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TAKVİMİ

Varank, Faz-1  

aşamasındaki   

VLP aşısına  

gönüllü oldu

Bünyesindeki 14 ilaç fabrikasıyla dikkat 
çeken Çerkezköy OSB, Covid-19’a karşı 
mücadelede önemli bir aşı üretim 
merkezi olma konumunda. Erciyes 
Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı ve Koçak 
Farma’nın aşısı ÇOSB’de üretilecek.

Rusya ile Sputnik V aşısının Türkiye’deki  
üretimi için resmi olarak anlaşan  Viscoran  
İlaç, üretimi ÇOSB katılımcısı CinnaGen’de 
yapacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda 
Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi.
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Covid-19 Kurtuluş Savaşı’na bizden de katkı

Kimilerine göre global çapta çok hızlı  
bir aşı harekatı yapılıyor. Bana göre 
olması gerekenden çok daha yavaş…

Çünkü ben Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
yaptığım Çerkezköy OSB’nin bir ilaç üretim  
üssü olarak ileri teknolojisine, yoğun  
AR-GE çalışmalarına, mükemmel tesislerindeki 
modern üretim yeteneklerine yakından tanığım. 
Benzerlerinin de dünyanın dört bir yanında 
sağlık adına durmaksızın çalıştıklarını biliyorum. 
Bu nedenle, içimde hep ‘bu fabrikalarımızdan 
koronavirüsü alt edecek ilaç, aşı,  
çözüm bulunacaktır” umudunu taşıdım.

ÇOSB adına yanılmadığımı sevinerek bir kez 
daha anladım. Sevincimin birinci nedeni, Sağlık 
Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın Rusya’nın 
Covid-19 aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de 
üretileceğini açıklaması. Acil Kullanım İzni de 
alan Sputnik V, bölgemizin katılımcılarından 
CinnaGen İlaç Fabrikasında üretilecek. Kısa 
bir süre sonra Çerkezköy OSB’den TIR’lar 
Türkiye’ye şifa dağıtmak üzere yola çıkacak.

Sadece bu mu? Değil elbette.  
Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği  
Faz 2 aşamasını tamamlayıp Faz 3 için 
başvuran aşı muhtemelen başarılı olacak ve 
seri üretimi de ÇOSB’nin katılımcılarından  
Koçak Farma İlaç Fabrikasında yapılacak.

Koçak Farma firmamızdan yine çok önemli 
bir çalışma daha bekliyoruz. Kendi tesislerinde 
gece-gündüz çalışarak geliştirdikleri aşı adayı 
da Faz 1 aşamasını tamamlamak üzere. Koçak 
Farma’nın da yerli aşıyla ilgili olarak sonbaharda 
acil kullanım izni alabilmesini bekliyorum.

Kısacası ülkemizin şifa umudu sağlık 
tesislerimiz ile Çerkezköy’den Türkiye’ye aydınlık 

günlerin müjdesini coşkuyla göndereceğiz.
Elbette biz ağır pandemi koşullarında bile  

hiç durmadan üreterek mucizeler yaratmaya 
devam ettik. Bakın OSB’lerimizdeki  
elektrik tüketimi yılın ilk çeyreğinde  
yüzde 8 oranında artmış. Bu önemli bir  
gösterge ve söylediklerimizin kanıtı niteliğinde.

Dünya çapında tedarik zincirinin kırıldığı, 
malını göndermek isteyenlerin konteyner 
bulamadığı, yüksek navlun ve emtialardaki  
akıl almaz artışlarla maliyetlerin füze gibi 
yükseldiği bir dönemde, 2021’in ilk çeyreğinde 
geçen yıl 42.6 milyar dolar olan ihracat  
yüzde 17.3 artışla 50 milyar dolara yükselmiş.

Tabii bunun nasıl gerçekleştiğini bize sormalı-
sınız. Üretim ve ihracat kahramanları, Türkiye’nin 
dış pazarlarını elinde tutabilmek için bir çok feda-
karlık yaparak yollarına devam ediyorlar.

Bu dengeyi tutturup daha büyük  
olumsuzluklar yaşamamak için de bazı 
taleplerde bulunmak son derece doğal bir 
hakkımız. Sanayicilerimiz, tam kapanma 
dönemi ve sonrasında  vergi ve SGK prim 
ödemelerinin makul bir süre ertelenmesini istiyor. 
Faizlerin bu denli yüksek, kur hareketliliğinin 
bu kadar fazla olduğu, dolayısıyla öngörüde 
bulunmanın bu kadar güç olduğu bir dönemde 
sanayimizin uygun koşullarla finansman 
ihtiyacının karşılanması için KGF teminatlı 
kredi mekanizması ivedilikle tekrar uygulamaya 
alınmalıdır. Önceki taleplerimizi hızla dikkate 
alan ekonomi yönetimimizin bu talepleri de 
karşılıksız bırakmayacağını düşünüyorum.

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

Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

EYÜP SÖZDİNLER

BAŞYAZI



 

Genel Yayın Müdürü

ARİF ESEN

EDİTÖRDEN

Covid-19’a karşı aşı üretimi ve çalışmaları 
hakkında bilinmesi gereken her şey

Global Sanayici dergisinin bu sayısı da 
aydınlatıcı yeni gelişmeler, analizler  
ve değerlendirmelerle dopdolu.

Bütün dünyayı saran Covid-19 salgını Türkiye’de 
de yayılmayı ve can almayı sürdürüyor. Salgına 
karşı geliştirilen ve tıbbın hizmetine sunulan aşılar 
var. Türkiye, Çin Sinovac ve  Alman BioNTech 
aşıları ithal edilerek kullanmaya başladı. Sırada 
Rusya’nın Sputnik V aşısı var. Rusya ile anlaşan 
Viscoran İlaç firması önce aşıları ithal edecek, 
ardından Çerkezköy OSB’de kurulu CinnaGen 
İlaç’ta Sputnik V aşıları üretilecek. CinnaGen İlaç 
CEO’su Ferhat Farşi, “Gerekli teknolojik transferleri 
yaptık. İzinler ve ilaç üzerinde analizler tamamlanır 
tamamlanmaz üretime geçeceğiz. Yaz aylarında 
Sputnik V aşısını kullanıma sunarız” dedi. “Aşı 
Dosyası” başlıklı haberimizde Türkiye’de yerli 
aşı çalışmalarını da ayrıntılı bir şekilde ele alıp 
irdeledik. Faz-2 aşamasını tamamlayan  
Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı adayı  
Faz-3 aşaması için Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. 
Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Çalış, “Faz-3 aşamasında biz de Sinovac 
aşısına tanınan ‘acil kullanım hakkı’ için gerekli 
başvuruları yapacağız” dedi. Erciyes aşısı,  
ÇOSB katılımcısı Koçak Farma İlaç’ta üretilecek. 
Diğer yerli aşı adaylarından biri Koçak Farma’nın 
Faz-1 aşamasındaki çalışması. Koçak Farma  
İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. CEO’su Uzman Dr. 
Hakan Koçak, “Covid-19’a karşı geliştirdiğimiz 
yerli aşıyı sonbahar aylarında tıp dünyasının 
kullanımına vermeyi planlıyoruz” dedi.  
Faz-1 aşamasındaki diğer bir aşı adayı da 
TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu tarafından 
geliştirilmeye çalışılan VLP aşı. Dünya  
Sağlık Örgütü listesinde yer alana yerel aşı 
çalışmaları hangileri, hangi aşamadalar?  

14 fabrikasıyla zaten bir ilaç üssü olan Çerkezköy 
OSB kapağımıza da taşıdığımız gibi “Covid-19’a 
karşı aşı üssü” konumuna geldi. Pandeminin dünya 
ekonomilerini nasıl etkileyeceğini NKÜ Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ümit İzmen Yardımcı ve Koç 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Çakmaklı’ya 
sorduk. Ayrıntılar “Aşı Dosya”mızda.

ÇOSB 19’uncu Genel Kurulu büyük bir özenle 
pandemi koşullarına uygun bir şekilde yapıldı. 
Katılımcılar oybirliğiyle Eyüp Sözdinler yönetimine 
destek ve güvenlerini bir kez daha gösterdiler.

Aşılama takviminde sanayi sektörüne haksızlık ya-
pıldığını belirten İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayicinin vergi ve SGK 
prim ödemeleri ertelensin” çağrısında bulundu. UTİ-
KAD Yönetim Kurulu üyesi Cihan Özkal, dış ticarette 
yaşanan konteyner sıkıntısına dikkat çekerek “Türkiye 
dünya çapında bir konteyner hattı kurmalı” dedi.

Son günlerde dolandırıcılık olaylarıyla gündeme 
oturan kripto paraları mercek altına aldık. “Kripto 
para nedir, ne değildir” başlığı altında merak edilen 
her şeyi KPMG Fintech Sektör Lideri Sinem  
Cantürk ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi  
Doç. Dr. Cem Barlas Arslan’a sizler için sorduk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son Müsteşarı 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk’le, yaşanabilir akıllı  
kentleri, yeşil üretimi ve sürdürülebilir yaşam 
döngüsünü el aldık, önerilerini dile getirdik. 
Prof. Dr. Öztürk’ün aydınlatıcı bilgilendirmeleri 
sayfalarımızda. Avukat Gizem Tan’la Kişisel  
Verilerin Korunması Kanunu’nu inceledik.

‘İçimizden Biri’ köşemizde bu sayımızda  
Akplas Plastik Kalıp A.Ş. Yönetim Kurulu  
Başkanı Mustafa Böyet’i ağırladık.

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

Eskilerden ve şimdilerde etkinliğiniz büyüme 
hedefiyle ölçülürdü. Ülkeler büyüme hedefi 
sıralamasına göre değerlendirilirdi. Şimdi ve 

gelecekte böyle olmayacak. Olmayacağı son  
dönemde neredeyse kesinleşti. Artık iklim, karbon  
gibi yeşil hedeflerle öne geçip ya da geride kalınacak.

Ticaret yeşile göre şekillenecek. Yatırım yeşile 
göre desteklenecek. Yeşil olmazsa olmazımız olacak. 
Yeşilin başkenti Avrupa… Avrupa’ya son olarak ABD 
Başkanı Joe Biden  da destek verdi. İklim Zirvesi 
düzenledi. Böylece yeşil hat daha da güçlendi. Türkiye 
gibi ihracatının yarısını Avrupa’ya yapan bir ülke yeşil 
gelişmelerin tam da göbeğinde olmak durumunda. 
Üretimini yeşile göre şekillendirmeli. Yeşil Mutabakat 
olarak anılan sistemin bütün gereklerini herkesten 
önce yerine getirmeli. Sivil toplum buna hazır… 
Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları  
Derneği (SEFiA) Direktörü Bengisu Özenç Türkiye’nin, 
dünyadaki iklim politikalarının belirlenmesinde lider 
ülkeler arasında olmasının önemli olduğunu belirtiyor. 

TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler 
Bölüm Başkanı Ceren Pınar Gayretli, “Türkiye’nin  
bir an önce Paris İklim Anlaşması’nı onaylayıp,  
iklim hedeflerini güçlendirerek küresel çalışmaların 
liderleri arasında yer almasını talep ediyoruz” diyor.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi özel sektör 
gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve hazırlanıyor… 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Başkanı 
Eyüp Sözdinler bir ilki hayata geçirme hazırlığını 
yapıyor. ÇOSB, bünyesindeki firmalara yenilenebilir 
kaynaklardan üretilen enerjiyi kullanma imkanı 
sunmaya hazırlanıyor.

Bu Avrupa ile daha  
kolay, daha çok ticaretin 
önünü açmak demek…  
Bu geleceğin OSB’si olmayı 
hedeflemek demek.

Bu konuda en önemli 
çalışmayı Şükrü 
Ünlütürk’ün başında 
bulunduğu Hedefler İçin 
İş Dünyası Platformu 
yapıyor… Bugüne kadar 
onlarla buluşma, toplantı, 

açıklama yaptılar. Bu defa Türkiye’nin trene zamanında 
binmesi, hatta erkenden hazır olması için yoğun  
gayret içindeler. Ümit Boyner’in kurucu başkanı 
olduğu Platform’da TÜRKONFED, TÜSİAD ve  
UNDP gibi kuruluşlar yer alıyor. Platform  
Ümit Boyner’den sonra iş dünyasının en etkili 
isimlerinden biri olan Şükrü Ünlütürk’e emanet edildi.

Ünlütürk yapılan çalışmalardan  
sonra gelinen noktayı şöyle özetliyor:

- Dünya yeni bir döneme giriyor. Artık gelir dağılımı 
eşitsizliği, kadın meselesi, akıllı kentler, iklim, karbon 
gibi konular herkesin ilgi alanına giriyor. İş dünyası 
bu sürecin tam ortasında. Her şeyi daha yeşile göre 
planlamak durumunda. Artık bankalar yeşile kredi 
veriyor. Kömüre kredi vermiyor. Yeni dönemde bütün 
kent tasarımcıları akıllı kentleri planlıyor. Özetle ekoloji 
olmadan yaşamın da olmayacağı anlaşıldı. Avrupa bu 
hedef için büyük kaynaklar ayırıyor. Yeşil Mutabakata 
götürecek yatırımlar için tam 10 milyar Euro para 
ayrıldı. Mesela biz enerjide kömür kullanıyorduk.  
Bütün arıtma sistemlerimiz var. Ancak vazgeçtik. 
Doğalgaza geçtik. Ancak bu da bildiğiniz gibi ithalata 
dayalı bir enerji bu yüzden güneş santrali kurduk.

Evet Şükrü Ünlütürk’ün tespiti böyle… Bir dünya  
var, ama biz bu tüketim hızıyla 2050’ye kadar  
üç dünya tüketeceğiz. Bu sürdürülebilir bir durum  
değil. Bu yüzden Avrupa Yeşil Mutabakat ilanı yaptı.

Türkiye bu defa bu süreci yakından takip ediyor. 
Hatta yaptığı ataklarla zaman zaman öne geçiyor.  
Temiz enerji yatırımları çok hızla gidiyor. Son dönemde 
Biotrend, Aydem gibi kuruluşlar belki de yeşile olan 

sempati nedeniyle halka açılıyor.
Özellikle Biotrend’in bağlı 

olduğu Doğanlar Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Davut Doğan 
bütün dünyada yenilenebilir enerji 
yatırımları için çalışmalar yapıyor. 
Yaklaşık 4 yıl önce ÇEVKO Genel 
Sekreteri Mete İmer döngüsel 
ekonomiyi anlattığında çok 
anlaşılmamıştı. Şimdi herkes ona 
döngüsel ekonomi anlattırıyor. 
Daha az atık, hatta mümkünse 
sıfır atık hedefler arasına girdi.

YORUM

Ekonomi Gazetecileri  
Derneği Başkanı

Yeşil Mutabakat  
neden önemli?
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin (ÇOSB) 
19’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı 

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

ÇOSB Genel Kurulu, pandemi koşullarına uygun 
tedbirler altında gerçekleşti. Genel Kurula gelen 
sanayiciler HES kodları kontrol edilerek ve ateşleri 
ölçülerek salona alındı. Salondaki oturma düzeni 
de önlemlere uygun şekilde yapıldı. Genel kurul 
toplantısında, yoklama ve açılışın ardından saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Divan Heyeti’nin de 
oluşturulmasıyla gündem maddelerinin görüşülmesine 
geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcilerinin 
gözetiminde gerçekleşen genel kurulda  
Divan Başkanlığına Ahmet Temiroğlu, Divan  
Üyeliklerine Ahmet Çetin ve Yaşar Çalışkan seçildi. 

► OYBİRLİĞİ İLE TAM DESTEK
Genel kurulda tüm maddeler görüşülerek 

oybirliğiyle karara bağlandı. Genel kurulun 
tamamlanmasının ardından söz alan ÇOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, katılımcıların 
yönetimlerine oybirliğiyle verdikleri destek ve 
güvenden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: 
“ÇOSB yönetimi olarak, bugün gerçekleştirdiğimiz 
19’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısına katılımlarınız 
için teşekkür ederim. 1 yılı aşkın süredir yaşamakta 
olduğumuz pandemi bütün insanlığı ve ülkemizi 
ciddi olarak etkilemeye devam ediyor. Kuvvetle 
ümit ediyoruz ki, aşılama 
çalışmaları en kısa sürede 
tamamlanır ve bütün 
insanlık bu sıkıntıları 
aşar. Bu toplantımızda 
yapılan sunumlardan ve 
konuşmalardan da görüldüğü 
üzere, biz tüm ülkemizin 
ve dünyanın geleceği 
hakkında ümitlerimizi 
canlı tutuyoruz, sizlerle 
birlikte üretmeye devam 
ediyoruz. Genel kurulumuza 
katılımınız ve destekleriniz 
için teşekkür ederken, 
katılan tüm misafirlerimize 
ve sanayicilerimize sağlıklı, 
mutlu, huzurlu günler diliyor, 
saygılarımı ve sevgilerimi 
sunuyorum.”

Ç O S B  y ö n e t i m i n e  s a n a y i c i d e n  
oybirliğiyle tam destek

ÇOSB 19’UNCU Olağan Genel KURUL TOPLANTISIGerçekleştİrİldİ

Pandemi koşullarına uygun önlemler 
alınarak gerçekleştirilen ÇOSB 
19’uncu Genel Kurulu’nda konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, “Bir yılı aşkın süredir 
yaşamakta olduğumuz pandemi  
bütün insanlığı ve ülkemizi ciddi 
olarak etkilemeye devam ediyor” dedi.
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Tekirdağ Valiliği ve Çerkezköy 
Kaymakamlığı tarafından, Çerkezköy 

Organize Sanayi Bölgesi’ne (ÇOSB) 
eğitime yaptığı katkılardan dolayı plaket 
verildi. Tekirdağ Valiliğinde yapılan 
törende, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım 
ve Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami 

Abban tarafından ÇOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’e plaket 
verildi. Sözdinler’e, Henateks Boya 
ve Apre San. A.Ş. ve ÇOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak eğitime verdiği 
desteklerden dolayı teşekkür edildi. 
Törende ayrıca ÇOSB’nin katılımcı 

firmalarından; YMS Yurttaş Makine 
San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye, Altek Metal 
San. ve Tic. A.Ş.’ye de eğitime yaptıkları 
katkılardan dolayı plaket verildi.  
Plaket takdim töreninde konuşan  
Vali Yıldırım ve Kaymakam Abban, 
ÇOSB’ye ve sanayicilere teşekkür etti. 

ÇOSB’ye Valilik ve  
Kaymakamlık’tan plaket

45 yıllık birikimiyle çalışmalarını 
sürdüren Çerkezköy Organize 

Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Türkiye’nin  
önde gelen, öncü, yenilikçi ve çevreci 
OSB’si bayrağını daha da yükseğe  
çeken çalışmalara imza atıyor.

Katılımcılarının daha iyi koşullarda, 
katma değeri daha yüksek üretim yapması 
için gerekli her türlü altyapı ve üst yapı 
çalışmalarını aralıksız sürdüren ÇOSB, 
büyümeyle birlikte katılımcılarının artan 
elektrik ihtiyacının kesintisiz ve kaliteli 
olarak karşılanabilmesi için yürütülen 
elektrik tranşesi imalatlarını sürdürüyor. 

Üretim potansiyelini gözler önüne seren 
en önemli kriter olan elektrik tüketiminin 
artması ayrıca ülke ekonomisi için de 
moral oluyor. ÇOSB Yönetimi de artan bu ihtiyacı karşılamak 
için başlattığı imalatlarla katılımcılarından takdir topluyor. 

Çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanacağını 
belirten ÇOSB Bölge Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili 
şu açıklamayı yaptı: “Bölge Müdürlüğümüzün Makine 
ve Enerji Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Elektrik tranşesi 
imalatlarına başlandı. Elektrik tranşesi imalatları sonrasında 

yaklaşık 100.000 metre orta gerilim kablosu çekilerek 
katılımcılarımızın enerji aldığı elektrik hatlarının kapasiteleri 
arttırılacaktır. Çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması 
planlanmaktadır. Ayrıca katılımcılarımızın artan elektrik 
ihtiyacının kesintisiz ve kaliteli olarak karşılanabilmesi 
için, Bölgemiz tarafından işletilen mevcut 67 adet dağıtım 
merkezine ek olarak 2 adet elektrik dağıtım merkezinin 
inşaat, elektrik ve SCADA imalatlarına başlanmıştır.”

ÇOSB katılımcılarının artan elektrik ihtiyaçlarını 
karşılamak için kesintisiz yatırımlar devam ediyor
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Trakya Organize Sanayi Bölgeleri  
İstişare Toplantısı Çorlu’da yapıldı
Trakya bölgesinde yer alan  

24 Organize Sanayi 
Bölgesi’nin sorunlarının 
müzakere edildiği Trakya 
Organize Sanayi Bölgeleri  
İstişare Toplantısı geniş  
katılımla gerçekleşti. 

Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem 
Canalp, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürü Soner Erkek, Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, Tekirdağ Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Fahrettin 
Akçal, ÇOSB Bölge Müdürü 
Mehmet Özdoğan, Çorlu TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı İzzet 
Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı 
Erdim Noyan, İlçe Kaymakamları, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bürokratları ve OSB’lerin Yönetim 
Kurulu Başkanları katıldı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda yapılan toplantıda 
konuşan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürü Soner Erkek, “Ekibimizle 
sizlerin yanına gelerek 
sıkıntılarınızı, sorunlarınızı 
dinleyip not alıp döndüğümüzde 
de aldığımız notlara göre çözüm 
yolları bulup sizin sıkıntılarınızı 
çözmeye çalışacağız. Biz Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı olarak 
her zaman sanayicilerimizin 
yanındayız” dedi.

Vali Yıldırım, “Islahtan gelen 
OSB’lerimizin birtakım problem-
leri var bu uyum süreci içeri-
sinde. OSB’lerin problemlerini 
görüşerek OSB’lere dair Bakanlık 
kararıyla çözülebilecek problemleri ele alacağız. Bu sorun-
ların görüşüleceği bir toplantı düzenlemeyi uygun bulduk. 
Sayın Genel Müdürümüz inşallah bizim buradaki problem-
lerimizi Bakanlığımız nezdinde çözme gayreti içerisinde 
olacaklar” şeklinde konuştu. 

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürü Fahrettin Akçal, “Bölgemizdeki OSB’lerin 
Ülkemizdeki Durumu” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve OSBÜK Bölge 
Koordinatörü Erdim Noyan, “Bölgemizdeki OSB’lerin Sorunla-

rı” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Noyan’ın 
sunumunun ardından sorunlar müzakere edildi.  
Toplantı dilek ve temenni bölümünün ardından sona erdi.

► SONER ERKEK’TEN ÇOSB’YE ZİYARET
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel  

Müdürü Soner Erkek’in başkanlığındaki heyet toplantının 
ardından ÇOSB Bölge Müdürlüğü’ne de gelerek burada  
bir toplantı gerçekleştirdi. Ziyarette Çerkezköy OSB’nin  
yaptığı çalışmalar hakkında heyete bilgi verildi.
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ÇOSB, katılımcılarının dijitalleşme
olgunluk düzeyini araştıracak

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) ve  
Trakya Kalkınma Ajansı’nın işbirliğiyle sürdürülen 

TR21/19/GPD/0001 referans nolu Sanayide Dijital 
Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi projesinin  
alt uygulamalarından olacak ÇOSB Dijitalleşme 
Olgunluk Düzeyi Araştırması Hizmet Alımı İhalesi 
yapıldı. İhaleye teklif veren kurumlar arasında yapılan 
değerlendirme sonucunda, hizmet alımı ihalesi Yıldız 
Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.’nin uhdesinde kaldı. 

ÇOSB yetkilileri tarafından yapılan hizmet alımı 
ihalesi kapsamındaki araştırmanın 2021 yılı içerisinde 
tamamlanacağı belirtildi. Yapılacak çalışmayı, “ÇOSB’de 
bulunan farklı sektörlerden 100 firmaya ilişkin ve 
ÇOSB’nin kendi kurumsal yapısı için Dijitalleşme 
Olgunluk Düzeyi’nin belirlenmesi” olarak açıklayan 
ÇOSB yetkilileri, “Ülkemizde sahaya dönük olarak 
yapılan ilk çalışmalardan birini gerçekleştiriyoruz. 
Sonuçları bu anlamda çok önemli” dediler.

► DİJİTALLEŞME OLGUNLUK DÜZEYİ ÖLÇÜLECEK
ÇOSB Dijitalleşme Olgunluk Düzeyi Araştırması 

kapsamında, Bölgede bulunan 100 firmaya yöneltilecek 
soruların ardından toplanan bilgilerle, firmanın 
dijitalleşme olgunluk düzeyinin tespiti yapılacak ve 
dijital dönüşüm açısından önerileri kapsayan bir rapor 
haline getirilerek firma yetkililerine ulaştırılacak. 

Bölge firmalarının Endüstri 4.0 teknolojileri  
açısından farklı düzeylerde olduğunun bilindiğini 
belirten ÇOSB yetkilileri, yapılacak araştırma ile Bölge 
firmalarının Endüstri 4.0 düzeyinin sayısal olarak 
tespitinin yapılacağını ve bu çalışmanın diğer OSB’lere 
örnek teşkil edeceğine inandıklarını belirttiler. 

Yürütülen proje kapsamında halen Özel ÇOSB  
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bir 
Endüstri 4.0 Laboratuvarının kurulduğu, Dijitalleşme 
Olgunluk Düzeyi Araştırmasının ardından bu 
laboratuvarda firmaların Endüstri 4.0 teknolojileri 
hakkında bilgilenmesini sağlayıcı yeni çalışmaların ve 

eğitimlerin yapılmasının planlandığı da belirtildi. 
Kurulan Endüstri 4.0 Laboratuvarından Trakya 

bölgesinin bütün firmalarının da dijital dönüşüm 
anlamında faydalanabilmesi için çalışmaların 
öngörüldüğü, bu şekilde ülkemizin dijitalleşme 
çalışmalarına katkı sağlanacağı ifade edildi.   

ÇOSB’nin bu örnek proje ve uygulamalarının  
aynı kararlılıkla devam ettiği, teknoloji temelli  
benzer projelerin de geliştirilmesi için  
çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. 

ÇOSB Dijitalleşme 
Olgunluk Düzeyi 
Araştırması Hizmet 
Alımı İhalesi yapıldı. 
Çalışmayla ÇOSB’de 
faaliyet gösteren farklı 
sektörlerden 100 firmanın 
ve ÇOSB’nin kendi 
kurumsal yapısının 
dijitalleşme olgunluk 
düzeyi belirlenecek.
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ÇOSB’den 700 Ramazan erzakı 
ve 200 öğrenciye tablet desteği

Çok önemli sosyal sorumluluk projelerine 
imza atan Çerkezköy Organize Sanayi 

Bölgesi (ÇOSB) bir sosyal sorumluluk 
projesini daha hayata geçirdi. Bünyesindeki 
sanayicilere hizmet etmenin yanı sıra 
bölgesindeki vatandaşlara da yardım eden 
ÇOSB Bölge Müdürlüğü, bu çerçevede 
Çerkezköy ve Kapaklı’da toplam 700 aileye 
Ramazan erzakı, uzaktan eğitim alan 200 
öğrenciye de tablet desteğinde bulundu. 
ÇOSB Bölge Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan 700 erzak paketi ihtiyaç sahibi 
ailelere teslim edildi. Erzaklar, Çerkezköy ve 
Kapaklı Kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç 
sahibi ailelere ulaştırıldı. Erzakı alan 
vatandaşlar da ÇOSB’ye teşekkür etti. 

► EYÜP SÖZDİNLER’E PLAKET VERİLDİ
Erzakların teslim edilmesinin yanı sıra, Çerkezköy Atatürk 

Kültür Merkezi’nde başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet 
dağıtımı yapıldı. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban 
başkanlığında yapılan dağıtıma,  
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Hüseyin Gümüş’ün yanı 
sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri 
katıldı. Tabletler protokol tarafından 
öğrencilere teslim edildi. 

Tablet dağıtım töreninde öğrenci-
ler ve velilerle sohbet ederek öneri-
lerde bulunan Kaymakam Atilla  
Selami Abban, dağıtımı gerçekleştiri-
len tabletlerin öğrencilere hayırlı ol-
ması ve başarılar getirmesi temenni-
sinde bulunurken, ÇOSB Yönetimine 

de eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.  
Burada bir konuşma yapan ÇOSB Yönetim Kurulu  
Başkanı Eyüp Sözdinler de ÇOSB olarak eğitime olan katkıları-
nın devam edeceğini belirterek öğrencilere başarılar diledi. 

ÇOSB’nin eğitim hayatına verdiği katkılardan dolayı Çerkez-
köy Kaymakamı Atilla Selami Abban (solda) tarafından ÇOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’e plaket verildi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin (ÇOSB) köklü 
kuruluşlarından, Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş., 

dünya sağlık sektörünün en önemli otoritelerinden 
biri olarak gösterilen Kanada’dan GMP (İyi Üretim 
Uygulamaları) Belgesi almaya hak kazandı. Pharmactive 
İlaç’ın bu belgeyle birlikte dünya pazarında önemli bir 
fırsat ve prestij elde ettiği belirtildi. Pharmactive İlaç,  
bu belge sayesinde Kanada pazarına ihracat 
yapabilecek, Kanada’da ilaç ruhsatlandırabilecek.  
Ayrıca başta ABD olmak üzere diğer tüm önemli 
otoriteler için de büyük bir kapıyı aralamış oldu.

Pharmactive İlaç Kanada’dan GMP Belgesi aldı
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Çerkezköy 
Organize 

Sanayi 
Bölgesi 
(ÇOSB) örnek 
bir çalışmaya 
daha 
imza attı. 
Hem ülke 
ekonomisine 
katkı 
sağlamak, hem de gelecek nesillere modern bir 
organize sanayi bölgesi bırakmak için çalışan ÇOSB, 
sağlık çalışanları için de bir orman oluşturuyor. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel  
salgın nedeniyle birçok sağlık çalışanı canla 
başla çalışıp, hayatlarını ortaya koyarak karşılığı 
ödenemeyecek bir fedakarlık örneği sergiledi. 
Hastaları sağlıklarına kavuşturmak için durup 
dinlenmeden, gece gündüz çalışan sağlık  
çalışanları, bu zorlu dönemde en büyük riski göze 
alan kahramanlar oldu. ÇOSB Yönetim Kurulu da, 
bu zorlu mücadelede canlarını ortaya koyan ve 
hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına minnet  
ve vefasını göstermek için ‘ÇOSB Çerkezköy ve 
Kapaklı Sağlık Çalışanları Ormanı’ oluşturdu.

ÇOSB içerisindeki yaklaşık 21 bin metrekarelik 
alanda Çerkezköy ve Kapaklı’da görev yapan yaklaşık 
1400 sağlık çalışanı adına birer fidan dikildi. Fidan 
dikiminin yanı sıra sağlık çalışanlarının adlarına 
düzenlenen sertifikaları teslim edildi. Fidan dikim 
törenine Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, 
Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Çerkezköy İlçe 
Sağlık Müdürü Dr. Olcay Palak, ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Natan Yakuppur, ÇOSB Yönetim Kurulu Yedek 
Üyeleri Saim Buyruk ve Ahmet Temiroğlu, ÇOSB Böl-
ge Müdürü Mehmet Özdoğan’ın yanı sıra Çerkezköy 
ve Kapaklı Devlet Hastaneleri yetkilileri katıldı.

Fidan dikim töreninde konuşan ÇOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler şunları söyledi: “ÇOSB 
olarak, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarımız 
kapsamında; dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-
19 pandemisi sürecinde örnek ve özverili bir çalışma 
sergileyen sağlık çalışanlarımızın adına birer fidan 
dikilmesi yönünde karar aldık. Aldığımız bu karar 
doğrultusunda bugün burada fidan dikimimizi 
gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle emekleri ve hakları 
hiçbir zaman ödenemeyecek sağlık çalışanlarımıza 
tekrar teşekkür etmek istiyorum. Burada 1400 
sağlık çalışanımız adına fidan dikiminin yanı sıra 21 
bin metrekarelik alanda, toplamda 2 bin 400 fidan dikmiş 
olacağız. Küresel salgınla en ön sırada mücadele eden sağlık 
çalışanlarına olan borcumuzu ödememizin imkanı yok. Biz, 
bu ormanla sağlık çalışanlarının isim ve mücadelelerini 
onurlandırmak; onlara duyduğumuz minneti ifade etmek 
istedik. İnsanlığın sağlığı için kendi sağlığından vazgeçen  
sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz.” 

► HER SAĞLIK ÇALIŞANINA SERTİFİKA
ÇOSB tarafından sağlık çalışanlarının adlarına düzenlenen 

sertifikada şu sözlere yer verildi: “Adınıza toprakla buluşturdu-
ğumuz fidanlardan oluşan ‘ÇOSB Çerkezköy ve Kapaklı  
Sağlık Çalışanları Ormanı’mızı; zorlu Covid-19 salgın  
döneminde, ülkemizi ayakta tutan ve bizlere nefes olmak için 
soluksuz çaba gösteren siz değerli sağlık çalışanı kahramanları-
mıza adıyor, minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

ÇOSB’den sağlık çalışanları adına orman
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Türkiye’nin örnek planlı kalkınma 
modelinin hayata geçirildiği bir 

bölge olan Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi (ÇOSB), firmalarıyla üretime de-
vam ederken, aynı zamanda çevreci bir 
yaklaşımla da çalışmalarını sürdürüyor.  
Yaklaşık 30 yıldır kendi bünyesindeki 
arıtma tesislerinde katılımcılarından 
kaynaklanan atık suları Çevre Kanununa 
uygun olarak arıtan ÇOSB, bir yandan 
da denetimlerine devam ediyor. Altya-
pısı sayesinde bölgenin genelini yüzler-

ce kamerayla takip eden ÇOSB, bölge 
içinden geçen dereleri de kurduğu ayrı 
bir sistemle, 7/24 kameralarla takip 
ediyor. Yeni kurulan kameralarla dereye 
bölge dışından da olabilecek herhangi 
bir kaçak atık anında ilgili birimlere 
haber verilebilecek. Bölge içerisindeki 
yağmur deşarjının yapıldığı derelerin ta-
kibini yapabilmek için kurulan sistemle 
hem ÇOSB Bölge Müdürlüğünün Çevre 
Biriminde, hem de SCADA odasında 
anlık olarak takip yapılıyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü 
personeline yönelik 2021 ‘Afet Eğitim Yılı’ 

kapsamında ÇOSB Bölge Müdürlüğü İtfaiye Şefliğinin 
uzman ekipleri tarafından ‘Birey ve Aileler İçin Afet 
Bilinci Eğitimi’ düzenlendi. Eğitimde, afet öncesi, afet 
anı ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler 
anlatıldı. Online olarak düzenlenen eğitime, birimlerden 
katılım gösteren personele deprem başta olmak üzere 
doğal afetlere ve yangınlara karşı alınması gereken 
önlemlerle davranış biçimleri anlatıldı. AFAD Gönüllülük 
Sistemi ve Türkiye Afet Müdahale Planının da anlatıldığı 
eğitimde, deprem, sel, heyelan, fırtına, hortum, çığ 
gibi doğal afetlerle yangınlar gibi acil durumların 
öncesinde alınması gereken önlemlerin afet boyutunun 
sönümlenmesi açısından önemine dikkat çekildi.

► 11 BİN ÇALIŞANA AFET DERSİ VERİLDİ
ÇOSB İtfaiye Şefliği tarafından ayrıca Bölge katılımcı firma-

larına da ‘Afet Bilinci Eğitimleri’ verilmeye başlandığı bildirildi. 
İtfaiye Şefliği tarafından bugüne kadar yaklaşık 60 farklı fab-
rikada yaklaşık 11 bin çalışana Afet Bilinci eğitimlerinin yanı 

sıra, ‘Temel Yangın Eğitimi, Acil Durum Ekipleri Eğitimi  
ve Tahliye Tatbikatlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

 ► YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ
ÇOSB Bölge Müdürlüğü Bahçe ve Ziraat Şefliğindeki  

saha ekibine İtfaiye Birimi tarafından, temel yangın/afet 
farkındalık eğitimleri pratik ve teorik olarak veriliyor.

ÇOSB çalışanına online 
‘Afet Bilinci Eğitimi’

Dereler 7/24 kameralarla takip ediliyor
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Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz 
Bakımevi’nde, 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı dolayısıyla bir dizi etkinlikle 
birlikte minik öğrenciler arasın-
da resim yarışması düzenlendi.   

Kreşin 5 yaş sınıfları arasında 
düzenlenen yarışmada dereceye 
girenlere hediyeler verildi. Yarış-
manın jüri üyeliğini Eser Yangöl, 
Demet Kalyoncu Yiğit, Tayfun 
Karacan ve Sedat Dervişler 
üstlendi. Jüri tarafından büyük 

bir titizlikle incelenen resimler-
de dereceye giren öğrenciler 
şu isimlerden oluştu: Birinci 
Minik Galaksi Sınıfından Duru 
Hüseyinca, İkinci Yıldız Sınıfın-
dan Ayaz Poyraz Yılmaz, üçüncü 
Yıldız Sınıfından Arya Özmen. 
Dereceye giren öğrencilere 
hediyelerini, Özel ÇOSB Kreş 
ve Gündüz Bakımevi Müdürü 
Eser Yangöl verdi.  23 Nisan’ı 
doyasıya kutlayan öğrencilerin 
heyecanı görülmeye değerdi. 

23 Nisan’da resim yarışması

Özel ÇOSB Kreş ve 
Gündüz Bakımevi’nin 

öğrencileri İstiklal 
Marşı’nın Kabülü ve 
Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Programında 
tek bir ağızdan İstiklal 
Marşı’nı okudu. Büyük 
alkış ve beğeni alan 
miniklerin heyecanı 
görülmeye değerdi. 
İstiklal Marşı’nı ezbere 
okuyan öğrenciler 
herkesten tam not aldı. 

Minik öğrencilerinden anlamlı program
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Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Böyet:

‘Yeni alanlarda ürün ve proje
geliştirmeye çalışıyoruz’

Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Böyet bu sayımızda ‘İçimizden Biri’ 
köşemizin konuğu oldu. Böyet, “Ana stratejilerimiz 

arasında yer alan sürdürülebilirlik ve müşterilerimize daha 
iyi hizmet vermek amacıyla sürekli olarak ürüne özel global 
teknolojik araştırmalar, dijitalleşmeye yönelik yatırımlar, 
paydaşlarımız ve üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Ar-Ge 
merkezimizde gerek mevcut müşterilerimize gerekse de 
yeni alanlarda ürün ve proje geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

- Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin (ÇOSB) katılım-
cısı olarak Akplas Plastik fabrikasını bize tanıtır mısınız?

- Akplas, 1989 yılında plastik enjeksiyon üretiminde 
hizmet vermek üzere İstanbul’da A Grup’un çatısı altında 
kuruldu. İlerleyen yıllarda plastik enjeksiyon üretiminin 
yanı sıra ipek/tampon/lazer baskı ve hot stamp, plastik 
yaş boyama, şişirme ve eşanjör hatları devreye girdi. 
Kalite sistem yaklaşımı, teknolojik yatırımlar ve AR-GE 
çalışmalarıyla birlikte gelişen firmamız 1996 yılında 
Gebze, 2017 yılında ise DOSB ve Çerkezköy OSB tesislerini 
devreye alarak hizmetlerini ve kapasitesini artırdı. Şu 
an Çerkezköy OSB’de yaklaşık 11.000 metrekare kapalı 
alanda çalışıyoruz. Ana stratejilerimiz arasında yer alan 
sürdürülebilirlik ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermek 
amacıyla sürekli olarak ürüne özel global teknolojik 
araştırmalar, dijitalleşmeye yönelik yatırımlar,  
paydaşlarımız ve üniversitelerle işbirliği yapıyoruz.

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

- Çerkezköy OSB’deki tesislerimizde heat&cool ya da 
standart plastik enjeksiyon ve sonrasında ürün gamını 
tamamlayan proseslerimizle çalışmalarımıza başladık. Ta-
mamlayıcı proseslerimizden bazıları şöyle: plastik parçalar 
üzerine yaş boyama, hot stamp, laser, ipek ya da tampon 
baskı ve montaj hattı. Beyaz eşya ve televizyon sektörlerine 
plastik parça ağırlıklı komponent üretimleri yapmaktayız.

► 250 ÇALIŞANIMIZ VAR 
- Firmanızın üretim kapasitesi, çalışan  

sayısı ve ihracat oranları nelerdir?
- Yine ÇOSB tesislerimizde yaklaşık 250 çalışanımızla 

100 tondan 2300 tona kadar kapasiteli plastik enjeksiyon 
presleri ile üretimimizi sürdürüyoruz. Akplas olarak  
toplam üretimimizin yaklaşık yüzde 9’unu ihraç ediyoruz.

- Üretim ve ihracat rakamlarınızı öğrenebilir miyiz? 
- Son üç yılda üretimimiz dalgalı da olsa yüzde 25 

civarında arttı. İhracatımız da üretime paralel seyretti.
- Son yıllarda ülkemizin ve tüm sanayi kuruluşlarının 

gündeminde olan sanayide dijitalleşme, nesnelerin inter-
neti gibi dönüşümlerde Akplas Plastik hangi aşamada-
dır? Yapılan çalışmalardan örnekler verir misiniz? 

- Dönemin ihtiyaçları ve trendleri göz önüne alınarak 
çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Alt 
yapımızı belli periyotlarda ya değiştiriyoruz ya da revize 
ediyoruz. Sahadan veri toplama, ERP ile üretim,  

1953 doğumluyum. İlköğrenimi Konya’da tamamla-
dıktan sonra babamın kereste fabrikasında çalışırken 
bazı nedenlerden dolayı 1969’da babam ve ağabe-
yimle İstanbul’a çalışmak için geldik. Ağabeyim ve ben 
1970 yılında yine OSB’miz sınırlarında da fabrikaları 
olan ülkemiz en önemli kuruluşlarından Arçelik’e parça 
üretmeye başladık. Bugün itibariyle grubumuz bünye-
sinde çalışan mesai arkadaşlarımızla beyaz eşya, oto-
motiv, elektronik ve makine sektörlerinde üretim yapıp 
ülkemize ve insanımıza faydalı olamaya çalışıyoruz. 

1969’DA KONYA’DAN GELDİK
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kalite, lojistik,  
maliyet, bütçe 
entegrasyonlarının 
sağlanması ya da 
proseslerde robotik, 
yapay zeka ya da 
machine learning 
(makine öğrenimi) 
konularında 
örneklerimiz mevcut. 
Bunlardan bir 
tanesinin anlatmak 
gerekirse; yine bir 
üretim hattımızın 
sonuna eklediğimiz 
machine learning 
ve AI alt yapılı sistemlerle kalitemizi takip ederek 
proseslerimizi noktasal olarak takip etmeye ve 
iyileştirmeye çalışıyoruz. Machine Learning’le giriş 
verisini alan algoritmalar oluşturularak çıktıların yeni 
veriler eşliğinde güncellenerek sonucun aşağı yukarı 
tahmin edilmesi için istatistiksel analiz elde ediyoruz.

► AR-GE’DE GELİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜNLER PİYASADA
- Ar-Ge çalışmalarınızı bize anlatır mısınız? 
- Grubumuz bünyesinde hizmet veren AR-GE 

merkezimizde gerek mevcut müşterilerimize gerekse 
de yeni alanlarda ürün ve proje geliştirmeye çalışıyoruz. 
Bugüne kadar özellikle enerji verimi yüksek, yeni teknoloji 
ve ülkemize katma değer sağlayabilecek konularda projeler 
geliştirdik. Bunlardan bazıları prototip, bazıları kuluçka 
seviyesinde kimisi de hali hazırda satışa çıkan ürünler oldu. 

FERMADA markamız ile LED aydınlatma alanında  
önemli projelere imza attık. Fermada’yla gerek ülkemizde 
gerek de ihracatta piyasaya farklı bir bakış getirdik. Bunun 
ispatı da kısa zamanda çok ciddi global firmaların radarına 
girmemiz oldu. Proje bazlı hizmetlerimiz devam ediyor. 

SMB Technics markasıyla eş zamanlı işleme yapabilen 
yerli ve milli CNC Torna ürünümüzü pazara çıkardık. Şu an 
Türkiye satışlarını Tezmaksan firması üzerinden yapıyoruz. 
Sadece torna değil yıllardır tecrübemiz olan talaşlı imalat 
konusunda birikimimizi otomasyonel çalışmalarla entegre 
edip müşterilerimize anahtar teslimi hizmet veriyoruz.

Yine SMB markası ile Türkiye’nin ilk seri üretimi 
servo motor ve sürücü ailesini geliştirdik. Çok kıymetli 
bayilerimizle anlaşmalarımız yapıldı ve bazı görüşmeler 
de devam ediyor. Bu alanda da ülkemize katma  
değer katacak yerli üretimi sürdüreceğiz.

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

- Son dönemde pandeminin etkisiyle yüz yüze 
eğitimlerimiz kısıtlandı. Fakat şirket olarak eğitimin çok 
önemli olduğu ve yaşı olmadığını hep dile getirdik ve 
uygulamaya çalıştık. Bu kritik dönemde de kısıtlı da olsa 
farklı konularda yüz yüze ya da dijital ortamda eğitimlerimiz 
oldu. Eğitim birimimizin planlı olarak yaptığı ya da değişen 
ihtiyaçlara göre ilave edilen konularda çalışmalar yapılıyor.

► TOPRAKSIZ TARIM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ
- Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında  

üniversitelerle birlikte yürüttüğünüz projeler var mı? 
- Özellikle 2011 yılında ARGE Merkezimizin  

kurulmasıyla birlikte üniversiteler ve akademisyenlerimizle 
daha fazla mesai harcama fırsatımız oldu. Birlikte 
geliştirdiğimiz ya da devam ettiğimiz projeler var.  
Değişik bir konu olduğu için anlatmak istediğim bir 
örnek; Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz 
hidroponik topraksız tarım projemizi söyleyebilirim. 

- Hangi sosyal sorumluluk projelerini yürütüyorsunuz?
- Üniversitelerin güneş enerjisiyle çalışan  

motorlu araç yarışlarında öğrencilerimize çeşitli  
destekler veriyoruz. Yine üniversite öğrencilerimize  
farklı konularda yardımlar, meslek liselerinin cazibelerini 
artırmak için çalışmalar ve etkinlikler yapıyoruz. 

- İşletmelerinizin aldığı ödüllerden  
bize söz eder misiniz?

- Akplas olarak son iki yıl üst üste iki farklı  
kurumdan Çevre Ödülüne layık görüldük.  
Müşterilerimizden de kalite ve lojistik alanlarında ödül aldık.

- ÇOSB hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
- Güzel, temiz, disiplinli, kararlı ve örnek bir  

Organize Sanayi Bölgesi olarak anlatabilirim.  
Bundan dolayı Çerkezköy OSB yönetimimizi ve  
emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.  
Başarılarının devamı diliyorum. İleriki dönemde de  
güzel projeleri var, kendilerine çok teşekkür ediyorum.

