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Pandemi bütün yıla damgasını vurdu
mucizeler yaratmaya devam edeceğiz

ünyayı pençesi altına alan Kovid-19
pandemisiyle mücadelede bahar aylarında
çok başarılı olmuştuk. Hepimizin içine
çöken korku, bizi ciddi, kararlı, tedbirli davranmaya
itmişti. Vaka ve ölüm sayıları önce tırmandı ve
uygun önlemlerle başarılı biçimde geriledi.
Ondan sonra geldi rehavet ve yaz ayları.
Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada…
Ekim ayına kadar herkes çılgın, dopdolu, kol
kola, el ele, yanak yanağa tatillerin tadını çıkardı.
“Pandemi bir yere gitmedi, aynen duruyor,
böyle olursa sonbaharda patlar” diye
çığlık atanların sesleri, zor koşullar altında
çalışan sağlıkçıların uyarıları duyulmadı.
Ekim, Kasım, Aralık aylarında her gün
onbinlerce vaka, yüzlerce ölüm olayı
gerçekleşti. Dünyanın kimi ülkelerinde
vakalar milyonları, ölümler yüzbinleri buldu.
İSO Türkiye İmalat Sanayi PMI verilerini
pandeminin özetlediğimiz seyriyle karşılaştırdık.
Türkiye’de ilk hastalıkların görüldüğü Şubat
ayında 52.4 olan endeksin Nisan ayında 33.4 gibi
inanılmaz düzeye gerilediğini gördük. Haziran’da
yeniden 50’nin üstüne çıkıp Temmuz’da 56.9 ile
rekor kırdı. O günden bu yana sürekli düşüşte.
2020’nin son ayına ilişkin veri 50.8 olarak açıklandı.
Demek ki salgının büyümesiyle üretimin
küçülmesi arasında doğrudan bir ilişki var.
Salgına karşı mecburen yürürlüğe sokulan
kısıtlamalar, hem üretimi hem de yeni siparişleri
düşürüyor. Tedarikte ciddi aksamalar oluyor,
firmalarımız ihtiyaç duyduğu malzemeleri
kolayca temin edemiyorlar. Bunlar da
zincirleme olumsuzluklar yaratıyor. İhracat
pazarlarından gelen siparişler de azalıyor.

Yine de sanayicilerimiz her fırsatta
vurguladığımız gibi ülkeyi sırtlarında
taşımaya devam ediyorlar. Türk imalatçıları
üretimi desteklemek amacıyla hem çalışan
sayısını hem de satın alma faaliyetlerini artırdı.
İstihdam üst üste yedinci ay artış gösterdi.
Ancak kurdaki büyük tırmanış, TL’nin
zayıflığı ürün maliyet fiyatlarında hızlı artışa
neden oldu. Enflasyon tartışmaları tüketici
fiyatları üzerinden olsa da Üretici Fiyatlarında
yıllık yüzde 25.5 artış olduğunu belirtmek isterim.
Kısacası pandemiyle ilgili kaygıların bitmesi bir
yana zaman zaman büyüdüğü, yüksek enflasyon
ve yüksek faizlerle birlikte olacağımız yeni bir
yıla başlıyoruz. Sanıyorum yılın ilk yarısında bir
yandan sorunlarla uğraşırken diğer yandan üretim
ve ihracat mucizeleri yaratmaya çalışacağız.
Yine de inanıyorum ki bu zor günler de sonunda
geride kalacak ve yine kazanan biz, ülkemiz ve
insanlarımız olacak. Karamsarlığa yer yok. Bir
yazarımızın yaygın deyişiyle ‘enseyi karartmayalım’.
Salgını önlemek amacıyla birkaç ülkeden
ithal aşı getirilirken yerli aşı çalışmalarının yılın
ikinci çeyreğinde milletin kullanımına sunulacağı
açıklanıyor. Kovid-19’a karşı geliştirilen yerli
aşının ilk üretileceği üretim bölgesi ÇOSB
olacak. Katılımcımız Koçak Farma, Erciyes
Üniversitesi’nin geliştirdiği aşıyı ürettiği gibi
kendi geliştirdiği aşıyı da üretmeye hazırlanıyor.
Salgını önleyecek yaygın aşılamanın başlamasını
sabırsızlıkla bekliyoruz. Dergimize yaptığım
açıklamada belirttiğim gibi “2021 tüm sorunların
bittiği güzel bir dönemin başlangıcı olsun.”
Sevgili sanayici dostlarıma yeni bir yıla başlarken sağlıklı, mutlu, huzurlu, aydınlık günler dilerim.
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EDİTÖRDEN

ARİF ESEN
Genel Yayın Müdürü

G

2020 değerlendirmeleri
ve 2021’e ilişkin öngörüler

lobal Sanayici derginizin 101.
sayısında geniş bir pandemi
dosyasıyla karşınızdayız. Tüm
dünyayı kasıp kavuran Kovid-19’a karşı
aşılama çalışmaları başlamış durumda.
Türkiye’ye ne kadar aşı ithal edilecek?
Hangi ülkelerle anlaşma yapıldı? Yerli
üretimde hangi noktaya geldik? Bulaşıcı
Hastalıkları Önleme Derneği Başkanı Prof.
Dr. Şükran Köse, aşı karşıtlarına hangi
uyarıları yaptı? Kovid-19 ortamında iş
sürekliliği ve kriz yönetimi için neler
yapmak gerekiyor? İstanbul Barosu
Sağlık Hukuku Merkezi’nden Av. Burcu
Öztoprak Sulu, aşılamanın hukuki cephesini
irdeledi. Tümü ‘Pandemi Dosyası’nda.
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Sözdinler 2020’yi değerlendirdi ve
2021 beklentilerini dergimize dile getirdi.
Sözdinler, “2021, tüm sorunların bittiği güzel
bir dönemin başlangıcı olsun” dedi. Prof.
Dr. Erhan Aslanoğlu geçen yılı ve 2021
öngörülerini Global Sanayici Yazı İşleri
Müdürü Giray Duda’ya anlattı. Aslanoğlu, “Bu
yılın ikinci çeyreğinde toparlanma bekliyorum”
dedi. Yine genel bir ekonomik değerlendirme
yapan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Zeynep Ökten, “2020’de üretim
kapasitemiz ve girişimciliğimiz farkını
ortaya koydu” dedi. Ökten, zorluklar
ve kriz karşısında sanayi ve ihracatın
direncine dikkat çekti. Detaylar dergimizde.
TİM, 2020 yılı ihracatını açıkladı. Pandemiye rağmen 2020 ihracatı 169.5 milyar
dolar olarak gerçekleşti. 2020’de hangi

sektör ne kadar ihracat yaptı? TÜİK, yıllık
enflasyon oranlarını açıkladı. Asgari ücret
ne kadar oldu? Ayrıntılar sayfalarımızda.
Türkiye ile Avrupa Birliği’nden ayrılan
Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret
Anlaşması imzalandı. Anlaşma ne getiriyor,
kapsamı ne? Anlaşma için kim, ne dedi?
Dış Ticarete Yön Verenler Derneği
Başkanı Dr. Hakan Çınar, hava, deniz,
kara ve demiryoluyla yapılan ihracatta
karşılaşan sorunları anlattı ve çözüm
yollarını gösterdi. Çınar, “Çin’in
demiryoluyla Avrupa’ya hızlı ulaşımı
Türkiye’nin ihracatını olumsuz etkiler” dedi.
GYODER Başkan Yardımcısı konut
değerleme uzmanı Neşecan Çekici,
Türkiye’deki eski konut stoklarının
sıkıntılı olduğunun altını çizerek, “Başta
İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyük kentsel
dönüşümlere gidilmelidir” dedi. Çekici,
gayrimenkul sektörünü ve satışları anlattı.
Bu sayımızda ’İçimizden Biri’ köşemizde
MGT Filtre San. ve Tic. A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Töngüt’ü
ağırladık. Töngüt, “MGT Filtre olarak beş
kıtada 72 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.
GF Hakan Plastik Türkiye ve
Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan
Besler, grup olarak büyüme planlarını
açıkladı: GF Hakan Plastik’in
hedefi 2021’de yüzde 20 büyümek.
Yazarlarımız Vahap Munyar, Celal Toprak
ve Dr. Ahmet Temiroğlu bu sayımızda
da özgün analiz ve değerlendirmeleriyle
bizimle. Herkese sağlık bir yaşam dilerim.
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HABER

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler:

2021, tüm sorunların bittiği güzel
bir dönemin başlangıcı olsun
Sözdinler, “Bölgemizin sorunları ülkemiz sanayisinin sorunlarından farklı değil. Özellikle
son dönemde, COVID-19 pandemisi tüm dünya ve ülkemiz gibi Bölgemizi de etkilemiştir.
Başından itibaren daralan pazar, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, alınan
tedbirlerle ilgili kısıtlamalar ve finansal kaynaklara erişimin zorluğu sanayicilerimizi de
etkilemektedir. Her şeye rağmen, Çerkezköy OSB içindeki tüm katılımcılarımız daha çok
üretmek için canla başla çalışıyorlar. 2021 yılının, başta pandemi olmak üzere, ülkemizin
tüm sorunlarını bitirecek güzel bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ç

erkezköy Organize Sanayi
Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu
Başkanı Eyüp Sözdinler 2020 yılını
değerlendirdi ve 2021’den beklentilerini anlattı. Sözdinler’in değerlendirme ve beklentileri şöyle:
Trakya’da sanayileşmenin ilk
ayağı olan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) aynı zamanda
Türkiye’nin de en büyük, düzenli
Organize Sanayi Bölgelerinin
başında gelir. Kendisiyle birlikte
çevresinin de büyümesine katkı
sağlayan ÇOSB, bugün geldiği
noktada yenilikçi, örnek ve öncü
olmaya devam etmektedir.
Batıda 19’uncu yüzyılda kentten
uydu bölgelerine kayan sanayinin
bu süreci, ülkemizde 1970’li yıllara
dayanır. ÇOSB de bu yönelmeden
yola çıkılarak bir sanayi üssü olmuştur. Bugün,
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) olarak; ülkemizin
tekstilden gıdaya, ilaçtan elektroniğe, kimyadan plastiğe
270 önemli reel sektör üreticisinin bulunduğu
1.273 hektarlık alanımızda, 77.000 kişiye istihdam sağlıyor
ve ülke ekonomisine 21 milyar dolarlık yıllık ciro sağlıyoruz.

► ekonomİye 21 mİlyar dolar yıllık cİro ve
3.6 mİlyar dolar da İhracat katkısı YAPIYORUZ
Bölgemizdeki 270 fabrikada, yıllık toplam 1.563 milyar
kwh elektrik, 223 milyon sm3 doğalgaz tüketimi yapılmakta
olup, yukarıda bahsedildiği gibi ekonomiye 21 milyar dolar
yıllık ciro ve 3.6 milyar dolar da ihracat katkısı sağlanmaktadır.
Bölgemiz işletmelerine ihtiyaç duydukları kapsamlı ve
sürdürülebilir teknik altyapı hizmetlerini 7/24 sağlama gayreti
içerisindeyiz. Ancak hızla ilerleyen trende paralel olarak, bu
hizmetler dışında firmalarımızın gelişen teknolojiye ayak
uydurabilmeleri, nitelikli iş gücü ve ara eleman ihtiyacına
çözüm üretebilmek ve ulusal-uluslararası platformda
rekabetçiliklerini geliştirebilmeleri yönündeki ihtiyaçlarını
da dikkate alarak, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi,
Kreş ve Gündüz Bakımevimizi, İstihdam Büromuzu, Ticaret
Bloklarımızı, Konferans Salonumuzu hizmete aldık.
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ÇOSB Yönetim
Kurulu Başkanı
Eyüp Sözdinler.

Bugün geldiğimiz noktada, yenilikçiliğin ihtiyaç değil
zorunluluk haline geldiğini görüyoruz. Bu anlamda 2011 yılında
projelendirilen ve 2015 yılında uygulamaya alınan fiber optik
altyapı ile verilerin toplandığı ve katılımcılarımıza anlık enerji
tüketim verilerini sunan SCADA sistemimiz, ülkemizin en
önemli ve örnek çalışmalarından birisidir. Sistemden elde edilen
verileri kullanıcılarımızın daha fonksiyonel yorumlayabilmeleri
ve kullanılabilecek bir bilgiye dönüştürülebilmesi
amacıyla, Big data ve yapay zeka bağlamında gelişmiş ve
örnek bir proje için kolları sıvamış bulunuyoruz.

► KATILIMCILAR KARBON AYAK İZİNİ ÖLÇEBİLECEK
Önümüzdeki günlerde takibi zorunluluk haline gelecek
olan, ÇOSB Bölge Müdürlüğü olarak 2016 yılından bu yana
ölçümünü yaptığımız karbon ayak izi çalışmalarımıza devam
ettiğimizi ve katılımcılarımıza da kendi kurumsal karbon ayak izi
hesaplamalarını yapabilecekleri bir sistem kurulumu konusunda
da, proje geliştirme aşamasında olduğumuzu belirtmek isterim.
Ülkemizin en önemli üretim alanlarından biri olan ÇOSB’de
gönüllü çalışanlarımızdan oluşturduğumuz “Dijital Dönüşüm
Atölyesi”nde yaptığımız beyin fırtınalarıyla gerek kurumsal
anlamda Bölge Müdürlüğümüzün, gerekse firmalarımızın
gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz.

HABER
Sonuç olarak; katılımcılarımıza sağladığımız
hizmetler kapsamında, yeni yatırımcı ve girişimciler
açısından tercih edilen bir Organize Sanayi Bölgesi
haline geldiğimizi ve hali hazırda alan bazında
doluluk oranımızın yüzde 96 olduğunu özellikle
ifade etmek isterim. Diğer taraftan coğrafi olarak
İstanbul’a ve Avrupa’ya olan yakınlığı, yine
bu nedenlerle nitelikli işgücüne kolay erişim
sağlanması, hava, deniz, demiryolu ve karayolu
açısından ulaşımın kolay olması da yatırımcılar
açısından tercih edilme sebeplerindendir.

► COVID-19 SÜRECİNDE NELER YAPTIK?
Bu arada Covid-19’un etkisini göstermeye
başladığı Mart 2020’den bu yana ülkemizi etkileyen
koronavirüs maalesef bölgemizi de olumsuz yönde
etkiledi. 2020 Mart ayı sonlarında mevcut 270 fabrikamızın
birçoğu üretimine ara vermek zorunda kalmış, enerji
tüketiminde yüzde 34’lük bir düşüş yaşanmıştı. Nisan ve Mayıs
aylarında yüzde 50’ye kadar enerji tüketimlerimiz düşmüştü.
Haziran ayından itibaren tekrar artmaya başlayan enerji
tüketimlerimiz, Temmuz ayı başlarında tamamen Mart ayı
öncesi yani koronavirüs öncesi rakamlarımıza tekrar yükseldi
ve rutin üretime bağlı, enerji tüketimlerimiz de normale
döndü. Firmalarımızın üretim kapasitesi yüzde 98 civarlarında
devam etmektedir. Bu oranı elektrik ve doğalgaz tüketim
oranlarına baktığımızda görmekteyiz. Bu zorlu süreçleri kamu
kurum ve kuruluşlarımızın, OSB olarak bizim ve katılımcı
firmalarımızın aldığı tedbirlerle başarıyla yönettik.

► COVID-19’A KARŞI ÜRETİM SEFERBERLİĞİ
Bu süreçlerde bölge firmalarımızın koronavirüsle mücadelede
ortaya koydukları tavır ise bizi gururlandırdı. Birçok defa dile
getirdiğimiz üzere, pandemi başlangıcında tüm ülkenin takip
ettiği solunum cihazı Bölgemizde üretildi. İlaç sektörü başta
olmak üzere, pek çok firmamız, pandemiyle ilgili ihtiyaçları
görüp hızlı bir adaptasyon sağlayarak destek verdiler ve vermeye
de devam ediyorlar. Aynı şekilde yine bölgemiz firmalarımızdan
biri aşı konusunda da çalışmalarını sürdürmektedir. Pandemi her
ne kadar öncelikleri değiştirse de bizim sanayiciler olarak elbette
ki önceliğimiz üretim ve istihdam düzleminde ekonomi ve finans
kaynaklı olgulara odaklanmaktır. Bu gerçekten hareketle küresel
salgın altında sağlığımız ve güvenliğimizden feragat etmeden
yaşamı sürdürmeyi, istihdamın sürekliliğini, üretimi, ihracatı
ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmeliyiz.

► PROJELERİMİZ VE
YATIRIMLARIMIZ
Rutin olarak verdiğimiz
hizmetlerin yanında, bulunduğumuz
bölgenin eğitim, sosyal ve kültürel
alanlarında da katkılar sunuyoruz.
Bu konularda başladığımız ve
başlayacağımız projelerimizle ilgili
şunları söylemek isterim:
● Trakya Kalkınma Ajansı ile
birlikte yürüttüğümüz Sanayide
Dijital Dönüşüm Eğitim ve
Danışmanlık Projesi kapsamında
Özel ÇOSB MTAL bünyesinde
oluşturulan laboratuvar ve eğitim
planlarıyla hem öğrencilerimize
hem de sanayicilerimize Endüstri

4.0 bileşenlerinin üretimdeki uygulamalarının tanıtılması
hedeflenmektedir. Aynı proje bünyesinde 100 sanayi
kuruluşumuzun dijitalleşme olgunluk seviyesinin ortaya
çıkartılmasını sağlayacağız.
● Bölgemizin idari olarak bağlı olduğu ve Bölgemiz
çalışanlarının yoğun olarak ikamet ettiği iki ilçeden biri olan
Kapaklı’da 100 yataklı modern bir hastane yapıyoruz. Kısa
sürede bitirip teslim etmeyi planlıyoruz.
● Çok önem verdiğimiz bir başka projemizin de hayata
geçmesi için gün sayıyoruz. ÇOSB Zihinsel Engelliler Korumalı
Atölye ve Yaşam Merkezi (ZEKA) dediğimiz bu projemiz
zihinsel engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu projenin
inşaatına Covid-19 sürecinde dahi ara vermedik ve çalışmaya
devam ettik. Burada bulunan 12 adet atölyenin her biri bir
fabrikaya bağlı olacak, atölyede çalışacak hafif zihinsel engelli
çocuklarımız el becerileri ile güzel şeyler üretip, hem maddi
gelir elde edecek hem de sosyalleşecekler.
● Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir baraj projemiz
var: Barajımızı hayata geçirirsek hem su temini konusunda
rahatlayacak hem de Türkiye’de barajı olan ilk OSB olacağız.
● Veri iletişimi konusunda Data Center projesi
hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu proje tamamlandığında
katılımcılarımıza internet, kablolu telefon, sunucu kiralama ve
barındırma gibi konularında ciddi hizmetler sağlayacağız.
● ÇOSB olarak bir Meslek Yüksek Okulu veya Enstitü
kurmak konusunda da çalışıyoruz.
● Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yetkilendirilmiş
Belgelendirme Kuruluşu olma konusundaki süreçlerimizi,
almaya hak kazandığımız AB hibe desteğiyle birlikte başlatmış
bulunuyoruz. Ar-Ge
ve inovasyona dayalı
katma değeri yüksek,
rekabetçi ürünlerin
üretilebilmesi için
sanayicilerin bakış açısını
geliştirecek, akademik
bilgiye ulaşabilecekleri,
proje yapma kapasitesini
geliştirebilecek, yenilik
merkezi ve benzeri
projeleri geliştiriyoruz.
Yakın yerleşim alanlarında yaşayanlara, bölgemiz
firmalarında çalışanlara
ve çocuklarına yönelik
sosyal-kültürel gelişmelerini destekleyici sosyal ve

ĺ
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kültür çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz. Pandemi
sürecinde bu etkinliklerimize ara vermek zorunda kalsak
da, pandemiden sonra aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

► Tekİrdağ’daKİ 50 Ar-Ge merkezİnİn 25’İ ÇOSB’dE
Ülkemizin gelişmesi açısından her geçen gün daha
önemli olan Ar-Ge ve İnovasyon, Tasarım Merkezlerinin bölgemizde de çok sayıda bulunduğunu belirtmek
isterim. Muhtelif zamanlarda da ifade ettiğimiz üzere,
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) olarak ekonomik büyüme ve kalkınma performansımızı etkileyen
en önemli faktörün Ar-Ge ve yenilik olduğunu biliyoruz.
ÇOSB yönetimi olarak, gerek yeni Ar-Ge Merkezlerimiz ve Tasarım Merkezlerimizin kurulması ve gerekse
Endüstri 4.0 olarak tanımlanan dönüşümü desteklediğimizi buradan bir kez daha belirtmek isterim.
Herkesin bildiği gibi, bölgemiz, aynı zamanda
önemli bir Ar-Ge ve İnovasyon merkezidir. Bölgemizde
1300’ü aşkın Ar-Ge çalışanı, ÇOSB’deki firmalarımızda çok
sayıda patent ve faydalı buluşa imza atmıştır. Kısacası gerçek
inovasyon için yeterli insan kaynağı ÇOSB katılımcılarımızda
mevcuttur. Ancak dünyadaki gelişmelere paralel olarak, bu
nitelikli personelin sayılarının ve kapasitelerinin de arttırılması
gerektiğini biliyoruz. Bu yaklaşımla şirketlerimizin her zaman
önde olacağına inanıyoruz. Tekirdağ’da kurulu toplam
50 Ar-Ge merkezinin 25’i, 16 tasarım merkezinin 5’i
ÇOSB’dedir. Bölgemizdeki işletmelerin son yıllarda
Ar-Ge veya tasarım merkezi kurma yönündeki eğilimlerine
bakarak 2021 yılında bu sayının artacağını tahmin ediyoruz.

► NELER YAPILMALI?
Tüm bunlarla birlikte ülkenin genel sorunlarıyla ilgili de
birkaç şey söylemek gerekirse, ülkemizde tüm sektörlerdeki
firmalarımızın doğru ve gerçek kapasitesini ortaya koyacak
şekilde envanter çalışmaları yapılarak, girişimcilere de

fırsatlar tanıyacak, ortak çalışma modellerinin oluşturulması
gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde uygulamaya alınan
ilçe bazlı teşvik uygulamasının yerinde bir çalışma
olduğunu görüyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı üretimin
teşvik edilmesi noktasında, somut projeler üretilmesine
daha fazla destek verilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak; Bölgemizin sorunları aslında
ülkemiz sanayisinin sorunlarından farklı değil.
Özellikle son dönemde, COVID-19 pandemisi tüm dünya
ve ülkemiz gibi Bölgemizi de etkilemiştir. Başından itibaren
daralan pazar, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar,
alınan tedbirlerle ilgili kısıtlamalar ve finansal kaynaklara
erişimin zorluğu sanayicilerimizi de etkilemektedir.
Her şeye rağmen, Çerkezköy OSB içindeki tüm katılımcılarımız daha çok üretmek için canla başla çalışıyorlar. 2021 yılının,
başta pandemi olmak üzere, ülkemizin tüm sorunlarını bitirecek
güzel bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. ●

Bakan Varank’tan ÇOSB’ye ziyaret

B

ir dizi ziyaret için Tekirdağ’a gelen Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, ÇOSB’de faaliyet gösteren Rebul
Kozmetik firmasında da incelemelerde bulundu. Bakan
Varank’ı burada, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban,
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ÇOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Eyüp Sözdinler ve protokol üyeleri karşıladı.
Fabrika ziyaretinin ardından Çerkezköy Organize Sanayi
8 GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2021

Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü’ne gelen Bakan Varank, Ergene Derin
Deşarj toplantısına katıldı. Toplantı sonrası ÇOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler tarafından Bakan Varank’a,
Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri
tarafından örülen fotoğrafı takdim edildi. Konuyla ilgili bir
açıklama yapan ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler,
oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

HABER

ÇOSB, fidan dikim kampanyasına
350 fıstık çamı dikimiyle destek oldu

11

Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
nedeniyle ülke genelinde düzenlenen
fidan dikimi etkinliği kapsamında, Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi’nde de (ÇOSB) 350
adet fidan dikildi. ÇOSB ile Çerkezköy arasında
kalan ve ÇOSB’nin sağlık bandında bulunan
10 bin 600 metrekarelik alana 350 adet fıstık
çamı fidanı dikildi. Fidan dikim törenine;
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban,
ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan’ın
yanı sıra kamu kurum kuruluşları
müdürleriyle Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nin öğrencileri katıldı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan ÇOSB
Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan şunları
söyledi: “Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini
geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin
çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak,
toplumda çevre konusunda farkındalığı
artırmak maksadıyla T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü
tarafından toplumun bütün kesimlerinden
vatandaşlarımızın katılımlarıyla düzenlenen
etkinliğin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz.
Milli Ağaçlandırma Günü olan bu önemli
günde, biz de 350 adet fıstık çamını toprakla
buluşturduk. Bizim ağaçlandırmayla ilgili
çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil, bu tür
çalışmalarımızı sürdürülebilirlik anlayışıyla
sürekli olarak devam ettirmekteyiz.”
Geçen yıl da etkinlik çerçevesinde, ÇOSB’nin
sağlık bandında bulunan 30 bin metrekarelik
alana 1.111 adet fıstık çamı fidanı dikilmişti.

