlanması ile müşterilerin 
ve kurumların haklarının karşılıklı savunulabileceği bir 
mekanizmanın kurulması ve güçlü bir altyapısı  
olmayan şirketlerin neden olduğu haksız/tutarsız  
rekabetinin önlenmesi mümkün olacak ve yasal zemin 
vatandaş ve sektör için olumlu bir gelişme olacaktır.

Finansal kiralama, faktoring sektörüne  
‘tasarruf finansman şirketleri’ olarak yeni bir  
sektör eklenmesi ülke ekonomisine değer katacak,  
proje süreçlerinde karşılaşılan masraf kalemleri ise 
vatandaşın lehine olacak şekilde ortadan kalkacaktır.

Mevcut durumun müşteriler nezdinde ve şirketler 
nezdinde ortaya çıkardığı sıkıntılar giderilecektir. ●

KONUK YAZAR
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Doç. Dr. Canan Acar: 
Yenilenebilir ve sürdürülebilir 
enerjiye geçişte ele alınan 
en kritik noktalardan biri 
enerji depolama. Güneş 
ve rüzgâr gibi kaynakların 
sürekli olmaması nedeniyle 
depolanması gerekmekte.  
Bu da büyük ölçekte 
güvenilir, düşük maliyetli, 
yüksek performanslı ve 
çevreye zararı en az olacak 
şekilde tasarlanan  
depolama sistemlerine  
ihtiyaç doğuruyor. 
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‘Fosil yakıtların
sübvansiyonu bitmeli’

GİRAY DUDA

Dünyada ve Türkiye’de teknolojik alanda 
atılan hızlı adımlar, sürdürülebilir enerji 
kaynaklarının tahmin edilenden daha 

çabuk ve verimli biçimde kullanıma girmesini 
sağlıyor. Rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak 
üzere, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji 
üretiminin bugününü ve yarınını  
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Canan Acar ile ayrıntılı biçimde konuştuk. 

- Sayın Acar, sürdürülebilir enerji  
kaynakları açısından Türkiye’nin  
olanakları, zenginlikleri nasıldır? 

- Sürdürülebilir enerji kaynaklarının ülkemiz 
için önemi çok büyük. Bunun nedenlerinden 
biri enerji arzımızın büyük çoğunluğunun 
ithal kaynaklardan sağlanması. Bunun 
yerine ülkemizde mevcut sürdürülebilir 
enerji kaynaklarını kullanmak enerjide dışa 

bağımlılığımızı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda 
ekonomimizi güçlendirir ve enerji arz güvenliği 
sağlar. Bu noktada en güçlü iki aday olarak 
güneş ve rüzgâr enerjilerini görmekteyim.

► GÜNLÜK GÜNEŞLENME SÜRESİ 7.2 SAAT
Ülkemiz, coğrafi konumu ve iklim koşulları 

sebebiyle güneş enerjisi potansiyeli açısından 
birçok ülkeye nazaran daha elverişli durumda. 
Avrupa ve birçok ülkeye göre Türkiye’nin 
yıllık güneşlenme süresi oldukça fazla. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından 1966-1982 yılları arasında ölçülen 
güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden 
yararlanılarak Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaya göre 
Türkiye’nin ortalama yıllık toplam güneşlenme 
süresi 2640 saat, bu da günlük toplam 7.2 saate 
eşit. Türkiye’nin brüt güneş enerjisi potansiyeli 
yaklaşık 1000 TWh (terawatt saat) olarak 

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Acar:

Bahçeşehir Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Canan Acar, “Uluslararası 
Enerji Ajansı raporuna göre 
fosil yakıtlardan üretilen 
elektrik dünya çapında hala 
100 milyar dolardan fazla 
sübvanse ediliyor. Ancak 
yenilenebilir ve sürdürülebilir 
kaynaklara ayrılan bu miktarın 
altıda birinden az. Bunun için 
öncelikli yapılması gereken 
bu sübvansiyonların doğru 
yönlendirilmesi olacaktır” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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belirtiliyor. Bunun 300 TWh’ı  
ısı ve 100 TWh ise elektrik  
enerji üretimine elverişli miktarlar.  
1 TWh, 1 trilyon kWh’tir.

► RÜZGAR POTANSİYELİ ZENGİN
Türkiye rüzgâr potansiyeli 

bakımından da oldukça zengin 
bir ülke. Türkiye Rüzgar Enerjisi 
Birliği’nin (TÜREB) 2017 Temmuz 
verilerine göre rüzgâr enerji 
santralleri için kurulum gücü 2016 
yılına göre yüzde 6.19 artarak 
377.85 MW oldu. İşletmede ise 
bölgesel bazda bakıldığında başta 
Ege bölgesi, sonrasında Marmara 
bölgesi olmak üzere toplam 158 
adet rüzgâr enerjisi santrali var. 

► SÜBVANSİYONLAR  
DOĞRU YÖNLENDİRİLMELİ

- Sürdürülebilir enerji kaynak-
larından elektrik üretimi kavramı 
çok sihirli, heyecanlandırıcı bir 
yaklaşım. Ancak, bu tarz üretilen 
elektriğin toplam içindeki payı  
son 20 yılda yüzde 30’ları fazla 
aşamıyor? Bunun nedeni  
nedir? Eksiklikler nelerdir?

- Bunun en önemli nedeni dünya 
çapında fosil yakıtların hala süb-
vanse edilmesi. Uluslararası Enerji 
Ajansı raporuna göre fosil yakıtlar-
dan üretilen elektrik dünya çapında 
hala 100 milyar dolardan fazla 
sübvanse ediliyor. Ancak yenilenebilir ve 
sürdürülebilir kaynaklara ayrılan bu miktarın 
altıda birinden az. Bunun için öncelikli  
yapılması gereken bu sübvansiyonların  
doğru yönlendirilmesi olacaktır.

Aslında dünyaya bakarsak gerçekten 
de çok heyecan verici gelişmeler oluyor. 
Şüphesiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir 
enerji kaynaklarının rolü hızla büyüyor. 
Bunda en önemli etmenlerden biri iklim 
değişikliği sorunu. Bilim insanlarının yüzde 
98’i karbon emisyonlarının zararları ve 
insan kaynaklı iklim değişikliğine karşı 
fosil yakıtların bırakılması ve sürdürülebilir 
kaynaklara geçilmesi gerektiği konusunda 
hemfikir. Paris Anlaşması da ülkeleri 
emisyonları azaltma konusunda adım 
atmaya zorluyor. Bunun etkilerini dünyada 
görebiliyoruz. İzlanda’nın toplam enerji 
tüketiminin neredeyse yüzde 80’i 
yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklardan. 
Norveç’te bu oran yüzde 66 seviyesinde. 
Bir başka örnek Danimarka, enerjisinin 

yüzde 43’ünü yenilenebilir kaynaklardan 
üretiyor ve yüzde 70 hedefliyor. Almanya, şu 
anda yüzde 25’ten fazla ve 2050’de yüzde 
80 hedefliyor. Türkiye’de bu oran yüzde 
20 civarında olsa da yerli ve yenilenebilir 
enerjinin payının artırılması ülkemizin enerji 
stratejisinde önemli bir madde.

► ENERJİ DEPOLAMA KRİTİK ÖNEMDE
Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiye 

geçişte ele alınan en kritik noktalardan 
biri enerji depolama. Güneş ve rüzgâr gibi 
kaynakların sürekli olmaması nedeniyle 
depolanması gerekmekte. Bu da büyük 
ölçekte güvenilir, düşük maliyetli, yüksek 
performanslı ve çevreye zararı en az 
olacak şekilde tasarlanan depolama 
sistemlerine ihtiyaç doğuruyor. Ayrıca 
sürdürülebilir enerjiye yatırım, enerji 
verimliliği ve tasarrufunu da kapsamalı. 
Yenilikçi çözümlerle enerjiyi üretme, 
depolama, taşıma ve kullanma şeklimizi 
temelden değiştirebilir ve sürdürülebilir 
enerjiye geçişi hızlandırabiliriz  
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Ayrıca yatırımların fosil yakıtlardan 
sürdürülebilir kaynaklara yönelmesi için 
mevzuatlar ve teşvikler gerekmekte.

► YARIN DAHA DA ÖNEMLİ OLACAK
- Dünyada sürdürülebilir enerji 

kaynaklarından elektrik üretimi ve 
kullanımının izlediği trend ne yöndedir? 
Sürdürülebilirliğin bugünü ve yarınını  
nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Dünyada sürdürülebilir enerji konu-
sunda müthiş bir ivme var. Fiyatlar son on 
yılda neredeyse yüzde 80 düştü. Bundan 
40 yıl öncesine kıyasla baktığımızda durum 
çok daha çarpıcı. Bu süre zarfında küresel 
olarak rüzgâr enerjisi üretimi 0’dan 1429 
TWh’a, güneş enerjisi üretimi 0’dan 724 
TWh’a, hidroenerji 923 TWh’dan 4222 
TWh’a çıktı. Yani son 40 yılda yenilenebilir 
enerjiden küresel üretim neredeyse yüzde 
700 arttı. Bu ivmenin giderek artacağını 
ülkelerin emisyon azaltma taahhütlerinde 
ve enerji stratejilerinde görüyoruz. Sürdürü-
lebilirlik bugün de önemli ama yarın daha 
da önemli olacak. Artık kaynaklarımızın  
kısıtlı olduğunu ve dünyaya verdiğimiz 
zararın bizi çok daha kötü etkileyeceğini 
biliyoruz. Enerji ve su kaynaklarımızı çok 
daha sorumluluk sahibi ve gelecek  
kuşakları da düşünerek kullanacağız. 

Son yıllarda, uluslararası kuruluşlar 
sürdürülebilirlik alanında hızlı ve küresel 
ilerleme kaydedilmezse yaşanabilecek 
risklere dair pek çok alarm verdi. Bu 
bağlamda Birleşmiş Milletler 2015 
yılında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 
açıkladı. Burada 2030 yılına kadar 
ülkelerin üzerinde çalışacakları 169 ilgili 
sürdürülebilirlik hedefi var. Bu hedefler 
arasında yoksulluk ve açlığı sona erdirmek, 
temiz enerji kaynaklarının bol ve erişilebilir 
olmasını sağlamak ve iklim değişikliğini 
hafifletmek için hareket etmek var. Bu 
on yıl ‘Aksiyon On Yılı’ ilan edildi. Ben bu 
bağlamda gerçekçi ve ölçülebilir hedeflerle 
ülkemizde ve dünyada sürdürülebilirliğin 
hem öneminin hem de uygulama 
alanlarının genişleyeceğini düşünüyorum.

► TÜRKİYE İÇİN GÜNEŞ VE RÜZGAR
- Türkiye için sizce en iyi  

sürdürülebilir kaynaklar hangileridir?
- Tanımına baktığımızda sürdürülebilir 

enerji, “gelecek nesillerin kendi 
ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden 
ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını 
karşılayacak” şekilde üretilen ve kullanılan 
enerjidir. Bu kaynaklara baktığımızda 

genelde dört seçenek görüyoruz: güneş, 
rüzgâr, hidroelektrik ve biyokütle. Bu 
kaynakların her biri yenilenebilir, ancak 
bu onları mutlaka sürdürülebilir kılmaz. 
Sürdürülebilirlik üç farklı parametre 
ile belirlenir: çevresel sürdürülebilirlik, 
sosyal sürdürülebilirlik ve ekonomik 
sürdürülebilirlik. Çevresel sürdürülebilirlik, 
çevreye zararı en aza indirmek anlamına 
gelir. Sosyal sorumlulukta çalışan 
güvenliğinden toplumların sağlık ve refahına 
kadar her konu hesaba katılmalı. Ekonomik 
sürdürülebilirlik de fayda maliyet esasına 
dayanır. Eğer bir yenilenebilir enerji santrali 
kurmak ömrü boyunca ürettiğinden daha 
fazla enerjiye mal oluyorsa, daha maliyetli 
oluyorsa, çevreye daha fazla zarar  
veriyorsa bu sürdürülebilir değildir.  
Bu bilgiler ışığında incelediğimizde 
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DOÇ. DR. CANAN ACAR KİMDİR?
Boğaziçi Üniversitesi Kimya 

Mühendisliği lisans mezunu. ABD’de 
Illinois Institute of Technology Üstün 
Başarı Bursu’na layık görülerek hid-
rojen depolama üzerine tezini tamam-
ladı ve Kimya Mühendisliği yüksek 
lisans derecesini aldı. Canan Acar, 
atık ve enerji yönetimine odaklanarak 
Chicago’da iki yıl sürdürülebilirlik 
danışmanı olarak çalıştı. Doktora 
çalışmalarını 2012-2016 yılları ara-
sında University of Ontario Institute 
of Technology Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde yürüttü. Tezini güneş 
enerjisiyle çalışan çoklu hidrojen 
üretim sistemleri üzerine tamamla-
dı. Bu tez ile uluslararası camiada 
akademik performansını; Haziran 
2017’de Kanada Genel Valiliği Aka-
demik Mükemmellik Altın Madalyası 
ve Üstün Doktora Tezi gibi prestijli 
ödülleri alarak kanıtladı.  2016’da 

Bahçeşehir Üniversitesi’nde göreve 
başlayan Acar, yenilenebilir ve alter-
natif enerji sistemlerinin geliştirilmesi 
ve verimlerinin artırılmasıyla enerji 
yönetimi konularında çalışmalar 
yapıyor. Ayrıca Elsevier dergisi Data 
in Brief’in Yayın Kurulu üyesi. Acar’ın 
uluslararası endeksli prestijli dergiler-
de basılmış toplam 37 makalesi ve 
12 kitap bölümü var. Çalışmalarıyla 
2018’de Türkiye Bilimler Akademisi 
Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı 
(TÜBA-GEBİP) Ödülü ve 2019’da 
Hidrojen Teknolojileri Derneği Genç 
Araştırmacı Ödülü’nü almaya hak ka-
zandı. “Hidrojen seçenekleriyle akıllı 
enerji çözümleri” makalesiyle, 2018 
yılı Hidrojen Uygulamaları kategori-
sinde International Journal  
of Hydrogen Energy dergisinin en 
çok alıntı yapılan yazarı olarak  
Zong Qiang Mao Ödülünü aldı.
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ülkemizdeki en umut vaat eden 
sürdürülebilir kaynaklar güneş ve rüzgar.

► MEVZUAT DÜZENLENMELİ
- Sürdürülebilir kaynaktan elektrik 

üretiminin Türkiye’de halkın günlük 
yaşamına girmesi, örneğin evlerin ve 
fabrikaların yaygın olarak güneş enerjisi ile 
elektrik üretimi yakın zamanda mümkün 
olabilir mi? Engelleri varsa nelerdir? Ne 
kadarlık bir sürede yaygınlaşabilir?

- Ben bunun yakın zamanda mümkün 
olacağını düşünüyorum. Özellikle güneş 
ve rüzgâr maliyetleri ciddi şekilde düştü 
ve mevzuatlarda önemli değişiklikler oldu. 
Bunlar çok güzel gelişmeler. Ama hala 
gidecek yolumuz var elbette. Örneğin kentsel 
dönüşümlerde ve diğer yeni binalarda güneş 
enerjisi en azından belli bir kurulu güce 
kadar zorunlu hale gelebilir. Şu an sadece 
lisanslı üreticilerden satın alabiliyoruz ya 
da kendi öz tüketimimiz için kendi çatımıza 
kendimiz panel kurmak zorundayız. Bu da 
günlük hayata girişi zorlaştırabiliyor. 
►  UCUZ DEPOLAMA SIÇRAMA YARATACAK

Burada mevzuatlar uygun olarak 
düzenlenerek komşuda üretilen fazla 
elektriğin bir başka komşu tarafından satın 
alması bir çözüm olabilir, bireysel kullanıma 
yatırımları artırabilir. Enerji depolamanın 
gelişip ucuzlaması da sürdürülebilir 
kaynakların kullanımında büyük bir sıçrama 
yapacaktır. Bir başka hızlandırıcı da 
vergilendirmede değişiklikler ile elektrikli 
araç gibi fosil yakıt alternatifi sistemlerden 
alınan vergilerin düşürülmesi olabilir. 
Türkiye’de 2050’de yüzde 80 yenilenebilir ve 
sürdürülebilir kaynak kullanımını hedefleyen 
Almanya’dan daha fazla güneş ve rüzgâr 
potansiyeli var. Bundan en verimli şekilde 
faydalanmak ve fosil yakıt bağımlılığını 
ülkemizde en aza indirmek için gerekenler 
mevzuat ve yatırımlardaki değişikliklerdir. 
Bu değişiklikler ile biz de ülke olarak 20-
30 yılda yaygın bir şekilde sürdürülebilir 
kaynakları kullanıyor olabiliriz. 
► ÇEVRE SORUNLARI YAŞANIYOR

- Sürdürülebilir enerji kaynaklarından 
hidroelektrik santrallerine ve jeotermal 
santrallerine karşı halkın tepkisi ve 
itirazları yaygın olarak sürüyor.  
Bunların nedeni yarattığı çevre  
sorunları mıdır? Nasıl önüne geçilebilir?

- Tüm enerji kaynaklarının çevremize 
etkisi var. Kömür, petrol ve doğalgaz olan 
fosil yakıtlar, hava ve su kirliliği, halk 
sağlığına zarar verme, doğal yaşam ve 

habitat kaybı, su kullanımı, arazi kullanımı  
ve küresel ısınmaya neden olan emisyonlar 
gibi birçok konuda çevreye yenilenebilir 
enerji kaynaklarına kıyasla önemli  
ölçüde daha fazla zarar vermektedir.

Çevresel etkilerin kesin türü ve  
yoğunluğu, kullanılan teknolojiye, coğrafi 
konuma ve diğer birçok faktöre bağlı olarak 
değişir. Her yenilenebilir enerji kaynağıyla 
ilişkili mevcut ve potansiyel çevresel 
sorunları anlayarak, bu etkileri önlemek  
veya en aza indirmek için adımlar atabiliriz.

-Sürdürülebilirlik nedir,  
nasıl tanımlarsınız?

- Sürdürülebilirliğin evrensel olarak 
kabul edilmiş bir tanımı yok. Aslında, bu 
kavram ve bunun nasıl başarılabileceği 
konusunda birçok farklı bakış açısı var. 
Tam olarak sözcük anlamına bakacak 
olursak, sürdürülebilirlik, belirli bir süreci, 
kaynağı veya durumu belirlenen durumda 
devam ettirebilmek olarak ifade edilebilir. 

Bununla birlikte, günümüzde karşı 
karşıya olduğumuz çevresel ve sosyal 
sorunlar nedeniyle sürdürülebilirlik için ek 
ihtiyaçlar oluşuyor. Benim tanımımla en 
genel şekilde sürdürülebilirlik bugünün 
yaşam kalitesinin düşmesine izin 
vermeden ve bu kaliteyi ekolojik dengeyi 
gözeterek eşit ve adil olarak herkese 
sunmak, bunu yaparken kaynakları 
tüketmekten kaçınmak ve ekonomiyi de 
göz önünde tutmak demek. 

- Sürdürülebilir yaşam felsefesinin 
toplum bilincinde oluşturması  
için neler yapılmalıdır?

- Biz aslında toplum olarak sürdürü-
lebilirlik kavramına o kadar uzak değiliz. 
Bizden büyüklerin, ninelerimiz, dedeleri-
mizin hayatında bu bilinci görebiliyoruz. 
Hızlı tüketim ve atık üretimi Türkiye’de 
toplum hayatına son 50 yıl içinde girdi. Bu 

süreçte de giderek hızlanarak yaygınlaş-
tı. Şu an kimse plastiksiz yaşamı veya 
20-30 yıl boyunca aynı kıyafeti, mobilyayı 
kullanmayı hayal edemez. Ama bu bir za-
manlar mümkündü. Bu eski alışkanlıkları 
yeniden “moda” yapabiliriz. Bu nokta-
da en büyük görev eğitimcilere, karar 
vericilere, şirketlere düşüyor. Sürekli satın 
almanın, eşya veya kıyafet yenilemenin 
bizleri daha değerli kılacağı gibi bir algı 
var. Bunu değiştirmek hepimizin elinde.

Günlük davranışlarımızda ufak 
değişiklikler ile çok daha sürdürülebilir 
yaşam tarzı benimseyebilir, bunu da etra-
fımızla paylaşarak kendi çevremizde de 
farkındalık yapabiliriz. Yiyecek, su, enerji 
israfından kaçınmak, daha bitkisel temelli 
beslenmeyi tercih etmek, alışverişlerimiz-
de çok daha bilinçli tercihler yapmak as-
lında çok küçük adımlar. Ama herkes bu 
küçük değişikliği yaptığında etkisi büyür.

Sürdürülebilirlik konusunda en etkili 
farkındalık oluşturma yöntemlerinden biri 
de doğada daha fazla zaman geçirmek. 
Çevremizdeki güzellikleri ve insanların 
buna verdiği zararı görmek doğaya daha 
az zarar verecek şekilde davranmayı 
sağlayabilir. Bu da sürdürülebilir yaşam 
felsefesini önce kendimizde oluşturur. 

Herkesin kendi çevresinde sürdürü-

Sürdürülebilirlik, bugünün yaşam 
kalitesinin düşmesine izin 
vermeden bu kaliteyi artırmaktır
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► HES’LER ISIYI ARTIRIYOR
Hidroelektrik enerji nehirler üzerine kuru-

lan barajlarda üretilir. Rezervuar oluşturan 
tüm barajlar su sıcaklıklarını etkileyebilir, ba-
lık göçünü engelleyebilir ve nehirde yaşayan 
canlıları yaralayabilir, nehir akış özelliklerini 
etkileyebilir ve bulunduğu su kütlesinin 
genel ekolojisini etkileyebilir. Ayrıca, sera 
gazları rezervuarlarda oluşabilmekte ve so-
nuç olarak atmosfere yayılmaktadır. Hidroe-
lektrik santrallerine sahip tropik bölgelerde 
ısınma çok daha yüksektir. Bu alanlarda 
bitki örtüsü barajlar nedeniyle sular altında 
kaldığında bitkilerde depolanan sera gazları 
ayrışır ve serbest kalır. Bu da bir sorun. Ba-
lıklar ve suda yaşayan organizmalar hidroe-
lektrik türbin kanatları tarafından yaralana-
bilir veya öldürülebilir. ABD Enerji Bakanlığı, 
hidroelektrik santrallerdeki balık ölümlerini 
azaltmak için bir çözüm bulma umuduyla, 
balık ölümlerini yüzde 5-10’dan yüzde 2’nin 
altına düşürmek için çeşitli araştırmalara 
sponsor oldu. Balık merdivenleri ve giriş 
perdeleri balık göçünün engellenmesini ön-

lemek ve balıkların barajların üzerinde veya 
etrafında hareket etmesine yardımcı olmak 
için çözüm görevi görür. Hidroelektrik san-
tralleriyle ilgili bir diğer endişe de kuraklık.