- Hobilerinizi öğrenebilir miyiz?
- Futbol, motosiklet, bisiklet, balık tutmak,  

ormanda jogging ve bunların yanında Türkiye’de 
üretilmeyen ürünler için araştırma yapmak. ●
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İyi yöneticiyi işe alırken 
kendimden yüksek maaş verdim

Yıl 1987… Hüsnü Özyeğin’in Finansbank’ı  
yeni kurduğu günler… Özyeğin ve yakın 
ekibinden Ömer Aras, bankada kadro  

oluşturmak için transfer atağına geçmişti.
Özyeğin, daha önce Genel Müdürlük  

görevinde bulunduğu Yapı Kredi’den ekip  
toplarken, Aras 3 yıl çalıştığı Citibank’a yöneldi:

- Citibank’taki kadro, bankacılık sektörünün 
şampiyonlar ligi 
oyuncuları gibiydi.

Citibank’tan gözüne 
kestirdiği çalışma 
arkadaşlarından  
birine odaklandı:

- O bankacı 
arkadaşı Finansbank’a 
transfer edebilmek 
için kendimden daha 
yüksek maaş vermem 
gerekiyordu, verdim.

Ömer Aras, yıllar sonra 
o günleri anımsadığında 
kendisinde şu anlayışın 
hakim olduğunu dikkat etti:

- Finansbank’a transfer 
yaparken hiç, “Aldığım 
arkadaşlar arasında 
benden iyileri çıkar. Hüsnü 
Bey onları benimseyip, beni 
şutlar” diye düşünmedim.

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı  
Aras, geçenlerde Levent Erden’in Next Akademi 
programına katıldı, 37 yıllık bankacılık deneyimini, 
yönetim anlayışını, krizlerde izlediği stratejiyi anlattı:

- Yöneticilik kariyerim ilk başladığından  
beri hep, “Kendinden daha iyisini işe al”  

anlayışıyla hareket ettim.
Özyeğin’in kurduğu Finansbank’ta iyi bir kadroyla ça-

lışmanın yararını krizlerde daha iyi anladıklarını belirtti:
- 1994 Tansu Çiller krizi, 1998 Rusya krizi,  

2001 krizi, 2008 Lehman krizi… Bu krizlerin  
hepsinde iyi sınav verdiysek, iyi bir kadroyla  
birlikte çalışmaktan kaynaklandı. Kurulan  
iyi kadro, bankayı bugünlere taşıdı.

İş Bankası’nın 100 yaşına 
yaklaştığını, Yapı Kredi ile  
Garanti Bankası’nın da 70’li  
yaşlarında olduğunu kaydetti:

- Finansbank 34 yaşında.  
Genç yaşına rağmen sektöre  
en çok genel müdür bizim bankadan 
çıktı. Yani, sektöre genel müdür 
yetiştirmede ilk sıralardayız.

İyi elemanları toplayan şirket 
ve kurumlarda her türlü sorunun 
göğüslenebildiğini vurguladı:

- İyi elemanların motivasyonu 
her koşulda daha yüksek oluyor. 
Dolayısıyla iyi elemanların kariyer 
basamaklarını hak ettiği şekilde 
çıkması, yükselmesi gerekiyor. 
Böyle davranan şirket ve  
kurumlar faydasını görür.

Aile şirketlerinden örnek verdi:
- Aile şirketlerinde genellikle  

üst yönetim aile fertlerinden  
oluşur. Aile ferdinin o makamı hak edip  
etmediğine bakılmaz. Bu da sıkıntıya yol açar.

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı  
Ömer Aras’ın kendi yaşamından, bankacılık 
geçmişinden aktardığı örnek, “liyakat”ın  
önemini ne kadar güzel ortaya koyuyor değil mi?

GÖRÜŞ

QNB Finansbank  
Yönetim Kurulu  
Başkanı Ömer Aras
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QNB Finansbank Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Aras,  
uzaktan çalışmanın gündeme 
getirdiği dezavantajlar  
konusundaki gözlemlerini şöyle 
sıraladı:

•  Beraber çalışmanın 
sağladığı elektrik kayboluyor.

• İlişki kurma, problem 
çözme, yaratıcılık yüz yüze  

çalışma ortamında daha iyi 
gelişiyor.

•  Usta-çırak ilişkisi 
kopuyor.

Uzaktan çalışmanın etkisini 
bankadan farklı  
bir veriyle ortaya koydu:

-  Banka içi evliliklerin 
2020’de çok düştüğünü 
gözlemledik.

Beraber çalışmanın
elektriği kayboluyor

QNB Finansbank Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Aras,  
COVID-19 süreci için  
önce şu yorumu yaptı:

-  Soru, hiç bilmediğimiz 
yerden gelmiş gibi olduk.

Bankanın 13 bin çalışanının 
yüzde 75’inin 2-3 haftada  
uzaktan çalışabileceği  
sistemi kurduklarını belirtti:

-  Önceliğimiz çalışma 
arkadaşlarımızın sağlığı oldu. 
Teknoloji ekibimiz başarılı 
performansla uzaktan çalışma 
sistemini hayata geçirdi. 
Çalışma arkadaşlarımızın 
evlerine tablet bilgisayar 
gönderdik. İnternet bağlattık.

Çalışanların bankadaki  
koltuk ve sandalyelerini  

evlerine gönderdiklerini kaydetti:
-  Ayrıca, üst yönetimdeki 

arkadaşlarımızın makam araç-
larını şubelerde fiziki olarak 
çalışması gereken personeli-
mize tahsis ettik. Toplu taşıma-
yı kullanmalarını durdurduk.

Uzaktan çalışma  
konusunda bankanın  
son durumunu paylaştı:

-  Genel Müdürlük 
birimlerindeki 
arkadaşlarımızın yüzde 80’i 
evden çalışıyor. Şubelerde bu 
oran yüzde 40 düzeyinde.

COVID-19 süreciyle  
birlikte öne çıkan yönetim 
anlayışını şöyle özetledi:

-  Düşünceli ve  
şefkatli yönetim…

Düşünceli ve şefkatli
yönetim öne çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı kabinesine üç yeni isim 
girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı ikiye ayrıldı, yerine Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Ticaret Bakanı 
değişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan görevden alındı. Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığına AK Parti Merkez Karar  
ve Yönetim Kurulu Üyesi Derya Yanık,  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na  
Prof. Dr. Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı’na  
AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı.

Kabinede değişiklik,  
üç yeni bakan geldi

QNB Finansbank Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Aras, 
bankalarda çalışan profilinin 
değişimine örnek vermek  
için geçmişe döndü:

- Örneğin bankamızda 
“analitik düşünen ekip” 
oluştururken istatistik 
mezunları aldık. O günlerde 
Hacettepe Üniversitesi 
İstatistik Bölümü Dekanı beni 
arayıp, “İstatistik mezunlarını 

istihdam ettiğiniz teşekkür 
ederim” dedi.

Son yıllarda “duygusal, 
sanatsal tarafı iyi olan” 
personel aldıklarını belirtti:

- Çalışan profilimiz 
inanılmaz değişti. Örneğin 
bizim bankada bir “tasarım 
ofisi” var. O bölümdeki 
arkadaşlarımız çalışma 
süreçleri tasarımı, bankacılık 
hizmeti tasarımı yapıyorlar.

Çalışan profili  
çok değişiyor

Prof. Dr. Vedat Bilgin Derya Yanık Mehmet Muş

Kısa çalışma ödeneği uygulaması tüm sektör-
ler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs ve 

Haziran’ı kapsayacak şekilde uzatıldı. Pandemi 
desteklerinin süresinin uzatıldığına dair kararlar 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamuoyunda işten 
çıkarma yasağı olarak bilinen ve işverenin iş 
akdini feshetmesini yasaklayan, 4857 sayılı İş 
Kanunun geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci 
fıkrasındaki süreler 30 Haziran 2021’e uzatıldı. 
Süresi uzatılan maddeler belirli durumlar haricin-
de iş sözleşmesinin feshedilmesini yasaklarken, 
bu süre zarfında ücretsiz izne ayırma hakkı da 
veriyordu. Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid-19 
tedbirlerinden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 3 
ay süreyle 1.000 TL’lik hibe verilmesini öngören 
desteğin süresi 1 ay uzatıldı. Ayrıca işyeri kira 
olanlara, Büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 
500 lira kira desteği verilmesine ilişkin hüküm de 
1 ay süreyle uygulanmaya devam edecek. İhtiyaç 
sahibi ailelere hane başı verilen 1.000 liralık nak-
di yardım 1.100 lira olarak yeniden başlatılacak. 

Kısa çalışma ödeneğinde uzatma

Fikri mülkiyetin önemine dikkati çekmek 
üzere 2001 yılından bu yana her yıl farklı 

bir temayla kutlanan ve bu yılki teması “Fikri 
Mülkiyet ve KOBİ’ler: Fikirlerinizi Kazanca 
Dönüştürün” olan Dünya Fikri Mülkiyet Günü 
dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu 
(TÜRKPATENT) ile Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü (WIPO) işbirliğiyle “KOBİ’lerde Fikri 
Mülkiyet Yönetiminin Kalitesinin Artırılması” 
başlıklı uluslararası seminer video konferansla 
gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank seminerde yaptığı konuşmada 
“Türkiye, Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 
Raporu’na göre, yerleşik patent başvurularında 
14’üncü, marka başvurularında 8’inci ve tasarım 
başvurularında 6’ncı sırada yer almaktadır” dedi.

Yılın ilk çeyreğinde patent 
ve marka başvuruları arttı 
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BSH Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Carla 
Kriwet düzenlediği basın toplantısında 
“BSH’nin 2020 yılında cirosu yüzde 
5.3 artarak 13.9 milyar Euro’ya ulaştı.
Bütün bölgelerde ve ürün kategorilerinde 
önemli bir büyüme gerçekleşti.Stratejik 
sürdürülebilirlik çalışmaları ile 2020’nin 
sonundan itibaren dünya üzerindeki bütün 
BSH merkezlerinde CO2 dengelemesi için 
aksiyon alınıyor. Bağlantılı ev aletleri 
tedarikçisi olarak BSH, lider konumunun 
daha da yaygınlaşmasını hedefliyor” dedi.

Kriwet: BSH 2020’de rekor ciroya 
ulaşarak Avrupa’da 1 numara oldu

BSH Hausgeräte GmbH, 2020 yılında elli yılı 
aşan tarihinin en yüksek yıllık cirosuna ulaştı. 
Avrupa’nın lider ev aletleri üreticisi, önceki  

yıla göre yüzde 5.3 oranında büyüme sağlayarak  
satış gelirlerinde 13.9 milyar Euro’ya ulaştı. BSH,  
yerel para birimiyle yüzde 8.5 oranında büyüme  
kaydetti. BSH, 2020’de kaliteli ev aletlerine  
yönelik küresel talepteki artıştan, ayrıca güçlü 
markalarından, dijital inovasyonlarından ve  
güven veren müşteri hizmetlerinden kâr elde etti.

BSH Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Carla Kriwet şunları 
söyledi: “2020 BSH’nin rekor kırdığı bir yıl oldu. Çalışanla-
rımızın üstün çabaları sayesinde küresel salgının yol açtığı 
zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Evde olmanın ve 
bize kendimizi iyi hissettiren bir yer niteliğindeki mutfakta 
olmanın gittikçe daha önemli hale gelmesiyle sektörümüz 
de bir patlama yaşıyor. Güçlü marka portföyümüz, yenilikçi 
ürünlerimiz ve dijital çözümlerimiz tüketicilerimizin  
isteklerini ve beklentilerini karşılamamızı sağladı.”
► BSH BÜTÜN BÖLGELERDE BÜYÜDÜ

Kriwet, “BSH, yıl boyunca bütün bölgelerde salgının 
başlarında ortaya çıkan gerilemeyi telafi etmenin ötesine 
geçerek genel satış gelirlerini önemli ölçüde artırdı. BSH, 
geçen yıl Avrupa bölgesinde yüzde 4.8 oranında büyüme 
kaydetti (yerel para birimine göre +yüzde 8.6). Şirketin 
cirosu özellikle Almanya, Büyük Britanya ve Kuzey Avrupa’da 
dikkate değer ölçüde yükseldi. Dolayısıyla BSH Avrupa’da 
elektrikli ev aletlerinde en başarılı şirket olmaya devam 
ediyor ve Home Connect teknolojisi sayesinde sektörün 
öncü dijital ekosistemini yönetiyor. Amerika pazarı direncini 

ortaya koysa da BSH burada ilave pazar payı elde etti. BSH, 
Amerika bölgesinde önceki yıla kıyasla ortalamanın üzerin-
de yüzde 7.7’lik bir ciro artışı sağladı (yerel para birimine 
göre +yüzde 10.3). Özellikle yüksek kapasiteli buzdolapları 
ve bulaşık makinelerine yönelik talep büyüdü” dedi.

BSH Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Carla Kriwet  
gelişmekte olan pazarlarda önemli gelişmeler gösterdiklerini 
belirterek şöyle dedi: “Asya Pasifik / Afrika bölgesindeki 
iş hacmi önceki yıla göre yüzde 5.3 oranında arttı (yerel 
para birimine göre +yüzde 7.7). Çin’de salgının etkileri 
daha Şubat ayında hissedilmeye başladı. Ancak, Mayıs 
ayından itibaren yüksek büyüme oranlarıyla birlikte önemli 
ticari iyileşme başladı ve ilk aylardaki ciro kayıplarının 
telafi edilmesinin ötesinde başarılı sonuçlar alındı. 
Özellikle Çin’de bulaşık makinelerinde yüzde 34, kurutma 
makinelerinde yüzde 59’dan fazla ciro artışı yaşandı. Çin’in 
en güçlü yabancı elektrikli ev aletleri üreticisi olan BSH 
burada ilave pazar payı elde etmeyi başardı. BSH Hindistan 
ve Afrika’da da büyüme sağladı ve işini gelişmekte olan 
pazarlarda da ciddi ölçüde genişletmeyi planlıyor.”

HABER

BSH Yönetim 
Kurulu Başkanı  
Dr. Carla Kriwet
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► BÜTÜN ÜRÜN 
KATEGORİLERİ VE MÜŞTERİ 
HİZMETLERİ BÜYÜDÜ

Dr. Carla Kriwet, “BSH 
bütün ürün kategorilerinde 
önemli büyüme gerçekleştirdi. 
Pişirme, soğutma ve bulaşık 
yıkama ürün kategorilerinin 
her biri yüzde 6 oranında 
net ciro artışı kaydetti (yerel 
para birimine göre + yüzde 
8 ile yüzde 10 arasında). 
Otomatik kahve makineleri, 
mutfak robotları ve elektrik 
süpürgeleri gibi küçük ev 
aletlerinin cirosu son derece 
olumlu bir eğilimle ilerleyerek 
yüzde 9’u aşan oranda 
büyüme gerçekleştirdi (yerel para birimine göre yüzde 12).

Bununla birlikte müşteri hizmetleri yelpazesi son derece 
olumlu bir şekilde karşılandı ve yüzde 8 oranında büyüme 
sağladı (yerel para birimine göre +yüzde 11). Koronavirüs 
salgını boyunca yaklaşık 50 ülkede 15.000 dolayında BSH 
müşteri hizmetleri çalışanı ve BSH hizmet ortağı, tüketicilerin  
yardımına koştu. 2020 sonunda BSH’nin çalışan sayısı önce-
ki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 3 artışla 60.000 oldu” dedi. 
► ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ DEĞİŞMEDİ

Ar-ge’ye büyük önem verdiklerinin altını çizen Dr. Carla 
Kriwet şunları söyledi: “BSH büyük yatırım projelerine 
2020’de planladığı şekilde devam etti. Tüketici merkezli 
inovasyonlar, loT çözümleri (nesnelerin interneti) ve tüm 
değer katan zincirin dijitalleşmesi alanlarındaki Araştırma 
ve Geliştirme faaliyetlerine yoğunlaşıyor. 2020’de  
708 milyon Euro tutarında olan araştırma ve geliştirme 
giderleri önceki yılın giderleriyle aynı düzeyde seyretti  
ve toplam satış gelirlerinin yüzde 5.1’ine karşılık geldi.
► ÇEVRİMİÇİ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BÜYÜYORUZ 

BSH’nin çevrimiçi iş birimi geçtiğimiz yıl yüzde 25 
oranında büyüdü. Tüketiciler tavsiye almak ve en uygun 
aleti evlerinden rahatça seçmek için BSH markasının 
internet siteleri gibi çevrimiçi araçları gittikçe daha fazla 
kullanıyor. Home Connect dijital ekosistemi, 2020 yılında 
BSH’nin hem bağlantılı ev aletleri alanında hem de gelecek 
odaklı yapay zeka kullanımında lider tedarikçi konumunu 
daha da yaygınlaştırmasına destek verdi. Tüketiciler 
Home Connect uygulamasını kullanarak buzdolaplarında 
ne olduğunu evde değilken de görebiliyor. Dijital bulaşık 
makineleri bireysel tüketici gereksinimleri doğrultusunda 
çalışma süresini ve enerji tüketimini optimize ediyor. 
Çamaşır makineleri yıkama sırasında çamaşırların ağırlığını 
belirleyerek su ve enerji tüketimini en aza indiriyor. Son 
olarak, 2020 yılında piyasaya sürülen yenilikçi mutfak 
robotu Cookit, Bulut’tan indirilen otomatik pişirme 
programları ile güven aşılıyor. Bu robot önümüzdeki yazdan 
itibaren tüketicilerin Home Connect uygulamasında kendi 
benzersiz yemek tariflerini oluşturmasını da sağlayacak. Bu 

nesnelerin interneti (IoT) çözümlerinin hepsi BSH’nin yeni 
tam bağlantılı bütün ev aletleriyle kullanılabiliyor.

BSH müşteri hizmetleri, bağlantılı ev aletlerini uzaktan 
tanılama için de kullanıyor ve bu sayede gelecekte yapay 
zekanın yardımıyla proaktif bakım uygulanması planlanıyor. 
Tüketiciler için bu, tamir gereksinimini ortadan kaldıran ya 
da tamir maliyetlerini önemli ölçüde azaltan, tam anlamıyla 
yeni bir hizmet deneyimi anlamına geliyor.”
► SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇABALARINI GÜÇLENDİRİYOR

Dr. Carla Kriwet ,”BSH etkili sürdürülebilirlik yolculuğunda 
2020’nin son döneminde yeni bir dönüm noktasına ulaştı. 
Dünya üzerindeki bütün BSH üretim, geliştirme ve yönetim 
merkezleri CO2 dengelemesi sağlıyor. Bu, kendi yenilenebilir 
enerji üretimini yaygınlaştırmayı ve çevre dostu elektrik sa-
tın almayı içeren, daha çok binalar ve fabrikalardaki enerji 
verimliliği alanında alınan önlemler sayesinde sağlanıyor.

BSH geri kalan kaçınılmaz CO2 salınımlarını, seçtiği  
iklim koruma projeleriyle telafi ediyor. BSH şu anda  
10 GWh olan kendi üretimi yeşil enerji miktarını  
2030 yılına kadar beş katına çıkarmayı hedefliyor” dedi.

Sürdürülebilirliğin BSH için vazgeçilmez olduğu belirten 
Carla Kriwet şunları söyledi: “Enerji verimliliğine ek olarak 
döngüsel ekonomi önlemlerimiz de BSH sürdürülebilirlik 
stratejisinin uygulanmasına önemli katkı sağlıyor. 
Aletlerimizde kullanılan bileşenlerin malzemeleri, ambalajı 
ve yeniden kullanılabilirliği, geliştirme döngüsünün en 
başından itibaren sürdürülebilirlik için tasarlanmalı. Eş 
zamanlı olarak aletlerimizi sürdürülebilir iş modelleriyle 
yenileyerek döngüsel ekonomiyi de güçlendirmiş oluyoruz.”
► 2021’DEN BEKLENTİ OLUMLU

BSH’nin 2021 hedefleri hakkında konuşan Carla Kriwet, 
“Devam eden salgın nedeniyle bu yıl da ekonominin 
tamamında belirsizlikler olacak. Küresel varlığımız ve 
tüketicilerimize yakınlığımızla iyi bir konumdayız ve  
Home Connect sayesinde tüketicilerimizin isteklerini en 
iyi şekilde yerine getirmekle kalmayacağız, aynı zamanda 
kaynakları da koruyacağız. Geçen yıldaki olumlu gelişmeleri 
2021’de de sürdürebileceğimizden eminim” dedi. ●

HABER
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Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN 
Women) işbirliği ile ‘Arçelik ile Eşitle 
Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Arçelik, 
zirve ile pandemi döneminde daha da 
artan kadın istihdamı sorununa çözüm 
olabilecek çalışmalarına dikkati çekti.

Arçelik’ten istihdamda  
cinsiyet eşitliği zirvesi

Arçelik ile Eşitle zirvesinde konuşan Koç Holding 
Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal 
Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu’nun 30 imza ile Birleşmiş 

Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin en güçlü 
destekçilerinden biri konumunda olduğuna dikkat çekti.

Topluluk şirketlerinin erkek çalışanların yoğun 
olduğu sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirten 
Ebiçlioğlu, “Hedefimiz erkek işi-kadın işi ön yargısını 
ortadan kaldırarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasına katkıda bulunmak. Üretimde, 
mühendislik alanında liderlik pozisyonlarında daha 
fazla kadın çalışanımız olsun istiyoruz. Koç Holding 
Yönetim Kurulu’nda en az yüzde 30 oranında 
kadın üye bulundurma taahhüdümüzü topluluk 
şirketlerimize de genişletmeyi hedefliyoruz.” dedi.
► ARÇELİK 30 BİN ÇALIŞANIYLA  
ÖNEMLİ BİR ETKİ ALANINA SAHİP

Arçelik’in 150’ye yakın ülkede 30 bin çalışanıy-
la önemli bir etki alanına sahip olduğunu belirten 
Ebiçlioğlu şunları söyledi: “Geniş paydaş ağımız ile ortak 
hareket ederek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu çeşitli 
boyutlarıyla ele alıyoruz. Arçelik’te en yüksek kadın çalışan 
oranımız yüzde 55 ile Romanya’da. En düşük kadın çalı-
şan oranlarımız ise yüzde 4 ile Pakistan’da ve yüzde 11 ile 
Bangladeş’te. Kadının güçlenmesi projelerini ülkelere ve 
iş sahalarına göre ihtiyaç ve eksikleri belirleyerek kurgulu-
yoruz. Kadınların yetkinliklerini artırarak gelişimlerine ve 
güçlenmelerine destek olurken, erkeklerin yoğun çalıştığı iş 
alanlarında; üretimde, Ar-Ge’de sahada, bayi teşkilatında, 
çalışan sayısında kadın oranını artırma hedefiyle projeler 
hayata geçiriyoruz. Arçelik olarak kendimize 2030 yılına ka-
dar STEM ile ilgili departmanlara en az biri fabrika direktörü 
olmak üzere 3 kadın direktör atama hedefi koyduk.”

Kadın girişimciliğini desteklenmenin cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması noktasında önemli olduğunu ifade eden Ebiçlioğ-
lu, Beko Kadın Bayi projesi ile erkek yoğun bayilik teşkilatın-
daki kadın oranını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ebiçli-
oğlu, şu ana kadar bin 800’e yakın başvuru alarak bayilik 
ekosistemine 50’ye yakın kadın bayi kazandırdıklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Programlar 
Yöneticisi Zeliha Ünaldı ise, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
gerçekleştirmek yolunda uzun soluklu ortaklarımızdan 
olan Koç Topluluğu markalarından Arçelik’in Covid-19 
döneminde gerçekleştirdiği ‘Arçelik ile eşitle’ projesi,  
eşit bir gelecek inşa etmek konusunda yol gösterici  
nitelikte bir uygulama. Geleceğin mesleklerinde kadınlar 
ve erkekler için eşit yer açmaya yönelik özel politikalar 
ve uygulamalar geliştirmek, kadınların ekonomik olarak 
güçlenmesine, şirketlerin rekabet edebilirliğinin artmasına 
ve toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların olumlu  
yönde dönüşmesine katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.
►500 KADIN TEKNİSYEN PROJESİ

Arçelik, toplumsal cinsiyet alanında yeni girişimi olan 
“500 Kadın Teknisyen” projesini de ilk kez zirvede açıkladı. 
Son 5 yılda çalışanları içinde kadın oranını yüzde 6 
artırdıklarına dikkat çeken Arçelik Türkiye Genel Müdürü 
Can Dinçer, kadın istihdamını artırmak kadar kadınların 
farklı iş kollarında çalışmalarını da önemsediklerini 
vurguladı. “500 Kadın Teknisyen” projesinin pandemide 

Koç Holding 
Dayanıklı Tüketim 

Grubu Başkanı 
Fatih Kemal 

Ebiçlioğlu
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hayata geçirmelerinin en önemli nedenleri arasında 
kadın istihdamına katkı sağlamanın yer aldığını söyleyen 
Dinçer, “Aynı zamanda cinsiyete dayalı ön yargıları kırmak, 
kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak istiyoruz. İlk 
etapta 500 kadın teknisyen hedefiyle yola çıktık. Hali 
hazırda 274 kadın teknisyen seviyesine ulaşmış durumdayız. 
Türkiye’nin dört bir köşesinde 600 yetkili servisimiz 
bulunuyor. Tüm yetkili servislerimizde kadın teknisyen 
istihdam etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Teknisyen kadınların beyaz eşyadan küçük ev aletlerine 
klimadan ödeme sistemi cihazlarına kadar tüm alanlarda 
görev yaptığını anlatan Dinçer, kadın teknisyen projesi için 
öncelikle yetkili servislerden başvuruların alındığını ancak 
şirket dışı başvuruların da kabul edileceğini söyledi.
► CİNSİYETE DAYALI MESLEK ALGISI ARAŞTIRMASI

Arçelik, zirvede cinsiyete dayalı meslek algıları ve toplum-
sal cinsiyet eşitliği projeleriyle ilgili yaptırdığı iki araştırmanın 
sonuçlarını da paylaştı. Arçelik’in, Türkiye genelinde farklı 
meslek, yaş, eğitim ve cinsiyetlerden 8 bin 120 kişinin katılımı 
ile yaptırdığı “Cinsiyete Dayalı Meslek Algısı” araştırmasında 
Harvard Üniversitesi’nden akademisyenlerin liderliğinde geliş-
tirilen “Implicit Association” test yaklaşımı kullanıldı. Bilinçaltı 
kalıpları ortaya çıkarmayı hedefleyen araştırmada, katılımcıla-
rın yüzde 79’u mühendis olmayı, yüzde 66’sı ise beyin cerrahı 
olmayı erkeklere en uygun meslekler olarak görürken, kadınlar 
için en uygun görülen meslekler yüzde 67 ile öğretmenlik, 
yüzde 59 ile diyetisyenlik ve yüzde 56 ile eczacılık oldu.

Araştırmada kadınlara en az uygun görülen alan 
teknoloji, erkeklere en az uygun görülen alan ise moda ve 

sanat olarak öne çıktı. Sekreter 
ve uzman kelimeleri kadınlarla, 
lider ve genel müdür kelimeleri 
ise erkeklerle bağdaştırıldı.
► CESARETLE ADIM 
ATANLAR ARAŞTIRMASI
Arçelik’in kadının güçlenmesi 
amacıyla sürdürdüğü 
“Beko Kadın Bayi”, “Sen 
Mühendissin, Bizimlesin” 
ve “500 Kadın Teknisyen” 
projelerinde yer alan  
kadınlarla gerçekleştirdiği 
“Cesaretle Adım Atanlar” 

araştırmasında da çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Kadınların STEM olarak adlandırılan fen, teknoloji, 

mühendislik ve matematik alanında çalışmalarını  
teşvik etmek amacıyla başlatılan “Sen Mühendissin, 
Bizimlesin” projesine katılan 75 kadına soru yöneltildi. 
Araştırmaya katılan kadınların yüzde 70’i kendi  
istekleriyle mühendislik alanını seçtiğini, yüzde 81’i de 
mühendislik eğitimi aldığından memnun olduğunu  
aktardı. Mühendis adayların yaklaşık yüzde 70’i üst  
düzey pozisyonlarda çalışamayacakları ya da  
mühendis olarak iş bulamayacakları kaygısını taşıyor.

Birleşmiş Milletler 
Kadın Birimi Türkiye 
Programlar Yöneticisi 
Zeliha Ünaldı.

Arçelik Türkiye  
Genel Müdürü  

Can Dinçer

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
belirlenen önleme ve kontrol prosedürlerini ek-

siksiz bir şekilde yerine getiren Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’nin (ÇOSB) köklü kuruluşlarından 
Uğurteks Tekstil Ürünler Tic. ve San. A.Ş., gerçekleş-
tirilen denetimleri başarıyla geçerek “TSE COVID-19 
Güvenli Üretim Belgesi” almaya hak kazandı. 

TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi 
prosedürleri çerçevesinde alınan tüm önlemler, 
TSE denetçileri tarafından titiz inceleme sürecine 
tabi tutuldu. Uğurteks’in üretim alanları, personel 

servislerinin kontrolü, pandemi eğitimleri, atık 
yönetimi, ofislerin uygunluğu, hijyen teçhizatları, 
yemekhane, dinlenme alanı, tuvaletlerin 
sterilizasyonu, hizmet tedarikçilerinin kontrolleri 
gibi birçok farklı alandaki uygulamalar ayrıntılı 
olarak denetlendi. Yapılan değerlendirme 
sonucunda firma COVID-19 Güvenli Üretim 
Belgesi’ni almaya hak kazandı. Bununla birlikte 
ÇOSB’de, Bölge Müdürlüğünün yanı sıra pek  
çok katılımcı firma da, TSE tarafından verilen 
Güvenli Üretim Belgesi’ni almış oldu.

Uğurteks’e Güvenli Üretim Belgesi
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Türkiye İş Bankası’nın 1 Nisan 2021 
tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 

Adnan Bali’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
seçilmesine, Genel Müdür Yardımcısı 
Hakan Aran’ın Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu’na gerekli 
bildirimlerin yapılması ve izinlerin 
alınmasını takiben Genel Müdür olarak 
atanmasına karar verildi. Bali,  1 Nisan 
2011 tarihinden bu yana Türkiye 
İş Bankası’nın 16. Genel Müdürü 
olarak görev yapıyordu. 2008 yılında 

Genel Müdür Yardımcılığı görevine 
atanan Aran, operasyonlardan, dijital 
bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu 
olarak bankanın önemli dönüşüm 
programlarında görev aldı. Aran, 
İş Bankası Rusya Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, Anadolu Sigorta Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği, Türk Telekom 
Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde 
bulundu ve halen Softtech, LiveWell, 
GullsEye şirketlerinin Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.

Bali İş Bankası Yönetim Kurulu 
Başkanı, Aran Genel Müdür oldu 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank “KOBİ’lerde Fikri Mülkiyet 

Yönetiminin Kalitesinin Artırılması” 
seminerinde yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “Türkiye, Dünya Fikri Mülkiyet 
Göstergeleri Raporu’na göre, yerleşik 
patent başvurularında 14’üncü, marka başvurularında 
8’inci ve tasarım başvurularında 6’ncı sırada yer almakta-
dır. 2020’de uluslararası patent başvuru sayısı 2002’ye 
göre 20 kat arttı. Bu yılın ilk çeyreğinde pandemiye rağmen 
başvurularda önemli bir artış yaşadık, yurt içi patent baş-
vuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28, marka 
başvuruları yüzde 47 ve tasarım başvuruları yüzde 15 arttı.” 
Teknopark sayısını 5’ten 87’ye çıkardıklarını belirten Va-
rank, “1600’ün üzerinde özel Ar-Ge ve tasarım merkezinin 
kurulmasına çeşitli teşviklerle destek verdik. Tam zamanlı 
araştırmacı sayısı yaklaşık 3.5 kat arttı” dedi.

Yılın ilk çeyreğinde patent 
ve marka başvuruları arttı 

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 
14 büyük üyesiyle sektörün çatı 

kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD)’nin 46. Olağan Genel Kurulu 
gerçekleştirildi. 2018 yılından bu yana 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini 
sürdüren Haydar Yenigün yeniden 
başkanlığa seçildi. Tofaş Genel Müdürlük 
Konferans Salonunda düzenlenen 
Olağan Genel Kurul toplantısında OSD’nin yeni dönem 
yönetim kurulu üyeleri ile üyelerin görev dağılımı şu 
şekilde belirlendi; OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar 
Yenigün, Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları 
Aykut Özüner, Münür Yavuz ve Necdet Şentürk, Muhasip 
Üye Yusuf Tuğrul Arıkan, Üyeler Antoine Aoun, Barbaros 
Yıldırım, Cengiz Eroldu, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı,  
Okan Baş, Serdar Görgüç ve Tolga Doğancıoğlu.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin 
yeni yönetim kurulu belirlendi

Haydar  
Yenigün

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim 
Kurulu yenilendi. Buna göre, derneğin 

yeni başkanı Otokoç Otomotiv Genel Müdürü 
Görgün Özdemir oldu. Bu kapsamda, Yılmaz 
Bayraktar ve Süreyya Olam yönetim kurulu 
başkan yardımcısı, Barış Arat ise sayman 
olarak belirlendi. Yönetim kurulu üyeleri ise 
Ali Erman Aytaç, Alpöge Başar Çamlıbel, Anıl 
Yılmaz, Aydın Kuzualtı, Aylin Tülay Özden, 
Aynur Çiftçi, A. Burak Erdinç, Barış Arat, Bülent Özdoğan, Cem 
Haydar Bektaş, Ender Horata, Erdal Elbay, Fahir Altan, Meh-
met Emin Direkçi, Mehmet Sadık Eser, Muhsin Çömden, Naz-
mi Karyağdı, Sami Arıcan, Tuba Canvar Kahveci’den oluştu. 

Görgün Özdemir, KalDer 
Yönetim Kurulu Başkanı

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 
(SKD Türkiye)’nin 9’uncu Olağan Genel Kurulu 

yapıldı. SKD Türkiye Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri 
şu isimler: Ebru Dildar Edin (GarantiBBVA), R. 
Ediz Günsel (PwC), Aynur Duygu Yılmaz (Sütaş), 
Ece Börü (TSKB), Can Çaka (Anadolu Efes), 
Çağlar Göğüş (Doğan Holding), Barış Kökoğlu 
(Borusan Holding), Hakan Timur (H.Ö.Sabancı 
Holding), Gökhan Sarı (McKinsey), Ahmet 
Erdem (Shell Türkiye), A. Aybala Şimşek (Şe-
kerbank), Mete Buyurgan (Ülker). Yedek üyeler ise Volkan Ural 
(Kibar Holding), Devrim Çubukçu (Eczacıbaşı Holding),  
Ayça Turgay (P&G), Ebru Şenel Erim (Unilever) Oğuzcan Bülbül 
(Abdi İbrahim), Satı Balcı (Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası).

Ebru Dildar Edin yeniden 
SKD Türkiye’de Başkan

Ebru  
Dildar Edin

Görgün  
Özdemir
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Bünyesinde kamu bankaları dahil 20 kamu şir-
ketini bulunduran Türkiye Varlık Fonu’nun 

(TVF) Genel Müdürü değişti. Daha önce 
yönetim kurulunda yer alan Arda Ermut, Zafer 
Sönmez’in yerine Türkiye Varılk Fonu Genel 
Müdürü oldu. Kasım 2020’de Varlık Fonu 
Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Er-
mut, 4 ay sonra genel müdür olarak geri dönmüş 
oldu. Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Baş-
kanlığını yürütüyordu.  TVF’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı 
koltuğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. 
Yönetim kurulundaki diğer isimler ise şöyle: Erişah Arıcan, 
Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Burak Dağ-
lıoğlu ve Zafer Sönmez. 2016 yılında kurulan Varlık Fonu, 
12 Eylül 2018’de Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.
► VARLIK PORTFÖYÜNDE 20 ŞİRKET VAR

TVF, 8 farklı sektörden 20 şirket, 2 lisans ve 

taşınmazlardan oluşan 
varlık portföyüne sahip. 
Söz konusu şirketler ve 
lisansların isimleri şöyle: 
Ziraat Bankası, HalkBank, 
Vakıfbank, Borsa İstanbul, 

Türkiye Sigorta, Türkiye 
Hayat Emeklilik, Platform 

AŞ, Botaş, Türkiye Petrolleri, 
TVF Enerji, TVF Rafineri ve 
Petrokimya, Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden, TVF Maden,  
Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı, At Yarışı Düzenleme  
ve Bahis Kabul Etme Lisansı, Türksat, Türk Telekom  
(yüze 5 hisse). Fon, Haziran 2020’de yaptığı açıklamayla, 
İsveçli Telia’nın yüzde 24’lük hissesini satın alarak 
Turkcell’in kontrolünü eline aldığını duyurmuştu.

Arda Ermut, Varlık Fonu Genel Müdürü oldu

Arda  
Ermut

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu’nda, 
Hakan Atilla’nın istifasıyla boşalan Genel 

Müdürlüğe Korkmaz Enes Ergun getirildi. 
Ergun, Borsa İstanbul’da kotasyondan 
sorumlu genel müdür yardımcılığı 
görevini yürütüyordu. 24 yıllık borsa ve 
sermaye piyasaları tecrübesine sahip olan 
Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının 
değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin 
incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Öte yandan 
Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın 
üstlendiği Borsa İstanbul’da, yüzde 10 hisseye sahip Katar 
Yatırım Otoritesi temsilcisi Ahmed Ali Al Hammadi de yönetim 
kurulu üyeliğine, Işınsu Kestelli de bağımsız yönetim kurulu 
üyeliğine seçildi. Borsa İstanbul’da diğer yönetim kurulu 
üyeleri Korkmaz Enes Ergun, Prof. Dr. Fahrettin Altun ve 
Metin Kıratlı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise Yunus 
Arıncı, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Tevfik Eraslan oldu. 

Borsa İstanbul’un yeni genel 
müdürü Korkmaz Enes Ergun

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
görevine Alpaslan Çakar atanırken, 

bankanın yönetim kurulu başkanlığına 
Burhaneddin Tanyeri getirildi. 15 
Temmuz 2011’den bu yana Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğü görevini 
yürüten Hüseyin Aydın, Olağan Genel 
Kurul sonrası görevini Alpaslan Çakar’a 
devretti. Alpaslan Çakar, bankanın 
Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
yürütüyordu. Devir teslim töreni, Ziraat Bankası’nın 
Ankara’daki Tarihi Genel Müdürlük Binası’nda 
gerçekleştirildi. Törende konuşan Hüseyin Aydın, bu 
görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, “1983 
yılında ilk göreve başladığım son 10 yıldır da Genel 
Müdür olarak hizmet verdiğim Ziraat Bankası’nda 
görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma 
devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

Ziraat Bankası’nın yeni genel 
müdürü Alpaslan Çakar oldu

Türkiye’de faaliyet gösteren Elektrik Dağıtım 
şirketlerinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri 

Derneği (ELDER) 9. Olağan Genel Kurulu’nda, 
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler 
Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Zaimler, ELDER 
Başkanlığını Serhat Çeçen’den devraldı. ELDER 
yönetimi şu isimlerden oluştu: Yönetim Kurulu 
Başkanı Kıvanç Zaimler (AYEDAŞ & Başkent EDAŞ & 
Toroslar EDAŞ), Başkan Yardımcısı Barış Erdeniz (Fırat 
EDAŞ), Batuhan Özdemir (Uludağ EDAŞ), Sayman üye Ali 
Murat Korkmaz (GDZ EDAŞ), üyeler Ahmet Cengiz (Akdeniz 

EDAŞ), Ahmet Çalık (Yeşilırmak EDAŞ), Alişan Arıkan 
(AKEDAŞ), Ayhan Yavrucu (Meram EDAŞ), Celal 
Koloğlu (Çamlıbel EDAŞ), Ceyhan Saldanlı (ADM 
EDAŞ), Hidayet Atasoy (KCETAŞ), İbrahim Sinan AK 
(Osmangazi EDAŞ), Memet Atalay (Dicle EDAŞ), 
Murat Pınar (AYEDAŞ & Başkent EDAŞ & Toroslar 
EDAŞ), Necmi Odyakmaz (Sakarya EDAŞ), Ömer 
Faruk Gültekin (AYEDAŞ & Başkent EDAŞ & Toroslar 
EDAŞ), Sami Kovancı (Vangölü EDAŞ), Serhat ÇEÇEN 

(Trakya EDAŞ),  Şaban Cemil KAZANCI (Çoruh EDAŞ), Utku 
Guruşçu (Boğaziçi EDAŞ), Ümit Kiler (Aras EDAŞ).

Elektrik Dağıtım Şirketleri Derneği’nde Zaimler dönemi

Otomotiv Sanayii Derneği’nin 
yeni yönetim kurulu belirlendi

Haydar  
Yenigün

Ebru  
Dildar Edin
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AŞI DOSYASI

Covid-19’a karşı 
AŞI ÜSSÜ ÇOSB

Bünyesindeki 14 ilaç fabrikasıyla 
dikkat çeken Çerkezköy OSB, 
Covid-19’a karşı mücadelede 

önemli bir merkez olma konumunda. 
Faz-2 çalışmalarını tamamlayan Erciyes 
Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı Faz-3’den 
geçip onay alırsa Koçak Farma tarafından 
üretilecek. Yine Koçak Farma’nın üzerinde 
çalıştığı yerli aşı adayı da gerekli aşamaları 
geçerse ÇOSB tesislerinde üretilecek. 


Rusya ile Sputnik V aşısının 
Türkiye’deki üretimi için resmi olarak 
anlaşan  Viscoran İlaç, üretimi ÇOSB 

katılımcısı CinnaGen’de yapacak. CinnaGen 
İlaç Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Ecz. Ferhat 
Farşi, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda 
Sputnik V aşısının acil kullanımına onay  
verdi. Yaza doğru Sputnik V halkın ve tıp 
dünyasının kullanımında olur” dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK 
Covid-19 Türkiye Platformu kapsamında Prof. Dr. Mayda 
Gürsel ile Prof. Dr. İhsan Gürsel çiftinin geliştirdiği  
VLP aşı adayına Faz-1 aşamasında gönüllü oldu. 
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Covid-19 salgınına karşı 
yerli aşı çalışmalarında 
aşama kaydedildi. 

Salgına karşı aşı geliştiren 
ülke ve üreticiler marka ve 
patent paylaşımına gitmediği 
için dünya çapında salgını 
önleyici aşılama çalışmaları 
tam istenen hızda ilerlemiyor, 
aşı tedarikinde sıkıntı 
yaşanıyor. Türkiye’de yerli 
aşı çalışmalarında Erciyes 
Üniversitesi’nin projesi Faz-2 
aşamasını tamamlarken, 
TÜBİTAK COVID-19 Türkiye 
Platformu çatısı altında 
çalışmaları süren VLP  
temelli aşı adayı Faz 1’e 
başladı. Koçak Farma’nın 
projesi Faz-1 aşamasını 
tamamlamak üzere. 
Rusya’nın geliştirdiği Sputnik 
V aşının Türkiye’de üretilmesi 
konusunda Viscoran  
İlaç’la anlaşma yaptı.

Yerli aşı çalışmalarında 
ve üretilmesinde Türkiye’nin 
yenilikçi OSB’si Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi 
öne çıkıyor. Erciyes 
Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı 
adayı çalışmalarını başarıyla 
tamamlarsa ÇOSB’de Koçak 
Farma İlaç ve Kimya Sanayi 
A.Ş.’nin gelişmiş tesislerinde 
üretilecek. Yine Koçak 
Farma üzerinde çalışmalarını 
sürdürdüğü kendi aşısını da 
ÇOSB’de üretecek. Rusya  
ile anlaşan Viscoran İlaç, 
Sputnik V’yi  Türkiye’de  
ÇOSB katılımcısı  
CinnaGen İlaç’a ürettirecek.

► İLK AŞAMA KLİNİK SAYISI 
9’DAN 20’YE ÇIKARILDI

Yerli aşı çalışmalarında 
alınan yol devletin zirvesi 
tarafından yakından takip 
ediliyor. 26 Mart 2021’de 
Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
“Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme 
Toplantısı” gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan 
toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları 
Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu, 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 
Dr. Ecz. Harun Kızılay, TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜSEB Başkanı 
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ LİSTESİNDEKİ YEREL AŞI ÇALIŞMALARI
AŞI GELİŞTİRİCİSİ AŞAMASI AŞI TİPİ

Erciyes Üniversitesi Faz 2 ERUCOV-VAC, inaktif virüs
Kocak Farma Faz 1 İnaktif COVID-19 aşısı
TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu* Faz 1 VLP
Ege Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma DNA aşısı
Selcuk Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma İnaktif
Acıbadem Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma Kodon deoptimizasyonu ile zayıflatılmış canlı aşılar
Ankara Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma Adenovirüs bazlı
Erciyes Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma Adeno5 bazlı
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Klinik Öncesi Çalışma Rekombinant S proteini
Boğaziçi Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma Peptit + yeni adjuvan
Nanografi Nano Teknoloji Klinik Öncesi Çalışma Spike protein tutunmalı
Hacettepe Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma Alumlu protein peptitler
Marmara Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma Böcek hücrelerindeki Bakülovirüsler ile  

kodlanmış rekombinant Spike (S) proteinleri
Yıldız Teknik Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma Adjuvanlı peptitler + rekombinant Spike proteini
Akdeniz Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma Bitki ekspresyon vektörü kullanan S1 ve S2 (Spike) bazlı 

rekombinant protein ve nükleokapsid alt üniteleri geliştirme aşıları 

Atatürk Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma Rekombinant protein aşısı
Pharmada Pharmaceuticals Klinik Öncesi Çalışma Rekombinant protein alt ünite aşısı
Selçuk Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma mRNA
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Klinik Öncesi Çalışma VLP

* TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu; ODTÜ, Bilkent, Ankara Onkoloji Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin işbirliğiyle yapılan yerli aşı çalışması grubudur.
Dünya Sağlık Örgütü listesindeki yerel aşı çalışmaları tablosu 23 Nisan 2021 tarihine aittir.

→



 26    GLOBAL SANAYİCİ MAYIS-HAZİRAN 2021

Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜSEB bünyesinde 
faaliyet gösteren Türkiye Sağlık Hizmetleri 
Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı 
Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ve Türkiye 
Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım’la ilgili kurum 
temsilcileri ve paydaşlar katıldı. Toplantıda 
yerli aşı çalışmalarının ilk aşama klinik 
faaliyetinin yapıldığı merkez sayısının 9’dan 
20’ye çıkarılması kararlaştırıldı. Toplantı 
sonrası yapılan açıklamada, “Geliştirilmekte 
olan aşılar için seri üretim kapasitesinin 
artırılmasına yönelik gerekli planlamalar 
ve hazırlıklar yapılacak. Devam eden 
aşı çalışmalarının, mutant varyantları 
da kapsaması sağlanarak, hızlı ve etkili 
sonuçlanması için ilgili kurumlar  
arasındaki koordinasyonun artırılması  
ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle 
takip edilmesi sağlanacak” denildi.