ÇOSB’de HES kodu
uygulaması başladı

C

OVID-19 önlemleri kapsamında Çerkezköy
OSB Bölge Müdürlüğü İdari Binamızın
girişlerinde HES Kodu kullanımı zorunlu hale
getirildi. HES Kodu SMS, E-Devlet ya da
HES Mobil Uygulaması ile alınabiliyor.

Çerkezköy Kaymakamı
Atilla Selami Abban

ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet
Özdoğan fidan dikerken.

ÇOSB firmaları Güvenli Üretim
Belgesi’ni almaya devam ediyor

Ç

erkezköy Organize Sanayi
Bölgesi’nde, Bölge Müdürlüğünün
yanı sıra pek çok katılımcı firma, TSE
tarafından verilen Güvenli Üretim
Belgesi’ni aldı. Bununla birlikte, çok
sayıda firmanın da başvurduğu ve
denetim süreçlerinin devam ettiği
öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda ondan
fazla firma Güvenli Üretim Belgesini
almıştı. ÇOSB’de bugün itibariyle
‘Güvenli Üretim Belgesi’ni yeni alan
firmaların listesi ise şu şekilde
oluştu: Atak Farma Kozmetik ve
Kimya San. Tic. A.Ş., Pharmactive
İlaç San. ve Tic. A.Ş.
GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2021
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İTHİB PLATİN ÖDÜL LİSTESİ

İTHİB’ten ÇOSB firmalarına
Platin ve Altın Ödüller
İ

stanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin (İTHİB) 2019 yılı ihracat listesinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nden
de (ÇOSB) çok sayıda firma Platin ve Altın
kategorilerinde yer almayı başardı.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri
İhracatçıları Birliği (İTHİB), 2019 yılında
başarılı ihracat gerçekleştiren 1091 ihracatçı
firmayı Platin, Altın, Gümüş, Bronz ve
Başarı olmak üzere 5 kategoride “İhracatın
Liderleri” ödül töreni ile ödüllendirdi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
(İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz şunları söyledi:
“Tekstil sektörümüzle gurur duyuyor, başa-

rılarının her geçen yıl katlanarak artmasını
diliyorum. 2019 yılında yaklaşık 10 milyar
dolar değerinde ihracat gerçekleştiren tekstil
ve hammaddeleri sektörü olarak Türkiye ekonomisinin geleceğine, yatırımlarımızla, istihdamımızla, katma değeri her geçen gün artan
ihracatımızla güvenimiz tamdır. Türkiye tekstil
ve hammaddeleri ihracatının yaklaşık yarısını
gerçekleştirerek Platin, Altın, Gümüş, Bronz
ve Başarı Kategorilerinde ödül almaya hak
kazanan üyelerimiz başta olmak üzere tüm
sektörümüzle gurur duyuyoruz, başarılarının
her geçen yıl katlanarak artmasını diliyorum.”
1091 ihracatçı arasında ÇOSB’nin gururu
olan firmalar tabloda gösterdiğimiz gibi.

SIRA

FİRMA İSMİ

19 Pelsan Teks. Ürün. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.
25 Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.
30 Türkmen Grup İth. İhr. Dış. Tic. A.Ş.
36 Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş.
İTHİB ALTIN ÖDÜL LİSTESİ
SIRA

FİRMA İSMİ

5 Emateks Boya Kimya Teks. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
10 Almodo Altunlar Teks. San. ve Tic. A.Ş.
13 Süedser Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
22 Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk A.Ş.
23 ATT Teks. San. ve Tic. A.Ş.
27 Almodo Altunlar Dış Tic. A.Ş.
41 Uğurteks Teks. Ürün. Tic. ve San. A.Ş.
56 Fil Man Made Teksnik Teks. San. ve Tic. A.Ş.
57 Fiberteks Nonwowens Tekstil Sanayi ve İhracat A.Ş.
63 Ordu Teks. Boya ve Apre Kasar San. Tic. A.Ş.

ÇOSB Kreşinden sağlık çalışanlarına büyük indirim

Ö

zel ÇOSB Kreş ve
Gündüz Bakımevi,
pandemi boyunca
koronavirüs cephesinde
adeta savaş veren sağlık
çalışanlarına büyük indirim
sağlayacak protokolü
Sağlık-Sen Tekirdağ İl
Temsilciliğiyle imzaladı.
İmza töreninde Özel ÇOSB
Kreş ve Gündüz Bakımevi
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Elay, Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz
Bakımevi Müdürü Eser Öztürk Yangöl, Sağlık-Sen Tekirdağ
İl Başkanı Hamza Öksüz, Sağlık-Sen Kapaklı Devlet
Hastanesi Temsilcisi Zeynep Demir Kırmaz ile Kapaklı
Devlet Hastanesi Müdürü Fatih Can Mert hazır bulundu.
Sağlık-Sen Tekirdağ İl Başkanı Hamza Öksüz, Özel ÇOSB
Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin verdiği desteğin kendilerini
çok mutlu ettiğini belirterek Kreş yönetimine tüm sağlık çalı10 GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2021

şanları adına teşekkür etti.
Kreş olarak aldıkları bu
kararın, sağlık çalışanlarının
yaptıklarının yanında hiçbir
şey olmadığını kaydeden
Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz
Bakımevi Yönetim Kurulu
Başkanı Fatih Elay, “Ben de
ilaç sektöründeyim. Sağlık
çalışanlarının bu süreçte
verdiği mücadele sadece
ülkemizde değil, tüm dünyada takdir topladı. Bizim yaptığımız
sizin yaptıklarınızın yanında küçücük bir katkı olarak kalıyor.
Tüm sağlık çalışanlarımıza bu süreçte verdikleri özveri ve
çalışma için teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da sürekli olarak sağlık çalışanlarımızın yanında
olmaya devam edeceğiz. Protokolümüz bir yıl boyunca geçerli
olacaktır. İndirimlerimiz mevcut kayıtlı olan sağlık çalışanlarına
ve yeni kayıt yaptıracaklara uygulanacaktır” şeklinde konuştu.
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Ö

‘Mesleğim Benimle Gücüm
Elimde’ projesi finale kaldı

zel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi başarılara doymuyor. Girdiği her
yarışmadan derecelerle dönen, Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi’nin (ÇOSB) yüz akı
olan okul, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK) tarafından gerçekleştirilen “Ortak
Yarınlar Birlikte Mümkün” proje yarışmasına,
“Mesleğim Benimle Gücüm Elimde” projesiyle
katılan, Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi finale kalarak büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye genelinde 128 projenin başvuru
yaptığı yarışmada Dijitalleşme Projesi Ödülleri
kategorisinde ilk 5’e kalan okulun başarısı ÇOSB
yönetiminin de göğsünü kabarttı. Finale kalanlar
için Covid-19’la mücadeleye özel dijital ödül
programı düzenlendi. Ödül töreninde proje
sahipleri video konferanslarla katılarak projelerini
anlattılar. Türkiye genelinde oldukça ilgiyle takip
edilen programda çeşitli mesajlar verildi.

►ÖZEL ÇOSB MTAL’NİN PROJESİNİN İÇERİĞİ
Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğretmenleri tarafından hazırlanan projenin
içeriği şu cümlelerle anlatıldı: Ülke ekonomisi
adına önem arz eden üretim faaliyetlerine,
mesleki eğitimin uygulama kısmına ara verilmesi Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
olarak her alanda destekçimiz Çerkezköy OSB
değerleri adına göz ardı edilemezdi. Buna bağlı
olarak ülkenin her alanda olumsuz etkilendiği
süreçte okullarda, işletmelerde gerçekleştirilen
mesleki eğitim, oryantasyon, staj ve üretim
alanlarındaki çalışmalarını uzaktan ve uygulamalı olarak ‘Birlikte Mümkün’ anlayışıyla
gerçekleştirdiğimiz projemizin, TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programında ‘Dijitalleşme Ödülleri’
kategorisinde 128 proje arasından ilk 5 proje ile
finale kalmanın haklı gururunu yaşamaktayız.
Covid-19 döneminde vakaların artışı sebebiyle, mesleki eğitimin ayrılmaz parçası olan
uygulamaya dayalı ve sanayinin olumsuz etkilenen üretim kısımları, projemiz kapsamında yer
almaktadır. Ülke ekonomisi için bu denli önem
arz eden mesleki eğitime ve üretime, bireylerin uzaktan erişimlerine ve sürece müdahil olmalarına imkan
sağlamaktır. Böylece Covid-19 salgınının mesleki eğitimde ve
sanayide yarattığı olumsuz etkileri en aza indirgemeyi hedeflemekteyiz. Mesleki eğitim alan bireyler, mesleki eğitim
veren kurumlar hedef kitlemiz içerisinde yer almaktadır. Bir ay
boyunca proje kapsamında eğitim öğretimde seyreltilmiş olarak
devam eden uzaktan eğitimin ‘uygulamalı uzaktan eğitim’
olarak tanımlanmasını sağladık. Mesleki ve Teknik eğitim; ülkelerin ekonomik kalkınması ve istihdam politikalarındaki etkisi
nedeniyle üzerinde yoğun çalışmaların ve tartışmaların yapıldığı

bir eğitim türüdür. Tüm bunlara rağmen ülke genelinde kalifiye
eleman ihtiyacının artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Ülke
ekonomisinin kalkınması adına önem arz eden mesleki eğitimin
uygulanması, sektörün üretim faaliyetlerinde iş profesyonellerinin cihazlara ulaşımı yeterince gerçekleştirilememiştir. Bu çalışmaların belirtilen sektör ve okullarda devam ettirmek amacıyla
yola çıkılmıştır. TİSK’in, ‘Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün, Ortak
Yarınlar Bizimle Mümkün’ sloganıyla her yıl gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında proje ödüllerini Covid-19
döneminde de devam ettirerek projemizi gerçekleştirirken bizleri yalnız bırakmadığı için kendilerine teşekkürlerimizi sunarız.”
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VAHAP MUNYAR

Yahu bu kadar ucuza fabrika olur mu,
işin içinde bir bit yeniği var
2

013 yılının ilk
yarısı… Avukatlar ve
danışmanlardan oluşan
ekip, o günlerde Polisan
Holding Yönetim Kurulu
Başkanvekilliği görevini
yürüten Emin Bitlis’e sordu:
- Yunanistan’da kimya
sektöründe faaliyet
gösteren bir fabrika var,
ilgilenir misiniz?
Emin Bitlis, fabrikanın
üretiminin ne olduğunu anlamaya çalıştı:
- Fabrika ne üretiyor?
Avukatlar yanıtladı:
- Pet şişelerin hammaddesi
“pet çip” için “granül” üretiyor.
Emin Bitlis, konuyu Polisan Kimya’nın
o dönemki Genel Müdürü Haluk Erşen’le
birlikte dinlemişti. Şu karara vardılar:
- Bu proses büyük ihtimalle bizimkine
benziyor. Kimya işi olduğuna göre bir bakalım.
Polisan’ın teknik ekibi Volos’a (Yunanistan)
gitti, fabrikayı inceledi, öyküsünü de öğrendi:
- Fabrika şu anda 13-14 yaşında. Coca-Cola,
o fabrikayı kendi ihtiyacı için kurmuş. 80 bin
ton kapasiteli bir fabrika. Fakat daha sonra bu
işte daha büyük olan, sırf bu işi yapan İspanyol
bir firmaya satmışlar. İspanyollar da bu işten
vazgeçince fabrikayı satmaya karar vermişler.
Polisan teknik ekibi, fabrikanın
tam kapalı olmadığını gördü:
- Satış sürecinde makinaların paslanmaması ve
devre dışı kalmaması için içeride 4 kişi tutmuşlar.
12 GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2021

Polisan Hellas fabrikasına
ziyarete giderken Vahap Munyar
ve rahmetli Necmettin Bitlis.

Üretim yapmıyorlar, asgari işler için gerekli yerlere
elektrik verip temizliğini yaparak işi götürüyorlar.
Teknik ekip ön inceleme sonrası detaylı çalışma
için yeniden Volos’a gitti. 6 aylık çalışma sonrası
sunulan rapor üzerine Emin Bitlis’te şu kanı oluştu:
- Biz bu işi yapabiliriz. Böylece yurt
dışında yeni bir ayağımız olur.
Globalleşme yolunda bir adım da sayılır.
Derken fabrikanın satış fiyatı konuşulmaya başlandı:
- 70 dönümlük arazinin 40 dönümüne
yapılmış bir fabrika. Yunanistan o sırada
krizde olduğu için pazarlık sırasında
fabrikanın fiyatı 7.5 milyon Euro’ya kadar indi.
Emin Bitlis ve ekibi, bir hesap yaptı:
- Bu fabrikayı yeniden kurmaya kalksak, 55-60

milyon Euro’ya mal olur. Fiyat oldukça ucuz.
Alım kararı netleşmeden önce Polisan Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis, Başkanvekili
Emin Bitlis ve Haluk Erşen, Volos’a gidip fabrikayı yeniden gezdi.
Fabrika turu sırasında Necmettin Bitlis, oğlu Emin Bitlis’e döndü:
- Yahu, bu fabrika bu kadar ucuza…
Bu işin içinde bir bit yeniği var.
Emin Bitlis, araştırmasından emin, babasını ikna etti:
- Vallahi kesinlikle yok baba…
Emin Bitlis, daha sonra adını Polisan Hellas yaptıkları
tesisin alım öyküsünü Necmettin Bitlis ve Polisan’ın
öyküsünü içeren, Nuri Çolakoğlu’nun yazdığı,
“Her Şey Hayal Etmekle Başlar” kitabında anlattı:
- İlk başta işi öğreninceye kadar belli kademeleri atladık,
belli zorlukları yaşadık ama bugün gayet güzel çalışıyor.
Emin Bitlis, anlatımında araya bir “fakat” koydu:
- Sonradan daha net gördük ki, araştırmış olmamıza rağmen
bunun hammaddesinde biz aslında dünya devlerine bağlıyız.
Polisan Hellas öyküsüne noktayı şu cümleyle koydu:
- Şu anda Yunanistan’ın en büyük su üreticilerine,
pazarın yüzde 70’ine malı halen biz tedarik ediyoruz.
55-60 milyon Euro’ya kurulabilecek bir fabrikanın,
7.5 milyon Euro’ya satın alınmasının öyküsü böyle.
“Her Şey Hayal Etmekle Başlar” kitabında
önemli dersler içeren çok sayıda öykü yer alıyor…

Yapma abi, tatil
yapmamakla övünme
TURİZM Yatırımcıları
Derneği’nin (TYD) önceki
başkanlarından Tavit
Köletavitoğlu, Polisan
Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Necmettin Bitlis’le
zaman zaman bir araya
gelip görüş alışverişinde
bulunuyordu.
Köletavitoğlu, Necmettin
Bitlis’le sohbetlerinden
edindiği gözlem ve izlenimlerini
“Her Şey Hayal Etmekle
Başlar” kitabında anlattı:
• Necmettin Abi tipi
patronlar etrafındakilere fazla
inisiyatif vermiyor, verirse de
sıkı tutuyor, verdiği yetkiyi
kendi kontrol becerisiyle
sınırlı tutuyor. Kendisinin
kontrol edebileceği
kadarının yetkisini veriyor.
• Necmettin Abi bana kaç

senedir tatil yapmadığından
bahsediyordu. Ben de ilk
başlarda kırmamak için,
“Haklısınız” falan diyordum.
• Daha sonraları, “Yapma
abi, gözünü seveyim, yapmadığın tatille övünme, yaptığın tatille övün. Çünkü, tatil yapmak
demek, gözün arkada kalmadan sistemin dışına çıkabilmektir” demeye başladım.
• Necmettin Abi, “Tatil
yapmıyor olmayla ilgili
övünmenin altında tatil
yapacak kadar sistemi
oluşturmamış olmanın
itirafı yatar” şeklindeki
cümlemi çok sevmişti.
• “Belki haklısın ama
yapması da o kadar
kolay değil” diye kendine
göre şakacı bir yolla
çıkmıştı işin içinden.

2021’de net asgari
ücret 2.825,90 TL oldu

1

Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli
olacak asgari ücret, brüt 3.577 Lira
50 Kuruş, net 2.825 Lira 90 Kuruş olarak
belirlendi. Evli ve eşi çalışmayan çalışanlar
için net asgari ücret, 2.879,57 TL olarak
belirlendi. Evli, eşi çalışmayan ve bir çocuklu
çalışan için 2.919,81 TL, evli, eşi çalışmayan
ve iki çocuklu çalışan için 2.960,06 TL, evli,
eşi çalışmayan ve üç çocuklu çalışan için ise
3.013,72 TL oldu. İşçi, işveren ve hükümet
temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit
Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgari
ücreti belirledi. İşçi kesimini Türk-İş’in,
işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ettiği
toplantıda, 2021’de geçerli olacak asgari ücret
rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından
açıklandı. Selçuk, “1 Ocak 2021 tarihinden
itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt
3.577 Lira 50 Kuruş, net 2.825 Lira 90 Kuruş
olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre
net asgari ücret 500 TL artmış, yüzde 21.56
oranında yükselmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Trans yağ oranı artık
yüzde 2’yi geçemeyecek

T

arım ve Orman Bakanlığı’nın gıdalardaki
trans yağ sınırlaması için hazırladığı
yönetmelik, 31 Aralık 2020 itibarıyla yürürlüğe
girdi. Artık Türkiye’de, hiçbir gıda ürününde
trans yağ oranı tüm dünyada güvenli kabul
edilen yüzde 2 oranını geçemeyecek. AB’de
yasal düzenlemenin 2021 Nisan ayında
yürürlüğe gireceğini belirten Mutfak Ürünleri
ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD)
Genel Koordinatörü ve Gıda Mühendisi Ebru
Akdağ, “Bu uygulamaya Avrupa Birliği’nden
3 ay önce geçilmesi hem yasal düzenlemeyi
yapan Bakanlığımızın hem de altyapıyı
daha öncesinde hazırlamış olan endüstrinin
ortak başarısıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün
kriterlerini başarıyla uygulayan ülkelerden
Türkiye, ‘en iyi örnekler’ arasında gösteriliyor.
Bu yasal düzenlemeyi en başından
bu yana gönülden destekliyoruz” dedi.
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Prof. Dr. Aslanoğlu: Hukuk,
yargı, eğitim, şeffaflık,
demokratikleşme gibi reform
gündemiyle ilgili ilerlemeye
ihtiyaç var. Çünkü piyasa
bunların olacağını da
fiyatlamanın içine soktu.
Yatırımcının ilgisini çekmek
açısından somut adımlar
atılması gerekiyor.
Türkiye’nin buna ihtiyacı var.
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Prof. Dr. Aslanoğlu 2020’yi değerlendirdi 2021 öngörülerini paylaştı

Bu yılın ikinci çeyreğinde
toparlanma bekliyorum

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “Tünelin ucunda
ışığın görünüyor olması piyasaları ayakta
tutuyor. Bol para, likidite ve bu iş bitecek
senaryosu. Yoksa bu borçların ödenmesi
çok daha ön planda olacak. 2020’yi bu
şekilde tamamlıyoruz. 2021’in MayısHaziran aylarında bir toparlanma olacak
beklentisiyle yeni yıla başlıyoruz” dedi.
GİRAY DUDA

T

ürkiye’nin önde gelen ekonomi uzmanlarından birisi
olan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Erhan Aslanoğlu ile her yeni yıl başında tekrar
ettiğimiz ekonomi söyleşilerinden birisini yaptık. 2020’yi
değerlendiren ve 2021’e ilişkin öngörülerini paylaşan Prof.
Dr. Aslanoğlu, Türkiye’nin olası bir finans krizi tehlikesiyle
karşı karşıya kaldığını belirterek önümüzdeki aylara ilişkin
beklenti ve değerlendirmelerini ayrıntılarıyla anlattı.
- Sayın Erhan Aslanoğlu, şu anda televizyon
kanallarında bir şirketin reklamı yayınlanıyor. Adı şöyle:
BİGİT 2020! Çok kötü bir yıldı değil mi 2020 yılı?
- 2020 yılının başında bir iki ekonomik olumsuzluk
yaşandı ama Kovid-19 pandemisinin etkilerinin yanında
onları tamamen unuttuk bile. Ekonomik alanda
konuşulacak ilk konu dünyada büyüme bakımından
tarihi bir daralma yaşanmasıdır. Bunun da çok yüksek
borçluluğun olduğu bir dönemde yaşanması risk algısının
daha da yükselmesine neden oldu. 255 trilyon dolar borçla
girdiğimiz 2020 yılı biterken borç miktarı 280 trilyon doları
geçti. Tabii ki dünyanın üretimi de oldukça azaldı. O açıdan
bir finansal krizin çanları çok çalmaya başladı. Şu anda reel
sektörün sorunları var ama borçlar ödenemezse bu finans
sektörünün sorunu haline gelecek. Yılı bu kaygıyla geçirdik.

► MAYIS-HAZİRAN UMUDU
Benim gördüğüm risk temel daralma ve bunun yüksek
borçla olması. Bu durum, borcun geri ödenebilmesini azaltan

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal (solda)
ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan (sağda).

bir gelişme. Tünelin ucunda ışığın görünüyor olması piyasaları
ayakta tutuyor. Bol para, likidite ve bu iş bitecek senaryosu.
Yoksa bu borçların ödenmesi çok daha ön planda olacak.
2020’yi bu şekilde tamamlıyoruz. 2021’in Mayıs-Haziran aylarında bir toparlanma olacak beklentisiyle yeni yıla başlıyoruz.

► KOVİD’DE TERS U’YU GÖRMELİYİZ
- Dünyamızda şu anda her şey Koronavirüse bağlı.
Onu yenersek, yeterli aşılama yaparsak, virüsü etkisiz
hale getirirsek olağan ekonomiyi konuşabiliriz.
Koronavirüsten kurtulamazsak ekonomide yine global
olumsuzluklardan ve sıkıntılardan söz edip duracağız.
- Aynen öyle. Ben şöyle diyorum. Biliyorsunuz ekonomide
U şeklinde veya V şeklinde çıkışlardan söz ediliyor. Eğer
Kovid’de ters U veya ters V grafiğini göremezsek ekonomide
diğer grafikleri beklememiz doğru olmaz. Bu şekli görmemiz

ĺ
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lazım ve şimdi göreceğimizi
fiyatlıyoruz. Aşıların onları
tersine çevireceğini
düşünüyoruz. İnşallah öyle olur.
Eğer olmazsa işimiz çok zor.