► JEOTERMAL SANTRALLER  
TARIMA ZARAR VERİYOR

Jeotermal santraller, gezegenin 
yüzeyindeki jeolojik sıcak noktaları 
delerek yerkürede depolanan jeotermal 
enerjiyi açığa çıkarır. Jeotermal enerji, fosil 
enerjiden daha sürdürülebilir ve çevre 
dostu olmasına rağmen, yine de suyun 
kalitesini, emisyonları etkilemekte ve 
küresel ısınmaya katkıda bulunmaktadır. 
Aslında, açık döngü jeotermal sistemlerden 
kaynaklanan emisyonların yaklaşık yüzde 
10’u karbondioksittir. Bu miktar hala 
kömürün ürettiği enerjinin karbondioksit 
emisyonlarından önemli ölçüde daha az. 
Ancak asıl sorun yeraltı suları ve tarıma 
verdiği zarar. Jeotermal yeraltı sularını 
zehirleyebilir ve tarıma ciddi zarar verebilir. 
Bu riskleri bilerek hareket etmek gerekir.

lebilirlik bilincini artırmak için elinden geleni 
yapması gerekiyor. Sürdürülebilir bir yaşa-
mın daha pahalı veya çok zor olduğu algısını 
eğitim, reklam, etkinliklerle kırmak gerekiyor. 
Bu noktada elbette politikacılar, tanınmış 
isimler, şirketler ve eğiticiler çok daha  
etkin rol oynayabilir. Ancak bizler de kendi 
ailemiz, apartmanımız, sokağımızdan  
başlayarak mahallemiz, hatta şehrimizin 
bilinçlenmesinde önemli rol oynayabiliriz.

- Toplumun sürdürülebilirlik  
alanında bilinçlenmesi konusunda yarar 
sağlayacak ne tür projeler vardır?

- Sürdürülebilirlik çok boyutlu olduğu  
için burada pek çok örnekler verebilirim.  
Örneğin, sosyal konularda erişilebilir, eşit 
eğitim hakkı konusunda çalışan pek çok sivil 
toplum kuruluşu var. Sosyal adalet olmadan 

gerçek bir sürdürülebilirlikten bahsedemeye-
ceğimiz için bu çok önemli bir nokta. 

Bilinçlenme konusunda çevresel sürdürü-
lebilirlik üzerine çalışan da pek çok topluluk 
var. Benim aklıma örnek bu konuda üniver-
sitemizin çevre ve ekoloji kulübü geliyor. 
Öğrencilerimiz tamamen kendilerinin tasar-
layıp hayata geçirdiği etkinliklerde pandemi 
döneminde uzaktan da olsa herkesin  
kendi sokağı, parkı, çevresindeki çöpleri  
toplamalarını sağlıyor. Bu, herkesin atık 
konusunda daha bilinçlenmesine yol açıyor. 
Bu, küçük gibi gözüken etkinliklerin aslında 
insanların bilinçlenmesinde ne kadar  
önemli rol oynayabileceğini gösteriyor.

Bir de sürekli yeni almak gerektiği 
algısını farklı etkinliklerle değiştirmek toplum 
bilinçlenmesinde önemli olacaktır. Eskimiş 

eşya ve giysileri mümkünse onarmak, 
değilse değerlendirmek, ihtiyacı olanlara 
iletmek tekrardan hayatımıza girebilir. 
İkinci el alışverişi yaygınlaştırmak, plastik 
alternatiflerini kullanmak, atıklarımızı en 
aza indirmek, kompost ve geri dönüşümü 
yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak da 
toplumsal bilinci güçlendirecektir. 

- Sürdürülebilirlik konusunda  
sizin önerebileceğiniz projeler  
ve çalışmalar nelerdir?

- Sürdürülebilirlik konusunda önceliğimiz 
doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye 
geçiş olmalıdır. Biz, sınırlı bir dünyada sınır-
sız büyümeyi hedeflerken şunu göz önünde 
bulundurmalıyız. Kaynaklarımız sınırlı ve 
biz bunları tüketirken aynı zamanda atık 
üretiyoruz. Plastik atıklarımız artık Dünya’nın 
en derin çukurundan en yüksek zirvesine 
kadar her yerde. Şu anki tüketimimiz ile 
ekonomik sistemimizin bütün insanlara eşit 
ve adil yaşam koşulları sağlayabilmesi için 
en az iki tane Dünya gibi kaynakları olan 
gezegene ihtiyacı var. Böyle bir imkana 
sahip olmadığımız için ilk yapmamız gereken 
temel sorunlarımızdan olan kaynak tüketip 
atık üreten doğrusal ekonomiyi bırakmak. 
Döngüsel ekonomide atıklar kaynak olarak 
değerlendirilir, bu hem çevresel etkimizi azal-
tır hem kaynak güvenliği hem de ekonomik 
sürdürülebilirlik sağlar. Yüzde 100 sürdürü-
lebilirliğin en iyi örneği olarak insan eli değ-
memiş bir ormanı düşünebiliriz. Bu ormanda 
hiçbir şekilde atık oluşmadığı gibi doğal  
süreçler de tüm ekosistemi dengede tutar.  
Biz aslında pek çok alanda doğayı örnek al-
dık, almaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik 
projeleri de en çok doğadan ilham alacaktır.
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► YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAĞI HER BÖLGE İÇİN 
UYGUN OLMAYABİLİR

Sürdürülebilir kaynaklara 
geçerken hata ve riskleri en 
aza indirmek gerekiyor. Ye-
nilenebilir ve sürdürülebilir 
enerji kaynakları halk sağ-
lığını iyileştirir, emisyonları 
azaltır ve ekonomiye fayda 
sağlar. Fosil yakıtlardan 
tartışmasız daha verimli ve 
çevre dostudurlar, ancak bu 
kaynaklar da hala çevreyi 
etkilemektedir. Çevresel 
etkileri anlamak ve doğru 
yerlerde doğru kaynakları 
kullanmak gerekir. Her 
yenilenebilir enerji  
kaynağı her bölge için uy-
gun olmayabilir. Bunların  
detaylı ÇED raporlarıyla 
analizinin yapılıp karara 
bağlanması gerekir.

► GÜNEŞ ENERJİSİNDE 
MALİYETLER DÜŞTÜ

- Güneş enerjisi son 
yıllarda bir patlama 
denilecek düzeyde 
yaygınlaşmış gibi 
görünüyor. Türkiye 
açısından önemi nedir? 
Gelecekteki yeri nasıldır?

- Türkiye, 2019 sonu 
itibariyle kurulu güç 
kapasitesi olarak 6 GW’ı 
yakaladı ve dünyada 13. 
sırada. Çin, ABD, Japonya, 
Almanya gibi güneş enerjisi 
kullanımına önem veren ülkeler, kurulu güç 
potansiyeli olarak ilk 4 sırayı paylaşıyor. 
Ülkemiz güneş enerjisinden toplam elektrik 
enerjisi üretiminde ilk 10’u zorluyor. 
Güneş enerjisi maliyetleri son on yılda 
neredeyse yüzde 70 düştü. Hesaplamaları 
incelediğimizde ülkemizde 1 MW kurulu 
güce sahip bir güneş santralinin geri 
ödeme süresinin beş yıla indiğini görüyoruz. 
Mevzuatlarda yapılan değişikliklerle lisanslı 
GES’lerden elektrik almayı seçebiliyoruz. 
Lisanssız olarak da elektrik öz tüketimi 
kapsamında herkes kendi tüketimi için 
çatı ve cephelerde üretim yapıp şebekeye 
satış yapabiliyor. Var olan potansiyelimizi ve 
bu konudaki gelişmeleri incelediğimizde, 
ülkemizde güneş enerjisinin toplam 

elektrik ve ısı üretiminde payının giderek 
artacağını görebiliriz. Bu konuda daha 
fazla düzenlemeyle binaların güneş paneli 
taşıması için güçlendirilmesi, zorunluluklar 
getirilmesi gibi mevzuatlarla yatırımcılar 
ve vatandaşlar güneş enerjisine geçiş için 
teşvik edilirse ülkemizin güneş enerjisi 
konusunda dünyada örnek ülkeler içinde 
olabileceğini düşünüyorum.

► RÜZGAR ENERJİSİ  
POTANSİYELİMİZ ÇOK YÜKSEK

- Rüzgâr enerjisi de çok ilgi gören ve 
hızla büyüyen bir enerji kaynağı. Rüzgâr 
enerjisi açısından Türkiye’nin kaynaklarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

- OECD ülkeleri arasında en yüksek 
rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip olan 

İzlanda’nın toplam enerji tüketiminin neredeyse yüzde 80’i 
yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklardan. Norveç’te bu 

oran yüzde 66,  Danimarka’da yüzde 43. Danimarka yüzde 70 
hedefliyor. Almanya şu anda yüzde 25’ten fazla ve 2050’de  
yüzde 80 hedefliyor. Türkiye’de bu oran yüzde 20 civarında.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TURKİYE GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ
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ülke Türkiye. Teknik 
potansiyel bakımından 
Türkiye, Almanya’nın 
yaklaşık 7 ve İspanya’nın 
ise 2 katı daha fazla rüzgâr 
enerjisi potansiyeline 
sahip. 2019’da toplam 
21.50 TWh elektrik rüzgâr 
enerjisinden üretildi. 
Türkiye bu üretim miktarıyla 
dünyada 11. sırada. Kurulu 
güce baktığımızda ise 
yine 2019 sonu itibariyle 
ülkemizde kapasite 7.59 
GW ve dünyada 12. sırada. 
Burada bulunan ilk üç 
ülke Çin, ABD ve Almanya. 
Ülkemiz Almanya’dan çok 
daha fazla potansiyele 
sahipken toplam tüketimin 
yüzde 9’unu rüzgâr 
enerjisinden karşılayan 
Almanya’nın aksine 
ülkemizde bu oran yüzde 
3 seviyesinde. Rüzgâr 
enerjisi ülkemizin enerjide 
dışa bağımlılığını ve sera 
gazı emisyonlarımızı azaltacak yegâne 
çözümlerden. Kaynaklarımız mevcut ve 
potansiyelleri yüksek. Bu konuda yapılan 
yatırımlara baktığımızda rüzgârın rolünün 
artacağını görüyoruz.

► HİDROJENİN ÖNEMİ GİDEREK ARTACAK
- Yine temiz bir enerji olan Hidrojen 

enerjisi henüz gündeme çok fazla girmedi. 
Bunun nedeni nedir? 

- Hidrojen bilindiği üzere bir enerji kaynağı 
değil, elektrik gibi bir enerji taşıyıcısı. 
Yani bir kaynaktan üretilmesi gerekiyor. 
Günümüze kadar sürdürülebilir hidrojen 
konusunda en önemli engellerden biri 
maliyetti. Ancak son 10 yılda yenilenebilir 
hidrojen maliyeti neredeyse yüzde 80 azaldı 
ve küresel elektroliz kapasitesi 55 kat arttı. 
Yani bu durum değişiyor. Önemli otomotiv 
şirketleri hidrojenle çalışan araçlarını 
piyasaya sürdü. Pek çok Avrupa ülkesinde 
hidrojenle çalışan kombiler pilot program 
olarak kullanılmaya başlandı. Hidrojenin 
artan önemine bir işaret de 2017 yılında 13 
üyeyle kurulan Hidrojen Konseyi’nin 2020 
sonu itibariyle 60 üyeye ulaşması. Bu üyeler 
arasında petrol devi şirketlerin olması çok 
dikkat çekici. Ülkemizde de İbrahim Dinçer 
hocanın kurduğu Hidrojen Teknolojileri 
Derneği bu konuda yoğun olarak 
çalışmakta. Önümüzdeki yıllarda hidrojenin 

önemi giderek artacak. Maliyetlerin düşmesi 
ve yüksek performanslı hidrojen depolama 
sistemlerinin geliştirilmesi ile hidrojen 
gelecekte gündemimizde olacak. 
► İKLİM KRİZİ GEZEGENİ ETKİLİYOR

- Karadeniz’de bulunan doğalgaz 
kaynaklarının kullanıma sunulması 
ülkemize ne tür faydalar sağlar?  
Kömürün yakıt olarak kullanılmasının  
sona ermesi için neler gereklidir?

- Karadeniz’de bulunan doğalgaz 
ülkemiz için enerjide dışa bağımlılık ve 
iklim değişikliği sorunlarında çeşitli faydalar 
sağlayabilir. İklim değişikliği üzerindeki en 
büyük etkinin artan sera gazı emisyonları 
olduğunu biliyoruz. Örneğin 60’tan fazla 
ülkeden 520 bilim insanı tarafından 
derlenen ve geçtiğimiz günlerde Amerikan 
Meteoroloji Derneği Bülteni’nde yayınlanan 
rapor, iklim krizinin gezegeni ve insan 
yaşamını nasıl etkilediğini çarpıcı bir şekilde 
gösteriyor. Bu rapora göre 2020 yılında;

● Okyanus sıcaklığı: tarihteki  
en yüksek ikinci seviyedeydi.

● Deniz seviyesi 8,.64 cm yükseldi.
● Sera gazları son 800.000 yılın en 

yüksek seviyesine ulaştı.
● Kutuplar en sıcak ikinci yılı yaşadı.
● Pek çok ülke sellerle boğuştu.
● Avustralya, Amazon ve Sibirya’da  

büyük orman yangınları yaşandı. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Son 40 yılda küresel çapta yenilenebilir üretim neredeyse  
yüzde 700 arttı. Bu ivmenin giderek artacağını ülkelerin 

emisyon azaltma taahhütlerinde ve enerji stratejilerinde görüyoruz. 
Sürdürülebilirlik bugün de önemli ama yarın daha da önemli olacak.



 56    GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2021

Tüm bu veriler küresel iklimin hızla 
değişmeye devam ettiğini ve bizlerin acilen 
önlemler alması gerektiğini göstermektedir. 
Bu önlem de sera gazı emisyonlarımızı 
acilen düşürmeye başlamak olmalıdır.

► DOĞALGAZ, SERA  
EMİSYONUMUZU AZALTIR

Türkiye’nin enerji kaynağı kullanım ve 
sera gazı emisyonu verilerine baktığımızda 
bu rakamların ciddiyetini görebiliriz. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre 
2018’de Türkiye’nin birincil enerji kaynak 
kullanımı şu şekilde dağılım göstermiştir; 
petrol (yüzde 29.2), doğalgaz (yüzde 28.6), 
kömür (yüzde 28.4). Yine 2018 sera gazı 
emisyonlarına baktığımızda görüyoruz ki bu 
emisyonların 169.19 milyon tonu kömürden, 
116.92 milyon tonu petrolden ve 96.07 
milyon tonu doğal gazdan gelmiştir.

Bu yakıtların aynı birim enerjiyi vermek 
için saldıkları emisyonlara bakarsak 1 GJ 
enerji vermek için doğalgaz yaklaşık 56 kg 
karbondioksit salarken bu miktar petrol 
için 73 ve kömür için de ortalama 100 kg 
karbondioksittir. Yani, 2018 verileriyle ince-
lersek, o yıl kömür ve petrol yerine yalnızca 
doğalgaz kullanılsaydı emisyonlar toplam ola-
rak yaklaşık 101 milyon ton azaltılabilecekti. 
Bu da emisyonlarımızı neredeyse yüzde 
24 oranında azaltmamız anlamına gelirdi. 
Türkiye’nin Paris Anlaşması çerçevesinde 
sera gazı emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 
21 azaltacağı taahhüdü göz önüne alındığın-
da, petrol ve kömür yerine bulunan doğalga-
zın ne kadar etki yapabileceği görülebilir.

► DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTIR
Tuna-1 ile keşfedilen 320 milyar  

metreküp doğalgazın ekonomik değerini 
anlamak için şu hesaplamayı yapabiliriz. 
Bu miktarda doğalgazın enerji miktarını 
metreküp başına 11 kWh şeklinde düşü-
nürsek sadece Tuna-1 kuyusu Türkiye’nin 
tüm fosil yakıt (kömür, doğal gaz, petrol) 

ihtiyacını dışarıdan hiç ithalat yapmadan 
yaklaşık 5 yıl karşılayabilecek durumdadır. 
Türkiye doğalgazda yüzde 99, petrolde yüz-
de 94, kömürde ise yüzde 97 dışa bağımlı 
olduğu için bu bulunan miktar hem dışa 
bağımlılığımızı azaltacak hem ihracat için 
dışarı giden ekonomik kaynaklarımızı koru-
yacak, hem de kömür ve petrol gibi kirletici 
enerji kaynakları yerine doğalgaz kullanma-
mız sera gazı emisyonlarımızı azaltarak bizi 
iklim değişikliği konusunda öncü çözüm 
ülkelerinden biri yapacaktır. ●

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Sürdürülebilir yaşam konusunda 
gelişen ve gelişmekte olan ülkeler 
açısından olumlu örnekler verebilir 
misiniz?

- Burada da sürdürülebilirliğin farklı 
boyutları üzerinde çok farklı örnek-
ler var. BM özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde ormanların korunması ve 
daha verimli tarım olmak üzere pek çok 
projeye imza atıyor. Bu projeler arasın-
da kadınların sürdürülebilir ve verimli 
tarım konusunda eğitilmesini örnek 
verebilirim. Bu projeyle hem kadınların 
ekonomiye katılması sağlanırken hem 
de daha önce verimsiz olan topraklarda 
yetiştirilen ürünler ile bölgesel kalkınma 
sağlanmış, aynı anda çevresel, ekono-
mik, sosyal faydalar sağlanmıştır. Yine 
BM’nin yürüttüğü ormansızlaşma karşıtı 
çalışmalar ile pek çok bölgedeki değerli 
ormanların korunması amaçlanıyor.

Yakın zamanda Fransa’nın 
geçirdiği bir kural ülkede satılan tüm 
elektronik ürünlere “tamir edilebilirlik” 
etiketi zorunluluğu getirdi. Böylece 
tüketiciler hangi ürünü uzun süre 
kullanabileceklerini görecekler. 
Elektronik eşyalarda kaynakları kısıtlı 
madenler kullanılıyor. Bu madenleri 
çıkarmak çevreye ciddi zararlar veriyor. 
Elektronik cihazların uzun ömürlü 
olmasını hedefleyen bu adım iyi bir 
teknolojik sürdürülebilirlik örneği.

Moda da çevre açısından çok 
zararlı olan bir sektör. Su tüketimi ve 
mikroplastik kirliliği üzerinde negatif et-
kileri var. Ayrıca hızlı moda kavramıyla 
giysiler uzun ömürlü olmayacak şekilde 
tasarlanıyor. Ama burada da değişik 
markaların girişimlerini görüyoruz. 
Daha az su tüketen üretim süreçleri, 
giysi  takaslarının yaygınlaştırılması, 
uzun ömürlü ürün geliştirme gibi güzel 
örnekler de var.

Ulaşımda ülkemizde de yaygın ola-
rak görmeye başladığımız bisiklet, araç 
paylaşım programları hem şehirlerdeki 
kirliliğin ve trafiğin azaltılması, hem de 
park sorunu yönünde çözüm oluyor. 
Gelişmiş toplu taşıma sistemleri, özel-
likle elektrikle çalışan trenler, sürdürüle-
bilir taşımacılık örnekleri.

Enerji ve su kaynaklarına 
gelince, özellikle bu iki noktada 
sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu 
biliyoruz. Su konusunda yağmur 
suyu hasadı, mikro damla yöntemiyle 
sulama, su tasarruflu musluklar, 
başlıklar, sifonlar sürdürülebilir su 
kullanımına örnek. Enerji konusunda 
sürdürülebilir, yenilenebilir kaynaklara 
geçiş en önemli gelişmelerden. Bunun 
dışında elektrik üretimi ve diğer 
endüstriyel süreçlerde çıkan atık ısının 
değerlendirilmesi de giderek önem 
kazanan bir çözüm.

Fransa tüm elektronik ürünlere ‘tamir 
edilebilirlik’ etiketi zorunluluğu getirdi

YILLARA GÖRE LİSANSLI YEKDEM KATILIMCILARININ KURULU GÜCÜ (MW)
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Fransa tüm elektronik ürünlere ‘tamir 
edilebilirlik’ etiketi zorunluluğu getirdi

Dr. AHMET TEMİROĞLU

Yaklaşık bir yıldan beri yaşamımıza girmiş olan 
COVID-19 virüsü sosyal hayatımızda olduğu gibi eko-
nomik hayatımızda da önemli değişikliklere yol açtı. 

Pandemiyle birlikte e-ticaret büyük bir ivmeyle arttı, dijital 
pazarlama her şirketin vazgeçemeyeceği bir kanal oldu. 

► PANDEMİNİN MÜŞTERİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
Ekonomik hayatımızdaki en önemli değişiklik satın 

alma alışkanlıklarımızda oldu. Müşterilerin satın alma 
alışkanlıklarında meydana gelen bu değişiklikler, 
pazarlama yöntemlerinin de aynı yönde değişmesini 
zorunlu kılmaktadır. Günümüzde artık herkesin mutabık 
olduğu bir gerçek var ki pandemiden sonra hemen 
hemen hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu açıdan 
baktığımızda insanların satın alma tercihlerinde de 
değişiklikler kalıcı olabilecektir. Bu nedenle işletmeler  
müşterilerinin pandemiden sonraki davranışlarını  
daha şimdiden gözlemleyerek tespit etmek ve bu 
değişimlere yönelik önlemler almak durumundadırlar. 

Müşteriler aynı ürünleri veya hizmetleri tercih 
etmeye devam edecekler mi? Yoksa başka 
alternatiflere mi yönelecekler? Yoksa artık bir ürün 
ya da hizmetten tamamen vaz mı geçecekler? Aynı 
ürünleri ve hizmetleri kullanacaklar ama satın alma 
yöntemlerini mi değiştirecekler? Aynı ürünü,  
hizmeti her zamankinden daha az ya da  
daha fazla miktarda mı satın alacaklar?