► PROF. DR. ÇALIŞ: ACİL  
KULLANIM ONAYI ALABİLİRİZ

Türkiye’de insan denemelerine ilk 
geçilen koronavirüs (Covid-19) aşısı 
adayının geliştirildiği Kayseri’deki 
Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ), 250 
gönüllü üzerinde yapılan Faz-2 çalışması 
tamamlandı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, 
“Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 
44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının 
Faz-2 çalışması, 10 Şubat’ta 250 gönüllü 
üzerinde başladı ve 9 Mart’ta tamamlandı. 
Faz-2 çalışmasında elde edilen sonuçların 
raporlanması süreci devam ediyor. Belli 
güvenlik aşamasından sonra ‘acil kullanım’ 
onayı alabiliriz. 20-30 merkezde yürütülecek 
Faz-3 aşamasındaki güvenlik verileri iyi 
çıkarsa kullanıma geçeceğiz. Ülkemizde 
kullanılan Çin aşısı da Faz-3 aşaması 
devam ederken belli güvenlik 
aşamasından sonra acil 
kullanım ile onay almıştı’’ dedi.

► VARANK VE AKAR KAYSERİ’DE
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank ile Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde 
yürütülen inaktif aşı adayı 
çalışmalarını yerinde 
incelediler. Bakan Varank, 
“İnsan denemelerindeki aşı 
adayının Faz-2 sonuçlarının 
Sağlık Bakanlığı’na iletilmesiyle 
sonuçlar başarılı bulunup 
onaylanırsa Faz-3 aşamasına 
geçilecek ve daha sonra da  

seri üretimiyle hem Türkiye’ye hem de 
dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı 
adayımızı elde etmiş olacağız” dedi.

► VARANK FAZ-1’E GÖNÜLLÜ OLDU
ODTÜ’den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile 

Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. İhsan 
Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu 
geliştirilen VLP aşı adayının insan 
denemeleri Faz-1’e başlandı. TÜBİTAK 
Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında 
çalışmaları süren VLP aşı adayında ODTÜ, 
Bilkent, Ankara Onkoloji Hastanesi, TÜBİTAK 
ortak. VLP aşı dünyada inovatif kabul edilen 
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Kayseri Erciyes 
Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Çalış.

Bakanlar Varank ve Akar, Kayseri 
Erciyes Üniversitesi’nde yürütülen inaktif 
aşı adayı çalışmalarını yerinde incelediler. 
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→

bir aşı türü.VLP 
aşı adayının  
Faz 1 aşamasına 
katılan Sanayi 
Bakanı Mustafa  
Varank’a 
Ankara Onkoloji 
Hastanesi’nde 
ilk doz aşı 
uygulandı. 

► KAS İÇİNE 
DEĞİL DERİ 
ALTINA YAPILDI

Bakan 
Varank’a ilk 
doz, Türkiye’de 
uygulamaya 
başlanan aşıların 
aksine, subkutan 
enjeksiyonu 
yöntemiyle koldan 
kas içine değil 
deri altına yapıldı. 
Geceyi hastanede 
geçiren Varank 
ikinci doz aşıyı 
alacak. Varank’a 
eşlik eden 
TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan 
Mandal da VLP 
aşı adayından oldu. Bakan Varank’a  
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi  
Altuntaş ile Klinik Araştırma Merkezi 
Koordinatörü Doç. Dr. Halil Kara eşlik etti. 

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş aşının ilk 
dozlamasının bittiğine dikkati çekerek, 
“36 gönüllü üzerinde Faz-1 VLP çalışması 
bitirmiş olduk. Onay alır almaz aşımızın 
Faz-2 çalışmalarına geçmiş olacağız. En 
kısa sürede yerli aşımızın faz çalışmalarını 
bitirmiş olacağız. DSÖ’nün Covid-19 aşı 
adayları listesinde yer alarak dünyada  
bu türde klinik aşamaya geçen 4’üncü  
aşı adayı olduk” ifadesini kullandı.

VLP aşı adayı tüm aşamaları geçerse 
Nobel İlaç’ın Gebze TÜBİTAK  
Marmara Teknokent’teki (MARTEK) 
Biyoteknolojik İlaç Tesisi’nde üretilecek. 

► RUS SPUTNİK V TÜRKİYE’DE  
ÜRETİLECEK, ANLAŞMA TAMAM 

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF, 
Rusya Varlık Fonu) ve Türk Viscoran İlaç 
şirketi arasında, koronavirüse karşı  
dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan  

Sputnik V aşısının Türkiye’deki üretimi  
için resmi olarak anlaşma sağlandı.

Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı 
Öztürk Oran, “Ürünün yerelleştirilmesi için 
gerekli çalışmaları yaptık ve Türkiye’nin 
düzenleyici kurumlarından aşı iznini 
alır almaz Sputnik V’nin Rusya’dan 
tedarikine hemen başlayabilecektir. 
Üretim sözleşmeleri, lisanslama süreçleri, 
depolama ve dağıtım konularına ek olarak, 
ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların 
yürütülmesi de Sputnik V aşısı için  
Rusya ile işbirliğimizin bir parçasıdır” dedi. 

Oran şunları söyledi: “Viscoran İlaç,  
RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası 
olarak, sektöründe lider diğer yerel 
farmasötik üreticileriyle ortaklık tesis 
edecektir. Teknoloji transferi ve seri  
üretim konusunda Çerkezköy OSB’de  
kurulu CinnaGen İlaç şirketiyle anlaşma 
sağlandı. Sputnik V ilaç üretimi konusunda 
iki tesisle daha görüşmelerimiz sürüyor”

► 61 ÜLKEDE TESCİL EDİLDİ
Toplamda 3 milyardan fazla nüfusa 

sahip 61 ülkede Sputnik V aşısının tescil 
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 CinnaGen 
Kurucu Ortağı 

ve CEO’su  
Dr. Ecz.  

Ferhat Farşi.

CinnaGen İlaç’ın üretime başlamasını Global Sanayici 
Temmuz-Ağustos 2019 tarihli sayısında böyle duyurmuştu.

CinnaGen İlaç üretim tesisleri.

CinnaGen İlaç’ın üretime başlamasını Global Sanayici 
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HABER

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın (MENA) en 
büyük biyoteknolojik ilaç firmalarından 

CinnaGen İlaç’ın Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki (ÇOSB) üretim tesisi ve Ar-Ge 
merkezinin açılışı yapıldı. Tesiste Türkiye’de ilk 
monoklonal antikor (mAb) ve yetim ilaçların 
üretiminin yapılacağı belirtilirken, bu fabrikada 
nadir bulunan ilaçların üretileceği belirtildi.

► 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM   
Açılışta bir konuşma yapan CinnaGen İlaç 

Kurucu Ortağı ve CEO’su Ferhat Farşi, Türkiye’nin 
gelişmekte olan ülkeler arasında yıllık yüzde 
14’lük büyüme ile lider konumunda olduğunu 
ifade etti. Şu anda dünyada 17’nci sırada olan 
Türkiye’nin 2 yıl sonra 15’nci sıraya yükseleceğini 
belirten Farşi, “CinnaGen İlaç’ın faaliyete 
geçmesi ile birlikte ilk yıl 150 milyon dolarlık bir 
biyoteknolojik ithalatın önüne geçilmesi planlanıyor” dedi. 
Moldova, Cezayir, Bosna-Hersek, Fas, Ürdün, Katar, Hindistan, 
Sırbistan, Senegal, Sri Lanka, Vietnam ve Ekvator gibi ülkelerle 
anlaşma imzaladıklarını söyleyen Farşi, “İki yıl sonra tüm 
Avrupa ülkelerine ilk ihracatımızı başlatacağız. Avrupa’ya 
satacağımız ilk ürün MS hastaları için geliştirdiğimiz ilaçlar 
olacak. Çerkezköy’de yaptığımız yatırımın 30 milyon 
dolarlık bölümünü fiziki, 70 milyon dolarlık bölümünü 
ise teknoloji transferi olarak gerçekleştirdik” dedi.

► YILDIRIM: KRİTİK ÖNEMDE BİR İŞLETME
Açılışta TÜBİTAK Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji 

Enstitü Direktörü Prof. Dr. Şaban Tekin, Türkiye Sağlık 
Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan 
Türkez, 26. Dönem Çorum Milletvekili Ecz. Lütfiye İlksen 
Ceritoğlu Kurt, 23. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Ecz. 
Mehmet Domaç, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı 
Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, 
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları 
Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Başkan Yardımcısı Harun Kızılay da birer konuşma 

yaptı. Açılışta konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, bir ülkede 
ilaç endüstrisinin varlığının hem insan yaşamını doğrudan 
etkileyen sağlık ve tedavi hizmetleri sunması hem de yüksek 
katma değer, ileri teknolojiye dayanan yapısı nedeniyle 
stratejik ve ekonomik olarak kritik önemde olduğunu belirtti.

Açılış, kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından 
son buldu. Açılışa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Cumhurbaş-
kanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, 
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 
Üyesi Dr. Osman Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda 
Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 26. Dönem 
Çorum Milletvekili Ecz. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 23. ve 24. 
Dönem İstanbul Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, Kapaklı Kay-
makamı Mustafa Ünlüsoy, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 
Başkan Yardımcısı Harun Kızılay, Türkiye Sağlık Enstitüleri Baş-
kanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Direktörü Prof. Dr. 
Şaban Tekin, CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO’su Ferhat Far-
şi, ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, ÇOSB Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Natan Yakuppur, ÇOSB Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatih Elay ve ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan’ın 
yanı sıra ilaç sektörü temsilcileri ve yabancı konuklar katıldı.

CinnaGen İlaç’tan ÇOSB’ye dev yatırım
CinnaGen İlaç fabrikasının açılış törenine Eyüp 

Sözdinler ve Natan Yakuppur da katıldı.
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edildiğini belirten RDIF CEO’su 
Kirill Dimitriev, “5 Aralık 2020 
ile 31 Mart 2021 tarihleri 
arasında Rusya’da her iki doz ile 
aşılanmış olanlar arasında yapılan 
araştırmadan elde edilen etkinlik 
oranı yüzde 97.6. Sputnik V, 2-8 
derecede olan saklama sıcaklığı 
ile ek bir soğuk zincir altyapısına 
yatırıma gerek kalmadan, 
geleneksel bir buzdolabında 
saklanabilir. Doz başına 10 
dolardan düşük olan fiyatı, 
Sputnik V’i dünya çapında  
uygun fiyatlı bir aşı haline 
getirmektedir. Aşının AB’de test 
çalışmaları ise sürüyor” dedi.

► CİNNAGEN İLAÇ CEO’SU FARŞİ: 
TÜM AŞAMALARI CİNNAGEN ÜRETECEK

CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Ecz. Ferhat 
Farşi anlaşmayla ilgili şunları söyledi: “Sputnik V aşısının 
Türkiye hakları Viscoran firmasına ait olup  aşısının üretimi  
CinnaGen İlaç’ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
fabrikasında gerçekleştirilecek.  Kasım 2016 tarihinde  
kurulan CinnaGen İlaç, Ocak 2020’de biyoteknolojik ilaç 
üretimi, Mart 2020’de de Sputnik V aşısı dahil Adenoviral 
vektör bazlı aşı üretimi için GMP sertifikasını almış 
bulunmakta. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve 
Viscoran, üretimi yüksek teknoloji gerektiren biyoteknolojik 
ürünleri geliştirme ve üretme alt yapısına sahip olan 
CinnaGen İlaç’ın uzman kadrosu ve modern ekipmanlarıyla 
Sputnik V aşısının Adenovirüs’dan başlayarak tüm 
aşamalarını CinnaGen İlaç’ta  üretmek için Teknoloji 
Transferi anlaşmasını imzalamış bulunmaktalar.”

► ‘YAZA DOĞRU AŞI KULLANIMDA OLUR’
CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Ecz. Ferhat 

Farşi üretecekleri Sputnik V aşı için şunları söyledi: “Ortado-
ğu ve Kuzey Afrika’nın (MENA) en büyük biyoteknolojik ilaç 
firmasıyız. CinnaGen, Türkiye’de 4 yıl önce 30 milyon Euro 
yatırımla Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan 
fabrikamız aslında kansere karşı monoklonal antikorlar 
üretmek üzere 2019 yılında açıldı. Sputnik V aşısını üret-
mek üzere gerekli teknoloji transferle-
rini yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 
Gerekli izinlerin alınmasının ardından 
Türkiye’deki üretimini gerçekleştireceğiz. 
Tabii ki burada ilk üretimlerimiz öncelikle 
Türkiye’nin ihtiyacını karşılamaya yönelik 
olacak. Daha sonra RDIF de o yönde 
bir karar verirse, çevre ülkelere İhraç 
edilmesi söz konusu olacak. Buradan en 
az 10-20 ülkeye aşı ihracatı yapılabile-
cek. Yani Türkiye burada bu bölgenin aşı 
üretim üssü olacak. Bu açıdan düşündü-
ğümüzde, stratejik bir know how’a sahip 
oluyorsunuz. Önümüzdeki günlerde de-

neme üretimleri yapacağız. Ardından bunları Rusya’ya gön-
dereceğiz. Kalite kontrolleri çift taraflı yapılacak. Yani hem 
burada (Bakanlık tarafından) hem de Rusya’da Gameliya  
Enstitüsü tarafından yapılacak. Daha sonra da yaza  
doğru, daha büyük hacimli üretimlere başlamış olacağız. 
Aşının teknoloji transferi konusunda zamanlama olarak  
geç kalmış değiliz. Hızlı ilerleyeceğiz. Yaza doğru inşallah 
ürünleri Türk ilaç piyasasına ve vatandaşlara sunmayı  
düşünüyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor.”

► SPUTNİK V’YE ACİL KULLANIM İZNİ VERİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler 
sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay 
vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece 
Çin Sinovac ve Alman BioNTeCH aşılarından sonra 
Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek” dedi.

► KOCA: AŞI TEDARİKİNDE İKİ AY SIKINTI YAŞANACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Nisan 2021 

tarihinde yaptığı açıklamada önümüzdeki iki ay boyunca 
aşı tedarikinde sıkıntı yaşanacağını söyledi. Bakan 
Koca, “Ancak sonrasında aşı bolluğu bekleniyor” dedi. 
Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın 
toplantısında konuşan Bakan Koca, Haziran’da teslim 
edilecek BioNTech aşısı miktarının 30 milyon dozu 

geçeceğini aktardı. Bakan Koca daha 
önce 100 milyon doz Sinovac aşısının 
beklendiğini söylemiş, sonra da 
Çin gümrüklerinde yaşanan korona 
salgını nedeniyle Sinovac’ın Nisan 
sonuna kadar verdiği 100 milyon doz 
aşı sözünü tutamadığını açıklamıştı. 
Önümüzdeki altı ayda 50 milyon doz 
Sputnik V aşısı almak için sözleşme 
imzalandığını da belirten Koca, 
Mayıs ayında başlayacak sevkiyatın 
ardından teknoloji transferi ve 
Türkiye’de üretim konusunda da 
anlaşmaya varıldığını söyledi.
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Covid-19’a karşı geliştirdiğimiz yerli aşıyı 
sonbaharda kullanıma vermeyi planlıyoruz

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. CEO’su Uzman Dr. Hakan Koçak:

İnaktif Covid-19  Hiperimmün serum 
üretimi ile ilgili çalışmalarının devam 
ettiğini belirten Koçak Farma İlaç ve Kimya 
Sanayi A.Ş. CEO’su Uzman Dr. Koçak, 
“Kendi yerli aşımız üzerinde çalışmalarımız 
sürüyor. Ağutos ayı içerisinde Faz-3 
aşamasına geçmeyi ve sonbaharda aşıyı 
kullanıma vermeyi planlıyoruz” dedi. 

ARİF ESEN

Koçak Farma İlaç ve 
Kimya Sanayi A.Ş. 
CEO’su İç Hastalıkları 

Uzmanı Dr. Hakan Koçak, 
Covid-19’a karşı geliştirmeye 
çalıştıkları yerli aşının hangi 
aşamada olduğunu Global 
Sanayici’ye anlattı. Koçak, 
“Faz-1 çalışmalarımız 
başarıyla sonuçlandıktan 
sonra Mayıs 2021 sonu 
gibi Faz-2 çalışmalarına 
başlamak istiyoruz. Faz-2 
çalışmalarının da başarıyla 
tamamlanmasını takiben 
Ağutos ayı içerisinde Faz-3 
aşamasına geçmeyi ve 
sonbaharda aşıyı kullanıma 
vermeyi planlıyoruz” dedi.

- Koçak Farma İnaktif 
Covid-19 yerli aşının Faz-1 
çalışmalarına 23 Mart 
2021 tarihinde gönüllülere 
uygulayarak başladınız. 
Çalışmalarınız nasıl  
gidiyor, kaydettiğiniz 
gelişimi anlatır mısınız?

- Faz-1 çalışmalarımız 
başarıyla devam ediyor. 
Gönüllülerin büyük kısmına 
birinci doz aşıları yapıldı. Bir 
kısmının da ikinci doz aşıları 
yapılmaya başlandı. Gönül-

lülerde şu ana kadar önemli 
bir yan etki görülmedi.  
Faz-1 çalışmasının Mayıs 
ayının ilk yarısında tamam-
lanmasını bekliyoruz.
► AĞUSTOSTA FAZ-3 
AŞAMASINA GEÇERİZ

- Faz-1’den sonra  
Faz-2 aşamasına geçtikten 
sonra olumlu sonuçlar 
alırsanız Faz-3 aşamasına 
ne zaman geçebilir, aşıyı 
kullanıma verebilirsiniz?

- Faz-1 çalışmalarımız 
başarıyla sonuçlandıktan 
sonra Mayıs 2021 sonu 
gibi Faz-2 çalışmalarına 
başlamak istiyoruz. Faz-2 
çalışmalarının da başarıyla 
tamamlanmasını takiben 
Ağutos ayı içerisinde Faz-3 
aşamasına geçmeyi ve 
sonbaharda aşıyı kullanıma 
vermeyi planlıyoruz.
► ERCİYES’İN AŞISI ONAY 
ALIRSA BİZ ÜRETECEĞİZ

- Türkiye’de İnaktif Covid-
19 aşısının üretimi için 
zorunlu olan laboratuvar ve 
üretim tesislerine sahip ilaç 
firmasısınız. Bu kapsamda 
Kayseri Erciyes Üniversitesi 
tarafından geliştirilen aşının 
Koçak Farma tesislerinde 

üretileceğini açıklamıştınız. 
Faz-2 aşamasını tamamla-
yıp Faz-3 çalışmaları süren 
Erciyes Üniversitesi’nin  
geliştirdiği aşıya “acil  
kullanım onayı” verilirse  
ne kadar sürede üretilip, 
kullanıma verebilirsiniz?

- Koçak Farma olarak 
Covid-19 aşı üretimi için 
zorunlu olan 2 adet BSL-

Koçak Farma İlaç ve 
Kimya Sanayi A.Ş. 

CEO’su Uzman  
Dr. Hakan Koçak:
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3 laboratuvar ve üretim 
tesislerine sahibiz. Bu tesisler 
Sağlık Bakanlığı GMP  
onayına da sahip. Kayseri 
Erciyes Üniversitesi  
tarafından geliştirilen 
aşının Faz çalışmaları için 
gerekli dozlar Koçak Farma 
tesislerinde üretilmiştir. Bu 
aşıya “acil kullanım onayı” 
verildiği takdirde de  
Koçak Farma tesislerinde  
üretilmesi planlanmaktadır. 
► İNAKTİF COVİD-19  
HİPERİMMÜN  
SERUM ÜRETECEĞİZ

- Covid-19 salgınının 
ilk günlerinden itibaren 
tedavi protokollerinde 
bulunan ürünlerin üretimini 
gerçekleştirerek pandemiye 
karşı en etkili firma oldunuz. 
Bu kapsamda hangi  
ürünlerin üretimini  
yaptınız, yapıyorsunuz?

- Covid-19 pandemisi sürecinde en etkin firmalardan 
biri olduk.  T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedavi 
Algoritmasındaki Favipiravir, Hidroksiklorokin Sülfat, 
Azitromisin, Enoxaparin sodyum, Dipiridamol, 
Dekzametazon etken maddeli ürünlerin tamamını yerli 
olarak ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Bunların  
dışında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Koçak  
Farma Ar-Ge merkezi bünyesindeki Sağlık Bakanlığı 
GMP belgesine ve Uluslararası belgelendirme 
kuruluşlarından alınmış sertikasyonlara sahip BSL3/ABSL3 
laboratuvarlarında inaktif Covid-19  Hiperimmün serum 
üretimi ile ilgili çalışmalarımızda 
devam etmektedir.

► YENİ VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ
- Ölümcül Covid-19 virüsü yeni 

varyantlarıyla büyük bir yayılma 
gösterdi. Yerli aşılar, Covid-19’da 
yaşanan başkalaşımlara  
karşı da etkili olacak mı?

- Farklı etki mekanizması  
ve üretim şekline sahip yerli 
aşılarla ilgili geliştirme  
çalışmaları devam etmektedir.  
Bu aşılarla ilgili çalışmalar başladığı 
zaman henüz varyantlar yaygın 
değildi. Bu sebeple çalışmalar 
bu varyantlarla yapılmadı. Şu 
anda büyük ölçüde yeni Covid-19 
varyantları hastalığa sebep olduğu 
için yerli aşıların devam eden  
Faz çalışmaları bu varyantlara  

karşı etkin olacaktır. Sonuçları hep beraber göreceğiz.

► HERKES HİJYENE DİKKAT ETMELİ
- Yıllarını toplum sağlığına adayan bir bilim  

insanı olarak salgına karşı dünyada ve Türkiye’de 
alınması elzem önlemleri sıralar mısınız? Sizce  
aşıyla birlikte salgını önleyecek silahlar nelerdir?

- Salgına karşı dünyada ve Türkiye’de alınması 
gereken önlemler aslında salgının başından beri çok 
fazla değişmedi. Hem Sağlık Bakanlığımız hem de Bilim 
Kurulumuz bu konuda alınacak önlemleri net olarak ortaya 
koydu. Hem özel hayatta hem işyerlerinde sosyal mesafeye 
dikkat etmek ve maske takmak temel olarak alınması 

gereken 
önlemlerdir. 
El ve kişisel 
hijyene dikkat 
etmek, elleri 
sık sık yıkamak 
ve dezenfekte 
etmek de 
salgına karşı 
en önemli 
silahlarımızdan. 
Geçtiğimiz bu 
zor dönemde 
kalabalık 
ortamlardan 
kaçınmak 
ve mümkün 
olduğunca  
izole olmak 
zorundayız. 

AŞI DOSYASI
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Pandemi sonrası dünya
ekonomisi çok farklı olacak

Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit İzmen Yardımcı:

NKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit İzmen Yardımcı, “Bir kesim bu 
süreçten zarar görürken bir kesim de karlı çıkacak. Kendini yeni koşullara hazırlamayan, gerekli 
teknolojik dönüşümü yapamayan, kritik becerileri bünyesine katamayan firmalar muhtemeldir ki 
koşullar normale döndüğünde eski müşterilerini kaybetmiş olduklarını görecekler” dedi.

GİRAY DUDA

Covid 19 pandemisi, global 
çapta değişikliklere yol açtı. 
Pandemi ortamında sürdü-

rülen yaşamın niteliğini, aşılama 
faaliyetlerini ve salgın sonrası 
dönemin iş yaşamını Namık  
Kemal Üniversitesi İktisadi ve  
İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler Bölümü öğretim üyesi  
Doç. Dr. Ümit İzmen Yardımcı,  
Global Sanayici’ye anlattı.

- Sayın Doç. Dr. Ümit  
İzmen Yardımcı, pandemi ile 
yaşayan-savaşan dünyayı  
nasıl tanımlayabilirsiniz?

- Bu birçok açıdan dünya tari-
hindeki hiçbir şeye benzemeyen 
bir süreç. Covid pandemisinin bu 
boyuta ulaşmasının nedeni, dünya 
üzerinde küreselleşme dediğimiz 
süreç oldu. Ülkeler arasındaki 
etkileşim bu kadar yoğun olma-
saydı küresel salgın ve bu salgının 
yol açtığı küresel problemler hiç 
şüphesiz bu kadar yoğun olmazdı.

Tedarik zincirlerinden satış 
pazarlarına birbiriyle iç içe geçmiş iş süreçleri bütün 
ülkeleri birbirine bağlıyor. İnsan sağlığını tehdit eden bir kriz 
karşısında bu zincirler mecburen kopuyor. Sağlık riski ve 
ekonomik risk birbirine bağlanıyor ve birisindeki problemin 
ağırlaşması, diğerindeki problemi de ağırlaştırıyor. Bu 
da tüm ülkeleri hem sağlık, hem de ekonomik açıdan 
birbirlerine daha bağlı ve daha kırılgan hale getiriyor.

► 95 MİLYON KİŞİ YOKSULLAŞTI
- Böyle bir ortam çalışanlar açısından da büyük 

sorunlara yol açtı. Çalışanlar işlerini kaybettiği gibi iş 
arayanlara da yeni kapılar açılmadı değil mi?

- Bu da gelir dağılımındaki adaletsizlikleri büyütüyor. 

Salgının ülkemiz dahil her 
yerde yol açtığı önemli bir 
olumsuzluk işsizlikteki yükseliş. 
ILO verilerine göre, dünyada 
pandemi sürecinde iş saati 
kayıpları 2008 küresel krizinin 
dört katına çıktı. Çalışma 
saatlerindeki kayıpların yanı 
sıra, 2020’de dünyada 114 
milyon istihdam kaybı yaşandı. 
Bunun sonucu olarak çalışan 
gelirlerinde yüzde 8.3’lük düşüş 
ortaya çıktı. Pandemi özellikle 
kendi hesabına çalışan, kayıtlı 
olmayan, düşük gelir ve düşük 
beceri sahibi kesimleri çok 
olumsuz etkiledi. Dünyada 
yaklaşık 95 milyon kişi yoksulluk 
sınırının altına düştü.

Pandeminin dönüştürdüğü 
bir başka alan da eğitim. 
Bugün ister istemez birçok 
ülke dijital imkanların seferber 
edildiği uzaktan eğitim 
modeline geçti. Ancak her 
yerde teknolojiye eşit düzeyde 
erişimin olmaması, eğitimi de 
etkiliyor. Sınırlı imkanlara sahip 

kesimler bu süreçte geride kalıyorlar. Bu da ilerisi için  
gelir dağılımı sorunlarını ağırlaştırma riskini barındırıyor. 

► EVDEN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ ARTIRDI
Pandemi çalışma biçimlerini de hızla değiştiriyor. Eskisine 

oranla evden çalışmak bir anda çok yaygınlaştı. Bu da 
altyapıdaki bazı önemli konuları bir kez daha hatırlamamıza 
neden oldu.  Evden çalışma uygulaması tahmin edildiği gibi 
verimliliği düşürmedi tam tersine artırdı. Bu nedenle birçok 
firma pandemi sonrasında da bu yöntemi uygulamaya 
devam etmek için altyapı hazırlıklarına başladı bile. Evden 
çalışma, iş ve yaşam arasında bozulmuş olan dengenin 
yeniden sağlanmasına da yardımcı olabilecek bir imkan 

Namık 
Kemal 

Üniversitesi 
öğretim üyesi 

Doç. Dr. 
Ümit İzmen 

Yardımcı.
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olarak görülmeye başlandı. 
Ve tabi pandemi sonrası için 

gerek kamu sağlığı, gerek çalı-
şanların sağlığı ve işyeri güven-
liği eskisinden daha büyük bir 
dikkatle ele alınması gereken 
konular olacak. Firmaların  
bu konulara şimdiden ilgi  
göstermesi yararlı olacak.

► HAZIRLIKSIZLIK  
HAYATIN NORMAL AKIŞI

- Böyle bir salgına karşı çok 
mu hazırlıksızdı gelişmiş ülke-
ler ve Dünya Sağlık Örgütü?

- Bu tür bir salgın riskine 
daha önce dikkat çekilmişti. 
Buna rağmen, özellikle gelişmiş 
ülkelerin sağlık sistemlerini 
kilitleyebilecek çapta böyle bir 
salgın beklenmiyordu. Aslında 
bahsettiğimiz hazırlıksızlık biraz 
hayatın normal akışı. Ulusal 
sağlık sistemlerinin bu çapta 
beklenmedik bir salgını dikkate 
alarak kurulmasını beklemek 
de pek gerçekçi değil zaten. 
Küresel kurumların hepsi 
son yıllarda dünyada hüküm süren politik 
rüzgarlardan olumsuz etkilenmişti.  
Bugünkü dünyada yaşadığımız küreselleşme 
süreci ile bu sürecin yönetişimi arasında 
ciddi bir uyumsuzluk var. Yatırımlar, ticaret, 
göçler, çevre, iklim, sağlık gibi birçok 
kritik konu ülkelerin beraber hareketini 
gerektiriyor. Ama bunu sağlayacak 
etki ve yetkiye sahip küresel kurumlar 
oluşturulamadı. Dünya Sağlık Örgütü de  
bu sorunlarla malul kurumlardan birisi.
► DÜNYA EKONOMİSİ YÜZDE 3.3 DARALDI

- Şu ana kadar pandeminin dünya 
ekonomisine, ülkelere ve insanlara  
yönelik olarak yarattığı maliyetler  
ve ekonomik sorunlar nelerdir?

- IMF’nin son tahminlerine göre birçok 
ülkede uygulanan kapanma ve getirilen 
kısıtlama tedbirlerinin sonucunda dünya 
ekonomisi 2020’de yüzde 3.3 daraldı. 
Ancak bu daralmanın 2021’de telafi 
edileceği ve yüzde 6 büyüme  
sağlanacağı öngörülüyor. Bu, 2008’e  
oranla daha hafif bir tablo anlamına geliyor. 

Pandemi özellikle dijital dönüşüm 
yatırımlarını zamanında yapmamış, bu 
konuda teknik altyapısı ve insan gücü 
kaynakları sınırlı olan, bilançoları kuvvetli 
olmayan küçük firmaları derinden etkiledi. 

Hele bu firmalar kısıtlamalara maruz kalan 
sektörlerde ise bu etki daha da yoğun oldu. 

Pandemi nedeniyle karşı karşıya kalınan 
üretim kaybı birçok firmanın bilançolarının 
belki bir daha toparlanamayacak kadar 
bozulmasına neden oldu. Benzeri bir 
durum bireyler için de geçerli. Bu koşulları 
borçlanarak geçirmeye çalışan firmalar  
ve bireyler, pandemi sonrasında  
bu imkanı ne kadar bulabilecek göreceğiz. 
► TEKNOLOJİYİ İYİ KULLANAN KAZANACAK

Nasıl ki salgın sırasında teknolojiyi iyi 
kullanan ülkeler ve şirketler hasarı en 
minimumda tutabilmişlerse, salgın sonrası 
dönemde de yine teknolojiyi iyi kullanan 
ülkeler ve şirketler daha avantajlı olacaklar. 

Ekonomik ve toplumsal hayatın normale 
dönmesinde en büyük etken teknoloji ola-
cak. Salgın sonrası ekonomik düzen tekno-
lojinin kullanımına eskisinden çok daha bağ-
lı olacak. Güvenli seyahat imkanlarından, 
enfekte ve temaslı kişi bilgilerinin izlenme-
sine, ekonominin birçok sektörünün sosyal 
mesafe kuralları içinde işleyebilmesinden, 
eğitim hizmetlerinin sürdürülmesine, hayatın 
her alanında dijital teknolojiler önemi tüm 
ağırlığıyla hissedilecek. Bu nedenle, bilgi ve 
iletişim teknolojilerine yatırım yapmış  
ülkeler ve şirketler önümüzdeki dönemin  

AŞI DOSYASI

Özellikle gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerini kilitleyebilecek çapta böyle 
bir salgın beklenmiyordu. Aslında bahsettiğimiz hazırlıksızlık biraz 
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salgını dikkate alarak kurulmasını beklemek de pek gerçekçi değil zaten.
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zorluklarıyla baş etme konusun-
da daha avantajlı olacaklar.

Pandemi sonrası dünya 
öncesinden bir hayli farklı 
olacak diyebiliriz rahatlıkla. 
Bir kesim bu süreçten zarar 
görürken bir kesim de karlı 
çıkacak. Kendini yeni koşullara 
hazırlamayan, gerekli teknolojik 
dönüşümü yapamayan, kritik 
becerileri bünyesine katamayan 
firmalar muhtemeldir ki 
koşullar normale döndüğünde 
eski müşterilerini kaybetmiş 
olduklarını görecekler. Bu da 
alınmış olan kredilerin geri 
ödenmesinde sorunlara  
ve iflas dalgasına yol açabilecek.  

► 16 TRİLYON DOLARLIK MALİ ÖNLEM
- Genel olarak pandemiye karşı  

alınan ekonomik önlemler,  
teşvikler ve diğer uygulamalar nelerdir?

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere  
birçok ülkede hükümetler toplam  
tutarı 16 trilyon dolara ulaştığı tahmin  
edilen mali önlemleri devreye soktu. 

Bazı ülkeler çalışanlarına önemli destek-
ler sağlayabildi. Gelirlerinin yüzde 70, hatta 
yüzde 80’i kadar destek verebilen gelişmiş 
ülkeler olduğu gibi bu mali imkanlardan 
yoksun olan çok sayıda gelişmekte olan ülke 
var. Pandeminin yarattığı riskleri ve tehditleri 
hepimiz çok yakından biliyor ve takip ediyo-
ruz. Fakat bu süreç geride kaldığında 
-ki aşılama performansına bağlı olarak  
bu yıl sonuna geldiğimizde bu noktada  
olabileceğimizi düşünüyorum- pandeminin  
yol açabileceği bazı fırsatlardan da  
konuşmaya başlayacağımızı umuyorum. 

► TEDARİK ZİNCİRLERİ  
YENİDEN YAPILANACAK

Türkiye açısından baktığımızda bu fır-
satların başında küresel tedarik zincirlerin-
den daha fazla pay alma imkanı geldiğini 
düşünüyorum. Birçok ülkeye baktığımızda, 
önümüzdeki 12 ila 24 ay içerisinde büyük 
alıcılar tedarik zincirlerini stratejik olarak 
yeniden değerlendirecekler. Avrupalı birçok 
firma bundan önce Çin’e aşırı bağımlı olan 
tedarik zincirlerinde çeşitlendirme ve yakın 
coğrafyaya çekme eğilimine girecekler. Bu 
durum bizim için de yeni fırsatlar yara-
tabilir. Birçok şirketimiz küresel tedarik 
zincirlerine dahil olma veya konumlarını 
güçlendirme fırsatı elde edebilir.  

► GELİŞMİŞ ÜLKELER HIZLI TOPARLANIYOR
- Karşılaşılan ekonomik sorunlar ve sıkın-

tılar örneğin ABD, Avrupa Birliği, Çin, Rusya 
ve diğer ülkeler bakımından aynı mıdır 
yoksa ne gibi farklılıklar göstermektedir?

- Ülkeler arasında çok büyük farklılıklar 
var. ABD, Avrupa ve Çin hızla toparlanırken 
aynı şey Rusya için geçerli değil. 

Almanya, Kore, Japonya, İsveç, 
Norveç, İzlanda, Tayvan, Hong Kong, Yeni 
Zelanda, Avustralya,  gibi bazı ülkeler hem 
mücadeleye erken başlayarak hem de 
teknolojiyi iyi kullanarak attıkları adımlarla 
salgının ilerlemesinde önemli başarılar elde 
ettiler. Birçok ülke ise bu kadar şanslı değil. 

Genel olarak gelişmiş ülkelerle geliş-
mekte olan ülkeler arasında büyük farklılık-
lar olduğunu söyleyebiliriz. Bu farklılıklar 
covid salgını karşısında alınan sağlık 
tedbirleri ve özellikle aşılama ile başlıyor 
ve ekonomik önlemlerle devam ediyor. 
Bugün ABD, İngiltere gibi ülkelerde 100 
nüfus başına uygulanan aşı dozu 66 iken 
bazı Afrika ülkelerinde bu oran 1’in altında. 
Bu tedbirler hiç şüphesiz ekonomik sonucu 
da farklılaştıracak. 2008 krizini gelişmekte 
olan ülkeler daha az hasarla ve daha kısa 
sürede atlatmışken bu kez durum tam 
tersi. Gelişmiş ülkeler hızla toparlanırken 
gelişmekte olan ülkeler daha uzun süre 
salgınla boğuşmaya devam edecek.

Gelişmiş ülkelerde kişi başı gelirlerin 
pandemi öncesine oranla yaklaşık onda bir 
daha düşük olacağı tahmin ediliyor. Ama bu 
fark gelişmekte olan ülkelerde beşte bire 
çıkıyor. Ülker arasında gözlemlediğimiz bu 
iki birbirinden ayrışan performans ülkelerin 
içinde bireyler için de geçerli. Kimilerinin 
performansı artıyor; kimilerinki düşüyor. En-
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IMF’nin son 
tahminlerine göre 
birçok ülkede 
uygulanan kapanma 
ve getirilen kısıtlama 
tedbirlerinin sonucunda 
dünya ekonomisi 
2020’de yüzde 3.3 
daraldı. Ancak bu 
daralmanın 2021’de 
telafi edileceği ve yüzde 
6 büyüme sağlanacağı 
öngörülüyor. Bu, 2008’e 
oranla daha hafif bir 
tablo anlamına geliyor
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formel ekonomide çalışanlar, 
gençler, kadınlar, düşük gelirli 
işlerde çalışanlar, teknik bece-
rileri düşük olanlar daha fazla 
istihdam ve gelir kaybı yaşıyor. 
Buna karşılık özellikle dijital 
becerileri yüksek olan, iyi eği-
timli kesimler iş ve gelir kaybı 
yaşamadığı gibi, durumlarının 
iyileştiğini görüyor. Bu ayrışan 
performans “K tipi toparlan-
ma” olarak adlandırılıyor. 

► TURİZME DAYALI  
ÜLKELER ETKİLENECEK

- Aşılamanın dünyadaki 
milyarlarca insana ulaşması 
birkaç yıl alacak gibi görünü-
yor. Tabii bu arada yeni büyük 
sorunlar da ortaya çıkabilir. 
Aşılamanın dünya çapında 
sürü bağışıklığı aşamasına 
gelmesine kadar geçen sü-
redeki ekonomik maliyeti ne 
olur? Hangi ülke ve sektörler 
nasıl sıkıntılarla karşılaşır?

- Salgın en çok ulaştırma, 
yiyecek-içecek, eğlence, dinlen-
ce, konaklama, sanat-kültür, 
inşaat ve perakende sektörle-
rinde özellikle on-line olmayan 
firmaları olumsuz etkiliyor. Ekonomik maliyeti azaltmanın 
başlıca yolu aşılamayı hızlandırmak ve kapanma  
ve kısıtlama tedbirlerini zaman içinde kaldırabilmek. 

Salgın devam ettiği sürece gelişmekte olan ülkeler de 
bu süreçten özellikle olumsuz etkilenmeye devam edecek. 
Özellikle salgının ekonomik maliyetiyle baş edebilecek 
yeterli finansal imkanları olmayan ülkeler daha çok 
zorlanacak. Bu nedenle turizmin önemli olduğu  
ülkeler de daha fazla etkilenecek ülkeler arasında. 

► ÜLKELER ARASI DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ
Öte yandan, gelişmiş ülkeler açısından da bu salgını  

sona erdirebilmenin yolu da ülkeler arası dayanışma  
ve işbirliğinden geçiyor. Aksi halde yoksul ülkelerde de  
sürü bağışıklığı sağlanmadan salgının yeniden 
alevlenmesinin önüne geçilemeyecek. 

Bir de tabi verilmiş olan bu desteklerin geri çekilmesi 
süreci var. Pandeminin şirket bilançoları üzerinde yarattığı 
tahribatın çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi 
gerekecek. Teşvik uygulamaları orta ve uzun vadeli 
riskleri ve yeniden yapılanma ihtiyaçlarını dikkate alarak 
sonlandırılmalı. Aksi takdirde ekonomik tablo daha  
uzun bir dönem boyunca olumluya dönemeyebilir.  
Desteklerin vaktinden önce geri çekilmesi birçok  
KOBİ’nin dayanma gücünü tüketebilir. Ve unutmayalım, 
istihdamın esas yükünü KOBİ’ler çeker. KOBİ’ler zora 
girerse, bugünkü işsizlik sorunu çok daha yakıcı hale gelir. 

► KÜRESEL AŞILAMADAN UMUTLUYUM
- Dünya çapındaki modern ilaç fabrikalarının aşı 

üretme kapasiteleri varken, aynı fabrikalarda kısıtlı 
sayıda üretimle yetinilmesini anlamak mümkün değil. 
Ortaya konulan ve kullanılan aşıların pek çok fabrikada 
birden üretilerek bugünkünün onlarca katı hızlı  
üretim ve aşılama yapılmasının önündeki sorunlar nedir?  

- Dünyada şimdiye kadar 1 milyar aşı üretildi. 
Mayıs sonuna kadar 1 milyar daha üretilecek. Kritik 
hammaddelerin temin edilmesi ve patent korumasının 
kaldırılması durumunda aşı üretimini hızlandırmak 
tabi ki mümkün. Ve aslında aşı üretimi hızlandırılıp bir 
an önce sürü bağışıklığı sağlanmazsa eldeki aşıların 
etkinliğini azaltacak mutasyonların ortaya çıkma olasılığı 
da artacak. Bu nedenle salgınla etkin mücadele, patent 
korumasının kaldırılıp aşı üretiminin hızla artırılıp tüm 
dünyanın aşıya erişiminin sağlanabilmesinden geçiyor. 

► PATENT KORUMASI, NORMAL ZAMANLAR İÇİN
Küresel çapta patent koruması Dünya Ticaret Örgütü 

nezdindeki TRIPS anlaşması ile düzenleniyor. Ama bu 
düzenlemelerin hiçbirisi pandemi zamanları öngörülerek 
yapılmış düzenlemeler değil. Patent koruması, normal 
zamanlarda, ilaçları geliştiren şirketlerin, geliştirme 
süreçlerinde üstlendikleri maliyetleri karşılayabilmeleri 
düşünülerek yapılmış düzenlemeler. Patent korumasının 
kaldırılması, aşıların geliştirilmesi için yapılan masrafların 
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ILO verilerine göre, dünyada pandemi sürecinde iş saati kayıpları  
2008 küresel krizinin dört katına çıktı. Çalışma saatlerindeki  

kayıpların yanı sıra, 2020’de dünyada 114 milyon istihdam kaybı yaşandı. 
Bunun sonucu olarak çalışan gelirlerinde yüzde 8.3’lük düşüş ortaya  
çıktı. Dünyada yaklaşık 95 milyon kişi yoksulluk sınırının altına düştü. 
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fiyatlara yansımasını engeller. Bu da bundan sonrasında 
özel laboratuvarların aşı ve ilaç için araştırma ve geliştirme 
çalışmalarını aksatır. Bu nedenle tedavi geliştirmek 
için Ar-ge faaliyetleri yürüten şirketlerin olağan karlarını 
engellememek gerekir. Bu da devletlerin devreye girmesini  
ve tedavi geliştirmek için yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin 
kamu fonları ile desteklenmesini gerektirir. 

► ÇABALAR KÜRESEL DÜZLEMDE SEFERBER EDİLMELİ
Aslında  covid aşılarının geliştirilmesinde de olan buydu. 

Gelişmiş ülkelerin tedavi geliştirilmesi için vermiş oldukları 
kamu desteğini üretimin yapılması için de vermeye devam 
etmeleri gerekiyor. Tabi ki sadece kendi ülke vatandaşları için 
değil, tüm insanlık için. Bunun için en yoksul ülkedeki en yok-
sul bireyi aşılamayı hedefleyen bir işbirliği gerekiyor. Aşının 
geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulanması için ulusal düzeyde 

seferber edilen fonlar, küresel düzlemde de seferber edilme-
li.  Böylece pandeminin yarattığı ekonomik maliyet daha kısa 
süreli olacak ve bundan tüm dünya avantajlı çıkacak. 

► KÜRESEL BİR AŞILAMA KAMPANYASI MÜMKÜN
Küresel çapta bir aşılama kampanyasının olasılığı 

konusunda kötümser değilim. Bu soruyu pandemi 
öncesinde imkansız derdim. Ama pandemi birçok şeyi 
değiştirdiği gibi ekonomi, iş dünyası, işbirliği, çalışanların 
refah ve mutluluğu gibi birçok konudaki bakış açılarını 
da değiştirdi. Bundan 50 sene önce Friedman’ın “iş 
dünyasının esas işi, iş yapmaktır” sözü baş tacı  
edilirken bugün etik dışı karlar reddediliyor. Piyasa 
ekonomisindeki bu değişim, küresel bir aşılama 
kampanyasını bugün geçmişe oranla daha mümkün 
kılıyor. Hayata geçip geçmeyeceğini bekleyip göreceğiz. 
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Covid-19 aşıları, normalleşmeye 
dönüşe dair umutları artırırken  

üretici şirketlere milyarlarca dolarlık 
kazanç sağladı. Türk bilim insanları  
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin 
kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji 
şirketi BioNTech ile ilaç şirketi Pfizer, 
birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısı  
ile anlaşmalardan en fazla kazanç 
sağlayan üreticiler arasında yer aldı

BioNTech ve Pfizer, Covid-19 aşısı 
için, Avrupa Birliği’nden (AB) 300 milyon 
doz, ABD’den 200 milyon doz, Covid-19 
Aşıları Küresel Erişim Programı’ndan 
(COVAX) 40 milyon doz dahil  
toplamda 780 milyon doz sipariş aldı.

► EN AZ 15 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ
The Guardian’ın haberine göre, BioN-

Tech ile maliyetleri ve karlarını eşit olarak 
bölen Pfizer, mevcut anlaşmalara dayalı 
olarak 2021’de 15 milyar dolarlık satış 
bekliyor. Şirketler bu yıl 2 milyar doz 
tedarik edebilecek kapasitede olduğunu 
bildirdikleri için toplam satışın 30 milyar 
dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Diğer şirketlere nazaran daha  
köklü bir şirket olan Pfizer’in (kuruluş 
tarihi 1849) hisseleri son 12 ayda  
yüzde 1,8 artarken, BioNTech  
hisseleri ise yüzde 156 arttı.

► MODERNA’YA 460 MİLYON DOZ SİPARİŞ
ABD’li Moderna ise yaptığı anlaş-

malarla Pfizer-BioNTech’in ardından geliyor. Şirket, AB’den 
2021’de 310 milyon, 2022’de de 150 milyon olmak üzere 
toplamda 460 milyon doz sipariş alırken, ABD’den  
300 milyon, Japonya’dan da 50 milyon doz sipariş aldı.

Moderna’dan yapılan açıklamada, 2021’de  
18,4 milyar dolarlık satış beklendiği bildirildi. 11 yıl önce 
kurulan şirketin hisseleri ise son 12 ayda yüzde 372 arttı.

► SİPARİŞLER 1 MİLYARA YAKINLAŞTI
Merkezi ABD’de bulunan Johnson 

& Johnson’ın Belçika’daki bağlı şirketi 
Janssen, ürettiği tek dozluk Covid-19 
aşısı ile ABD ve İngiltere’den  
52 milyon doz, AB’den 400 milyon doz, 
COVAX’tan ise 2022’ye kadar  
500 milyon doz aşı siparişi aldı.