► PANDEMİLERİN
2-3 YILLIK ETKİLERİ OLUYOR
- Şu senaryo sizin için, piyasalar için geçerli midir? Şu anda
kimi ülkelerde aşılar yapılmaya
başlandı. Türkiye’de de Ocak
sonunda yapılmasını bekliyoruz.
Ocak-Şubat-Mart ayları dünya
çapında aşılamayla geçecek.
Ülkemizde bu dönemde Çin ve
Alman aşılarına başlandıktan
sonra, Nisan ayından itibaren
Türkiye’de üretilen yerli aşıların
devreye girmesi gibi bir yol
haritası çiziliyor. Açıklamalardan böyle bir tablo ortaya
çıktı. Siz ne dersiniz?
- Ben de yapılan açıklamaları
böyle okuyorum. Ancak tıp
dünyası, yüzde 60-70’lik sürü
bağışıklığını hedefliyor. Bütün
urizm, havacılık gibi sektörlerin normal hale gelmesinin
dünya aşılanmadan yine herkes
2022 ilkbaharını bulacağını tahmin ediyorum. Pandemilerin
için risk olacak. Aşının yan
2-3 yıllık ciddi etkileri, ömürleri oluyor. Bir turizm hareketi
etkileri olup olmayacağını da
için önce karar verilmesi, planlanması, rezervasyon yaptırılması
bilmiyoruz. Şu anda bence en
stresli zamanlardayız. Eğer
ve sokağa güvenle adım atılması zaman alacak gibi gözüküyor.
aşılama beklendiği gibi gider
Baharda dünya pandemide 1.5 yılı tamamlamış olacak.
ve etkili olursa bu stres birkaç
aya azalır. Her şey yavaş yavaş
normalleşmeye başlar. Benim de
bu yıl çalışacak. İnsanlar Mayıs-Haziran
kabul ettiğim baz senaryo bu şekilde.
gibi plan yapacak ve yaz aylarında tatile
Turizm, havacılık gibi sektörlerin
gidecekler. Eğitim bu yıl olması gerektiği
normal hale gelmesinin 2022 ilkbaharını
gibi yapılamadı. Planlı bir aşılama ile hedefbulacağını tahmin ediyorum. Pandemilerin
lenen sürü bağışıklığı olursa muhtemelen
2-3 yıllık ciddi etkileri, ömürleri oluyor. Bir
Eylül’de okullar yeniden açılacak. Yani
turizm hareketi için önce karar verilmesi,
turizm birkaç ayın içine sıkışıp kalacak.
planlanması, rezervasyon yaptırılması ve
Business travel yani iş gezileri de bu
sokağa güvenle adım atılması zaman alacak pandemiden kalıcı hasar gördü. İş gezilerigibi gözüküyor. Pandemide dünya baharda
nin tamamen biteceğini söyleyemeyiz ama
daha 1.5 yılı tamamlamış olacak. Tabii ki
eskiden üç kere giden şimdi bir kere gidecek.
aşılar çok güçlü biçimde devreye girecekler
Toparlanma olacak ama yine de bütün sekama ben 2021 içinde de stresin devam
törü ayakta tutabilecek kadar değil. Otellerin
edeceğini düşünüyorum. Yine de bugüne
bir kısmının el değiştirmesini, kapanmasını,
göre daha az olacak inşallah.
birleşmeleri sıkça göreceğiz. Bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. O sektörün toparlanmak
► İŞ GEZİLERİ KALICI HASAR GÖRDÜ
için bir iki yılı var. İkinci yarıda bir nakit
- Ulaşım, havacılık, turizm gibi hizmet
akışı olacağını söyleyebiliriz. İlk altı ayı
sektörlerinde, iyi bir aşılanma olursa Hazigeçirebilenlerin şansı daha çok olacak.
ran ayından itibaren bir düzelme ihtimali
► HAVAYOLLARINA DESTEK GEREKLİ
olduğu belirtiliyor, siz ne diyorsunuz?
- Katılıyorum, evet doğru. Turizm sektörü
- Hasarın büyüklüğünü herhalde 2021
daha çok ön rezervasyonlarla ayakta kalır.
sonuna doğru görebileceğiz değil mi? Dev
Last Minute, son dakika organizasyonlarıyla
havayolu şirketleri batacak duruma geldi.

T
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- Evet gerçek zarar yıl
sonunda ortaya çıkacak.
Havayolu şirketleri boş uçaklar
uçurmak zorunda kalıyorlar. En
azından bir buçuk yıl çok ciddi
sübvansiyona ihtiyaçları var.
Şunu da söyleyeyim ki turizm
yakın zamanlarda birçok şok
atlatmıştır. Saldırılar, terör
eylemleri turizmi bölgesel
veya genel olarak, kısa veya
uzun süreli etkilemiştir. Ancak
insanlar yine de gezecek
ve birkaç yıl sonra zevk için
yapılan uluslararası seyahatler
yeniden olacaktır. Turizmin
ana trendinin çok değişeceğini
zannetmiyorum. Süre olarak bu
yıl olmaz da birkaç yıla yayılabilir.

► İÇ TURİZM HAREKETLİ OLUR
- İç turizmde geçen yılki bereketi muhtemelen yine görürüz.
Kurban Bayramında ülkenin tüm
sahilleri tıklım tıklım dolmuştu.
- Geçen yıl bile oldukça hareketli olan iç turizmin doğal olarak bu yıl da
hareketli olmasını bekleriz. Bu sene cesaret
daha da artar. Döviz getirici nitelikteki havayolu şirketleri ve büyük dev oteller açısından
ise riskin devam edeceğini düşünüyorum.

► 2020’DE BÜYÜME YÜZDE 1-1.5
- Türkiye’ye gelirsek en öncelikli
olarak konuşmamız gereken konu,
dünyada olduğu gibi büyüme oranları
olacak. Sizin 2020 yılı ve 2021 yılı
büyüme tahminleriniz nelerdir?
-2020’nin son çeyreğinde
yüzde 3-4 gibi bir büyüme yaşayacağımızı,
yıllık büyümemizin ise 1’in biraz üstünde
1-1.5 arasında olacağını tahmin ediyorum.
2021’in ilk çeyreğinde ya çok düşük,
yani sıfıra yakın veya eksi büyüme ile
karşılaşacağımızı düşünüyorum.
Pandemi ve aşılar bu döneme damgasını
vuracak ama eksi olma durumu oldukça
yüksek bir ihtimal. 2020’nin ilk çeyreğinde
büyümemiz 4.5 idi ve baz etkisi bu nedenle
negatif çalışacak. Bu nedenle 2021’in ilk
çeyrek büyümesinin eksi çıkması olasılığı
bana yakın geliyor. İkinci çeyrek de yavaş
olur ama diğer çeyreklerdeki büyüme
ile 2021 yılı büyüme tahminim
yüzde 4 dolayında olacağı şeklinde.

► 2021’DE BÜYÜME YÜZDE 4 OLUR
- Böyle gerçekleşecek bir büyüme oranı,
bu kadar kötü bir ortamdan çıktıktan

PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU KİMDİR?
1964’te Ankara’da doğdu. 1982 yılında
Ankara Deneme Lisesi’nden mezun olduktan
sonra ODTÜ Ekonomi Bölümünü kazandı ve
1987 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 1988
yılında başladığı yüksek lisans çalışmasını
1990 yılında tamamladı. 1988-1991 yıllarında
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde
araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1991 yılında
Avrupa Topluluğundan kazandığı Jean Monnet bursu ile gittiği İngiltere’nin Reading Üniversitesinden, ekonomi alanında bir yüksek
lisans derecesi elde etti. Türkiye’ye döndükten
sonra, 1993 yılında Marmara Üniversitesi
İngilizce İktisat bölümüne araştırma görevlisi
olarak girdi, aynı bölümde doktora çalışmalarına da başladı. Doktora çalışmasını 1997 yılı
başında tamamladı. Doçentlik ve Profesörlüğünü de aynı bölümde aldı. 2013 yılından
itibaren Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve
Finans Bölümünde öğretim üyeliği görevine
başladı. Şu anda Piri Reis Üniversitesi Rektör
Yardımcısı olarak görev yapıyor. Makroekonomi ve Türkiye Ekonomisi temel ilgi alanlarını oluşturuyor. Bu konularda yayınlanmış bir
kitabı, kitap bölümleri, uluslararası ve
ulusal makaleleri ve tebliğleri bulunuyor.

sonra fena da sayılmaz aslında.
- Evet, doğru. Yılın ikinci yarısındaki
toparlanma ile yıllık yüzde 3-4 dolayında
bir büyüme beklentim var. Ben 4’ü
telaffuz etmeyi tercih ediyorum.

► FAİZ ARTIŞLARI DOĞRU KARAR
- Bizim için oldukça sıcak
bir konuya, Merkez Bankası’nın
faizleri 2 puan artırarak yüzde 17’ye
çekmesine gelelim. Yüzde 14’lük bir
enflasyon var ve reel faizler de 3 puan
dolayında. Piyasalar son artırımı 1.5
olarak bekliyordu, sizin beklentiniz neydi?
- Benim tahminim de 2 puandı ve doğal
olarak bu karar sürpriz olmadı. Merkez
Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın geçen
haftaki konuşmasında ‘Kur, enflasyonun
en önemli nedenidir’ vurgusu ve biraz
da piyasanın önünde gitme gayreti
beklentinin üzerine çıkacağının işaretini
veriyordu. Bence doğru bir karar. Şu an
için Merkez Bankası’nın son iki aydır
doğru işler yaptığını ve sonuçlarının
da olumlu olacağını düşünüyorum.
Ama bu konumunu korumasının kalıcı
olması gerekir. Hatta bence Ocak,
Şubat aylarında bile faiz artırım ihtiyacı
olarak. Enflasyon yüksek gelecek ve ben
bir ya da iki kez daha faiz artırılacağı
kanaatindeyim. Mevduat faizlerinin,
yerlileri ikna etmek için biraz daha
yükselmesi gerekiyor. Öyle gözüküyor.
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► COŞKULU
DÖVİZ ÇIKIŞI YOK
- Dolardan TL’ye dönüş
hareketlenmesi henüz
izlenmiyor değil mi?
- Evet, henüz
gözükmüyor. Ben son
10 gündür hız kestiği
düşüncesindeyim ama
yine şu andaki rakamlarda
dövizden coşkulu çıkış
yok. Zaten beklememek
lazım. En kritik olan döviz
tevdiat hesapları talebinin
artmaması. Bu bile önemli
ama düşmesi de gerekiyor.
Merkez Bankası’nın döviz
alması lazım. O yüzden
yönü saptırmaya çalışacak
ve saptırıncaya kadar
da faiz artırmaya devam
edecek diye düşünüyorum.

► YÜZDE 15-16’LAR
BİZİ BEKLİYOR

K

ur riskinden kredi ve faiz riskine doğru kayıyoruz şu anda.
Şirketlerin faiz riski, bankaların kredi riski artıyor. Bankaların
faiz riski de artıyor. Önümüzdeki aylarda kurdan ziyade kredi ve faiz
riskini konuşacağız. Şirketlerin bu dönemi iyi yönetmesi lazım. Uzun
vadeli borçlanmaması, olabildiğince kısa vadeli borçla ödemelerini
döndürmesi, yeni yatırımlar için acele etmemesi gerekiyor.

- Aralık ayı Tüketici
Fiyatları Endeksi (TÜFE)
aylık bazda 1.25, yıllık
bazda ise 14.6 artış
gösterdi. Bu rakamların
2021 yılına etkileri nasıl olur?
- Demek ki 2021 yılına 14.6 gibi bir
rakamla başlıyoruz. Şubatta özellikle 15’leri
görebiliriz diye düşünüyorum. Şubat ayı
kritik olacak. Birkaç ay yüzde 15-16’lar
düzeyinde enflasyon bizi bekliyor.

► YENİ FAİZ ARTIRIMLARI OLABİLİR
- Bugüne paralel olarak enflasyonun
3 puan üstündeki bir faiz için
yeni artırımlara gerek olacak.
- Evet, 100 ya da 200 baz puanlık faiz artırımlarına ihtiyaç duyulabilir. Belki de bu faizler 20’leri bulacak. Çünkü ben gelecek ay
uluslararası piyasaların türbülanslı gideceğini, Kovid-19 kaygısının artacağını ve bunun
ciddi stres yaratacağını düşünüyorum.

► DAHA YÜKSEK FAİZ KAYGI YARATIRDI
- Merkez Bankası faizleri yüzde 17’ye
değil de şaşırtıcı biçimde yüzde 19-20’lere
şimdiden çekseydi, işe yaramaz mıydı?
- O zaman şöyle bir sinyal algılanırdı:
Demek ki durum çok kötü, diye düşünürdü
piyasalar. Birden böyle bir yüksek faiz
artışı kaygıları artırabilirdi. Burada
önemli olan beklentileri de yönetebilmek.
Merkezin sonraki işini zorlaştırırdı.
Bununla bile bastıramazsa bu kez
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20-25 beklentileri doğurur ve o da başka
bir tehlike yaratırdı büyüme açısından.

► UZUN VADELİ BORÇLANMA
- Biraz sıkıntılı bir durumda olduğumuz
ortada gözüküyor. Bir yandan kur çok
yükseklere tırmandı. Diğer yandan
enflasyona göre baktığımızda faizler
çok yüksek olmasa da düşük olduğu da
söylenemez. Doğal olarak kredi faizleri de
yükseliyor. Talebin düşük olduğu dar bir
piyasada ödemeler de olumsuz etkileniyor.
- Aynen öyle bir durumdayız.
Dolayısıyla kur riskinden kredi ve
faiz riskine doğru kayıyoruz şu anda.
Şirketlerin faiz riski, bankaların kredi riski
artıyor. Bankaların faiz riski de artıyor.
Önümüzdeki aylarda kurdan ziyade kredi
ve faiz riskini konuşacağız. Şirketlerin bu
dönemi iyi yönetmesi lazım. Uzun vadeli
borçlanmaması, olabildiğince kısa vadeli
borçla ödemelerini döndürmesi, yeni
yatırımlar için acele etmemesi gerekiyor.

► REFORM GÜNDEMİ ÖNEMLİ
- Elbette toparlanma sadece kur,
faiz düzenlemeleriyle olmayacak.
Bunların dışında alınması gereken
çok önemli diğer önlem, karar,
reform ve düzenlemeler nelerdir?

PERSPEKTİF

- Ekonominin ana
parametresi döviz kuru ise
kuru etkileyen faizler var,
cari açık ve beklentiler var.
Merkez Bankası faizle ilgili
adım atıyor veya en azından
şu ana kadar attı. Bunun
sonucu olarak büyüme
yavaşlayacak ve cari
açık önümüzdeki aylarda
azalacak. Kuru etkileyecek
üçüncü maddemiz olan
beklentilerin içine çok şey
giriyor. Özellikle ekonomi
ve ekonomi dışı reform
gündemi önemli. Hukuk,
yargı, eğitim, şeffaflık,
demokratikleşme gibi
reform gündemiyle ilgili
ilerlemeye ihtiyaç var.
Çünkü piyasa bunların
olacağını da fiyatlamanın
020’nin son çeyreğinde yüzde 3-4 gibi bir büyüme yaşayacağımızı,
içine soktu. Yatırımcının
ilgisini çekmek açısından
yıllık büyümemizin ise 1’in biraz üstünde 1-1.5 arasında olacağını
somut adımlar atılması
tahmin ediyorum. 2021’in ilk çeyreğinde ya çok düşük, yani sıfıra
gerekiyor. Türkiye’nin
yakın veya eksi büyüme ile karşılaşacağımızı düşünüyorum.
buna ihtiyacı var. Bu
olacak mı bunu izleyeceğiz.
Bir taraftan ekonomiye
önemli olacak. O yüzde Biden’ın göreve
ilişkin reformlar, diğer taraftan ekonomi
gelmesinden sonraki süreçte yaşanacaklar
dışı reformların beklentisindeyiz. Cari açık
da her şeyi etkileyecek. Bence piyasalar,
meselesini çözecek, ihracatı artıracak, ileri
Kovidin aşılama dönemi olduğu için de
sanayi planı, daha değişik şeylere ihtiyaç
ilkbahar aylarına kadar bir süreye kredi
var. Her yıl aynı soruna değiniyorum, bence
verebilir. Ancak reform düzenlemeleri
teşvikler dışında Türkiye’nin stratejik sanayi
ilkbahar ve yazı da geçerse göstergeler
planlarıyla yüksek teknolojiye geçmesini
yeniden negatife döner, stres artar.
sağlayacak şeylere ihtiyaç var. Türkiye’nin
► BEŞ-ALTI AY SABIR
yenilenebilir enerji ve yüksek teknolojiye
geçen bir dönüşüme planlı bir biçimde
- Yapılacakların altı ay içinde
geçişe ihtiyacı var. Bize minimum 10 sene
ortaya konulması çok büyük
sonrasını gösterecek stratejik vizyona ihtiyaç önem kazanıyor bu koşullarda.
var. Bu olmadan bir ayağı eksik kalır.
- Elbette. Zaten bir ay içinde
İkinci ayağı da ekonomi dışı reformlar
bir şey beklememek lazım. Bence
oluşturuyor. Bunlar olmadan kurdaki
piyasa bu ortamda 5-6 aylık
baskı kalkmayacak. Çünkü 2013 sonrası
kredi açmış durumda. Ana resmi
reel kur endekslerinin düşüşü sadece
görmek için 5-6 ay sabretmek lazım.
faiz ve cari açıktan kaynaklanmadı.
► ÇİN DÜNYA LİDERLİĞİNE GÖZ KOYDU
O yüzden çözüm de oralardan geçiyor.
- Hocam bir de Çin’i konuşalım.
► PİYASALARIN KREDİSİ YAZA KADAR
Dünyanın her ülkesi büyük sıkıntı yaşarken
- Uluslararası alanda o güvenin
pandeminin başladığı Çin’in böyle bir
verilmesi gerekiyor ama bu yolda atılmış
derdi yok. Bir kenara çekilmiş kendi
adımları da henüz göremedik değil mi?
işini yürütüyor. Kovid-19’la ilgili bir sorun
- Orada henüz bir ışık göremiyoruz.
kalmadığını açıklıyor ve bunun tersini
Yakından izleyeceğiz. 2021’in 3-4
söyleyen de yok. Pandemi Çinlileri etkilese
ayının geçmesini de beklemek gerekir
bunu duyardık, bilirdik. Öte yandan Aralık
bence. Amerika-Türkiye ve Avrupaayı içinde, ABD bugüne kadarki en büyük
Türkiye ilişkilerinin seyri de burada çok
vaka ve ölüm sayısını açıkladı. O müthiş
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Amerika koronavirüs
karşısında yere serilmiş
durumda. İnanılır gibi
değil. Son dönemin
Nostradamus’u olarak
açıklanan kör kahin
Baba Vanga da 2021
yılının Ejderha Yılı
olacağını söylemiş.
Herkes başının derdine
düşmüşken Çin dünyanın
hakimi mi olacak?
- Evet, Çin çok
Çin Devlet Başkanı
sessiz gidiyor. Pandemi
Şi Cinping.
konusunda da çok başarılı
gözüküyorlar. Büyüyen bir
ekonomi devam ediyor. Çin
Komünist Partisi’nin son
genel kurulunda iki büyük
karar aldılar. Birincisi,
teknolojide tamamen
kendilerine yeten ülke
olmayı planladılar. Çin
kafaya koyduğunu yapıyor
in Komünist Partisi’nin son genel kurulunda iki büyük
gözüküyor. Bir de çevre
karar aldılar. Birincisi, teknolojide tamamen kendilerine yeten
ve iklim konusunda
hassasiyetleri arttı.
ülke olmayı planladılar. Çin kafaya koyduğunu yapıyor gözüküyor.
Bunlarla Çin dışsal etkilere Bir de çevre ve iklim konusunda hassasiyetleri arttı. Bunlarla
karşı daha dayanıklı
Çin dışsal etkilere karşı daha dayanıklı olduğunu gösteriyor.
olduğunu gösteriyor.
Amerika’nın çok büyük
bir sıkıntı yaşadığı kesin.
► MARSHALL PLANI GİBİ Şİ PLANI
Biden biraz toparlamaya çalışacak ama
- Zaten Çin aşısı da onun benzeri bir
nasıl başa çıkabilecek belli değil. Bu travma
durum. Türkiye ve dünyanın birçok ülkesi
kolay kolay geçmez. Amerika’nın gücünü
Çin aşısı yaptıracak. Çin’in İkinci Dünya
çok sorgulatan şeyler yaşıyoruz şu anda.
Savaşı sonrasındaki ABD gibi ortaya
çıkıp herkese aşı vs. yardımı yapıp, “Ben
► ÇİN’İN DİJİTAL PARASI YAYILACAK
sizin için buradayım.
Dünya çok dinamik
Dünya bana emanet”
ve Çin dünya liderliğine
mesajı vermesi
göz koymuş durumda.
oldukça mümkün
Biliyorsunuz Bölgesel
değil mi?
Kapsamlı Ekonomik
- Yani Marshall
Ortaklık (Regional
Planı Çin’in İpekyolu
Comprehensive Economic
Projesinden gelebilir.
Partnership) adlı serbest
Siz İkinci Dünya Savaticaret anlaşması
şı sonrası benzetmesi
imzalandı. Aralarında
yapmıştınız. O zaGüney Kore, Japonya
manki Marshall Planı şimdi Şi Planı mı olur
ve Çin’in de olduğu 15 ülkenin imzası
bilmiyorum. Evet, ABD’nin yaptığını yapabivar anlaşmada. Çin’in buradaki hamlesi
lecek durumda. Tam yapamasa bile sahada
dijital para konusunda olacak. Çin’in dijital
büyük bir etkinlik alanı kapabilir. Amerika ve
parasının dünyada yaygınlaştığını
Kanada’ya bakın, kendi ihtiyaçlarının birkaç
görme ihtimalimiz artıyor. Böyle bir senaryo
katı aşı alıyorlar. Öte yandan aşı bekleyen
Amerika için çok daha sıkıntı yaratacak
milyarlarca kişi ve sayısız ülke var. Bu
bence. Çin bunu başarırsa çok şey değişir.
ortamda Çin’in yardımsever davranışı ileri
Dolar rezerv para özelliğini kaybederse
etkisini bir veya birkaç şekilde gösterir. ●
asıl o büyük tehlike Amerika için.

Ç
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Koca: 3 milyon doz elimizde, 4.5 milyon doz garanti, 80 milyon doz kesin anlaşmalı

Covid-19’a karşı
aşı seferberlİğİ
Çin ve Almanya ile aşı anlaşması yapan
Türkiye salgını önlemek amacıyla yerli aşı
üretimini teşvik ediyor. BİoNTech aşısının
Türkiye’de üretilmesi konusunda firma ile
Sağlık Bakanlığı’nın görüşme yaptığı öğrenildi.
Rusya ve İngiltere’yle ise görüşmeler sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerli aşıyı kısa
sürede kullanıma sunacağız” dedi.

K

ovid-19 aşısı 2020’nin son dönemi ve 2021’in başlangıcında birinci sıradaki gündem maddesi oldu, olmaya
devam ediyor. Milyonlarca kişi aşının kendilerine ne
zaman yapılacağının beklentisi içine girerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arka arkaya
yaptıkları açıklamalarla halkın merakını gidererek, aşı konusunda çizilen yol haritasını ayrıntılarıyla anlattılar.
Almanya’da kurulu BİoNTech aşısının Türkiye’de
üretilmesi konusunda firma ile Sağlık Bakanlığı’nın
anlaşmaya vardığı iddia edilirken Abdi İbrahim İlaç Yönetim
Kurulu Başkanı Nezih Barut, “BİoNTech aşısını üretmeye
hazırız” dedi. BİoNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur
Şahin, “Aşının Türkiye ve Almanya’da üretim hakkını Pfizer’e
vermedik” demişti. Öte yandan yerli ilaç üreticilerinden
Koçak Farma koronavirüs aşısında Faz2 aşamasına gelen
Erciyes Üniversitesi’yle üretim konusunda anlaşmaya vardı.
Koçak Farma CEO’su Hakan Koçak, “Aşının üretim ve
dağıtımını Koçak Farma yapacak” dedi.

► ALMANYA’DAN OCAK’TA BEKLİYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’den sipariş verilen aşının ilk partilerinin yılbaşından önce teslim edildiğini ifade
ederek, “İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan
birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.
Almanya’dan gelecek aşıların da Ocak’ta ulaşacağını umut
ediyoruz. Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmaları imzalıyoruz. Yaşanan aksaklıkları
aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz” dedi.

► YERLİ AŞILARDA SON DURUM
Erdoğan, yerli aşı çalışmalarının hızla ilerlediğini belirterek şunları söyledi: “Asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi
hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza
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İLAÇ ÜRETİMİNDE KLİNİK
ÇALIŞMA AŞAMALARI
Faz 0-Preklİnİk Çalışmalar Geliştirilen ilacın
deney hayvanlarında ya da insanlarda mikrodozlar
halinde uygulanarak etkene verilen cevap araştırılır.
Faz 1 Çalışmalar İlacın farmakokinetik özellikleri, toksisitesi, biyoyararlanımı,farmakolojik etkileri az sayıda sağlıklı
gönüllüde araştırılır. Bu fazın ana amacı güvenliliktir.
Faz 2 Çalışmalar İlacın etkili doz sınırları, klinik
etkinliği,biyolojik aktivitesi, yarar ve güvenilirliği az sayıdaki
hastada araştırılır. Bu aşamada optimum doz ve doz aralıkları hesaplanılır. Bu fazın ana amacı etkinlik ve güvenirliliktir.
Faz 3 Çalışmalar Birinci ve ikinci aşamayı geçen
ilaçlar daha geniş bir populasyonda denenir ve plasebo
kontrollü çalışmalarla güvenilirliği, karşılaştırmalı
çalışmalarla etkinliği araştırılır. Fazın ana amacı
etkinliğin kanıtlanması ve yan etkilerin izlenmesidir.
Faz 4 Çalışmalar İlk 3 aşamayı geçen ilaçlar
ruhsat alır ve pazara verilir. İlaç pazara verildikten
sonra yapılan her türlü çalışma 4. faza aittir.
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veriyoruz. Yüksek teknolojiye
dayalı altyapılar, bilim insanlarımızın sayesinde 8 ayrı aşı
çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Birinde son aşamaya
geçildi. İlgili bakanlıklarımıza,
aşı gelişme çalıştırmalarını
yakından takip etmeleri hususunda kesin talimat veriyorum. İnşallah en kısa sürede
kendi üretimimiz olan birden
fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Vaka
sayısında düzenli düşüşe
uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza TMM
diye ifade ettiğimiz temizlik,
maske, mesafe kurallarına
sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin
ümitvar olduğunu gördük.”