Bu soruların cevabı sektörden sektöre değişebilir. 
Ancak değişmeyen bir gerçek var ki o da her 
sektördeki müşteriler artık dijital uygulamaları daha 
çok kullanmaya başladılar. O halde işletmeler de 
pazarlama yöntemlerinde dijital uygulamalara  
daha fazla yer vermek zorundadırlar. Unutmamak 
gerekir ki zaten hayatımıza girmiş  olan yapay 
zeka, makine öğrenimi (derin öğrenme),  
nesnelerin interneti, lokasyon ve navigasyon 
teknolojileri, sanal gerçeklik, dron teknolojisi, 
robotlar, bulut teknolojileri gibi  teknolojiler yakın 
zaman içinde işletmelerin pazarlama  
stratejilerinde ve yöntemlerinde olmazsa  
olmaz enstrümanlar olarak yerlerini alacaklar.

► DİJİTAL PAZARLAMA BÜYÜK BİR İVME KAZANDI
Son 10 yıldan bu yana önemli bir ivme ile 

artmakta olan e-ticaret, pandemiyle birlikte 
daha da büyük bir ivme kazandı. Üstelik 

toplumun bütün kesimlerine de yayıldı. Daha önce hiç 
internetten alışveriş yapmamış olan insanlar için bile 
e - ticaret artık sıradan bir işlem haline geldi. Durum 
böyle olunca işletmeler dijital pazarlamanın yollarını 
aramaya başladılar. Örneğin pazarlamanın en önemli 
enstrümanlarından olan reklam verme yöntemlerinde 
bile önemli değişiklikler oldu. Önceleri daha çok 
arkadaşlar arasında haberleşme için, doğum günü 
ve diğer özel günlerde ve bayramlarda  kutlamalar 
için  kullanılan sosyal medya hesaplarının artık ticaret 
alanında kullanılabilen mecralar olduğu anlaşıldı. 
Televizyon, gazete, dergi gibi  basın yayın organlarına 
verilen reklamlar yerini artık yavaş yavaş sosyal medya 
uygulamalarındaki reklamlara bırakmaya başladı. 
Bunu gören işletmeler daha şimdiden dijital pazarlama 
ajanslarıyla işbirliği yaparak dijital pazarlama da etkili 
olmaya çalışıyorlar. Business-to-business (B2B), 
Business-to-customer (B2C), Direct To Customer (D2C) 
gibi yeni söylemler ortaya çıktı. Artık firmalar e-ticaret ya 
da sosyal medya kanallarında bu yöntemleri kullanarak   
doğrudan müşterilerine ulaşmaya çalışıyorlar. Üstelik bu 
dijital yöntemler sayesinde  işletmeler, müşterileriyle ve 
özellikle son tüketicilerle çok daha yakından ve doğrudan 
ilişkiler kuruyor, müşteri ihtiyaçlarını karşılamada daha 
hızlı, daha esnek ve daha başarılı olabiliyorlar.

Rakiplerine göre üstün rekabet avantajı elde  
etmek isteyen işletmeler hiç zaman kaybetmeden  
dijital pazarlamanın yollarını  ya da en azından 
pazarlamada da dijital yöntemleri daha fazla  
kullanmanın yollarını aramak durumundadırlar.

YÖN-ETMEK

Özen Mensucat Genel Müdürü 
temiroglu@ozenmensucat.com

PANDEMİ VE DİJİTAL PAZARLAMA
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Dr. Hüdai KARA 

Sınırda Karbon Vergisi ile  
finansal yükler geliyor

Aralık 2019’da duyduğumuz ve o günden bu yana 
gündemden düşmeyen konumuz: Yeşil Mutabakat 

(Green Deal) ve Sınırda Karbon Vergisi düzenlemesi 
(Carbon Adjustment Tax).

Avrupa’da bulunan veya Avrupa ülkeleri ile ticaret 
yapan ülkelerin işletmelerini yakinen ilgilendiren 
bu konular, iklim krizinin çevre sorunları ve kaynak 
yeterliliği üzerine olan odağından sonra, üreticilere 
finansal bir riskte kazandırdı. Peki, bu riski nasıl 
tanımlayacağız? Bizleri neler bekliyor? 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Türk üreticiler 
karbon azaltma ve çevresel etki yönetimi konularıyla 
yeni tanışmadı. Ürün bazında ve kurumsal bazdaki 
çalışmalar, özellikle ihracat odaklı çalışan birçok 
firma için masada bulunan konulardı. Nitekim Avrupa 
ülkelerindeki birçok tedarikçi, tedarik zincirinin 
kurumsal karbon ayak izi ve ürün karbon ayak izi 
değerlerini yavaş yavaş takip etmeye başlıyordu. 
Türk üreticilerinin veya firmalarının ürün başına almış 
olduğu yüzlerce Çevresel Ürün Beyanı (Environmental 
Product Declarations-EPD) belgeleri, İklim Beyanı 
(Climate Declaration) belgeleri, raporlama yaptıkları 
Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure 
Project-CDP) ve Küresel Raporlama Girişimi (Global 
Reporting Initiative-GRI) gibi inisiyatifler bulunmaktadır. 
Bunların aracılığıyla karbon ayak izi hesaplamaları 
sınırlı kapsamda da olsa kurumsal ve yavaş yavaş 
ürün ölçeğinde yapılmaya başlanmıştır. Ancak Yeşil 
Mutabakat ve Sınırda Karbon Vergisi ile önümüze 
alacağımız yeni sorular olacak:

1. Hesaplarımın kapsamı yeterli mi?
2. Hesaplarım doğru mu?
3. Bunu yönetebilir miyim?

Konuya ulusal bir yaklaşım sergilersek, Türkiye’nin 
yapmış olduğu ihracata baktığımızda yaklaşık 
yüzde 50’lik ekonomik payın Avrupa ülkelerinde 
olduğunu görüyoruz. Avrupa’nın ise toplam ithalatında 
Türkiye’nin yüzde 3.7’lik payı var. AB ithalatındaki 
sıralamada 6. sıradayız.1  Bu iki tarafın da birbiri için 
önemini ve bunun akabinde Sınırda Karbon  
Vergisi’nin bizi yakından ilgilendirdiğini gösteriyor. 

► KARBON AYAK İZİ ÖLÇÜMÜ BİRÇOK  
ÜRETİCİMİZ İÇİN YENİ BİR KONU DEĞİL 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, karbon ayak izi 
ölçümü konusu birçok üreticimiz için yeni bir konu 
değil. Ancak doğru kapsamda doğru hesabın yapılması 
ve bunun yönetilmesi çoğu için yeni bir konu olabilir. 
Yeşil Mutabakatın çıkış noktalarından birinin de 
2050’de iklim-nötr olma hedefi olduğu düşünülürse,  
bu kapsamda bir strateji geliştirmek ve yönetim  

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Metsims Danışmanlık Yönetici-Ortak 
hudai.kara@metsims.com

Yeşil Mutabakat (Green Deal) ve Sınırda Karbon Vergisi düzenlemesi (Carbon Adjustment 
Tax) Avrupa’da bulunan veya Avrupa ülkeleriyle ticaret yapan ülkelerin işletmelerini 
yakından ilgilendiriyor. Her firma kurumsal bazda ve ürün bazında karbon ayak izi ve 
diğer çevresel etki değerlendirmelerini profesyonel bir şekilde yapmalı, sonuçları yıldan 
yıla takip etmeli ve cetvelin neresinde olduğunu veya neresinde olabileceğini görmelidir.
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planı oluşturmak, riskleri yönetmek veya fırsata 
çevirmek için yüksek oranda önem arz edecektir. 

Hemen hemen birçok alanda sıkça kullandığımız 
Peter Drucker’in o meşhur sözü “Ölçemediğiniz şeyi 
yönetemezsiniz” üzerine küçük bir ekleme yaparak 
diyoruz ki, doğru ölçemediğiniz şeyi de doğru 
yönetemezsiniz! 2030 ve 2050 yılı hedeflerimizi 
belirlemek ve o hedefler için aksiyonlar almak için 
doğru ölçüme azami seviyede ihtiyacımız var. 

► FOSİL YAKIT KULLANMAYIN GENEL SÖYLEMLERİ 
HER İŞLETMENİN GERÇEKLİĞİNE UYMAYABILIR 

Ürün ölçeğinden konuşmaya başlamak gerekirse 
karbon ayak izi ve diğer çevresel etkilerin ölçülmesi için 
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) gibi yöntemlerin 
esas alındığı EPD, AB Komisyonu tarafından geliştirilen 
ve Teknik Danışma Kurulunda olduğum Ürün Çevresel 
Ayak İzi (EU PEF) gibi çalışmaları uluslararası düzeyde 
sıkça görüyoruz. Bu hesaplama çerçeveleri bilimsel ve 
belli standartlara dayalı oldukları için karbon ayak izi 
azaltma hedefleri koyabilmek için uygun çalışmalardır. 
Birçok sunumda gördüğümüz gibi fosil yakıt kullanmayın 
veya elektrik tüketimini azaltın gibi genel söylemler her 
işletmenin gerçekliğine uymayabilir. Bu sebeple profes-
yonel bir yaklaşım zaruridir. Öncelikle ürün ve üretici 
özelinde bir değerlendirme yaparak sıcak noktayı  
tespit etmek ve üzerinden alınabilecek aksiyonları  
belirlemek gereklidir. Bunlar sadece Sınırda Karbon  
Vergisi için değil aynı zamanda çevresel performansı 
yüksek ürün üretmek ve ileri vadede gelecek ticari  
risklere hazırlık yapmak için de kullanılmaktadır. 

Kurumsal ölçekten de konuşmak gerekirse, 
bildiğimiz üzere kurumsal karbon ayak izimiz 3 kapsam 
altında inceleniyor. Kapsam 1- üretim faaliyetlerimizden 
kaynaklı direkt emisyonları, kapsam 2- dışarıdan 

aldığımız elektrik, 
ısı veya soğutma 
girdilerini, kapsam 
3 ise dolaylı 
emisyonlarımızı 
incelemekte. 
Ülkemizde ve 
globalde birçok 
işletmenin 
hesaplama 
kolaylığı açısından 
kapsam 1 ve 
kapsam 2 
emisyonlarını 
hesaplamakta 
kaldığını ve 
kapsam 3 
emisyonlarının 
yeterince detaylı 
hesaplamadığını 
görüyoruz. 
Bunun en büyük 
sebeplerinden 
birisi, kapsam 
3 hesabı için 
gerekli birincil 

verilerin kolaylıkla elde edilememesi ve hesaplama 
konusundaki teknik yetersizliklerdir. Ancak yapılmış 
detaylı çalışmalarda görüyoruz ki birçok işletmenin 
kapsam 3 emisyonları, toplam emisyonlarının çok 
ciddi bir yüzdesine denk gelmekte. Bunu, çelik 
üreten bir firmanın yıllık mali giderlerini hesaplarken, 
enerji tüketimlerini ve çalışan giderlerini hesaplayıp 
çelik hammadde maliyetlerini hesaba dahil 
etmemesine benzetebilirsiniz. Nitekim bu hesap 
üzerinden yapılacak maliyet azaltma hedefleri, tutarlı 
hedefler olmayacaktır. Bu sebeple kapsam 1 ve 2 
emisyonlarının doğru hesaplanması ile birlikte, kapsam 
3’ün de hesaplanması hem karbon ayak izi azaltma 
hedeflerinin belirlenmesinde hem de gelecek ticari 
risklerin yönetilmesinde önemli rol oynayacaktır.  

Şu an için Sınırda Karbon Vergisi sisteminin nasıl 
uygulanacağına dair tahminlerimiz olsa da kesinlikle 
netleşmiş bir durum söz konusu değil. Ancak şunu 
kesinlikle söyleyebiliriz ki, her firma kurumsal bazda  
ve ürün bazında karbon ayak izi ve diğer çevresel  
etki değerlendirmelerini profesyonel bir şekilde yapmalı, 
sonuçları yıldan yıla takip etmeli ve cetvelin neresinde 
olduğunu veya neresinde olabileceğini görmelidir.  Bunun 
arkasından yapılacak şey ise bilimsel tabanlı, gerçekçi 
ve uygulanabilir hedefler belirleyerek ilerlemektir. Bu 
temelle yapılmış Türkiye Yaşam Döngüsü Veri Tabanı 
(www.tlcid.org) firmaların kullanılabileceği değerli  
bir kaynak ve kütüphane olarak durmaktadır.

Nasıl yöneteceğinizi biliyorsanız,  
riskler fırsatların hammaddesidir.

Bu yazıyı birlikte kaleme aldığım Metsims Sustainability 
Consulting firmasından çalışma arkadaşım Sürdürülebilir-
lik ve LCA Danışmanı Orhan Atacan’a teşekkür ediyorum.

1 https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/yani-basimizdaki-dev-pazar-avrupa-birligi
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2019 YILI VERGİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI

HABER

100 mükelleften 67’si 
ismini açıklamadı

Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 yılına ilişkin Gelir ve 
Kurumlar Vergisi rekortmenleri açıklandı. 100 
kişilik Gelir Vergisi listesinde 67 kişi isminin 

açıklanmasını istemedi. İsmini açıklamayanların içinde 
ilk sıradaki rekortmen de var. Listede 2. sırada 70 milyon 
510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara, 3. sırada 
70 milyon 456 bin liralık vergiyle Rahmi Koç yer aldı. 4. 
sırada 30 milyon 930 bin liralık vergiyle hukuk danışmanı 
Gönenç Gürkaynak yer aldı. Sabancı Ailesi’nden Suzan 
Sabancı Dinçer, Ali İsmail Sabancı, Çiğdem Sabancı 
Bilen’in de yer aldığı listede, Doğan Holding Onursal 
Başkanı Aydın Doğan 18. sıradan, kızı Yaşar Begümhan 
Doğan Faralyalı da 42. sıradan listeye girdi. Listede ismi 
açıklanan rekortmenlerin ‘faaliyet türü’ ise çoğunlukla, 
“menkul kıymet yatırım ortaklığı”  ve “kendi adına menkul 
sermaye iradı faaliyetleri” olarak belirtildi. 43’üncü sırada 
13 milyon 988 bin liralık vergiyle Lucien Arkas yer aldı.

Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık 
Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 3 milyon 475 bin 
38 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi 
verildi. Verilen yıllık Gelir Vergisi beyannameleri ile  
99 milyar 579 milyon 102 bin 329 TL matrah beyan 
edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 27 milyar 791 
milyon 50 bin 939 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmişti.

► GELİR VERGİSİNDE İLLERE DAĞILIM
Türkiye geneli Gelir Vergisi mükelleflerinden en fazla 

vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre 
dağılımı şöyle: İstanbul (84), Ankara (10), Eskişehir (2), 
İzmir (1), Bursa (1), Antalya (1) ve Trabzon (1) olarak 
gerçekleşti. Türkiye genelinde 2019 vergilendirme 
dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 TL 
matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden 
ortalama 7 bin 997 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

► MERKEZ BANKASI’NI, ZİRAAT BANKASI İZLEDİ
Kurumlar Vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sı-

ranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 
642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. 
2019’un Kurumlar Vergisi rekortmeni Merkez Bankası’nı, 
Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Banka-
sı, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.

Listenin 8 ve 10’uncu sırasındakiler isminin açıklan-
masını istemezken, 9’uncu sırada İskenderun Demir 
ve Çelik A.Ş. yer aldı. Eti Maden 11, TEB 12, Koza Altın 
13, İller Bankası 14, TEİAŞ 15 sırada yer buldu. Listede 
bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektrik 
enerjisi iletimi, giyim perakende, bakkal ve marketlerde 
yapılan perakende ticaret, inşaat, sigortacılık gibi sektör-
lerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

Gelir Vergisi’nde 33 rekortmen 
adını açıklamakta sakınca 
görmedi. Listede 2. sırada 
70 milyon 510 bin 854 liralık 
vergiyle Mehmet Sinan Tara, 
3. sırada 70 milyon 456 bin 
liralık vergiyle Rahmi Koç yer 
aldı. 2019 yılı Kurumlar Vergisi 
rekortmeni 11 milyar 51 milyon 
lira vergi tahakkuk ettirilen 
Merkez Bankası oldu.

HABER

TÜİK (Türkiye İstatistik Kuru-
mu) 2020’de Türkiye eko-
nomisinin büyüme rakamı-

nı açıkladı. TÜİK açıklamasında 
şöyle dendi: “Üretim yöntemine 
göre dört dönem toplamıyla elde 
edilen yıllık GSYH (Gayri Safi Yur-
tiçi Hasıla), zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak (2009=100), 
2020 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 1.8 arttı. Üretim yönte-
mine göre cari fiyatlarla GSYH, 
2020 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 16.8 artarak 5 trilyon 47 
milyar 909 milyon TL (717 milyar 
dolar) oldu. 2020 yılında kişi 
başına GSYH cari fiyatlarla 60 
bin 537 TL, ABD doları cinsinden 
8.599  olarak hesaplandı.”

Kişi başına 8 bin 599 dolarlık 
milli gelir dolar cinsinden son 14 
yılın en düşük seviyesine indi.

► İNŞAATIN BÜYÜMEYE  
ETKİSİ OLMADI

GSYH’yi oluşturan faaliyetler in-
celendiğinde; 2020 yılında bir ön-
ceki yıla göre zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak; finans ve sigorta 
faaliyetleri toplam katma değeri 
yüzde 21.4, bilgi ve iletişim faali-
yetleri yüzde 13.7, tarım sektörü 
yüzde 4.8, kamu yönetimi, eğitim, 
insan sağlığı ve sosyal hizmet 
faaliyetleri yüzde 2.8, gayrimenkul 
faaliyetleri yüzde 2.6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2.5 ve sanayi 
yüzde 2.0 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 
5.2, hizmetler yüzde 4.3, inşaat sektörü ise yüzde 3.5 azaldı.

► GSYH DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 5.8 ARTTI
GSYH 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 

çeyreğine göre yüzde 5.9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çey-
reğe göre yüzde 1.7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 
yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 26.2 artarak 1 trilyon 524 milyar 788 
milyon TL oldu. GSYH’nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla 
ABD doları bazında 191 milyar 633 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2020’de 
yüzde 3.2 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içinde-

ki payı yüzde 56.4 oldu. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim 
harcamaları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 8.2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları 
yüzde 6.6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise  yüzde 10.3 arttı.

► İHRACAT YÜZDE 15.4 AZALDI, İTHALAT YÜZDE 2.5 ARTTI
2020 yılında bir önceki yıl endeksine göre mal ve  

hizmet ithalatı yüzde 7.4 arttı, ihracatı ise yüzde 15.4 azaldı. 
Mal ve hizmet ihracatı, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde  
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim  
endeksi olarak aynı kalırken ithalatı ise yüzde 2.5 arttı.

► İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2020’DE YÜZDE 9.6 ARTTI
İşgücü ödemeleri 2020 yılında yüzde 9.6 artarken, net işletme 

artığı/karma gelir yüzde 20.2 arttı. İşgücü ödemeleri, 2020 yılının 
dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 
12.2, net işletme artığı/karma gelir yüzde 32.0 arttı.  İşgücü öde-
melerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 
geçen yıl yüzde 34.8 iken bu oran 2020 yılında yüzde 33.0 oldu.

Türkiye 2020’de yüzde 1.8 büyüdü
TÜİK verilerine göre 2020’de büyüme yüzde 1.8 oldu. 2020 yılı dördüncü çeyreğinde GSYH bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.9 arttı. GSYH 2020’de 717 milyar dolar olarak hesaplandı. 
Kişi başına 8 bin 599 dolarlık milli gelir dolar cinsinden son 14 yılın en düşük seviyesine indi. 

GSYH BÜYÜME HIZLARI-2018 IV ÇEYREK/2019/2020

GSYH FAALİYET KONULARINA GÖRE SEKTÖRLERİN BÜYÜME HIZI-2020

Kuyumculara yetki 
belgesi şartı geliyor

Ticaret Bakanlığı, finansal olmayan belirli iş ve meslek-
lere ilişkin yaptığı düzenleme kapsamına kuyumculuğu da 
aldı. Kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin süreçlerin güçlen-
dirilerek uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi 
amacıyla kuyum sektörüne yetki belgesi şartı getiriliyor. 
Daha önce emlakçılar için benzeri uygulanan düzenleme 
ile yüksek kazanç vaadi ile para, altın toplayarak mağdu-
riyet oluşturan işletmeler takibe alınacak. Yetki belgesi 
verilmesinde aranan şartlar, kuyum işletmelerinin sahip 
olması gereken iş yeri şartları, kuyum işletmelerinin faali-
yetleri sırasında uymakla yükümlü olduğu ilke ve kurallar 
gibi hususlara yer verilecek yönetmelik ile kuyumculuk sek-
törünün mevzuat altyapısının oluşturulması hedefleniyor.
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2019 YILI VERGİ REKORTMENLERİ AÇIKLANDI

HABER

100 mükelleften 67’si 
ismini açıklamadı

Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 yılına ilişkin Gelir ve 
Kurumlar Vergisi rekortmenleri açıklandı. 100 
kişilik Gelir Vergisi listesinde 67 kişi isminin 

açıklanmasını istemedi. İsmini açıklamayanların içinde 
ilk sıradaki rekortmen de var. Listede 2. sırada 70 milyon 
510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara, 3. sırada 
70 milyon 456 bin liralık vergiyle Rahmi Koç yer aldı. 4. 
sırada 30 milyon 930 bin liralık vergiyle hukuk danışmanı 
Gönenç Gürkaynak yer aldı. Sabancı Ailesi’nden Suzan 
Sabancı Dinçer, Ali İsmail Sabancı, Çiğdem Sabancı 
Bilen’in de yer aldığı listede, Doğan Holding Onursal 
Başkanı Aydın Doğan 18. sıradan, kızı Yaşar Begümhan 
Doğan Faralyalı da 42. sıradan listeye girdi. Listede ismi 
açıklanan rekortmenlerin ‘faaliyet türü’ ise çoğunlukla, 
“menkul kıymet yatırım ortaklığı”  ve “kendi adına menkul 
sermaye iradı faaliyetleri” olarak belirtildi. 43’üncü sırada 
13 milyon 988 bin liralık vergiyle Lucien Arkas yer aldı.