Bu yıl sonuna kadar 1 milyar  
doz aşı teslim edecek kapasitesi 
olduğunu bildiren şirketin hisseleri  
son 12 ayda yüzde 7,7 değer  
kazandı. Janssen’in 2021’de 10 milyar 
dolarlık satış yapması bekleniyor.

İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca 
da Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği 
aşıya, AB’den 400 milyon doz, ABD’den 
300 milyon doz, Japonya’dan 120 
milyon doz, İngiltere’den 100 milyon doz 
sipariş aldı. 2021’de 3 milyar dolarlık 
satış yapması öngörülen şirket, iki  
dozluk aşı için 10 dolar gibi düşük  
bir ücret belirledi. Şirketin hisseleri  
ise diğer şirketlerin aksine son  
12 ayda yüzde 8,6 değer kaybetti.

Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından 
geliştirilen aşı ise başta Türkiye olmak 
üzere, Brezilya, Şili, Singapur,  
Malezya ve Filipinler gibi ülkelerde 
onaylanarak kullanılmaya başlandı. 
COVAX ülkelerine de 10 milyon  
doz aşı sağlamayı planlayan şirketin 
satışları net olarak bilinmezken 

milyarlarca dolarlık satış yaptığı öngörülüyor. Sinovac’ın 
hisseleri de son 12 ayda yüzde 21,6 değer kaybetti.

Rus Gamaleya Enstitüsünün aşısı, ABD’li Novavax ve Al-
man CureVac ilaç şirketlerinin ürettiği aşılar da yüz milyonlarca 
doz aşı siparişi alırken şirketlerin toplam satışlarına ilişkin bilgi-
lere ulaşılamadı. Novavax, aşı üreticileri arasında son 12 ayda 
yüzde 1128 artış ile hisseleri en çok değerlenen şirket oldu.

Covid 19 salgını aşı üreticisi 
şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı
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Dünyadaki aşı milliyetçiliği
salgının yenilmesini engelliyor

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Cem Çakmaklı:   

‘Aşının eşitsiz dağılımının ekonomik maliyeti’ konulu araştırma ekibinin üyesi Koç Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Cem Çakmaklı, “Anlaşılan, şu anda dünyada, 
ekonomideki ‘oyun teorisi’ uygulanıyor. Karşımdaki aşıyı bana silah olarak kullanabilir, ben de  
aşıyı silah olarak kullanmalıyım, anlayışı var. Böyle bir denge oluşuyor şimdi.” dedi. 
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GİRAY DUDA

Dünyada, Covid 19 
nedeniyle ortaya çıkan 
ölümler, tedavi faali-

yetleri, ülkelerde yürütülen aşı 
çalışmaları, üretilen yeni aşılar 
ve etkileri tartışılırken, bir grup 
bilim insanı da aşının dünyanın 
her ülkesine eşitsiz dağıtımı-
nın maliyetini hesaplayan bir 
çalışmaya imza attı. Uluslararası 
alanda büyük ilgi gören çalışma-
yı yürüten bilim insanlarından 
Koç Üniversitesi öğretim üyesi 
Dr. Cem Çakmaklı, hem araştır-
mayı hem de güncel aşı konula-
rını Global Sanayici’ye anlattı.  

- Sayın Dr. Cem Çakmaklı, 
sizin, ‘Aşının eşitsiz 
dağılımının ekonomik 
maliyeti’ adlı dünya çapında 
önemli ve çok ses getiren 
bir çalışmanız var. Bize bu 
araştırmayı yapan ekibi, 
arkadaşlarınızı, kurumlarınızı 
ve amacınızı anlatır mısınız?

- Bu araştırmayı Koç 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selva Demiralp, Dr. Sevcan 
Yeşiltaş, Dr. Muhammed Ali Yıldırım, ben ve ABD’deki 
Maryland Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şebnem Kalemli  
Özcan hocalarımızla birlikte yaptık. 

Aslında bu araştırmanın bir de evveli var. Biz 2020 
yılında pandeminin başlamasıyla birlikte bu grupla pandemi 
üzerinde çalışmaya başladık. Geçen yıl nisan ayında 
kapanmanın en yoğun olduğu dönemde kapanma üzerine 
makale yayınladık. O makalede Türkiye’de tam kapanmanın 
ekonomik olarak da doğru olduğunu öne sürmüştük. 
Yaptığımız hesaplamalar bunu gösteriyordu. Böyle bir 
pandemi karşısında tam kapanmanın ve pandemiyi  
mümkün olduğu kadar şiddetli ve hızlı bir biçimde kontrol 
altına almanın bir senelik bir vadede ekonomik olarak 

daha iyi sonuçlar çıkaracağını hesaplamıştık. 2020 yıl sonu 
rakamları da bizim hesaplarımızda benzer şekilde çıktı. 

► ÇALIŞMAMIZLA AŞI FAALİYETLERİ HIZ KAZANDI
Bu çalışmanın sonrasında aşı faaliyetlerinin hız 

kazandığına tanık olduk. Aralık ayında da ‘Global çapta 
aşılamanın ekonomik maliyetleri’ araştırmasını tamamladık. 
Bizim çalışmalarımız Covid’in ekonomik maliyetlerini ortaya 
çıkarmayı amaçlıyor. İnsani maliyetleri zaten belli. 

Aşılama makalesinin hikayesi de şöyle. Biz zaten ilk 
makalemizden yola çıkarak aşının ekonomik etkileri 
üzerine bir araştırmaya başlamıştık. Bu araştırmayı bütün 
dünyayı kapsayacak biçimde genişletme kararı aldık. 
International Chamber of Commerce (ICC) yani Uluslararası 

Dr. Cem Çakmaklı İstanbul Erkek 
Lisesini bitirdikten sonra lisans eğitimini 
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme 
Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi. 
Aynı bölümde ekonomi yüksek lisansını 
yaptıktan sonra Hollanda’da Tinbergen 
Enstitüsü’nde Ekonomi ve Ekonometri 
alanlarında yüksek lisans ve doktora 
çalışmalarını tamamladı. Doktora 
sonrasında Amsterdam Üniversitesinde 
Sayısal Ekonomi bölümünde doktor 
öğretim üyesi olarak çalıştı. 2013 yılında, 
alanında prestijli bir ödül ve fon olan 
uluslararası AXA araştırma fonunu 
almaya hak kazanarak çalışmalarını Koç 
Üniversitesinde sürdürmeye başladı. 
Halen Koç Üniversitesinde özellikle 
ekonometri ve uygulamalı ekonomi 
alanında çalışmalarını sürdürüyor. 
Çalışma alanlarından bazıları  
uygulamalı ekonometri, GSYH, ekonomik 
döngüler ve resesyon, enflasyon ve 
faiz oranları gibi ana makroekonomik 
değişkenlerin modellenmesi ve  
geleceğe yönelik tahmini;  finansal 
ekonometri ve pandemilerin istatistiki 
olarak modellenmesidir. Çalışmaları 
alanında uluslararası saygın  
dergilerde yayınlandı. 

Dr. Cem Çakmaklı İstanbul Erkek 

DR. CEM ÇAKMAKLI KİMDİR?
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Ticaret Odası da aşının uluslararası ticarete 
etkisi üzerine yaptığımız bu araştırmaya 
destek olmak istedi.  Finansal destekte 
‘conflict of interest’ yani çıkar çatışması 
olmayacak biçimde anlaştık. Yoğun bir 
çalışma ile araştırmayı tamamladık.

► ÜLKELERİ 35 SEKTÖRDE İNCELEDİK
- Makalenin ana düşüncesi, mesajı nedir?
- Bu araştırma her şeyden önce 

aşılamanın global ölçekte yapılması 
gerektiğini vurguluyor. Dünya çapında 
olmazsa tam aşılamayı gerçekleştiren ülkeler 
bile bundan ekonomik olarak zarar görüyor. 

Makale geçen yılın sonunda yayınlandı. 
Alanında bugün bile ilk ve tek olan bir 
araştırma olduğu için çok ses getirdi, 
yankılandı. Biz araştırmada bütün dünya 
ticaretini ele aldık. 65 ülke olarak gözüküyor 
ama bunlardan bir tanesi ‘dünyanın geri 
kalanı’ diye tanımlanan ülkedir. Çeşitli ada 
ülkeleri gibi küçük ülkeleri tek bir ülke çatısı 
altında topladık. Her ülke ekonomisi  
35 sektörde ele alındı. 35 sektörün verisini 
göz önüne alarak yaptık bu çalışmayı. 

► EN AZ TÜRKİYE’DEKİ MEDYADA YER ALDI
Çalışmanın sonuçları 25 Ocak tarihinde 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros 
Adhanom Ghebreyesus  tarafından basına 
tanıtıldı ve ilk olarak New York Times’da 
dünyaya duyuruldu. Financial Times, The 
Guardian, The Washington Post, BBC 
Marketplace, The Wall Street Journal ve 
The New Yorker gibi saygın uluslararası 
basın organlarında da yer buldu. İrlanda, 
Avustralya, İsveç, Amerika ve Azerbaycan 
gibi bir çok ülkedeki gazete, dergi,  
radyo ve televizyonlarında haber konusu 
oldu. Galiba en az Türkiye’deki medyada 
yer aldı. Bu da bize çok ilginç geldi.

► GSYH DEĞİŞİKLİĞİNİ HESAPLADIK
- Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından 

birisi olarak, dünyanın tümünün aşılan-
mamasının maliyetinin 3.8 trilyon dolar 
olduğunu söylüyorsunuz. Sizin çalışmayı 
yaptığınız döneme göre bugünü güncelle-
yince verilerde değişiklik oluyor mu?

- Biz bir yıllık bir süreçte bu maliyetleri 
hesapladık. 2021’in sonuna kadarki 
maliyetleri dikkate aldık. Şunu eklemekte 
fayda var. Biz bu maliyetleri hesaplarken 
pandemiden dolayı Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla ne kadar azalacak, zarar oluşacak 
diye hesaba giriştik. Ama biliyorsunuz 
para politikası ve maliye politikası gereği 
yapılan yardımlar, vergi kesintileri benzeri 

uygulamalar var. Amerika 1.9 trilyon dolarlık 
bir paket açtı ve yeni paketler gündeme geldi. 
Avrupa Birliği ülkelerinde de öyle. Bunları işin 
içine katmadık. Dolayısıyla bizim yaptığımız 
maliyet hesabı ‘Covid’den kaynaklanan, 
2019 yılı GSYH’sinin yüzdesi cinsinden ortaya 
çıkan hesaplardır. Bu nedenle gerçekleşen 
verilerle bizim veriler arasında bir fark 
olabilir. O fark da yardım paketlerinden, 
canlandırma paketlerinden kaynaklanıyor.  

► DEĞİŞİK SENARYOLAR ÜZERİNDE DURDUK
Akademik çalışmalarda birden fazla 

senaryo üzerinde çalışıyoruz. Dünyanın 
2021 yılında alabileceği olası formları, 
şekilleri belirlemek istiyoruz. En iyi, en kötü 
ve gerçekçi senaryolarımız var. Ben size en 
gerçekçi senaryoyu anlatayım. O dönemdeki 
hangi ülkelerin aşılanıp aşılanmayacağına 
ilişkin bilgileri topladık. Bu bilgiler hala 
geçerli. Gelişmiş ülkelere ve Avrupa 
Birliği’ndeki Polonya, Çek Cumhuriyeti  
gibi gelişmekte olan ülkelere baktık.  
Rusya ve Çin’i aşılanmış kabul ettik.  
Çünkü bunlar kendi aşılarını geliştirdi. 
Çin’de resmi verilere göre fazla vaka yok. 
Rusya kendi aşısını geliştirdi ama çok büyük 
bir ülke ve aşıyı dağıtması kolay olmuyor. 

► BİZİM AŞILAMA SENARYOMUZ GERÇEKÇİ
Bunları, 6 ay içinde toplumun yüzde 

100’ünü aşılayabilecek şeklinde varsaydık. 
Çok iyimser bir senaryo tabii ki. Avrupa 

 ‘Aşının eşitsiz 
dağılımının ekonomik 

maliyeti’ adlı araştırma 
ekibinde  Koç 
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Birliği ülkeleri şu anda bunun gerisinde 
kaldı. Amerika Birleşik Devletleri de dev 
adımlar attı. Özellikle Biden yönetime 
geldikten sonra. Diğer ülkelerde nüfusunun 
yarısını 2021 sonuna kadar aşılayacak 
diye varsaydık. Nüfusun yarısını aşılamak 
da oldukça zor aslına bakarsanız. Aslında 
biraz ortalama tahminler yapmaya çalıştık. 
Sonuçta dünyanın aşının yeterli ulaştığı 
yarısı 6 ay içinde tam aşılanıyor, bir kısmı da 
aşının yetersiz ulaşmasından dolayı ancak 
bir yıl içinde ve sadece nüfusun yarısını 
kapsayacak şekilde aşılanıyor, dedik  
bizim en gerçekçi senaryomuzda.  

► TALEP VE İHRACAT AZALIYOR
- Her ülkenin 35 sektörünü ayrı ayrı  

ele alıp incelediğinizi söylediniz.  
Bu çok kolay olmamıştır herhalde.

- Biz bu çalışmada her ülke ve her 
bir sektörün ticaretini ele aldık. Bunları 
OECD’nin uluslararası girdi-çıktı tablolarından 
elde ettik. Bu tabloda dünya ülkeleri 
birbirleriyle nasıl ticaret yapıyor, bu sektörler 
nasıl katma değer yaratmış, bunların ne 
kadarı ara mal ve ne kadarı nihai mal 
şeklindeki bilgileri her sektör için bulmak 
mümkün. Her ülkenin resmi rakamları ile 
oluşturduğumuz ekonometrik istatistiki 
modelle ülkelerde aşının olup olmama 
durumuna göre 2020 yılında pandeminin 
gidişatını tahmin ettik. Buradan yola 
çıkarak ve ekonomik modelimizi kullanarak 
35 sektördeki işçi sayısını da ele alıp bu 
sektörlerde 2021 yılı için pandeminin 
gidişine ilişkin simülasyonlar yaptık. 
Düşünün, 65 ülkenin 35 sektörünün ayrı ayrı 
ticareti, işçi sayısı, makro verilerini inceleyip 
her bir sektör için pandeminin gidişatını 
tahmin ettik. Bunu yapınca da ticaretin nasıl 
etkileneceğini ortaya çıkarmış olduk. 

Pandemi iki taraflı. Talep tarafında, 2020 
yılında yaşadığımız gibi etkilenen ülkeler 
taleplerini kısıyor. Bu da etkilenmeyen ülke-
lerden etkilenen ülkelere doğru bir ihracat 
azalmasına yol açıyor. Çünkü bu ülkelerin ta-
lepleri azalıyor. Aşı olmayan ülkelerin talepleri 
daralıyor. 2020 yılında gördük bunu.

► ÜRETİM ZİNCİRLEME ETKİLENİYOR
Bir de şöyle daha can alıcı bir durum var. 

Aşı olmayan ülkelerde üretim pandemiden 
dolayı azalıyor. Bunun nedenleri, tahmin ede-
bileceğiniz gibi hastalıkların artması, işyerin-
de salgın olması, kapanmalar gibi sorunlar. 
Bundan dolayı gelişmiş ülkelerdeki işyerleri 
buralardan gelecek hammadde ve ara malını 
sağlayamıyor. Gelişmiş ülkelerin de üretimleri 

kısılıyor. Sonuçta bu iki kanal yoluyla gelişmiş 
ülkelerin ihracatı azalıyor ve azgelişmişlerden 
gelecek hammaddeleri azaldığı için ithalatta-
ki azalmadan dolayı üretimleri kısılıyor. 

► GELİŞMELER PROJEKSİYONUMUZLA UYUMLU
- Çalışmanızı geçen yıl tamamladınız. 

Hesaplarınız 2021 Nisan ayındaki 
gelişmelerle uyum gösteriyor mu?

- Şu anda yaşadıklarımız bizim 
öngörülerimize çok uygun biçimde gidiyor. 
Bizim modelimizde Çin hiç etkilenmeyen 
bir ülke olarak yer alıyor. Hem aşı oldu 
hem de vaka sayısı fazla değil. 2021 
projeksiyonlarımızı gerçek verilere göre 
yaptığımız için Çin hiç etkilenmeyen bir ülke 
olarak çıktı. Ama geçen ay Çin’in üretici fiyat 
endeksi rekor düzeyde çıktı. Ulusal İstatistik 
Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, 
üretici fiyat endeksi Şubat ayındaki yüzde 
1.7’lik artışının ardından Mart ayında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 
yükseldi. Çünkü dünya çapında ara mal 
tedarikinde büyük sorunlar var. Örneğin 
otomotiv fabrikaları çip bulamayıp kapanıyor, 
cep telefonu vs. şirketlerin maliyetleri  
yüzde 50 dolayında artıyor. Hindistan’da 
vaka ve vefat sayısı olağanüstü arttı ve 
bunun dünya ticaretine olumsuz etki yapması 
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Aşının üretiminde ve tedariğinde yaşanan sorunlar 
bütün ülkeleri kronik olarak etkiliyor. Her bir ülke 

pandemiden kurtulmadan diğer ülkelerin ekonomik 
olarak pandemiden kurtulması mümkün değil.
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bekleniyor. Dünyada bizim 
projeksiyonumuza çok uygun 
ve ortaya koyduğumuz  
yön doğrultusunda  
gelişmeler yaşanıyor.

Dolayısıyla aşının 
üretiminde ve tedariğinde 
yaşanan sorunlar bütün 
ülkeleri kronik olarak etkiliyor. 
Her bir ülke pandemiden 
kurtulmadan diğer ülkelerin 
ekonomik olarak pandemiden 
kurtulması mümkün değil. 
► COVAX 38 MİLYAR  
DOLARI TOPLAYAMIYOR

- Dünyanın orta ve düşük 
gelirli ülkelerinde yaşayan 
belli orandaki kişinin korona-
virüse karşı aşılanabilmesi için DSÖ bünye-
sinde kurulan küresel aşı girişimi Covax’ın 
web sitesinin ana sayfasında, sizin söyle-
diğinize benzer biçimde, ‘Hızlı ilerleyen bir 
pandemide herkes güvende olmadığı süre-
ce kimse güvende değildir’ diye bir slogan 
büyük harflerle yazılmış durumda.

- Düşünün Covax 38 milyar dolar 
gerektiren bir inisiyatif. Dünyanın geri kalmış 
ülkelerinin en hassas kesimlerine, yüzde 
20’sine aşı göndermeyi planlıyor. Bir ay 
öncesine kadar bu paranın sadece 11 milyar 
doları sağlanabilmişti. Bizim hesapladığımız 
maliyetler ise trilyon dolarlar düzeyinde. 
Olası senaryoda hesapladığımız maliyet hem 
arz hem da talep taraflı olarak 3.8 trilyon 
dolar. Bunun 1.9 trilyon doları gelişmiş 
ülkeler 1.9 trilyon doları da gelişmekte olan 
ülkeler için. Maliyet yarı yarıya paylaşılıyor. 
Ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. 
► KİMİ AŞI ÇALIŞMALARI BAŞARILI OLAMIYOR

- Sizin araştırmanızın yayınlandığı  
sırada kullanılan aşı sayısı kaç taneydi. 

- Sputnik, Sinovac, Moderna, Biontech. 
- Gavi vakfının web sitesi ana sayfasın-

da Covid 19 Aşı Yarışı diye bir tablo var. Bu 
tabloda şu anda 13 aşı genel nüfusa sunu-
luyor ve Faz 3’te 23 aşı olduğu belirtiliyor. 
Bizde Bilkent, ODTÜ, TÜBİTAK tarafından 
geliştirilen Faz 1 aşamasındaki aşıya 
geçenlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank gönüllü oldu. Bu aşının 
sonbahardan sonra uygulamaya geçeceği 
belirtiliyor. Sonuçta yıl sonuna kadar 100 
dolayında aşının uygulanabileceği gibi bir 
durumla karşı karşıyayız değil mi?

- Evet. Ancak, kimi aşılarda gönüllü ve de-
ney çalışmalarında farklı sonuçlarla karşılaşı-

labiliniyor. Sürelerini tahmin edebiliyoruz ama 
hepsinin başarılı olacağı konusunda belirsizlik 
var. Faz 3 aşamasına geçildikten sonra acil 
izinle kullanılmaya başlanabiliyor aşılar. 

► TEKNOLOJİ VE PATENT SORUNLARI
- Yıl sonuna kadar bu izin ile onlarca 

aşı devreye girebilecek. Bu aşıları 
üretebilecek, istenen üretim koşullarına 
uygun çok sayıda ilaç fabrikası, üretim 
tesisi var. Şu anda da boş bekliyor. 
Neden bu fabrikalarda aşı üretimini 
hızla katlayıp milyonlarca kişiyi daha 
aşılamak mümkün olmuyor? Neden dar 
ve kısıtlı bir üretimde ısrar ediliyor?

- Evet Covax’da da aynı durum var. 
Uluslararası örgütlerin bu girişimlere 
önayak olması gerekir. Sadece Dünya 
Sağlık Örgütü yetmiyor. Uluslararası Para 
Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın böyle 
inisiyatiflerle yola çıkması gerekiyor.  
Dünya Bankası böyle bir harekete girişti. 

Burada anladığım kadarıyla iki sorun 
var. Birincisi, biliyorsunuz bu pandemiyle 
birlikte mRNA aşıları gibi yeni teknolojiler 
de daha fazla uygulamaya geçti. Bu aşıların 
teknolojileri birbirinden farklı ve üretim 
altyapıları hepsi için geçerli değil. Çin aşısı 
için sorun yaşanmaz ama mRNA aşıları  
için özel altyapı gerekiyor.  Ama inaktif  
aşı özelinde kapasite sorununun  
daha az yaşanacağını düşünüyorum. 

İkinci sorun da patent konusu. Şu anda 
dünyada, akademik çevrelerde çok tartışı-
lıyor. Patentler nasıl düzenlenmeli ve böyle 
acil durumlarda patent kuralları normalde 
olması gerektiği gibi mi devam etmeli ko-
nusu tartışılıyor. Yani bir taraftan patent sa-
hipleri haklılar. ABD Hükümeti Moderna’ya 
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Alanında bugün 
bile ilk ve tek olan 

bir araştırma olduğu 
için çalışmamız çok 
ses getirdi, yankılandı. 
Her ülke ekonomisi 
35 ayrı sektörde ele 
alındı. 35 sektörün 
verisini göz önüne 
alarak yaptık ‘Aşının 
eşitsiz dağılımının 
ekonomik maliyeti’ 
çalışmasını.
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1 milyar dolarlık yatırım yaptı. 
İngiltere AstraZeneca’ya ve 
Türkiye’de iki aşı çalışmasına 
yatırım yapıyor. Ama böyle bir 
küresel faciada patentler nasıl 
düzenlenmeli. Bu en önemli 
tartışma konularından birisi. 

► PATENTLER TARTIŞILMALI
- Dünya çapında bu gidişe 

müdahale edilememesi 
aslında çok üzücü bir durum.

- Elbette öyle. Çünkü her gün 
binlerce insan ölüyor. Şu anda 
pandemiden vefat edenlerin 
sayısı 3 milyonun üstüne çıktı ve 
her gün artıyor. Biz makaleyi ya-
zarken yeni verilere göre sürekli 
güncelliyorduk. Başlangıçta, 
Covid 19 dolayısıyla şu kadar 
insan öldü diye yazarken aradan 
geçen günlerde sürekli birkaç 
kat fazlasını yazmak zorunda 
kaldık. Çok trajik, korkunç bir 
durum. Patentlerin bu  
açıdan da tartışılması gerekiyor. 

► PANDEMİNİN ÇOK BOYUTU VAR
- Patent hakkına saygı duyularak şöyle 

bir formül bulunamaz mı diye düşünüyorum. 
Örneğin bir aşı Almanya’dan 12 euroya 
alınıyorsa, Türkiye’deki fabrikada onların 
gözetiminde üretilebilir ve birim başına  
7-8 euro verilebilir. Bu çok zor mu?

- Elbette, bu aşı şirketlerine toplu ödeme-
ler de yapılabilir. Pfizer bir Amerikan firması, 
Biontech ise Alman firması. Ama bu şirketin 
çalışmaları üzerine Almanya hükümetinin de 
müdahalesi mümkün olmuyor. Bu şirketlerle 
temasları uluslararası örgütler yapabilir. Ol-
ması gereken, patent geliri sağlayan şirketle-
rin bir yandan inovatif çalışmalarını yürütür-
ken diğer yandan dünya nüfusuna yetecek 
aşı üretiminin de sağlanmasıdır. Pandemi 
çok boyutlu bir hale geldi. Bunun ekonomik, 
sağlık ve uluslararası ilişkiler boyutları var. 

► KARŞIMDAKİ AŞIYI BANA  
SİLAH OLARAK KULLANABİLİR

- Bu konuda Birleşmiş Milletler niye bir 
uluslararası konferans toplamıyor diye 
ilgili herkese soruyorum. Ne bekleniyor?

- Bunlar birçok kişi tarafından dillendirili-
yor. Ekonomide oyun teorisi vardır. Karşılıklı 
her ülke diğerinin tepkisini ölçmeye çalışır. 
Ben A hareketi yapınca karşımdaki hangi 
hareketi yapacak, bu gözlenir. Düşünerek 
hareket etmeye başlar. Bunu düşündüğünüz 

zaman şöyle bir kötü sonuç da olabiliyor. 
Karşımdaki muhtemelen kötü bir hareket ya-
pacak ve ben de kötü bir harekete hazır olma-
lıyım. Anlaşılan şu anda dünyada gerçekleşen 
bu kötü denge. Aşıya uyarlayacak olursak, 
karşımdaki aşıyı bana silah olarak kullana-
bilir, ben de aşıyı silah olarak kullanmalıyım, 
anlayışı var. Böyle bir denge oluşuyor şimdi. 

Bunun politik yanı da var. Çin aşısı ya da 
Rus aşısı hakkında haberler yayılıyor. Mesela 
Sputnik V aşısı sonuçlarını uluslararası 
dergilerde yayınladı ve gayet verimli 
gözüküyor. Saklama koşulları da kolay ve 
rahat. Dünyada ülkelerine göre kimi aşılar 
için önyargı oluştu. AstraZeneca’nın kan 
pıhtılaşması sonuçları olduğu belirtiliyor. 
AstraZeneca en ucuz aşı. Johnson and 
Johnson’un aşısının büyük bir avantajı var 
tek doz yapılıyor. Tüm aşılarla ilgili arka 
arkaya olumsuz haber servisi yapılıyor. 
Söylediğim gibi aşı olayının birkaç boyutu var. 

► BAZI SEKTÖRLER BÜYÜDÜ,  
BAZILARI KÜÇÜLDÜ

- Sanki bu Covid fakir düşmanı virüs 
gibi gözüküyor. Dünya pandemi ateşinde 
kavrulurken, son bir yıl içinde ultra 
zenginlerin sayısı 55 bin artmış. Dünyanın 
en zengin 25 kişisi de servetlerine 255 
milyar dolar eklemiş. Global gelir eşitsizliği 
açısından Covid’le birlikte ortaya çıkan ağır 

Aşı şirketlerine toplu ödemeler yapılabilir. Pfizer bir Amerikan fir-
ması, Biontech ise Alman firması. Ama bu şirketin çalışmaları üze-

rine Almanya hükümetinin müdahalesi mümkün olmuyor. Bu şirketlerle 
temasları uluslararası örgütler yapabilir. Olması gereken, patent geliri 
sağlayan şirketlerin bir yandan inovatif çalışmalarını yürütürken diğer 
yandan dünya nüfusuna yetecek aşı üretiminin sağlanmasıdır. 
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bir fakirlik sonucu da var galiba değil mi?
- Global gelir eşitsizliği yine çok tartışılan konulardan birisi. 

Biliyorsunuz 2008’deki krizden sonra teşvik paketleri çok 
arttı. Tabiri caizse dünya paraya boğuldu. Bu para birçok 
piyasada fiyatların anormal biçimde artmasına yol açtı. Borsa 
fiyatlarıyla reel sektörün gerçekleri birbirinden çok ayrıldı. 

Bu fiyatlamalardan faydalanan insanlar parası olan 
insanlar. Bunlar buralara yatırım yaptılar ve böylece bir 
çeşit gelir transferi sözkonusu oldu. Makas yıllar içinde 
giderek açılmaya başladı. Öte yandan dünyanın en zengin 
insanlarının varlıklarının artması konusunda pandemi 
ekonomilerde belki de bir süre devam edecek kırılmalara 
yol açtı. Bazı sektörler aşağı indi bazıları da yukarı çıktı. IT 
sektörü, bilgisayarla ilgili sektörler çok gelişti. 

► FED TUTANAKLARINDA YENİ KALEMLER
Bu arada gözden kaçmaması gereken bir şey var. 

Amerikan Merkez Bankası FED’in toplantılar sonrasında 

tutanaklarına baktığınızda, önceki yıllarda olmayan birkaç 
şey var. Donald Trump’ın Başkan olması ve son seçimde 
gitmesinin ardından oy dağılımı neden bu şekilde oldu 
diye düşünülmeye başlandı. Trump başa geldiğinde, 
işini kaybetmiş orta alt gruptan çok fazla oy aldı. Oyların 
ana lokomotifi de oydu. Beklentilerin tersine sadece 
kendi bulunduğu zümreden değil başkalarından da oy 
aldı. FED tutanaklarında, biz genişlemeyi yaptık, işsizlik 
yüzde 5’e indi ama bu yine de iyi bir durum değil, deniyor. 
Çünkü siyahi Amerikalıların, farklı ırklardaki insanların 
gelir dağılımı nasıl, toplumun orta alt grubunda kalmış 
insanların gelir dağılımı nasıldır diye FED tutanaklarına 
girmeye başladı. Yapılan para transferlerinde gelir 
dağılımının nereye doğru gittiğini ince ince hesaplıyorlar. 

Amerika’da niye enflasyon yaratılmadı. Çünkü  
toplumun geniş kesimini oluşturan bu orta alt grup daha  
iyi duruma gelmedikçe talep yaratılmıyor. Buna dayanarak 
FED, enflasyon sorun olmayacaktır diye düşünüyor. ●

İlaç Endüstrisi İşverenler 
Sendikası (İEİS) yöneticileri, 

BIOEXPO kapsamında düzenlenen 
sempozyumlara katılarak sektörün 
ihtiyaçları ve talepleri hakkında mesajlar 
verdi. 7-9 Nisan 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen BIOEXPO’nun  
8-9 Nisan tarihlerindeki oturumlarından 
en dikkat çekenlerden biri, “Biyobenzer 
İlaçlarda Ar-Ge’den Regülasyona 
Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” oldu. 
Sempozyumun 9 Nisan’daki “Biyobenzer 
İlaç Geliştirme Projelerinde Neredeyiz? 
Engeller ve Fırsatlar” başlıklı paneli 
ise İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası 
(İEİS) moderasyonunda gerçekleşti. 

İEİS Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye 
Biyoteknolojik İlaç Platformu Başkanı 
Murat Barlas’ın yönetiminde gerçekleşen 
panelde Abdi İbrahim İlaç CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, 
Atabay İlaç Ar-Ge ve İnovasyon Direktörü Doğan Taşkent, 
Dem İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Demir, Koçak 
Farma İlaç Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Direktörü Cem Koçak 
ile Nobel İlaç Genel Müdürü Hakan Şahin gibi sektörün önde 
gelen firmalarının yöneticileri konuşmacı olarak yer aldı. 

► MEVZUAT SİSTEMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Tamamı ulusal ilaç firmalarının temsilcileri olan katılım-

cılar, ülkemizde uzun yıllardır devam eden biyobenzer ilaç 
geliştirme ve üretme alanındaki yoğun yatırımlar ve faaliyet-
ler hakkında detaylı bilgi veren konuşmalar gerçekleştirdi. 
Panelistlerin özellikle üzerinde durduğu konu ise ülkemizin 
koşullarını göz ardı etmeyen, ülkemizi bu alanda atılıma 
götürecek bir mevzuat sisteminin oluşturulması oldu. 

► YERLİ RUHSAT ÜRETİMDE MALİYETİ VE SÜREYİ KISALTACAK
Sektörün lider yöneticilerinin ortak görüşü, endüstrinin 

geliştirmek ve üretmek için yoğun 
faaliyet gösterdiği biyobenzer 
ilaçların, hastaların kullanımına 
sunulmasının önünde hala ciddi 
engeller bulunduğu, bu engelin de 
mevzuat sistemi ve ruhsat sorunu 
olduğu yönündeydi. Panelde 
verilen bilgilere göre bu ürünler 
halen ABD ve AB baz alınarak 
oluşturulan mevzuat üzerinden 
ruhsatlandırılıyor. Ruhsat dosyaları 
incelenirken süreçleri çoğu zaman 
gerekli olmayan şekilde uzatan  
ve üretimi daha pahalı hale  
getiren ek taleplerle karşılaşılıyor. 

Panelistler yabancı ruhsata 
dayalı üretim uygulamasının 
endüstrinin gelişmesini engellediği 
ve sağlık sisteminin önünü tıkadığı 

konusunda hemfikir görüş beyan etti. Konuşmalarda ortak 
örnek ise bu alanda başarılı olmuş Arjantin, Güney Kore, 
Hindistan gibi ülkelerin yerli ruhsatlandırma çalışmaları oldu.

► BİYOBENZER İLAÇLAR İÇİN YATIRIM TEŞVİKİ ŞART
Katılımcıların ve sektör paydaşlarının büyük ilgisini 

çeken panelde üzerinde durulan bir diğer önemli konu ise 
bu alanda etkin bir teşvik sisteminin kurgulanmasına olan 
ihtiyaç oldu. Bugüne kadar verilen fiziki yatırım teşvikleriyle 
ilaç endüstrisinin çok ciddi yatırımlar yaptığı ve yapmaya 
devam ettiği, ancak kamu teşvik sistemi büyük oranda vergi 
indirimi ve muafiyetlerine dayandığı için endüstri açısından 
yeterli olmadığı dile getirildi. Üretilen ürünlerin pazara 
girişindeki engeller nedeniyle yatırımların geri dönüşünün 
önemli ölçüde geciktiği vurgulandı. Büyük ölçekli ve sürekli 
yatırım gerektiren biyobenzer ürünler alanındaki finansal 
proje desteklerinin etkin bir şekilde sağlanması talebi bir kez 
daha firma yöneticileri tarafından önemle vurgulandı.

İEİS panelinden önemli çağrı: İlaç sektöründe 
ruhsat sistemi ve teşvikler acilen düzenlenmeli
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Küresel tedarik krizi sanayi üretimini etkileyip  
dünya ticaretini tehdit ediyor. Hammadde ve çip 
sıkıntısı Türkiye’deki fabrikaların üretimlerini  

olumsuz etkiliyor. Pandeminin getirdiği ek  
olumsuzluklar da eklenince sanayici taleplerde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin nisan ayı olağan 
toplantısı “Türkiye ve İstanbul Nüfusunda Gözlemlenen 
Değişim ve Eğilimlerin Sanayimiz ve Ekonomimiz Üzerindeki 
Etkilerine Bir Bakış” ana gündemi ile video konferans 
üzerinden gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yaptığı online Meclis 
toplantısına, İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker konuk olarak katılarak 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan konuşma-
sında, aşılama takviminde bazı sektörlerin ayrımcılık yapı-
larak öne çıkarılmasının sanayicileri vicdanen yaraladığına 
dikkat çekti. Bahçıvan “Pandeminin başından beri ülkemiz 
ekonomisi için canla başla fedakârca çaba sergilemeye de-

vam eden, ülke ihracatına, üretimine ve vergi kaynaklarına 
en büyük katkıyı ve desteği sağlayan sanayi sektörümüzün 
çalışanları böyle bir ayrımcılığı asla hak etmiyor. Bu haksız 
uygulamanın en kısa zamanda düzeltilmesini sanayi  
sektörümüz adına şiddetle talep ediyorum” dedi. 

Perşembe gününden 17 Mayıs tarihine kadar 
uygulanacak olan tam kapanma tedbirleri ile sanayinin 
farklı sektörlerinde bazı sıkıntıların yaşanmasının kaçınılmaz 
olduğuna değinen Bahçıvan “Yalnızca temel sektörlerimiz 
değil, bu sektörlerimize hammadde ve ara malı tedarik eden 
alt sektörler ile  perakende sektörümüz de bu süreçten 
olumsuz etkilenecek. Şirketlerimizin bu süreci en az  
hasarla atlatabilmeleri için öncelikle vergi ve SGK prim 
ödemeleri makul bir süre ertelenmelidir. Bu süreçte  
özellikle perakende sektörü için kira ertelemesi veya kira 
desteği çok daha önemli hale gelmiştir” diye konuştu. 

► KGF TEMİNATLI KREDİ TEKRAR UYGULANMALI
Aynı şekilde birçok sektörün faaliyetini durdurmasıyla 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, Covid-19 
salgınına yönelik aşılama 
takviminde bazı sektörlerin 
öne çıkarılmasının sanayicileri 
vicdanen yaraladığına 
dikkat çekerek “Pandemi 
süresince canla başla 
fedakarca çabalayan, ülke 
ihracatına, üretimine ve vergi 
kaynaklarına en büyük katkıyı 
ve desteği sağlayan sanayi 
sektörümüzün çalışanları 
böyle bir ayrımcılığı asla 
hak etmiyor. Bu haksız 
uygulamanın düzeltilmesini 
sanayi sektörümüz adına 
şiddetle talep ediyorum” dedi. 

Bahçıvan: Sanayicinin vergi 
ve SGK primleri ertelenmeli

İSO Meclisinde sanayi sektörü çalışanlarına aşıda öncelik talep edildi

İSO Yönetim  
Kurulu Başkanı  
Erdal Bahçıvan
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sanayinin nakit akışında ciddi aksamalar 
yaşanacağını vurgulayan Bahçıvan, şöyle 
konuştu: “Faizlerin bu denli yüksek, kur 
hareketliliğinin bu kadar fazla olduğu, 
dolayısıyla öngörüde bulunmanın bu kadar 
güç olduğu bir dönemde sanayimizin uygun 
koşullarla finansman ihtiyacının  karşılanması 
için KGF teminatlı kredi mekanizması 
ivedilikle tekrar uygulamaya alınmalıdır. 
Ayrıca, sanayimizin kapanma döneminde 
ödemesi gereken çeklerin ödeme tarihlerinin 
ileri bir tarihe ertelenmesi de bu dönemde 
nakit akışının sağlıklı işlemesi için hayati 
önem taşımaktadır. Bu konularda ilgili 
bakanlıkların ivedilikle adımlar atması üretim 
hayatımızın geleceği açısından son derece 
önemlidir. Dünya genelinde yaşanan pandemi 
sürecinin yarattığı olumsuzlukları hiçbir 
sektörün kendi kaynakları ile gidermesi, 
bu yükü kendi imkanları ile kaldırması  
mümkün değildir. Bu nedenle tüm ülkeler 
sektörlerine ve vatandaşlarına ciddi maddi 
destekler sağlamaktadır. Diğer ülkelerle 
karşılaştırıldığında ülkemizin bu destekleri 
yeterli düzeyde sağladığını söylemek ne yazık 
ki mümkün değildir. Bu nedenle  ülke olarak 
destekleri artırmanın çabası içinde olmalıyız.” 

► GENÇ NÜFUS EZBERİ BOZULMAYA BAŞLADI
Konuşmasında dünya nüfusundaki 

yaşlanma eğiliminin Türkiye için de geçerli 
olduğunu belirten Bahçıvan, şunları söyledi: 
“Son 20 yılda, ortalama yaşam beklentisi 
yaklaşık 9 yıl uzayarak 70 yıldan 78,6 yıla 
yükseldi. Doğurganlık hızı ise 2,5’tan 1,9’a 
indi. Böylece toplumumuzun ortanca yaşı 
2000’de 25 yıl iken, 2010’da yaklaşık 30’a, 
2020 itibarıyla ise yaklaşık 33 yıla yükseldi. 
Başka bir deyişle, ülkemizin “genç nüfus” 
ezberinin, biz istesek de istemesek de 
bozulmaya başladığını görüyoruz. Geleceğe 
yönelik projeksiyonlara baktığımızda, ortanca 
yaşımızın 2030’da 36’ya, 2060’da 42’ye 
ve 2080’de 45’e yükselmesi öngörülüyor. 
Bu nedenle, gelişmiş ülkelerin yaşlanan 
nüfusa bağlı olarak yaşadığı kimi yapısal 
sorunların gelecekte bizi de beklediği çok 
açık. Yine oldukça dikkat çekici bir husus 
da; 2020 yılında belki salgının da etkisiyle 
nüfus artış hızında özellikle ciddi bir düşüş 
yaşanmış olması. 2019’da binde 13,5 
olan nüfus artış hızımız 2020’de binde 
5’e geriledi. Tüm bu unsurları bir arada 
düşündüğümüzde, gelecek yıllarda nüfusta 
yaşlanma eğiliminin belki öngörülenden de 
hızlı gerçekleşebileceğini göz ardı etmemek 
gerekiyor. Bu yaşlanma sürecini “orta gelir 
tuzağı” riski altında yaşamamız halinde bizleri 

önemli dezavantajların beklediği de açık.”

► MESLEK LİSELERİ, KAYNAKLARI  
DOĞRU KULLANMA FIRSATI SUNUYOR

Diğer yandan İstanbul’un en büyük 
göç destinasyonu olma özelliği taşıdığını, 
ülkemizdeki dış göçün ise tek yönlü 
olmadığını hatırlatan Bahçıvan, “Ülkemizden 
yurtdışına yönelik göç hareketlerinde; ne 
yazık ki giderek yüksek eğitimli, genç ve 
üretken nüfusumuz ağırlık kazanmaya 
başladı ve “beyin göçü” olarak bildiğimiz 
süreç tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle 
orta ve ileri yaşlardaki nüfusta; pandeminin 
de etkisiyle, İstanbul’un karmaşasından 
uzaklaşarak başka illere taşınma eğiliminin 
arttığı da bilinen bir gerçek. Bu gelişmenin 
de etkisiyle ilimizin belli başlı bölgelerinde 
“Z kuşağı” olarak bilinen genç ve dinamik 
kesimin nüfustaki payı artıyor. Başka bir 
deyişle, gençler önümüzdeki dönemde 
İstanbul’un geleceğinde daha fazla söz 
sahibi olacak. Ancak genç nüfustaki işsizlik 
artışını dikkate aldığımızda bu artış bir risk 
unsuruna da dönüşebilir. O halde; genç 
nüfusun, üretmek arzusuyla donatılıp, üretim 
hayatına yönlendirilmesi ülkemizin yarınları 
açısından kritik öneme sahip. Meslek liseleri, 
kaynakları doğru kullanma fırsatlarından belki 
de başlıcası. Bu konu son dönemlerde en çok 
önem verdiğimiz husus olması bakımından 
bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile  
güçlü bir işbirliği içindeyiz” şeklinde konuştu. 

Şirketlerimizin tam kapanma sürecini en az hasarla atlatması 
için öncelikle vergi ve SGK prim ödemeleri makul bir  

süre ertelenmelidir. Bu süreçte özellikle perakende sektörü için 
kira ertelemesi veya kira desteği çok daha önemli hale geldi.
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Türkiye üretim ve ticaret camiasının 
mesleki örgütleri, sanayi odaları-
nın temsilcileri aylardır, her fırsatta 

ve her platformda süregelen uluslara-
rası problemlerini anlatıyorlar. Bunların 
en başında da ihracat için hazır olan 
ürünlerin konteyner bulunmaması ne-
deniyle zamanında gönderilememesi ve 
bu nedenle yaşanan sorunlar geliyor. 

Örneğin, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Başkanı Ender Yorgancılar, sanayi-
cilerin şikayetlerini sık sık tartışma, 
haber platformlarına döküp yetkililere 
sesleniyor. Şikayet konuları da aylardır 
aynı: “İhracatta alarm! Konteyner yok 
sanayici ürettiği malı stokta bekletiyor. 
Konteyner bulunamaması nedeni ile 
ihracat maliyetlerimiz yükseldi. 3 aydır 
Arjantin’e cont (konteyner kurutucu) 
bulamıyoruz. (19 Mart 2021)”

Yorgancılar 20 Nisan 2021’de yaptığı 
açıklamada, “İnanılır gibi değil. Kontey-
ner fiyatları bu sıkıntıdan dolayı suisti-
mal ediliyor. Bulabildiğimiz konteyner 
fiyatları geçen aya göre yüzde 200 
artmış durumda, bu kabul edilemez ve 
ödeyebilmemiz mümkün değil” dedi.

► KRİZ NEREDEN DOĞUYOR?
Konteyner bulamamaktan dolayı ya-

pılan şikayetlere navlun fiyatlarındaki 
şaşırtıcı artışlar da ekleniyor. Sonuçta, 
üretim ve ihracat yapanlar yüksek 
maliyetlerine ek olarak boşa giden 
zaman, çok fazla geciken sevkiyatlar-
dan da dert yanıyorlar. Öncelikle, her 

türlü engeli ve problemi aşıp, ihracat 
bağlantılarını gerçekleştirme başarısı 
gösterenlerin karşılaştığı konteyner 
krizinin nedenlerini anlamaya çalışa-
lım. Uluslararası ticaretin doğrudan 
içindeki iş insanlarının örgütü Ulusla-
rarası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim 
Kurulu Üyesi Cihan Özkal konuya ilişkin 
gözlem ve beklentilerini aktardı.

► EYLÜLE KADAR DEVAM EDER
Global konteyner krizi ve ani  

artan ürün ticareti talebi sebebiyle 
navlunların hiç olmadığı kadar arttığını 
belirten Özkal, ekipman ve yer sıkışıklı-
ğı sorununun Eylül ayına kadar devam 
etmesinin beklendiğini söyledi. Özkal, 
bu tür krizlere karşı, yatırım miktarı 
yaklaşık 4 milyar Amerikan doları 
olması beklenen çoğunluk hissesinin 
özel sektörde olduğu, belirli oranda 
kamu hissesi de olan ve halka açık, 
dünya çapında bir konteyner hattının 
(armatör şirketinin) kurulmasını önerdi.

Özkal, denizyolu taşımacılığının 
mevcut durumunu, konteyner krizinin 
dünya ve Türkiye’de yarattığı sorunları 
ve Türkiye’nin denizyolu taşımacılığın-
da neler yapması gerektiğini  
açıkladı. Denizyolları ile konteyner taşı-
macılığında yaşananları şöyle anlattı: 

“Pandemiye karşı Şubat ve Mart 
2020 itibariyle ülkelerde kapanmalar 
nedeniyle, global çapta talepte ve arz-
da, anormallikler yaşanmaya başlandı. 