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan

► EN KRİTİK EVREYİ EN AZ ZARARLA ATLATTIK
Salgınla beraber maskeden solunum cihazına, sarf
malzemelerinden ilaca kadar üretime dayalı her konuda
dünyada çok ciddi sıkıntılar yaşandığına işaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin salgının en kritik
evresini, güçlü sağlık altyapısı ve vakitlice alınan tedbirler
sayesinde en az zararla atlatmayı başardığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sosyal güvenlik
sisteminin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşların, kimi
yerlerde olduğu gibi, çok ciddi tedavi faturalarıyla karşı
karşıya kalmadığını, testten teşhis, tedavi ve ilaca
kadar salgınla mücadele için gereken her türlü
hizmeti vatandaşlara ücretsiz sunduklarını aktardı.

► KOCA: 3 MİLYON DOZ ELİMİZDE, 4.5 MİLYON DOZ
GARANTİ, 80 MİLYON DOZ KESİN ANLAŞMALI
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çin’den gelen
3 milyon dozluk aşının güvenlik testleri tamamlandıktan

sonra yapılmaya başlanacağını
belirtti. Sonuçların uygun olması
halinde Acil Kullanım Onayı
verileceğini belirten Koca şunları
söyledi: “Şu ana kadar 10.000’in
üzerinde gönüllüye 17.700 doz
aşı uygulanmış ve sonuçları takip
edilmeye devam edilmektedir.
Bugün itibariyle Çin’le 50 milyon
doz inaktif aşı için kesin anlaşma
yapmış ve 3 milyon dozluk
ilk bölümünü depolarımıza
teslim almış durumdayız. Ayrıca
BİoNTech’dn mRNA temelli
4.5 milyon doz garanti ve 30
milyon doza kadar anlaşmamız
imzalandı. Tedarik planı netleştikçe
sizleri bilgilendirmeye devam
edeceğim. Ayrıca adenövirüs
temelli Rusya ve İngiltere’de
geliştirilen aşılar için de
görüşmelerimiz devam etmektedir.

► ÇİN AŞISI HAFİF VAKALARDA YÜZDE 78,
ORTA VE AĞIR VAKALARDA YÜZDE 100 ETKİLİ

Çalışmanın devam ettiği bir diğer ülke olan Endonezya
ile iletişimimiz sürekli olarak devam etmektedir. Karşılıklı bilgi
paylaşımı düzenli olarak sağlanmaktadır. Endonezya’da aşılama takviminin 13 Ocak’ta başlayacağı öğrenilmiştir. Çalışmanın devam ettiği Brezilya’da ise sonuçlar açıklanmış ve aşının
hafif vakalarda yüzde 78, orta ve ağır vakalarda yüzde 100
etkili olduğu açıklanmıştır. Brezilya’da yürütülen çalışma sadece virüse en çok maruz kalan grup olan sağlık çalışanlarında
yapılmıştır. Karşılıklı bilgi paylaşımımız devam edecektir.

► 60 YAŞ ÜSTÜNÜN KULLANMASINA YÖNELİK ENGEL YOK
Bilim Kurulumuzda gündemdeki bir diğer konu olan
60 yaş üzeri kişilerin inaktif aşıyla aşılanması durumu da
değerlendirilmiştir. Faz III deneylerinin 60 yaş üzeri kişilerde
yürütülmediği için aşılamanın uygun olup olmayacağı ile
ilgili yapılan değerlendirmede Faz I ve Faz II’de 60 yaş üstü

Koçak Farma, hem kendi aşısını
hem de Erciyes’in aşısını üretecek

Ç

Ender
Koçak

erkezköy Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki modern üretim
tesislerinde ileri çalışmalar yürüten Koçak
Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.’nin
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak,
“Kovid- 19 pandemisi sürecinde en etkin
firmalardan biri olduk. İnaktif Kovid-19
aşısının geliştirme aşamalarını tamamladık
ve aşıyı başarılı bir şekilde ürettik. Aşıyla
ilgili hayvanlar üzerindeki çalışmalarımızı
tamamladık. İnsan faz çalışmalarına
başlamak istiyoruz. Faz 1 izni için Sağlık
Bakanlığı’na başvuru yaptık, bunun

ĺ

sonucunu bekliyoruz. Amacımız aşıyı
2021 yılının ikinci çeyreğinde Türk halkının
kullanımına sunmaktır” dedi.
Koçak Farma bir yandan kendi
geliştirdiği aşı üzerinde çalışmalarını
sürdürürken Faz2 aşamasına gelen
Erciyes Üniversitesi’nin aşısını üretmek
üzere kolları sıvadı. Koçak Farma CEO’su
Hakan Koçak, “Erciyes Üniversitesi’nin
geliştirdiği aşının üretim ve dağıtımını
yapmak üzere üniversiteyle anlaşmaya
vardık. Aylık 20 milyon doz aşı üretmek
üzere planlama yaptık” dedi.
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kişilerde güvenlik çalışması
yapıldığı ve yeni gelen verilerin
değerlendirmesi ile bu grupta
da kullanılmasının önünde bir
engel olmadığı anlaşılmıştır. Bu
kapsamda Acil Kullanım Onayı’nı
takiben yaşlılarımız ve kritik
görevdeki kişilerden başlayarak
18 yaş üzerindeki uygun tüm
vatandaşlarımızın aşılanması
hedeflenmektedir.

Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank

► AŞILAMA TAKVİMİNİ WEB
SAYFAMIZDAN İLAN EDECEĞİZ

Aşı lojistik planlaması, başta
Aile Sağlığı Merkezleri olmak
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca
üzere bütün hastanelerimizi de
kapsayan yaygın aşı merkezlerinin
organizasyonu yapılmıştır. Tüm
oca, “Üniversitelerimiz ve yetkin merkezlerimiz tarafından yürüsürecin dijital olarak takip ediltülen aşı geliştirme çalışmalarında 3 aşımız klinik aşamaya gelmiş,
mesini sağlayacak uygulamalar
Kayseri Erciyes Üniversitesi ekibi tarafından üretilen aşı ise Faz-2 aşave risk öncelikli kurumlara ait veri
masına geçti. Çalışmalar olumlu sonuç verirse Nisan ayında ilk aşımızın
tabanlarının oluşturulması çalışmaları tamamlanmak üzeredir.
Faz 3 ve yaygın uygulama aşamasına geçebilmeyi umuyoruz” dedi.
Vatandaşlarımızın randevu alma
süreçleri ve aşıya erişim yollarını
öğrenebilecekleri, aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri ► AŞI PROJELERİNDE DÜNYADA ÜÇÜNCÜYÜZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 13 aşı
web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir.
adayının Dünya Sağlık Örgütü’nün listesinde yer aldığını
► AŞIDAN ÜCRET ALINMAYACAK
kaydederek, “Yürüttüğümüz toplam aşı projesi sayısına
Vatandaşlarımız ait oldukları sosyal ve demografik gruplagöre ABD ve Çin’in ardından 3. ülke konumundayız.
rın sırasını web sayfasından takip edebilecektir. Kendilerine
Tekirdağ, Kocaeli ve Adıyaman’da bulunan 3 firmamız,
aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden
160 milyon doz aşı üretebilecek kapasiteye sahiptir.
haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak
Tabi, talep edilmesi durumunda bu kapasitelerini
hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikin- arttırabileceklerini de özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.
Bakan Varank, özel sektörün yanı sıra, TÜBİTAK Marmara
ci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir.”
Araştırmalar Merkezi Gen Mühendisliği Biyoteknoloji EnstiSağlık Bakanı Koca Türkiye’de Kovid-19’a karşı 16 ayrı aşı
tüsü çatısı altında bir aşı ve ilaç merkezi kurma çalışmalarıçalışması yürütüldüğünü belirterek, ‘3 aşımız klinik aşamaya
na başlandığını söyleyerek, “İnşallah, 1 yıl içinde bu altyapıyı
gelmiş, bunlardan biri ise Faz 2 aşamasını geçmiştir’ dedi.
tamamlamayı hedefliyoruz. GMP standartlarında kurulacak
ÜLKELERE GÖRE TANI, İYİLEŞME, ÖLÜM SAYILARI
olan bu merkezde, Türkiye’de ilk kez uçtan uca aşı ve ilaç
geliştirme çalışmaları yapılabilecek” ifadelerini kullandı.
Varank, Türkiye’deki aşı ve ilaç çalışmaları hakkında şu
bilgileri verdi: “Dünyada çalışılan farklı aşı teknolojilerinin
tamamı ve hatta daha yenilikçi yöntemler Kovid-19 Türkiye
Platformu tarafından da çalışıldı. Bu çerçevede şu aşı türleri
üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnaktif aşı, adenovirüs
aşısı, virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı, dünyada ilk kez
geliştirilen ASC zerrecik teknolojisine dayalı rekombinant aşı
adayı, DNA aşıları, mRNA aşısı ve Rekombinant Spike Proteini
aşısı. Tasarım, prototip aşı ve hayvan çalışmaları aşamaları
sonrasında toplam 4 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamlamış durumda. Faz 1’in de ötesinde Faz 2 klinik
aşama için de hazırlıklar yapıyoruz. İnsan deneylerine geçmek için gerekli olan güvenli üretim onayı 2 tesis için verildi.
Tekirdağ ve Adıyaman’da bulunan bu tesislerde, adenovirüs
ve inaktif aşı adayları dünya standartlarında üretilecek
ve Faz-1 insan klinik çalışmalarına başlanacak.”

K
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükran Köse:

Aşı karşıtlığı kabul
edilebilir bir şey değil

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim
üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme
Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse,
“Aşı, 20. Yüzyılın en önemli buluşlarından
birisidir. Halen dünyada insan ölümlerini
azaltan en önemli yoldur. Aşılar genel
olarak da bakıldığında hastalıklardan
hem kişiyi hem de toplumu koruması
adına son derece önemlidir” dedi.
GİRAY DUDA

G

eçen yılın son çeyreğine ve 2021 yılının tümüne
Covid-19 aşısı şimdiden damgasını vurdu.
Korkutucu biçimde önü alınamayan pandeminin
dünyanın çeşitli yerlerinde üretilen aşılarla engelleneceği
umudu ve aşılanmaların başlaması 2021’in ikinci yarısı
için ümit ışığı yarattı. Covid-19 aşılarını ve hastalığı,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme
Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse’ye sorduk.
- Sayın Prof. Dr. Şükran Köse, bulaşıcı bir
hastalığın dünyayı her yönüyle çökerttiği böyle
bir salgın daha önce yaşanmış mıydı?
- Daha önce de pandemiler tabii ki görülmüştü. Pandeminin kelime anlamı dünya üzerindeki tüm insanları etkileyen salgın hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ)
tanımlamasına göre de, a) nüfusun daha önce maruz
kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı, b) hastalığa sebep
olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması ve c) hastalık etmeninin insanlar arasında
kolayca ve devamlı olarak yayılması olmak üzere 3 şartın
ortaya çıkması halinde bu durum pandemi olarak tanımlanır. İnsanlık tarihinin en büyük pandemileri şunlardır:
■ Orta Çağ’da 1347-1353 arasında, veba nedeniyle
Avrupa nüfusunun yaklaşık üçte biri hayata veda etti.
■ İspanyol gribi diye bilinen ve H1N1 virüsünün
bir alt türü olan virüs nedeniyle 1918-1020 yılları
arasında milyonlarca insan öldü.
■ Ebola’nın neden olduğu salgında
2013-2016 yılları arasında Afrika’da 11.300 kişi öldü.
■ 2002 yılında, Çin’in Guangdong eyaletinde başlayan
SARS-CoV 17 ülkeye yayıldı ve 774 kişi vefat etti.
■ MERS-CoV ise, Eylül 2012’de Suudi Arabistan’da

Prof. Dr.
Şükran Köse

başladı ve dünya genelinde 27 ülkeyi etkileyerek
861 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

►HER YÜZYILDA BİR PANDEMİ GÖRÜLÜYOR
- Dünya, sağlık bilimlerinde, sağlık teknolojisinde bu
kadar ilerlemiş iken Koronavirüs gibi bir virüsün en gelişmiş
ülkeler dahil her ülkede yüzbinlerce kişinin ölümüne yol açması sizin gündeminizde olan, tahmin ettiğiniz bir şey miydi?
-Yaklaşık 100-150 yıldır tanımlanan viral pandemiler
nedeniyle daha önce de dünyada birçok insanın etkilendiği,
yaşamını yitirdiği salgınlar görülmüştü. Virüsler diğer enfeksiyon etkenleri gibi olmayan etkenlerdir. Yaklaşık yüzyılda
bir pandemiler dünyamızda görülmektedir. İnsanoğlunun
doğaya olan etkileri nedeniyle de ekolojik sistemin bozulması salgın hastalıkların artmasına neden olmaktadır. Hem
artan insan nüfusunun daha kalabalık şehirlerde yaşaması
hem ulaşım imkanlarının artmasıyla dünya üzerinde yayılabilmesinin kolaylaşması, viral bir hastalığın dünyayı etkileyebilecek bir salgına yol açması tahmin edilebilir denebilir.

► YENİ BİR VİRÜS ORTAYA ÇIKABİLİR
- Bugüne değin çok çeşitli öyküler anlatıldı ama doğrusunu sizden dinlemek isteriz. Bu virüs nasıl ortaya çıktı?
Bir laboratuvarda yapılıp ortaya salındığı iddiaları ne

ĺ
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ölçüde gerçek olabilir. İleride, aynı öldürücülükte bir başka virüsün de ortaya çıkıp
bu tür tehlike yaratması ihtimali var mı?
-Koronavirüsler (Coronavirus-CoV)
insanlar arasında hastalık yapabilen, bazı
hayvan türlerinde (kedi, deve, yarasa) tespit
edilebilen geniş bir virüs ailesidir. Hayvanlar
arasında dolaşan koronavirüsler, zaman
içinde değişim göstererek insana bulaşma
yeteneği kazanabilirler ve böylelikle insan
olguları görülmeye başlar. Virüslerin insanlar
açısından tehdit oluşturması, insandan
insana bulaşma yeteneği kazanmalarından
sonra söz konusu olmaktadır.
Yeni koronavirüs ilk kez 29 Aralık
2019’da, Çin’in Wuhan şehrindeki deniz
ürünleri ve canlı hayvan satan bir markette
çalışan dört kişide ve aynı günlerde bu
marketi ziyaret eden çok sayıda kişide
akciğer enfeksiyonu (pnömoni) bulgularının
tespit edildiğinin açıklanmasıyla gündeme
geldi. Virüsün çıkış yeri olduğu düşünülen
Wuhan’daki hayvan pazarı Çinli yetkililerce 1
Ocak 2020’de kapatıldı ve yaklaşık bir hafta
sonra, 7 Ocak 2020’de, Çin tarafından yeni
bir koronavirüs tanımlandı. Çin’in Hubei
Eyaleti Wuhan kentinden kaynaklanan ilk
yeni koronavirüs (novel coronavirüs) vakası,
13 Ocak 2020’de Tayland Kamu Sağlığı
Bakanlığınca laboratuvar onaylı olarak
2019-nCoV biçiminde rapor edildi.
DSÖ, koronavirüs kaynaklı hastalığa 11
Şubat 2020’de COVID-19 adını verdi. Wuhan
şehrinde canlı hayvan marketini ziyaret
edenlerde ortaya çıkan ve insandan insana
bulaşma yeteneği kazanmış olan COVID19’un genomunun SARS koronavirüsüyle
yüzde 70 benzerlik gösterdiği bildiriliyor.

► ‘LABORATUVARDA YARATILDI’
İDDİASININ KANITI YOK
Bir laboratuvarda yapılıp ortaya
salındığı iddiaları elimizdeki verilerle
kanıtlanabilir düzeyde değil. İleride, aynı
öldürücülükte bir başka virüsün de ortaya
çıkıp bu tür tehlike yaratması ihtimali var.
Virüslerin mutasyona uğraması, ekolojik
dengenin bozulması, kuraklık, sağlıklı
içme suyuna ulaşılamaması, ekonomik
gelirin eşit paylaşılmaması da dünyada
pandemilerin görülmesine neden olacaktır.

► İLK VAKA 13 MART’TA GELDİ
- Koronavirüs cephesinin en
öndeki komutanlardan birisiniz.
Pandeminin 2020’deki seyrini ve
bugünkü durumunu anlatır mısınız?
- Dünya Sağlık Örgütü COVİD-19
pandemisini tanımladıktan sonra birçok
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DSÖ Başkanı: Kovid-19
sonuncu olmayacak

D

ünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Başkanı Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Kovid-19
salgınının krizlerin sonuncusu
olmayacağı konusunda uyardı.
Uluslararası Salgın Hazırlık
Günü münasebetiyle bir video
yayınlayan Tedros, “Tarih bize
bunun son salgın olmadığını ve
salgınların hayatın bir gerçeği
olduğunu söylüyor” dedi.
DSÖ Başkanı, hükümetler
ve toplum tarafından desteklenen
halk sağlığına daha iyi yatırımın
“çocuklarımızın ve onların
çocuklarının daha güvenli,
daha dirençli ve daha

sürdürülebilir bir dünya miras
almasını sağlayabileceğini” söyledi.
Yeni koronavirüsün son on iki
ayda toplumsal ve ekonomik olarak
dünyayı “alt üst ettiğini” söyleyen
Tedros, bununla birlikte pandeminin
bir “sürpriz” olmadığının altını
çizerek dünyanın hazırlıksızlığına
ilişkin yıllar boyunca çok sayıda
uyarı yayınladıklarını belirtti.
“Pandeminin bize verdiği
dersleri çok iyi öğrenmemiz
gerek” diyen DSÖ Başkanı, bu
derslerin sadece sağlık sektörünü
değil tüm devlet ve tüm toplumun
hazırlık kapasitelerine yapılan
yatırımı da içerdiğini söyledi.

ülkede hastalık görülmeye başlandı.
Ülkemizde de 11 Mart’ta, kliniğimizde de
13 Mart’ta ilk vaka bildirildi. Dünyada henüz
yeni tanımlanmış bir viral salgın hastalık
olarak, hastalığın oldukça hızlı bir şekilde
bulaşabilmesi ve bulaştığı insanları ani
başlayan solunum yetmezliğine götüren
haliyle, başta daha çok solunum yolu
hastalığı olarak tanıdık. Hastalar daha
çok ani başlayan solunum şikayetleriyle
tanınıyor, ölümler daha çok solunum
yetmezliğine bağlı olarak görülüyordu.
Zaman geçtikçe virüsün solunum yolu
haricinde kalp hastalıklarına neden
olabildiği, sinir sistemi tutulumuna neden
olabildiği, sindirim sisteminde bulgularla
ortaya çıkabildiği, bağışıklık sisteminin
etkilenmesiyle çok çeşitli ve bazıları
yeni tanımlanan tablolara yol açabildiği
görüldü. Halen farklı hastalarda farklı ve
öngörülemeyen tablolara yol açıyor.
Dünyanın temel gündemi haline
gelen virüs sağlık sistemlerinin işleyişi
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ve eğitim başta olmak üzere, günlük
yaşamın işleyişini, ekonomik faaliyetleri,
geleneklerimizi kısaca hayatımızın
her yönünü tamamen değiştirdi.

► AŞILAR DAHA HIZLI GELİŞTİRİLİYOR
- 2021’e girerken dünyanın çeşitli ülkelerinde birkaç çeşit aşı insanlara yaygın
biçimde yapılmaya başlandı. Başlangıçta
aşıların hazırlanması için birkaç yıldan
söz ediliyordu ama bir yılda uygulanmaya
geçildi. Hepimizi sevindiren bu aşıların
hızla yapılmasını neye borçluyuz?
- Sağlık teknolojilerinin ve bilimin gelişmesiyle, geçmişte yaşanan salgınların ve
aşı deneyimlerinin de etkisiyle geçmişe göre
daha hızlı aşı geliştirilme imkanı mevcut.
Covid-19’un tüm dünyayı etkilemesinden
kaynaklı aşı çalışmalarında hem kaynak
hem de gönüllü desteğinin de aşıların hızlı
geliştirilmesinde payı var. Aynı zamanda
birçok merkezde çalışma yapılması,
yapılan çalışmaların olumlu ve olumsuz
sonuçlarının gelişen iletişim yolları sayesinde daha hızlı bir şekilde paylaşılabilmesi de
daha çabuk yol alınmasına katkı sağlıyor.

► İLAÇ DAHA UZUN ZAMANDA ÜRETİLİYOR
- Pek çok firma aşı çalışmalarında
çok ileri düzeye gelmiş iken neden aynı
ilerlemenin ilaçta olmadığını merak
ediyoruz. İlaç bulmak daha mı zor? Etkili
bir ilaç ile kalıcı çözüm sağlayarak Covid19’u ortadan kaldırmak mümkün olur mu?
- Virüslerle olan enfeksiyon hastalıklarında, hastalığa neden olan virüsün genetik
bir materyalden oluşması (DNA ya da RNA)
nedeniyle insanda ya da başka bir canlıda
hastalık yapacak şekilde çoğalabilmesi için
hastalık yaptığı canlının (konak) hücrelerine
ihtiyaç duyar. Konak hücrelerinde çoğalan
virüslerin hastalık yapmasını engellemek
için en etkili yöntemlerden birisi virüsle
canlı karşılaştığı zaman virüsle enfekte
olmuş hücresini tanıyarak onu bağışıklık
sistemiyle durdurabilmesidir. Bulaşıcı
hastalıklarda hastalığın bağışıklanarak
durdurulması hem toplum sağlığı hem de
kişinin sağlığı açısından koruyucudur.
İlaçlarla da ilgili çalışmalar mevcut.
İlaçların keşfedilip geliştirilmesi ve
insanlarda faz çalışmalarına geçilebilmesi
ortalama 10-15 yıl süre almaktadır.
Enfeksiyöz ve özellikle viral hastalıklarda
ilaçla tedavide alınacak yol hem daha
uzun bir yol, hem de bir hastalığın
ilacının olması kişiyi hastalıktan koruyan
bir durum değil, ilacı hasta
olan kimselere veriyorsunuz sonuçta.

Ü

lkemizde 11 Mart’ta, kliniğimizde de 13 Mart’ta ilk
vaka bildirildi. Dünyada henüz yeni tanımlanmış bir
viral salgın hastalık olarak, hastalığın oldukça hızlı bir
şekilde bulaşabilmesi ve bulaştığı insanları ani başlayan
solunum yetmezliğine götüren haliyle, başta daha çok
solunum yolu hastalığı olarak tanıdık. Hastalar daha çok
ani başlayan solunum şikayetleri ile tanınıyor, ölümler
daha çok solunum yetmezliğine bağlı olarak görülüyordu.
► AŞILAR, KİŞİYİ VE TOPLUMU KORUYOR
- Aşı yaptırma konusundaki tartışmaları
biliyorsunuz. Aşı karşıtlarının tezlerine ne
diyorsunuz? Aşıların riski var mı?
- Aşı karşıtlığı kabul edilebilir bir şey
değildir. Aşı, 20. Yüzyılın en önemli
buluşlarından birisidir. Halen dünyada insan
ölümlerini azaltan en önemli yoldur. Aşılar
genel olarak da bakıldığında hastalıklardan
hem kişiyi hem de toplumu koruması adına
son derece önemlidir. Ve hastalıklara karşı
elimizdeki en önemli silahlardandır. Örneğin
Çiçek Hastalığı aşı sayesinde dünyada artık
görülmemektedir. Aşılar sayesinde çocuk
ölümleri azalmıştır. Bir ülkenin gelişmişlik
düzeyi çocuk ölümlerinin oranıyla ölçülür.

► AŞI İLE ZARARLI MADDE VERİLMEZ
- İnsanlara aşı ile birlikte zararlı maddelerin verilmesi iddiaları ne ölçüde gerçekçi?
- Hiçbir gerçekliğe dayanmamaktadır. Aşı
ile zararlı maddeler verilmemektedir. Aşının
bozulmaması ve yan etkilerinin azalması
adına ek maddeler konulabilmektedir. Ancak
bu yardımcı maddeler zararlı maddeler değil
zararın azaltılması için eklenen maddelerdir.