Türkiye genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık 
Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 3 milyon 475 bin 
38 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi 
verildi. Verilen yıllık Gelir Vergisi beyannameleri ile  
99 milyar 579 milyon 102 bin 329 TL matrah beyan 
edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 27 milyar 791 
milyon 50 bin 939 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmişti.

► GELİR VERGİSİNDE İLLERE DAĞILIM
Türkiye geneli Gelir Vergisi mükelleflerinden en fazla 

vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre 
dağılımı şöyle: İstanbul (84), Ankara (10), Eskişehir (2), 
İzmir (1), Bursa (1), Antalya (1) ve Trabzon (1) olarak 
gerçekleşti. Türkiye genelinde 2019 vergilendirme 
dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 TL 
matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden 
ortalama 7 bin 997 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

► MERKEZ BANKASI’NI, ZİRAAT BANKASI İZLEDİ
Kurumlar Vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sı-

ranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 
642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. 
2019’un Kurumlar Vergisi rekortmeni Merkez Bankası’nı, 
Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Banka-
sı, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.

Listenin 8 ve 10’uncu sırasındakiler isminin açıklan-
masını istemezken, 9’uncu sırada İskenderun Demir 
ve Çelik A.Ş. yer aldı. Eti Maden 11, TEB 12, Koza Altın 
13, İller Bankası 14, TEİAŞ 15 sırada yer buldu. Listede 
bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektrik 
enerjisi iletimi, giyim perakende, bakkal ve marketlerde 
yapılan perakende ticaret, inşaat, sigortacılık gibi sektör-
lerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

Gelir Vergisi’nde 33 rekortmen 
adını açıklamakta sakınca 
görmedi. Listede 2. sırada 
70 milyon 510 bin 854 liralık 
vergiyle Mehmet Sinan Tara, 
3. sırada 70 milyon 456 bin 
liralık vergiyle Rahmi Koç yer 
aldı. 2019 yılı Kurumlar Vergisi 
rekortmeni 11 milyar 51 milyon 
lira vergi tahakkuk ettirilen 
Merkez Bankası oldu.

HABER

TÜİK (Türkiye İstatistik Kuru-
mu) 2020’de Türkiye eko-
nomisinin büyüme rakamı-

nı açıkladı. TÜİK açıklamasında 
şöyle dendi: “Üretim yöntemine 
göre dört dönem toplamıyla elde 
edilen yıllık GSYH (Gayri Safi Yur-
tiçi Hasıla), zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak (2009=100), 
2020 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 1.8 arttı. Üretim yönte-
mine göre cari fiyatlarla GSYH, 
2020 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 16.8 artarak 5 trilyon 47 
milyar 909 milyon TL (717 milyar 
dolar) oldu. 2020 yılında kişi 
başına GSYH cari fiyatlarla 60 
bin 537 TL, ABD doları cinsinden 
8.599  olarak hesaplandı.”

Kişi başına 8 bin 599 dolarlık 
milli gelir dolar cinsinden son 14 
yılın en düşük seviyesine indi.

► İNŞAATIN BÜYÜMEYE  
ETKİSİ OLMADI

GSYH’yi oluşturan faaliyetler in-
celendiğinde; 2020 yılında bir ön-
ceki yıla göre zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak; finans ve sigorta 
faaliyetleri toplam katma değeri 
yüzde 21.4, bilgi ve iletişim faali-
yetleri yüzde 13.7, tarım sektörü 
yüzde 4.8, kamu yönetimi, eğitim, 
insan sağlığı ve sosyal hizmet 
faaliyetleri yüzde 2.8, gayrimenkul 
faaliyetleri yüzde 2.6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2.5 ve sanayi 
yüzde 2.0 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 
5.2, hizmetler yüzde 4.3, inşaat sektörü ise yüzde 3.5 azaldı.

► GSYH DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 5.8 ARTTI
GSYH 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 

çeyreğine göre yüzde 5.9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çey-
reğe göre yüzde 1.7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 
yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 26.2 artarak 1 trilyon 524 milyar 788 
milyon TL oldu. GSYH’nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla 
ABD doları bazında 191 milyar 633 milyon olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2020’de 
yüzde 3.2 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içinde-

ki payı yüzde 56.4 oldu. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim 
harcamaları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 8.2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları 
yüzde 6.6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise  yüzde 10.3 arttı.

► İHRACAT YÜZDE 15.4 AZALDI, İTHALAT YÜZDE 2.5 ARTTI
2020 yılında bir önceki yıl endeksine göre mal ve  

hizmet ithalatı yüzde 7.4 arttı, ihracatı ise yüzde 15.4 azaldı. 
Mal ve hizmet ihracatı, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde  
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim  
endeksi olarak aynı kalırken ithalatı ise yüzde 2.5 arttı.

► İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2020’DE YÜZDE 9.6 ARTTI
İşgücü ödemeleri 2020 yılında yüzde 9.6 artarken, net işletme 

artığı/karma gelir yüzde 20.2 arttı. İşgücü ödemeleri, 2020 yılının 
dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 
12.2, net işletme artığı/karma gelir yüzde 32.0 arttı.  İşgücü öde-
melerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 
geçen yıl yüzde 34.8 iken bu oran 2020 yılında yüzde 33.0 oldu.

Türkiye 2020’de yüzde 1.8 büyüdü
TÜİK verilerine göre 2020’de büyüme yüzde 1.8 oldu. 2020 yılı dördüncü çeyreğinde GSYH bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.9 arttı. GSYH 2020’de 717 milyar dolar olarak hesaplandı. 
Kişi başına 8 bin 599 dolarlık milli gelir dolar cinsinden son 14 yılın en düşük seviyesine indi. 

GSYH BÜYÜME HIZLARI-2018 IV ÇEYREK/2019/2020

GSYH FAALİYET KONULARINA GÖRE SEKTÖRLERİN BÜYÜME HIZI-2020

Kuyumculara yetki 
belgesi şartı geliyor

Ticaret Bakanlığı, finansal olmayan belirli iş ve meslek-
lere ilişkin yaptığı düzenleme kapsamına kuyumculuğu da 
aldı. Kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin süreçlerin güçlen-
dirilerek uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi 
amacıyla kuyum sektörüne yetki belgesi şartı getiriliyor. 
Daha önce emlakçılar için benzeri uygulanan düzenleme 
ile yüksek kazanç vaadi ile para, altın toplayarak mağdu-
riyet oluşturan işletmeler takibe alınacak. Yetki belgesi 
verilmesinde aranan şartlar, kuyum işletmelerinin sahip 
olması gereken iş yeri şartları, kuyum işletmelerinin faali-
yetleri sırasında uymakla yükümlü olduğu ilke ve kurallar 
gibi hususlara yer verilecek yönetmelik ile kuyumculuk sek-
törünün mevzuat altyapısının oluşturulması hedefleniyor.
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CELAL TOPRAK

Bugünlerde belki biraz da 8 Mart  
dolayısıyla kadınları çok konuştuk.  
Aslında konuşmaya da devam etmeliyiz.  

Yıllar önce “Kadınların ekonomide yer  
almadığı bir Türkiye beyninin yarısını 
kullanmayan bir ülkedir” demişti üstatlardan biri…

O günlerde bu söylemin ne anlama geldiğini  
pek fark etmemiştik belki ama şimdilerde  
bunu çok iyi anlıyoruz ve bu nedenle daha  
çok kadın yönetici, daha çok kadın girişimci  
ve daha çok kadının ekonominin içinde yer  
alması için herkes bir şeyler yapıyor. Yapmalı da…

Özellikle kadın girişimci boyutu çok önemli. Sanki 
kadın girişimcilerin çokluğu bana biraz kapitalizmin 
yontulması anlamına geliyor. Çünkü kadın analık 
duygularıyla donatılmış ve erkeklerden bu özelliğiyle 
ayrılıyor. Bu yüzden en sert kadın girişimcinin  
bile her zaman erkekten ayrılan özelliği var.

Size iki ödüllü kadını anlatarak demek istediğimi 
aktarmak isterim… Fatma Aydoğdu… TOBB 
Girişimci Kadınlar Kurulu’nun aktif üyesi. Türkiye’nin 
en büyük CNC yani takım tezgahı kuruluşlarından 
Tezmaksan’ın yönetim kurulundan… Babası 

bugünlerde herkesin sevgilisi haline gelmiş, Türk 
sanayisinin kurucularından Mustafa Aydoğan’ın 
başlattığı hamleyi daha yukarı  çekmek için var 
gücüyle çalışıyor. Şirketin büyümesi için çalışmakla 
kalmıyor. Türkiye’den Azerbaycan’a her türlü sosyal 
sorumluluk faaliyeti içinde yer alıyor. Hele mesele 
kadınsa akan sular duruyor. Onların girişimcilikte 
önünü açmak için ne gerekiyorsa yapıyor.  
Hangi kadın şu işe girmek istiyorum diyorsa  
onun önünü açacak teşvikleri, destekleri tek  
tek çıkarıyor ya da çıkarılmasına destek oluyor.

Yıllar önce babası Mustafa Aydoğdu CNC 
tezgahlarını anlatırken “fabrikalar yapan 
makinalar” ifadesini kullanmıştı. Şimdi Fatma 
Aydoğdu kadın girişimci fabrikası gibi çalışıyor.

İkinci örneğimiz yine ödüllü bir kadın. Yine 
sanayinin temel taşlarından biri olan babası Hasan 
Akın’ın “bir işi yapacaksan yerini göreceksin” 
anlayışı doğrultusunda kalıphaneden başlayan bir 
isim. Senur Akın Biçer… Giderek dünya markası 
adayı haline gelen Arnica’nın Yönetim Kurulu 
Başkanı… Bu ortamda bile “insanların işe  
ihtiyacı var” diyerek yatırımlarını sürdüren ve 

YORUM

Ekonomi Gazetecileri  
Derneği Başkanı

Türkiye kadın girişimcilerin  
sayısının artmasıyla dünyanın  
ilk 10 ekonomisi arasında olur

Fatma Aydoğdu Senur Akın Biçer Zeynep Bodur Okyay
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onlarca yine eleman alan bir 
girişimci kadın. Senur Akın  
Biçer’ın Kadın Zirvesi’ndeki şu 
çağrısının müthiş alkış aldığını 
hatırlatarak iki örneği noktalayalım:

“Buradaki her bir kadın girişimci 
olarak tek başımıza güçlüyüz 
ancak BİRLİKTE ‘yenilmez’ 
olduğumuza inanalım. Bizim 
toprağımızın ‘Birlikten kuvvet doğar’ 
sözünü Afrika sözüyle birlikte 
anarak konuşmamı bitirmek 
istiyorum. Eğer hızlı gitmek 
istiyorsan tek başına; uzağa gitmek 
istiyorsan birlikte, hep birlikte git.”

Bu iki örnekten sonra tecrübeli bir 
gazeteci olarak bir anıyı da aktarıp ka-
dın girişimciler konusunda sizi duygu 
yüklü bir dünyaya taşımak isterim.

Yer İstanbul’un önemli otellerinden 
biri… İstanbul Sanayi Odası’nın 
önemli bir toplantısı. Toplantı 
noktalandı araç beklerken herkes 
yanındaki ile sohbet ediyor. 
Bugünlerde rahmetli olmuş iki 
çok önemli iş insanı konuşuyor. 
Gazetecilik refleksi ile kulak misafiri 
oluyorum konuşmaya… “Biz 
İbrahim’e (Bodur) acıyorduk. 
Oğlu yok işler kendinden sonra 
aksayacak diye: şimdi biz açınacak 
hale geldik. Bizim oğlanlar hayta 
çıktı. Zeynep babasının bayrağını 
daha yukarılara çekiyor.”

Özetle böyle konuşuyorlardı… 
Sonraki yıllarda Zeynep Bodur 
Okyay babasının bıraktığı 
bayrağı uluslararası semalarda 
dalgalandırmayı başardı.

İşte size üç örnek. Bugünlerde 
çok konuşulan kadın girişimcilerinin 
sayısının artmasının neden önemli 
olduğunu ortaya koyan üç örnek.

Onlar çok başarılı. Daha da 
önemlisi kadın dokunuşu ile 
kuruluşlarını daha sempatik 
kılıyorlar. Yeşil mutabakat gibi vahşi 
kapitalizmin hasarlarını ortadan 
kaldırmak için gündeme getirilen 
kavramlara kadın girişimciler daha 
kolay adapte olur.

Ve bu yüzden yeni normalde 
kalkınmanın lokomotifinin kadınlar 
olacağını söylemek hiç de abartı 
olmaz. Eğer Türkiye 2023’te 
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında 
olacaksa bunun daha çok kadın 
girişimciden geçtiğini bilmeliyiz.

Şubat ayında TÜFE yüzde
0.91, ÜFE yüzde 1.22 arttı
TÜİK verilerine göre TÜFE’de 

(2003=100) 2021 yılı Şubat 
ayında bir önceki aya göre yüzde 
0.91, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 2.60, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 15.61 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 
12.81 artış gerçekleşti. Yıllık enflas-
yon bir önceki ay yüzde 14.97’ydi. 
Bir önceki yılın aynı ayına göre 
artışın düşük olduğu ana gruplar  
sırasıyla, yüzde 6.13 ile eğitim, 
yüzde 6.31 ile giyim ve ayakkabı 
ve yüzde 7.15 ile haberleşme oldu. 
Buna karşılık, bir önceki yılın aynı 
ayına göre artışın yüksek olduğu 
ana gruplar ise sırasıyla yüzde 
23.74 ile ev eşyası, yüzde 22.47  
ile ulaştırma ve yüzde 20.61 ile 
çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Yİ-ÜFE (Yurt içi üretici fiyatları) 
(2003=100) 2021 yılı Şubat ayında 
bir önceki aya göre yüzde 1.22,  
bir önceki yılın Aralık ayına göre  
yüzde 3.92, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 27.09 ve on  
iki aylık ortalamalara göre  
yüzde 15.14 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün 
yıllık değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığında yüzde 17.32, 
imalatta yüzde 29.57, elektrik,  
gaz üretimi ve dağıtımında  
yüzde 0.68, su temininde yüzde 
27,31 artış olarak gerçekleşti. Ana  
sanayi gruplarının yıllık değişimleri, 
ara malında yüzde 33.77,  
dayanıklı tüketim malında  
yüzde 29.29, dayanıksız tüketim 
malında yüzde 22.81, enerjide 
yüzde 8.44, sermaye malında  
yüzde 26.54 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün 
aylık değişimleri; madencilik ve 
taşocakçılığında yüzde 0,14 azalış, 
imalatta yüzde 1,56 artış, elektrik, 
gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 
1,73 azalış, su temininde yüzde 
1,06 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık 
değişimleri; ara malında yüzde 1,05, 
dayanıklı tüketim malında yüzde 
0,85, dayanıksız tüketim malında 
yüzde 2,44, enerjide yüzde 0,68 
artış, sermaye malında yüzde 0,48 
azalış olarak gerçekleşti.

TÜFE’DE YILLIK ARTIŞ

Ziraat Bankası, 31 Aralık 
2020 itibarıyla takip he-

saplarına intikal eden kredi-
lere ödeme kolaylığı imkanı 
getirdi. Yapılandırma sınırı, 
kurumsal ve tarımsal kredi-
lerde 500 bin lira, bireysel 
kredilerde ise 100 bin lira ola-
rak belirlendi. Ziraat Bankası’ndan 
yapılan açıklamada, pandemi 
döneminde uygun koşullarla hem 
bireysel hem de kurumsal müşteri-
leri için uygulanan kredi paketlerine 
ilave olarak şimdi de takipte borcu 
bulunan müşterilerine yeni bir 
ödeme imkanı sağlandığı bildirildi. 

Açıklamaya göre, temerrüt 
faizi dahil takip borcu 1 mil-
yon TL’yi geçmemek üzere; 
bireysel, tarımsal ve kurum-
sal müşteriler için takibe 
intikal bakiyesi, belirlenen 
tutarlar içerisinde kalan 
müşteriler, takipteki borçları-

nı tek seferde ödemek kaydıyla bu 
imkandan yararlanabilecekler.  
Bu müşteriler, borçların takibe 
alındığı tarihten sonraki dönem 
için temerrüt veya başka ad altında 
herhangi bir faiz ödemeyecekler. 
Uygulama 8 Mart ile 30 Haziran 
tarihleri arasında geçerli olacak.

Ziraat Bankası’ndan kredi
ödeme kolaylığı imkanı



 64    GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2021

GAMESTOP

Wall Street’i 
sarsan birkaç gün

Dünyanın hangi ülkesinde olursa  
olsun, menkul kıymet borsalarında, 
büyük yatırımcıların çeşitli hisse 

senetlerinde spekülatif, manipülatif  
hareketleri çoğu kez küçük yatırımcıların 
ciddi zararlar etmesine neden olur. Büyük 
yatırımcıların kimi hisselerde işbirliği içinde 
fiyatları istediği biçimde yönlendirdikleri de  
bilinen bir gerçektir. Bu nedenle Türkiye’de bile 
sık sık Sermaye Piyasası Kurulu pek çok kişiye 
borsada işlem yapma yasağı koymaktadır. 

Ocak ayı sonunda New York Borsası’nda  
patlak veren ve sermaye piyasalarına damgasını 
vuran olay, bu kez tersi bir görüntü içinde  
örgütlü küçük yatırımcıların büyük fonlara karşı 
oynadığı fiyat oyunu niteliğindeydi. Öyküsü şöyle:

GameStop, merkezi Dallas Teksas’ta  
olan bir video oyunu, elektronik alet  
ve oyun ürünleri satıcısıdır. ABD’nin  
birçok kentinde elektronik oyun  
mağazaları vardır.  2019 yılı geliri  
6 milyar 466 milyon dolara ulaşmaktadır.

►PANDEMİ ABD’Yİ VURDU 
Ancak Amerika’da çok ağır yaşanan pandemi 

koşulları GameStop şirketini de etkiledi.  
Eve kapanan milyonlarca Amerikalı mağazaya 
gidip oyun satın almak yerine internette 
bulduğu online oyunları tercih etti. Satışlar 
ciddi biçimde etkilenince 2020 yılı boyunca 
hisselerin fiyatı 4 dolar düzeyinde kaldı ve  
yıl sonuna doğru biraz yükselerek 2021 
başında 20 dolara kadar ancak çıkabildi. 

Amerika’da geçen yıl pandemiden ötürü 
birçok küçük işletme kapandı ve çalışanlar 
işsiz kaldı. Bu dönem içerisinde insanlar bir şey 
fark etmeye başladı. Onların küçük işletmeleri 
kapansa da Amazon, Apple gibi dev şirketler 
işlerini daha da büyütüyordu. İnsanların işsiz 
kalması fakat aynı dönem içerisinde zenginlerin 
kat ve kat para kazanmaları ve ülkenin berbat  
bir durumda olmasına rağmen borsanın  
rekor üstüne rekor kırarak tarihte görülmemiş 
seviyelere çıkması, ilk kez görülen  
finansal bir eylemi beraberinde getirdi. 

Örgütlü küçük yatırımcılar dev yatırım fonlarına karşı

Sosyal tartışma platformu 
Reddit kullanıcıları, New York 
Borsası’nda hedge fonların 
dev kısa pozisyon risklerini 
görünce Gamestop hisselerini 
toplu bir şekilde satın alarak 
fiyatı yükseltmeyi hedeflediler. 
Yükseldikçe daha da fazla kişi 
satın alacaktı. Bu şekilde  
fiyatlar artacaktı. Hissenin  
fiyatı yükseldikçe bu fonlar akıl 
almaz kayıplara maruz kaldı. 



GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2021   65

► WALLSTREETBETS’İN HİKAYESİ 
2012 yılında Jamie Rogozinski adlı bir 

kişi, kazandığı bir miktar para ile borsada 
yatırım yapmaya başlamıştı. Kendisiyle aynı 
düşünce içerisinde olan insanların fikir 
alışverişinde bulunabileceği bir grup kurmak 
isteyen Jamie, Reddit adlı tartışma sosyal 
medya platformunda WallStreetBets (Wall 
Street Bahisleri) grubunu kurdu. WSB, ilk 
yıllarında sadece birkaç bin kullanıcı topladı. 
Fakat 2019 yılında bazı yatırım platformları 
komisyonları kaldırdığını açıkladı ve bu birçok 
küçük yatırımcının yolunu açtı. WSB kullanıcı 
sayısı çok hızlı bir şekilde 500 bine ulaştı ve 
2020’nin Mart ayında borsanın çökmesi ile 
hızlıca 1 milyon kullanıcıya ulaştı.  
► GÜNDEM GAMESTOP  

Tüm bunlar olurken, Keith Gill adlı, 
borsayla ilgilenen bir küçük yatırımcı,  
yatırım planlarını YouTube kanalında 
takipçileriyle paylaştı. Planı, GameStop 
hissesi almaktı. Keith Gill, giderek 
sıkıntısının artacağı tahmin edilen 
GameStop hissesini neden almak istiyordu?  

Keith, insanların Gamestop hakkındaki 
karamsar tutumunun abartıldığını 
düşünüyordu. Gamestop her ne kadar 
bazı mağazalarını kapatıyor olsa da, 
finansal raporlarına baktığı zaman 
oldukça güçlü bir şirket olduğunu fark etti 
ve ellerinde tuttukları nakit ile beraber 
borçlarını ödeyebilecek güçteydi. Keith, 
tüm haberleri, finansal raporları, şirketin 
yaptığı açıklamaları derleyerek bu hissenin 
aslında değerinin çok daha altında olduğu 
argümanını sundu. Tüm bunlara ek olarak 
yeni oyun konsollarının geldiğini hatırlattı 
ve oyunlarda tamamen dijitale geçişin 
insanların düşündüğünden çok  
daha yavaş olduğunu belirtti.

Keith, 2019 yılının Eylül ayında 
GameStop’a 53.000 dolarlık bir yatırım 
yaptı. Reddit üzerinde küçük bir grup insan 
Keith ile aynı görüşte olduğunu belirtiler.  
Ve bu insanlar daha da garip bir olay  
fark ettiler. Gamestop’un hisselerinin yüzde 
84’ü, kısa pozisyon olarak tutuluyordu.
► KISA POZİSYON NE ANLAMA GELİYOR?