Pandeminin başladığı yer olan Çin, 
bundan ilk önce kurtulur ve normal 
çalışma temposuna dönüş yaparken, 
birikmiş siparişler ve üretimin de hız 
kazanmasıyla yüksek miktarlarda 
ekipman ihtiyacı yarattı. Ortalama her 
yıl yüzde 4 artan konteyner üretimi 
pandemi sürecinden olumsuz etkilendi 
ve üretim düştü. Pandeminin başında 
Çin’in durmasıyla armatörlerin ilk reak-
siyonları, ‘blank sailing’ dediğimiz sefer 
iptalleri oldu. Ayrıca pandemi kaynaklı 
ithalat yüklerinin boşaltılmasındaki 
yavaşlama sonucu, boş ekipman temi-
ninde de sorunlar yaşanmaya başladı.
► YÜKSEK TALEP VE YETERSİZ KONTEYNER

Tüm büyük armatörler (Maersk, 
MSC, Hapag Lloyd, Cosco, CMA 
CGM, Yang Ming, Evergreen v.b.) 
daha karlı olan Uzakdoğu’ya boş 
ekipman pozisyonladılar. Ülkemizin 
ithalatının yavaşlaması ve boş 
ekipman desteğinin yeteri kadar 
olmaması sorunların başlangıcı 

Türkiye dünya çapında  
bir konteyner hattı kurmalı

Global ticaretin konteyner sıkıntısı devam  
ederken UTİKAD yöneticisi Özkal’dan öneri:

UTİKAD Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Cihan Özkal

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Özkal, “Türkiye’de, çoğunluk 
hissesinin özel sektörde olduğu, belirli oranda kamu hissesi de olan, 
dünya çapında bir konteyner hattının kurulması hiç de hayal  
değil. Uzakdoğu, Ortadoğu, Türkiye arasında yoğunlaşacak böyle  
bir hat, bizi dış ticaret hedeflerimizin de ötesine taşıyabilir. 
Yatırımının 4 milyar doları bulacağını öngörüyorum” dedi.  
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oldu. Gemi kapasitelerinin 
de pandemi dönemine göre 
düşürülmesiyle beraber asıl 
sıkıntı başladı. Avrupa başta 
olmak üzere, Kuzey Afrika’ya 
büyük armatörler yeterli 
alokasyon ayırmadı. Bu da lokal 
armatörlerde yığılmalara sebep 
oldu. Yüksek talep ve tüm bu 
gelişmeler piyasada navlun 
artışlarına yol açtı. Asya-ABD 
hattındaki sıkışıklık ve yüksek 
navlunlar sebebiyle Türkiye’den 
siparişler arttı. Üreticilerde stok 
fazlası olmaya başladı.

► KONTEYNER KRİZİ  
NASIL BÜYÜDÜ? 

Global konteyner gemilerinin 
zamanında varış oranları en 
düşük seviyelerde gerçekleşti. 
Bu da tüm dünyada ekipman 
akışını yavaşlattı. Gemiler 
daha geç varmaya ve daha 
geç tahliye edilip, daha geç 
teslimatlar yapılmaya başlandı. 
Çin çok hızlı toparlandı ve kon-
teyner talebi diğer bölgelerden 
hızlı arttı. Çin-ABD navlunları 
çok yükseldiğinden armatör-
ler Çin’e boş ekipman pozisyonladı. 
Onlar da ABD ve Avrupa’ya gönderildi. 
Gelişmiş ülkelerin limanlarında Ekim 
2020’den bu yana sıkışıklık mevcut. 
Konteynerler pandemi koşullarında 
yavaş çekilmeye başlandı ve bu durum 
devam ediyor. Kısmi kapanmalardan 
ve pandemi kaynaklı tren / kamyon 
firmalarının arzında düşüş var. Bu 
sebeple konteynerin çekilmesi ve  
boş dönüşlerin gecikmesine yol  
açıyor. ABD’de konteynerlerin  
tekrar Çin limanlarına boş dönüş  
süresi ortalama 63 gün oldu.”

► ARMATÖRLER YÜKSEK  
NAVLUNU BENİMSEDİ

 Özkal, 2020 yılı koşullarında dev 
uluslararası deniz taşımacılarının 
navlunu yüksek tutarak daha az 
limana daha az malla sefer yapmayı 
tercih ettiklerini vurguladı. Cihan Özkal, 
“Global talebin ani artışı ile talep 
karşılanamadı. Armatörler navlunları 
düşürmemek için kapasiteyi taktiksel 
olarak yönetmeye başladı.” dedi. 

► NAVLUNDA ARTIŞ SÜRECEK Mİ?
Global konteyner krizi ve ani artan 

ürün ticareti talebi sebebiyle navlunla-
rın hiç olmadığı kadar arttığını belirten 
Özkal sözlerini şöyle sürdürdü: “Ar-
matörler ilk baştan Uzakdoğu-Avrupa 
hattında başlattıkları son yılların en 
yüksek navlun artışlarını, daha sonra 
Amerika, Afrika, Avrupa ve Akdeniz 
havzası koridorlarında da devam etti-
riyorlar. Uzakdoğu-Türkiye navlunları 
en yüksek seviyeleri  gördükten sonra 
yatay seyretmekle beraber bir miktar 
gevşeme bekleniyor. Yakın zamanda 
en büyük artış Türkiye-ABD hattında 
görüldü ve artış her ay devam  
ediyor. Türkiye –Avrupa ekipman  
sıkışıklığının devam etmesi öngörüldü-
ğünden navlun artışı bekleniyor.  
Türkiye- Afrika hattında navlunlar orta-
lamada iki katına çıkmış durumda.

2021 ve 2022’de, konteyner gemisi 
ve yeri arzında düşük büyüme bek-
leniyor. Bu da artan global talep göz 
önüne alındığında, Eylül 2021’e kadar 
ekipman ve yer sıkışıklığının devam 
etmesi anlamına geliyor. Armatörler 
navlunları düşürmemeye gayret ede-
ceklerdir. Talebin düştüğü yerden arzı 
çekip, yüksek yerlere kaydıracaklardır. 
Pek çok uluslararası şirket Uzakdoğu 

odaklı üretim modelini bırakıp kaynak-
larını çeşitlendirme yoluna gidiyor. Bu 
kaynak, tedarikçi, yeni üretim sahaları 
arayışında Türkiye önde geliyor.”

► TÜRKİYE NE YAPMALI?
Türkiye’nin, bu koşullarda, bir süre 

önce kapatılan Deniz Nakliyat adlı 
kuruluşun ne kadar önemli olduğunu 
anladığını belirten Özkal, “Türkiye’de, 
çoğunluk hissesinin özel sektörde 
olduğu, belirli oranda kamu hissesi 
de olan ve halka açık, dünya çapında 
bir konteyner hattının kurulması hiç 
de hayal değil. Uzakdoğu, Ortadoğu, 
Türkiye arasında yoğunlaşacak böyle 
bir hat, bizi dış ticaret hedeflerimizin 
de ötesine taşıyabilir. Yatırımının 
yaklaşık 4 milyar Amerikan dolarını 
bulacağını ön gördüğümüz böyle bir 
şirket, ülkemizin gururu tıpkı Türk 
Havayolları gibi dünya lojistiğinde bizi 
hak ettiğimiz yerlere taşıyabilir. Mevcut 
bir konteyner hattı satın alınabileceği 
gibi, sıfırdan yeni bir hat da kurulup 
işletilebilir. Bu konuda, sektörümüzün 
uzman profesyonelleri ve bakanlık 
yetkilileri bir araya gelerek bu dev 
projenin hayata geçmesi için gerekli 
çalışmaları başlatabilir.” dedi. ●

2021 ve 2022’de, konteyner gemisi ve yeri arzında düşük büyüme 
bekleniyor. Bu da artan global talep göz önüne alındığında, Eylül 

2021’e kadar ekipman ve yer sıkışıklığının devam etmesi anlamına 
geliyor. Armatörler navlunları düşürmemeye gayret edeceklerdir. 
Talebin düştüğü yerden arzı çekip, yüksek yerlere kaydıracaklardır.
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GİRAY DUDA

Yerli üretimin ve sanayinin yeterince desteklenip 
desteklenmediği, neler yapılması doğal olarak 
yıllardan bu yana tartışılır. Yerli üretimi, kimi 

yönleriyle, Kocatepe Üniversitesi İktisat Fakültesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu ile söyleştik. 

- Sayın Doç. Dr. Tiryakioğlu, ‘Türkiye’nin  
Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi’ kitabının 
sunuşuna ‘Sanayileşemiyorsak sebebi var’  
diye attığınız başlık oldukça ilgi çekici.  
Eğer tek sebep varsa bunu bize anlatır mısınız?

- Aslına bakarsanız bu iki yönlü bir başlık. Hem sa-
nayileşebilecek kapasite ve yeteneklerimizin olduğuna 
ancak bu konuda kendimize yeterince güvenmediği-
mize ilişkin bir göndermeyi hem de bunca yetenek ve 
kapasiteye rağmen sanayileşememek konusunda nasıl 
oluyor da bu kadar ısrarcı olabiliyoruz sorusuna bir gön-
dermeyi içeriyor. Aslına bakarsanız sanayileşmiyorsak 
bunun sebebini şu soruda aramalıyız: Sanayileşmeyi 
gerçekten istiyor, destekliyor ve öncelikli gündemimiz 
haline getiriyor muyuz? Bu soru politika yapıcı ve uy-
gulayıcı aktörlerden sivil toplum ve iş dünyasına kadar 
ilgili tüm aktörlere yöneltilmesi gereken bir soru. 

► YENİLİKÇİ VE REKABETÇİ SANAYİMİZ VAR
- Yerli üretimi kendine dert eden, buna kafa 

yoran bir ekonomist olarak Türkiye’nin yerli üretim 
gücü ve yeteneği hakkında neler söylersiniz?

Küresel dünyada yüzde yüz
yerli üretim yapılamaz

Yerli Yeşil Yeni Platformu kurucusu Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu:

İSO Yönetim  
Kurulu Başkanı  
Erdal Bahçıvan

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu, 
“Dünyada kim hangi ürünü daha ucuza 
ve daha kaliteli üretebiliyorsa o üründe 
uzmanlaşıyor. Özellikle çok bileşeni  
olan ürünlerin tek bir ülke menşeli 
olması mümkün de akıllıca da değil. 
Üretim yapabilmek için istediğimiz  
tüm bileşenlere küresel pazar  
imkanları sayesinde erişiyoruz ve  
aynı şekilde pazarlıyoruz” dedi.

MURAD TİRYAKİOĞLU KİMDİR?
Murad Tiryakioğlu, 2001 yılından bu yana Afyon Kocatepe Üniver-

sitesi İktisat Bölümü’nde çalışıyor. Lisans derecesini Afyon Kocatepe 
Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 2000’de aldı. Aynı üniversitede İşletme 
(2003) ve İktisat (2006) bölümlerinde yüksek lisans yaptıktan sonra 
2013’te teknoloji transferinin teknolojik yetenek edinimi için stratejik bir 
kaynak olduğunu ve bu kaynağın Türkiye için nasıl kullanılabileceğini 
araştıran tezi ile doktor unvanını aldı. 2018 yılında doçent unvanını al-
maya hak kazandı. Teknolojik Yetenek Transferi: Türkiye İçin Bir Politika 
Arayışı (Orion-2015) başlıklı kitabın yazarı. Afetlerle Kalkınma: Tecrü-
beler, Politikalar ve Beklentiler (Efil-2016), Devletle Kalkınma (İletişim-
2020), Türkiye’nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi (Bilgi Üniversitesi 
Yayınları-2021) ve Afetlerle Yoksullaşma: Salgınlar, Göçler ve Eşitsiz-
likler (Bilgi Üniversitesi Yayınları-2021) başlıklı kitapların editörü. Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika (Bilgi Üniversitesi 
Yayınları-2016) başlıklı kitabın eş-editörü olan Tiryakioğlu, ilgili alanlarda 
kitap bölümü, makale, bilgi ve değerlendirme notları üretmeye devam 
ediyor. Afetlerle Kalkınma Platfornu ve Afet Bilinci Derneği’nin  
kurucusu,  Yerli Yeşil Yeni Platformu’nun kurulmasına öncülük yaptı. 
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Küresel dünyada yüzde yüz
yerli üretim yapılamaz

- Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan ve aslına 
bakarsanız belli ölçüde de temelleri Osmanlı 
Devleti döneminde atılmış yerli üretim çabaları 
olduğunu görebiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti kurulduğunda önceliklerinden birisi ‘Milli 
İktisat’ idi. Gerek yerlileşme çabalarını gerekse 
yenilikçi yerli üretim konusundaki çok önemli 
başarıları ülkemizin kurulduğu ilk günden bu 
yana görmek, izlemek mümkün. Günümüzde 
ise çok önemli yerli ve gerçekten çok yenilikçi, 
yüksek rekabet gücüne sahip üretim kapasite  
ve yeteneklerimiz olduğunu görebiliyoruz. Basına 
yansıdığı kadarıyla sadece savunma sanayinde 
büyük bir gelişme ve yerlileşme varmış gibi 
algılanıyorsa da sivil teknolojilerde de  
gerçekten umut verici örneklere rastlıyoruz. 
Kitabın sunuşunda da bahsettiğim gibi,  
Yerli Yeşil Yeni Platformu da tam bu sebeple 
doğdu. Geçmişte çok başarılı üretimlere imza 
attık, bugün çok yenilikçi ve çok rekabetçi 
üretimler gerçekleştiriyoruz ve çok daha 
iyilerini yapabiliriz demek ve dedirtmek için. Ne 
demek istediğimi daha anlaşılabilir kılmak için 
okuyucuları, izninizle Yerli Yeşil Yeni’nin web 
sitesinde yer alan ‘Üretim’ bölümüne [http://
yerliyesilyeni.org/uretim-modulu/] ve daha 
fazlası içinde YouTube kanalımıza davet edeyim.  

► YERLİ ÜRETİMİ NASIL TANIMLARIZ?
- Türkiye’nin irili ufaklı binlerce sanayi 

kuruluşu dikkat çekici üretim yapıyor ve 
başarılara imza atıyorlar. İhracat yetenekleri de yüksek. 
Bunların tümü yerli üretim olarak değerlendirilebilir mi?

- Bir üretimin yerli olarak değerlendirilebilmesinin temel 
koşulu kritik bilgisinin, tasarımının, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin mümkün olduğunca yerli yapılabilmesinden 
geçiyor. Yerli üretim denilince, yaygın bir yanlış anlaşılma 
ile karşılaşıyoruz. Yüzde yüz yerli mi? Günümüz dünyasında 
hemen hiçbir ülke için yüzde yüz yerli üretim ne mümkün ne de 
akıllıca. Tasarımı, mühendisliği, yazılımı, motoru yani üretilen 
ürünün türüne bağlı olarak en stratejik bileşenleri yerli ise 
yerli üretim olarak isimlendirmek mümkün. İhracat konusuna 
gelince durum daha karmaşık hâl alıyor. Zira Türkiye’nin 
üretimi ve dolayısıyla ihracatı, ne yazık ki, çok büyük ölçüde 
ithalâta bağımlı. Kitaptan bu konuyu etraflı bir biçimde alan 
çok değerli analizleri takip etmek mümkün. 

► MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖNEMİ
- Başlangıç bölümünün adı ‘Yerlileşmenin önündeki 

sorunlar’ olarak verilmiş. Bu sorunları sıralayabilir misiniz?
- Bu çok kapsamlı bir soru ve konu. Ancak temel noktaları 

vurgulamaya gayret edeyim. Yerlileşmenin, yerli üretimin daha 
net bir ifade ile üretebilme beceri ve yeteneklerinin gelişeme-
mesinin altında yatan en önemli sebeplerden birisi eğitim. Eği-
timin hemen her aşamasından gerçek dünyadan ve uygulama-
dan uzak bir yapının varlığından mesleki ve teknik eğitim gibi 
üretim ekonomisinin en önemli bileşeni olan konuda toplumsal 
farkındalığın da kurumsal farkındalığın da çok zayıf olmasına 
kadar çeşitlilik gösteren bir dizi sorundan bahsetmek mümkün. 
Nitelikli işgücü yetişmesini ve beşerî sermaye birikimini engel-

leyen bu süreç üretim sürecinin etkinsizliğinin en temel sorunu. 

► DEVLETE GÖREV DÜŞÜYOR
Öte yandan kurumlar ve yapılar yerli üretimin gelişmesinin 

ve rekabetçi hale gelmesinin önündeki bir diğer en önemli 
engel. Daha genel bir ifade ile devletin kalkınmacı bir rol 
üstlenmek için harekete geçmemesi, politika ve stratejileri 
bu yönde şekillendirmemesi çok önemli bir sorun, büyük bir 
engel. Bugünün gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerinin gelişme 
süreçleri izlendiğinde hemen hepsinde devletin önemli bir rol 
oynadığı ve halen daha oynamakta olduğu görülüyor. 

Bu iki temel sorunu makro ekonomik istikrarsızlık, üretimin 
ve dolayısıyla ihracatın ithalata bağımlı olması dolayısıyla kur 
riskinin yüksek olması ve vergi yükünün ağır olması gibi temel 
sorunları da düşündüğümüzde büyük resim belirginleşiyor. 
Öte yandan genç nüfusun dinamizmi ve yaratıcılığı önemli bir 
fırsat iken bu yaratıcılığı yok eden ve sınırlayan beton yığını 
okul binalarından dünyayı değiştirecek yenilikler, teknolojiler 
beklemek ise hem haksızlık hem de hayalperestlik oluyor. 

► YENİLİKÇİ ÜRÜNÜ ÇIKARAN KAZANIYOR
- Küreselleşme yerli üretimin tamamen karşısında  

olan bir olgu mudur? Aralarında nasıl bir ilişki biçimi var?
- Küresel dünyada tamamen, yüzde yüz yerli üretim diye 

bir şey yok. Kim hangi ürünü daha ucuza ve daha kaliteli 
üretebiliyorsa o üründe uzmanlaşıyor ve diğerleri de aynı 
şekilde. Özellikle çok bileşeni olan ürünlerin tek bir ülke 
menşeli olması mümkün de akıllıca da değil. Bu açıdan 
bakıldığında üretim yapabilmek için istediğimiz tüm bileşenlere 
üreticisi nerede olursa olsun küresel pazar imkanları 
sayesinde erişebiliyoruz. Ve aynı şekilde pazarlayabiliyoruz. 

Yenilikçi yerli üretim konusundaki çok önemli başarıları 
ülkemizin kurulduğu ilk günden bu yana görmek, izlemek 
mümkün. Günümüzde ise çok önemli yerli ve gerçekten çok 
yenilikçi, yüksek rekabet gücüne sahip üretim kapasite ve 
yeteneklerimiz olduğunu görebiliyoruz. Savunma sanayinde 
büyük bir gelişme ve yerlileşmeye, sivil teknolojilerde de 
gerçekten umut verici örneklere rastlıyoruz.

YERLİ, YEŞİL, YENİ ÜRETİM
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Tabii bu süreç rekabetçi 
bir ortamı da kaçınılmaz 
kılıyor. Nihayetinde yenilikçi 
ürünü piyasaya çıkarabilen 
kazanıyor, ta ki taklit edilip 
tekelci gücü kırılana kadar. 
Bu aynı zamanda yeniliklerin 
yayılmasına da katkı 
sağlayan bir süreç. Küresel 
dünyada yerlileşmenin kritik 
noktasını üretimin bilgisi, 
teknolojisi, tasarımı ve 
mühendisliği oluşturuyor. 

► YERLİSİ VARKEN 
İTHALİ KULLANILIYOR

- Geçmişten bugüne yerli 
üretim, sanayi politikaları 
hakkında neler söylersiniz? 
Hükümet politikaları yerli üretimin yanında oldu mu? Gerekli ön-
lem, karar, teşvik, destek, yönlendirme politikaları izlediler mi?

- Türkiye’nin istikrarlı ve uzun erimli sanayi politikalarının 
olduğunu söylemek zor. Bugün dahi sanayi strateji belgeleri 
üzerinden ilerleyen bir süreç gözlemliyoruz. Son dönemde yerli 
üretim konusunda bir gündem oluştu ise de arka planda yerli 
üreticiyi küresel rekabet ortamından koruyacak önlemlerin, 
vergi avantajlarının, kamu alımı garantilerinin olmadığı da bir 
gerçek. Örneğin Türkiye’de hafif raylı sistem üretimi konusunda 
bir uzmanlaşma var. Ve hatta bir değil iki firma var rekabetçi 
ve yenilikçi üretim yapabilen. Ancak Türkiye’nin ürettiği hafif 
raylı sistemleri, ülkemizde göremiyoruz. Türkiye üretebilirken 
ısrarla ithal ürün almaya devam ediyoruz. Kamunun ihtiyacı 
olan mal ve hizmetlerin üretiminde de yerli muadiller varken 
yerli tüketimi zorunlu kılacak değil sadece teşvik edecek, çok 
da cazip olmayan uygulamaların olduğunu görüyoruz. Bunun 
arkasındaki en temel sebep toplumsal inanç sorunu. ‘Biz 
yapamayız, yapsak da kaliteli olmaz, nasılsa en iyisi üretiliyor, 
neden üretelim ki’ diye devam edegelen bir inanç ve özgüven 
sorunu. Elbette ki her şeyi yapamayız, yapmamalıyız da.  
Ancak halihazırda yapabildiklerimiz varken kullanmak 
konusundaki isteksizlik ve inançsızlık üretimden, üretebilme 
kapasite ve yeteneklerinden çok daha önemli bir sorun. 

► TTGV BİZE İNANDI
- Yerli Yeşil Yeni platformu kurup destek bulmanız 

çok olumlu bir gelişme. Yeşil üretim, sanıyorum 
henüz sorunlarını aşamamış bir kavram. Dünyada ve 
Türkiye’deki yeşil üretimin görünümü nasıl? Olması 
gereken ve mevcut durumunu bize anlatır mısınız?

- Çok teşekkür ederim. İzninizle önce kısaca Yerli Yeşil 
Yeni’nin kuruluş sürecinden bahsetmek isterim. Yerli Yeşil 
Yeni, 2017 yılında sivil bir inisiyatif olarak Türkiye’nin yerli, 
yeşil ve yenilikçi üretim kapasite ve kabiliyetlerini tarihe not 
düşmek amacıyla yola çıktı. Gerçekten çok keyifli, bir parça 
da zorlu bir süreç oldu. Bu konuda bize ilk inanan Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı oldu. Sevgili Mete Çakmakçı ve 
Yücel Telçeken sürecin doğru planlanmasında ve profesyonel 
olarak tasarlanmasında hem yol gösterici oldular hem 
destek verdiler. Devam eden süreçte hem ulusal düzeyde 
hem de yerelde çok değerli destekler aldık ve almaya devam 

ediyoruz. Yola çıktığımız 
günlerde bize inanmakta 
güçlük çeken, anlayamayan 
kişilerin yüzlerindeki o 
belirsiz ve nadiren de olsa 
müstehzi ifadeyi, tebriklere ve 
teşekkürlere dönüştürebilmek 
gurur verici oldu. Bugün içerik 
geliştiren, danışmanlık yapan 
ve çeşitli yayın, araştırma 
ve raporlama faaliyetleri 
yürüten Yerli Yeşil Yeni’nin 
olgunlaşması harika bir 
gönüllü ekip sayesinde 
oldu. Çoğu öğrencim olmuş 
üniversiteli gençler bu  
ülkede neler yapıldığını, 
yapılmakta olduğunu 
anlatmak konusunda  

müthiş bir dayanışma sergilediler. Onlar olmasaydı, Yerli Yeşil 
Yeni’nin bu düzeye erişmesi çok uzun zaman alırdı. İyi ki varlar.  

► YEŞİL ÜRETİMİN ÖNEMİ ARTIYOR
Sorunuza gelecek olursam, kâr amacı gütmeyen, sosyal bir 

kooperatif olarak kurumsallaşan Yerli Yeşil Yeni’nin en hassas 
noktası yeşil’i… Yeşil üretim, iklim değişikliğinin aslında 
gittikçe şiddetlenen bir krize dönüşmekte olduğunun çok daha 
belirgin olarak hissedilmesiyle birlikte hem dünyanın hem de 
Türkiye’nin gündeminde çok daha fazla yer almaya başladı. 
Kaynakların hemen her gün sorumsuzca tüketiliyor olması, 
temiz suya ve temel gıdaya erişebilenlerin sayısı azalmaya 
devam ediyorken yeryüzünün sıcaklığı artmaya devam ediyor. 
Öte yandan özensiz bir tüketim, plansız bir yapılaşmanın eşlik 
ettiği süreç en çok da ekolojik dengeyi alt üst ediyor. Dünyada 
da Türkiye’de de umut verici gelişmeler olduğunu söylemek 
mümkünse de bu işin ciddiyetinin farkına varıp gerçekten 
inanarak, samimiyetle harekete geçmek gerekiyor. Bu kriz 
bilâistisna hepimizin davranışlarının sonucu ve inisiyatif  
almak konusunda da herkesin sorumluluğu var. İyileşmeye 
giden yol bilinçlenmekten, mümkün olduğunca az 
tüketmekten, çevre dostu ürünleri takip ve talep etmekten, 
diğerlerinin tüketiminden vazgeçmekten geçiyor. Zira 
tüketiciler olarak bizler çevre dostu bir talep oluşturmaya 
başlarsak üretici de üretimini yeşillendirmek zorunda kalacak. 
Tüketici gücünün farkında olursa çok şeyi dönüştürebilir.

► SANAYİLEŞMEDE YOLUMUZ UZUN
- Türkiye’de sanayinin dijitalleşmesi,  

sanayi 4.0 konusundaki çalışmalar hakkında  
düşünceleriniz nelerdir? Alınacak ne kadar yol var?

- Bu soruya gerçekçi yanım iyimser bir cevap veremiyor. 
Tabii çok umutsuz da olmak istemiyorum. Bir yanda makine 
öğrenmesi, yapay zekâ, görüntü işleme teknolojileri konusunda 
dünyadaki öncü teknolojileri ürettiğimiz sınırlı sayıda 
örneklerimiz var. Web sitemizde yer alan Vispera, Bites, Karel 
ve yakın zamanda yayınlanacak olan iUGO, Tazi gibi sıra dışı 
örneklerin hikayelerini dinlediğinizde umutlanmamak elde 
değil. Sanayinin geneline baktığımızda ise durum çok umut 
verici gözükmüyor. Salgın hayatımıza girene kadar imalât 
sanayi ile, daha genel bir yaklaşımla sanayileşme ile ilgili en 
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YERLİ, YEŞİL, YENİ ÜRETİM

temel sorun erken sanayisizleşme 
ve ilişkili olarak içinde olduğumuz 
orta gelir tuzağı idi. Salgınla birlikte 
hizmet sektörünün neredeyse 
durma noktasına gelmiş olması 
hem tarımsal üretimin (ki milli 
gelir içindeki payı yüzde 10’u 
bile bulmuyor) hem de sınaî 
üretimin (onun da milli gelir 
içindeki payı yüzde 25’lere dahi 
ulaşabilmiş değil) ülke ekonomisi 
için ne kadar kritik öneme sahip 
olduğunu gösterdi. Salgının 
hayatımızda bu denli baskın ve 
kısıtlayıcı olarak ne kadar daha 
yer alacağını öngöremediğimizi 
de düşününce öncelik sınaî 
faaliyetlerin sürdürülebilirliği oluyor. 
Yani sanayiyi yaşatmaya devam 
edebilirsek dijitalleşmesi için de 
konuşabilir hale geleceğiz. Ezcümle 
yolumuz uzun ve zorlu gözüküyor.   

► YENİ YÖNTEM, YAKLAŞIM VE TEKNİKLER
- Yeni teknolojilerin başarıyla uygulandığı  

bir savunma sanayi sektörü dikkat çekiyor.  
Bu durum sizin platformun ‘yeni’ talebini karşılıyor mu?

- Savunma sanayi dikkat çekiyor çünkü ön planda. Basın 
da bu noktada ilgili ve paylaşımcı. Ancak biraz önce de 
bahsettiğim gibi, sivil teknolojiler alanında gerçekten çok 
dikkat çekici yenilikler ve rekabetçi teknoloji uygulamaları söz 
konusu. Yerli Yeşil Yeni platformu açısından değerlendirmek 
gerekirse, bizim felsefemiz mümkün olduğunca yerel ve yerli 
kaynakları kullanarak ve kesinlikle yeşilden, yaşanabilir çevre 
şartlarından ve mümkünse de geleceğinden taviz vermeden ve 
fark yaratacak, rekabetçi güç sağlayacak yeniliklerle üretimin 
mümkün ve yapılmakta olduğunu anlatmak. Diğer bir ifade ile 
yerli olması pahasına yeşili yok etmemek esas mesele. Sorunuza 
gelince, adımızdaki yeni, teknolojiyle ve sektörlerle sınırlı 
olmaksızın yeni yöntem, yaklaşım ve teknikleri ifade ediyor. 

► KİTABI ÜÇ YILDA 
TAMAMLADIK

- Kitabınızda  
67 yazarın makalesi 
var. Bu kitabın  
hazırlığı çok 
zamanınızı aldı mı?

- Fikrin zihnimde 
belirmesinden elimize 
kitap olarak ulaşana 
kadar geçen zaman 
neredeyse üç yıl. 
Kitabın en temel özelliği 
görece kısa ve tek 
yazarlı çalışmalardan 
müteşekkil olması. 
Aşama aşama fikri olgunlaştırmak, paylaşmak, geri dönüşler 
doğrultusunda fikri yeniden düşünmek, geliştirmek, davette 
bulunmak, önerileri toplamak, bazı noktaların mükerrer olması 

kaçınılmaz, muhtemel çakışmaları en aza indirmek  
için yazarlarla istişare etmek bir yanda işleyen,  
meşakkatli ve bir o kadar da keyifli ve öğretici bir süreç.

Öte yandan bu kadar hacimli bir kitabı basmayı kabul 
edecek yayınevleri için bir görüşme trafiği başlatmak. 
Zira bir yandan ülkede kitap okunma oranı her ne kadar 
gelişme eğilimi gösteriyorsa da özellikle akademik nitelikte 
bir kitabın talebi yayıncıların en temel sorunlarından, 
kısıtlarından biri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın 
editörü, sevgili Cem Tüzün projeyi, hemen hemen aynı 
hacim ve kapsamda olan başka bir çalışmamızda (Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları) olduğu gibi ilgiyle 
karşıladı, yayın kurulu ile paylaştı ve kabul ettiler. Süreçte 
Cem ve arkasındaki harika ekiple uzun süreli mesai  
yaptık ve sanırım ortaya içeriği kadar tasarımı da dikkat 
çekecek bir eser çıkmış oldu. Kendilerine müteşekkir 
olduğumu da vesilenizle bir kez daha ifade etmiş olayım. 

► PROJEYE GÜVENDİLER
- Bu kadar çok yazarı arayıp onları  

birer makale vermeye nasıl ikna ettiniz?  
- Kitaba katkı veren yazarların bir kısmı arkadaşım, 

bir kısmı hocalarım. Tabii hiç tanışmadıklarım ama 
çalışmaları dolayısıyla bildiğim ve takip ettiğim hocalarım 
ve meslektaşlarım da vardı.  Halâ henüz hiç yüz yüze 
gelemediğimiz yazarlarımız da var. Sağ olsunlar sanırım 
öncelikle bana sonrasında da bu kadar güncel ve önemli 
bir konuyu çok boyutlu olarak ele alıp tartışma zemini 
oluşturacak bu çalışmanın alanda önemli bir açığı 
kapatacağına inanmış ve güvenmiş olmaları etkili.  
Katkı sağlamak isteyip de çalışma programı ya da sağlığı 
el vermediği için kitapta yer alamayan kişiler de oldu tabii. 
Sanırım yüzden fazla kişi davet edildi kitaba katkı için. Bu 
kitap dördüncü derleme çalışmam olduğu için sanırım, 
öğrenmeye başlıyorum çok yönlü iletişimi de. Ancak 
süreçteki en önemli pay bittabi projeye ve  
bendenize güvenerek katkı veren yazarlarımızın. ● 
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Kripto para gücü ve değerini
teknolojisinden alıyor

GİRAY DUDA

Geçen 10-15 yılda yavaş yavaş gündemdeki yerini 
büyüten kripto paralar son iki yılda ‘halka indi’. 
Neredeyse her ülkede milyonlarca küçük ve büyük 

yatırımcı ilgisini kripto paralara yöneltti. Kripto paraların 
içyüzünü uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi 
KPMG’nin Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm  
Başkanı Sinem Cantürk, Global Sanayici’ye anlattı. 

- Sayın Cantürk, kripto paraları nasıl tanımlıyorsunuz?
- Günlük dilimizde para olarak tanımlanan söz konusu 

kriptografi ile korunan sanal unsurlar, ülkelerce farklı şekil-
de tanımlanıyor. Bazı ülkeler kripto paraları bir emtia olarak 
tanımlarken bazı ülkeler para (currency) olarak tanımını 
yapıyor. Ülkemizde para olarak tanımlanması için öncelikle 
bir mevzuat içerisinde bu tanımın yapılması gerekiyor. 

Genel itibariyle, kripto paralar aslında kullandığımız para 
kavramından çok da farklı değil. Özellikle son yıllarda kredi 
kartı ve banka kartı ile yapılan işlemlerin sayısının çok 
artması nedeniyle kağıt banknotları çok fazla görmüyoruz. 
Kripto para da, tamamen sanal ortamda bulunan, arka 
planında dağıtık bir sistem teknolojisi bulunan ve bir  
yatırım ya da ödeme aracılığında kullanılan unsurlardır.

► GELECEKTE HAYATIMIZI DOĞRUDAN ETKİLEYECEKLER
- Kripto paralar güçlerini, geçerliliklerini nereden 

alıyor? Kalıcı olabilmeleri için neler gerekli?
- Şu anda dünya genelinde işlem gören beş bin adet 

kripto para var ve toplam piyasa büyüklüğü yaklaşık  
iki trilyon dolar. Tüm bu kripto paralar için güçlü  
ve geçerli demek çok doğru olmayacaktır. 

Bildiğiniz gibi, kripto paraların büyük çoğunluğunun 
altın veya emtia gibi bir karşılığı bulunmuyor. Kripto 
paraların değeri nereden geliyor sorusunun cevabı, o 
nedenle gerçekten çok zor yanıt buluyor. Ama temel olarak 
değerleri, teknolojisinden ve içinde barındırdığı fikirden 
geliyor demek yanlış olmaz sanırım. Bu tip projelerin 
önümüzdeki yıllarda hayatımızı direkt olarak etkileme 
potansiyeli değerleri konusunda asıl tetikleyici güç oluyor.

► BITCOIN TÜM DÜNYADA KABUL GÖRÜYOR
- Bitcoin efsanesinin ve bu kadar değerlenmesinin sırrı nedir?
- Bitcoin aslında dünyadaki ilk kripto para denemesi 

değil, ama dediğiniz gibi en ünlüsü, en kabul göreni ve 
dolayısıyla en değerlisi olmayı başardı. Bitcoin uzun zaman 
bir ödeme aracı olarak kabul görmedi ve pratikte kullanım 

KPMG Fintech Sektör Lideri Sinem Cantürk:

KPMG Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm 
Başkanı Sinem Cantürk, “Kripto paraların 
değeri nereden geliyor sorusunun cevabına, 
teknolojisinden ve içinde barındırdığı fikirden 
geliyor demek yanlış olmaz sanırım. Bu tip 
projelerin önümüzdeki yıllarda hayatımızı 
direkt olarak etkileme potansiyeli değerleri 
konusunda asıl tetikleyici güç oluyor” dedi. 

KRİPTO PARA NEDİR, NE DEĞİLDİR?
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imkanları bulamadı. Ancak 
bu durum, onun değerini 
azaltmadı, bilakis arkasın-
da yatan felsefesine olan 
inanç onu bugünlere taşıdı 
diyebiliriz. Bitcoin’e inanan 
küçük bir topluluktan, tüm 
dünyada kabul gören bir 
para birimine dönüştü. 

Ödemelerde kullanılma-
ması ve regüle edilmemiş 
olması nedeniyle, ilk başta 
sadece illegal ortamlarda 
kullanılan bir para olarak 
anıldı ve dolayısıyla uzun 
bir süre aynı değerde kaldı. 
Ama sonrasında, özellikle 
son 7-8 yıllık dönemde, 
insanlar bu parayı benim-
semeye, pratikte kullanım 
alanları geliştirmeye başla-
dılar. Hem bireysel kullanı-
mın artması, hem yeni yeni 
kurumsal kullanımın yaygın-
laşmaya başlaması, hem 
de kripto paraların sınırlı 
sayıda üretimi nedeniyle de 
değerlenmesi arttı ve bir yatırım aracına dönüştü. 

► KRİPTO PARALAR DAHA DA YAYGINLAŞACAK
- 10 yıldan fazla bir süredir gündemde olan kripto  

paraların neden sayısı çok hızlı arttı ve değerleri yüksel-
di? Bu artış ve yükselmenin sürmesini bekliyor musunuz?

- Kripto paraların sayısı, son yıllarda Bitcoin’e ilginin 
artması, buna bağlı olarak değerinin yükselmesi ve 
blokzincir teknolojisinin yaygınlaşmasıyla çok fazla arttı. 

Ama bu noktada önemli olan, söz konusu kripto paraların 
arkasında ciddi projelerin olmasıdır. Ancak o kripto paralar, 
ileride yaygınlaşacak ve toplum tarafından da destek 
görecektir. Arkasında ciddi bir proje olmaya kripto  
paraların zaman içinde yok olması kaçınılmaz olacaktır. 

Bir regülasyon ortamı olmadığı sürece kişiler serbest bir 
şekilde kripto para üretebiliyor, dolayısıyla herhangi bir düzen-
leme olmadığı sürece sayıların artmasını bekliyoruz. Değer 
anlamında bitcoinin değerinin artması veya azalması genel 
anlamda piyasadaki diğer altcoinlerin değerine de etki ediyor. 
Dolayısıyla bu anlamda piyasada kesinlikle bu şekilde bir 
trend olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple bitcoinin piyasada 
ileride de değer anlamında belirleyici olacağını düşünüyoruz.

► ÜLKELERİN YAKLAŞIMI DEĞİŞİK
- Ülke yöneticilerinin kripto paralara yaklaşımları nasıl? 

Kripto paraları gerçek para gibi kabul eden ülkeler var mı? 
- Bitcoin ve diğer altcoinlerin ödeme aracı olarak 

kullanılması, transfer ve bankalar aracılığı ile alınması 
konusunda ülkelerce görüş ayrılıkları bulunuyor. Avrupa 
Merkez Bankası bitcoini bir ödeme aracı olarak kabul etmiş 
durumda, hatta bitcoin ile harcama yapabileceğiniz kredi 

kartları da kullanıma 
sunulmuş durumda. 

İslami kurallar ile 
yönetilen bazı ülkelerde 
şeriat kurallarına göre 
tüm kripto paraların 
kullanım ve dolaşımı 
yasaklanmış durumda. 
Bazı ülkeler ise bu 
konuda düzenleme 
yapmamasına 
rağmen, dolaşım ve 
bankalar aracılığıyla 
alım/satımını serbest 
bırakmış durumda.

► ABD VERGİLENDİRİYOR
- Kripto paralarla 

ilgili mevzuat 
düzenlemesi yaparak 
işleyiş ve vergi 
açısından yaşama 
sokan ülkeler var mı?

Bu konuda da 
ülkeler arasında 
farklı yaklaşımlar 
var diyebiliriz. 

ABD’de, Bitcoin bir property (mülkiyet) olarak hazine 
tarafından vergilendiriyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı ise 
Bitcoin’in bir ödeme aracı olarak kullanılmasından dolayı 
vergilendirilmemesi gerektiği konusunda görüş bildirdi. Ama 
bu paralar ile yapılacak işlemler üzerinden bir vergilendirme 
yapıyor. Ek olarak; bazı ülkelerde bankalar aracılığıyla alım 
satım yapılabilirken yine bazı ülkelerde Bankalar aracılığıyla 
işlem yapılabilmesi de yasaklanmış durumda bulunuyor.

► PİYASA DOYUM NOKTASINDA DEĞİL
- Dünyada insanların kripto paralara bakışı nasıl?
- Son yıllarda insanların ve şirketlerin kripto paralara 

olan ilgisi katlanarak artıyor. Özellikle son beş yıldır 
insanların bitcoin fiyatının artmasının da etkisiyle yatırım 
amacıyla, kripto paraya yöneldiğini görüyoruz. Özellikle, 
ekonomik olarak zorlanan ülkelerdeki insanlar ve 
enflasyon oranının yüksek seviyelerde seyrettiği ülkelerde 
bireyler paralarını koruma altına alma ve yatırım amacıyla 
kripto paralara yönelmiş durumdalar. Ancak çoğu 
büyük şirket henüz bu konuda yatırıma yönelmiş değil. 
O nedenle kripto paraların piyasa büyüklüğü açısından 
henüz doyum noktasında olduğunu düşünmüyorum.

► GLOBAL TİCARETTE KULLANILABİLİR
- Kripto paraların uluslararası ticaret ve ödeme sistemle-

rinde yerini alması konusunda neler söylemek istersiniz?
- Önceki sorularda da cevap verdiğim üzere, halihazırda  

bazı ülkelerde hayata geçen bir konu. İnsanlar ödeme aracı 
olarak kripto paraları kullanmaya başladılar. Bazı ülkelerde 
mülk alım satımı kripto para aracılığıyla yapılabiliyor. İleri dö-
nemlerde ülkelerce benimsendiği durumda, uluslararası ticaret 
ve ödemelerin yolunun daha da açılacağını düşünüyorum.

KRİPTO PARA NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Bitcoin uzun zaman bir ödeme aracı olarak kabul 
görmedi ve pratikte kullanım imkanları bulamadı. 

Ancak bu durum, onun değerini azaltmadı, bilakis arka-
sında yatan felsefesine olan inanç onu bugünlere taşıdı 
diyebiliriz. Bitcoin’e inanan küçük bir komüniteden, 
tüm dünyada kabul gören bir para birimine dönüştü.
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► YATIRIM ARACI OLDU
- Pandeminin korkutucu 

biçimde hüküm sürdüğü bir 
ortamda kripto paralara olan 
ilginin dünya çapında alevlen-
mesinin nedenleri nelerdir?

- Kripto paralara ilginin 
pandemi ile direkt bağlantısı 
olduğunu düşünmemekle birlikte, 
bireylerin yanında artık çok 
bilinen şirketlerin ve yatırım şirketlerinin de yatırım ve bir  
gelir aracı olarak kripto paralara yönelmesinin ilgiyi ve  
kripto paralara olan güveni artırdığını düşünüyorum. 

Ek olarak pandemi ortamında bazı sektörlerdeki mal ve 
hizmet satışının yavaşlaması ve dünya ekonomisinin de 
kötü etkilenmesi nedeniyle, şirketlerin bir yatırım aracı ola-
rak bu konuya yönelmesi kripto paralara olan ilgiyi artırıyor.

► TCMB RİSK BAKIŞ AÇISIYLA YAKLAŞIYOR
- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kısa süre 

önce yayınladığı Kripto Para 
Ödeme Yasağı açıklaması ne 
anlama gelmektedir?

- Öncelikle kripto paralar ile ilgili 
ilk defa hukuki bir tanım yapılması 
açısından konu önem taşıyor. Söz 
konusu yasak, kripto paraların alım/
satımını yasaklayan bir açıklama 
değil. Ancak TCMB tarafından 
yetkilendirilen ödeme hizmeti veren 

şirketlerin ilgili kripto paralarıyla alım satımı ve bu konuda iş 
modelleri geliştirmeleri yasaklanmış durumda bulunuyor. 

Dolayısıyla Merkez Bankası’nın bu konuda risklere işaret 
ederek “Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, işlemin 
tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler 
yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanı-
lan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti meydana getire-
bilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir” açıklamasıy-
la risk bakış açısıyla konuya yaklaştığı ve ülkemizin mevzuat 
koyucularının güvenli tarafta hareket ettikleri anlaşılıyor.

KRİPTO PARA NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un geliştirdiği ve kısa 
süre sonra çıkaracağı yeni kripto para birimi ‘Libra’, 

finans sisteminde köklü değişikliklere yol açacak. KPMG Bilgi 
Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Sinem Cantürk ve Bilgi 
Sistemleri Risk Yönetimi Sorumlusu Gülcan Aydın Libra’nın 
finans sisteminde yol açacağı değişiklikleri kaleme aldı. 

Dünyanın en değerli altıncı şirketi olan ve 413 milyar dolar 
değerlemeye sahip Facebook, farklı sektörlerdeki girişimlerine 
bir yenisini daha ekliyor. Finansal teknoloji alanında devrim 
yaratacak bir projeyle karşımıza çıkan sosyal medya 
uygulaması, ’Libra’ isimli bir kripto para çıkaracağını duyurdu.

Libra, bankalara ve ‘fintech’lere rakip olacak yeni bir  
blok zinciri altyapısıyla çalışacak ve akıllı kontratları da  
destekleyecek. Global bir ödeme yöntemi olma fikriyle yola 
çıkacak Libra; euro, dolar, Japon yeni gibi para birimleri döviz 
sepetine ve devlet tahvillerine endeksli olacak şekilde tasarlan-
dı. Ayrıca ekonomik krizlerden olabildiğince az etkilenmesi  
için de tek bir varlığa endeksli olmayacağı vurgulanıyor.

Yani 1 Libra 0.5 Amerikan dolarını, 0.5 Japon yenini  
ve 0.5 euroyu içeren bir döviz sepetine karşılık gelecek.  
Bu özelliğiyle de Bitcoin, Ethereum gibi değer saklama  
aracı olan kripto paralardan ayrılacak. Libra’nın hangi  
varlığa endeksli olacağını veya para politikasını yalnızca 
Facebook’un yönetmeyeceğini de belirtmekte yarar var. 

► BANKALARA RAKİP OLACAK
Libra Facebook’tan bağımsız olarak Mastercard, Visa, 

Paypal, Uber, Spotify gibi 28 farklı dünya devi şirketin 
oluşturduğu, İsviçre merkezli, kâr amacı gütmeyen Libra Birliği 
(Libra Association) tarafından yönetilecek. Libra Birliği’nin 
içerisinde herhangi bir bankanın bulunmaması, akıllara 
Libra’nın mevcut finansal sisteme rakip olacağını getiriyor.

► LİBRA ATM’LERİ KURULACAK
Facebook, Libra’yı günümüzdeki ödeme sistemlerinden, 

uluslararası para transferi şirketlerinden ve fintech’lerden 

daha az masraflı olacak ve bütün dünyada kullanılabilecek bir 
finansal sistem olarak tasarlıyor. Libra kullanımını arttırmak 
için de çeşitli ülkelerde Libra ATM’lerinin kurulacağı belirtiliyor. 
Dünyada 1.7 milyar insanın mevcut finansal sisteme ulaşama-
dığını hatırlatan Facebook yöneticileri, bankasız (unbanked) 
insanların 500 milyonunun bir akıllı telefona ve internete sahip 
olduğunu, ancak yine de mevcut finansal sisteme erişmediğini 
vurguluyor. Tam da bu noktada insanlara Libra ile ulaşmayı 
hedefleyen Facebook; daha uygun fiyatlı, ulaşılabilir ve basit 
bir kripto para yaratmayı amaçlıyor. Üstelik kullanımının da 
hepimizin bildiği mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ten  
mesaj atmak kadar basit olacağının da altını çiziyorlar. 