ĺ
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► YÜZDE 60-70 AŞI
SALGINI ÖNLER
- Aşılar insanları ne kadar
süreyle koruyacaklar? Toplumun
ne kadarı aşılanırsa kendimize
güvende hissedeceğiz?
- Aşıların ne kadar süre koruyacağı ile ilgili kesin bir tarih vermek
için henüz yeterince veri oluşmadı
ancak 6 ile 12 ay arasında bir
zaman öngörülüyor. Normalde
aşılanmada hedeflenen toplumun
yüzde 95 ve üzerinin aşılanması
olmakla birlikte pandemilerde
yüzde 60, yüzde 70 civarında bir
aşılanma toplum bağışıklanmasını sağlamaktadır. Bu da salgının
önlenmesini sağlar.

► AŞIDA SAĞLIKÇILARA
MUTLAKA ÖNCELİK VERİLMELİ

Türkiye’nin Çinli aşı firması SinoVac’tan aldığı 3 milyon doz koronavirüs aşısı
Ankara’ya geldi. İki ay içinde Çin’den 50 milyon doz COVID-19 aşısı geleceği
açıklanırken BİoNTech’ten mart sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı alınması
planlandı. Sağlık personeli, 65 yaş üstü kişiler ile huzurevinde kalan ve uygun
yaştaki engelli bireyler ilk olarak aşılanacak. Her vatandaş iki doz aşı olacak.

- Toplumun esenliği ve
üretimin sürdürülebilmesi
açısından aşılar hangi grup
ve kesimlerden başlayarak
nasıl bir sıra ile ilerlemeli?
- İlk olarak riskli gruplar olarak
nitelendirdiğimiz hastalıkla ilgili temas riski
ve etkilenme olasılığı yüksek kesimlerden
başlamak gerekiyor. Sağlık çalışanları gibi temas
olasılığı yüksek meslek gruplarıyla, hasatlığın
solunumsal ve ciddi etkilerinin görüldüğü yaşlı
kesimden öncelikle başlanmalı.
- Türkiye’de de önemli aşı çalışmaları
olduğunu biliyoruz. Bu aşılar ne aşamada
ve insanlara uygulamaya ne zaman
geçilebileceğini tahmin ediyorsunuz?
- Evet, ülkemizde, bilim insanlarımız 12
aşı adayı çalışması yapıyor. Bunları şöyle
sayabiliriz: Ege Üniversitesi-DNA aşısı, Koçak
Farma-İnaktif aşı, Selçuk Üniversitesi -İnaktif
Aşı, Erciyes Üniversitesi -İnaktif aşı, Mehmet
Ali Aydınlar Üniversitesi Acıbadem-Canlı Atenüe
Kodon Deoptimize Aşı, Ankara Üniversitesi-Non
Replicating Viral Vektör Adenovirüs Bazlı Aşı,
Erciyes Üniversitesi-Recombinant S protein
Aşı, İzmir Biomedikal ve Genom MerkeziProtein Subünit peptit ve Novel Adjuvant
Bazlı Aşı, Boğaziçi Üniversitesi–MRNA Aşı,
Selçuk Üniversitesi-VLP(virüs benzeri partikül),
Bezmialem Vakıf Üniversitesi -VLP(virüs benzeri
partikül), ODTÜ-VLP(virüs benzeri partikül).
Bu aşı çalışmalarından 5 tanesinde klinik
öncesi deneyleri tamamlandı.Bu aşılarda
insan deneyleri kısmına geçildi. Erciyes
Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme
Merkezi (ERAGEM) tarafından üretilen aşının
yakın zamanda Faz 2 çalışmalarına geçtiğini
28 GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2021

duyurdu. Koçak Farma ise faz 1 aşamasında.

► AŞILAR BAŞKA MERKEZDE ÜRETİLEBİLİR
- Aşıların kendi merkezlerindeki üretim
miktarları milyarlarca kişiye yetecek
düzeyde değil. Belli ki aylar, belki de yıllarca
sürecek. Bir ülkede geliştirilen aşının, başka
ülkelerdeki fabrikalarda o lisans altında
‘fason’ olarak üretilip insanlığa daha kısa
zamanda ulaşması mümkün olmuyor mu?
- Böyle bir şey tabii ki mümkündür. İlaç ve aşı
geliştirme yüksek maliyetli işlemlerdir ve büyük
yatırım gerekir. Ancak bunun gerçekleşmesi için
belli bir sırayla atılması gereken çok sayıda adım
vardır. Öncelikle ilgili firmanın ticari anlamda
bu konuya onay vermesi zorunludur. Ardından
üretim tesisinin dünya çapında geçerli üretim
sertifikalarına sahip olmalıdır. Ve son olarak da
fabrikanın teknik alt yapısı uygun olmalı ya da
uygun hale getirilmelidir. Üretim gerçekleştikten
sonra da ürünün orijinal ürün ile eşdeğer olduğu
klinik ve bilimsel olarak ispatlanmalıdır. Bu
adımlar eşdeğer ve biyobenzer ilaç kavramı
altında değerlendirilmektedir. Ayrıca sağlık
otoritesinin de denetimi altındadır.

İ

leride, aynı öldürücülükte bir başka virüsün de
ortaya çıkıp bu tür tehlike yaratması ihtimali var.
Virüslerin mutasyona uğraması, ekolojik dengenin
bozulması, kuraklık, sağlıklı içme suyuna ulaşılamaması, ekonomik gelirin eşit paylaşılmaması da dünyada pandemilerin görülmesine neden olacaktır.
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Kovid-19 ortamında iş sürekliliği
ve kriz yönetimi için altın öneriler

U

luslararası Danışmanlık ve Denetim Şirketi KPMG
Türkiye’nin uzmanları, Koronavirüs pandemisi ortamında şirketlerdeki çalışma düzeninin uygun biçimde sürdürülebilmesi, iyi bir kriz yönetimi için önerilerini şöyle açıkladılar:
Koronavirüs (Kovid-19) haberleri gündemi yoğun
bir şekilde meşgul ediyor. Bu durum hem kuruluşları,
hem çalışanlarını, hem de iş yapış şekillerini önemli bir
biçimde etkiliyor. Belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde
kuruluşların; bu tehdidin çalışanlar, müşteriler ve iş
ortakları için olası etkilerini anlamaları ve hızlı bir şekilde
aksiyon almaları çok önemli. Kısa zaman dilimi içinde
köklü değişiklikler gerektiren mevcut durum, günlük iş
hayatının bir parçası olan seyahatleri ve toplantıların
geleceğini sorgulatırken evden çalışma seçeneğini
bugüne kadar hiç olmadığı şekilde popüler hale getirdi.

► ÖNCE ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI
Bu bağlamda kuruluşlar ilk olarak çalışan sağlığını
güvence altına almak adına harekete geçmeliler.
İkinci olarak ise finansal planlamalar ve iş ortaklarıyla
sürdürülecek aktiviteler
yeniden gözden
geçirilmeli. Salgına
global çapta bakıldığında
ise birçok kuruluşun
çeşitli tedbirler aldığı
görülüyor. Bu önlemler
doğrultusunda üretimin
yavaşlaması/durdurulması,
seyahatlerin sınırlanması/
yasaklanması, sınır
kontrollerin güçlendirilmesi
gibi durumlarla
karşılaşmaktayız.

► PANDEMİ KARŞISINDA ÖNERİLEN AKSİYONLAR
● Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığı için İK
uzmanlığını devreye al, seyahat, otomasyon,
uzaktan/evden çalışma için düzenlemeleri uygula,
● Sosyal sorumluluk kapsamında çalışanlar,
çevre, toplum, ekonomi ve piyasalar için
sorumluluklarını gözden geçir ve uygun aksiyonları al,
● Kriz durumunun yönetimi için yönetişim yapısını
ve karar verme mekanizmasını belirle,
● Kriz yönetimi için müdahale ekiplerini
belirle ve harekete geçir,
● Çalışanlar, müşteriler, operasyonlar ve
tedarik zinciriyle ilgili önemli riskleri belirle,
● Temel gıda, hijyen ve maske/dezenfektan
gibi sağlık ürünleri için tedarik sağla,
● Tedarik zinciri konusunda ihtiyacı tarayacak, riskleri değerlendirecek ve aksiyonları takip edecek dedike bir ekip belirle,
● Talep edilen satış kapasitesini karşılamak için önemli
ürünleri ve malzemeleri belirle, bunların
temini ve üretimine öncelik ver, maliyetin optimize

edilmesi için en uygun alternatifleri belirle,
● Müşteri ve tedarikçi sözleşmelerini gözden geçirerek
kapasite ile ilgili yasal sorumlulukları değerlendir,
● Envanter durumunu tarayarak yeterli
kapasitenin olup olmadığını değerlendir, üretim
planlamasını buna göre düzenle,
● Nakit akışını ve işletme sermayesini gözden
geçir ve arz/envanter tahminlerine göre planlama yap,
● Fonlama ve finansal piyasalardaki
düşüşten ötürü etkileri değerlendir,
● Olası tüm finansal ve iş senaryolarını (normale
dönüş, piyasaların düşüşü, artan kısıtlamalar,
küresel karantina ve muhtemel kıtlık senaryoları)
değerlendirerek alınacak aksiyonları belirle,
● Ulusal düzeydeki bilgilendirme, yönlendirme ve kararları
takip ederek kuruluşun kararlarını tutarlı olarak almasını sağla.

► ORTA VE UZUN VADEDE ALINACAK ÖNLEMLER

● Operasyonlar, ulaşım, lojistik ve tedarikçilerle ilgili telafi
edici aksiyonlara ve alternatif yöntemlere karar ver,
● Müşteriler, çalışanlar ve
diğer tüm paydaşların sürekli
olarak bilgilendirilmesini sağla,
● Olayın çalışanlar ve
iş gücü üzerindeki etkisini
değerlendir ve orta vadedeki
önemleri hayata geçir,
● Olası kesintileri aza
indirgemek için dijital
platformları ve otomatize
edilmiş süreçleri hayata geçir,
● Farklı senaryolar
için (çalışanlar, müşteri
operasyonları, tedarik,
envanter) kriz simülasyonları hazırla ve hayata geçir,
● Kriz dönemindeki tecrübelere göre kısıtlı tedariğe
sahip kaynakları belirle ve uzun vadeli alternatif
(örn. mikro-tedarik zinciri) modelleri için planları oluştur .

► KRİZ SİMÜLASYONU
Tüm bunları yaparken, krizin tatbikatının yapılması
neredeyse gerçekleştirilen hazırlıklar ve alınan aksiyonlar
kadar önemli. Bu nedenle virüs salgınına ilişkin senaryoların
Kriz Simülasyonu yöntemiyle belirlenmesi ve tatbik
edilmesini öneriyoruz. Kriz simülasyonu çalışmaları için
aşağıdaki adımların izlenmesini öneriyoruz:
● Kriz yönetimi süreçlerini gözden geçir,
● Kriz senaryolarını oluştur,
● Odaklı bir çalışma grubuyla simülasyona hazırlık yap,
● Simülasyon öncesi katılımcıları belirle ve bilgilendir,
● Operasyon, teknik, yönetim ekipleri ve kriz yönetim
ekibiyle simülasyonu gerçekleştir,
● Simülasyon sonrası değerlendirme yap,
● Final raporu oluştur ve üst yönetimi bilgilendir.
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COVİD-19 AŞISI
ZORUNLU OLABİLİR Mİ?

Av. Burcu ÖZTOPRAK ALSULU

A

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi

şı bir tıbbi müdahaledir. Tıpkı diğer tıbbi müdahaleler
gibi belli başlı hukuka uygunluk şartlarını taşıması
gerekmektedir. Tıbbi müdahalenin hukuka
uygunluk şartları 4 temel başlık ile sıralanabilir:
1- Tıbbi müdahaleyi yapan kişinin sağlık personeli olması
2- Endikasyon
3- Tıp biliminin verilerine uygun tıbbi müdahale
4- Aydınlatılmış onam.
Onam, kişinin kendi geleceğini belirleme hakkından
kaynaklanmaktadır ve özerklik ilkesinin bir sonucudur. Kişi,
kendisine yönelik teşhis ve uygulanacak tedavi bakımından
bilgilendirildikten sonra tıbbi müdahaleyi kabul edip etmeme konusunda seçim hakkı sahibidir. Bu hak, Anayasa’nın
17. Maddesinin de gereğidir. Anayasa’nın 17. Maddesinin
2. Cümlesine göre; “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı
haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz;
rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.”
Bu madde ile bireyin ve konu özelinde hastanın özerkliğine
saygı ilkesinin anayasal dayanağı düzenlenmektedir.
2019 yılının sonundan itibaren tüm dünyayı kasıp kavuran, pek çok kişinin ölümüne sebep olan ve Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan
coronavirüs hastalığının yegane çaresi olarak görülen
aşının zorunlu olup olamayacağı son günlerde gündemi
meşgul etmekte ve tartışmalara sebep olmaktadır.

► HIFZISIHHA KANUNU’NDA DÜZENLEME YOK

Mevzuatımızda hangi hallerde zorunlu tıbbi müdahale
uygulanacağı sınırlı olarak belirlenmiştir. Belirtilen bu sınırlamalar dışında yasa düzeyinde bir düzenleme olmaksızın
herhangi bir tıbbi müdahalenin zorla yapılmasından bahsedilemez. Hangi hastalıklara ilişkin ne gibi tedbirler, kısıtlamalar ve önlemler alınacağı mevzuatımızda Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda düzenlenmektedir. Bu yasada Covid-19’a
ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Öte
yandan 30.05.2007 tarihli Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans
Ve Kontrol Esasları Yönetmeliği’nin 1 nolu ekine “Covid 19
(yeni koronavirüs hastalığı)” ibaresi eklenerek sağlık hizmeti
veren bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilere bu hastalığı bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

► YASAL DÜZENLEME GEREKLİ

Covid-19 aşısının zorunlu olabilmesi için öncelikle bu
konuda yasa düzeyinde bir düzenleme getirmek gerekmektedir. 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu gerek dilinin
eskiliği, gerekse içerdiği maddeler bakımından günümüz
teknolojisi ve diğer sağlık mevzuatı ile uyumsuzluğu dikkate
alındığında ve ayrıca Covid-19’a ilişkin özel bir düzenleme
içermemesi bakımından aşının zorunlu kılınması için
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yeterli değildir. Bununla beraber aşının yasal olarak
zorunlu hale gelebilmesi için siyaset etiği bakımından;
1- Salgın sürecinde şeffaflık, 2- Verilere ilişkin doğru bilgilendirme, 3- Diğer önlemlerin (sokağa çıkma yasakları, kimi
işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması vb) etkili ve dengeli
bir şekilde alınması, 4- Tüm aşı türlerine ilişkin halkın anlayabileceği, doğru ve güvenilir bilgilendirme yapılması gerekir.
Bu hususlar gerçekleştikten sonra aşının zorunluluğu gündeme gelmelidir. Bir an için Covid-19 aşısının zorunlu hale getirildiği varsayımında yeterli miktarda aşı temini de zorunludur.

► İŞ AKDİ FESHEDİLEBİLİR Mİ?

Aşının zorunlu hale gelmesi ve kişilerin aşıyı reddetmesi
halinde iş akdinin feshedilip edilemeyeceği çok tartışmalı bir
konudur. Aşı olmama gerekçesiyle iş akdinin feshedilmesi
aşı zorunlu olsa dahi Anayasa’nın 49. ve devamı
maddelerinde düzenlenen çalışma özgürlüğünün ihlalini
oluşturabilir. Bununla beraber yapılan işin niteliğine göre de
bir ayrıma gitmek gerekir. İşçinin, aşı olmaması halinde iş
sözleşmesinin feshi haksız fesih olabilirse de, geçerli surette
fesih sayılabilir. Bu durumda işverenin iş akdinin feshinden
ötürü kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi gündeme gelebilir.
Öte yandan 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nun
13. Maddesi ile işçilere çalışmaktan kaçınma hakkı
tanınmaktadır. Buna göre; ciddi ve yakın tehlike ile karşı
karşıya kalan çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kuruluna,
kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak
durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına
karar verilmesini talep edebilir. Kurul veya işverenin
çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan,
gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. İş
sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli
tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun
hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir.
Şu an için Covid-19 aşısının zorunlu olması gündemde
olmamakla beraber, bir an için zorunlu olduğu düşünüldüğünde işverenleri ciddi bir belirsizlik beklemektedir. Bir
yandan Anayasa’da ifadesini bulan çalışma hakkı, diğer
taraftan diğer yandan işverenin çalışanların işle ilgili sağlık
ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü her somut olayın özelliğine göre değerlendirme yapılmasını gerektirir. Hastalığın
kolayca yayılabileceği meslek gruplarında (örneğin fabrikalar, kapalı alanlarda çalışanlar gibi) diğer işçilerin sağlığının
korunması işveren bakımından bir zorunluluktur. Bu durumda diğer çalışanların sağlığının korunması için işveren
tarafından gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu
konuda işyeri hekimi, uzman hekim ve iş güvenliği uzmanı
tarafından görüş alınarak somut olayın özelliğine,
işin ve işyerinin şartlarına göre hareket etmek gerekir.

PANDEMİ DOSYASI

T

Koronavirüse karşı aşı
yaptırma eğilimi yükselişte

oplum Araştırmaları ve Ölçümleri kuruluşu
Ipsos, 2021 Ocak ayı başında yaptığı
araştırmada, halk arasında aşıya karşı
olanların oranında azalma olduğunu, aşı
yaptırmayı düşünenlerin oranının yüzde 38’den
yüzde 44 seviyesine yükseldiğini belirledi.
Toplumda aşı yaptırma eğilimi Ekim sonunda
yüzde 51 seviyesinde iken, Aralık
ortasında yüzde 38’e kadar düşmüştü.
Aşı yaptırma eğilimindeki bu azalmanın
2020’nin son haftasında sona erdiği izlenirken,
aşı yaptıracağını söyleyenlerin oranının da
tekrar yüzde 44 seviyesine ulaştığı görüldü.

eğitimle devam edilmesine yönelik alınan kararı
doğru buluyor (sırasıyla yüzde 78 ve yüzde 81).
Okullar kapanmadan önce ebeveynler arasında
bu konuda tam bir uzlaşma yoktu. Ancak;
vaka sayılarının artması ve uygulanan diğer
kısıtlamalarla beraber bugün ebeveynler de
bu kararın doğru olduğu onaylıyor.

► SİDAR GEDİK’İN DEĞERLENDİRMELERİ

Ipsos Genel Müdürü Sidar Gedik,
araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi:
Ipsos Genel Müdürü
“Salgın nedeni ile kısıtlamalar devam
Sidar Gedik
ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze sınav
yapılmaması ve sömestr tatilinin bir hafta uzatılması
► HER 10 KİŞİDEN DÖRDÜ
kararını aldı. Bu da öğrencilerin yaklaşık olarak
Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu
Mart ayına kadar okullara dönmeyeceği anlamına
Araştırması kapsamında vatandaşlara aşı hazır olduktan ne geliyor. Her on veliden sekizi bu uygulamayı destekliyor.
kadar zaman sonra aşı yaptırmayı düşündükleri de soruldu. Her dört veliden sadece biri önümüzdeki 6 ay içinde
Bireylerin yüzde 19’u hemen aşı olmayı düşündüklerini
çocuğunu okula gönderme fikrine sıcak bakıyor.
ifade ederken, ilk üç ay içinde aşı olacağını dile
2021’e girerken aşı yaptırma eğiliminde yeniden bir
getirenlerin toplam oranı yüzde 41 düzeyine çıktı.
yükseliş gördük. Vatandaşların yüzde 44’ü aşı olacağını
Toplumun beşte biri (yüzde 23) ise ne zaman aşı yaptıracağı belirtiyor, bu oran önceki haftalarda yüzde 38’e kadar
konusunda henüz bir fikir beyan edemiyor. Diğer yandan,
gerilemişti. Yan etki yaşamayacağından emin olmak isteyen
toplumda ne kadar süre geçerse geçsin kesin bir şekilde
bir grup da var. Bunu bir yıl içinde aşı olurum, diyenlerin
aşı olmayı reddeden yüzde 14’lük bir kesim var.
oranının yüzde 50’yi aşmasından anlayabiliyoruz.
Ülkemiz bu anlamda Fransa ve Rusya ile benzer bir
► DÜNYADAKİ DURUM
eğilim sergilerken Çin, Brezilya, İngiltere gibi bazı ülkelerde
Her ne kadar salgın dünyada çoğu ülkeyi ciddi derecede
aşı olurum diyenlerin oranı yüzde 80’ler seviyesinde.
etkilemiş olsa da salgınla mücadele konusunda dünya
Şüphesiz ki aşı konusunda daha fazla bilgi edinme
vatandaşları birbirinden farklı tutumlar sergiliyor. Ipsos’un
ihtiyacımız var. Bu konuda birçok yorum, haber paylaşılıyor,
koronavirüs aşısına yönelik global tutumları ortaya koymayı
ancak bu haberlerin hepsinin aşı yanlısı olduğunu
hedeflediği araştırmasında farklı ülke vatandaşlarının aşı
düşünürsek yanılırız, vatandaşların sadece yüzde 40’ı
yaptırma niyetlerinin değişiklik gösterdiği görülüyor.
aşıyı teşvik eden haberler ile daha sık karşılaştığını
Çin, Brezilya ve İngiltere’de aşı yaptırmayı düşünenlerin
ifade ediyor. Yüzde 50’si ise ya daha fazla olumsuz
oranı oldukça yüksek iken; Rusya ve Fransa’da aşı
haber ile karşılaştığını ya da olumlu-olumsuz haberlerin
yaptırma eğiliminin daha zayıf olduğu ifade edilebilir.
aynı oranda olduğunu belirtiyor. Bu da şu dönemde aşı
► UZAKTAN EĞİTİM DESTEKLENİYOR
konusunda daha yavaş yol alınmasına yol açıyor.” ●
Ipsos
AŞI YAPTIRMAYI DÜŞÜNENLERİN ORANI YÜZDE 44’E YÜKSELDİ
araştırmasında;
okulların kapatılması
ve uzaktan eğitime
tümüyle geçilmesi
konusunda genel
kamuoyunun ve
çocuğu okul çağında
olan ebeveynlerin
değerlendirmeleri
alındı. Alınan yanıtlara
bakıldığında; hem
genel kamuoyu hem
de ebeveynler uzaktan
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İHRACAT

Pandemiye rağmen 169.5
milyar dolarlık ihracat

2020 yılı ihracatı 169 milyar 514 milyon dolar olarak
gerçekleşti. 2020’de toplam ithalat 219.4 milyar dolar
oldu. Altın hariç ithalat geçen yıl 194.2 milyar dolar
olarak hesaplandı. 2020 yılında en fazla ihracatı otomotiv,
kimyevi maddeler ve hazırgiyim sektörleri yaptı.

2

020 yılı ihracatı 169 milyar
514 milyon dolar olarak
gerçekleşti. 2020’de
toplam ithalat 219.4 milyar dolar
oldu. Altın hariç ithalat geçen
yıl 194.2 milyar dolar olarak
hesaplandı. 2020 yılı genelinde
ise 25 milyar 549 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştiren Otomotiv
sektörü liderliğini korurken;
18 milyar 263 milyon dolara
ulaşan Kimyevi Maddeler
sektörü ikinci, 17 milyar 143
milyon dolara ulaşan Hazırgiyim
sektörü ise üçüncü oldu.
İhracat rakamları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla
Ankara’da düzenlenen 2020
Yılı Dış Ticaret Değerlendirme
Toplantısı’nda açıklandı. Genel
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Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre Aralık ayında ihracat bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 16 artışla
17 milyar 844 milyon dolar oldu
ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşıldı. Geçtiğimiz
yılın tamamında ise ihracat 169
milyar 514 milyon dolarla Yeni
Ekonomi Programı 2020 İhracat
hedefi olan 165.9 milyar doların
üzerinde gerçekleşti.