Kısa pozisyon, fiyatının düşeceği tahmin 
edilen bir hisseye oynamak ve bundan para 
kazanmaktır. Türkçe’de Serbest Yatırım Fonu 
ya da Risk Fonu denilen büyük Hedge fonlar, 
işbirliği içinde bu hissenin fiyatını aşağı 
çekmişti ve açık bir şekilde fiyatlarının daha 
da düşeceğini sürekli duyuruyorlardı. Bir 
ara, hedge fonların Gamestop hisselerinde 
yüzde 137 derecede kısa pozisyon yaptıkları 

ortaya çıktı. Bu konuya dahil olan Elon 
Musk, bir tweetinde “Sana ait olmayan bir 
arabayı satamazsın, sana ait olmayan bir evi 
satamazsın ama sana ait olmayan bir hisseyi 
satabiliyorsun. Neden? Kısa pozisyon  
yasal değildir” ifadelerine yer verdi.

Kısa pozisyonda büyük fonlar belli bir ko-
misyon, bedel karşılığında hisse ödünç alıyor 
ve onları yüksek fiyattan sattıktan sonra, fi-
yatlar düştüğünde hisseleri daha ucuza satın 
alıp yerine koyuyorlardı.  Ancak bu modelde 
hisse değeri artarsa, para kaybetme riski 
vardı. Hissedarlar, hisselerini geri isteyebi-
liyor ya da hisse komisyonu ücretleri artış 
gösteriyordu. Bu nedenle düşüşe oynayanlar, 
yüksek fiyatlardan hisse satın almak  
zorunda kalıyor ve hisseler de buna bağlı 
olarak artış göstermeye devam ediyordu.
► OLMAYAN HİSSELERLE KISA POZİSYON

Burada, GameStop’a yatırım 
yapanlardan ziyade, düşüşe oynayan çok 
daha geniş bir kitlenin sözkonusu olduğu 
ortaya çıktı.  GameStop’un 69.7 milyon 
hissesi olmasına rağmen, düşüşe oynanan 
71.2 milyon hisse var olduğu görüldü.

Ama örneğin 400 liraya aldığınız 
hissede fiyat diyelim ki düşmez ve fiyatı 
500 liraya çıkarsa ne oluyor? İşte bu 
durumda 100 lirayı kaybetmiş oluyorsunuz. 

GAMESTOP

27 Ocak’ta genelde 3-4 dolardan işlem gören 
Gamestop hisseleri 347 dolara ve 200 milyon dolarlık 

şirket değeri 28 milyar dolara çıktı. Tüm bunlar olurken 
medya bu konu hakkında “Halkın iradesi yendi” 
şeklinde başlıklar atmaya başladı. Ocak ayının sonunda, 
hedge fonların ve kısa pozisyonda olan insanların 
toplamda 70 milyar dolar kaybettikleri açıklandı.
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Borsalarda genellikle hisse senedi 
fiyatında beklenmedik hızlı bir artış olup, 
kısa pozisyon satıcıları hisse senetlerini 
geri alarak kısa pozisyonlarını kapatmaya 
zorlanırsa büyük bir talep olduğu için 
fiyatlarda sürekli artış oluyor.  Bu olay, short 
squeeze (kısa pozisyon sıkışması) olarak 
tanımlanmaktadır. Kısa pozisyonlarda, 
kaybedebilecek para neredeyse sonsuz. 
► FINTECH’LER VE SOSYAL AĞLAR 

GameStop olayında çok kullanılan ve 
konuşulan Robinhood gibi finansal teknoloji 
uygulamaları, sade vatandaşın yatırım 
yapmasını kolaylaştırırken, Wall Street’in 
planlarını bozdu. Komisyon ödemeden 
hisse alıp satmanın mümkün olması 
nedeniyle çok sayıda küçük yatırımcı bu 
uygulamayı kullandı.  Robinhood’da hisse 
alım-satımının ötesinde hisse opsiyonları 
satın almak da mümkün oluyordu. 
Eğer bir hissenin düşeceğinden ya da 
artacağından eminseniz, “şu tarihte x fiyata” 
alacaksın diyerek, hisse alımını otomatize 
edebiliyordunuz. Bu sayede son kullanıcılar 
cep telefonlarıyla kolayca yatırımcıya 
dönüşebiliyor ve daha ucuz fiyata hisse 
opsiyonu satın alarak, kar marjını artırıyorlar. 

Robinhood gibi uygulamaların sağladığı 
kolaylıklar, WallStreetBets gibi topluluklarla 
birleştiğinde, insanlar topluluğun bir parçası 
olmak amacıyla belli başlıklar altında hisse 
alım satımı gerçekleştiriyor. Genellikle 
profesyonel yatırımcıların denetiminde 
olan bu topluluklar, Wall Street piyasası 
tarafından yönlendiriliyor ve piyasanın 
istediği yönde hareket etmesini sağlayan 
birer topluluk aracına dönüşüyorlar. 
Topluluğun da farkında olduğu bu durum, 
GameStop hisseleriyle birlikte değişti. 
WallStreetBets’i hafife alan alan Wall Street 
yatırımcıları, topluluk tarafından trollendi.
► KÜÇÜK YATIRIMCILAR HAREKETE GEÇTİ

Keith Gill, sosyal tartışma platformu 
Reddit üzerindeki insanlara bunları 
anlatırken farklı bir Reddit kullanıcısı, 
kendi bulgularını paylaştı. Bu kullanıcı, 
Hedge fonlarının aşırı riskli bir  
pozisyonda olduğunu açıkladı ve  
doğru hareketlerle birlikte pozisyonlarının 
hızla zarara dönebileceğini söyledi.  
Reddit kullanıcılarının alacağı risk  
oldukça azdı. Olabilecek en kötü şey,  
şirket batar, hisse fiyatı sıfıra düşer ve 
koydukları parayı kaybederlerdi. Fakat 
hedge fonların riski inanılmaz derecede 
büyüktü. Çünkü onlar koydukları  
paraların birkaç katını kaybedebilirlerdi.

► YATIRIM FONLARINDAN ÖÇ ALMA
Bunu fark eden Reddit kullanıcıların 

amacı ise Gamestop hisselerini toplu bir 
şekilde satın alarak fiyatı yükseltmekti. 
Yükseldikçe daha da fazla kişi satın alacaktı. 
Bu şekilde fiyatlar artacaktı. Fiyatlar arttıkça 
bu hedge fonları da kayıplarını durdurmak 
için hisse almak zorunda kalacaktı ve bu 
alışlar fiyatı daha da arttıracaktı. Hissenin 
fiyatı yükseldikçe bu fonlar akıl almaz 
kayıplara maruz kalacaktı. Bu sayede  
Reddit kullanıcıları bu hedge fonlardan 2008 
yılında olanların acısını çıkartabileceklerini 
fark ettiler. Bu olayı, finans sektörünün  
ilk dijital protestosu olarak nitelendirebiliriz. 
Tarihte ilk defa halk, büyük yatırım 
kuruluşlarını kendi oyunlarında yenmişti.
► HİSSELER 347 DOLARI GÖRDÜ

Eyleme geçildikten sonra, 27 Ocak 
tarihinde Gamestop, Amerikan borsasındaki 
en çok işlem gören hisse konumuna geldi. 
Birkaç hafta öncesinde 3-4 dolar arasında 
işlem gören ve değeri 200 milyon dolar  
olan bu şirketin hisseleri 347 dolar  
seviyesini gördü ve hissesinin en yükseğe 
çıktığı gün ise 28 milyar dolarlık bir  
değere sahipti. Tüm bunlar olurken  
medya bu konu hakkında “Halkın iradesi 
yendi” şeklinde başlıklar atmaya başladı. 

GameStop’un yanı sıra Blackberry ve AMC 
Entertainment gibi hisselere de yoğun ilgisiy-
le, ellerindeki pozisyonları çok daha yüksek 
fiyatlardan kapatmak zorunda olan fonların 
kaybı Oxfam verilerine göre yıl başından bu 

GAMESTOP
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yana en az 70 milyar dolara ulaştı. 
GameStop’un düşeceğinden umutlu 
iki hedge fon Melvin Capital ve Citron 
Search’un zararı ise 5 milyar doların 
üzerinde oldu. Bu, bir savaş anlamına 
geliyordu. 

Gamestop çatışması global haber-
lere yansıdıkça, halka ne yapmaları 
gerektiğini söyleyen billboard reklamla-
rı ortaya çıkmaya başladı. 28 Ocak’ta, 
WallStreet’te küçük bir protesto gerçek-
leştirildi. Tüm bunlar olurken, Reddit 
kullanıcıları ise birlikte  
durdukları takdirde güçlü olacaklarını 
ve ne olursa olsun satmayacaklarını 
söylüyorlardı. Amacı ise oldukça basitti. 
Ne kadar uzun dayanabilirlerse, hedge 
fonlarına verdikleri  
zarar o kadar büyük olacaktı. 
► BAŞKA HİSSELERE DE 
YÖNELDİLER

Reddit kullanıcıları, tüm bunlar 
olurken birkaç şirketin daha çok 
ağır kısa pozisyonda olduklarını fark 
ettiler. Bu şirketlere koordineli bir 
şekilde yapılan yatırımlarla birlikte 
onlar da günler içerisinde hisse 
fiyatlarını katladılar. ‘Olayın kötü 
kahramanlarından’ Melvin Capital, öyle 
kayıplara maruz kaldı ki farklı şirketler 
tarafından kurtarılması gerekiyordu ve 
yaklaşık 2.75 milyar dolarlık bir yardım aldı. 
Bu yardımların çoğunluğu farklı bir  
hedge fon olan Citadel şirketinden geldi.

Tüm bunları başlatan Keith’in  
yaptığı 53.000 dolarlık yatırım,  
48 milyon dolara dönmüştü.
► ROBINHOOD NASIL PARA KAZANIYOR?

İşte tam bunlar olurken resmen dijital 
bir savaş başlamıştı. Discord platformu, 
Reddit kullanıcılarının nefret söylemlerinde 
bulunduklarını bahane göstererek kendi 
platformu üzerinde konuşmasını yasakladı. 
Fakat bu sadece ateşin daha da büyümesine 
sebep oldu. WSB sayfasının takipçi sayısı 
birkaç gün içerisinde 5 milyondan  
8 milyona çıktı. Bu sırada Facebook hızlı  
bir adım attı ve 150.000’den fazla üyesi  
olan RobinHood yatırım grubunu engelledi. 

Tüm bunlar olmasına rağmen insanları 
sinirlendiren RobinHood oldu. Her ne kadar 
kurulduğu zaman “Let the people trade” 
(Bırakın insanlar ticaret yapsın) sloganıyla 
ortaya çıkmış olsa da RobinHood’da hızlı bir 
şekilde GameStop, Nokia ve birkaç şirketin 
daha hisselerinin satın alınmasına yasak 
getirdi, sadece satışlarını mümkün kıldı.  

RobinHood’a karşı birçok dava açıldı ve 
bunların temellerinde RobinHood’un nasıl 
para kazandığı yatıyordu. RobinHood’un Ci-
tadel gibi şirketlere yatırımcı bilgilerini sattığı 
ortaya çıktı. Bu sayede ise Citadel gibi büyük 
yatırım şirketleri, küçük yatırımcıların neleri 
takip ettiğini görebiliyor ve ona göre kararlar 
alabiliyordu. RobinHood’un, bu kullanıcı bilgi-
lerini Hedge Fonlara satarak toplamda  
700 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.
► KÜÇÜK ALICILAR DEVLERE KARŞI 

Son zamanlarda sosyal medya 
forumlarında haberleşen küçük sermayeli 
alıcılar, başka hedeflere de yöneldiler. 
Gümüş fiyatlarını fırlatan gelişme de 
böyle başladı. Reddit  platformundaki 
Wallstreetbets forumunda bazı kullanıcılar 
gümüş piyasasının büyük ölçüde manipüle 
edilen bir piyasa olduğunu, gümüş 
fiyatlarının artmasının büyük Wall Street 
fonlarını sarsacağını savundular.

Çok paylaşılan bir paylaşımda Reddit 
kullanıcısı RocketBoomGo herkesi gümüş 
hisseleri almaya çağırırken, “Kazancı 
düşünün. Kazanç umurunuzda değilse,  
bunu yaparken mahvedebileceğiniz 
bankaları düşünün” diyordu.

Foruma katılan başkaları, topluca gümüşe 
yönelmenin, daha önce destekledikleri 
GameStop’un karşısında yer alan başka 

GAMESTOP

Robinhood gibi uygulamaların sağladığı kolaylıklar, 
WallStreetBets gibi topluluklarla birleştiğinde, insanlar 

topluluğun bir parçası olmak amacıyla belli başlıklar altında 
hisse alım satımı gerçekleştiriyor. Genellikle profesyonel 
yatırımcıların denetiminde olan bu topluluklar, Wall Street 
piyasası tarafından yönlendiriliyor ve piyasanın istediği yönde 
hareket etmesini sağlayan birer topluluk aracına dönüşüyorlar. 
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yatırımcıların işine yarayabileceğini 
söyleyerek karşı çıktılar.

GameStop hisselerine küçük yatırımcıların 
yönelişi yine büyük kurumsal yatırım 
fonlarına bir isyan olarak görülmüştü. 
Sosyal medya üzerinden bir araya gelen 
bir grup küçük yatırımcı ile büyük hedge 
fonlar arasındaki “meydan okuma” bazı 
şirketlerin ciddi şekilde değer kazanmasına 
yol açarken, dünya borsalarında da  
düşüşler yaşanmasına neden oldu.
► ‘FİNANS PİYASALARINDAKİ ANARŞİ’

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi, finans 
uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, GameStop 
hisselerindeki büyük dalgalanmayı anlattı. 

Prof. Dr. Demirtaş, Reddit sosyal 
medya platformu üzerinden örgütlenip 
GameStop firmasının hisse senetlerini 
satın alan yatırımcıların hisse fiyatını 
anormal derecede yükseltmesi ve bunun 
sonunda bazı yatırım fonlarının milyarlarca 
doları aşan zararlara uğratılması olayını 
değerlendirdi. Demirtaş, “Bu işin sonunda 
olan yine küçük yatırımcılara olacak, çok 
ciddi paralar kaybedebilirler” dedi.

Prof. Dr. Demirtaş Youtube kanalından 
yaptığı analizde, GameStop olayını ‘Finans 
piyasalarındaki anarşi’ olarak yorumladı, 
“Elbette ki ben de büyük firmaların yaptığı 
katakullileri biliyorum. Bir parça bu olaydan 
mutlu olmuşluğum da var. Ama ben bilim 
insanıyım, tam olarak öyle değil. Burada fa-
kirlerin zenginlere karşı bir zaferi söz konusu 
değil, bir ilgisiı bile yok. Şunu görüyoruz ki, 
birtakım fonlar para kaybederken, birtakım 
fonlar da para kazanıyor. Burada sadece 
küçük yatırımcılar kazanıyor, büyükler de 
kaybediyor diye bir şey yok. Kazananların 
arasında da çok büyük olanlar var. Dolayısıy-
la çok net bir isim yok” diye konuştu.

Bu tür girişimlerin sonunda kaybedenin 
yine küçük yatırımcılar olacağını savunan 
Demirtaş, yatırımcıları dikkatli olmaları 
konusunda uyardı “Ben size bir tavsiye 
vereyim, bu işin sonunda olan yine küçük 
yatırımcılara olacak. Çok ciddi paralar 
kaybedebilirler. Sistemde kimin eli 
kimin cebinde olduğu belli olmadığı için 
bu tür sistemlere girmek riskli olabilir” 
değerlendirmesinde bulundu.
► KÜÇÜK YATIRIMCILAR  
BORSADA OYUN MU BOZUYOR?

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası Mevzu-
at ve Uyum Müdürü Gürdoğan Yurtsever, 
GameStop olayını değişik yönlerden ele 
aldı. Sosyal medya ağlarının şimdiye kadar 
denenmemiş başka bir gücüne dikkat çeken 

Yurtsever, “Sıradan insanlar denilebilecek 
küçük yatırımcılar aslında yıllardır büyük ve 
profesyonel yatırımcıların daha da zengin ol-
malarını sağlayan sisteme karşı çıktı. Sosyal 
ve dijital ağlar vasıtasıyla örgütlendi. Yaşa-
nanları küçük yatırımcıların büyük yatırım-
cılara açtığı bir savaş olarak görenler hatta 
sınıf çatışması şeklinde değerlendirenler 
de bulunuyor. Yaşananların mevzuat dü-
zenlemelerindeki yeri, uygun olup olmadığı 
değerlendirmeleri sonrasında yeni kararların 
alınması ve düzenlemelerin yapılması olası 
görünüyor. Bununla birlikte bu olay sosyal 
ağlar, dijital kanallar üzerinden bir araya gel-
menin, güç birliği yapmanın nerelere kadar 
ilerleyebileceğine önemli bir örnek olarak 
karşımızda duruyor” dedi. 
► SERBEST PİYASAYA MÜDAHALE Mİ?

Gürdoğan Yurtsever, Reddit üzerindeki 
çağrının organize bir hareket olduğuna 
dikkat çekerek, “Aslında sermaye piyasası 

GAMESTOP

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, GameStop hisselerindeki 
büyük dalgalanmayı anlattı. Reddit sosyal  

medya platformu üzerinden örgütlenip GameStop 
firmasının hisse senetlerini satın alan yatırımcıların 
hisse fiyatını anormal derecede yükseltmesi ve bunun 
sonunda bazı yatırım fonlarının milyarlarca doları 
aşan zararlara uğratılması olayını değerlendirdi.
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Prof. Dr. Özgür 
Demirtaş



GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2021   67

GAMESTOP

düzenlemelerinde hisse senetleri alımında 
bu şekilde örgütlenerek hisse senedi 
fiyatını etkilemek, toplu alımlar yapmak 
manipülasyon olarak tanımlanıyor ve suç 
olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bugüne 
kadar serbest piyasayı savunan Wall 
Street’in büyük fonları, hisse senedindeki 
yükselişin manipülatif olduğunu belirterek 
Beyaz Saray’a serbest piyasaya müdahale 
çağrıları yaptı” diye konuştu.
► DİJİTAL TOPLULUKLAR  
SİSTEMİ DEĞİŞTİRİYOR

Sıradan insanlar denilebilecek küçük 
yatırımcıların büyük ve profesyoneller  
lehine çalışan sisteme ne kadar karşı 
olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan 
Gürdoğan Yurtsever, ilk kez karşılaşılan 
bu eylemin sonuçları ile ilgili şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

“Yaşanan sıra dışı gelişmelerin borsalar 
açısından tarihi önemde olduğunu ve 
yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini 
ifade etmek yanlış olmayacak.  Bu 
gelişmelerin nasıl seyredeceği, GameStop 
olayını benzer nitelikteki olayların takip 
etmeyeceğini zamanla göreceğiz. Fakat 
bu olayla küçük yatırımcılarda büyük 
yatırımcılara karşı büyük bir tepki biriktiği, 
küçük yatırımcıların kendilerini büyük 
zarara sokmayacak küçük alımlar yaparak 
piyasada belirleyici rol oynayabileceği 
görüldü. Mevcut sistemin sorgulanmasını 
ve yeniden tasarlanması gerekliliğini 
ortaya koydu. En azından tartışmaya açtı.

Yaşanan gelişmelerin yankılarının ve  
bu konudaki tartışmaların daha uzun  
süre devam edeceği anlaşılıyor. Birçok 
kişi bu hareketi desteklerken, birçoğu 
da eleştiriyor. Beyaz Saray ve ABD 
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 
(SEC) tarafından yaşanan gelişmelerin 
araştırılacağına yönelik açıklamalar yapılıyor.

Yaşananların mevzuat düzenlemelerindeki 
yeri, uygun olup olmadığı değerlendirmeleri 
sonrasında yeni kararların alınması  
ve düzenlemelerin yapılması olası  
görünüyor. Bununla birlikte bu olay,  
sosyal ağlar, dijital kanallar üzerinden 
bir araya gelmenin, güç birliği yapmanın 
nerelere kadar ilerleyebileceğine önemli  
bir örnek olarak karşımızda duruyor.

Bu hikayenin sonu nasıl sonuçlanırsa 
sonuçlansın yaşananlar sosyal ağların ve 
dijital toplulukların önemini ve sistemleri 
değiştirici gücünü açıkça ortaya koyuyor. 
Gelecekte buna benzer örnekler ile çok 
daha fazla karşılaşmak olası görünüyor. Bu 
nedenle yaşanan gelişmelerin asıl bu yönünü 
dikkatle değerlendirmek gerekiyor.” ●

Çin Endüstri 
ve Ticaret 
Bankası 
Mevzuat  
ve Uyum 
Müdürü 
Gürdoğan 
Yurtsever.
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UNUTULMA HAKKI

‘Unutulma hakkı’ kişilerin 
kullanabileceği bir haktır

TBMM’de 1 Ağustos 2020’de kabul 
edilen yeni sosyal medya düzenlemesi 
geçmişe ait, görüntü veya yazılarından 

oluşan internet içerikleri nedeniyle sıkıntı 
yaşayanlara, “internette unutulma hakkı” 
getirmişti. Düzenlemeyle, internet siteleri 
ve sosyal medya arşivlerinde yer alan, 
şantaj ve baskı yapmak amacıyla kullanılan 
fotoğraf, video, yazı veya içeriklerin muhatap 
bulunarak, silinebilmesi hedefleniyor.