Farz edelim ki evinizin tapusu bir akıllı kontrata tanımlanmış 
olsun. Eviniz için 500 bin Türk Lirası istiyorsunuz. Alıcının 500 
bin Türk Lirası’nı hesabınıza göndermesi halinde, tapu  
herhangi bir aracı veya notere ihtiyaç kalmadan otomatik  
olarak alıcıya geçiyor. Libra’nın da akıllı kontrat inovasyonunu 
destekleyerek, aracıya ve güvene ihtiyaç duymadan, otonom 
şekilde değer takasını sağlayacağı konusunda şüphe yok. 

► HUKUKİ DÜZENLEMELER ŞART
Daha önce, dünya devi bir şirketin kripto para ve blok zinciri 

ile ilgili herhangi bir atılımda bulunmadığını ve Facebook’un 
Librasının bu konuda bir ilk olduğunu varsayarsak, bu teknoloji-
lerde regülasyonların hızlanacağını ve ülkelerin finansal hukuk-
larında bu kavramların yer almaya başlayacağını öngörebiliriz. 

► HEDEF, BANKASIZ 1.7 MİLYAR İNSANA ULAŞMAK
İşin özünde Facebook Libra ile global bir kripto para 

yaratmakla birlikte bankasız 1.7 milyar insanın bu finansal 
teknolojiyi kullanmasını hedefliyor. Peki bu girişim akıllarda 
iki büyük soruyu canlandırmıyor mu? Facebook Libra ile 
dünyanın merkez bankası olabilecek mi? Ve Facebook’un 
ABD başkanlık seçimlerindeki kişisel veri ihlalleri 
düşünüldüğünde Libra ekosisteminden elde edeceği veriler 
ile benzer ihmaller yaşatmayacağının garantisi var mı?

Facebook’un kripto parası 
Libra finans dünyasını sarsar
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► BAZI ÇALIŞMALAR 
YAPILIYOR

- Türkiye’nin kripto para 
ile ilgili yeni düzenlemeler 
yapmasını bekliyor musu-
nuz? (Kazançların vergilen-
dirilmesi açısından vs.)

- Merkez Bankası 
açıklamasından da 
anlaşılacağı şekilde, kamu 
kurumlarının bu konuda 
ortak çalışmalar yaptığı 
ve konu üzerinde durduğu 
açık bir şekilde anlaşılıyor. 
Ancak henüz finansal 
sektörde kullanılması 
önünde riskleri de göz 
ardı etmedikleri ve konuya 
hassasiyetle yaklaştıklarını 
düşünüyorum. İleride 
konuyla ilgili hem 
denetim hem de vergi vb. 
düzenlemeler aracılığı ile ek 
mevzuatlar çıkması büyük 
olasılık dahilinde bulunuyor.

► MEVZUAT VE 
DÜZENLEMELER GEREKLİ

- Önümüzdeki 
yıllara bakarsak kripto 
paraların geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

- Piyasada mevcut 
durumda çok fazla kripto 
para bulunuyor, bunu 
internetin yaygınlaşmaya 
başladığındaki balona 
benzetiyorum. Dolayısıyla 
arkasında ciddi projeler 
barındırmayan kripto 
paraların ileri dönemde 
hayatta kalamayacağını 
düşünüyorum. 

Dünya genelinde bir 
konsensüs sağlanmadan 
uluslararası ticaret ve 
ödeme aracı olarak kripto 
paraların kullanılması 
konusunda şüpheler 
bulunuyor. Dolayısıyla kripto 
para konusunun kesinlikle 
mevzuat ve düzenlemelerle 
desteklenmesi ve insanların 
mağdur olmaması için 
gerekli ekosistemin 
oluşturulmasını elzem 
olarak görüyorum.

KRİPTO PARA NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Kripto paralar, pandemi ortamında 
dünya çapında insanlara zenginlik 
umudu saçmayı sürdürüyorlar. 

Kripto paraların güçlü ve zayıf yanlarını, 
düzenlenme ve vergilendirme olasılıklarını 
Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi  
Doç. Dr. Cem Barlas Arslan ile konuştuk. 
Arslan, kripto para nedir, ne değildir 
sorularını Global Sanayici’ye anlattı.

- Sayın Arslan, kripto paralar nasıl 
ortaya çıktı? Bir eksikliği mi  
gideriyordu yoksa bir internet  
gösterisi olarak mı kendisini gösterdi?

- Kripto paralar, blokzincir teknolojisinin 
ilk kullanım alanı olarak 2008 yılında orta-
ya çıktı. 31 Ekim 2008 tarihinde, Cypher-
punks siber güvenlik mühendisleri ve prog-
ramlayıcılardan oluşan küçük bir grubun, 
Satoshi Nakamoto adını taşıyan anonim bir 
kişi ya da gruptan aldıkları, Bitcoin sistemi 
ve işleyişinin anlatıldığı bir bilgi notunu 
içeren e-posta ile kripto para ve blokzincir 
sistemi popüler hale gelmeye başladı. Bu 
gelişmeden sonra kripto paralar,  
zamanla adından söz ettirdi ve geniş  
kesimlerin kullanımına sunulmuş oldu. 

► MERKEZİYETSİZLİĞİ ESAS ALAN BİR YAPI
Burada önemini belirtmeden geçemeye-

ceğim bir husus var ki o da kripto paraların 
aslında ilk olarak 9 Ocak 1988 tarihli The 
Economist dergisinin kapak görselinde yer 
alması. Bu durum bir tasarım mı yoksa bir 
kehanet midir bilinmez ancak The Econo-
mist bizlere, ağ sisteminin yaygınlaşmadığı 
ve blokzincirin adını dahi duymadığımız bir 
zamanda kripto paraları haber vermiş oldu.  

Diğer taraftan, kripto paralar kesinlikle bir 
internet gösterisi değil. Muazzam bir tekno-
loji olan blokzincirin ilk ürünü. Kripto paralar 
merkeziyetsizliği esas alan bir yapı. Bu haliy-
le de merkezi otoriteye karşı bir teknoloji.  

► GÜCÜNÜ BLOKZİNCİRDEN ALIYOR
- Kripto paraların etkinliği  

nereden geliyor? Arkalarındaki  
teknoloji mi bunları güçlü kılıyor?

- Kripto paralar gücünü blokzincirden 
alıyor. Kripto paralar, tamamen arz ve talep 
koşullarına göre değerleri belirlenen öde-

Kripto paraya hücumun nedeni
kestirmeden zengin olmak

Doç. Dr. Cem Barlas Arslan:

Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Barlas Aslan 
“Kripto paralara olan ilginin iki nedeni var. Artan popülariteyle 
birlikte yüksek kazançlar ortaya çıkması ve bilinçsiz yatırımcı 
sayısında her geçen gün yaşanılan artış. Dakikalar içinde yüzde 3000-
4000 yükselen coinler var. Haliyle bunu duyan yatırımcılar da kısa 
zamanda çok para kazanmak için kripto paralara yöneliyor” dedi.

Doç. Dr. Cem  
Barlas Arslan



 54    GLOBAL SANAYİCİ MAYIS-HAZİRAN 2021

me ve tasarruf araçları. Gücünü  
blokzincirden aldığı için de arkalarındaki 
teknoloji onları değerli kılıyor.

► SİSTEMİN SAHİBİ MİLYONLAR
- Kripto paralar gerçekten  

‘sahipsiz, özgür’ paralar mı?
- Kripto para sistemi, kullanıcılarına 

özgürlük ve bağlantısızlık vadediyor. Bu sis-
temin sahibi tek bir kişi ya da egemen bir  
güç veya kurum değil. Sistemin sahibi, blok-
zincir ağında yer alan milyonlarca kişidir. 

► KRİPTO PARA OLUŞTURMAK KOLAY
- Her isteyen kişi veya kuruluş  

bir kripto para çıkarıp bunu  
yüksek değerlerde satabilir mi?

- Kripto para oluşturmak çok zor bir şey 
değil. Bugün 9.000’den fazla kripto para ve 
türevi mevcut. Ancak, bunların çok büyük 
bir kısmı arkalarında bir teknoloji barındır-
mıyor. Bir teknolojisi olan ve yüksek işlem 
hacmine sahip olanlar harici kripto parala-
rın zaman içinde yok olması kaçınılmaz.  

► DÜNYA NAKİTSİZ TOPLUMA GİDİYOR
- Ekonomi bilimi açısından kripto 

paralar gerçek paralarla aynı özellikte 
kabul edilebilir mi? Yani kripto  
paralara ekonomistler para diyor mu?

- Bazı ekonomistler elle tutulup gözle 
görülmeyen böylesine sanal bir yapının para 
gibi bir işlev göremeyeceğini düşünüyor. 
Ancak, bugün için gelinen noktada tüm 
dünya nakitsiz topluma doğru gidiyor. Bugün 
parasal işlemlerimizin büyük kısmını dokun-
madan, somut olarak hissetmeden gerçek-
leştiriyoruz. Kredi kartları da ilk çıktıklarında 
insanlara mantıksız bir ürün olarak gelmişti. 
Ancak bugün hayatımızın bir parçası oldu. 

► KISA ZAMANDA ÇOK KAZANMAK
- Şu andaki ‘kripto paraya  

hücum” akımının nedeni nedir?
- Kripto paralara olan ilginin bana göre 

iki nedeni var. Artan popülariteyle birlikte 
yüksek kazançlar ortaya çıkması ve bilinçsiz 
yatırımcı sayısında her geçen gün yaşanılan 
artış. Özellikle pandemi sürecinde mevcut 
yatırım araçlarından daha fazla getiri sağ-
layan kripto paralar, insanları ister istemez 
bu alana yöneltti. Dakikalar içinde yüzde 
3000-4000 yükselen coinler var. Haliyle 
bunu duyan yatırımcılar da kısa zamanda 
çok para kazanmak için kripto paralara 
yöneliyor. Ancak unutmamak gerekir ki hızlı 
yükselen her şey bir o kadar hızlı düşüyor.   

► BATMA RİSKLERİ VAR
- Kripto paraların ‘batma ihtimalleri’ nedir?

- Her finansal enstrümanın düşme ve 
batma ihtimali vardır. Elbette kripto paralar 
içinde böyle bir risk var. Özellikle düşük ha-
cimli ve ardında bir teknoloji barındırmayan 
kripto paralarda bu risk çok daha fazla. 

► İŞLEMLERİN KAYDI VAR
- Bankalar veya aracı kuruluşlar gibi 

kayıt altında olmayan bir takım web site-
leri üzerinden milyarlarca liralık alışveriş 
yapılması ve orada tutulması sakıncalı de-
ğil mi? Ne gibi sorunlar yaratabilir ve riski 
ortadan kaldırmak için ne yapmalıdır?

- Aslında bu düşünce doğru değil. Çünkü 
blokzincir bir veri kayıtlama sistemi. Mevcut 
sistemlerden en önemli farkı, bir merkezi 
bağlı olmayan dağıtık bir yapıda olması. Sis-
temde gerçekleşen her işlem, doğrulama ile 
kayıt altına alınıyor. Yani aslında tüm kripto 
para işlemlerinin blokzincir ağı üzerinde bir 
kaydı var. Hiçbiri kayıtsız değil. Burada en 
büyük risk güvenilir borsa ve ağlar üzerin-
den işlem yapılmaması. Keza son dönemde 
Türkiye’de bunun örneklerini görüyoruz. 

► BORSALAR REGÜLE EDİLMELİ
Bir diğer risk ise blokzincir sisteminde 

cüzdan şifrelerinin kaybı ya da transfer 
esnasında cüzdan adreslerinin yanlış 
girilmesi. Böyle bir durumda blokzincir 
sistemi, doğrulanamayan işlemi otomatik 
olarak zincire dahil etmez ve sistemin 
dışına atmış olur. Sistemin dışında kalan 
bir işlem bir kripto para transferi de 
teknolojik anlamda çöp olmuş oluyor. 

Bana göre, sisteme yönelik riskleri azalt-
mak için, kripto para borsalarını regüle etmek, 
yatırımcıların bilinç düzeyini artırmak ve kripto 
para ve blokzincir okur-yazarlığını artırmak 
gerekiyor. Bu teknoloji, kaçınılmaz olarak 
hayatımıza girdi ve girmeye de devam ediyor.  

KRİPTO PARA NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Kripto paraların aslında ilk 
olarak 9 Ocak 1988 tarihli The 

Economist dergisinin kapak 
görselinde yer alması. Kripto 
paralar, blokzincir teknoloji-

sinin ilk kullanım alanı olarak 
2008 yılında ortaya çıktı. 31 

Ekim 2008 tarihinde, Cypher-
punks siber güvenlik mühen-

disleri ve programlayıcılardan 
oluşan küçük bir grubun, 

Satoshi Nakamoto adını taşıyan 
anonim bir kişi ya da gruptan 

aldıkları, Bitcoin sistemi ve 
işleyişinin anlatıldığı bir bilgi 

notunu içeren e-posta ile kripto 
para ve blokzincir sistemi po-

püler hale gelmeye başladı. 

Satoshi 
Makamoto
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KRİPTO PARA NEDİR, NE DEĞİLDİR?

► SİBER SALDIRILARA DAYANIKLI
- Kripto paralar sanal korsanların 

saldırılarına karşı ne kadar güvenli?
- Sistem siber saldırılara karşı dayanıklı 

bir yapıya sahip. Elbette ele geçirilmez değil 
ancak blokzincir uzmanlarına göre, sistemin 
ele geçirilmesi için ağın en az yarısından 
fazlasına nüfuz edebilmek gerekiyor. Bu da 
milyarlarca bloktan oluşan sistem açısından 
şu an için mümkün değil. Ancak, blokzincir 
ağıyla borsaların internet güvenlik ağlarını 
aynı şekilde değerlendirmemek lazım.

► KAYIT DIŞILIKTAN ENDİŞE EDİYORLAR
- Devletlerin genel olarak  

kripto paraya bakışı nasıl?
- Devletler kripto para konusunda ne 

yapmaları gerektiği hususunda çok da emin 
değil. Yasaklama yolunu tercih etmiyorlar. 
Çünkü, sistemin yapısı yasağa pek müsait 
değil. Kripto paraları tamamen ortadan kaldırabil-
mek için interneti yok etmeniz ya da tüm dünyada 
elektrikleri kesmeniz gerekli. Böyle olunca da 
devletler yavaş yavaş sistemi regüle ederek  
kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Birkaç ülke 
yasaklamış olsa da bu ülkelerdeki insanlar yabancı 
borsalarda işlem açıyorlar. Bence devletlerin  
bu paralarla ilgili en önemli kaygıları kayıt dışılık.  

► KRİPTO PARA İLK KEZ TANIMLANDI
- Merkez Bankası’nın yaptığı kripto  

paralarla ödeme yapılamaması  
açıklaması tam olarak ne anlama geliyor?

- Aslında bu durumu olumlu bakış açısıyla 
değerlendirmek gerek. Yönetmelik ile iç hukuku-
muzda ilk defa kripto paralar tanımlanmış oldu 
ve gayri maddi varlık olarak ifade edildi. Burada 
yasaklanan borsalar ve alım satım faaliyetleri 
değil. Sadece, kripto paraların ödeme aracı olarak 
kullanılması yasaklandı. Bu 
düzenlemenin ana teması ise 
kara para aklama faaliyetleri-
nin ve suç gelirlerinin  
transfer edilmesinin bir  
nebze olsa önüne geçmek.  

► YASAL STATÜ VERİLMELİ 
VE LİSANSLAMA YAPILMALI

- Kripto paralarla ilgili 
mevzuat düzenlemeleri 
bekliyor musunuz?  
Sizce neler yapılmalı?

- Son gelişmelerden sonra 
yakın zamanda düzenleme-
ler yapılacağı duyuruldu. 
İlk etapta, kripto para bor-
salarının yasal bir statüye 
kavuşturulması ve lisanslama 

yapılır diye tahmin ediyorum. Bu durum, yatırım-
cılar için oldukça önemli ve olumlu bir gelişme. 
Sonraki süreçte ise vergilemeye yönelik düzenle-
meler gelebilir. Ancak, dikkatlerden kaçmaması 
gereken nokta, kripto paraların vergilendirilmesi 
ve vergi takibinin zor olması. Yüksek bir vergile-
me, yerli yatırımcıyı yabancı borsalara veya soğuk 
cüzdanlara yönlendirebilir. Bu da vergi tabanını 
aşındıracaktır. Bu nedenle cüz’i bir oranda stopaj 
yoluyla vergileme daha mantıklı olacaktır. Hatta, 
yerli borsaların desteklenmesi ve sistemin devlet 
tarafından kontrol ve teşvik edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Türkiye’deki borsalar güçlü olursa, 
hem devletin vergi gelirleri artacak hem de kripto 
varlıklar Türkiye’de işlem görmüş olacaklar. 

► HAYATIMIZDA OLACAKLAR
- Kripto paraların geleceğini nasıl görüyorsunuz?
- Bu aslında tartışmalı bir konu. Tam kontrol sağ-

lamanın zorluğu, bir merkeze bağlı olmaması ve 
volatilitenin yüksek olması gibi 
nedenlerle çoğu kişi kripto para 
sisteminin bir balon olduğunu 
düşünüyor. Bunun yanında, 
kripto paralara güvenen ve 
inanan insan ve kuruluş sayısı 
da sürekli artıyor. Şahsen, kripto 
paraların bir balon olduğunu 
düşünmüyorum. Ancak, mevcut 
kripto paraların çok büyük  
kısmı, ilerleyen dönemde var  
olmayacak. Sadece güçlü  
olanlar sistemde kalacak.  
Kısa ve orta vadede, yeni bir 
finansal araç olarak hayatımıza 
daha fazla nüfuz edecekler. 
Uzun vadede ne olacağını ise 
tam olarak kestirmek güç.  
Yaşayarak öğreneceğiz. ●
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Can Erginkurban, İstanbul 
Vefa Lisesi ve İstanbul 

Üniversitesi’nden mezun oldu. 
Siber güvenlik kuruluşu ESET’te 

2008’dan beri teknik uzman ve 
ürün yöneticisi olarak çeşitli 

kademelerde görev üstendi. 2017 
yılından bu yana ESET Türkiye 

Ürün ve Pazarlama Müdürü olarak 
görev yapıyor. Bilgi sistemleri 

güvenliği, sanallaştırma, 
yedekleme ve olağanüstü durum 
kurtarma konularında deneyimli. 

Ayrıca satış öncesi ve sonrası 
destek tecrübesine sahip. 

Can Erginkurban, İstanbul 

CAN ERGİNKURBAN KİMDİR?
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Siber suçlular, Covid-19
salgınını da fırsata çevirdi   

GİRAY DUDA

Siber suçluların faaliyetleri yıllardan 
beri sürekli artış gösteriyor. Dünyanın 
önde gelen internet güvenliği 

şirketlerinden ESET’in Satış ve Pazarlama 
Müdürü Can Erginkurban ile internet 
kullanımının olağanüstü arttığı pandemi 
döneminde siber suçluların ne tür yeni 
faaliyetlerde bulunduğunu konuştuk. 

- Sayın Can Erginkurban, dünya  
çapında siber suçlar geçen yıla göre  
nasıl bir değişiklik gösterdi. Eğer  
artış varsa bunun nedenleri nelerdir?

- İş dünyasını ve günlük hayatımızı de-
ğiştiren bir gelişmeyi hep birlikte yaşıyoruz. 
2020 yılının başından itibaren dünyada 
etkisini göstermeye başlayan pandemi 
süreci neredeyse her şeyi değiştirdi. İş yapış 
şekillerimizi, işyerlerimizi, alışveriş alışkan-
lıklarımızı, eğitim hayatımızı, gündelik yaşan-

tımızı, medya kullanım alışkanlıklarımızı. Bu 
değişimin bir ayağı Covid-19’a bağlı neden-
lerken diğer bir ayağı da teknoloji oldu. Diji-
tal dünyanın hayatımızın her evresini hızlıca 
doldurmasıyla birlikte kullandığımız akıllı 
cihazların sayısı ve bu cihazlarda geçirdiği-
miz süre de arttı. Bugün her evin bir işyeri ve 
bir okul haline gelmesi teknoloji sayesinde 
mümkün olabildi. Geleneksel medyanın tah-
tını sosyal medya platformlarının ve dijital 
platformların sallaması hatta geleneksel 
mecraları koltuklarından etmesi de yine bu 
dönemde net bir şekilde gerçekleşti.  
Durum böyle olunca siber suçlular için de 
büyük bir alan açıldı. Siber suçların arttığı  
ve çeşitlendiği bir dönemi yaşıyoruz. 
► DAHA AGRESİF TAKTİKLER UYGULUYORLAR

- Dünyanın her ülkesinde her birey ve kuru-
mu tehdit eden koronavirüsün yanı sıra siber 
suçlulardan da pandemi dönemine özgü 
saldırı ve tehditler geldi mi? Neler yaptılar?

ESET Satış ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban:

Can Erginkurban, “Korsanlar, 
Covid-19 aşı bilgilerini çaldılar. 
ABD Hazine Bakanlığı, aşı 
sırasında öne geçirmek için 
yapılabilecek yanıltıcı teklifler 
gibi, suçluların Covid -19 
aşılama sürecini suistimal etme 
girişimlerinde bulunabileceği 
konusunda ciddi bir uyarı 
yayınlayan kurumlardan biri 
oldu. Bu gibi tekliflerin sahte 
olduğunu unutmayın” dedi.  

SİBER SALDIRIYA ÖNLEM
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- ESET olarak yayınladığımız 
son tehdit raporu Covid-19 
pandemisinin siber suç dünyasını 
etkilemeye devam ettiğini ortaya 
koydu. ‘ESET 2020 Dördüncü 
Çeyrek Tehdit Raporu’nda yer alan 
veriler 2020 yılının ilk çeyreğiyle 
dördüncü çeyreği arasında RDP 
saldırısı girişimlerinde yüzde 768’lik 
inanılmaz bir artış kaydetti. ESET 
Araştırma Ekibi saldırganların gün 
geçtikçe daha agresif taktikler 
uyguladıklarını, özel sektör ve 
kamu sektörü için büyük bir risk 
oluşturduklarını belirtiyor. 
► BİLGİSAYARINIZA 
BAĞLANIYORLAR

Uzak Masaüstü Protokolü’nün 
kısaltması olan RDP, bir bilgisayarın 
uzaktan kullanabilmesi için ağ 
üzerinden başka bir bilgisayara 
bağlanmasına izin veriyor. 
Uzak Masaüstü Bağlantısı 
kullanarak, aynı ağa veya 
internete bağlı olan ve Windows 
çalıştıran başka bir bilgisayardan 
erişebiliyorsunuz. Bu çerçevede, 
işyerindeki bilgisayarınızın 
tüm programlarını, dosyalarını 
ve ağ kaynaklarını evinizdeki 
bilgisayarınızdan işyerindeymiş gibi 
kullanabiliyorsunuz. Bu artış bize 
pandemi nedeniyle uzaktan çalışma 
oranının arttığını ama gerekli 
önlemlerin yeterince alınmadığını 
gösteriyor. Yani siber suçluların 
uzaktan çalışanları hedeflediği bir 
dönemdeyiz. Bilgileri farklı amaçlar 
için topluyorlar. Verilerin çalınması 
işin bir bölümü sadece. Fidye 
yazılımından tutun, şirketin sistemi 
içine sızan ve sizden habersiz  
işlem yapan siber suçluların 
yarattığı tehlikeleri yaşıyoruz.
► OLTALAMA SÜRÜYOR

Gözlemlenen başka bir eğilim ise 
Covid-19 temalı e-posta tehditleri. 
Özellikle 2020 yılı sonunda Covid-
19’a yönelik geliştirilen aşılarla ilgili 
olumlu gelişmelerin yaşanması, 
siber saldırganların bu içerikleri 
kullanarak geliştirdikleri tehditlerin 
arttığını ortaya koyuyor. Bu tehdit 
farklı şekillerde hala devam ediyor. 
Aşılamaları fırsata dönüştüren siber 
suçlular yarattıkları sahte uygulama 

Yapılan araştırmalar sosyal medya 
araçlarının kullanımının her 

yaş grubunda arttığını gösteriyor. 
Dijitalleşmenin kabul görmesi alışveriş 
tercihlerini ve sıklığını, tasarruf  
araçlarının çeşitliliğini de etkilemiş 
durumda. ESET Türkiye Ürün ve 
Pazarlama Müdürü Can Erginkurban 
yaşanan bu yoğun dijitalleşmenin siber 
suçlular tarafından da takip edildiğini 
belirterek kullanıcılara önerilerde bulundu. 

Pandemi döneminde insanlar 
zamanlarının önemli bir bölümünü kapalı 
mekanlarda geçirdikleri için uzak kalınan 
arkadaşlar, aile bireyleri ve dostlarla 
sosyalleşme sosyal dijital ağlar üzerinden 
gerçekleştiriliyor. Bu değişimi takip  
edenler sadece toplumbilimciler,  
eğitimciler ya da pazarlama profesyonelleri 
değil. Dijital ortamlarda yasal olmayan 
yolları kullanarak para kazanan siber 
suçlular da gelişmeleri yakından izliyorlar.  
Kolay yoldan para kazanabilmek için 
uygun zamanı ve ortamları takip  

ediyorlar. Kullanıcılar için bir eğlence ve 
sosyalleşme aracı olan sosyal medya 
platformlarında geliştirdikleri yöntemler  
ile istediklerini elde etmeye çalışıyorlar. 
► SOSYAL MÜHENDİSLİK 
İŞLERİNİN BİR PARÇASI

Siber suçlular titiz bir çalışma örneği 
gerçekleştirerek sosyal mühendislik 
uygulamalarından faydalanıyorlar. Farklı 
parçalardaki bilgileri bir araya getirerek 
anlamlı bir bütün oluşturuyorlar. Bazen 
eşinizin ve arkadaşlarınızın bazen de  
anne babalarınızın bilmediği 
detaylara hakim olabilecek kadar bilgi 
toplayabiliyorlar. Sizin adınıza yeni bir 
hesap açabildikleri gibi var olan hesabınızı 
kullanarak yeni tuzaklar kurabiliyorlar.   
► HESABI ELE  
GEÇİRİLEN NE YAPABİLİR?

Sahte Clubhouse uygulaması kullanı-
larak yapılan saldırı oldukça ses getirdi.  
ESET zararlı yazılım araştırmacılarından 

Lukas Stefanko, siber suçlula-
rın birçok çevrimiçi hizmetteki 
kullanıcı giriş bilgilerini çalmayı 
amaçlayan, kötü amaçlı bir yazı-
lımı tespit etti. Facebook,Twitter, 
Instagram, Reddit ve yeni plat-
form ClubHouse en bilinen sosyal 
medya hesaplarından. Bazı dö-
nemler platformun popülerliğine 
göre biri saldırı hedefi olarak öne 
çıkıyor, gelecek ay bir diğeri. 

Sosyal medya hesabının 
ele geçirildiğini düşünen kişiler 
eğer önceden önlem aldılarsa 
ele geçirilen sosyal medya 
hesabının yardım merkezine 
başvurabilirler. Platformun 
hangisi olduğuna bağlı olarak 
bazen kolay bazen de zorlu  
bir süreçle geri alınabilir. 

Dikkat, hesaplarınız gözetleniyor olabilir 

ve web siteleriyle oltalama saldırıları uyguluyorlar. Bu 
oltalama saldırılarının sahte sosyal medya uygulama-
ları içinde kullandığını sıklıkla görmeye başladık. 
► AŞILAMAYI FIRSAT BİLDİLER

- Bilgisayar korsanlarının, Avrupa İlaç 
Ajansı’ndan Covid-19 aşı belgelerini sızdırdığı 
açıklandı. Bu bilgiler ne işlerine yarayacak? Ne tür 
tehdit ve saldırılar yapacaklar veya yaptılar?

- Bu ve benzeri olaylarla ne yazık ki karşılaşmaya 
devam edeceğimizi düşünüyoruz. Covid-19 aşıları 
ve ilaçlarıyla ilgili siber saldırılarla veya dolandırıcılık 
girişimleriyle birçok defa karşılaşacağız. Bu tip 
saldırıların farklı nedenleri olabilir ama karşımıza 
daha çok çıkan elde edilen veriler üzerinde oltalama 
saldırılarının yapıldığı yönünde.  Dünya genelinde 
tüm emniyet kuruluşları, aşılamanın başlamasını 

ESET zararlı yazılım araştır-
macılarından Lukas Stefanko
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fırsat bilerek para kazanmak isteyen siber 
suçlular ve dolandırıcılar konusunda alarma 
geçmiş durumda. ABD Hazine Bakanlığı, aşı 
sırasında öne geçirmek için yapılabilecek 
yanıltıcı teklifler gibi, suçluların Covid-19 
aşılama sürecini suistimal etme girişimlerinde 
bulunabileceği konusunda ciddi bir  
uyarı yayınlayan kurumlardan biri oldu.

Bu gibi tekliflerin sahte olduğunu 
unutmayın. Birçok ülkede aşılama stratejisi 
yüksek risk gruplarına ve sağlık görevlilerine 
öncelik veriyor. Benzer tekliflerle veya aşının 
satılmasıyla ilgili tekliflerle karşılaşırsanız, 
bu teklifler - pandemi başladıktan kısa  
süre sonra ortaya çıkan koronavirüsle 
bağlantılı dolandırıcılıklar gibi - sahtedir. 
► BÜYÜK ŞİRKETLER  
İÇİN SİBER TEHDİT ÖNEMLİ

-  Yani bu dönemde, “Şirketler  
için hangisi daha tehlikeli,  
koronavirüs mü siber suçlular mı?

- Finansal teknolojilerin kullanımının 
yaygınlaşması kolaylıkları ve riskleri de 
beraberinde getirdi, doğal olarak. ESET bu 
konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma 
yaptı. Araştırmaya İngiltere, ABD, Japonya 
ve Meksika’dan farklı sektörlerde yer alan 
1200 üst düzey yönetici katıldı. Şirket 
yöneticilerinin yüzde 81’i, yaşanan pandemi 
süreciyle birlikte daha iyi finansal güvenliğe 
olan ihtiyacın arttığını belirtti. Covid-19’un 
küresel ekonomi üzerindeki geniş çaplı 
etkileri göz önünde bulundurularak yapılan 
araştırmanın odak noktalarından biri, pan-
demi sonrasında finansal teknolojiye yönelik 
tehditlerle ve tutumlarla ilgili tahminlerdi. 

Güvenliğin artırılması gerektiğine inanan 
yöneticilerin üçte birinden fazlası (yüzde 
35) pandemi sonrasında finansal teknoloji 
öncelikleri arasında veri güvenliğinin  
en üst sıralarda yer aldığını belirtti.

Elde edilen veriler ışığında şunu söyleye-
biliriz; her iki konu da önemli. Şirket verileri-
nin güvenli ve emniyette olmasını sağlamak, 
ESET’in misyonunun temelini oluşturuyor. 
Dünyanın büyük bir kısmının zorlu ekono-
mik koşullarla mücadele ettiği günümüzde, 
şirketlerin ve finansal bilgilerinin en iyi siber 
güvenlik çözümleriyle korunması,  
her zamankinden daha büyük bir öneme  
sahip. Önceliklendirerek sorunuzu cevap-
lamak gerekirse; büyük şirketler için siber 
suçlar, küçük ölçekli şirketler için ise  
koronavirüs daha önemli bir tehdit.
► RİSKLERDEN KAÇINMAYI ÖĞRENMELİLER

- Uzaktan çalışmanın çok yaygınlaş-
ması, yani şirketlere çeşitli program ve 

uygulamalarla ulaşılabilmesi de siber  
korsanlar için yeni saldırı yolları  
açtı değil mi? Nasıl korunmalı?

- Şirketler, işlerini uzaktan yönetebilen 
çalışanları için çalışma modellerini 
değiştirdiler. Sadece büyük ölçekli kurumlar 
değil, çalışan sayısı az olan şirketler de 
bu yeni döneme hızlıca ayak uydurmaya 
çalışıyorlar. Her şirket içerisinde bilişim 
uzmanı ya da departmanı olmadığını 
biliyoruz. Bir şirket içerisinde çalışma  
şeklini değiştirmek tüm çalışanları  
kapsayan bir süreçtir ve zaman alır. 
Ama doğru eğitimle çalışanlar uzaktan 
çalışmanın risklerini hemen anlayabilir  
ve bunlardan nasıl kaçınacaklarını  
ya da bunları nasıl önleyebileceklerini 

ESET araştırmacıları son zaman-
larda, sözde kargo şirketlerinden 

gelen SMS kimlik avı (smishing 
olarak da biliniyor) dolandırıcılığında 
bir artış olduğunu fark etti.

Siber dolandırıcılar gönderdikleri 
mesajlarla kurbanlarını bağlantıya 
tıklatmayı amaçlıyorlar. Manipülasyon 
konusunda çok iyi olan dolandırıcılar 
kendilerini sürekli olarak yeniliyorlar. 
İnsanlara ikinci kez düşünme fırsatı 
vermeden istediklerini yaptırmak 
üzere yeni teknikler geliştiriyorlar.  
E-posta kimlik avı yöntemine alışıldığı 
için birçok insan bu e-postalara karşı 
önlemler almaya başladı. Ancak SMS 
mesajları, bu kadar gündemde değil. 
Bu nedenle, suçlular bu mesajları 
kendi yararına kullanabiliyor.

► TIKLAMAK İÇİN ACELE ETMEYİN
ESET araştırmacısı Jake Moore 

artan tehditleri inceleyerek şu 
uyarılarda bulundu: 

● Bu mesajların sıklığı ve mesaj-
lardaki yaratıcılık giderek artıyor. 

● *Sizi korkutma amacı  
taşıyan, büyük bir indirim  
sunduğunu iddia eden ve hemen 
harekete geçmenizi isteyen mesajlar 
geldiğinde bir kez daha düşünün.

● *Duygularınızı etkileyen 
mesajlar, farkına varmadan  
sizi manipüle eder. Tıklamak  
için acele etmeyin. 

● Gönderici bilgilerini kontrol  
edin, size sunulan bir teklifin  
bir kargo şirketinden gelip 
gelmeyeceğini düşünün. Olmayacak 
cazip tekliflere aldanmayın. 

● Size özel, bankacılık 
işlemlerinde kullanılabilecek  
bilgileri, şifre ve parolalarınızı,  
kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın.

Kargo şirketi süsü veriyorlar
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öğrenebilirler. Risklerden kaçınmanın  
temel kuralları şu şekilde özetleyebiliriz: 
■ İş cihazlarında muhafaza edilen bilgileri 
şifreleyin. ■ Cihazlara uç nokta güvenlik 
yazılımı yükleyin ve bu yazılımın güncel 
kalmasını sağlayın. ■ İşletim sistemi 
ve uygulamalar da dahil olmak üzere, 
cihazların da güncel kalmasını sağlayın.
■ Ev ağlarını koruma altına alın ve düzgün 
şekilde yapılandırın. ■ Genel ağlara ya 
da Wi-Fi erişim noktalarına bağlanırken 
daima bir VPN kullanın ve hassas bilgilere 
erişmekten kaçının. ■ Verilerinizi düzenli 
aralıklarla yedekleyin. ■ Cihazlarınızı 
parolalarla korumaya alın ve oturumunuz 
açıkken cihazlarınızın yanından ayrılmamaya 
özen gösterin. ■ Cihazlarınızda hırsızlığa 
karşı koruma özelliğini etkinleştirin.

■ Önemli hesaplarınızı korumak için iki 
faktörlü kimlik doğrulamasını kullanın.
■ Daima teknik destek sorumlularının 
iletişim bilgilerini el altında bulundurun ve 
güvenlik olaylarını derhal rapor edin.

Ayrıca her şirketin kolayca kullanabileceği 
bir ürün paketimiz var. Kullanımı kolay, 
bulut tabanlı konsol ile şirketler uç 
noktalarını fidye yazılımlarından ve sıfır gün 
tehditlerinden koruyabiliyorlar. Tam Disk 
Şifreleme özelliği ile cihazların disklerini 
şifreleyerek şirket verilerini üçüncü  
kişilerin erişimine kapatabiliyorsunuz.
► SİBER GÜVENLİĞİ ÖNEMSEMELİYİZ

- Yıllardan bu yana şirketlere büyük siber 
saldırıların olduğunu biliyoruz. Siber saldı-
rılar aynen sürüyor mu? Şu anda şirketlerin 
dikkatli olması gereken nasıl saldırılar var?

Pembe WhatsApp’a sakın aldanıp tıklamayın!
Android kullanıcıları, WhatsApp 

aracılığıyla yayılan yeni bir tehditle karşı 
karşıya. ESET Araştırmacısı Lukas Stefanko 
kullanıcıları WhatsApp ve diğer büyük 
mesajlaşma platformlarında dolaşan ve yeni 
bir WhatsApp renk teması öneren mesajlara 
karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.   

ESET Araştırmacısı Lukas Stefanko, 
sahte bir Whatsapp güncellemesiyle 
yayılan kötü amaçlı yazılımı analiz ederek 
kullanıcıları uyardı. Platform için resmi bir 
güncelleme olduğunu iddia eden “WhatsApp 
Pink” teması, gerçekte WhatsApp ve  
diğer büyük sohbet uygulamalarındaki 
mesajlara otomatik yanıtlar gönderiyor. 
► ZARARLI YAZILIMIN YENİ BİR SÜRÜMÜ

Lukas Stefanko’nun yaptığı açıklamaya 
göre “WhatsApp Pink, Ocak ayında 
ortaya çıkarılan  WhatsApp otomatik yanıt 
solucanının güncellenmiş bir sürümü. 
Truva atının güncellenmiş sürümü sadece 
WhatsApp mesajlarına değil, aynı zamanda 
diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında alınan mesajlara da 
otomatik yanıt veriyor. Bu da belirgin bir şekilde daha geniş 
yayılımının nedeni olabilir. Truva atı, WhatsApp, WhatsApp 
Business, Signal, Skype, Viber, Telegram gibi uygulamalarda 
alınan mesajlara ve WhatsApp’ın çeşitli resmi olmayan,  
üçüncü taraf sürümlerinden birine otomatik olarak 
indirilebileceği bir web sitesine bağlantı ile yanıt veriyor.” 
► BU ZARARLI YAZILIM KÖTÜNÜN BAŞLANGICI OLABİLİR

ESET ürünleri tarafından Android / Spams.V olarak 
algılanan yeni sürüm çok fazla bir şey yapmıyor. Bununla 
birlikte Stefanko, bunun sadece bir “test sürümü” olabileceği 
ve gelecekte daha kötü niyetli bir varyant bekleyebileceğimiz 
konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, web sitesi gelecekte 
çeşitli kötü amaçlı yazılım türlerini barındırmak için kullanılabilir.
► RESMİ MAĞAZALAR DIŞINDAN UYGULAMA YÜKLEMEYİN

Stefanko’ya göre, kötü amaçlı uygulamayı indirmek ve 

yüklemek için, kullanıcılardan resmi Google Play mağazası 
dışındaki yerlerden uygulamaların yüklenmesine izin 
vermeleri ve bu nedenle Android cihazlarda anahtar ve 
varsayılan olarak etkinleştirilmiş güvenlik önlemini  
devre dışı bırakmaları istenmez. Ancak, kötü amaçlı  
yazılım kullanıcının bildirimlerine erişmek için izin istiyor.

Yükleme işlemi tamamlandığında ve kullanıcı “WhatsApp 
Pink” e tıkladıktan sonra, uygulama hiç yüklenmediğini  
iddia ederek kendini gizliyor. Kurban daha sonra,  
farkında olmadan daha fazla yayılmasına neden olacağı, 
cevap vermek zorunda kalacağı bir mesaj alacaktır.
► PEMBE WHATSAPP’I İNDİRENLER NE YAPMALI?

WhatsApp Pink’i indirdiyseniz, Ayarlar ve Uygulama 
Yöneticisi alt menüsü aracılığıyla kaldırabilir veya cihazınızı 
tarayacak ve otomatik olarak kaldıracak tam özellikli bir  
Android güvenlik çözümü yükleyebilirsiniz.
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- Siber saldırılar dünyada artarak devam 
ediyor. Bu sadece bize, Türkiye’ye özgü bir du-
rum değil. Teknolojinin şirketlere sunduğu fır-
satlar, çalışanlar tarafından doğru ve dikkatli 
kullanılmazsa siber suçlular için yeni fırsatlar 
doğuyor. Bu nedenle güvenliği, siber güvenliği 
önemsemeli ve yatırım yapılması gereken bir 
alan olarak benimsemeliyiz. Eğitim önemli 
bir detay, mutlaka çalışanların düzenli olarak 
eğitimden geçirilmesi gerekiyor. Diğer önemli 
bir konu şirketlerin satın aldıkları güvenlik 
uygulamaları. Tercih sebebinin sadece fiyat 
olmaması gerektiğini çok net olarak belirtmek 
istiyorum. Satın aldığınız güvenlik ürününün 
kurumunuza sağlayacağı faydaları iyi bir 
şekilde irdelemelisiniz. Seçtiğiniz kurum size 
Türkçe teknik destek verebiliyor mu, geniş bir 
ekipleri var mı; tehditleri, dünya çapında ge-
lişmeleri izleyebiliyor ve önlem alabiliyor mu. 
Bunlara dikkat edilmesi, satın alma kriterleri-
nin bunlara göre oluşturulması gerekiyor.
► GÜVENLİK UZMANLIK İSTİYOR

- Şirketler kendilerini ne yaparak tam 
olarak koruyabilir, güvenli hissedebilirler?

Güvenlik artık günümüzde finans gibi, 
pazarlama ve üretim süreçleri gibi uzmanlık 
isteyen başlı başına bir alan. Bunun farkında 
olup buna göre stratejiler ortaya koymak, 
bunlara da uymak gerekiyor. 
► ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ

- E-ticaretin böylesine yaygınlaşması 
herhalde korsanlara mükemmel bir saldırı 
ortamı yarattı. İnternetten alışverişte siber 
saldırılar hangi yollarla yapılıyor?

-Ticaretin mecrası ve araçları değişti. Bu 
değişimi zaten yaşıyorduk, pandemi süreci ile 
birlikte çok daha hızlı bir şekilde uyum sağla-
dık değişime. İnternetten yapılan siber saldı-
rılarda verilerin çalındığını ve çalınan verilerin 
farklı amaçlarla kullanıldığını görüyoruz. 
Sahte e-ticaret sitesi uygulamaları, e-mailler 
ve sms’lerle gönderilen zararlı yazılımların 
kullanılan cihazlara bulaşmasını sağlayan 
iletiler son zamanlarda çok revaçta. Burada 
kullanıcıların çok dikkatli olması, bilmedikleri 
kaynaklardan gelen iletilere tıklamamaları, 
resmi olmayan uygulama mağazalarını kesin-
likle kullanmamaları gerekiyor. Mutlaka hem 
cep telefonları hem de internete girdikleri ci-
hazlarda güncel ve muteber güvenlik yazılım-
ları kullanmaları gerekiyor. Kişisel bilgilerin 
her yerde paylaşılmaması, kredi kartı, nüfus 
cüzdanı bilgilerini girdikleri ve paylaştıkları 
alanlara dikkat etmeleri gerekiyor. 
► ENDİŞE İLE ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ

- Kendi hesabıma sıkı güvenlik 

önlemleri almama rağmen her internet 
alışverişinde acaba siber korsanlar 
bilgilerimi aldı mı diye düşünüyorum.  
Bu tedirginlik alışverişlerde toplumda  
var mı? Online alışveriş yapanlar 
kendilerini güvende hissediyorlar mı? 

- Bu sadece size özgü bir endişe değil, 
dünya genelinde yaşanan bir tedirginlik 
var. Kullanıcılar korkarak ya da endişeyle 
alışveriş yapıyorlar. Bunda çok büyük 
şirketlerin verilerinin siber saldırganlar 
tarafından ele geçirilmesi de etken. 
Güvenlik ve veri ihlalleriyle ilgili haberler 
arttıkça kullanıcıların duydukları endişe 
de artıyor ve bu endişe alışveriş yapma 
eğilimlerini ya da mecralarını da etkiliyor. ●

Yapılan araştırmalar sosyal 
medya araçlarının kullanımın her 

yaş grubunda arttığını gösteriyor. 
Yaşanan bu yoğun dijitalleşmenin 
siber suçlular tarafından da takip 
edildiğini bilerek hareket etmeliyiz. 
Kullanıcılara yönelik önerilerimi  
şu başlıklar altında toplayabilirim;

● Bazı uygulamalara sosyal 
medya hesabınızla giriş 
yapabileceğinizi söylüyor. Her ne 
kadar yeni bir hesap oluşturmak 
zorunda kalmamak kulağa güzel 
gelse de bu yöntem ile giriş 
yapacağınız uygulamalar  
konusunda çok dikkatli olun. 

● Tanımadığınız uygulamalara  
ve sitelere sosyal medya 
hesaplarınız ile oturum açmayın.

● Mutlaka güçlü zor tahmin 
edilebilir ve her sosyal medya he-

sabınız için farklı parolalar kullanın. 
Hatta tüm hesaplarınızın parolalarını 
hatırlayabilecek güvenilir bir parola 
yöneticisi kullanmaya başlayın. 

● İnternete bağlandığınız  
her cihazınızda mutlaka çok  
katmanlı koruma sağlayan  
bir antivirüs yazılımı kullanın. 

● Tanımadığınız ve güvenliğinden 
emin olmadığınız Wi-Fi ağlarından 
internete bağlanmayın. Mesela bir 
otelin veya restoranın Wi-Fi ağında 
yapacağınız her iletişimin  
başkaları tarafından izlenebilir ve 
değiştirilebilir olduğunu unutmayın.  

● İki aşamalı kimlik doğrulama 
özelliğini mutlaka aktifleştirin. 
Özellikle android telefon  
kullanıcıları için sms ile ikinci  
kimlik doğrulama önlemi  
saldırganlar tarafından atlatılabiliyor.

Sosyal medya hesaplarının ele 
geçirilmemesi için kullanıcılara öneriler
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YEŞİL ÜRETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İklim değişikliğinde yepyeni 
bir sürece giriyoruz

GİRAY DUDA

Yeşil bir çevrede, sürdürülebilir 
kentleşme ve üretim koşulları her  
ülkeyi her adımda zorlamaya başladı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son 
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile  
Paris Anlaşması’ndan başlayıp yağmur 
sularına uzanan bir çevre sohbeti yaptık.  

- Sayın Öztürk, söyleşimize Paris 
Anlaşmasıyla başlamak istiyorum. Türkiye,  
Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016’da New 
York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza 
Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte 
imzaladı ancak henüz taraf olmadı. TBMM’de 
onaylanmadı. Bunun nedeni nedir?

- Türkiye’nin Paris Anlaşması’nda istediği 
iki tane şart var. İki şarttan birisi şu. Paris 
Anlaşması’nda Türkiye gelişmekte olan 
ülkeler statüsünü aldı ama uygulamaya koy-
madı. Uygulamaya koyması için anlaşmanın 
TBMM’den geçmesi lazım. İmzalasanız da 
Meclisten geçmeyince yürürlüğe girmiyor. 