► PEKCAN: BU İHRACAT
TÜRKİYE’NİN BAŞARISIDIR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
2020 yılını ihracatta tarihi bir
rekor ile kapattıklarını belirterek,
“169.5 milyar dolarlık ihracat,
ihracatçılarımızın başarısıdır,
Türkiye’nin başarısıdır” dedi.
Geçen yıl ekim ayında 17.3

En fazla İhracat yapılan İlk 10 ülke
ÜLKE (Bin$)
ALMANYA

2019
1-31 ARALIK

2020
1- 31 ARALIK

Değ. %

1.171.443

1.439.034

22,8%

BİRLEŞİK KRALLIK

844.669

1.066.251

26,2%

ABD

651.481

998.040

53,2%

IRAK

731.349

806.891

10,3%

İTALYA

658.609

805.191

22,3%

FRANSA

637.955

771.624

21,0%

İSPANYA

609.421

0,4%

İSRAİL

606.883
413.425

483.379

16,9%

HOLLANDA

384.580

467.532

21,6%

RUSYA

379.213

439.971

16,0%

En fazla İhracat yapan İlk 10 İl
İL (Bin$)

2019
1-31 ARALIK

2020
1- 31 ARALIK

Değ. %

İSTANBUL

5.689.466

6.609.481

16,2%

KOCAELI

1.350.624

1.420.273

5,2%

BURSA

1.221.484

1.314.033

7,6%

813.003

937.723

15,3%
41,7%

İZMIR
GAZIANTEP

625.258

886.037

ANKARA

806.317

795.763

-1,3%

SAKARYA
MANISA

476.024

572.845

20,3%

409.358

477.897

16,7%

DENIZLI

250.827

330.592

31,8%

HATAY

258.074

270.400

4,8%

İHRACAT

milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek
aylık ihracat rakamını yakaladıklarını
hatırlatan Pekcan, şöyle devam etti:
“2020 yılının son ayında bu rekorumuzu
daha da geliştirmenin memnuniyetini
yaşadık. 2020 Aralık ayında ihracatımız, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla
17 milyar 844 milyon dolar olmuştur. Bu
tüm zamanların en yüksek aylık ihracat
tutarıdır. 2020 gibi zor bir yılın, böylesine
önemli bir rekorla kapatılmasını temin
eden ihracatçılarımızı canı gönülden
tebrik ediyorum. 17.8 milyar dolarlık
ihracat, Türkiye’nin dış ticaretteki gücü ve
dinamizminin somut bir göstergesidir. Bu
şekilde 2020 yılını 169.5 milyar dolarlık
ihracatla kapamış olduk. Başta Avrupa
Birliği olmak üzere, pek çok ihracat
pazarımızda yaşanan ciddi ekonomik
küçülmeye ve dış talep daralmalarına
rağmen gerçekleştirilen 169.5 milyar
dolarlık ihracat, ihracatçımızın
başarısıdır, Türkiye’nin başarısıdır.”

► DÜNYA TİCARETİ YÜZDE 9.2 DARALACAK
Pekcan, salgının ve belli başlı diğer
küresel ve bölgesel faktörlerin gölgesinde
bir yılı geride bıraktıklarını dile getirerek,
2020 yılında dış ticarette önemli bir direnç
sergilediklerini bildirdi. Bakan Pekcan,
küresel ticarette 2020 yılında yaşanan
nominal düşüş oranının yüzde 11,7 olarak
tahmin edildiğinin altını çizerek, reel
olarak ise 2010-2019 döneminde
ortalama yüzde 3,8 büyüyen dünya
ticaret hacminin 2020 yılında yüzde 9.2
daralmasının beklendiğine dikkati çekti.
Gelecek yıla ilişkin tahminlere göre
küresel ekonomi ve ticarette toparlanma
beklenmekle birlikte genel olarak
2019 yılındaki salgın öncesi seviyelere
ulaşılamayacağının öngörüldüğünü
ifade eden Pekcan, dünya ekonomisinin
2021 yılında yüzde 5,2 büyüyeceğinin
tahmin edildiğini belirtti.

1 OCAK-31 ARALıK 2020 SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $
SEKTÖRLER
I. TARIM

2019

2020

Değişim
(‘20/’19)

Pay(20)
(%)

23.373.664

24.369.143

4,3

14,4

15.338.649

16.350.706

6,6

9,6

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

6.787.841

7.301.341

7,6

4,3

Yaş Meyve ve Sebze

2.260.425

2.731.186

20,8

1,6

Meyve Sebze Mamulleri

1.548.012

1.683.746

8,8

1,0

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER

Kuru Meyve ve Mamulleri

1.416.430

1.399.574

-1,2

0,8

Fındık ve Mamulleri

2.028.385

1.946.989

-4,0

1,1

Zeytin ve Zeytinyağı

282.659

271.182

-4,1

0,2

Tütün

908.417

910.531

0,2

0,5

Süs Bitkileri ve Mam.
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

106.480

106.157

-0,3

0,1

2.505.020

2.451.931

-2,1

1,4

2.505.020

2.451.931

-2,1

1,4

5.529.995

5.566.505

0,7

3,3

5.529.995

5.566.505

0,7

3,3

138.189.577

127.645.230

-7,6

75,3

12.119.228

11.224.484

-7,4

6,6

Tekstil ve Hammaddeleri

7.919.588

7.286.561

-8,0

4,3

Deri ve Deri Mamulleri

1.665.378

1.333.274

-19,9

0,8

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
II. SANAYİ
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

Halı
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

2.534.262

2.604.648

2,8

1,5

20.588.207

18.263.488

-11,3

10,8
10,8

20.588.207

18.263.488

-11,3

C. SANAYİ MAMULLERİ

105.482.143

98.157.258

-6,9

57,9

Hazırgiyim ve Konfeksiyon

17.697.030

17.143.441

-3,1

10,1

Otomotiv Endüstrisi

30.587.064

25.548.566

-16,5

15,1

1.042.314

1.375.006

31,9

0,8

11.235.669

11.055.082

-1,6

6,5

Gemi ve Yat
Elektrik Elektronik

► GÜLLE: HEDEFİMİZ 184 MİLYAR DOLAR

Makine ve Aksamları

7.833.008

7.542.789

-3,7

4,4

Demir ve Demir Dışı Metaller

8.120.551

8.255.705

1,7

4,9

TİM Başkanı İsmail Gülle, 2021’de
ihracat hedeflerinin 184 milyar dolar
olacağını belirtti. Gülle, “Geçen yıl,
ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat
gerçekleştirdi. Rekorlara alışkınız, fakat
böylesine zorlu bir atmosferde, rekorlara
imza atmak, gerçekten takdiri hak ediyor.
Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde
ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. Bugün
ülkemiz, yılı pozitif büyümeyle kapatıyorsa,
bunda en büyük pay sanayicinindir,
ihracatçınındır. ‘Made in Türkiye’

Çelik

7,5

ĺ

13.813.214

12.675.179

-8,2

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri

3.514.643

3.759.687

7,0

2,2

Mücevher

4.102.699

3.757.744

-8,4

2,2

Savunma ve Havacılık Sanayii

2.740.694

2.279.027

-16,8

1,3

İklimlendirme Sanayii

4.676.093

4.664.483

-0,2

2,8

119.164

100.548

-15,6

0,1

4.310.206

4.272.391

-0,9

2,5

4.310.206

4.272.391

-0,9

2,5

165.873.447

156.286.764

-5,8

92,2

Diğer Sanayi Ürünleri
III. MADENCİLİK
Madencilik Ürünleri
T O P L A M (TİM)
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı

14.959.275

13.227.403

-11,6

7,8

GENEL İHRACAT TOPLAMI

180.832.722

169.514.167

-6,3

100,0
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İHRACAT

İhracatını en yüksek oranlı artıran İlk 10 İl
İL (Bin$)

2019
1-31 ARALIK

2020
1- 31 ARALIK

Değ. %

145

544

275,6%

10.263

36.365

254,3%

BATMAN

1.879

5.788

208,0%

TOKAT

1.956

5.603

186,4%

ÇANAKKALE

3.026

7.114

135,1%

SİİRT

3.535

8.175

131,3%

ADIYAMAN

4.325

9.997

131,1%

56.611

129.198

128,2%

131

260

98,5%

188

371

97,7%

BİNGÖL
KASTAMONU

YALOVA
ARDAHAN
BİTLİS

NOT =2020 Yılında 0 fobusd üzerindeki İller baz alınmıştır.

En fazla İhracat yapan İlk 10 sektör
SEKTÖR (Bin$)

Aralık ayında 1794 firma
ilk kez ihracat yaptı
2020 Aralık ayında 22 sektör ihracatını artırırken,
özellikle 8 sektörün en yüksek aylık ihracat
rakamlarına ulaşması dikkat çekti. Aralık ayında
1794 firmanın ilk kez ihracata katılmasıyla da
rekor kırıldı. İhracata yeni başlayan bu 1.794 firma
Aralık ayında 89 milyon 289 bin dolarlık ihracat
gerçekleştirdi. Aralık ayı içerisinde toplam 42 bin 772
firma ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılının tümünde
ise ihracat ailesine katılan 18 bin 123 firma 3 milyar
570 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2020’de
ihracatçı firma sayısı yüzde 7.7 ve ürün çeşitliliği
yüzde 10 artı. Geçen yıl Hububat, Mobilya, Çimento,
Halı, Meyve Sebze Mamulleri ve Yaş Meyve Sebze
sektörleri de yıllık bazda rekor kırdı. 2020 yılında
toplam Covid-19 ürünü ihracatı da yüzde 233
artışla 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 17 il
tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı.
2020’de 226 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı. 6
sektör yıllık bazda rekor kırdı. Bu sektörler 7 milyar
301 milyon dolar ihracatla Hububat, 5 milyar 567
milyon dolarla Mobilya, 3 milyar 760 milyon dolarla
markasını, dünyanın dört bir köşesinde
güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Artık
Türk İhracatçısı neredeyse kendisiyle
yarışır hale geldi. Hedefimiz dış ticaret
fazlası veren Türkiye ve bunu
Allah’ın izniyle başaracağız” dedi.

► İHRACAT ÜLKEMİZİN GÜVENCESİDİR
2020 yılının her anlamda zorlu
bir yıl olduğunu vurgulayan Gülle,
“Ardı ardına zorluklar yaşamamıza
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2019
1-31 ARALIK

2020
1- 31 ARALIK

Değ. %

Otomotiv Endüstrisi

2.537.839

2.799.028

10,3%

Kimyevi Mad. ve Mamulleri

1.813.830

1.799.736

-0,8%

Hazırgiyim ve Konfeksiyon

1.326.372

1.661.882

25,3%

Çelik

1.108.324

1.383.260

24,8%

Elektrik Elektronik

973.436

1.221.536

25,5%

Makine ve Aksamları

740.427

834.560

12,7%

Demir ve Demir Dışı Metaller

671.675

820.334

22,1%

Bakliyat, Yağlı Tohumlar

629.239

770.362

22,4%

Tekstil ve Hammaddeleri

598.053

769.597

28,7%

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürün.

523.779

574.235

9,6%

Çimento, 2 milyar 731 milyon dolarla Yaş Meyve
Sebze, 2 milyar 605 milyon dolarla Halı ve 1 milyar
684 milyon dolarla Meyve Sebze Mamulleri oldu.

► AB’ye 70 milyar dolarlık ihracat
2020 yılının tamamında Avrupa Birliği (AB-27)
ülkelerine yapılan ihracat 70 milyar dolar olarak
gerçekleşti. 2020 yılında 8 AB ülkesine ihracat artış
gösterdi. AB’nin ihracattaki payı yüzde 41.3 olurken,
Avrupa kıtasının ihracattaki payı ise yüzde 55.7
oldu. 2020 yılında, diğer ülke gruplarında ise, Yakın
ve Orta Doğu ülkelerine 31.3 milyar dolar, Afrika
kıtasının tamamına 15.2 milyar dolar, Uzak Doğu
ülkelerine 12.8 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya ise
11.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

rağmen, bugün ulaştığımız ihracat
rakamı, ihracat ailesinin değişen
koşullara uyum kabiliyetini ve hedeflere ulaşmadaki güçlü iradesini
ortaya koymaktadır. Biliyoruz ki,
ihracat ülkemizin güvencesidir.
Bugün ülkemiz, yılı pozitif büyümeyle kapatıyorsa, bunda en büyük pay
sanayicinindir, ihracatçınındır. İhracatın saha neferleri olarak bizler,
birçok ilke imza atarak, her koşulda

görevlerimizi 8 milyar dolarla İtalya,
7 milyar 194 milyon dolarla Fransa,
6 milyar 688 milyon dolarla İspanya, 5 milyar 191 milyon dolarla Hollanda, 4 milyar 703 milyon dolarla
İsrail ve 4 milyar 495 milyon dolarla
Rusya oldu. 2020 yılının tamamında ise en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 20 ülkeden 7’sine ihracatımız
arttı. 39 ülkeye olan ihracatımız
1 milyar doları aştı. ●

ENFLASYON

Yıllık enflasyon TÜFE’de
yüzde 14.60, ÜFE’de yüzde 25.15

T

ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020
enflayon oranlarını açıkladı. Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 14.60, aylık
yüzde 1.25 arttı. Yıllık enflasyon, Yeni Ekonomi
Programı’nda geçen yıl için öngörülen yüzde
10.5’lik hedefin üstünde gerçekleşti. TCMB
geçen yılın ekim ayı sonunda yayımladığı
enflasyon raporunda 2020 için enflasyon
tahminini yüzde 12.1’e yükseltmişti. TÜFE önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık
ortalamalara göre yüzde 12.28 artış gerçekleşti.

► GIDADA ARTIŞ YÜZDE 20.61
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük
olduğu ana gruplar yüzde 0.65 ile alkollü
içecekler ve tütün, yüzde 5.73 ile haberleşme
ve yüzde 6.84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir
önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu
ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28.12 ile çeşitli
mal ve hizmetler, yüzde 21.12 ile ulaştırma ve
yüzde 20.61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık
ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise yüzde
3.46 ile ev eşyası, yüzde 2.64 ile ulaştırma
ve yüzde 2.53 ile gıda ve alkolsüz içecekler
oldu. Aralık 2020’de, endekste kapsanan 418
maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında
düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama
fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin
ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir
önceki aya göre yüzde 2.36, bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 25.15, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 25.15 ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 12.18 artış gösterdi.

► SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN
İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 27.32 ARTTI
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri;
madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19.02,
imalatta yüzde 27.32, elektrik, gaz üretimi
ve dağıtımında yüzde 0.25 ve su temininde
yüzde 14.83 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri;
ara malında yüzde 32.92, dayanıklı tüketim
malında yüzde 27.70, dayanıksız tüketim
malında yüzde 19.18, enerjide yüzde 3.24 ve
sermaye malında %29,70 artış olarak gerçekleşti.
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri;
madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0.02, imalatta
yüzde 2.67 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında

TÜFE YILLIK DEĞİŞİM
ORANLARI (%)

ÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANI (%)

ÜFE’DE ANA SANAYİ GRUPLARINDA YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%)

yüzde 1.21 azalış ve su temininde yüzde 1.18 artış
olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık
değişimleri;a ra malında yüzde 2.91, dayanıklı
tüketim malında yüzde 1.31, dayanıksız tüketim
malında yüzde 1.47, enerjide yüzde 2.86 ve sermaye
malında yüzde 1.87 artış olarak gerçekleşti.
Yıllık azalış yüzde 17.77 ile tütün ürünleri alt
sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana
metaller yüzde 56.29, metal cevherleri yüzde
48.97, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 34.94 ile
endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık en fazla azalış; yüzde 2.34 ile metal cevherleri,
1.73 diğer mamul eşyalar, yüzde 1.21 elektrik, gaz
ve üretim alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık
kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10.71, tütün
ürünleri yüzde 7.74, ana metaller yüzde 6.48 ile
endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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İÇİMİZDEN BİRİ

MGT Filtre San. ve Tic. A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Töngüt:

Beş kıtada 72 ülkeye
ihracat yapıyoruz
MGT Filtre’nin 1992’de kurulduğunu belirten Töngüt, “Süreç içerisinde ithal ettiğimiz filtreleri
kademe kademe üreterek bu günlere kadar geldik. 2012 yılında İstanbul’daki fabrikamızda yerimiz
dar gelmeye başlayınca, Çerkezköy OSB’deki yerimizi aldık. 2014 yılında yapımına başladığımız
fabrikamızda 2016 yılı ilk yarısında üretime başladık. Şimdi 72 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

B

u sayımızda ‘İçimizden Biri’ köşemizin konuğu
MGT Filtre San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Töngüt. Beş kıtada 72 ülkeye ihracat
yaptıklarını belirten Töngüt, “150 çalışanımızla MGT Filtre
olarak temiz oda ve havalandırma sistemlerinde kullanılan
tüm filtre ve filtre ekipmanlarının üretimini yapıyoruz” dedi.
- Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin (ÇOSB)
katılımcısı olarak MGT Filtre fabrikasını bize tanıtır mısınız?
- MGT Filtre San. ve Tic. A.Ş. 1992’de kuruldu. Ben 1978
yılından bu yana, iklimlendirme sektöründe çeşitli üretim
ve taahhüt firmalarında ortak olarak bulundum. Şu andaki
firmamız, MGT Filtre Klima Tesisat San Tic. Ltd. Şti. olarak
1992’de İstanbul’da kuruldu. Süreç içerisinde ithal ettiğimiz
filtreleri kademe kademe üreterek bu günlere kadar geldik.
2012 yılında İstanbul’daki fabrikamızda yerimiz dar gelmeye
başlayınca, Çerkezköy OSB’deki yerimizi aldık. 2014 yılında
yapımına başladığımız fabrikamızda 2016 yılı ilk yarısında
üretime başladık. Yaklaşık 18.000 metrekare alan içinde,
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12.000 metrekare kapalı kullanım alanımız mevcut.
1992’den beri üretimimizi İstanbul’da yapan firma olarak
ilk zamanlar endişelerimiz oldu. Ancak kısa sürede Çerkezköy
Organize Sanayi Bölgesi’nde olmanın büyük avantajlar
sağladığını gördük, burada olmaktan çok memnunuz.
- Üretim tesislerinizde ne tür üretimler var.
Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verir misiniz?
- MGT Filtre olarak; temiz oda ve havalandırma
sistemlerinde kullanılan tüm filtre ve filtre ekipmanlarının
üretimini yapmaktayız. Mini pileli ve alüminyum separatörlü
HEPA filtreleri, ayrıca NBC HEPA filtre ve 350 C HEPA ve mini
pileli V kompak hassas filtre tipleri, sentetik ve cam elyaf
torba filtre yani cepli filtreler, aktif karbonlu koku ve gaz tutucu
filtre grupları, ön filtrelemede kullanılan panel tip filtre tipleri,
metal işleme hatlarımızda filtre ekipmanları ve hücreleri
üretmekteyiz. Ürettiğimiz filtreler; hastanelerde, ilaç
sanayinde, laboratuvarlarda, savunma sanayi havacılık
sektöründe, endüstriyel tüm tesislerde, enerji santrallerinde

İÇİMİZDEN BİRİ

ve sosyal alanlarda vs. kullanılmaktadır .

► 72 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ
- Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve
ihracatınız hakkında bilgi alabilir miyiz?
- Kapasitemiz yüzde 80 oranında
seyrediyor. Günde 550 adet HEPA filtre,
1000 adet mini pleli V kompak filtre,
1000 adet cepli torba filtre, 1000 panel
kaset filtre ve çeşitli sayıda ve çeşitte
aktif karbon filtreler ayrıca çeşitli filtre
ekipmanları üretmekteyiz. Tesisimiz,
Avrupa standardında son teknolojiyle,
otomasyon ve robotlarla kurulu bir tesistir.
Çalışan sayımız 125 -150 arasındadır.
Ürünlerimizi MGT Filtre markası ile ihraç
etmekteyiz. Yüzde 70’i Avrupa ülkeleri
ağırlıklı olmak üzere beş kıtada 72 ülkeye ihracat yapıyoruz.
- Yıllara göre üretim ve ihracat rakamlarınızı öğrenebilir miyiz?
- MGT Filtre olarak son 15 yıldır her yıl yüzde 10 ila 15 arasında
gerek üretim, gerek ciro olarak büyüme gerçekleştiriyoruz.
- Son yıllarda ülkemizin ve tüm sanayi kuruluşlarının
gündeminde olan sanayide dijitalleşme, nesnelerin
interneti gibi dönüşümlerde MGT Filtre hangi aşamadadır?
Yapılan çalışmalardan örnekler verir misiniz?
- Üretime otomasyon yatırımları ve operasyonel
süreçleri daha iyi yönetebilmek için ERP konusunda
yatırımlar yapılmaktayız.
- Ar-Ge çalışmalarınızı bize anlatır mısınız?
- Firmamızda, filtre ve filtrasyon konusunda araştırma
geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Hepa-Ulpa filtre grubundaki ürünler, EN 1822 ve ISO 29463 standartlarına göre tasarlanmış test cihazlarında araştırma geliştirme çalışmaları
yapılmaktadır. Kaba-orta ve hassas filtre grubundaki ürünler
Avrupa standardı EN 779 standardı ve uluslararası
standart olan ISO 16890 ve Amerika’da geçerliliği olan
ASHRAE 52.2.standartlarına göre tasarlanmış test
cihazlarında araştırma geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
- Sizinki gibi çok büyük ve öncü teknoloji
şirketlerinde eğitimin de çok önemi var?
Ne gibi eğitim faaliyetleri yürütüyorsunuz?
- Bizde sürekli eğitim vardır. En büyük yatırımlarımızdan
biri de eğitimdir. Pandemi sürecinde eğitimlerimiz devam
etmektedir. Online eğitimlerle filtre, filtrasyon, havalandırma
sistemleri ve ekipmanları üzerine mesleki eğitimler alınmaktadır. Kalite standartlarının sürdürülebilirliği için ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi, AS 9001 Savunma ve Havacılık Sanayi
Standardı ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi, ISO
45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 27001: 2013 Bilgi
Güvenliği Eğitimleri iç ve dış
kaynaklı eğitimler alınmaktadır. Firmamız kalite, çevre, iş
sağlığı ve bilgi güvenliği konusuna çok önem vermektedir.
- Üniversite sanayi
işbirliği için üniversitelerle
birlikte yürüttüğünüz
projeler var mı?
- Bölgemizde bulunan
Tekirdağ Namık Kemal

Üniversitesi işbirliğiyle “KOBİ’lerde Verimlilik Dönüşümü”
projesini birlikte yürüttük. Bu projeyle firmamıza büyük
faydalar sağladık. Buradan emeği geçen tüm üniversite
hocalarımıza bir kez daha teşekkür etmek isterim.
- Hangi sosyal sorumluluk projelerini yürütüyorsunuz?
- Malum küresel ısınma ile iklim değişikliği ve kuraklıkların
yaşanacağı otoriteler tarafından zaman zaman bildiriliyor.
Ağaç dikme ve yetiştirmek faydalı ve insani davranış. Ayrıca
şirketimiz adına ilgili mercilere başvurduk. Yetiştireceğimiz
orman alanını bizlere belirlesinler diye bekliyoruz.
- İşletmelerinizin aldığı ödüllerden bize söz eder misiniz?
- Bağlı olduğumuz; İklimlendirme Sanayii İhracatçılar
Birliği tarafından her yıl yapılan ihraç ödüllerinde MGT Filtre,
hava filtreleri satışında 2011’den bu yana devam eden
başarımızla birincilik ve ikincilik ödüllerini almaktadır.
- ÇOSB hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
- Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB), Türkiye’nin
en iyi organize sanayilerinden önde gelenidir. Alt yapısının
tamamlanmış olması, hali hazırda, ÇOSB organize tarafından
yapılacak olan baraj ile su sorununun tamamen giderileceğini,
hatta çevre yerleşkelere fayda sağlayacak olması çok memnun
edici. Yine ÇOSB tarafından hizmete sunulan, Özel ÇOSB
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, donanımı ve eğitimleri ile
buradaki kuruşlara avantaj sağlıyor. ÇOSB yönetiminin modern
ve tarafsız yaklaşımı, yapılan hizmetler ve eğitim destekleri gibi
pek çok konuda adeta bir bölgesel kalkınma modeli olmuştur.
- Hobilerinizi öğrenebilir miyiz?
- Hobi olarak dostlarımla paylaşmak için tarımda zeytin,
zeytinyağı ile kekiği damıtarak elde ettiğimiz suyla bahçede
doğal sebze yetiştiriyorum. Küçük yaşlardan beri çalışma
hayatının içinde yer
aldığımdan Türkiye’de
üretilmeyen özel ürünleri
portföyümüze eklemek
için çalışmalarım var. Şu
anda işimi hobim olarak
yapıyorum. Her zaman
çalışma hayatının içinde
oldum.1974’den beri
iklimlendirme sektörünün
içinde yer aldım. 1992 MGT
Filtreyi kurduktan sonra
sektöre ve ülkeme filtre
üretimi ile katkı sağlamaya
devam ediyoruz. ●
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DR. HAKAN ÇINAR KİMDİR?
1969’da İstanbul’da doğdu.
Üniversite eğitimini İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesinde
tamamlayan Çınar, üç farklı
alanda yüksek lisans, Uluslararası
Ticaret ve Avrupa Birliği üzerine
ise doktora gerçekleştirdi. Uzun
yıllar bir holding bünyesinde
yöneticilik görevi üstlendi. 2001
yılında ise lojistik sektörünün
en önemli firmalarından birinde
üst düzey yöneticilik görevinde
bulundu. 2014 yılı Temmuz
ayında Ünsped’de CEO’luk
görevini yürüttü, 2019 yılı Eylül
ayında profesyonel yaşantıyı
noktalayarak, Gümrük Müşavirliği
ve Lojistik alanlarında faaliyet
gösteren Mentor gruba ortak
oldu. 1995 yılında ARC Eğitim’i
kuran Çınar, pek çok kuruma
verdiği eğitimleri sürdürüyor.
Çınar, çeşitli TV kanallarında
program yapımcılığı ve
sunuculuğunu da üstlendi. Başta
Dünya gazetesi olmak üzere, pek
çok sektörel yayın organında
yazarlık yapan Çınar’ın 5 adet de
kitabı bulunuyor
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DIŞ TİCARET

Dış Ticarete Yön Verenler Derneği Başkanı Dr. Hakan Çınar:

Avrupa’ya Çin’in hızlı
ulaşımı ihracatı etkiler

Türkiye’nin Çin’e demiryoluyla
ihracatını değerlendiren Dışyönder
Başkanı Dr. Hakan Çınar, “Tek
Kuşak Tek Yol projesi hayata yavaş
yavaş da olsa geçmeye başladı. Bu
süreçte Türkiye açısından çok büyük
bir risk görmüyor olsak da, uzun
vadede ana pazarımız olan Avrupa
ülkelerine Çin’in hızlı ulaşımının
ihracatımıza zarar verme olasılığı
bulunmakta. Bu sebeple bizim de bu
işin bir parçası olmayı başarmamız
çok daha doğru olacaktır” dedi.