“İnternette unutulma hakkı”na ilişkin  
Prof Hukuk Bürosu avukatlarından  
Avukat Emre Avşar ile bu konuyu  
kapsamlı olarak ele aldı. Av. Emre Avşar’ın  
bu konudaki açıklamaları şu şekilde:

“Ülkemizde Unutulma Hakkı”yla ilgili yeni 
düzenleme öncesi herhangi bir yasal düzen-
leme bulunmamaktaydı. Ancak Avrupa Adalet 
Divanı’nın verdiği karar doğrultusunda açılan 
benzer nitelikli davalarda Yargıtay ve Anayasa 
Mahkemesinin kararları emsal teşkil edecektir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun (HGK) 
E. 2014/56, K. 2015/1679 sayılı kararının 
gerekçesinde unutulma hakkına ilişkin …
unutulma hakkı ve bununla ilişkili olan gerektiği 
ölçüde ve en kısa süreliğine kişisel verilerin 
depolanması veya tutulması konuları, aslında 
kişisel verilerin korunması hakkının çatısını 
oluşturmaktadır. Her iki hakkın temelinde bireyin 
kişisel verileri üzerinde serbestçe tasarruf 
edebilmesini, geçmişin engeline takılmaksızın 
geleceğe yönelik plan yapabilmesini, kişisel 
verilerin kişi aleyhine kullanılmasının 

engellenmesini sağlamak yatmaktadır. Unutulma 
hakkı ile geçmişinde kendi iradesi ile veya 
üçüncü kişinin neden olduğu bir olay nedeni 
ile kişinin geleceğinin olumsuz bir şekilde 
etkilenmesinin engellenmesi sağlanmaktadır. 
Bireyin geçmişinde yaşadığı olumsuz etkilerden 
kurtularak geleceğini şekillendirebilmesi bireyin 
yararına olduğu gibi toplumun kalitesinin 
gelişmişlik seviyesinin yükselmesine etkisi de 
tartışılmazdır.” denilerek unutulma hakkının 
hukukumuzdaki yeri açıkça dile getirilmiştir. 
HGK’nın ve bizim de katıldığımız görüşe göre 
ilgili hak Anayasa’nın 20. Maddesi Ek Fıkrada 
yer alan; Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; 
kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında 
bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların 

Tanım olarak ‘Unutulma Hakkı’ kişinin fotoğraflarının, belgelerin ve diğer bilgilerinin 
internet kayıtlarından silinmesini isteme hakkıdır. İlk olarak 2012 yılında Avrupa 
Adalet Divanının verdiği kararla gündeme gelen bu hak dolayısıyla kişiye bilgilerinin, 
fotoğraflarının ve belgelerinin internet arama motorlarından silinmesi hakkı tanımıştır. Bu 
hakkın hukuki yansıması ve ülkemizdeki durumunu Av. Emre Avşar değerlendirdi. 
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düzeltilmesini veya silinmesini talep 
etme ve amaçları doğrultusunda 
kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, 
ancak kanunda öngörülen hallerde 
veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. 
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
esas ve usuller kanunla düzenlenir. 
Beyanının yansıması olarak ele 
alınmıştır. Yine Anayasa’nın  
17. Maddesinin ilk cümlesi 
olan Kişinin Şeref ve İtibarının 
Korunmasına yönelik; “Herkes, 
yaşama, maddi ve manevi varlığını 
koruma ve geliştirme hakkına 
sahiptir.” Beyanı verilen  
kararın da özünü oluşturmaktadır.

Aynı şekilde Türk Medeni 
Kanunu’nun 24. Maddesinde yer 
alan; “Kişilik hakkı zedelenen 
kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal 
yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması 
sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik  
haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.”  
Beyanına atıf yapılarak bu hakkın aslında iç hukukta 
etkilediği haklar da açığa kavuşturulmuştur.

Anayasa Mahkemesi’nin 2013/5653 nolu kararında 
da unutulma hakkı çerçevesinde yukarıda bahsettiğimiz 
olguların karara bağlandığı görülmektedir.

Nihayetinde, kişiye manevi hayatını devam ettirme ve 
geleceğini kurabilme özgürlüğünün tanınması açısından 
unutulma hakkının kişi tarafından istenilebilmesi ön 
görülmektedir. İnternette, kendi rızasıyla ya da başka 
etmenlerle gerçekleştirilen eylemlerin sorumluluğuna 
ilişkin “güncel olmayan” içeriklerin hala yer alıyor  
olması ve bu içeriklere herkes tarafından kolaylıkla 
ulaşılabiliyor olması, kişinin geleceğini kurma veya  
yeni bir sayfa açma imkânının da önüne geçmektedir. 
► BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINA GİRER Mİ?

İçeriklerin silinmesini isteme hakkının, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Anayasa kapsamında  
güvence altına alınan Basın Özgürlüğünü ihlal edip  
etmediği durumunu da düşünmek gerekmektedir.  
Nitekim kişinin silinmesini istediği içerikleri genelde  
dijital haberler oluşturmaktadır. Ancak bu kapsamda  
Basın Özgürlüğü her türlü yazılı basın araçları için  
bir kıstas ortaya koymuyor. Yani, gazete, dergi ve  
her türlü basılı yayın araçları içerisinde bir haberin 
ulaşabildiği kişi sayısı da kısıtlı durumda. Aynı şekilde 
güncel olmayan bir habere ulaşılması da bir o kadar zor.
► DİJİTAL KAYITLAR İÇİN SÖYLEYEMEYİZ

Ancak aynı şeyi dijital kayıtlar için söylememiz mümkün 
değil. Dijital kayıtlar yazılı basının tam tersi şekilde, daha 
geniş kitlelere ulaşabilen ve güncelliğini yitirse dahi 
herkesin neredeyse çaba sarf etmeden ulaşabileceği 
konumda. Aynı şekilde dijital kayıtların neredeyse yok 
olmasının imkânsıza yakın olan muhteviyatı gereği, 

üzerinden belli bir zaman geçmiş 
dijital içerik sebebiyle kişinin ‘manevi 
hayatını sürdürme’ hakkından mahrum 
bırakılıyor olması unutulma hakkını 
istemesi kapsamında değerlendirebilir. 
Bu durumunun Basın Özgürlüğünün 
ihlali sonucunu doğurup doğurmayacağı 
ise olay, olayın güncelliği ve kişinin 
üzerindeki etkisine göre belirlenmelidir. 
Nitekim bu sübjektif kriterler ışığında 
unutulma hakkı, kamunun haber alma 
hürriyeti ve Basın Özgürlüğünün ihlali 
sonuçlarını doğurduğu  
ölçüde kullanılamayacaktır.
► UNUTULMA HAKKI  
KAPSAMINA GİRMİYOR

Nitekim AYM’nin A. Alp ve Ş. Alp 
kararında; …Haberlerin yayın tarihi 
üzerinden geçen süre ile haklarında 
haber yapılan kişilerin kimlikleri de 

dikkate alındığında haberin güncelliğini ve kamuoyu 
ilgisini yitirdiği söylenemez. Bu bağlamda haberin 
konusu, içeriği ve ilk yayın tarihi üzerinden geçen süre 
göz önünde bulundurulduğunda toplumsal açıdan haber 
ve yazıların arşivde kolaylıkla ulaşılabilir kılınması için 
gerekli haber ve bilgilendirme değerinin devam ettiği, bu 
bağlamda unutulma hakkı kapsamında değerlendirilmeyi 
zorunlu kılacak şartların oluşmadığı belirlenmiştir.  
Sonuç olarak ifade ve basın özgürlükleri ile birlikte 
halkın haber alma ve bilgiye ulaşma hakkı birlikte 
değerlendirildiğinde başvuru konusu olayda, ifade ve 
basın özgürlükleri ile kişinin manevi bütünlüğünün 
korunması hakkı arasında adil bir dengenin kurulduğu, 
derece mahkemesinin takdir yetkisine müdahale etmeyi 
gerekli kılacak bir durumun bulunmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Hakkın sınırları da bir nevi belirlenmiştir.

Bunun yanı sıra Kişisel Verilerin Korunması kapsamında 
da, Unutulma Hakkı’nın ileri sürülmesi mümkündür. 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli 
ve 2020/481 sayılı güncel kararında; “…; öte yandan 
unutulma hakkını sağlamaya yönelik olarak veri işleme 
faaliyetinin durdurulması, silme, yok etme veya anonim hâle 
getirme ile indeksten çıkarma işleminden somut olaya göre 
en uygun olan araca karar verilebileceği, zira unutulma 
hakkı, içinde pek çok hakkı barındıran bir üst kavramken, 
sayılanların bu hakkı tesis etmeye yönelik araçlar olarak ele 
alındığında Kanunla hedeflenen gayenin gerçekleşmesine 
de katkı sunulabileceği değerlendirilmektedir.” Denilerek 
her ne kadar Kanunlarımızda ayrıca bir düzenlemeye 
yer verilmese de kişisel verilerin korunması minvalinde 
unutulma hakkının yerinin olduğu açıkça dile getirilmiştir.

Sonuç olarak, ‘Unutulma Hakkı’ ayrıca bir yasa 
kapsamında talep edilemese bile gerek Anayasa,  
gerek Türk Medeni Kanunu ve gerekse Kişisel  
Verilerin Korunması kapsamında bireylere tanınmış  
bir hak olarak ortaya çıkmakta olup, kişilerin  
hukuk vasıtasıyla kullanabileceği bir haktır. ●

Avukat  
Emre  
Avşar



 72   GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2021

Sağlıkçılardan sonra ikinci risk
grubunda kargocular var

Koronavirüs pandemisinin bir yılı 
aşkın süredir evlere kapattığı 
insanlar sanal alışverişlerle 

ihtiyaçlarını giderirken satın alınan 
ürünleri teslimatında kargo sistemine 
muhtaç oldular. Kimi zaman günde 
birkaç kez kapımızı çalan kargocuların 
pandemi ortamındaki çalışmalarını, 
sektörün durumunu GKN Kargo Genel 
Müdürü Gökhan Akyürek ile konuştuk.

 - Sayın Gökhan Akyürek, 
söyleşimize öncelikle kısaca GKN 
Kargo’yu tanıyarak başlayalım. Bize 
şirketinizi kısaca tanıtır mısınız?

- Lojistik, taşımacılık ve dağıtım 
sektöründe uzun yıllar edindiğimiz 
tecrübeleri bir çatı altında toplayarak, 
2016 yılında GKN Kargo’yu kurduk. Şirket olarak kurumların 
ihtiyaç duydukları farklı alanlardaki lojistik ihtiyaçlarını 
tek bir firmadan sağlayarak, çalıştığımız kurumlara takip 
kolaylığı, kaliteli hizmet ve uygun maliyet avantajı sunuyoruz. 
Son kullanıcılara yönelik de hizmet vermekle birlikte ağırlık 
noktamız firmalara B2B alanında hizmet vermek yönündedir.

Firma olarak hizmet alanlarımız; kargo taşımacılığı, lojistik 
hizmetleri, karayolu taşımacılığı, depolama, dağıtım, nakliye, 
fuar organizasyon taşımacılığı ve proje taşımacılığı olarak  
ön plana çıkıyor. Türkiye’nin 81 iline hizmet verebilen  
8 aktarma merkezi ile geniş bir hizmet ağına sahibiz. 

Perakende firmalarının e-ticaret satışlarını, mağazadan 
mağazaya gidecek ürünlerinin kargo süreçlerini ve bunların 
yanı sıra Trendyol satışlarını organize eden bir yapıya sahibiz. 
Geçen seneden bu seneye e-ticaret tarafımız yüzde 200-250 
arası bir artış sağladı. Bunu gerçekleştirirken önceliğimiz 
yazılımdı. Açıkçası bu süreçte yazılımımızın kuvvetli olması 
e-ticarette elimizi rahatlattı. Yazılım alt yapısının olmaması 
demek; müşteriye sağlıklı hizmet verilmemesi, ürünlerin 
zamanında teslim edilememesi, gecikmesi hatta planlamaya 
bile alınmaması demek. Bu yüzden ciddi bir yazılım 
yatırımımız var, hala yazılım tarafımızda bir yoğunluk var.  
Müşterimiz, ürünlerini bizi teslim ettiği andan teslim  
olana kadar an ve an görüntülenebilen, ıslak imzalı  
tabletli teslimat yapabilen takibi basit bir ağımız var.
► ALIRKEN DE VERİRKEN DE DEZENFEKTASYON

- Pandemi döneminde GKN Kargo’yu anlatabilir misiniz?
- Pandemi sürecine yönelik olarak elbette özel önlemler 

ve kurallar uygulamaya başladık. Personelimiz müşteriden 
kargoyu maske ve eldivenle beraber teslim alıyor ve 
dezenfekte ediyor. Kargolar alınırken de teslimat  
yapılırken de dezenfekte sürecinden geçiyor. Depomuza 
geldikten sonra da araçlarımız haftanın belli günleri  
sterilize ediliyor. Biraz maliyetli ama insan sağlığı  
önceliğimiz olduğu için bu konuda ekiplerimiz var. 

Müşterilerimize bir önerim de ürünleri bizden teslim 

aldıktan sonra bir süre bahçesinde, balkonunda muhafaza 
etmeleridir. Bu, her açıdan daha sağlıklı olur. Sağlıkçılardan 
sonra 2. risk grubunda kargo çalışanları yer alıyor. İster 
istemez hem firmalarla temasta oluyorlar hem teslimatta 
alıcılarla temasta bulunuyorlar. Bu yüzden çalışanlarımıza 
elimizden geldiği kadar maske, eldiven ve dezanfektanlarla 
sağlıklı bir ortam yaratıp, minimalize etmeye çalışıyoruz.
► İSTİHDAMI 100 KİŞİ ARTIRDIK

Pandemide 100 kişilik ek istihdam sağladık. Toplam 
çalışan sayımız 400’e ulaştı. 2021 yılı içerisinde 120 araçlık 
filomuza da yatırım yaparak araç sayımızı arttıracağız.  
Ayrıca yeni kurulacak dağıtım merkezlerimizde de personel 
istihdam edeceğiz. Çalışan profili olarak genç ve dinamik  
bir kadroya sahibiz. Şirket politikamız her departmanda  
kadın istihdamına önem veren bir yapıda oluşturuldu.  
Kargocu olarak bile 8 kadın çalışanımız bulunuyor.
► YÜZDE 200 BÜYÜDÜK

- Siz öncelikle ülke içi kargo taşımacılığı  
yapıyorsunuz. Pandemi döneminde kargoculuk  
sektörünün patlama yaptığı düşünceleri yaygın  
biçimde konuşuluyor. Bu düşünce sizce doğru mudur? 

- Pandemiyle birlikte online satın almanın yüz yüze 
alışverişin neredeyse önüne geçtiği bir dönemle karşı 
karşıyayız. Bu durum kargo firmalarının yükünün oldukça 
artmasına neden oldu.  İlk dönem yaşanan yoğunluk 
nedeniyle şehir içi bazı teslimatlarda bile 1 haftayı geçen 
gecikmeler yaşanmıştı. Ancak krizde yüzde 200’ün üzerinde 
büyüyen bir şirket olarak ve de işimiz taşımacılık olduğu 
için güvenli ve teknolojik alt yapımızla süreci başarıyla 
yönetebildik. İstanbul içi teslimat sürecini tıpkı kurye hizmeti 
verir gibi 1 güne indiren bir hizmet politikası yürütüyoruz. 

Özellikle pandemi döneminde bazı firmalar kargo  
taşıma ücretlerine zam yaptılar. Biz ise tam tersine 
fiyatlarımızda indirime giderek hem müşteri sadakati 
oluşturduk hem de daha çalıştığımız markalar  
nezdinde daha fazla güvenilirlik sağladık. 

Gökhan Akyürek, “Kargo çalışanları ister istemez hem firmalarla malı alırken temasta oluyorlar hem de 
teslimatta temasta bulunuyorlar. Bu yüzden çalışanlarımıza elimizden geldiği kadar maske, eldiven ve 
dezanfektanlarla sağlıklı bir ortam yaratıp, riski minimalize etmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz ürünleri 
bizden teslim aldıktan sonra bahçesinde, balkonunda bir süre muhafaza ederlerse daha iyi olur.” dedi.

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek:
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TOBB NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2021 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON

20.03.2021 28.03.2021 Kitap Uluslararası CNR Kitap Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
24.03.2021 27.03.2021 Tarım Hasyurt Tarım Fuarı-Sera, TarımTeknolojileri, Ekipmanları  Hasyurt Fuar Alanı Expoloji Uluslararası Fuarcılık 
24.03.2021 28.03.2021 Mobilya MAREXPO’21 Mardin Mobilya Beyaz Eşya Evlilik Hazırlıkları ve Moda Fuarı Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık
24.03.2021 27.03.2021 Doğal Taş MARBLE “26. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
24.03.2021 26.03.2021 Kongre ve Toplantı ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Fuarı  İstanbul Kongre Merkezi  Turizm Medya Grubu Fuarcılık
24.03.2021 26.03.2021 Restorasyon Heritage İstanbul 2021 - 5. Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Fuarı Lütfi Kırdar Sergi Sarayı TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık
25.03.2021 28.03.2021 Asansör Asansör İstanbul 17. Uluslararası Asansör Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tarsus Turkey Fuarcılık
25.03.2021 28.03.2021 Tarım ve Hayvancılık Balıkesir Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı Balıkesir Kepsut Fuar Alanı Atlas Uluslararası Fuarcılık 
25.03.2021 28.03.2021 Mücevher “50. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı” İstanbul Fuar Merkezi  UBM Rotaforte Fuarcılık 
25.03.2021 28.03.2021 Züccaciye 15. Host İstanbul Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı Tüyap Fuar Merkezi  Life Media Fuarcılık
25.03.2021 28.03.2021 Ahşap “Çukurova Ahşap İşleme Makineleri Fuarı 2021 Tüyap Adana Fuar Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık
25.03.2021 28.03.2021 Mobilya “Çukurova Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi Fuarı Tüyap Adana Fuar  Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık
25.03.2021 28.03.2021 Üretim Makineleri “Eskişehir Endüstri Fuarı 2021 Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı” Eskişehir Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
25.03.2021 28.03.2021 İnşaat Nalburiye, Isıtma, Soğutma, Kapı, Pencere, Mutfak Banyo, Seramik, 	
   İzolasyon, Hırdavat, İş ve İnşaat Makineleri, Gayrimenkul	 Batman Fuar ve Sergi Alanı İdeal Fuarcılık
25.03.2021 28.03.2021 Otomobil Batman Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarı Batman Fuar ve Sergi Alanı Us Fuarcılık
25.03.2021 27.03.2021 Teknoloji IFAT Eurosia 2021 Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi MMI Eurasia Fuarcılık
27.03.2021 28.03.2021 Konut Yazlık Evler ve Lüks Villalar Devremülkler ve Bodrum Günleri Hilton İstanbul Bosphorus JNR Group Fuarcılık
31.03.2021 04.04.2021 Geleneksel El Sanatları Craft İstanbul Yöresel ve Geleneksel El Sanatları Fuarı Yenikapı Avrasya Sanat Merkezi Atis Fuarcılık
01.04.2021 03.04.2021 Enerji 13. Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Voli Fuar Hizmetleri
01.04.2021 04.04.2021 Gıda Gapfood 17. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım
01.04.2021 04.04.2021 İnşaat Turkeybuild İstanbul 2021 - 43. Yapı Fuarı  Tüyap Fuar Merkezi HYVE Build Fuarcılık
01.04.2021 04.04.2021 Ayakkabı AYMOD 25. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
01.04.2021 04.04.2021 Tedarik Tedarikçi Buluşması-Gıda, Temizlik, Kozmetik, Tekstil, Fuarı  İstanbul Kongre Merkezi İstanbul Restate Fuarcılık
01.04.2021 04.04.2021 Hırdavat Hardware Eurasia - Avrasya Hırdavat Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
02.04.2021 11.04.2021 Kitap 4. Karadeniz Trabzon Kitap Fuarı İpekyolu Fuar Alanı Mercan Fuarcılık
03.04.2021 11.04.2021 Kitap Çukurova 14. Kitap Fuarı Tüyap Adana Fuar Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık
03.04.2021 11.04.2021 Mobilya CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı Mersin Yenişehir Fuar Mrk.  İstanbul Fuarcılık
05.04.2021 10.04.2021 Mobilya ve Dekorasyon (MODEF EXPO 2021) 43. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 	 İnegöl H.Şahin Kültür Parkı Modef Fuarcılık
05.04.2021 05.04.2021 Yurtdışı Eğitim Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları  Hilton İzmir Otel Akare Fuarcılık
06.04.2021 09.04.2021 Denizcilik Exposhipping Expomaritt İstanbul 16. Uluslararası Denizcilik Fuarı Viaport Marina Tuzla UBM İstanbul Fuarcılık
06.04.2021 08.04.2021 Güzellik Kozmetik ve Dünya Güzellik Liderleri Zirvesi ve Kozmetik Fuarı İsranbul Kongre Merkezi Conferia International Fuarcılık
07.04.2021 10.04.2021 İnşaat 3. MARBUILDS’21 Mezopotamya-Mardin Yapı Grubu İnşaat Tadilat Fuarı		 Movapark Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık
07.04.2021 10.04.2021 Tarım 7. MAGROTEX’21 Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı  Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık 
07.04.2021 09.04.2021 Temizlik  5. Cleanroom Uluslararası Temiz Oda Teknolojisi, Bakım ve Donanımları Fuarı Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Akdeniz Reklamcılık
07.04.2021 07.04.2021 Yurtdışı Eğitim Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları  Sheraton Ankara Hotel Akare Fuarcılık
07.04.2021 10.04.2021 Gıda Gurme İzmir - Olivtech “10. Zeytin, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
07.04.2021 10.04.2021 Organik Ürünler Gurme İzmir - “11. Ekoloji İzmir Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
07.04.2021 09.04.2021 İlaç 3. PHARMANEXT “Uluslararası İlaç Endüstrisi, Teknolojileri ve Bileşenleri Fuarı” Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Akdeniz Reklamcılık
07.04.2021 09.04.2021 Biyoteknoloji 5. BIOTECNICA “Uluslararası Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı” Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Akdeniz Reklamcılık
07.04.2021 09.04.2021 Analiz ve Laboratuvar 4. ANALYTECH “ Uluslararası Analiz ve Laboratuvar Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı” Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Akdeniz Reklamcılık
07.04.2021 10.04.2021 Tarım ve Hayvancılık Agritech 10. Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Fuarı Fethiye Fuar  Alanı Marmaris Fuarcılık
07.04.2021 11.04.2021 Tarım ve Hayvancılık Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Adıyaman Kongre Merkezi Medya Trend Fuarcılık
07.04.2021 11.04.2021 Mobilya “K. MOB 2021 Kayseri 9. Mobilya Fuarı” Kayseri Kongre Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
07.04.2021 11.04.2021 Tarım ve Hayvancılık 11. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Van Expo Fuar Merkezi Ajans Asya Fuarcılık
07.04.2021 13.04.2021 Gıda “GURME 2021  Kayseri Gıda  ve Yöresel Lezzetler Fuarı Kayseri Tüyap fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
08.04.2021 11.04.2021 Gıda İstanbul Peynir Fuarı Yenikapı Avrasya Sanat Merkezi Rasyo Fuarcılık
08.04.2021 10.04.2021 Gıda Interfresh Euroasia /Meyve, Sebze ve Mamülleri, Tarım, Ambalaj,  Lojistik Fuarı Antalya Fuar Merkezi Antexpo Fuarcılık
08.04.2021 11.04.2021 Tarım ve Hayvancılık Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yem Fuarı Burdur Kapalı Alan GL Platform Fuar Hizmetleri 
08.04.2021 11.04.2021 Gümüşçülük 20. Exposilver Antalya Fuarı Cam Piramit  Fuar Merkezi Sereks Fuarcılık
08.04.2021 11.04.2021 Otomotiv Automechanika İstanbul  Tüyap Fuar Merkezi Hannover Fairs Turkey Fuarcılık
08.04.2021 11.04.2021 Teknoloji Verimlilik, Bilişim, Telekominükasyon, Akıllı Çözümler Fuarı ATO Kongre ve Sergi Sarayı Likapa Fair Fuarcılık
08.04.2021 11.04.2021 İnşaat “Samsun İnşaat Fuarı 2021 Tüyap Samsun Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
08.04.2021 11.04.2021 Diş Sağlığı IDEX 2021 17. İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Pozitif Fuarcılık
08.04.2021 11.04.2021 Ahşap 13. Door Fair Wood Mach Uluslararası Ağaç İşletme Makinaları Fuarı     İstanbul Fuar Merkezi Demos Endüstri Fuarcılık
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08.04.2021 11.04.2021 Güzellik ve Bakım “Start Beauty İzmir Expo  Fuar İzmir - Gaziemir Start Fuarcılık
08.04.2021 11.04.2021 Evcil Hayvan Pet Show - Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
08.04.2021 11.04.2021 Temizlik İstanbul Cleantech Fuarı Temizlik ve Hijyen Teknolojileri ve Malzemeleri İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
08.04.2021 11.04.2021 Medikal İstanbul Medical Show, Laboratuar ve Hastane Donanımları, Sağlık Turizmi İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
09.04.2021 09.04.2021 Eğitim Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları-Eğitim Alternatifleri ve İmkanları  Dedeman Bostancı Hotel  Akare Fuarcılık
20.04.2021 25.04.2021 Sanayi 28. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı Manisa Belediyesi Fuar Merkezi SNS Fuarcılık
24.04.2021 28.04.2021 Denizcilik Marmara Denizcilik, Tekne, Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarı Kocaeli BB Fuar Merkezi  Anadolu Ekspo Fuarcılık
26.04.2021 27.04.2021 Turizm ve pazarlama Otel Ekipmanları, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, İnsan Kaynakları, Pazarlama Antalya Fuar Merkezi GMT Fuarcılık
30.04.2021 12.05.2021 Sanayi Van Asya İpekyolu Sanayi ve Ticaret Tedarikçileri Fuarı Van Expo Fuar Merkezi Ajans Asya Fuarcılık
04.05.2021 09.05.2021 Sanat Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı  Lütfi Kırdar Sergi Sarayı İkon Fuarcılık Hizmetleri
18.05.2021 22.05.2021 Tarım “Konya Tarım 2021 18.Tarım, Tarımsal Mekanizasyon Fuarı” KTO Tüyap Konya Tüyap Konya Fuarcılık 
18.05.2021 20.05.2021 Deri 10. Eksposhoes Antalya Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı Granada Luxury Belek Center EKS Fuarcılık
18.05.2021 22.05.2021 Ev Tekstili EVTEKS 2021 - 26. İstanbul Ev Tekstili Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
18.05.2021 21.05.2021 Deri ve Kürk TDK Deri ve Kürk Moda Şov, Deri Konfeksiyon Ürünlerinin Fuarı Kaya Palazzo Golf Resort Otel TDK Fuarcılık
19.05.2021 23.05.2021 Ev Tekstili 24. Isparta Santek-Yapı Dekorasyon, Mobilya ve Ev Tekstili Fuarı  Gökkubbe Kongre Merkezi Detay Fuarcılık 
19.05.2021 23.05.2021 Evlilik Van Evlilik Hazırlıkları,  Gelinlik, Çeyiz Eşyaları Fuarı Van Expo Fuar Merkezi Anatolia Fuar
19.05.2021 23.05.2021 Evlilik Yozgat Evlilik Hazırlıkları Fuarı Yozgat Kapalı Fuar Alanı Kobi Fuarcılık
19.05.2021 23.05.2021 Yapı ve Mobilya Yozgat Yapı, Gayrimenkul, Mobilya, Beyaz Eşya, Ev Tekstili Yozgat Kapalı Fuar Alanı Kobi Fuarcılık 
20.05.2021 23.05.2021 Sanat 2. İstanbul Sanat Antika ve Kitap Fuarı İstanbul Kongre Merkezi Demos Endüstri Fuarcılık 
20.05.2021 23.05.2021 Tarım ve Hayvancılık Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Makineleri  ve Yem Fuarı	 Burdur Kapalı Çok Amaçlı Alan GL Platform Fuar Hizmetleri 
20.05.2021 23.05.2021 Avcılık Huntrade Turkey Av, Doğa Sporları Fuarı Expo 2016 Antalya Expofest Fuarcılık
20.05.2021 23.05.2021 İç Giyim Antalya İç Giyim, Mayo ve Çorap Fuarı Antalya Fuar Merkezi İdeal Fuarcılık
21.05.2021 23.05.2021 Mücevher 4. Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı Diyarbakır Fuar Merkezi Eslem Fuar 
21.05.2021 23.05.2021 Kozmetik Çorum Güzellik ve Düğün Fuarı Çorum TSO Fuar Merkezi  Us Fuarcılık
22.05.2021 30.05.2021 Gıda “Eskişehir 2021 Gurme Lezzetler Fuarı Tüyap Eskişehir Tüyap Tüm Fuarcılık
25.05.2021 30.05.2021 Dekorasyon “Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı 2021 Tüyap Samsun Tüyap Tüm Fuarcılık
25.05.2021 28.05.2021 Savunma IDEF - 2021 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
25.05.2021 29.05.2021 Tarım ve Hayvancılık (KÜTAF’20)  Kütahya 12.Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı	 Kütahya Ticaret Borsası Alanı	 Frig Fuarcılık
26.05.2021 29.05.2021 Tarım Ceviz Türkiye 2 - 2. Ceviz Yetiştiriciliği Teknolojileri ve Pazarlama Fuarı	 Cam Piramit Fuar Merkezi Elka Fuarcılık
26.05.2021 29.05.2021 Doğa Sporları 1. Trakya Kamp, Karavan, Doğa Sporları, Avcılık, Atıcılık Fuarı Çorlu Yeni Fuar Alanı Renkli Fuarcılık
26.05.2021 29.05.2021 Kent Ekipmanları 1. Belediye Ekipmanları, Kent ve Kamu Tedarik Fuarı Çorlu Yeni Fuar Alanı Renkli Fuarcılık
26.05.2021 29.05.2021 Ambalaj “PLASTPAK 3. Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve Malzemeleri Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir Tüyap Tüm Fuarcılık
26.05.2021 29.05.2021 Tarım Tarla Günleri Fuarı 2021- Açık Alan Uygulamalı Tarım  Fuarı  Karaevli Fuar Alanı  DLG Fuarcılık
26.05.2021 30.05.2021 Sanat Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı Yenikapı Sanat Merkezi Atis Fuarcılık
26.05.2021 29.05.2021 Şehircilik Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım
27.05.2021 30.05.2021 Tarım Kayseri Tarım Fuarı ve Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı	 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Atlas Uluslararası Fuarcılık 
27.05.2021 29.05.2021 Gıda “İDMA 2021 9. Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır Fuarı” İstanbul Fuar Merkezi Parantez Uluslararası Fuar
27.05.2021 30.05.2021 Otomotiv Şanlıurfa Otomobil ve Yan Sanayi Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Start Fuarcılık 
27.05.2021 30.05.2021 İnşaat  Şanlıurfa Yapı İnşaat Dekorasyon Fuarı Şanlıurfa Fuar Merkezi Start Fuarcılık 
27.05.2021 30.05.2021 Tarım ve Hayvancılık Agritech 10. Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık Fuarı Fethiye Fuar ve Sergi  Alanı Marmaris Fuarcılık
27.05.2021 29.05.2021 Eğitim GESS Turkey Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı Lütfi Kırdar Kongre Sarayı Tarsus Turkey Fuarcılık
27.05.2021 30.05.2021 Diğital Fotoğrafçılık Photo Digital 8. Uluslararası Fotoğraf, Dijital Görüntüleme, Video, 	
   Albüm, Çerçeve, Reklam, Baskı ve Teknolojileri Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Messe Stuttgart Ares Fuarcılık
27.05.2021 30.05.2021 Bebek ürünleri Aile, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuar ve Konferansı İstanbul Kongre Merkezi Hannover Fairs Turkey Fuarcılık 
27.05.2021 29.05.2021 Medikal 4. Engelsizizmir Kongresi ve Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
27.05.2021 30.05.2021 Kent Ekipmanları Kent İhtiyaçları ve Belediye Ekipmanları Fuarı Van Expo Fuar Merkezi Ajans Asya Fuarcılık
27.05.2021 30.05.2021 İnşaat, Yapı, Dekorasyon İnşaat, Yapı, Dekorasyon, Tedarik, Taahhüt ve Emlak Fuarı Van Expo Fuar Merkezi Ajans Asya Fuarcılık
28.05.2021 29.05.2021 Girişimcilik Türkiye Girişimci Buluşması ve Fuarı  Selçuklu Kongre Merkezi Kaskon Fuarcılık
29.05.2021 30.05.2021 Gayrimenkul 14. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk-Çin Yatırım Zirvesi ve Ödül Töreni Hilton İstanbul Bosphorus JNR Group Fuarcılık
01.06.2021 02.06.2021 Nükleer  IV. Nükleer Santraller ve Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı Pullman Hotel & Convention Center INPPES Fuarcılık
02.06.2021 03.06.2021 Perakende 19. Uluslararası İstanbul Perakende Fuarı Haliç Kongre Merkezi Soysal Fuarcılık
02.06.2021 06.06.2021 İş Makineleri  Kirala Türkiye, Vipp 2021  2. Vinç, İstif Makineleri Fuarı Antalya Fuar Merkezi Sada Uzmanlık Fuarları
02.06.2021 06.06.2021 İnşaat Makineleri KOMATEK 2021 16. Uluslararası  İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji Fuarı Antalya Fuar Merkezi Sada Uzmanlık Fuarları
02.06.2021 05.06.2021 Hammadde Powder Tech-Toz, Granül ve Dökme Halindeki Hammaddeleri İstanbul Fuar Merkezi Tepe Fuarcılık
02.06.2021 05.06.2021 Tel, Kablo Sanayi “Wire&Cable İstanbul Tel, Kablo, Çivi Üretimi ve Teknolojileri İhtisas Fuarı” Tüyap Fuar  Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık 



GLOBAL SANAYİCİ MART-NİSAN 2021   75

TOBB NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2021 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON

02.06.2021 05.06.2021 Sanayi “Tube&Steel İstanbul 2. Boru, Profil, Tel, Çelik Üretimi ve Teknolojisi İhtisas Fuarı” Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
02.06.2021 05.06.2021 İklimlendirme  Teskon Sodex 2021 (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yalıtım, 	
   Pompa, Vana, Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Fuarı	 İzmir Tepekule Kongre Merkezi Hannover Messe Sodeks 
02.06.2021 05.06.2021 Ayakkabı AYSAF 25. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Pozitif Fuarcılık
02.06.2021 05.06.2021 Kauçuk ve Plastik CNR KAUÇUK Fuarı Kauçuk ve Plastik Endüstrisi  İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
03.06.2021 05.06.2021 Çevre ENTECH Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık  İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
03.06.2021 05.06.2021 Gıda Van Mutfak, Yöresel Ürünler ve Gurme Fuarı Van Expo Fuar Merkezi Ajans Asya Fuarcılık
03.06.2021 06.06.2021 Otomotiv E-Drive Turkey-Elektrikli Araçlar ve Ekipmanları Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi Duru Fuarcılık
03.06.2021 06.06.2021 İş Makinaları E-Mach Turkey-Elektrikli ve Hibrit İş Makineleri  Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi Duru Fuarcılık
03.06.2021 05.06.2021 Medikal Russian Expo - Bölgesel Ekonomik İşbirliği Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
03.06.2021 05.06.2021 Medikal “EXPOMED EURASIA 28. Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, 	
   Teşhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz Fuarı    Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
04.06.2021 05.06.2021 Şehircilik 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı Lüfti Kırdar  Sergi Sarayı HHB Fuar 
09.06.2021 12.06.2021 Doğal Taş MARBLE “26. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
09.06.2021 12.06.2021 Endüstri  “Eskişehir Endüstri Fuarı 2021- Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı”  Tüyap Eskişehir Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
09.06.2021 12.06.2021 Tekstil “JUNIOSHOW Bursa 16. Uluslararası Bebe ve Çocuk Hazır Giyim  Fuarı” Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
09.06.2021 12.06.2021 Sanayi “Tube&Steel İstanbul Boru, Profil, Tel, Çelik Üretimi Fuarı” Tüyap Fuar Merkezi Tüyap İhtisas Fuarları
09.06.2021 13.06.2021 Ofis Malzemeleri “İstanbul Kırtasiye - Ofis Malzemeleri Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap İhtisas Fuarları 
09.06.2021 10.06.2021 Perakende 12. Yerel Zincirler Buluşuyor 2021 Konferansı ve Fuarı Haliç Kongre Merkezi Focus Fuar ve Kongre 
10.06.2021 12.06.2021 Deri Tekstil 3. Leshow İstanbul Uluslararası Deri & Moda Fuarı İstanbul Kongre Merkezi Türkel Fuarcılık
10.06.2021 13.06.2021 Yapı Ekipmanları 10. İhtisas Cami Yapı Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Proaktif Fuarcılık
10.06.2021 13.06.2021 Ayakkabı İstanbul Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
10.06.2021 12.06.2021 Demir Çelik Ankiros 15. Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demirdışı Metalürji 	
   Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Hannover Messe Ankiros 
10.06.2021 12.06.2021 Hayvancılık Tavukçuluk ve Yem Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
11.06.2021 12.06.2021 Medya İstanbul Showcase-Medya, Film, Dizi, Eğlence Lütfi Kırdar  Kongre Sarayı	 TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık	
16.06.2021 18.06.2021 Restorasyon Yapex Restorasyon, Kültür  Mirası ve Koruma Fuarı Yenikapı Gösteri Merkezi Akdeniz Reklamcılık
16.06.2021 18.06.2021 Kozmetik “Beauty Eurasia 2021 16. Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı” İstanbul Fuar Merkezi  Hyve Fuarcılık
17.06.2021 19.06.2021 Yazılım Mobilefest Yazılım ve Bilişim Hizmetleri İstanbul Kongre Merkezi  HIS Fuarcılık
18.06.2021 20.06.2021 Bijuteri İstanbul Bijoux&Gift Expo Turkey-İstanbul Bijuteri ve Hediyelik Eşya Fuarı Pullman Hotel İdeal Fuarcılık
22.06.2021 26.06.2021 Gastronomi HOSTECH BY TUSID 2021 Otel, Restoran, Gastronomi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
22.06.2021 26.06.2021 Tekstil “ITM 2021 35. Uluslararası  Tekstil Makineleri Fuarı “ Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
22.06.2021 26.06.2021 Tekstil 18. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 2021 Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
23.06.2021 24.06.2021 Tarım ve Hayvancılık 16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir Orion Fuarcılık
23.06.2021 26.06.2021 Ayakkabı Gapshoes 32. Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Kış Fuarı	 OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım
25.06.2021 02.07.2021 Hayvancılık 6. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas Fuarı Ordu Büyükşehir Fuar Alanı Ege Fuarcılık
25.06.2021 02.07.2021 Sanayi 20. Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı (Katif ‘20) Ordu Büyükşehir Fuar Alanı Ege Fuarcılık
01.07.2021 04.07.2021 Avcılık 9. Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Efem Uluslararası Fuar
07.07.2021 10.07.2021 Asansör Asansör İstanbul 17. Uluslararası Asansör Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tarsus Turkey Fuarcılık
07.07.2021 11.07.2021 Gıda Edirne Kırkpınar Gıda, Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı  Edirne Fuar Alanı Renkli Fuarcılık
10.07.2021 18.07.2021 Eğitim 9. İstanbul Üniversite Tercih Fuarı Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Eket Fuarcılık
26.07.2021 01.08.2021 Eğitim Üniversite Tercih Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi Artı Fuarcılık
29.07.2021 29.07.2021 Eğitim 3. Adana Üniversite Tercih Fuarı Sheraton Grand Adana  Eket Fuarcılık
03.08.2021 07.08.2021 Hayvancılık 4. Euro Animalia Trakya Avrupa Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Fuarı Çorlu Yeni Fuar Alanı Renkli Fuarcılık
03.08.2021 08.08.2021 Mobilya CNR İMOB 2021 - İstanbul Mobilya Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
10.08.2021 11.08.2021 Hac Umre Turizmi  Otel, Havayolu, Acenta vb. Sektörlerin Buluşması Fuarı Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Türsab Fuarcılık
13.08.2021 14.08.2021 Hizmet Sektörü Suudi Arabistan Şirketleri ve Hizmetleri Fuarı WOW İstanbul Hotels Asya Fuarcılık
13.08.2021 14.08.2021 Hac Umre Turizmi 15. Hac Umre Turizm Hizmetleri Fuarı 2021  Hilton Hotel &Kongre Merkezi Grup Medya Fuarcılık
18.08.2021 20.08.2021 Tarım Patates İle İlgili Toprak İşleme, Ekim, Hasat, İlaç, Tohum, Gübre Karaömerler Fuar Alanı DLG Fuarcılık
25.08.2021 27.08.2021 Gıda 7. Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu Pullman Hotel   Turab Fuarcılık
25.08.2021 27.08.2021 Tarım 5. Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı Pullman Hotel  Turab Fuarcılık
26.08.2021 29.08.2021 Pet Pet Show - Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
26.08.2021 29.08.2021 Tarım ve Hayvancılık Yozgat 11. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Yozgat Kapalı Fuar Alanı Kobi Fuarcılık
26.08.2021 29.08.2021 Çiçekçilik Florist 2021 Her Türlü Bitki, Çiçekçilik, Peyzaj, Bahçe Ekipmanları   İstanbul Fuar Merkezi  Pozitif Fuarcılık
31.08.2021 04.09.2021 Metal “MAKTEK AVRASYA 2021 7. Takım Tezgahları, Metal-Sac İşleme  Fuarı” Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
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BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON
 20.03.2021 21.03.2021 Kozmetik Cosmetica Hannover: Tırnak bakımı, güneş ürünleri, saç boyası Fuarı Hannover Cosmetica
 20.03.2021 22.03.2021 Kozmetik ESTETIKA : Kozmetik ve Güzellik Fuarı Brüksel IJV-IFAS
 21.03.2021 23.03.2021 Gıda PROWEIN : Uluslararası şarap Ticaret Fuarı Düsseldorf Messe dusseldorf 
 22.03.2021 26.03.2021 Havalandırma ISH : Isıtma, Sogutma ve Havalandırma Fuarı Frankfurt Frankfurt Messe
 22.03.2021 24.03.2021 Gıda IFE : Londra Gıda Fuarı Londra Fresh RM
 23.03.2021 26.03.2021 Elektrik Elektronik ISC West : Uluslararası Güvenlik Konferansı ve Fuarı Las Vegas Reed Exhibitions
 23.03.2021 26.03.2021 Gıda Anuga Food Tech : Uluslararası Yiyecek Teknoloji Fuarı Köln Koelnmesse
 23.03.2021 25.03.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii European Coatings SHOW : Boya Hammaddeleri ve Kaplama Fuarı Nurnberg Nürnberg Messe
 24.03.2021 26.03.2021 Gıda EUROGASTRO : Gastronomi Endüstri Fuarı Varsova MT Targi
 24.03.2021 26.03.2021 Halı-Zemin Kaplama Domotex Shanghai : Yer döşeme ve Halı Fuarı Şangay Hannofer Fair Turkey
 28.03.2021 31.03.2021 Mobilya Dekorasyon Interzum Guangzhou : Uluslararası Mobilya Üretim ve Teknoloji Fuarı Guangzhou Koeln Messe
 29.03.2021 31.03.2021 Tarım Hayvancılık EuroTier Middle East : Tarım Hayvancılık Teknoloji Fuarı Abu Dhabi DLG
 30.03.2021 01.04.2021 Deri Fashion Accesior : Moda Aksesuarları Fuarı Hong Kong APLF
 30.03.2021 01.04.2021 Deri, Ayakkabı ve Kürk APFL LEATHER Hong Kong : Uluslararası Hong Kong Deri Fuarı Hong Kong Informa Markets
 01.04.2021 03.04.2021 Elektrik  Led + Neon + Sign Aydınlatma, Dijital Baskı Teknikleri ve Reklamcılık Fuarı Shenzhen Trust Exhibition
 02.04.2021 11.04.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii New York Auto Show : New York Uluslararası Otomobil Fuarı New York Greater
 05.04.2021 08.04.2021 Moda Morocco FAshion Tex : 6.Fas Uluslararası Tekstil ve Aksesuarları Fuarı Kazablanka CICEC Pyramids Fuarcılık
 05.04.2021 08.04.2021 Tekstil Morocco Fashion & Tex: Moda, Hazır Giyim, Tekstil, Kumaş Fuarı Kazablanka Pyramids Fuarcılık
 12.04.2021 16.04.2021 Makina ve Teknik Hannover Messe : Uluslararası Sanayi Fuarı Hannover Hannover Messe
 13.04.2021 16.04.2021 Elektrik Elektronik PROLIGHT+SOUND: Müzik Aletleri, Müzik Yazılım, Bilgisayar Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
 13.04.2021 15.04.2021 Havacılık Aircraft Interiors Expo : Havacılık Fuarı Hamburg Reed Exhibitions
 13.04.2021 18.04.2021 Mobilya I Saloni Milano Mobilya Fuarı : Uluslararası Mobilya Fuarı Milano Salone del Mobile
 13.04.2021 18.04.2021 Mobilya Dekorasyon Salone Del Complemento Darredo : Uluslararası Mobilya Aksesuarları Fuarı Milano Salone del Mobile
 13.04.2021 16.04.2021 Plastik Kauçuk ChinaPlas 2021 : Çin Plastik ve Kauçuk Endüstrisi Fuarı Shenzhen Adsale 
 14.04.2021 16.04.2021 Elektrik Elektronik Electronica China: Uluslararası Elektronik Bileşenler Fuarı Şangay Messe Munchen
 14.04.2021 18.04.2021 Elektrik Elektronik Nepcon Microelektronics : Çin Mikro Elektronik Fuarı Şangay Reed Exhibitions
 15.04.2021 19.04.2021 Ticaret ICECF-China Import and Export Fair İthal ve Ihraç Malları Fuarı Guangzhou ICECF
 18.04.2021 19.04.2021 Gıda Natural & Organic Products Europe: İngiliz Organik Üretim Endüsrisi Aktivitesi Londra Diversified
 20.04.2021 22.04.2021 Gıda World Food Warsaw : 7. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Varsova Expo Global Fuarcilik 
 20.04.2021 28.04.2021 Kağıt, Matbaa ve Etiket DRUPA : Baskı ve Media Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf
 20.04.2021 21.04.2021 Lojistik Depolama TOC Asia : Ulaşım ve Lojistik Fuarı Singapur SIPGx
 20.04.2021 22.04.2021 Medika MEDTEC Europe : Teknoloji, Ekipman, Tıbbi cihazlar Fuarı Nurnberg UBM
 20.04.2021 22.04.2021 Su Teknolojisi IFAT CHINA : Su teknolojisi, Atıklar ve Atık su Fuarı Şangay Messe Munchen
 21.04.2021 23.04.2021 Gıda AnuFood China : Shenzhen Uluslararası Gıda Fuarı Shenzhen Koeln Messe
 21.04.2021 23.04.2021 Yangın ve Güvenlik SECUTECH EXPO : Güvenlik Fuarı Taipei Messe Frankfurt
 22.04.2021 24.04.2021 Medika Arablab : Uluslararası Laboratuar Teknolojisi Fuarı Dubai The Arablab
 22.04.2021 25.04.2021 Medika COSMOFARMA : Uluslararası Sağlık, Sağlık urünleri Fuarı Bologna SoGeCos S.p.A
	23.04.2021	 27.04.2021	 Ticaret	 ICECF-China Import and Export Fair : 129.Çin İthal ve İhraç Malları Fuarı  Guangzhou ICECF
 27.04.2021 30.04.2021 Gıda Bakery China : Çin Fırıncılık ve Şekerleme Fuarı Şangay Reedexpo
 27.04.2021 30.04.2021 Hediyelik Eşya Gifts & Premiums : Hediyelik Eşya ve Ev Ürünleri Fuarı Hong Kong HKTDC
 27.04.2021 30.04.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii Innotrans 2021: Uluslararası Demiryolu Teknolojileri Fuarı Berlin Messe Berlin
 27.04.2021 29.04.2021 Su Ürünleri ESE 2021 : Avrupa Su Ürünleri Fuarı Barcelona Euro Seafood
 30.04.2021 05.05.2021 Ticaret ICECF-China Import and Export Fair : 129.Çin İthal ve İhraç Mallari Fuarı  Guangzhou ICECF
 03.05.2021 05.05.2021 Medika Medical Fair : Çin - Hong Kong Medikal Ekipmanları Fuarı Hong Kong HKTDC
 04.05.2021 07.05.2021 Ambalaj Ipack - Ima : Plastik Ambalaj Fuarı Milano Ipack Ima
 04.05.2021  06.05.2021 Elektrik Elektronik PCIM (Europe) : Uluslararası Güç Elektroniği, Konferansı ve Fuarı Nürnberg Mesago Messe
 04.05.2021 07.05.2021 Ev Tekstili HEIMTEXTIL : Uluslararası Ev Tekstil Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
 04.05.2021 06.05.2021 Gıda MACFRUT : Uluslararası Meyve ve Sebze Teknolojileri Fuarı Rimini Cesena Fiera
 04.05.2021 06.05.2021 Makina ve Teknik FabTech Mexico : Meksika Metal işleme Endüstrisi Fuarı Mexico City Cintermex
 04.05.2021 06.05.2021 Medika BIOTECHNICA : Uluslararası Bio Teknoloji Fuarı Hannover Deutsche Messe
 04.05.2021 07.05.2021 Mobilya Interzum Koln : Mobilya üretimi ve Ahşap işçiliği Fuarı Köln Koelnmesse
 04.05.2021 07.05.2021 Plastik Kauçuk Plast Milano : Plastik ve Kauçuk Endüstrisi Fuarı Milano Promaplast
 04.05.2021 06.05.2021 Tekstil HD Hospitality EXPO : Otel Ekipmanları Fuarı Las Vegas - Mandalay HdExpo
 04.05.2021 07.05.2021 Tekstil Techtextil + Material Vision : Tekstil ve Makineleri Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
 10.05.2021 14.05.2021 Ahşap Makinaları LignaPLUS : Orman Urünleri ve Ağaç İşleme Makinaları Fuarı Hannover LignaPlus
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 10.05.2021 14.05.2021 Elektrik Elektronik EDS - Electronic Distribution Show : Elektrik Malzemeleri Fuarı Las Vegas Electronic Components
 10.05.2021 12.05.2021 Makina ve Teknik FLOWEXPO : Uluslararası Vanalar, Boru hatları Fuarı Guangzhou Flow Expo 
 12.05.2021 14.05.2021 Enerji Isı ve Havalandırma ISH China & CIHE : Çin Uluslararası Isıtma, Havalandırma Fuarı Beijing Messe Frankfurt
 12.05.2021 14.05.2021 Gıda BioFach China : Şangay Organik Ürün Fuarı Şangay Nurnberg Messe
 13.05.2021 15.05.2021 Kuyumculuk Jewellery Kobe : 24.Uluslararası Kobe Kuyumculuk Fuarı KOBE IJK - Reed Exhibitons
 15.05.2021 16.05.2021 Kozmetik BEAUTY FORUM : Uluslararası Profesyonel Kozmetik Fuarı Varsova TARGI
 17.05.2021 20.05.2021 Endüstriyel Ekipman Hostelco : Restoran Ekipmanları Fuarı Barselona Fira de Barcelona
 18.05.2021 20.05.2021 Ambalaj Propak East Africa : Ambalaj, Baskı ve Plastik Fuarı Nairobi Montgomery Eco
 18.05.2021 21.05.2021 Elektrik Elektronik Photokina : Fotoğrafçılık Fuarı Köln Koeln Messe
 18.05.2021 20.05.2021 Makina ve Teknik Aluminium Düsseldorf 2020: Uluslararası Alüminyum Sanayi Fuarı Düsseldorf Messe Dusseldorf
 18.05.2021 21.05.2021 Mermer Xiamen Stone : Çin - Xiamen Uluslararası Mermer ve Taş Fuarı Xiamen Jinhongxin
 18.05.2021 20.05.2021 Yangın ve Güvenlik IFSEC 2021 : Güvenlik Fuarı Londra UBM
 19.05.2021 20.05.2021 Boya ve Kimyasal Chemspec Europe : Genel ve Özellikli Kimyasallar Fuarı Köln Mackbrooks
 19.05.2021 22.05.2021 Yapı İnşaat Erbil Building 2021 : 12.Uluslararası Yapı İnşaat Fuarı Erbil Pyramids Fuarcılık 
 20.05.2021 23.05.2021 Yapı İnşaat SIMA - Salon Inmobiliario de Madrid : Emlak Fuarı Madrid Planner Reed
 24.05.2021 28.05.2021 Makina ve Teknik Metallo Obrabotka : 21. Metal İşleme Endüstrisi Fuarı Moskova Messe Düsseldorf 
 26.05.2021 29.05.2021 Yapı İnşaat Erbil Building : 13. Erbil uluslararası yapı-inşaat, ve mermer Fuarı Erbil Pyramids Fuarcilik
 28.05.2021 30.05.2021 Kozmetik Beauty International : Uluslararası Güzellik ve Kozmetik Endüstrisi Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf
 30.05.2021 01.06.2021 Spor SPOGA & GAFA : Uluslararası Spor, Kamp ve Bahçe Hayatı Fuarı Köln Koeln Messe
 31.05.2021 03.06.2021 Deri Ayakkabı Shoes & Leather Guangzhou : 30.Ayakkabı ve Deri Fuarı Guangzhou Top Repute
 31.05.2021 02.06.2021 Endüstriyel Ekipman THE HOTEL SHOW : Uluslararası Otel Ekipmanları Fuarı Dubai DMG
 31.05.2021 02.06.2021 Kırtasiye Workspace Dubai : Ofis Malzemeleri, Donanımı Fuarı Dubai DMG
 31.05.2021 02.06.2021 Mobilya DUBAI INDEX 2021 : Ev Dekorasyon Fuarı Dubai Index Expo
 01.06.2021 03.06.2021 Plastik Kauçuk Jec Europe : Kompozit hammaddeleri, Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Paris JEC
 02.06.2021 04.06.2021 Su Teknolojisi Aquatech China : Su Teknolojisi Fuarı ve Konferansı Şangay Amsterdam RAI
 04.06.2021 06.06.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii AUTOMECHANICS 2021 : Uluslar arası Otomotiv Yedek parça Fuarı Riga BT1
 05.06.2021 07.06.2021 Optik Mido : Uluslararası Optik ve Teknolojileri Fuarı Milano EFOP
 07.06.2021 09.06.2021 Tarım Hayvancılık EuroTier Middle East : Tarım Hayvancılık Teknoloji Fuarı Abu Dhabi DLG
 07.06.2021 10.06.2021 Yapı İnşaat MIPIM : Uluslararası Emlak Fuarı Cannes MipimWorld
 08.06.2021 10.06.2021 Elektrik Elektronik ANGA COM : Uluslararasi Kablo Teknolojisi ve Multimedia Fuarı Köln Koeln Messe
 08.06.2021 10.06.2021 Makina ve Teknik FabTech Mexico : Meksika Metal işleme Endüstrisi Fuarı Mexico City Cintermex
 09.06.2021 12.06.2021 Elektrik Elektronik Guangzhou Lighting : Guangzhou Aydınlatma Fuarı Guangzhou Messe Frankfurt
 10.06.2021 12.06.2021 Ambalaj Agro Pack Özbekistan : Uluslararası Gıda Ambalaj ve Tarım Fuarı Taşkent Sofuar Fuarcılık
 10.06.2021 12.06.2021 Turizm GITF : Guangzhou International Travel Fair Guangzhou Deutsche Messe
 12.06.2021 16.06.2021 Tekstil Makinaları ITMA ASIA + CITME : Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarı Şangay VDMA
 12.06.2021 14.07.2021 Yangın ve Güvenlik Safety And Health : İş güvenliği Fuarı Londra UBM
 14.06.2021 16.06.2021 Elektrik Elektronik Middle East Electricity : Ortadoğu Enerji Sanayi Fuarı Dubai Iirme Expo
 15.06.2021 18.06.2021 Ticaret Glasstec: Cam üretimi, Hizmet teklifleri, Çevre koruma teknoloji Fuarı Düsseldorf Messe Dusseldorf
 16.06.2021 19.06.2021 Ambalaj ProPak Asia 2021 : 29.Paketleme ve Gıda İşleme Fuarı Bangkok BITEC
 16.06.2021 18.06.2021 Mermer StonExpo/Mamomacc Americas : Mermer ve Doğal taş Fuarı Las Vegas Hanley Wood
 16.06.2021 19.06.2021 Tarım Hayvancılık Fieldays : New Zealand Uluslararası Tarım Fuarı Mystery Creek Fieldays
 17.06.2021 19.06.2021 Dental International Expodental : Dişçilik Ekipmanları ve Teknolojisi Rimini Fiera Rimini
 17.06.2021 19.06.2021 Elektrik Elektronik E- POWER 2021 : Uluslararası Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği Fuarı Şangay Ronco Expo
 17.06.2021 20.06.2021 Turizm ITE Hongkong 2021 : 34. Hong Kong Uluslararası Turizm Fuarı Hong Kong TKS Exhibition
 21.06.2021 24.06.2021 Medika Arab Health : Medikal ve Sağlık Fuarı Dubai İnforma
 22.06.2021 24.06.2021 Kağıt, Matbaa ve Etiket ICE Europe : Uluslararası Rafine Kağıt ve Kağıt İşleme Dönüşüm Fuarı Münih Nimble shows Media
 22.06.2021 25.06.2021 Medika COSMOFARMA : Uluslararası Sağlık, Sağlık Ürünleri Fuarı Bologna SoGeCos S.p.A
 23.06.2021 25.06.2021 Ambalaj ProPak China 2021 : Ambalaj ve Gıda İşleme Fuarı Şangay CIE
 23.06.2021 26.06.2021 Ambalaj TAIPEI Pack 2021 : Taipei Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı Taipei TAITRA
 23.06.2021 26.06.2021 Gıda Food Taipei : Taipei Uluslararası Gıda Fuarı Taipei TAITRA
 23.06.2021 25.06.2021 Havacılık Indo Livestock 2021 : Endonezya Uluslararası Hayvancılık ve Yem Sanayi Fuarı Jakarta Merebo
 24.06.2021 27.06.2021 Kuyumculuk Jewellery & Gem : Asya Mücevher Modası ve Aksesuarları Fuarı Hong Kong CMP Asia
 24.06.2021 27.06.2021 Spor Fibo Koln : Uluslararasi Fitness, Wellness ve Sağlık Fuarı Köln Reed Expo
 29.06.2021 01.07.2021 Dental AEEDC Dubai : Diş Konferansı ve Arap Diş Sergisi Dubai Index Holding
 29.06.2021 01.07.2021 Otomasyon Industrial Automation MDA Shenzhen : Shenzhen Endüstriyel Otomasyon Fuarı Shenzhen Hannover Messe
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 01.07.2021 03.07.2021 Medika Medicare Taiwan : Taiwan Medikal ve Sağlık Fuarı Taipei Taitra
 05.07.2021 07.07.2021 Deri Fashion Accesior : Moda Aksesuarlari Fuarı Hong Kong APLF
 05.07.2021 07.05.2021 Deri, Ayakkabı ve Kürk APFL LEATHER Hong Kong : Uluslararası Hong Kong Deri Fuarı Hong Kong Informa Markets
 05.07.2021 08.07.2021 Tekstil TEXWORLD : Tekstil, kumaş ve ev tekstili Fuarı Paris Messe Frankfurt
 07.07.2021 09.07.2021 Makina ve Teknik Aluminium Shanghai China : Çin Uluslararası Alüminyum Sanayi Fuarı Şangay Reed Expo
 07.07.2021 09.07.2021 Yapı İnşaat BuildTech Asia : Uluslararası Yapı ve Inşaat Fuarı Singapur Sphere
 08.07.2021 11.07.2021 Kuyumculuk Singapore Jewellery : Singapur Uluslararası Mücevher Fuarı Marina Bay Sans CEMS
 12.07.2021 14.07.2021 Yangın ve Güvenlik IFSEC 2021 : Güvenlik Fuarı Londra UBM
 14.07.2021 17.07.2021 Ambalaj Sino Folding Carton : Cin Karton Uretim Fuarı Guangdong Reed Exhibitions
 14.07.2021 16.07.2021 Deri Ayakkabı Shoes Leather Vietnam : Vietnam Uluslararası Ayakkabı ve Deri Fuarı Ho Chi Minh Lefaso Vietnam
 14.07.2021 16.07.2021 Enerji Isı ve Havalandırma INTERSOLAR : Solar Enerji Fuari Long Beach, CA Solar Promotion
 14.07.2021 17.07.2021 Kagıt, Matbaa ve Etiket Sino Corrrugated : Oluklu Mukavva ve Karton Ambalaj Fuarı Şangay Reed Huayin
 14.07.2021 16.07.2021 Medika CBME China : Bebek Ürünleri Fuarı Şangay UBM
 15.07.2021 17.07.2021 Elektrik Elektronik CEF : Uluslararası Çin Elektronik Fuarı Chengdu CEF
 19.07.2021 21.07.2021 Elektrik Elektronik ISC West : Uluslararası Güvenlik Konferansı ve Fuarı Las Vegas Reed Exhibitions
 20.07.2021 22.07.2021 Tekstil Texworld USA : Kumaş Fuarı New York Messefrankfurt
 21.07.2021 24.07.2021 Reklam APPPEXPO Shanghai : Çin Dijital Baskı Endüstrisi Fuarı Şangay Appp Expo
 26.07.2021 29.07.2021 Hediyelik Eşya Gifts & Premiums : Hediyelik Eşya ve Ev Ürünleri Fuarı Hong Kong HKTDC
 08.08.2021 10.08.2021 Tekstil Chicago Collective : Erkek Hazır Giyim Fuarı Sikago MMPI
 12.08.2021 16.08.2021 Gıda Food Expo : Gıda Fuarı Hong Kong HKTDC
 13.08.2021 15.08.2021 Medika CHINA - HOSPEQ : Medikal Ekipmalar Fuarı Pekin Ihec
 20.08.2021 29.08.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii New York Auto Show : New York Uluslararası Otomobil Fuarı New York Greater
 21.08.2021 23.08.2021 Deri Ayakkabı KABO : Uluslararası Ayakkabı ve Deri Fuarı Brno Veletrhy Brno
 23.08.2021 26.08.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii MIMS Automechanika Moskow : Uluslararası Otomobil, Ticari 	
   araçlar, yedek parça, otomotiv parçaları, ekipman ve araç Bakım Fuarı Moskova ITE MF Expo
 23.08.2021 25.08.2021 Tekstil Techtextil North America : Tekstil, Tekstil Makinaları ve Ev Tekstili Fuarı Raleigh, North Carolina Messe Frankfurt
 24.08.2021 27.08.2021 Mermer Cachoiro Stone : Uluslararası Mermer ve Granit Fuarı Espírito Santo Milanez & Milaneze
 24.08.2021 26.08.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii AUTOCOMPLEX : 27.Ticari Araçlar , İstasyon Kurulumu 	
   ve Servis Malzemeleri Fuarı Moskova ACS Expo
 24.08.2021 25.08.2021 Tekstil HD Hospitality EXPO : Otel Ekipmanları Fuarı Las Vegas - Mandalay HdExpo
 25.08.2021 29.08.2021 Bilgisayar GAMESCOM : Köln Dijital Oyun Fuarı Koln Koln Messe
 25.08.2021 27.08.2021 Boya ve Kimyasal CIPPE 2021 : Uluslararası Petrol, Kimya teknoloji ve Ekipmanları Fuarı Şangay UFI
 25.08.2021 27.08.2021 Ev Tekstili Intertextile Shangai : Şangay Ev Tekstil Fuari Şangay Messe Frankfurt
 25.08.2021 27.08.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii IIBT : Oto Yedek parça,Ticari Araç, otomotiv Fuarı Jakarta PT. Global Expo
 25.08.2021 27.08.2021 Tekstil Yarn Expo Autumn : Uluslararası Çin Iplik Fuarı Şangay Messe Frankfurt
 27.08.2021 29.08.2021 Deri, Ayakkabı ve Kürk All China Shoe - Tech : Uluslararası Ayakkabi Makina ve Hammadde Fuarı Wenzhou Donnor Expo
 27.08.2021 29.08.2021 Deri, Ayakkabı ve Kürk Leather & Shoe-Tech Wenzhou : Çin (Wenzhou) Uluslararası 	
   Deri, Ayakkabı Malzemeleri ve Ayakkabı Makineleri Fuarı Wenzhou Donnor Expo
 27.08.2021 05.09.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii Caravan Salon : Uluslararasi Karavan Fuarı Düsseldorf Messe Düsseldorf
 27.08.2021 29.08.2021 Tekstil Hong Kong Wedding : Düğün modası, Bayramlık moda, Düğün ihtiyaçları Fuarı Hong Kong HKAE
 30.08.2021 02.09.2021 Elektrik Elektronik EDS - Electronic Distribution Show : Elektrik Malzemeleri ve 	
   Ekipmanları, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fuarı Las Vegas Electronic Components
 30.08.2021 02.09.2021 Enerji Isı ve Havalandırma ISH + Cihe : Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Fuarı Şangay Messe Frankfurt
 31.08.2021 02.09.2021 Deri All China Leather Exhibition : Deri ürünleri, Deri giyim, Kimyasal 	
   ve Boyalar, Deri Ayakkabi Fuari, Deri işleme Araçları Şangay APLF
 31.08.2021 02.09.2021 Deri Ayakkabı CIFF + Moda Shanghai : Ayakkabı ve Ayakkabı Moda Fuarı Şangay APLF
 31.08.2021 02.09.2021 Elektrik Elektronik PCIM (Europe) : Uluslararası Güç Elektroniği, Konferansı ve Fuari Nürnberg Mesago Messe
 31.08.2021 02.09.2021 Enerji Isı ve Havalandırma ISH Shanghai & CIHE : Uluslararası Isıtma, Havalandırma Fuarı Sangay Messe Frankfurt
 31.08.2021 02.09.2021 Havacılık Aircraft Interiors Expo : Havacılık Fuarı Hamburg Reed Exhibitions
 31.08.2021 02.09.2021 Tekstil SpinExpo : İplik Fuarı Şangay Spin Expo
 31.08.2021 02.08.2021 Yapı İnşaat Concrete Show South America : Uluslararası Latin Amerika 	
   Çimento&Beton Teknolojileri Fuarı Sao Paulo UBM Sienna
01.09.2021 04.09.2021 Bisiklet EUROBIKE : Uluslararası Bisiklet Fuarı Friedrichshafen Messe Friedrichshafen
01.09.2021 03.09.2021 Gıda EUROGASTRO : Gastronomi Endüstri Fuarı Varşova MT Targi
01.09.2021 03.08.2021 Kuyumculuk Japan Jewellery Fair : Japonya Mücevher Fuarı Tokyo UBM As
01.09.2021 03.09.2021 Medika Fime : Amerika Sağlık Fuarı Miami Beach Center FIME
01.09.2021 03.09.2021 Medika MEDTEC China : Çin Medikal Teknoloji Fuarı Şangay UBM Asia
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Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti 

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

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

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

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

2021 8.8718 8.9420

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2005 yılından itibaren üretici fiyat artışlarını göstermektedir.)

Kaynak: TUİK
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