Paris Anlaşması’nın işlerliği Amerika’da 
Joe Biden’ın başkanlığa gelmesi nedeniyle 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk: 

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 
“Amerika da aktif rol aldığına 
göre, iklim değişikliğinde artık 
yepyeni süreçler başlayacak 
dünyada. Yepyeni teknolojilerin 
kullanımı sağlanacak. Fosil 
yakıtlar ciddi biçimde ikinci plana 
hatta üçüncü plana gidecek. 
Bankalar fosil yakıtlı yatırımlara 
destek vermeyecek” dedi. 

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 
1953’TE Hatay ili Dörtyol ilçesi 
Çaylı Mahallesinde doğdu. İlk 
ve ortaokulu Dörtyol’da, liseyi 
İskenderun’da bitirdi. İstanbul 
Üniversitesi Kimya Fakültesinden 
Kimya Yüksek Mühendisi olarak 
mezun oldu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümünde Doktora çalışmasını 
1983’te tamamladı. 1985 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümünde Yardımcı 
Doçent Doktor olarak göreve 
başladı. 1989 yılında YTÜ’de 

Doçent Doktor, 1995 yılında 
Prof. Dr. oldu. Çevre konusunda 
uluslararası ve ulusal dergilerde 
yayınlanmış 60’ın üzerinde 
makalesi, bildirisi ve 5 adet 
kitabı bulunuyor.  2003- 2007 
yılları arasında Çevre ve Orman 
Bakanlığında Çevreden Sorumlu 
Müsteşar Yardımcısı, 2007- 2011 
yılları arasında AK Parti Hatay 
Milletvekili, 2014- 2018 yılları 
arasında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı olarak görev 
yaptı. Çok iyi İngilizce bilen  
Öztürk, evli ve iki çocuk babası. 

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 

PROF. DR. MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR?
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hızlanacak. Önceki başkan Donald 
Trump Paris Anlaşması’nı askıya 
almıştı. Sözleşmeleri iptal etmişti. Bu 
nedenle Paris Anlaşması’nda yaklaşık 
4 senelik sıkıntılı bir dönem oldu. Ama 
bu sorun şimdi aşıldı. Amerika’nın 
yeni yönetime kavuşması, Çin’in zaten 
işin içinde olması Paris Anlaşması’nın 
uygulanma kabiliyetini çok artırdı. 
► TÜRKİYE FONDAN 
YARARLANMAK İSTİYOR

- Hocam Türkiye neden henüz 
onaylamadı Paris Anlaşması’nı?

- Türkiye’nin imzalamamasındaki 
asıl sebep şu. Uluslararası iklim fonu 
oluşturulacak. Çok ciddi yatırımlar 
gerçekleştirilecek. Türkiye bu fondan 
yararlanmak istiyor. Bana da kaynak 
aktarılsın diye mücadele ediyor. 
Aksi durumda Türkiye bu iklim 
fonundan faydalanmadığı gibi bir 
de üstüne para verecek. Çin’in veya 
Mısır’ın iklim çalışmalarına katkıda 
bulunacak. Müzakerelerde üstünde 
anlaşılamayan konu bu. Türkiye katkı 
veren gruptan çıkarılırsa ve fondan da 
yararlanabilirse hemen imzalayabilir, 
Meclisten geçirebilir bu anlaşmayı.  
Bu konuda görüşmeler devam ediyor. 
► FOSİL YAKITLAR KERDİ 
ALAMAYACAK, GÖZDEN DÜŞECEK

Şunu söyleyebilirim ki Amerika 
da aktif rol aldığına göre, iklim 
değişikliğinde artık yepyeni süreçler 
başlayacak dünyada. Yepyeni 
teknolojilerin kullanımı sağlanacak. 
Fosil yakıtlar ciddi biçimde ikinci 
plana hatta üçüncü plana gidecek. 
Bunun anlamı şu: Fosil yakıtla 
çalışan bir termik santral kurmak 
istediğinde Dünya Bankası ve 
Avrupa Kalkınma Bankası gibi büyük 
bankalar, uluslararası özel yatırım 
bankaları size kredi vermeyecek. Fosil 
yakıtlı yatırımına destek vermiyoruz, 
diyecekler. Bu da böylesi yatırımların 
önündeki önemli engel olacak. 

Diyeceksiniz ki ben de iç 
bankalardan yararlanırım, onlardan 
kredi isterim. Eğer iç bankalar kredi 
verirse, bunların çalıştığı uluslararası 
bankalar onları uyaracak. Yapmayın, 
kredi vermeyin, sözleşme imzalamayın 
diyecekler. Yine de yaparlarsa 
uluslararası bankalar iç bankalarla 
olan anlaşmalardan çekilecekler.  

Finansman noktasında yeni 

YEŞİL ÜRETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şehirlerde yeşil alanlar azaldıkça 
“ısı adası” etkisi şiddetlenmektedir. 

Yeşil alanları düşük olan şehirlerde “ısı 
adası” etkisi hakimdir. Isıyı emen koyu 
renkli yollar ve binalar yüzünden ısınan 
şehirlerde, vatandaşları serinletmek ve 
ısı kirliliğini azaltmak için enerji talebini 
artırarak küresel ısınmayı gidermek 
ikentlere iki katına mal olacaktır.

Kentsel dış ortam malzemelerin 
renkleri özellikle güneş ışığı yansıması 
engeller ve kentsel ısı adalarının 
gelişimini etkiler. Kırsal ve kentsel 
alanlar arasındaki en büyük sıcaklık 
farkı, normalde gün batımından 
sonra üç ila beş saat arasında ortaya 
çıkmaktadır. Betonlaşma/asfaltlaşma, 
daha fazla yerüstü su kaynaklarının 
buharlaşmasına ve hava sıcaklıkların 
artmasına neden olmaktadır.

Kentsel ısı adaları, özellikle yaz 
aylarında soğutmada pik yapan enerji 
talebi, klima enerji giderleri, hava kirletici 
ve sera gazı emisyonları, ısı ile ilişkili 
hastalık ve ölüm oranını ve su kalitesini 
taleplerini artırarak toplulukları etkile-
yebilir. 25 dereceden başlayarak hava 
sıcaklığındaki her 0.6 derece sıcaklık 
artışı enerji talebi yüzde 1.5-2.0 artırır. 
Bu durum toplum genelinde elektrik tale-
binin yüzde 5-10’unun ısı adası etkisini 
telafi etmek için kullanıldığını göstermek-

tedir. Kentlerde hava sıcaklığı arttıkça, 
klima talebi de artmaktadır. 

Yaz aylarında şehirlerde oluşan ısı 
adaları, özellikle öğlenden sonra evlerde 
ve iş yerlerindeki soğutma sistemleri, 
aydınlatmalar ve elektrikli aletlerin enerji 
talebi pik yapmaktadır. Küresel ısınma-
nın etkisiyle şehirlerde kentsel ısı adası 
şiddetlenecek, yazın soğutmada tüketi-
len enerji miktarı, kışın ısınmada kullanı-
lan enerjiden daha yüksek olacaktır. 

İnsan yapımı yapıların kapladığı ze-
minin yüksek yüzdesi, ortam sıcaklığının 
artmasına neden olacaktır. Önümüzdeki 
yazlarda sıcak iklim değişikliğine neden 
olan o yazlar dayanılmaz olacaktır. Yük-
sek binalar, şehirlerde ısı adası oluşma-
sını şiddetlenir ve soğutmada kullanılan 
enerji miktarını kat kat artırır.

Betonlaşmış, asfaltlaşmış, ağaçsız-
laştırılmış ve binaları yalıtımsız olan 
şehirlerde iklim değişikliğinin etkisiyle 
kentsel ısı adası etkisi ve kuraklık daha 
şiddetli olacaktır.Kentsel ısı adası etkisi, 
araçların, fabrikaların ve klimaların 
yaydığı atık ısı ile daha da artmaktadır.
Kentsel ısı adaları, genel rahatsızlık, so-
lunum güçlüğü, ısı krampları, yorgunluk, 
ölümcül olmayan sıcaklık çarpması ve 
ısı ile ilişkili ölümlere neden olmaktadır.

(Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün yazısı, Independent 
haber sitesinden alınmış, özetlenmiştir.)

İSTANBUL BETON OLARAK YANIYOR

Şehir ısı adasının sağlığa etkileri
● Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışına,
● Susuz kalmaya, ısı bitkinliğine ve ısı 
senkopuna neden olan aşırı ısınan,
● Solunum güçlükleri, ısı krampları 
ve ısıya bağlı ölüm oranına,
● Isı yorgunluğu, ısı çökmesi ve  
sıcak çarpması gibi dolaşım  
ve serebrovasküler etkilere,
● Özellikle açık havada çalışanlar  
için morbidite ve ölüm oranlarında 
artışa neden olmaktadır.

Kentsel ısı adasının büyüklüğü 

zamana ve mevsime göre değişir.  
Uydu görüntüsünden elde edilen 
İstanbul yüzey sıcaklığında şehir  
ısı adası net olarak görülmekte.

İstanbul beton olarak adeta yanıyor.
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teknolojiler, yani sıfır sera gazı emisyonu 
yayan teknolojiler gündeme gelecek.  
Bu teknolojilere yatırımlar yapılacak. 
► PARİS ANLAŞMASI’NI İMZALAYACAKSIN

- Türkiye kurumları, yönetimiyle bu 
gelinen aşamaya hazır mı?

- Türkiye bu gelişmeleri fırsata çevirebilir. 
Nasıl yapabilir?  Biraz önce konuştuğumuz 
şartları uluslararası ikili diyaloglarla, görüş-
melerle çözer ve böylece Paris Anlaşması’nı 
imzalar ve yürürlüğe sokarsa önü açılır. Paris 
Anlaşması’nı kesinlikle imzalayacaksın.  
Eğer imzalamazsan zaten o yardımlardan, 
imkanlardan faydalanman mümkün değil. 

Örneğin hidrojen Avrupa’da artık çok kul-
lanılıyor. Almanya bunun öncülüğünü yaptı. 
Almanya’nın bir bölgesinde trenlerde hidrojen 
enerjisiyle ulaşım sağlanıyor. Yine elektrikli 
araç teknolojisi akıl almaz hızla ileri gidecek. 
Fosil yakıtlı araçlar devre dışı kalacak.  
Öncelikle dizel araçlar devre dışı kalacak. 

En büyük sera gazı salınımı nerede diye 
baktığımız zaman inşaat sektörü karşımıza 
çıkıyor. Konut sektörü ‘akıllanacak’.  
Yani şehirler akıllı hale gelecek. 
Aydınlatılması, ısıtılması, soğutması, şehrin 
aydınlatılması, binaların sıfır emisyona  
yakın bir duruma gelmesi için gereken 
teknolojiler önümüzdeki dönemde artacak.
► PAZARLARINIZ KISITLANABİLİR

- Hocam bu arada Avrupa Yeşil Mutabaka-
tı hakkında soru sormak istiyorum. Bu konu-
da bir yol haritası çizilmiş durumda. Türkiye 
yüzde 50 ihracatını Avrupa’ya yapıyor.

- Bununla ilgili önemli bir parantez  
açayım bu arada. Eğer yarın iklim değişikliğiy-
le ilgili sözleşmeye taraf olmazsanız ihracatı-
nız sırasında uluslararası pazarlama kısıtla-
malarıyla karşı karşıya kalabileceksiniz. 
► AKILLI, ENERJİ VERİMLİ BİNA SİSTEMİ

- Bu konu Avrupa Yeşil  
Mutabakatı için çok önemli değil mi?

- Evet, gerçekten çok önemli bir noktaya 
değindiniz. Avrupa 2020 yılında, yani 
Covid döneminde yepyeni bir sürece 
girdi. Ben artık, akıllı, enerji verimli, sıfır 
emisyonlu bina sektörü oluşturacağım, 
kendi enerjisini üreten binalar yapacağım, 
dedi. Bununla ilgili olarak Avrupa Birliği’nin 
27 ülkesinden yol haritalarını istedi. Şimdi 
ben de bir kuruluşa bu konuda bir rapor 
hazırlıyorum. Avrupa Birliği nasıl bir yol 
haritası gerçekleştirecek? Binaları nasıl 
enerji tasarruflu hale getirecek? Enerji 
nötr hale getirmek için çatılarda güneş 
enerji sistemlerini nasıl yaygınlaştıracak? 
Şehirlerde elektrikli araçlar nasıl çoğalacak, 

bisiklet yolları nasıl artırılacak? Avrupa Birliği 
bu amaçla 750 milyar euroluk fon oluşturdu. 
Bunu 2030 yılına kadar kullanmayı planlıyor. 
► KONFOR, KALİTELİ VE SAĞLIKLI YAŞAM

- Türkiye’nin de Avrupa Yeşil  
Mutabakatı konusunda yapması  
gereken birçok ev ödevi var değil mi?

- Kesinlikle öyle. Türkiye’nin de özellikle 
sıfıra yakın emisyonlu binalar ve şehirleşme 

YEŞİL ÜRETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şehirlerde kış aylarında sıcaklık 
15 derecenin altına düştüğü 

zaman binalarda ısıtma yapılır. 
Yaz aylarında ise 22 derecenin 
üzerinde olduğu zaman soğutma 
yapılır. Isıtma ve soğutma  
konforlu iç mekan yaşam  
standardı için oldukça önemlidir. 

Şehirler ısıtma gün dereceleri 
(HDD) toplamıyla ve soğutma 
gün dereceleri (CDD) toplamının 
bilinmesi, binaların ısıtılması ve 
soğutulması için gerekli olan enerji 
ihtiyacının hesaplanması (tespit 
edilmesi) açısından önemlidir.

Türkiye’de kışın donduran ve 
yazın ise kavuran üç şehir Şanlıurfa, 
Adıyaman ve Cizre’yi örnek vermek 
istiyorum. Şanlıurfa, Adıyaman 
ve Cizre’de hem HDD hem de 
CDD değerleri çok yüksektir. 2019 
Ağustos ayı en yüksek ortalama 
sıcaklık 35 derece olarak Cizre’de 
gerçekleşmiştir. 2019 yılında 
Cizre’de sıcaklık 46.8 dereceye 
çıkmıştır ve Şanlıurfa’da sıcaklık 
45.8 derece olarak ölçülmüştür. 

Bu üç şehirde enerji verimsiz 

binaları kışın ısıtmak, yazın soğut-
mak için aşırı enerji tüketilmektedir. 
Küresel ısınmanın artan etkisiyle bu 
üç şehir daha fazla ve sık kavurucu 
sıcak hava dalgalarına maruz kal-
ması kuvvetle muhtemeldir.Küresel 
ısınmanın etkisiyle bu üç şehirde 
daha fazla ısınacak ve soğutmada 
enerji tüketimi daha fazla artacaktır. 
Betona gömülmüş üç şehir. Üç ağaç-
sız şehir. Bu üç şehirde binaların 
çoğu yalıtımsız. Yalıtımsız ve  
çevresi ağaçsız binalar kışın üşütür 
ve yazın terletir. Kısaca bu şehirler-
deki binalar, insanları hasta  
eder. Sağlık harcamalarını artırır. 

Bu üç şehirde alınabilecek önlem-
ler şunlardır: * Caddeler, meydanlar 
ve sokaklar tropikal iklim şartlarına 
dayanıklı ağaçlar ve çalılarla ağaç-
landırılmalı.* Ağaçlandırma seferber-
liği ilan edilmeli. * Yeni park bahçe 
alanları oluşturulmalı, ağaçlandırıl-
malı ve çalılandırılmalı.* Çim ekimine 
son verilmeli ve artışına müsaade 
edilmemeli.* Çatılar yeşillendirilmeli. 
* Üç şehrin çevresinde ve mümkün-
se içinde göletler oluşturulmalı.

Kışın donduran, yazın kavuran 
Cizre, Adıyaman ve Şanlıurfa
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konusunda ciddi adımlar atması gere-
kiyor. İklim fonunun temelinde  
şu var. Konfor, kaliteli ve sağlıklı 
yaşam. Merkezde doğa ve insan var. 
Dolayısıyla böyle bir şehirleşme manta-
litesi ile bu 750 milyar euroluk fondan 
Türkiye de istifa etmeli, bu konudaki 
yol haritasını ortaya koymalıdır. Avrupa 
Birliği, burada, önce Paris Anlaşması’nı 
imzala ve daha sonra bu konularda 
müzakere yapabiliriz diyecek. 
► SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME

- Sizin anlattıklarınız  
sonuçta sürdürülebilir kentleşme 
koşulları anlamına geliyor.

- Aynen öyle. Şehirleşmenin en önemli 
ayağını, binalar, konutlar oluşturuyor. 
Sonra tabii ulaşım geliyor. Sürdürülebilir 
şehirleşmeye gitmekten başka çare yok.
► AB İLE DİYALOG GÜÇLENDİRİLMELİ

- Kentlerdeki bu değişimi yapma 
görevi hem merkezi yönetimin hem de 
yerel yönetimlerin sırtında değil mi?

- Elbette. Hem merkezi yönetimin 
hem de yerel yönetimin görevi 
bu söylediklerimizin yapılması. Ama her 
ikisi de Avrupa’da yapılan çalışmaları 
iyi takip etmelidir. Türkiye Avrupa Birliği 
sürecini hızlandırmalı ve diyaloglarını 
güçlendirmelidir. Ne kadar AB ile diyaloglar 
geliştirilirse hem ülkenin çevresel kalkınması 
hem de sürdürülebilirliği hızla gelişir. 
► ISI ADASI ETKİSİ ZAYIFLATILMALI

- Sürdürülebilir kentler oluşturmanın 
önündeki engellerden birisi herhalde yük-
sek beton binalar, diğeri de her yazınızda 
vurguladığınız gibi ağaçsızlık değil mi?

- Sürdürülebilir hale dönmek istiyorsanız 
en önemli konulardan birisi şehirlerin ısı adası 
etkisini zayıflatmanızdır. Isı adası etkisini zayıf-
latmazsanız şehirleri yaşanabilir yapamazsınız. 
► KENTİ AĞAÇLANDIRACAKSINIZ

- Isı adası diye kentlerin ısıyı toplayan 
bölgelerinden mi söz ediyorsunuz?

- Kentin hemen hemen ağaçsız bütün 
bölgelerinden bahsediyorum. Söylemek iste-
diğim özetle şu: Betonlar, asfaltlar güneşten 
gelen ışığı absorbe ediyor. Güneş battıktan 
sonra da bu ısılar serbest kalıyor ve yüzeye 
yakın bölgeler ısınıyor. Bu ısınmayı önle-
mek için yapılması gerekenler var. Isı adası 
etkisini minimize etmek için yeni bir teknik 
geliştirildi. Avrupa özellikle bunu uygulamaya 
başladı. Şehrin ısı adası haritaları çıkarılıyor. 
En sıcak bölgeleri ve en soğuk bölgeleri 
belirleniyor. Çok da zor değil. Taksilere birer 

aparat takılıyor. Bir merkezden bu araçların 
nereye gittiği takip ediliyor. Böylece şehrin  
en sıcak ve en soğuk bölgeleri yaz ve  
kış aylarında tetkik ediliyor. Sonra da o böl-
gelerde çalışma yapılması kararlaştırılıyor. 

Bilirsiniz, İspanya’nın bazı bölgelerinde 
binalar bembeyazdır. Mesela Türkiye’de Akde-
niz, Güneydoğu ve Ege bölgelerindeki binalar 
da tümüyle beyazlatılmalı. Çatılar da beyaz 
olmalı. Bunlar beyazlatılırsa güneşten gelen 
ışınlar geri yansıtılıyor. Isı adası etkisi zayıflatı-
lıyor. Yapılması gerekenlerden birisi bu. 

► BİNA YALITIM STANDARTIMIZ 
AVRUPA’NIN EN DÜŞÜĞÜ

İkincisi binanızı yalıtın deniyor. Ama hangi 
standartlarda. Bizdeki TS 825 Avrupa’da en 
kalitesiz standartları sağlıyor. Bu standart, 
kalitenin düşük tutulmasına neden oluyor. 
Dolayısıyla bizim binaların çoğu aslında 
yalıtımlı değil. Binaların yüzde 90’ı sağlıklı, 
kaliteli, yalıtımlı değil. O zaman ısınma, 
soğutma ve havalandırma için fazladan 
enerji tüketiyoruz. Bunun için de enerji 
verimli bina yapacaksınız, binayı Avrupa 
normlarında yaratacaksınız. Avrupa bunun 
için ciddi para veriyor. Hele İngiltere, 3 
yıl içerisinde 2.3 milyar sterlin verecek 
bu sektörün gelişmesi için. Yani sonuçta 
binalarda enerji verimliliği sağlanması için. 
► ÇİM EKMEK CİNAYETTİR

Üçüncüsü de doğal olarak ağaç. Kişi 
başına düşen ağaç sayısını 15 metrekarenin 

İklim fonunun temelinde şu var. Konfor, kaliteli ve sağlıklı 
yaşam. Merkezde doğa ve insan var. Dolayısıyla böyle bir 

şehirleşme mantalitesi ile bu 750 milyar avroluk fondan Türkiye 
de istifa etmeli, bu konudaki yol haritasını ortaya koymalıdır.
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üzerine çıkaracaksınız. Şehri ağaçlandı-
racaksınız ve kendi oksijenini ağaçlardan 
sağlayacak. Yeşil koridorlar oluşturacaksı-
nız. Hakim rüzgar yönüne göre planlanan 
şehirler kuracaksınız. Şehirde ölü hava 
hareketi olmamalı. Bunun için ağaçlandırma 
ve planlama çalışmasına önem vereceksi-
niz. Caddeleri ağaçlandıracaksınız. Bizdeki 
mantıkta olduğu gibi değil. Park ve bahçe 
yapıyoruz, çim ekiliyor. Türkiye’de çim  
olmaz. Türkiye’de çim ekmek cinayettir.
► ÇİM TOPRAĞA ZARAR VERİYOR

- Çim ekmek neden cinayettir hocam?
- Çim ekmek toprağı mahvetmektir, 

toprağa zarar vermektir. Bizim ülkemizde 
ağaç ve çalılık olur. Süs çalıları dikilmeli. 
Mesela İspanya çim ekmiyor ve bazı 
bölgelerine de yonca ekiyor. Çime bakmak, 
sulamak çok pahalıdır. Süs çalıları ile 
güzelleştirip yeşillendirmek mümkün.

Bu arada en büyük cinayetlerden birisi 
dere yataklarında yapılıyor. Dere yatakları 
betonlaştırılıyor. Amerika’da, Avrupa’da böyle 
bir şey yok. Dere yatakları en önemli doğal 
alanlardır. Bunları yeşil koridorlara dönüştü-
receksiniz. Bu olursa orada her türlü canlının 
yaşama imkanını sağlarsınız. Bu dünya sade-
ce insanlar için değil bütün canlılar için var. 
Dere yatakları betonlaştırılmamalı ve üstü 
kapatılmamalı. Çevreleri yeşillendirilmeli. 

Dere yataklarının tabanlarını da su  
geçirebilir hale dönüştürmeli. Su dereden 
akarken taban geçirgen olunca aşağıya doğ-
ru inebiliyor. Bunu yapan onlarca ülke var.
► AĞAÇ-AĞAÇ-AĞAÇ

- Ağaç bakımından kentlerimizin zengin 
olmadığını söyleyebilir miyiz hocam?

- İstanbul’da kişi başına yeşillik 5.2 
metrekaredir. Bu fevkalade düşük bir 
rakamdır. 15 metrekarenin üzerine 
çıkmalıdır. Belediye başkanları bence her 
şeyden önce ağaçlandırma yapmalı. Ağaçlar 
şehre nefes aldırır. Oksijen üretir, kirletici 
unsurları emer ve şehrin havasını temiz 
tutar. Isı adası etkisini zayıflatır. Şehirlerde 
ağaçlandırma yaşam kalitesini artırır. 
► YAĞMUR SUYU ÇOK KIYMETLİ

- Yoğun betonlaşma ve yüksek  
binaların daha az yağmur yağmasına 
neden olabileceği iddiaları  
hakkında sizin düşünceniz nedir?

- Evet, doğrudur. İstanbul gibi şehirler 
beton yığınıdır. Buralara az yağmur yağıyor 
ve yağınca da sele dönüşüyor. Binalar 
beton, yollar asfalt olunca yağmur ancak 
kanalizasyon suyuna karışabiliyor. Yağmur 
sularından yararlanabilmek için batıda 

üç tane yöntem geliştirilmiş. Birincisine 
yağmur hasadı deniliyor. Binalara yağmur 
yağdığı zaman o su toplanıyor ve çevredeki 
yeşil alanların sulanması, yeraltı suyunun 
beslenmesi için yağmur suyu hasadı 
yapılıyor. Bazı arkadaşlarımın yardımıyla 
Büyükşehirden bu konuyu geçirdik. Çatısı 
1.000 metrekarenin üstünde olan binalar 
artık yağmur suyu hasadı yapacak. Benim 
gönlüm 200 metrekare idi ama başlangıç 
olarak 1.000 metrekare uygun görüldü. 
Yağmur suları bir depoda toplanacak ve 
daha sonra bahçe sulanması, otomobil 
yıkanması gibi işlerde kullanılacak. Yani ilk 
olarak çok kıymetli olan yağmur suyunu 
toplayıp uygun biçimde kullanmamız lazım.
► YAĞMUR SUYU GEÇİREN ASFALTLAR

İkinci en önemli yollardan birisi de yağmur 
suyunun yeraltı sularıyla buluşmasının 

YEŞİL ÜRETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

(Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Inde-
pendert Türkçe haber sitesindeki 
köşesinde haftalık yazılar yazıyor. 
Prof. Öztürk, son yazısında, Covid-
19 ile mücadelede herkese yararlı 
olacağını düşündüğü bu nefes alma 
tekniğini özellikle tavsiye ediyor.)

Uzmanlar, Kovid-19’un 
akciğerlere nasıl saldırdığını 
anlamaya çalışsa da birçok hastanın 
hava keseleri iltihapla ve sıvıyla 
dolar, bu da vücudun oksijen alma  
ve karbon dioksiti giderme  
yeteneğini engeller (zayıflatır).

Proning (yüzüstü) pozisyonu (sec-
de pozisyonu) diyaframın alçalması-
na, düşmesine izin verir, çünkü karın 
organları yerçekimi ile düşer, bu da 
akciğerlerin daha fazla genişlemesini 

sağlar. Böylece akciğerlerin arka 
kısmına doğal olarak daha fazla 
temiz ve taze hava girer. Ciğerlerin 
daha fazla genişlemesi ve açılması 
ile daha fazla temiz ve taze hava 
ciğerlere nüfus etmektedir.

4-4-4-4 derin nefes alma tekniği 
uygulaması her gün 5 defa 5 dakika 
süre akciğere daha fazla oksijen 
girmesini sağlar. Sağlıklı kalmak 
için pandemi döneminde, proning 
pozisyonunda, 4-4-4-4 derin (temiz 
ve taze hava) nefes alma tekniğinin 
yapılması tavsiye edilir. Lütfen her 
gün temiz ve taze hava ortamında 
yüzüstü yatın ve 5 dakika derinden 
hava alın ve verin.Unutmayalım ki 
tekniğine uygun alınan temiz hava 
şifadır. Kirli hava hasta eder.

Kovid-19’a karşı ‘Yüzüstü Yere Yatma, 
4-4-4-4 Nefes Alma Verme Tekniği’

Havası temiz ve taze ortamda 
4-4-4-4 nefes alma-verme tekniği 

■ Yüzüstü yere yatınız. ■ Burnu-
nuzdan 4 saniye derin nefes alın.  
■ 4 saniye aldığınız nefesi tutun.  
■ Ağzınızdan 4 saniyede derin nefesi 
verin. ■ 4 saniye bekleyin. ■ 5 dakika 
süreyle bu işlemi tekrar edin.  
■ Her gün 5 defa 5 dakika süre ile bu 
işlemi tekrar edin ve akciğere daha 

fazla temiz hava girmesini sağlayın. 
■ Günde 5 defa 5 dakika süreyle 
uygularsanız faydasını görürsünüz. 
■ Yüzüstü pozisyonda yattıktan ve 
4-4-4-4 nefes alma ve verme tekni-
ğini uyguladıktan beş dakika sonra, 
oksijen satürasyonu seviyeleri yüzde 
94’e yükseldiği tespit edilmiştir.
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sağlanmasıdır. Yağmur suyunun 
yeraltı suyuyla buluşması için 
de yağmur suyu geçiren asfalt 
ve betonlar kullanılmalıdır. Biz 
yeraltı suları bakımından çok 
fakirleştik. Örneğin Trakya’da, 
Ergene bölgesinde bir zamanlar 
30 metre derinlikten çıkan su 
artık 300 metreden çıkıyor. 
O nedenle yağmur sularını 
yeraltı sularını besleyici yapılara 
dönüştürmemiz lazım. Geçirgen 
asfaltlar kullanmalıyız. Ben 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı iken su geçiren 
asfaltı bakanlığın önündeki 
yolda uyguladım. Yağmur 
yağdığı zaman üstten akıp 
gitmek yerine yeraltına 
gidiyordu. Su geçiren beton 
ve asfaltlar sayesinde yağmur 
yağınca yol kenarında sular birikmiyor, 
aşağıya süzülüyor. Şehirlerde, kaldırımlarda, 
bisiklet yollarında, yürüyüş yollarında,  
açık otoparklarda yapılabilir. 
► YAĞMUR SUYU YERALTI SUYU OLMALI

- Benim de eskiden beri yağmur suyuna 
yazık ettiğimiz gibi bir düşüncem vardır. 
Ama anladığım kadarıyla yağmur  
suyundan yararlanmanın birçok yolu var. 

- Eğer yağmur suyunu yönetemezseniz 
gelecekte su krizleri yaşarsınız. Yağmur 
bahçeleri dediğimiz bir olay var. Yağmur 
yağdıktan sonra belli bölgelerde gölleniyor. 
Göllenen bölgelere oranın özelliklerine 
uygun bitkilerle bahçeler oluşturuyorsunuz 
ve hem bahçe yapmış oluyorsunuz hem de 
yeraltı suları besleniyor. Bütün olay  
yeraltı suyudur. Türkiye’de yeraltı suyu 
17-18 milyar metreküptür. Türkiye su 
bakımından fakir bir ülkedir. Onun için 
yağmur suyunun bir damlasını bile 
değerlendirip kullanmamız lazım. 
► ATIK SU İLERİ DERECEDE  
ARITILIP SULAMADA KULLANILMALI

Yağmur suyuyla ilgili bir başka yol da 
var. Bunu Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na da önerdik. Atık sularınızı 
ileri derecede arıtın, dedik. Özellikle 
Malkara bölgesinde tarım arazilerinin 
sulanmasında kullanın. Çiftçilerinizle 
anlaşın. Yeraltı suları azalıyor ve ciddi su 
sıkıntısı çekilebilir. Tarımda yeraltı suyu 
kullanılıp enerji harcanması yerine yağmur 
suyunu çekin, atık suyu ileri derecede 
arıtın, dezenfekte edin dedik. Belediyeler 
park ve bahçelerini böyle sulamalıdır. Bu 

teknoloji pahalı bir yöntem değildir. Kısa, 
basit ve uygulanabilir bir teknolojidir. 

Su yoğun sanayide ciddi miktarda 
yeraltı suyu kullanılıyor. O sanayicilerin 
suları ileri derecede arıtıp tekrar işletmede 
kullanmaları gerekir. Devlet Su İşleri 
yeraltından su alanları kontrol altına alıp 
bedel çıkarmalı. Yeraltı suyu kullanıyorsan 
bunun bir bedeli var demeli. Bu yatırım  
bir kere yapılacak, yıllarca kullanılacak.  
Bu teknolojiler bağıra bağıra geliyor.  
Bizim ülkede bu teknolojileri  
kullanıyoruz ama uygulamalar çok zayıf. 
► BELEDİYELER ARITILMIŞ  
SUYU ERGENE’YE VERMELİ

- Ergene Havzası Koruma Eylem 
Planı’ndan çevre ve sürdürülebilirlik  
adına güzel beklentilerimiz var değil mi?

- Ergene çevresindeki sanayi tesislerinin 
atıkları bir kademe arıtılıp ve Marmara 
Denizi’ne verilecek. Bu çok iyi  
incelenmelidir. Marmara Denizi  
açısından incelenmeli çünkü bu deniz  
elden gidiyor. Bence bu sular, normal  
arıtma değil, ileri derece arıtmadan  
sonra Marmara Denizi’ne verilmeli. 

İkincisi Belediyeler atık suları Ergene’ye 
vermeli. Öyle planlandı. Yoksa Ergene yazları 
kuruyacak. Belediye atık sularının ileri 
derecede arıtılıp Ergene’ye verilmesi lazım 
diye büyük mücadele verdim. Bir grup arıtma 
yapıldı ama bu çok sıkı biçimde kontrol 
altına alınmalı. Ergene’nin bir kolunda 
sanayi ve evsel atıkların arıtılmadan verildiği 
görüldü. Dolayısıyla Ergene havzasındaki 
bütün sanayi ve belediye atık suları kontrol 
altında tutulmalı ve böyle yürütülmelidir. ●
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Su geçiren beton ve 
asfaltlar sayesinde 

yağmur yağınca 
yol kenarında sular 
birikmiyor, aşağıya 
süzülüyor. Şehirlerde, 
kaldırımlarda, 
bisiklet yollarında, 
yürüyüş yollarında, 
açık otoparklarda 
yapılabilir. 
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Dr. AHMET TEMİROĞLU

Değerli okuyucular, yaklaşık son otuz yıldan 
bu yana hayatımıza bir “küreselleşme” 
kavramı ve olgusu yerleşmiş durumda. Elbette 

ki bu sürecin olumlu ve olumsuz birçok yanları 
bulunmaktadır. Sosyologlar bunları tartışadursunlar, 
küreselleşme biz insanların özel hayatlarını da, 
işletmeleri de önemli ölçüde etkilemektedir. İşletmeler 
açısından konuyu ele aldığımızda, bu etkilerin en 
çok rekabet süreçlerinde ortaya çıktığını görüyoruz. 
Bu sayıdaki yazımızda yeni rekabet süreçlerinde 
ve özellikle son zamanlarda çok önemli hale gelen 
Kurumsal İtibar Ve İmaj Yönetimi’nden söz edeceğiz.

► REKABET ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİMLER
● Ürün-Hizmet Özelliklerindeki Değişimler: 

Günümüzde üretim süreçlerinde geliştirilmiş olan  
ileri teknolojik sistemler, ürün ve hizmet arzının miktar 
olarak önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Bu 
durum birçok üretim sektöründe arzın talepten çok 
daha fazla olduğu pazarlar ortaya çıkarmıştır.  
Üstelik bu ileri teknolojide kullanılan otomasyon 
sistemleri rakip ürünler arasındaki performans farklarını 
da hemen hemen ortadan kaldırmış durumdadır.  
Yani artık günümüzde, rakiplerin ürettikleri  
ürün ve hizmetler arasındaki farklar müşterinin 
tercihlerini etkileyecek düzeyde değildir.

● İletişim, Ulaşım, Lojistik süreçlerindeki 
Değişimler: Teknolojik gelişmeler, günümüzde 
iletişim ve ulaşım araçlarını da çok hızlı ve çok 
kolay ulaşılır hale getirmiştir. Bu nedenle dünyanın 
herhangi bir köşesinde üretilen bir ürün, Dünyanın 
bir başka köşesine çok hızlı ve çok kolay şekilde 
ulaştırılabilmektedir. Bir başka değişle her biri dünyanın 

bir başka köşesinde olan iki rakip, ufak bir köydeki iki 
bakkal dükkanı kadar yakın rekabet ilişkisi içerisinde 
olabilmektedirler. Üstelik dünyanın farklı bölgelerinde 
olan bu rakiplerden biri diğerlerinden çok farklı, 
yenilikçi, innovatif davranarak yeni bir ürün ya da 
hizmet üretmiş olsa bile, bu ürün veya hizmetler  
bu teknolojik vasıtaların da yardımıyla çok kısa 
zamanda rakipler tarafından taklit edilebilmektedir.

● Fiyat Ve Kar Konusundaki Değişimler: 
Günümüzde hemen hemen bütün sektörlerde 
işletmelerin karları azalma sürecine girmiş durumdadır. 
Sektörün lideri konumunda olan şirketlerde bile 
genellikle durum böyledir. Yukarıda belirtildiği gibi 
üretim süreçlerindeki otomasyon sistemleri arzın 
talebe göre hızlı artmasına neden olmuştur. Müşteriler 
performansları birbirlerine çok yakın olan ürünlere çok 
hızlı ve çok kolay şekilde ulaşabilmektedirler. Hatta 
son günlerde telefonlarındaki bir iki tuşa basarak bunu 
yapabilmektedirler. Bu durumda rakipler genellikle 
fiyatlarını düşürerek rekabet avantajı elde etmeye 
çalışmaktadırlar. Rakipleri fiyat düşürdükçe onun 
altında fiyat verme çabasına yeltenen işletmeler 
bazı kaynaklarda “SIFIR KAR TRENDİ” olarak  
ifade edilen bir sürece de girebilmektedirler.

● Yeni Rekabet Alanları: Rekabet konusundaki bu 
değişimler, işletmeleri başka rekabet alanları bulmaya 
yönlendirmektedir. İşte bu alanlardan günümüzde en 
popüler olanı kurumsal itibar ve imaj üstünlüğü elde 
etme alanıdır. Ürün ya da hizmetlerin özelliklerinde, 
ulaştırılmasında, fiyatlarında birbirlerine 
üstünlük sağlayamayan rakipler kurumsal itibar 
ve imaj alanında fark yaratarak öne geçmeye 
çalışmaktadırlar. Bu açıdan Kurumsal itibar ve  

imaj yönetimi yöneticilerin  
önem vermeleri gereken 
bir yönetim süreci olarak 
günümüzde çok daha büyük 
önem kazanmış durumdadır.

► MÜŞTERİ GÖZÜNDE  
DEĞER OLUŞTURMAK 

Kurumsal itibar ve imaj 
kavramı aslında yeni bir 
kavram değildir. İşletmelerin 

YÖN-ETMEK

Özen Mensucat Genel Müdürü 
temiroglu@ozenmensucat.com

KURUMSAL İTİBAR  
VE İMAJ YÖNETİMİ
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mali değerlerinden söz 
edilirken “Şerefiye” 
diye tabir edilen ve 
işletme mali tablolarında 
bulunmamakla birlikte 
işletmelerin mali 
değerlerini önemli 
ölçüde etkileyen bir 
kavram hep olmuştur. 
Şerefiye kavramı 
özellikle küçük 
işletmeler ve esnaf 
için en çok işletmelerin 
bulundukları 
yerlerle ilişkili olarak 
kullanılmıştır. Ancak bunun yanında birçok  
işletmenin şerefiye değeri, fiziki olarak bulundukları 
yerlerden öte onların toplum ve özellikle müşteriler 
üzerinde oluşturdukları olumlu etkilerle oluşmuştur. 
Bu konuda Sümerbank, Kurukahveci Mehmet Efendi, 
Hacıbekir Lokumları gibi yerli örnekler verilebilir.

İşletmelerin müşterileri ve toplum üzerinde 
oluşturmaya çalıştıkları bu olumlu etkiler 
günümüzde “DEĞER “ olarak ifade edilmektedir. 
Bir başka deyişle artık işletmeler müşterileri için 
değer kazandırma yarışı içerisine girmişlerdir. 
Yani yukarıda sözünü ettiğimiz rekabet 
alanlarında rakiplerine üstünlük sağlayamayan 
işletmeler bu “değer” konusunda üstünlük 
yaratma çabası içerisine girmişlerdir.

► KURUMSAL İTİBAR VE İMAJ 
Kurumsal İtibar ve İmaj, kurumların 

oluşturdukları ya da sundukları değerlerin, 
müşteriler ve toplum tarafından algılanmasıyla 
oluşur. Burada “algılanması” kelimesi özellikle 
kullanılmıştır. Çünkü bu konuda kurumların, 
değerlere sahip olmak ve o değerleri savunmak 
yanında, bunu topluma da doğru şekilde ileterek 
toplum tarafından doğru algılanmasını sağlamaları 
çok önemlidir. Hatta günümüzde bazı işletmeler 
bu değerlere sahip olmadıkları halde yaptıkları 
algı yönetimi çalışmalarıyla müşterileri üzerindeki 
itibarlarını artırmaya çaba gösterebilmektedirler. Bu 
bakımdan kurumsal itibar ve imaj yönetimi çok dikkatli 
bir halkla ilişkiler çalışması olarak ele alınmalıdır. 
İşletmelerde halkla ilişkiler süreci ya bağımsız bir 
Halkla İlişkiler Departmanı 
tarafından yoksa İnsan 
Kaynakları Departmanı, 
Kalite Güvence Departmanı, 
İdari İşler Departmanı gibi 
departmanlar tarafından 
yürütülebilir. Ancak her 
durumda bu sürece üst 
yönetimin de dahil olması 
çok önemlidir. Çünkü 
kurumsal itibar sadece 
müşterilerin değil, aynı 
zamanda tedarikçilerin, 
toplumun, resmi makamların, 
kuruluş çalışanlarının o 

kuruluş hakkındaki 
duygularını, 
düşüncelerini, fikirlerini 
ifade etmektedir. 

► KURUMSAL İTİBAR 
VE İMAJ YÖNETİMİNİN 
YARARLARI

Başarılı bir 
kurumsal itibar ve imaj 
yönetimi bir işletmeye 
en çok aşağıdaki üç 
konuda katkı sağlar;

1-İşletmenin mali 
olarak değeri artabilir 

Gerçekten de bazen işletmelerin maddi olarak 
değerleri bilançolarındaki değerlerden çok daha yüksek 
olabilmektedir. Zaman zaman bazı kuruluşların, ya 
da markaların el değiştirirken, bilançolarındaki maddi 
değerlerinden çok daha yüksek değerlerle satın 
alındıklarını görebilmekteyiz. İşte kuruluşların bilanço 
değerleri ile bu satış bedelleri arasındaki fark, 
kurumsal itibar ve imajdan kaynaklanmaktadır.

Kurumsal itibarı iyi yöneten işletmeler, kurumun 
itibarına maddi değerlerden çok daha fazla 
önem verirler. Kuruluşun itibarının zedelenmesi 
yerine para kaybetmeyi tercih ederler. Örneğin 
bir ekonomik kriz zamanında rakipleri ödemelerini 
aksatırken onlar her ne pahasına olursa olsun,  
gayrımenkullerini satarak ya da pahalı bile olsa 
krediler kullanarak borçlarını ya da çalışanlarının 
ücretlerini tam zamanında öderler. Böyle kuruluşlar 
kısa vadede para kaybetmiş olsalar da, kendilerini 
rakiplerinden daha itibarlı ve değerli bir yerde 
konumlandırdıkları için uzun vadede daha karlıdırlar.

2- İşletmenin satışları ve kârlılığı artabilir
Kurumsal itibar ve imajları yüksek olan kuruluşlar 

rakiplerine göre daha çok satış yapabilirler. Örneğin 
müşteriler, aynı özelliklerde olan ürünler arasından 
daha çok “çevreci” olarak bilinen ürünü tercih 
edebilirler. Hatta bu şekilde imaj yaratmış olan 
kuruluşlar bu ürünlerini rakiplerinden daha yüksek 
fiyata bile satabilirler. Böylelikle müşteri için önemli  
olan bir değer oluşturarak, fiyat rekabetinden ya da 
ürün performans rekabetinden, kurtulmuş olurlar.

Bu işletmeler bu imajlarını oluşturmak ve 
korumak için tedarikçilerinden de çevreyi koruma, 

sürdürülebilirlik, sosyal 
sorumluluk gibi konularda çok 
yoğun isteklerde bulunurlar.

3- İşletmenin kaliteli  
insan kaynaklarına  
sahip olması kolaylaşabilir

Kurumsal itibari ve imajı 
yüksek olan kuruluşlar, iyi 
yetişmiş, iyi öğrenim görmüş, 
deneyimli ve donanımlı insanlar 
için de cazibe merkezi olurlar. 
Böylelikle işletmeler rekabet 
konusunda en güçlü faktör  
olan kaliteli insan kaynaklarına 
daha kolay sahip olabilirler.
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KİŞİSEL VERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
birçok yükümlülük getiriyor

Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanunu, online 
iletişim ve temasın çok 

fazla arttığı pandemi döne-
minde daha da önem kazan-
dı. Henüz tam olarak bilinme-
yen Kanun ve uygulamalarını 
Avukat Gizem Tan ile Global 
Sanayici adına konuştuk. 

-  Sayın Gizem Tan, içinde 
bulunduğumuz dönemde 
en çok üstünde durulan, 
tartışılan konulardan birisi 
Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve uygulamaları. Bu 
kanun nedir ve kimleri kapsamaktadır?

- Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, kişisel 
verilerin çağın standartlarına uygun işlenmesi ve koruma 
altına alınması için 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olan 6698 sayılı kanundur. Kişisel verilerin işlenme aşama-
larından, işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve 
esaslara ait tüm gereksinimler bu kanunda belirlenmiştir.    

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler 
ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da her-
hangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otoma-
tik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında 
uygulanır.  Yani, KVKK, hak ehliyeti bulunan tüm gerçek ve 
tüzel kişileri kapsar. Kamu kurumları dahil olmak üzere her 
vatandaş, kanunun usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür.
► KİŞİYE AİT HER TÜRLÜ BİLGİ

- Kişisel verinin tanımı nedir, hangi bilgiler kişisel veri sayılır?
- Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye 

ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden 
söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması 
ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması 
gerekmektedir. Buna göre; isim, telefon numarası, motorlu 
taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport  
numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları,  
parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi  
belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir. 
► VERİ SORUMLUSUNDAN BİLGİ İSTEME

- İnternet üzerinden satış yapan şirketler doğal olarak 

veri satışı yapmaktadır. Bunların 
sorumlulukları ve yapılması 
gerekenler nelerdir?

- Bu şirketler veri sorumlusu 
olarak kabul edilir.  Veri 
sorumlusunun aydınlatma 
yükümlülüğü kanunun 10. 
maddesinde düzenlenmiştir.  Buna 
göre, (1) Kişisel verilerin elde 
edilmesi sırasında veri sorumlusu 
veya yetkilendirdiği kişi, ilgili 
kişilere; a) Veri sorumlusunun ve 
varsa temsilcisinin kimliği, b) Kişisel 
verilerin hangi amaçla işleneceği, 
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere 

ve hangi amaçla aktarılabileceği, ç) Kişisel veri toplamanın 
yöntemi ve hukuki sebebi, d) 11’inci maddede sayılan diğer 
hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili 
kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri 
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin 
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel 
verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 
düzeltilmesini isteme,    kişisel verilerin silinmesini veya 
yok edilmesini isteme, kişisel verilerin kanuna aykırı  
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde  
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
► ONLINE EĞİTİMLER VERİLİYOR

- KVKK hakkında, şirketlerin veri sorumluları 
yanı sıra anlaşıldığı kadarıyla tüm personelin 
bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu tür eğitim ve 
bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor mu?