Türkiye’den doğrudan Çin’e beyaz eşya
götüren ihracat treni Çerkezköy OSB
içindeki BSH tesislerinde yüklendi.

GİRAY DUDA

D

ış ticaretin doğrudan içinde olan
ve ihracat, ithalat, gümrük, tedarik,
lojistik gibi alanlarda gece gündüz
çalışanlar, karar vericileri bilgilendirip
ekonominin hayati alanlarında işlerin daha
sorunsuz yürümesine katkı sağlamak üzere
bir dernek kurdular. Dış Ticarete Yön Verenler
Derneği (Dışyönder) Başkanı ve Mentor
Gümrük Müşavirliği CEO’su Dr. Hakan Çınar ile
faaliyetlerini ve güncel sorunları konuştuk.
- Sayın Hakan Çınar, Dışyönder yeni
kurulan bir dernek. Dış ticaret gibi
sayısız farklı sektör ve dalı doğrudan
ilgilendiren, ülkeler ve firmalar için yaşamsal
bir alanda ne gibi eksiklikleri kapamayı ve
nasıl yardımcı olmayı amaçlıyorsunuz?
- Kısaca Dışyönder’i tanıtarak söze başlayayım.
“Daha Güçlü Bir Dış Ticaret İçin Gücümüzü
Birleştirdik” temasıyla 7 Ekim 2019 tarihinde,

Türkiye’den Çin’e ihracat yükü taşıyan tren Çerkezköy istasyonundan
yola çıkarak, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin’in Xian şehrine
götürdü. İhracat treni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun
katıldığı törenle 4 Aralık 2020’de İstanbul’dan uğurlanmıştı.

ithalat ve ihracat, lojistik, gümrük müşavirliği
gibi dış ticaret ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren
şirketlerde görev yapan profesyonellerin bir
araya geldiği bir sivil toplum örgütünü hayata
geçirdik. Yürütülen çalışmalar ve oluşturulan
çalışma grupları sayesinde belirlenen önerilerin

ĺ
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Kamuya sunulması sayesinde
geliştirici tavsiyelerde
bulunmak, yapılan çalışmalar
ve öneriler çerçevesinde
gerekirse, yurtdışı kuruluşları,
ticari ataşelikler, TİM veya
İhracatçı Birlikleri ile işbirliği
projeleri geliştirmek, bahse
konu çalışmaların sonucunda
oluşacak eğitim önerileriyle
gerek üniversiteler, gerekse
meslek liselerinin Dış Ticaret,
Gümrük ve Lojistik bölümlerine
tavsiyeler sunmak ve ortak
programlar geliştirmek
amacıyla faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz.

► DIŞ TİCARET
BÜROKRASİSİ SORUNLU
Özellikle dış ticaret
alanında bürokrasi, ülkemizin
andemi döneminde mal ticareti hız kesti ama durmadı. Kapitalist
iş yapma kolaylığı endeksinde
sistemde ekonomilerin hızını kesmeleri, işletmeler açısından
gerilere düşmesine
neden olan bir unsur. Bu
imkansız. Üretim kapasiteleri artık yüksek tüketime endekslenmiş,
konuda sahanın yeterince
finans ve bankacılık da bunu destekler halde. Ancak şüphesiz hacimihtiyaçları yansıtamadığını
lerde önemli düşüşler oldu. Bu durum 2021 sonuna dek devam eder.
ve gerçek sorunları
mevzuatlara taşıyamadığını
düşündüğümüz için, biz
sarstı. Daha önce var olan Sars virüsü
tümüyle sahada olanlardan bir araya
sarstı, korona ise yıktı demiştim ben, halen
gelerek bu derneği oluşturduk. Edindiğimiz
aynı noktadayım. Başta küçük esnaf olmak
her bilgi, gördüğümüz her iyileşme noktası
üzere, tüm iş dünyası bu süreçte büyük
derneğimizce kamuya taşınmakta. Üstelik
zararlar gördü. Sanayicisinden lojistikçisine,
bir çıkar grubunun menfaati olmaksızın.
memurundan sağlık personeline kadar
Biz hiçbir meslek grubunu tek başına
herkes farklı türde zararlar gördü ve
temsil etmediğimiz için konulara çok
etkilendi. Ülke insanımızın geleneksel
daha objektif olarak yaklaşabiliyoruz.
dayanışma gücü sayesinde çok daha büyük

P

► SÜREKLİ VERİ HAZIRLIYORUZ

- Dernek faaliyetlerinizden
bahseder misiniz?
- Biz bünyemizde yer alan çalışma
gruplarımız kanalıyla sürekli olarak veri
hazırlayan ve olan biteni aksettirmeye
çalışan bir faaliyetler bütünü halindeyiz.
İthalat, ihracat, lojistik, AR-GE ve mevzuat
konularında oluşturduğumuz çalışma
gruplarıyla bir yandan faaliyetlerimizi
sürdürürken, diğer yandan gündemdeki
konuları içeren paneller yaparak
kamuoyunu bilgilendirdiğimizi belirtebilirim.

► RADİKAL DESTEKLER GEREKLİ
- Başımızdaki büyük global sorunla, yani
koronavirüs salgınıyla başlayalım konuşmamıza. 2020 yılbaşından bugüne kadar
yurt içinde ne gibi sorunlar ortaya çıktı?
- Kovid, gerçekten herkesi önemli ölçüde
40 GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2021

yıkımlar ile karşılaşmadığımızı söyleyebilirim.
Ancak sürecin uzaması ve radikal destekler
sağlanılmaması halinde, ben halen
yurtiçindeki pek çok işletmenin sonrasında
tedavisi zor olacak bir duruma doğru yol
aldıkları düşüncemi halen korumaktayım.

► TİCARET HACMİNDE ÖNEMLİ DÜŞÜŞ OLDU
- İhracat ve ithalatta asıl olan başka
ve kimi zaman çok uzak ülkelerden
mal getirip buralara mal göndermek.
Pandeminin uluslararası alanda
yarattığı sorunları anlatır mısınız?
- Pandemi döneminde mal ticareti hız
kesti ama durmadı. Kapitalist sistemde
ekonomilerin hızını kesmeleri, işletmeler
açısından imkansız. Üretim kapasiteleri
artık yüksek tüketime endekslenmiş,
finans ve bankacılık da bunu destekler
halde. Ancak şüphesiz hacimlerde önemli
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düşüşler oldu. Özellikle
lüks tüketim ürünlerinde bu
daha çok hissedildi. Ülkeler
bu hızın düşmemesi için ne
kadar çok çabalamış olsalar
da eski hızı yakalamak
epeyce zaman alacaktır.
Tabii lojistik hizmetlerde
de yaşanılan sıkıntılar,
sınır kapılarında yığılmalar
ve son dönemde de deniz
taşımacılığında armatörlerin
ortak hareketleriyle taşıma
maliyetlerinde çok önemli
yükselişler gözlemledik.
Bu durumları üst üste
koyduğunuzda dış ticarette
bir daralma ve yavaşlama
meydana geldi. Bu durumun
2021 sonuna dek devam
edeceğini de düşünüyorum.

► PANDEMİ
SORUNLARI ÇOĞALTTI

T

AREKS’in tümüyle kalkmasının mümkün olmayacağı görünüyor.
Ancak asıl olması gereken şey gerçek manada tüketici için
risk teşkil edecek oranlarda kontrollerin yapılması ve yanı sıra
maliyetlerin kontrol altında tutulabilmesi. Ve yine denetimlerin
ithalatı durdurmadan ithalat sonrasında yapılarak, firmaların
zaman kaybetmesinin önüne geçilebileceği düşüncesindeyiz.

- 2020’nin sonunda ve
2021 yılı başlarken dış ticarette en önemli gördüğünüz
sorunlar neler? Bu sorunlar
tümüyle pandemiden mi
kaynaklanıyor?
- Böyle bir ekonomik
konjonktürde önce cari açığı, onun
da etkisiyle dış ticaret açığını kapama
yönündeki çaba ve girişimler, bürokrasi ve
yüksek vergilere sebebiyet verdi. Pandemi
elbette önemli bir etken. En azından
ülkemizdeki cari açık açısından bakıldığında,
hizmet gelirlerini sağlayamamamız, döviz
pozisyonumuzda açığa düşmemize neden
oldu. Acısı dış ticaret açığından çıkartmaya
çalışılınca elbette ortaya ağır bir bürokrasi
çıkmış oldu. Kaldı ki zaten dış ticaretin de
azaldığı bir dönemde elbette bu da birçok
sorunu beraberinde getirmiş oldu.

► TIR KUYRUKLARI AZALDI
- Ülkemizin giriş-çıkış kapılarındaki
onlarca kilometrelik TIR kuyrukları
haberlerini bu yıl daha çok duyar
olduk. Bu durum neden ortaya çıkıyor?
Geçici mi ve bu sıkıntının önüne kalıcı
biçimde geçmenin yolları nelerdir?
- TIR kuyruklarının bir parça azaldığını
söyleyebilirim. Burada iki ana sebep vardı
ki bunlardan en önemlisi bizden kaynaklıydı. Randevulu sistem denilen sistem,
TIR’ların kuyruk oluşturmasına neden oldu
ve sistemin doğru planlanmadığını gös-

terdi. Bu sebeple geri bir hamle ile konu
ertelendi. Diğer bir sebep ise Bulgaristan
tarafında ve yine bizim tarafımızda
personel eksikliğiydi. Şu anda durum
o günlere göre çok daha iyi durumda.

► TAREKS SIKINTI YARATACAK
- Aynı konuyla doğrudan bağlı olan
Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi
(TAREKS) uygulaması da yeni yılda
başlatılacak. Siz TAREKS’in ne tür
sorunlara yol açacağını düşünüyorsunuz.
- Risk Esaslı Kontrol Sistemi deyince
elbette eleştirmek de güç oluyor. Zira insan
sağlığına dair risklerin kontrolü elbette
önemli. Ancak içinden çıkılması güç olan
bir risk takip sisteminin süreci yavaşlatması
ve maliyetleri arttırması, özellikle zaten
sıkıntıda olan perakende sektörünü
sekteye uğratması bekleniliyor ki, bunlara
kısmen de olsa katılmamak mümkün değil.

► DENETİMLER İTHALAT
SONRASI YAPILABİLİR
- TAREKS uygulaması tümüyle
kaldırılmalı ve ertelenmeli mi yoksa
düzenleme mi yapılmalı? Nasıl
düzenlemeler yapılmasını istiyorsunuz?
- Tümüyle kalkmasının mümkün

ĺ

GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2021 41

DIŞ TİCARET

olmayacağı görünüyor. Ancak asıl olması
gereken şeyin, laboratuvarlara iş yaratma
önceliği yerine, gerçek manada tüketici için
risk teşkil edecek oranlarda kontrollerin
yapılması ve yanı sıra maliyetlerin kontrol
altında tutulabilmesi. Ve yine denetimlerin
ithalatı durdurmadan ithalat sonrasında
yapılarak, firmaların zaman kaybetmesinin
önüne geçilebileceği düşüncesindeyiz.

► SİYASİ GERGİNLİKLER
TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
- Ortadoğu’nun karışık ortamı, güney
komşularımızdaki çatışmalar ve terör
eylemleri, Suudi Arabistan’ın Türk mallarını
boykot etmesinin yarattığı sorunlar
nelerdir? Bu yöndeki sorunların ortadan
kalkması veya azalması nelere bağlıdır?
- Siyasi gerginliklerin ticaret üzerindeki
etkileri belki de son 20 yılda ilk kez bu
kadar kendisini gösterir oldu. Dünya
Ticaret Örgütü kararlarına rağmen, bazı
ülkeler resmi olmayan yollar ile bir takım
gizli ambargolarını bu dönemde arttırdılar.
Üstüne yaşanılan terör olayları ve ülkeler
arası çatışmaları da düşündüğümüzde, yine
ticaret açısından bu bölgelerdeki büyüme
potansiyelimizi bizlere sorgular hale getirdi.

► AFRİKA PAZARININ
POTANSİYELİ YÜKSEK
- Elbette Ortadoğu deyince Afrika’yı da
konuşmamak olmaz. Afrika ülkeleriyle olan
ticari ilişkilerde 2020’nin dikkat çekici
özellikleri ve 2021 tahminleriniz nelerdir?
- Afrika ile olan ilişkilerimizin gelişme süreci bu dönemde istenilen düzeyde olamadı.
Ancak Kovidin etkisinin geçmesi ile birlikte,
gelecekte çok daha olumlu gelişmelerin
olmasını bekleyebiliriz. Türkiye için özellikle
Kuzey Afrika başta olmak üzere Afrika
Pazarı her zaman önemli bir potansiyel
oluşturmuştur. Bundan sonraki dönemde de
yine oluşturmaya devam edecektir.

► LOJİSTİK MASTER PLAN GEREKLİ
- Türkiye’nin başlıca ulaşım ve
lojistik sorunları nelerdir? Üçüncü
köprünün hizmete girmesi İstanbul’da
sıkışan ticari mal ulaşımına faydası
oldu mu? Sizin talepleriniz nelerdir?
- Türkiye’nin bir lojistik master planı
olmayışı, yüzölçümünün 1/40’ı olan
İstanbul’da nüfusun dörtte birinin yaşıyor
olması lojistiğin ana sorunları. Ülkemizde
nüfus ile yüzölçümü dağılımı son derece
orantısız. Covid sürecinde bu olumsuzluk çok
daha fazla ortaya çıkarak kendisini gösterdi.
Mevzuatların ve bürokrasinin çok daha yalın
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Mikro ihracatçıya
yüzde 50 vergi muafiyeti
Ş

ahıs firmalarının yurtdışına
Elektronik Ticaret Gümrük
Beyannamesi’yle gerçekleştirdikleri
satışlara yüzde 50 kazanç istisnası getirildi. Posta ve hızlı kargo yoluyla mikro
ihracat yapanların, kazancının yüzde
50’si gelir vergisinden muaf tutulacak.
1 Ocak 2021’de başlayan uygulamayı değerlendiren Ticimax E-ticaret
Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli,
“Pandemi nedeniyle tüm dünyada
ülke ekonomilerinin daralmaya gittiği
bir belirsizlik döneminden geçiyoruz.
Küresel ticaret savaşlarının online
cephesinde güçlü olabilmek ve savaştan kazançlı çıkabilmek için özellikle
Kobi’lerin mutlaka mikro ihracata
yönelmesi gerekiyor” dedi.

► KİMLER FAYDALANABİLECEK?

17 Kasım 2020’de yayınlanan
Resmi Gazete’ye göre, tam mükellef
gerçek kişilerin 4458 sayılı Gümrük
Kanunu’nun 225’nci maddesi
kapsamında, dolaylı temsilci olarak
yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı
kargo taşımacılığı yapan şirketler
tarafından düzenlenen Elektronik
Ticaret Gümrük Beyannamesi’yle
gerçekleştirdikleri mal ihracatı
kapsamında elde ettikleri kazancın
yüzde 50’si, beyannamede bildirilen
kazanç üzerinden indirilebilecek.
Söz konusu indirimden
faydalanılabilmesi için;
● İhracattan kaynaklanan
hasılatları toplamı yıllık 400.000
Türk lirasına kadar olanların, ilgili
yılda kendilerinin sigortalı olması,
● İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına
kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin
sigortalı olması ve en az ortalama
bir tam zamanlı ya da eş değer
kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
● İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk
lirasına kadar olanların, ilgili yılda
kendilerinin sigortalı olması ve en az
ortalama iki tam zamanlı ya da eş
değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
● İhracattan kaynaklanan
hasılatları toplamı yıllık 2.400.000
Türk lirasına kadar olanların, ilgili
yılda kendilerinin sigortalı olması

ve en az ortalama üç tam zamanlı
ya da eş değer kısmi zamanlı
işçi çalıştırması gerekmektedir.
● İhracat kapsamına, ağırlık ve tutar itibarıyla Posta İdaresi ya da hızlı
kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret
gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatları girmektedir.

► ETGB SİSTEMİNİN
AVANTAJLARI NEDİR?

Mikro ihracatın avantajları
ve ETGB sistemi hakkında bilgi
veren Çiğdemli şunları aktardı:
“E-ihracat yapanlar için prosedürlerden arındırılmış bir sistem var.
Türkiye’den yurtdışına yapacağınız
bir satışta KDV hariç fatura tutarı 15
bin Euro’dan az ve satışa konu olan
malların ağırlığı 300 kilogramdan hafif
ise, bu ihracat mikro ihracat olarak
yapılabiliyor. ETGB sistemi üzerinde
tüm prosedürler yetkili kargo firmaları
aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Üstelik
Alibaba, Amazon, Etsy ve Rakuten
gibi küresel pazar yerlerinde satış
yapmak isteyenlerin üyelik bedelleri
de devlet tarafından karşılanıyor. Mikro ihracatta düzenlenen bir gümrük
beyannamesi olmaması da ayrı bir
avantaj. Gümrük beyannamesi yerine
Ticimax E-ticaret
Sistemleri
Kurucusu
Cenk Çiğdemli.
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online ortamda Elektronik Ticaret
Gümrük Beyanı (ETGB) düzenleniyor
ve klasik ihracatta olduğu gibi gümrük
müşavirine ihtiyaç da olmuyor. Gümrükleme masrafları ve gümrükleme hızı
düşünüldüğünde bu sistemin Kobi’ler
açısından sunduğu avantaj çok önemli.
Bireysel müşterinize direkt satış yaptığınız için, müşterinizin ülkesindeki B2C
(firmadan direkt tüketiciye) gümrükleme vergi muafiyetlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Klasik ihracattaki gibi
banka teminatlarına gerek yok. Ödeme
almak için e-ticaret altyapı firmanızın
yönlendireceği ödeme kuruluşlarıyla
anlaşmak yeterli. Çok sayıda ve yüksek adetli ürün gönderilmediği için risk
oranı da yok denecek kadar düşük.”

8 MADDEDE E-İHRACAT

Peki e-ihracat nasıl yapılır? Nelere
dikkat edilir? Ticimax E-ticaret Sistemleri
Kurucusu Çiğdemli şu bilgileri aktardı:
Öncelikle profesyonel bir web
siteniz olmalı. Ticari web sitenizde
firmanız ve ürünleriniz hakkında
detaylı tanıtım, görsel ve iletişim bilgileriniz yer almalıdır. Web siteniz mutlaka
mobil uyumlu olmalı. Çünkü Google
aramalarının yarıdan fazlası artık akıllı
telefonlar üzerinden yapılıyor. Web siteniz
hızlı yüklenebilen bir altyapı ile oluşturulmalı. Yüklediğiniz fotoğraflar hemen
açılabilmesi için küçük boyutlu olmalı.
Web siteniz firmanızın adı aratıldığında arama motorlarında ilk
sıralarda yer almalı. Bunun için
gerekli SEO çalışmaları mutlaka yaptırılmalı. Ne kadar iyi bir siteniz olursanız
olun, bulunduğunuz ülkenin dışında bir
ülkede görünür olmak zordur. Çünkü Go-

ogle sizi kendi ülkeniz dışındaki aramalarda üst sıralara çıkarmaz. Biz bu sorunu
farklı sunucular kullanarak aşıyoruz.
Yaptığımız iş birlikleri ile birlikte 100 ayrı
ülkede pop noktalarımız var. Bu şekilde
tüm ülkelerdeki Google aramalarında
site üst sıralara kolaylıkla yükselebiliyor.
Google ve Facebook gibi reklam mecralarına ülke bazlı küçük reklamlar vermek
de satışlarınızı hızlandıracaktır. İngilizce
uluslararası bir dil olabilir ama potansiyel
müşteri kitlenizin hepsinin İngilizce bildiğini varsaymak doğru bir yaklaşım değil.
Rusya, Balkanlar, Ortadoğu ve Türki
coğrafyada yerel dillere uygun reklam
içerikleri hazırlatmalısınız. Web sitesinde
dil seçeneklerinin kullanıcı tarafından
değiştirilebilmesini tercihe bırakmalısınız.
Sitenizin çoklu dil ve lokasyon
seçeneğine, her ülkenin kendi
para birimiyle mal alımı yapabilmesine olanak sağlayacak bir altyapıya
sahip olması gerekir. Özellikle hedeflediğiniz bir ülke var ise, o ülkenin kültürel
kodlarına uygun bir web sitesi tasarlanması da önemlidir. Bunun için site
arayüzü ülkelere göre ayarlanabilecek bir
altyapı gerekir. Her ülkeye yönelik satış
ve pazarlama stratejisi de geliştirmeniz
gerekebilir. Doğru ülkeye doğru malı doğru fiyat seçenekleriyle satmak, e-ihracat
için öncelikli konulardan biri.
Ürünlerinizi Alibaba.com, Amazon, E-bay gibi B2C (son tüketiciyi hedefleyen) global pazaryerlerine de koyabilirsiniz. Veya sitenize
müşterileri direkt olarak çekebilmek için
ilgili ülkeyi hedefleyen Google, Facebook, Instagram reklamları da verebilirsiniz.
B2B (firmadan firmaya) ihracat yapmak
isteyenler için ise Tradekey, Indiamart,

ecplaza, thomasnet, kompass, ec21, diytrade, europages, made-in-china, ecvv,
globalsources, busytrade, tradeindia gibi
e-ihracat platformları var. Buraya firma
bilgileri ve numunelerini koyarak ithalatçı
firmalara yönelik reklam yapılabilir.
Online ihracata başlamanız için
ihraç edeceğiniz ürünün GTİP
(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numarasını öğrenmeniz gerekiyor.
Bu, dış ticaret işlemlerinde ürünlere verilen bir numaradır. Gümrük müşavirinize
sorarak öğrenebileceğiniz gibi, tuik.gov.tr
sitesinden de öğrenebilirsiniz.
GTİP numarasını öğrendikten
sonra sıra hedef pazarların
belirlenmesine geldi. Önceliği elinizdeki ürünü en çok ithal eden ülkelere
vermelisiniz. Bunu yaparken yakın bir
ülke olmasına da özen göstermelisiniz.
Böylece lojistik giderlerinizi düşürerek
müşteriye daha rekabetçi fiyatlar sunabilirsiniz. İhracat hedef pazarının belirlenmesinde kullanabileceğiniz en önemli site
Birleşmiş Milletler çatısı altındaki trademap.org sitesidir. Buradan söz konusu
ürünün ülkelere göre pazarıyla alakalı
detaylı istatistiklere ulaşabilirsiniz.
Eğer ithalatçı firmalarla bağlantıya geçmek istiyorsanız,
Musaviredanisin.ekonomi.gov.tr
sitesi üzerinden seçmiş olduğunuz hedef
pazardaki firmaların listesine kolaylıkla
ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, site üzerinden hangi ülke hakkında
bilgi almak istiyorsanız o ülkeyi seçmek
ve ihraç etmek istediğiniz ürün grubunu
tanıtan kısa bir açıklama yazmak. Açıklama bölümüne Gtip numarasını yazmak
işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Hedef
pazar araştırması için kullandığınız
trademap.org sitesinden de güncel
ithalatçı firmaları bulabilirsiniz.
Bazı ülkeler özellikle deniz yolu
ile yapılan ithalatlara ait konşimento bilgilerini paylaşırlar. Bu
bilgileri alıp işledikten sonra ihracatçı
firmaların faydasına sunan siteler de
mevcuttur. Bu tür sitelere üye olarak
hangi firmaların hangi firmalara mal sattığını görebilirsiniz. Bu tür sitelere örnek
vermek gerekirse en başta Tradeinfo365.
com’u sayabiliriz. ABD, Kanada, İngiltere,
Güney Kore, Kolombiya, Arjantin, Şili,
Rusya, Ukrayna, Peru ve Pakistan gibi
ülkeler bazında ürün, ithalatçı ve
ihracatçıları aramanıza olanak sağlar.
Piers.com ve importgenius.com gibi
sitelerden de faydalanabilirsiniz.
GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2021 43

DIŞ TİCARET

olması gerekir. Bu konudaki
düzenlemeler, yabancı
yatırımcıları da ürküttüğü gibi,
Türkiye limanlarının ve transit
üs olmamızın da ne yazık ki
önüne geçmekte.