- Evet yürütülüyor. Pandemi sürecinde online dersler 
de açıldı. Bu eğitimlerde, veri sorumlusu nezdinde 
çalışan herkesin hangi konumda çalıştığına bakılmaksızın 
kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları, 
görev tanımlarında belirlenerek, kişisel veri güvenliğinin 
sağlanması bakımından, kişisel verilerin hukuka aykırı 
olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi konular 
hakkında çalışanlara eğitim verilmesi, farkındalık çalışmaları 

Avukat Gizem Tan ayrıntılarını anlattı:

Gizem Tan, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerle 
bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 
kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanıyor” dedi.  
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yapılması ve güvenlik risklerinin belirlenebildiği 
bir ortam oluşturulması sağlanıyor.
► VERBİS’E KAYIT ZORUNLU

- Verbis’e kayıt zorunluluğu tarihi  
pandemi koşullarında ötelendi. Kimler, hangi 
bilgileri Verbis’e kayıt ettirmek zorunda?

- KVKK’nın 16. Maddesine göre VERBİS’e 
(Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt zorun-
luluğu var. Yasa, Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Başkanlığı tarafından tutulan VERBİS sistemine 
gerçek ve tüzel kişilerin veri işleme faaliyetine 
başlamadan önce kayıt zorunluluğu getiriyor.

Veri sorumluları sicili hakkındaki yönetmeliği 
madde 15’ e göre kayıt zorunluluğunun  ve bil-
dirme yükümlülüğünün istisnaları şu şekilde:

a) Kişisel veri işlemenin suç  
işlenmesinin önlenmesi veya suç  
soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından  
alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yet-
kiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum 
ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenle-
me görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruştur-
ma veya kovuşturması için gerekli olması.

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali  
konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve  
mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
► VERİ SORUMLUSU BİLGİ VERMELİ

- Aydınlatma Metni yayınlamak zorunda olanlar kimlerdir? 
Aydınlatma metninde ne gibi bilgi ve açıklamalar olmalı?

- Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu (yani 
kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu 
olan gerçek veya tüzel kişi) veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere, 
veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel veri-
lerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere 
ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel veri toplamanın 
yöntemi ve hukuki sebebini açıklamakla yükümlüdür
► TEMSİLCİLİK AÇMALARI OLUMLU

- Büyük sosyal medya platformlarının Türkiye’de  
temsilcilik açmaları, bu platformlarda işlenen suçlara 
karşı hareket edilebilmesini kolaylaştırdı mı?

- Kolaylaştırdı elbette. Ancak uygulamanın  
daha da yaygınlaşması gerekmekte.
► TAZMİNAT HAKLARI VAR

 - Türkiye’de kısa süre önce bir banka ile online  
yemek servisi yapan şirketin on binlerce müşterisinin 
bilgilerinin çalındığı kendileri tarafından açıklandı. Böyle 
durumlarda kişilerin yapmaları gerekenler nelerdir?

- Mağdur olan kişiler yukarıda belirttiğim üzere,  
kurula şikayet etme ve tazminat haklarını kullanabilirler. 
► ÖZEL MAHEMELER KURULMALI

- Bilişim suçlarının yaygınlığı sanıyorum bu suçlara bakan 
yargı kurumlarının da yükünü aşırı artırmış durumda. Sizin 

izlenimleriniz nelerdir? İşlemleri hızlandırmak ve davaları 
uygun zamanda tamamlayabilmek için neler yapılabilir?

- Bu konuya iki yönden bakabiliriz. Birincisi mahkemeler 
açısından.  Dosyaların daha hızlı çözüme kavuşturulabilmesi 
amacıyla bu uyuşmazlıklar için özel mahkemeler kurulmalı-
dır. İkincisi ise veri sorumluları kanunda belirtilen  
yükümlülüklerine ne kadar çok uyarlarsa, uyuşmazlıklar da  
o derece azalacaktır.  Bilindiği üzere mahkemelerin iş yükü 
bir hayli fazladır, yığınla dosyalar karar beklemektedir.
► KURULA AKSETTİRİLMELİ

- Bankalar, Telekom şirketleri gibi çok büyük 
kuruluşların çağrı merkezlerindeki bilgilerin koruma 
altında tutulmasına ilişkin bir mevzuat var mı?  
Türkiye’nin değişik kentlerinde açılan çağrı 
merkezlerindeki kişilerin ulaştığı bilgilerimizin kötü niyetli 
kişilerin eline geçmeyeceğinden nasıl emin olacağız?

- Bankalar ve Telekom Şirketleri de yukarıda belirttiğim 
kanun ve yönetmeliğe tabiidir. Öyle bir durumda, ihlali Kurul, 
resen ya da şikayet üzerine öğrenmesi üzerine kişisel verilerin 
kanuna uygun olarak işlenip işlenmediğini araştırmak ve geçi-
ci önlemler alabileceğinden, kötü niyetli kişileri engellemenin 
en doğru yolu Kurula konuyu aksettirmek ve TCK kapsamında 
kötü niyetli kişilere cezai yaptırım uygulattırmak olacaktır.
► YAPTIRIMLAR UYGULANMALI

- Benzer şekil, pandemi döneminde neredeyse her  
türlü alışverişimizi çevrimiçi yaparken kurye ve kargo  
elemanlarının TC vatandaşlık numarası olmak üzere 
olmak üzere her türlü kişisel verilerimizi bizden almasının 
yarattığı tedirginlik ve başka türlü kaldırılabilir?

- Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş cezai  
yaptırımların arttırılarak uygulanması kötüye  
kullanımın önünü kesmede etkili olabilecektir. ● 

KVKK’yı tüm personele öğretmek için eğitimler yürü-
tülüyor. Pandemi sürecinde online dersler de açıldı. 

Bu eğitimlerde, veri sorumlusu nezdinde çalışan herke-
sin hangi konumda çalıştığına bakılmaksızın kişisel veri 
güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları,  kişisel verilerin 
hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması 
gibi konular hakkında çalışanlara bilgiler veriliyor.

KİŞİSEL VERİ
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TOBB MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM 2021 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON

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 
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
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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
01.09.2021 04.09.2021 Tarım ve Hayvancılık Farmers’ Fair - Güney Ege 12. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Milas Tariş Fuar Alanı Expoline Fuarcılık
01.09.2021 04.09.2021 Asansör Asansör, Yürüyen Merdiven Teknolojileri, Üreticileri ve Tedarikçileri Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık 
01.09.2021 05.09.2021 Tarım ve Hayvancılık  “Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Tekneloji Fuarı” Eskişehir Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
01.09.2021 04.09.2021 Gıda Private Label İstanbul Özel Markalı Ürünler ve Market Markaları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
01.09.2021 04.09.2021 Gıda Food İstanbul 2021 Gıda Ürünleri ve Teknolojileri,  İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
01.09.2021 04.09.2021 Tarım ve Hayvancılık  Tarım ve Teknoloji  Günleri 2021 Uygulamalı Tarım ve Hayvancılık Fuarı  Karaevli Fuar Alanı  DLG Fuarcılık
01.09.2021 04.09.2021 Franchising 19. Bayim Olur Musun?  Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi  Medya Fors Fuarcılık
02.09.2021 05.09.2021 Medikal Türk Diş Hekimleri Birliği Expodental 2021 Dicle Üniversitesi Türk Diş Hekimleri Birliği
03.09.2021 12.09.2021 Genel Ticaret 90. İzmir Enternasyonal Fuarı   İzmir-Kültürpark İZFAŞ İzmir Fuarcılık 
03.09.2021 05.09.2021 Genel Ticaret Genel Ticaret Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
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03.09.2021 07.09.2021 Arkeoloji ve Müzecilik Heritage Halikarnassos 2021 Fuarı Herodot Fuar Merkezi TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık	
03.09.2021 07.09.2021 Sanat Art Show Halikarnassos 2021 Fuarı Herodot Fuar Merkezi TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık
04.09.2021 07.09.2021 Kozmetik Van Beautylife Expo Fuarı  Van Expo Fuar Merkezi Us Fuarcılık
07.09.2021 11.09.2021 Tarım ve Hayvancılık Balıkesir Güney Marmara 2. Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı  Altıeylül Fuar Alanı  Renkli Fuarcılık
08.09.2021 12.09.2021 Tarım ve Hayvancılık  17. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı EGS Fuar Merkezi Orion Fuarcılık
08.09.2021 11.09.2021 Peyzaj PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Kırkpınar Fuar Alanı Karma Fuarcılık
09.09.2021 12.09.2021 Baskı Teknolojileri Sign İstanbul 22. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tarsus Turkey Fuarcılık
09.09.2021 12.09.2021 Teknoloji 45. Uluslarararası Gamex / Robotex /Compex Bilgisayar 	
   Robot Teknolojileri ve Bilgisayar Oyunları Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Rönesans Fuarcılık 
09.09.2021 12.09.2021 Tarım ve Hayvancılık Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı Aydın Tariş Teşhir Salonları Kobi Fuarcılık
09.09.2021 12.09.2021 Gıda Worldfood İstanbul 2021 29. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Tüyap Fuar Merkezi HYVE Fuarcılık
09.09.2021 11.09.2021 Yapı Kimyasalları Turkcoat & Paintistanbul 2021 8. Uluslararası Boya ve  Hammaddeleri, 	
   Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri Kongre ve Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi Artkim Fuarcılık
09.09.2021 12.09.2021 Hediyelik Eşya 4. Uluslararası Home And Concept Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Referans Fuarcılık
10.09.2021 19.09.2021 Kitap Kepez Kitap Fuarı Mimar Sinan Kongre Merkezi	 Aktüel Expo Uluslararası Fuarcılık
10.09.2021 11.09.2021 Hizmet Sektörü Suudi Arabistan Şirketleri ve Hizmetleri Fuarı WOW İstanbul Hotels Asya Fuarcılık
14.09.2021 17.09.2021 Denizcilik Exposhipping Expomaritt İstanbul 16. Uluslararası Denizcilik Fuarı Viaport Marina Tuzla UBM İstanbul Fuarcılık
15.09.2021 17.09.2021 Enerji 2021 Enerji Üretim, İletim ve Dağıtım Konferans ve Fuarı İstanbul  İstanbul Kongre Merkezi  Sedef Fuar
15.09.2021 17.09.2021 Hazır Giyim Premiere Vision İstanbul  Hazır Giyime Yönelik Kumaş ve Aksesuarlar Avrasya Gösteri Merkezi International Fashion Fair
15.09.2021 19.09.2021 Tarım ve Hayvancılık “Samsun Tarım Fuarı 2021 7. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı”	 Tüyap Samsun Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
15.09.2021 17.09.2021 Hazır Giyim Fashion Prime “4. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir İZFAŞ İzmir Fuarcılık
16.09.2021 18.09.2021 Gıda Lojostik Interfresh Euroasia /Meyve, Sebze ve Mamülleri, Tarım, Ambalaj, Lojistik Fuarı Antalya Fuar Merkezi Antexpo Fuarcılık
16.09.2021 19.09.2021 Züccaciye Züchex 31. Uluslararası  Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tarsus Turkey Fuarcılık
16.09.2021 19.09.2021 Tarım ve Hayvancılık Uşak 6. Ege Tarım ve Hayvancılık, Süt Teknolojileri, Çiftlik 	
   Ekipmanları, Tarım Makineleri, Sera Teknolojileri Fuarı Kemal Öz Çok Amaçlı Fuar Alanı GL Platform Fuar Hizmetleri 
16.09.2021 19.09.2021 Enerji Van Güneş Enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Fuarı Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi Ajans Asya Fuarcılık 
16.09.2021 19.09.2021 Tarım Teknolojileri AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı Gölbaşı Fuar Alanı İnfo Uluslararası Fuarcılık
16.09.2021 19.09.2021  Mezopotamya Kuyum Fuarı Mücevherat,Gümüş, Gözlük ve Saat Aksesuarları	 Mezopotamya Fuar  Merkezi ALZ Grup Uluslarası Fuarcılık
18.09.2021 26.09.2021 Doğa sporları Marmara Denizcilik, Tekne, Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarı Pendik Marintürk Marina Anadolu Ekspo Fuar
18.09.2021 26.09.2021 Sanat Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı  Lütfü Kırdar Kongre Salonu  İkon Fuarcılık
18.09.2021 26.09.2021 Yayıncılık Uluslararası CNR Kitap Fuarı Yayıncılık, E-Yayıncılık ve Teknolojileri İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
22.09.2021 24.09.2021 Restorasyon Yapex Restorasyon, Kültür  Mirası ve Koruma Fuarı Avrasya Gösteri Merkezi Akdeniz Reklamcılık
22.09.2021 26.09.2021 Evlilik MAREXPO’21 Mardin Mobilya Beyaz Eşya Evlilik Hazırlıkları ve Moda Fuarı Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık
22.09.2021 25.09.2021 Peyzaj Flora Expo Antalya Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri 	 Antalya Fuar ve Kongre Merkezi HYF Fuarcılık
22.09.2021 25.09.2021 Tarım ve Hayvancılık 16. Trakya Lüleburgaz Tarımtech Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı Lüleburgaz Fuar Merkezi Renkli Fuarcılık
22.09.2021 24.09.2021 Mozmetik Cosmetics Home Care Ingredients 2021 İstanbul Fuar Merkezi  Artkim Fuarcılık
22.09.2021 24.09.2021 Gıda Food & Nutritional Ingredients 2021 4. Uluslararası Gıda, 	
   Beslenme Bileşenleri, İçerikleri Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Artkim Fuarcılık
22.09.2021 24.09.2021 İlaç ve Medikal Pharmaist 2021 İlaç Bileşenleri, Hammaddeler ve Teknolojileri  İstanbul Fuar Merkezi  Artkim Fuarcılık
22.09.2021 25.09.2021 Güneş Enerjisi Solar İstanbul - Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, 	
   Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı İstanbul Fuar merkezi TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık	
22.09.2021 26.09.2021 İnşaat 3. MARBUILDS’21 Mezopotamya-Mardin Yapı Grubu İnşaat Tadilat Fuarı 	 Movapark Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık
22.09.2021 26.09.2021 Tarım ve Hayvancılık 7. MAGROTEX’21 Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 	 Movapark Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık 
23.09.2021 26.09.2021 Pet Pet İzmir Fuarı, Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarları Fuar İzmir - Gaziemir Tema Fuarcılık
23.09.2021 26.09.2021 Tarım ve Hayvancılık Batman Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Batman Fuar ve Sergi Alanı Us Fuarcılık
24.09.2021 03.10.2021 Kitap ve Süreli Yayınlar Manisa Kitap Fuarı Manisa Bel. Fuar Merkezi SNS Fuarcılık
28.09.2021 30.09.2021 Tekstil BURSA TEXTILE SHOW (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı)	 Atatürk Kongre Merkezi Merinos KFA Fuarcılık
29.09.2021 02.10.2021 Demir Çelik Metalexpo Eurasia - İstanbul Demir, Çelik ve Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Sky Fuarcılık
29.09.2021 02.10.2021 Promosyon Promosyon Show İstanbul Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Sky Fuarcılık
29.09.2021 02.10.2021 İklimlendirme ISK-SODEX  2021 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, 	
   Yalıtım, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı	 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Honnever Messe Sodeks 
29.09.2021 02.10.2021 Ayakkabı  AYMOD 26. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
30.09.2021 03.10.2021 Kozmetik İstanbul Beauty and Wellness Show İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık 
30.09.2021 03.10.2021 Spor Sports & Wellness Show Spor Aletleri, Zayıflama Cihaz Ürün ve Ekipmanları İstanbul Fuar Merkezi  Pozitif Fuarcılık
30.09.2021 03.10.2021 Tarım ve Hayvancılık Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Şanlıurfa Fuar  Merkezi Start Fuarcılık
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30.09.2021 03.10.2021 Turizm 11. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm Kongre ve Fuarı Van Expo Fuar  Merkezi Ajans Asya Fuarcılık
30.09.2021 03.10.2021 Kozmetik Cosmo Hair Expo Kozmetik Saç ve Kuaför Ekipmanları Fuarı Antalya Fuar Merkezi Gold Stant Fuar Org. 
30.09.2021 03.10.2021 Kozmetik Antalya Beautylife Expo Güzellik&Bakım, Kozmetik, Spa&Sağlık ve Estetik Antalya Fuar Merkezi Gold Stant Fuar Org. 
01.10.2021 03.10.2021 Tarım ve Hayvancılık 10. Biga Tarım, Hayvancılık Sanayi ve Gıda Fuarı Biga Kapalı Pazar Yeri  Renkli Fuarcılık 
02.10.2021 10.10.2021 Boat Show Eurasia Tekne ve Tekne Ekipmanları, Broker Firmaları, Marin Aksesuarları Viaport Marina  Tuzla Via Fuarcılık
04.10.2021 09.10.2021 Dekorasyon	 (MODEF EXPO 2021) 45. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı 	 İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı Modef Fuarcılık
05.10.2021 10.10.2021 Kamp ve Karavan Araçları Camp & Caravan Istanbul 2021 Kamp ve Karavan Araçları İstanbul Fuar Merkezi  Pozitif Fuarcılık 
05.10.2021 05.10.2021 Studyexpo Yurtdışı Eğitim Fuarı Sheraton Ankara Hotel Study Expo Fuarcılık
05.10.2021 09.10.2021 Tarım “Burtarım 2021 Bursa 19. Uluslararası Tarım, Tohumculuk ve Süt Endüstrisi Fuarı	 Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
05.10.2021 09.10.2021 Hayvancılık Bursa 14. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
05.10.2021	 10.10.2021	 Dekorasyon  “Çukurova Mobilya - Dekorasyon  Fuarı   Adana Fuar Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık
05.10.2021 07.10.2021  5. Proses Zirvesi  ve Sergisi-Fabrikalarda Revizyon Viaport Marina  Tuzla ST Alternatif Fuarcılık
05.10.2021 07.10.2021 Enerji 2. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi Viaport Marina  Tuzla ST Alternatif Fuarcılık
05.10.2021 09.10.2021 Mobilya “K.MOB 2021 Kayseri 10. Mobilya Fuarı” Kayseri OSB Tüyap Tüm Fuarcılık
05.10.2021 07.10.2021 Üretim Teknolojileri 6. Robot Yatırımları  Zirvesi ve Sergisi Viaport Marina  Tuzla ST Alternatif Fuarcılık
06.10.2021 10.10.2021 El Sanatları Craft İstanbul Yöresel ve Geleneksel El Sanatları Fuarı Avrasya Gösteri Merkezi Atis Fuarcılık 
06.10.2021 09.10.2021 Şehircilik Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım
06.10.2021 08.10.2021  5. Cleanroom Uluslararası Temiz Oda Teknolojisi, Bakım ve Donanımları Fuarı Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Akdeniz Reklamcılık
06.10.2021 08.10.2021 İlaç Endüstrisi 3. PHARMANEXT “Uluslararası İlaç Endüstrisi, Teknolojileri ve Bileşenleri Fuarı” Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Akdeniz Reklamcılık
06.10.2021 08.10.2021 Biyoteknoloji 5. BIOTECNICA “Uluslararası Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı” Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Akdeniz Reklamcılık
06.10.2021 08.10.2021 Labaratuvar 4. ANALYTECH “ Uluslararası Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri Fuarı” Lütfi Kırdar Sergi Sarayı Akdeniz Reklamcılık
06.10.2021 09.10.2021 Promosyon CNR Promexpo Kurumsal Hediye ve Promosyon Ürünleri İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık 
06.10.2021 09.10.2021 Aydınlatma İstanbullight, 13. Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı  İstanbul Fuar Merkezi UBM İstanbul Fuarcılık
07.10.2021 10.10.2021 Mücevherat “İstanbul Jewelry Show Ekim 2021 Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı” İstanbul Fuar Merkezi  UBM Rotaforte Fuarcılık
09.10.2021 17.10.2021 Deniz Araçları CNR Yacht Festivali 2021 Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık 
09.10.2021 13.10.2021 Orman Ürünleri “WOODTECH 2021 34. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri Fuarı     Tüyap Fuar  Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık 
09.10.2021 13.10.2021 Orman Ürünleri “INTERMOB 2021 23. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, 	
   Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
10.10.2021 10.10.2021 Eğitim Studyexpo Yurtdışı Eğitim Fuarı Dedeman Bostancı Hotel Study Expo Fuarcılık
13.10.2021 16.10.2021 Madencilik MINEX “9. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı” Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
13.10.2021 15.10.2021 Enerji EIF 2021 14. Uluslararası Enerji Kongresi ve Enerji Depolama Teknolojileri Fuarı	 Anfaş Antalya Fuar Merkezi Domino Fuarcılık 
13.10.2021 16.10.2021 Ulaştırma ROAD2TUNNEL - 5.Uluslararası Karayoları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir  İZFAŞ İzmir Fuarcılık
14.10.2021 16.10.2021 Kozmetik 2. Beauty İstanbul, Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Hammadde Fuarı İstanbul Kongre Merkezi  İpekyolu Uluslararası Fuarcılık
14.10.2021 17.10.2021 İş Güvenliği Isaf Safety & Health Fuarı 10. Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Marmara Tanıtım Fuarcılık
14.10.2021 17.10.2021 Teknoloji IMEX İstanbul Fuarı 2. Teknoloji ve Bilişim Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Marmara Tanıtım Fuarcılık
14.10.2021 17.10.2021 Siber Güvenlik Isaf Cyber Security Fuarı 10. Uluslararası Siber Güvenlik Bilgi ve Ağ Güvenliği  İstanbul Fuar Merkezi  Marmara Tanıtım Fuarcılık
14.10.2021 17.10.2021 Akıllı Binalar 10. Uluslararası Akıllı Yaşam ve Akıllı Binalar Fuarı İstanbul Fuar Merkezi  Marmara Tanıtım Fuarcılık 
14.10.2021 17.10.2021 Yönetim Sistemleri Smartex Fuarı Akıllı Yaşam, Akıllı Şehirler ve Akıllı Yönetim Sistemleri İstanbul Fuar Merkezi Noya Fuar
14.10.2021 16.10.2021 Alüminyum ALUEXPO 2021 7. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Hannover Messe Ankiros 
15.10.2021 24.10.2021 Süreli Yayınlar 11. Antalya Kitap Fuarı Cam Piramit  Fuar Merkezi NAP Fuarcılık
19.10.2021 24.10.2021 Mobilya CNR İMOB 2021 - İstanbul Mobilya Fuarı İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
20.10.2021	 23.10.2021	 	 Milltech - İstanbul  Değirmen Makinaları Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık
20.10.2021	 23.10.2021	 Otomotiv	 CNR Otomotiv 2021 Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça ve Servis Ekipmanları İstanbul Fuar Merkezi İstanbul Fuarcılık
20.10.2021 23.10.2021 Mermer Bursa 7. Uluslararası Blok Mermer Fuarı 2021 Tüyap Bursa Fuar Merkezi Tüyap Bursa Fuarcılık
20.10.2021 22.10.2021 Gayrimenkul 4. Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı Pullman Hotel Turab Fuarcılık
20.10.2021 22.10.2021 İnşaat 7. Türk-Arap Yapı-İnşaat  Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı Pullman Hotel Turab Fuarcılık
20.10.2021 23.10.2021 Ambalaj “Avrasya Ambalaj 2021 - İstanbul  27. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı  Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık
20.10.2021 23.10.2021 Gıda “FOOD-TECH EURASIA 2021-16. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Reed Tüyap Fuarcılık 
21.10.2021 23.10.2021 Teknoloji IFAT Eurosia 2021 Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı İstanbul Fuar Merkezi MMI Eurasia Fuarcılık
21.10.2021 24.10.2021 Tekstil Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri, Yan Sanayi ve Aksesuarları İstanbul Fuar Merkezi ECR Fuarcılık 
21.10.2021 24.10.2021 Evlilik Diyarbakır Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı Mezopotamya Fuar Merkezi Start Fuarcılık 
27.10.2021 30.10.2021 Ayakkabı İstanbul Ayakkabı Fuarı II Ayakkabı, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar Tüyap Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık
27.10.2021 28.10.2021 Turizm Antalya Turizm Fuarı Turizm Seyahat Ticaret Fuarı Anfaş Antalya Fuar Merkezi GMT Fuarcılık
28.10.2021 31.10.2021 Pet Pet Show 2021 Evcil Hayvan, Ürün, Aksesuar ve Veterinerlik Fuarı Tüyap Fuar Merkezi Tüyap İhtisas Fuarları 
28.10.2021 31.10.2021 Tekstil Piktech Pamuk, İplik, Kumaş, Tekstil Aksesuarları, Tekstil Teknolojileri EGS Park Fuar Merkezi Termin Fuarcılık



 76    GLOBAL SANAYİCİ MAYIS-HAZİRAN 2021

 
MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2021 YURTDIŞI FUAR TAKVİMİ

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN KONUSU FUARIN ADI       FUAR YERİ        ORGANİZASYON
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 : Uluslararası 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 : Uluslararası 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
 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 Aksesuarları 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
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 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 : Çin 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 Fuarı 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 Şikago 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 Ekipmaları 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 Fuarı 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 İplik Fuarı Şangay Messe Frankfurt
 27.08.2021 29.08.2021 Deri, Ayakkabı ve Kürk All China Shoe - Tech : Uluslararası Ayakkabı 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 : Uluslararası 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 Fuarı 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
01.09.2021 04.09.2021 Mobilya MIFF 2021 : Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı Kuala Lumpur MIFF Sdn Bhd
01.09.2021 03.09.2021 Tekstil Preview SEOUL : Seoul Uluslararası Tekstil Fuarı Seoul Kofoti
02.09.2021 05.09.2021 Tarım Hayvancılık Iran Agro : 28. Uluslararası Tarım Fuarı Tahran Fair Trade
03.09.2021 06.09.2021 Bahçe Mobilya Ciff Outdoor & Leisure : Acık Hava Mobilyalari Fuarı Sangay NECC
03.09.2021 05.09.2021 Gıda BIO MARCHE : Organik pazar. Zofingen Bio Marche
03.09.2021 06.09.2021 Mobilya Ciff Office Furniture : Sangay CIFF Ofis Mobilyaları Fuarı Şangay NECC
03.09.2021 06.09.2021 Tekstil Ciff Homedecor & Hometextile : Ev Tekstili , dekorasyonu ve aksesuarları fuarı Şangay CFTC
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03.09.2021 05.09.2021 Telekomünikasyon IFA 2021 : Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı Berlin Messe Berlin
04.09.2021 06.09.2021 Hediyelik Eşya Cadeaux Leipzig : Oyuncak ve Hediyelik Eşya Fuarı Leipzig Leipziger Messe 
04.09.2021 06.09.2021 Halı-Zemin Kaplama Comfortex : Mobilya dekorasyon, Halı, Zemin ve Kaplama Fuarı Leipzig Leipziger Messe
04.09.2021 07.09.2021 Kozmetik BEAUTY FAIR 2021 : Uluslararası Kozmetik ve Bakım Fuarı Sao Paulo Feira İnternational
04.09.2021 06.09.2021 Kuyumculuk MIDORA : Saat ve Mücevher Fuarı Leipzig Leipziger Messe
05.09.2021 08.09.2021 Hediyelik Eşya HOMI Milano : Uluslararası Hediyelik Eşya Fuarı Milano Fiera Milano
05.09.2021 10.09.2021 Mobilya I Saloni Milano Mobilya Fuarı : Uluslararası Mobilya Fuarı Milano Salone del Mobile 
05.09.2021 10.09.2021 Mobilya Dekorasyon Salone Del Complemento Darredo : Uluslararası Mobilya Aksesuarları Fuarı Milano Salone del Mobile 
05.09.2021 07.09.2021 Tekstil Moda Uk : Hazır giyim, Ayakkabı, Aksesuar ve Moda Fuarı Birmingham ITE Group
07.09.2021 11.09.2021 Ahsap Makinaları FMC China 2021 : Mobilya Üretim ve Teknoloji makinaları Fuarı Şangay CNFA
07.09.2021 09.09.2021 Elektrik Elektronik Led & Oled : 17. Uluslararası Aydınlatma ve Led ürünleri Fuarı Seul EXPOnu
07.09.2021	 09.09.2021	 Enerji Isı ve Havalandırma AquaTherm Almaty : Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhi Tesisat Fuarı Almaty ITE Group
07.09.2021 09.09.2021 Gıda MACFRUT : Uluslararası Meyve ve Sebze Teknolojileri Fuarı Rimini Cesena Fiera
07.09.2021 10.09.2021 Makina ve Teknik Midest : Uluslararası Endüstriyel Yan Sanayi Fuarı Paris Reed Expo
07.09.2021 09.09.2021 Medika BIOTECHNICA : Uluslararası Bio Teknoloji Fuarı Hannover Deutsche Messe
07.09.2021 11.09.2021 Mobilya FURNITURE China : Sangay Uluslararası Mobilya Fuarları Şangay Sino Expo
07.09.2021 12.09.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii IAA : Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayii Fuarı Hannover VDA
07.09.2021 09.09.2021 Su Ürünleri ESE 2021 : Avrupa Su Ürünleri Fuarı Barcelona Euro Seafood
07.09.2021 09.09.2021 Yapı İnşaat KazBuild : Yapı Fuarı Almaata UFI
08.09.2021 11.09.2021 Elektrik BIEL Light + Building : Elektrik, Elektronik ve Aydınlatma Sanayi Fuarı Buenos Aires Messe Frankfurt 
08.09.2021 10.09.2021 Elektrik Elektronik SEMICON Taiwan : Yarı iletken Üretim Ekipmanları ve Malzemeleri Fuarı Taipei Taipei Nangang Expo
08.09.2021 09.09.2021 Gıda MDD EXPO : Uluslararsı Özel Markalı Ürünler Fuarı Paris GL Events
08.09.2021 10.09.2021 Optik CIOF Optics China : Çin Uluslararası Optik Fuarı Pekin COOA
08.09.2021 12.09.2021 Saat Hong Kong Watch & Clock Fair : Hong Kong Saat Fuarı Hong Kong HKDTC
08.09.2021 11.09.2021 Ticaret CIFIT : Uluslararası Çin Yatırım ve Ticaret Fuarı Xiamen WUYI
09.09.2021 12.09.2021 Ambalaj Cosmopack : Ambalaj ve Paketleme Fuarı Bologna SoGeCos
09.09.2021 11.09.2021 Gıda Riga Food 2021 : Uluslararası Baltık Gıda Endüstrisi Fuarı Riga BT 1
09.09.2021 13.09.2021 Mobilya Meuble Paris : Paris Mobilya Fuarı Paris SAFI
09.09.2021 12.09.2021 Tarım Hayvancılık SANA 2021 : Biyolojik Tarim Fuarı Bologna BolognaFiere
09.09.2021 11.09.2021 Tekstil Child Youth ( Kind+Jugend ) : Uluslararası Çocuk ve Gençlik Fuarı Köln Koeln Messe
10.09.2021 14.09.2021 Kuyumculuk Vicenzaoro : Uluslararasi Altın, Mücevher, gümüş ve Saat Sergisi Vicenza Fiera di Vicenza
13.09.2021 16.09.2021 Elektrik Interlight : Aydınlatma Fuarı Moskova Messe Frankfurt
13.09.2021 15.09.2021 Plastik Kauçuk China Composites Expo : 25. Çin Uluslarası Kompozit Endüstrisi Fuarı Şangay SWEECC
14.09.2021 16.09.2021 Çicekçilik Flowers Expo : Çicekçilik, Tarım ve Peysaj Fuarı Moskova Crocus Expo
14.09.2021 18.09.2021 Elektrik Elektronik Industrial Automation Show : Uluslararasi Üretim ve Süreç Otomasyonu Shanghai Hannover Messe
14.09.2021 18.09.2021 Endüstriyel Ekipman CIIF : Cin Uluslararasi Endustri Fuari Sangay Ciif Expo
14.09.2021 15.09.2021 Kuyumculuk Asias Fashion Jewellery & Accessories : Asya Moda Takı ve Aksesuarları Fuarı Hong Kong UBM Asia
14.09.2021 18.09.2021 Makina ve Teknik MWCS Metalworking and CNC Machine Tool : Çin Metal İsleme ve Makine Araçları Fuarı Sangay Hannover Messe
14.09.2021 18.09.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii Automechanika Frankfurt : Uluslararası Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarlar Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
14.09.2021 16.09.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii European Coatings SHOW : Boya Hammaddeleri ve Kaplama Fuarı Nurnberg Nürnberg Messe
14.09.2021 18.09.2021 Otomotiv ve Yan Sanayii Reifen : Lastik Fuarı Frankfurt Messe Frankfurt
14.09.2021 18.09.2021 Plastik Kauçuk Equiplast : Uluslararası Plastik ve Kauçuk Ticaret Fuarı Barcelona Fira de Barcelona
15.09.2021 17.09.2021 Boya ve Kimyasal ICIF China : Çin Uluslararası Kimyasal Endüstrisi Fuarı Şangay CCPIT
15.09.2021 18.09.2021 Tekstil Makinaları Igatex Pakistan : 13.Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarı Lahor CEMS
16.09.2021 18.09.2021 Gıda Inter-Tabac : Uluslararası Tütün ve Sigara Ürünleri Sektörel Fuarı Dortmund Messe Dortmund
16.09.2021 18.09.2021 Hediyelik Eşya Interior Lifestyle China : Ev Gereçleri ve Aksesuarları Fuarı Şangay Messe Frankfurt 
16.09.2021 18.09.2021 Reklam Sign China : Uluslararası Reklam Tabelası Sergisi Şangay Informa
18.09.2021 20.09.2021 Gıda SÜFFA : Sektörel Et ve Etçilik Fuarı Stutgart Messe Stuttgart
19.09.2021 21.09.2021 Deri Ayakkabı MICAM : Ayakkabı Fuarı Milano Fiera Milano
20.09.2021 21.09.2021 Yapı İnşaat BUILDINGS NY : Emlak, restorasyon ve bina ihtiyaçları fuarı. New York Reed Exhibitions
21.09.2021 24.09.2021 Gıda World Food Moscow : 30.Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarı Moskova ITE Moscow 
21.09.2021 24.09.2021 Kagıt, Matbaa ve Etiket Labelexpo Europe : Etiket, ürün dekorasyonu, web baskisi ve converting endüstrisi fuarı Brüksel Label Expo
21.09.2021 23.09.2021 Lojistik Depolama CeMAT Russia : Lojistik Fuarı Moskova Deutsche Messe
22.09.2021 25.09.2021 Ambalaj Pack & Print : 8.Paketleme ve Baskı Fuarı Bangkok Messe Düsseldorf Asia
22.09.2021 25.09.2021 Dental IDS Dental Show : Uluslararası Dental Show Köln Koeln Messe
23.09.2021 25.09.2021 Gıda BIOFACH America : Organik Gıda Fuarı Philadelphia Messe Nurnberg
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DÖNEM SONU DOLAR KURLARI (DÖVİZ ALIŞ) Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası

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

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

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

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

2021 8.8718 8.9420 9.7688 9.9545

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2007 1.4135 1.4131 1.3801 1.3607 1.3166 1.3046 1.2746 1.2914 1.2048 1.1716 1.1715 1.1593
2008 1.1681 1.1906 1.3064 1.2849 1.2067 1.2186 1.1564 1.1746 1.2316 1.5603 1.5624 1.5218
2009 1.6345 1.6874 1.6682 1.5786 1.5345 1.5247 1.4691 1.4956 1.4770 1.4826 1.4825 1.4873
2010 1.4831 1.5361 1.5157 1.4739 1.5665 1.5747 1.5431 1.5209 1.4435 1.4216 1.4999 1.5376
2011 1.5991 1.5928 1.5363 1.5141 1.5939 1.6302 1.6733 1.7454 1.8601 1.7458 1.8409 1.8889
2012 1.7640 1.7375 1.7729 1.7849 1.8404 1.8065 1,7864 1.8111 1.7847 1.7853 1.7774 1.7708
2013 1.7548 1.7955 1.8087 1.7963 1.8842 1.9248 1.9309 2.0311 2,0365 1.9895 2.0174 2.1304
2014 2.2696 2.2129 2.1557 2.1154 1.8842 2.1226 2.1333 2.1584 2.2772 2.2027 2.2102 2.3269
2015 2.4176 2.5077 2.6134 2.6559 2.6587 2.6850 2.7839 2.9179 3.0251 2.9149 2.9109 2.9181
2016 2.9609 2.9612 2.8249 2.8014 2.9515 2.8848 3.0125 2.9544 3.004 3.1024 3.4174 3.5192
2017 3.7874 3.6078 3.6362 3.5504 3.5334 3.5168 3.5226 3.4782 3.5521 3.7754 3.9390 3.7719
2018 3.7540 3.7997 3.9489 4.0399 4.4808 4.5607 4.8999 6.5498 5.9902 5.4981 5.1570 5.2810
2019 5.2109	 5.3177	  5.6284  5.9563 5.8613 	5.7551 5.5227	 5.8140  5.6437 5.7083	 5.7403 5.9400 
2020 5.9726 6.2259 6.5696 6.9719 6.8138 6.8432 6.9372 7.3261 7.7522 8.3082 7.7892 7.4194
2021 7.3216 7.3708 8.3258 8.2311



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

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

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

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

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

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

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

2005 -0,41 0,11 1,26 1,21 0,2 -0,48 -0,74 1,04 0,78 0,68 -0,95 -0,04
2006 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12
2007 -0,05 0,95 0,097 0,8 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15
2008 0,42 2,56 3,17 4,5 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,9 0,57 -0,03 -3,54
2009 0,23 1,17 0,29 0,65 -0,05 0,94 -0,71 0,42 0,62 0,28 1,29 0,66
2010 0,58 1,66 1,94 2,35 -1,15 -0,50 -0,16 1,15 0,51 0,51 1,21 1,31
2011 2,36 1,72 1,22 0,61 0,15 0,01 -0,03 1,76 1,55 1,66 0,65 1,0
2012 0,38 -0,09 0,36 0,08 0,53 -1,49 -0,31 0,26 1,03 0,17 1,66 -0,12
2013 0,18 -0,13 0,81 -0,51 1,00 1,46 0,99 0,04 0,88 0,69 0,62 1,11
2014 3,32 1,38 0,74 0,09 -0,52 0,06 0,73 0,42 0,85 0,92 0,79 -0,76
2015 0,33 1,20 1,05 1.43 1.11 0.25 -0.32 0.98 1.53 -0.20 -1.42 -0.33
2016 1.82 -0,02 -0.04 0.78 1.48 0.47 1.16 0.29 0.18 1.44 0.52 1.64
2017 3.98 1.26 1.04 0.76 0.52 0.07 0.72 0.85 0.24 1.71 2.02 1.37
2018 0.99 2.68 1.54 2.60 3.79 3.03 1.77 6.60 10.88 0.91 -2.53 -2.22
2019 0.45 0.09 1.58 2.98 2.67 0.09 -0.99 -0.59 0.13 0.17 -0.08 0.69
2020 1.84 0.48 0.87 1.28 1.54 0.69 1.02 2.35 2.65 3.55 4.08 2.36
2021 2.66 1.22 4.13 4.34

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

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1996 8,3 4,5 5,6 6,7 4,5 2,5 2,1 4,8 6,1 6,5 5,2 3,4
1997 5,9 5,7 5,4 6,6 4,7 2,9 6,3 6,2 7,3 8,3 6,6 5,1
1998 7,2 4,4 4,3 4,7 3,5 2,4 3,4 4 6,7 6,1 4,3 3,3
1999 4,8 3,2 4,1 4,9 2,9 3,3 3,8 4,2 6 6,3 4,2 5,9
2000 4,9 3,7 2,9 2,3 2,2 0,7 2,2 2,2 3,1 3,1 3,7 2,5
2001 2,5 1,8 6,1 10,3 5,1 3,1 2,4 2,9 5,9 6,1 4,2 3,2
2002 5,3 1,8 1,2 2,1 0,6 0,6 1,4 2,2 3,5 3,3 2,9 1,6
2003 2,6 2,3 3,1 2,1 1,6 -0,2 -0,4 0,2 1,9 1,4 1,6 0,9
2004 0,66 0,52 0,96 0,49 0,44 -0,14 0,47 0,77 0,94 2,24 1,32 0,32
2005 0,55 0,02 0,26 0,71 0,92 0,1 -0,57 0,85 1,02 1,79 1,4 0,42
2006 0,75 0,22 0,27 1,34 1,88 0,34 0,85 -0,44 1,29 1,27 1,29 0,23
2007 1 0,43 0,92 1,21 0,5 -0,24 -0,73 0,02 1,03 1,81 1,95 0,22
2008 0,8 1,29 0,96 1,68 1,49 -0,36 0,58 -0,24 0,45 2,6 0,83 -0,41
2009 0,29 -0,34 1,1 0,02 0,64 0,11 0,25 -0,3 0,39 2,41 1,27 0,53
2010 1,85 1,45 0,58 0,6 -0,56 -0,36 -0,48 0,40 1,23 1,23 1,83 -0,3
2011 0,41 0,73 0,42 0,87 2,42 -1,43 -0,41 0,73 0,75 3,27 1,73 0,58
2012 0,56 0,56 0,41 1,52 -0,21 -0,90 -0,23 0,56 1,03 1,96 0,38 0,38
2013 1,65 0,30 0,66 0,42 0,15 0,78 0,31 -0,10 0,77 1,80 0,01 0,46
2014 1,72 0,43 1,13 1,34 0,40 0,31 0,45 0,09 0,14 1,90 0,18 -0,44
2015 1,10 0,71 1.19 1.63 0.56 -0.51 0.09 0.04 0.89 1.55 0.67 0.21
2016 1.82 -0,02 -0.04 0.78 1.48 0.47 1.16 0.29 0.18 1.44 0.52 1.64
2017 2.46 0.81 1.02 1.31 0.45 -0.27 0.15 0.52 0.65 2.08 1.49 0.69
2018 1.02 0.73 0.99 1.87 1.62 2.61 0.55 2.30 6.30 2.67 -1.44 -0.40
2019 1.06 0.16 1.03 1.69 0.95 0.03 1.36 0.86 0.99 2.00 0.38 0.74
2020 1.35 0.35 0.57 0.85 1.36 1.13 0.58 0.86 0.97 2.13 2.30 1.25
2021 1.68 0.91 1.08 1.68

 80    GLOBAL SANAYİCİ MAYIS-HAZİRAN 2021

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

(2005 yılından itibaren üretici fiyat artışlarını göstermektedir.)

Kaynak: TUİK
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www.sanayicidergisi.com

DOSYA/AFRİKA
KARA KITA AFRİKA’DA 
SÜPER GÜÇLERİN YARIŞI

TÜÇSİAD BAŞKANI:
ÇİN’DE TİCARETE YERLİ  
BİR PARTNERLE BAŞLAYIN

BİZİM İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ 
HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR

7. GÜLEN YÜZLER 
PİKNİĞİNDE ENGELLİLER 

DOYASIYA EĞLENDİ
PROF. DR. CILIZ: BİLİŞİM 

SEKTÖRÜ 
69.4 MİLYAR TL 
BÜYÜKLÜĞE 
ULAŞTI

BİLİŞİM 
VADİSİ’NİN 
TEMELİ 
GEBZE’DE 
ATILDI

TEKİRDAĞ VALİSİ: 
ÇOSB HER YÖNÜYLE 
ÖRNEK BİR OSB

‘ÇTSO ve ÇOSB BİR 
ELMANIN İKİ YARISIDIR

‘KARNENİ 
GÖSTER 

KİTABINI AL’ 
KAMPANYASI

GÜN GÜN  
YURTİÇİ VE YURTDIŞI 

FUAR TAKVİMİ

Kümelenme 
küresel 
rekabette güç 
kazandıracak

ÇOSB’den 
en büyükler 
listesine 

 rma girdi

Sanayi Bölgeleri Müdürü: 1  Büyük İhracatçı’

İÇ
İM

İZ
DE

N 
Bİ

Rİ

ÇERKEZKÖY OSB’DE 
S İ LER E İ

ÇOSB’nin 13’üncü 
Olağan Genel 
Kurulu’nda 
Eyüp Sözdinler 
başkanlığındaki liste 
oybirliğiyle seçildi.

www.sanayicidergisi.com

EDA KARADAĞ:
FED FAİZİ ARTIRIRSA 
İŞLER DEĞİŞEBİLİR  

HAYRETTİN KAPLAN:
KREDİLERİMİZDEN 7 BİN
520 FİRMA YARARLANDI

İŞ BANKASI 15 
BİNİNCİ SATRANÇ 

SINIFINI AÇTI

57. ALAY TİYATRO 
OYUNU ÇOSB’DE 

SAHNELENDİ

KalDer’İN
YENİ 
BAŞKANI 
YILMAZ
BAYRAKTAR

TÜKETİCİNİN 
SEÇTİĞİ 
ÜRÜNÜ 

TÜKETİCİYE 
SUNUYOR

GÜN GÜN 
YURTİÇİ VE YURTDIŞI 

FUAR TAKVİMİ

Prof. Dr. Taner Berksoy:TOBB Başkanı isarcıklıoğlu

EG TİF F İ  
T LEBİ 
CANLANDIRMAYA 
Ç Ü  OL

TÜRKİ E B  L 
Ü E ’E K  

BİR BÜ Ü E 
GERÇEKLE TİRİR

GYİAD:
GAYRİMENKULLERİNİZİ 
FONDA DEĞERLENDİRİN 

asal düzenleme, teşvik ve desteklerle Sanayi 4. ’ın altyapısını 
hazırlayan Sanayi Bakanı Fikri şık, bu değişimin öncüsü lmanya’ya 

çıkarma yaptı. Bu kez değişimleri tribünden izlememeliyiz’ dedi  

Prof. r. Fırat 
ve r. Temiroğlu 
Sanayi 4. ’ı yazdı Türkiye 

Sanayi 4. ’a 
odaklandı

TMB
HEDEFTE

İKİ YENİ 
YATIRIM 

BÖLGESİ VAR

ÇOSB YÖNETİMİNE 
OYBİRLİĞİYLE GENEL 
KURUL DESTEĞİ

14. GENEL 
KURUL
YAPILDI

ÇOSB önetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler

Sözdinler, B, vrupa eşil nlaşması’yla  karbon emisyonlarını 
indirmek üzere diğer uluslararası ortaklarının da aynı hede ere 
sahip olmasını şart koşuyor. İhracatının yüzde ’sini vrupa 
ülkelerine yapan şirketlerimizin yeşil dönüşümünü hızlandırması 
gerekiyor. ÇOSB, bünyesindeki rmalara yenilenebilir kaynaklardan 
üretilen ener iyi kullanma imkanı sunmaya hazırlanıyor  dedi. 

PANDEMİ 
YILI BORSA 
İSTANBUL’A 

YARADI: HALKA 
AÇILMALAR 

REKOR TALEP 
GÖRÜYOR

YENİ YASAYLA 
TASARRUF 

FİNANSMAN 
ŞİRKETLERİ 

DENETİM  
ALTINA  

ALINACAK 

ÇOSB, yeşil 
ener iyle 
üretimde 
örnek olacak

www.sanayicidergisi.com.tr

MART-NİSAN 2021 YIL 12 SAYI 102EKONOMİ VE İŞ DÜNYASI DERGİSİ

GÜN GÜN  YURTİÇİ  VE YURTDIŞI FUAR 
TAKVİMİ