► DEMİRYOLLARI
İHMAL EDİLDİ
- Demiryolu taşımacılığının
özelleştirilmesi ile dış
ticarette yeni imkanların
doğması fırsatı yakalandı.
Trakya’da ve diğer bölgelerde
yaygınlaşan hızlı demiryolu
seferlerinin altyapısıyla
ithalat ve ihracatta
kolaylıklar yaşanıyor mu?
- Bu konuda istenilen
düzeye henüz ulaşıldığı
söylenilemez. Toplam
dış ticaretimiz içerisinde
demiryolu taşımacılığının
etkisi bir hayli düşük. Bu
konuda önemli yatırımların
yapılması sonrasında daha
büyük etki yaratılacağını
söylemek mümkün. Demiryolu
yatırımlarında genellikle
yolcu taşımacılığına daha
fazla yatırım yapılırken, yük
taşımacılığının biraz daha
ihmal edildiğini söyleyebiliriz.

B

aşta küçük esnaf olmak üzere, tüm iş dünyası bu süreçte büyük
zararlar gördü. Sanayicisinden lojistikçisine, memurundan
sağlık personeline kadar herkes farklı türde zararlar gördü ve
etkilendi. Ülke insanımızın geleneksel dayanışma gücü sayesinde
çok daha büyük yıkımlar ile karşılaşmadığımızı söyleyebilirim.

► E-TİCARET YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK
- E-ticaret, e-ithalat ve e-ihracatın
kayda değer oranda artışlarından söz
ediliyor. Ancak bunlar da sonuçta
fiziksel çalışmalara gerek duyuyor.
Elektronik ticaretteki gelişmeler
hakkında neler söylemek istersiniz?
- Elektronik ticaret pandeminin parlayan
yıldızı. Aslında zaten büyümekte olan bir
iş koluydu, ancak fiziksel hareketler ve
seyahatler kısıtlanınca bir anda önü
açılmış oldu. Bu konuda söylenebilecek
en önemli söz, bu iş kolunun gerek
yurtiçi gerekse uluslararası ticarette çok
daha hızlı yükselişine devam edeceği.

► AVRUPA PAZARINDA
ÇİN RİSKİ OLABİLİR
- Kısa süre önce kimi tartışmalar
yaşansa da Türkiye’den çıkan trenin
Çin’e mal götürdüğüne tanık olduk.
Raylı İpek Yolu’nun başlamasını ve
geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
- ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesi hayata
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yavaş yavaş da olsa geçmeye başladı.
Bu süreçte Türkiye açısından çok büyük
bir risk görmüyor olsak da, uzun vadede
ana pazarımız olan Avrupa ülkelerine
Çin’in hızlı ulaşımının ihracatımıza zarar
verme olasılığı bulunmakta. Bu sebeple
bizim de bu işin bir parçası olmayı
başarmamız çok daha doğru olacaktır.

► BİRÇOK TALEPTE BULUNDUK
- Dış ticarete ilişkin olarak
doğrudan ‘sahada olan’ üyelerinizle
ve uzmanlarınızla raporlar
hazırladığınızı belirtiyorsunuz. Ticaret
Bakanlığı’na sunduğunuz raporlarda
başlıca ne gibi taleplerde bulundunuz?
- Tüm detayları ile paylaştığımız
raporumuzun ana başlıklarına
değinmek gerekirse; ihracatta; devlet
yardımlarında ve ihracat kredilerinde
sektörün beklentileri, gümrük işlemlerinin
kolaylaştırılması ve dijitalleşmeye ilişkin
öngörüler, ilave gümrük vergilerinin
ihracat üzerindeki etkileri ve sektörlerin
düşünceleri, VEDOP kapama sürelerinin
kısaltılması için beklenen iyileştirmeler,

DIŞ TİCARET

kambiyo hükümlerindeki
bazı düzenleme beklentileri,
dahilde işleme rejimindeki
düzenlemeler, cerrahi maske
başta olmak üzere tıbbi koruma
amaçlı ürünlerdeki hibe
şartlarına dair düzenlemeler
gibi başlıklar yer aldı.

► KAĞIT ASLI
ARANMAMA TALEBİ
İthalatta ise, elektronik
ortamda düzenlenen A.TR
ve Menşe belgelerinin kağıt
aslı aranmaması talebinden,
muayene risk kriterlerine,
gümrük vergilerinin tahsil
usulünden ürün güvenliği
ve denetimindeki yaşanan
aksaklıklara, gümrük idarelerine
yapılacak itiraz ve uzlaşma
başvurularından, ilave gümrük
vergileri ve gözetim vergisi
uygulamalarına kadar daha pek
çok başlığa değinildi. Uzlaşma
başvurularındaki düzenlemeler,
YYS’de karşılıklı tanımaların
genişlemesi gereği yine
konularımız arasında yer aldı.

► tek pencere
sİstemİndekİ aksaklıklar
Tedarik Zinciri ve Lojistikte
ise, e-ihracat düzenlemeleri,
lojistik maliyete etki eden
unsurlar, TSE ve CE süreçlerinin
yarattığı etkiler, tek pencere
sistemindeki aksaklıklar,
ATS cihazlarının temin sürelerinin
yarattığı olumsuz etkiler, taşıma
kooperatiflerindeki tekelleşme
ve yanı sıra laboratuvar
tekelleşmeleri gibi pek
çok konunun raporda
yer aldığını söyleyebilirim.
Yanı sıra son dönemde
gümrük idarelerince Gümrük
Kanunu’nun 234 ve 241.
maddelerine göre düzenlenen ek
tahakkuk ve ceza kararlarının,
firma ile birlikte dolaylı temsilciye
de, yani Gümrük Müşavirine
de müteselsil sorumluluktan
düzenlenmesi uygulamasının
mahkeme kararı olmadan
düzenlenmemesi gerektiği
yönündeki görüşümüzü de
kendileri ile paylaştık. ●

Özen Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Temiroğlu:

TAREKS zorunlu bir uygulama
ancak zaman kaybı önlenmeli
T
ekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinde
uygulanacak “Dış Ticarette Risk Esaslı
Kontrol Sistemi TAREKS” yıl başında
yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili, uzun yıllar
Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği’nin
(TTTSD) başkanlığını da yapmış olan
TTTSD Yönetim Kurulu Üyesi ve LC Waikiki
Grubu’na bağlı Özen Mensucat Kumaş
Boyama Fabrikası Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Ahmet Temiroğlu’nun
TAREKS’e ilişkin değerlendirmesini aldık.
Temiroğlu, “Günümüzde dijital uygulamaların çok yaygın olarak kullanıldığı göz
önüne alındığında, böyle bir uygulamanın
da zorunlu olduğunu belirtmek isterim”
dedi. Ancak bu sürecin iyi yönetilmesi ve
ilk başta çıkabilecek aksamaların süratle
onarılması gerektiğini de bildiren Temiroğlu
sözlerine şöyle devam etti: “TAREKS, uygulamasında, ithal ve ihraç edilen ürünlerin
güvenlik, kalite ve standartlara uygunluğunun gelişen dijital teknolojiler kullanılarak
denetlenmesi öncelikle süreçlerin hızını
artırmalı ve ithalat ve ithalatçılarımıza
zaman kazandırmalıdır. Özellikle ithalat
ve ihracat süreçlerinde her parti ürünün
denetlenmesi yerine buradaki web tabanlı
program sayesinde, yalnızca riskli olarak
tanımlanmış ürünlerin denetlenmesi ve
test laboratuvarlarına gönderilmesi zaman
harcamasını azaltacak gibi görünüyor.

Ancak burada çok önemli bir nokta var.
Şimdiye dek özellikle tekstil ürünlerinin
denetlenmesinde laboratuvar olarak İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Biriliği’ne (İHKİB) bağlı EKOTEKS
laboratuvarı kullanılmaktaydı. İşadamları
tarafından yönetilen bu laboratuvarda işler
çok hızlı götürülerek sanayiciye zaman
konusunda büyük katkılar sağlanıyordu.
Örneğin numuneler alınarak test sonuçları
beklenmeksizin ithalatçının ithalatı gerçekleştirmesine müsaade ediliyordu. Seyrek
de olsa test sonuçlarında problem çıkan
sorunlu ithalatlar iptal edilerek esas amaç
yani sorunlu malların ülkemize girmesini
engellemek amacı gerçekleşmiş oluyordu.
Ancak öte yandan sorunlu olmayan büyük
ekseriyetteki malların da test sonuçları
beklenmeksizin ithalatı hızla gerçekleşiyordu. Yeni uygulama ile TAREKS istemine
geçildikten sonra muhtelif farklı laboratuvarlar yerine özellikle Marmara bölgesindeki tekstil ürünleri denetimlerinde yine
EKOTEKS laboratuvarının kullanılmasını
öneriyorum. Sistem olarak TAREKS’in
kullanılması çok doğru, gerekli ve hatta zorunluluk .Bu açıdan çok olumlu bir sürecin
başlayacağına inanıyorum. Ancak muhtelif
laboratuvarlarda yaşanabilecek zaman
kayıpları konusunda endişelerim var. Bu
hususun dikkate alınmasını dilerim”
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PROF. DR. ZEYNEP ÖKTEN KİMDİR?
Prof. Dr. Zeynep Ökten İstanbul
Üniversitesi İktisat Bölümünden
mezun olup daha sonra yüksek
lisans ve doktorasını Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İktisat alanında yaptı.
Doçentliğini kalkınma ekonomisi
alanında aldı ve pek çok
uluslararası ve ulusal dergilerde
makaleler yayınladı. ‘Moda ve
ekonomi’ adlı kitabın yazarıdır.
Başta Bloomberg olmak üzere
ulusal televizyon kanallarında
ekonomi alanında yorumlar
yapıyor. Nişantaşı Üniversitesi
öğretim üyesi ve Bahçeşehir
Üniversitesi lisansüstü
bölümlerinde dersler veriyor.
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Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten:

2020’de üretim kapasitemiz ve
girişimciliğimiz farkını ortaya koydu
GİRAY DUDA

P

Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Ökten,
“Coğrafik konumumuz ve güçlü imalat sanayimiz sayesinde
küresel tedarik zincirinde önemli bir aktör olduğumuzu bu krizde
ortaya koyduk ve hiç durmadan çalışan sanayimizle ihracat
rekorları kırdık. Üretim kapasitemizin ve girişimci ruhumuzun
farkını ortaya koymak açısından önemli bir seneydi 2020” dedi.

rof. Dr. Zeynep Ökten,
Nişantaşı Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Uluslararası
Ticaret ve Lojistik Bölümü
öğretim üyesi. Ekonomik
gelişmeleri çok yakından
izleyen, sosyal medya ve
televizyonlarda yorumlayan
Zeynep Ökten ile ülkemizin
güncel sorunlarını ve çözüm
önerilerini konuştuk.
- Sayın Zeynep Ökten,
2020 yılı sonunda Türkiye
ekonomisine yukarıdan
bakınca nasıl bir manzara ile
karşılaşıyorsunuz. Olumlu ve
olumsuz yönler nelerdir?
- Türkiye ekonomisinin
en önemli problemi siyasi
ortamdan bağımsız uzun
dönemli makro ekonomik
planlamalar yapmak ve
uygulamak yerine kısa dönemli sorunlara odaklanmak.
Dolayısıyla 2020 krizinde de diğer pek çok krizde olduğu
gibi miyobik bakış açısıyla bugünü kurtarma çabasındayız.
Ancak kronik enflasyon, yapışkan işsizlik gibi kısa dönemli
politikalarla çözülemeyecek makro problemlerimiz var.
2020 pandemi krizine, Türkiye ekonomisi, yapısal
sorunlarına bağlı olarak birikimli enflasyon, işsizlik, değer
kaybeden TL, düşük Merkez Bankası rezervleriyle girmiş
böylece pandemi krizine ters köşede yakalanmış oldu.
Ancak coğrafik konumumuz ve güçlü imalat sanayimiz
sayesinde küresel tedarik zincirinde önemli bir aktör
olduğumuzu bu krizde ortaya koyduk ve hiç durmadan
çalışan sanayimiz ile ihracat rekorları kırdık. Üretim kapasitemizin ve girişimci ruhumuzun farkını ortaya koymak
açısından önemli bir seneydi 2020. Bu değerleri sürdü-

rülebilir ve kararlı ekonomi politikalarıyla desteklediğimiz
sürece Türkiye ekonomisindeki tüm paydaşların hak
ettikleri kazançları elde etme imkanları olacaktır.

► NORMALLEŞME İKİNCİ
ÇEYREĞİN SONUNDA SAĞLANIR
- Bir yandan günlük onbinlerce koronavirüs vakası
sürüp giderken, öte yandan umut ışığı olan aşılar açıklandığı takvime göre uygulanırsa ülke ekonomisinin düzelmesine nasıl ve ne kadarlık bir zamanda katkı sağlar?
- Aşılanmanın yaygınlaşması ve hizmetler sektöründe
ekonomik aktivitede normalleşmeye dönüşüm ancak yılın
ikinci çeyreğin sonlarına doğru olacak gibi görünüyor.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ekonomilerindeki normalleşme
de ihracatımızı desteklemesi açısından önemli. Ayrıca

ĺ
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turizm sektörü bu sene
geçen senenin kayıplarını
telafi edecek kadar
olmasa da büyük bir
taleple karşılaşacak diye
umuyoruz. Çünkü her krizde
olduğu gibi bu dönemde de
gelir dağılımı adaletsizliği
derinleşti ve parası olanlar
için yüksek getiri elde
etme imkanı doğarken
yaygınlaşan bir yoksulluk
da yaşandı. Zengin
kesimin özellikle lüks
turizm alanlarına kayması
bekleniyor. Vaka sayısını
azalttığımız süre içinde
Türkiye turizm açısından
cazibesini arttıracaktır.
Aşının ekonomi üzerindeki
etkinlik süresi geçici
olacaktır yukarda da
belirttiğim üzere geçici
çözümlerle değil uzun
süreli ekonomik dönüşüm
politikalarıyla kalıcı
düzeltmeler yapabiliriz.

► HEDEF DOĞRUDAN
YABANCI YATIRIMLARI

A

şılanmanın yaygınlaşması ve hizmetler sektöründe ekonomik
aktivitede normalleşmeye dönüş ancak 2. Çeyreğin sonlarına
doğru olacak gibi görünüyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin
ekonomilerindeki normalleşme de ihracatımızı desteklemesi açısından
önemli. Turizm sektörü bu sene geçen senenin kayıplarını telafi edecek
kadar olmasa da büyük bir taleple karşılaşacak diye umuyoruz.

- Ekonomide 2021 yılı içinde karşımıza
çıkabilecek olan başlıca
riskler ve sorunları anlatır mısınız?
- 2020 yılında küresel alanda bollaşan likiditenin
kar arayışlarının 2021 yılında riskli alanlara doğru
kayacağı bekleniyor. Pozitif yüksek faiz veren ve CDS
primleri düşmeye başladığından güven de telkin
eden Türkiye ekonomisine gelecek olan sıcak para
akımları TL’nin değerlenmesine yol açarken herhangi
bir ani çıkışta ekonominin kırılganlığını arttırıyor.
Dolayısıyla ülkemizde uzun süreli kalacak olan
doğrudan yabancı yatırımcıyı çekmemiz lazım.

► UCUZ EMEK YETERLİ DEĞİL
Burada en büyük tehdit olarak gördüğüm durum
2020 sonunda yapılmış olan önemli ticaret anlaşmaları. Çin ile AB arasında yapılan yatırım anlaşması, AB üyesi devletlerin doğrudan yatırımlarını Çin’e
kaydırmasına sebep olacak. Ayrıca Güneydoğu Asya
Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin oluşturdukları Serbest Ticaret Anlaşması (RECP) gerçeği var. Bildiğiniz
gibi ASEAN’a Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos,
Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland,
Vietnam üye. ASEAN, Avustralya, Çin, Japonya,
Güney Kore, Hindistan ve Yeni Zelanda’yı da
içlerine alarak 2.2 milyar nüfusa ve dünya
üretiminin yüzde 35’ine hükmedecek hale
geldi. Artık Türkiye’nin ucuz üretim ve emekle
uluslararası ticarette rekabet etmesi iyice zorlaştı.
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Yeni tasarımlar yaratılan markalar ve teknolojik
ürünlerle küresel alanda kendini göstermelidir.

► BÜYÜME HEDEFLENDİ, ENFLASYON YÜKSELDİ
- Enflasyon ve faizlerin tırmanışında hangi
politikalarla ne kadar zamanda duraklama ve
geriye dönüş sağlanabilir? Şu anda böyle
bir yolda olduğumuz izleniminiz var mı?
- Yapışkan enflasyon problemini kalıcı bir şekilde
düzeltmemiz gerekliliği aşikardır. Enflasyon-faiz-kur
sarmalının kırılması için ekonomi yönetiminin mutlaka kararlı tutum içinde olması gerekiyor. Pandemi
krizindeki para politikasında ekonomi yönetiminin
değişmesi ile iki ayrı dönem yaşadık. Önceki yönetimin hedefi her ne pahasına olursa olsun ekonomik
büyümeye destek vermekti. Yani enflasyon sorunu
görmezden gelindi. Büyümeyi desteklemek için
negatif reel faizler ve kredi genişlemesi sonucu
tasarruf sahiplerinin dövize ve altına kayışını
yaşadık. Diğer taraftan talep desteğiyle ekonomide
3. Çeyrekte küresel alanda en yüksek büyüme
oranını yakaladık. Ancak hormonlu büyümenin
yarattığı yan etki döviz kurundaki artış ve hem
talep yanlı hem de döviz artışından kaynaklanan
maliyet yanlı enflasyonun yüzde 14’e çıkışı oldu.

► YENİ YÖNETİMİN HEDEFİ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK
Merkez Bankası başkanının görevinden alınması
ve ekonomi bakanının istifası sonrasında ekonomi
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yönetimindeki
luk olan büyümenin
değişim, aynı
artması, şirketlerin
zamanda politika
uzun süreli sıkıntıdeğişimine
ları aşma ve büyük
yansıyarak daha
bir toplumsal sorun
öngörülebilir,
haline gelen işsizliiletişimi kuvvetli
ğin azaltılması için
ve enflasyon
neler yapılmalıdır?
sorunuyla baş
- Bu kadar zorlaetmeyi hedefleyen
yıcı bir ortamda işsizpara politikası
liği düşürmek uzun
uygulayacağını
zaman alacaktır.
beyan etti. Aynı
Zaten sanayileşmeyi
zamanda iki ay üst
tamamlayamamış
üste politika faizini
ekonomik yapımız
arttırarak ve BBDK,
var. 1980’lerin
SPK ile beraber
ortalarından
atılan normalleşme
itibaren uygulanmaadımlarıyla piyasa
ya geçilen neokurallarına pek
liberal ekonomik
020 yılında küresel alanda bollaşan likiditenin kar arayışlade uymayan
politikalar ucuz emerının 2021 yılında riskli alanlara doğru kayacağı bekleniyor.
regülasyonları
ğe dayalı ihracatla
geri alarak
Pozitif yüksek faiz veren ve CDS primleri düşmeye başladığından büyüme hedefi,
ileriye yönelik
güven de telkin eden Türkiye ekonomisine gelecek olan sıcak para düşük döviz kuru ile
verdikleri sözleri
ithalata dayalı bir
akımları TL’nin değerlenmesine yol açarken herhangi bir ani
tutacaklarına dair
ekonomik yapı erken
çıkışta ekonominin kırılganlığını arttırmaktadır. Dolayısıyla uzun sanayisizleşmeye yol
beyanlarını da
fiiliyata dökerek
süreli kalacak olan doğrudan yabancı yatırımcıyı çekmemiz lazım. açmış ve ekonomi
desteklediler.
büyürken bile yapışGüvenilir ve
kan yüksek işsizlik
öngörülebilir Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi
oranları devam etmiştir. İmalat sektörünün bu şartlar altınenflasyonla baş etmek için en önemli kıstaslardan biridir.
da ezilmiş olması istihdam yaratmayan büyümeye sebep
Dolayısıyla 2021’in 2. Çeyreğinde enflasyonun kararlı
olmuştur. Bu yüzden mutlaka uzun dönemli üretime
politikalarla yönünü aşağıya çevireceğini bekleyebiliriz.
dayalı ve sorunlara çözüm olacak politikalar üretilmelidir.
Ancak küresel ekonominin de aktive olacağı
► YAPISAL REFORMLARDA ACELE ETMELİYİZ
beklentisi petrol fiyatlarını, emtia fiyatlarını yukarı
- Üretimin ve satışların arttığı, yeni iş olanaklarının
doğru itmesi, kuraklıkla birlikte tarım ürünlerinin fiyat
ortaya çıktığı, dövizde gerilemenin yaşandığı, enflasyonun
artışı zaten ülkemizde yüksek olan enflasyonu yaz
düştüğü, doğrudan yabancı yatırımların geldiği
aylarına kadar yukarı doğru itecektir. Özellikle gıda
rüya gibi günlere kavuşmak sizce ne kadar zaman alır?
enflasyonu yaygın yoksulluk içinde yaşayan insanlar
- Yukarda bahsettiğim yapısal reformlar
için çok daha ağır bir yaşam maliyeti haline gelmektedir.
gerçekleştirildiğinde ve tabi bu reformlara mutlaka adalet
► ENFLASYON TÜM KÖTÜLÜKLERİN ANASIDIR
ve eğitim reformu eklendiğinde, demokrasinin daha
Diğer yandan sıkı para ve maliye politikası uygulamak
güçlendiği bir yapıya kavuştuğumuzda Türkiye ekonomisinin
zorunda kalışımız pandemi krizinde ekonomiyi
hem yerli hem yabancı yatırımcı için cazibe merkezi olacağı
desteklemekten çok uzaktır. Özellikle yüksek faiz gelir
mutlaktır. Ancak tüm bu reformlar için çok hızlı davranmak
dağılımında adaletsizliği şiddetlendirir. Yüksek gelir
zorundayız çünkü rakiplerimizin hızı çok yüksek.
grubu ancak tasarruf yapabilir ve bu grup paradan para
► IMF’DEN PARA İSTEYEBİLİRİZ
kazanırken borçlu olan yaygın alt gelir grubu ise yüksek
- Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılacak bir anlaşkredi ve kredi kartı borcu faizi ödemekle yükümlü olur.
manın
Türkiye’nin ağır ekonomik sorunlarının düzelmesine
Yatırımcı ise yatırım yapmaktan vazgeçer. Ancak tüm
faydası
olur mu? Bu anlaşma nasıl bir anlaşma olabilir?
kötülüklerin anası diye tabir ettiğimiz enflasyonla baş
- IMF bizim üyelik aidatlarını ödediğimiz bir parasal
etmek için bu duruma katlanmak zorundayız ve kabul
kulüp, neden faydalarından yararlanmayalım?
etmeliyiz ki faiz enflasyonun sebebi değil sonucudur.
Aktivitelerine katılmayacağımız bir kulübe neden aidat
► İŞSİZLİĞİN ÇÖZÜMÜ UZUN VADELİ
ödemeye devam edelim? Keşke para istemeyecek kadar
- Bir yandan faizlerin yükseltilmesi ve iç talebin azaltılgüçlü bir ekonomik yapımız olsaydı ama eğer paraya
ması politikası sürerken, 2021 yılı için neredeyse zorunlu- sıkıştıysak neden istemeyelim anlamakta zorlanıyorum. ●

2
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YORUM

Kentler nasıl kalkınır sorusunun
cevabı oda başkanlarından alınır
CELAL TOPRAK
Ekonomi Gazetecileri
Derneği Başkanı

B

izim meslekte
yani gazetecilikte
şimdilerde
unutulan ama bizim
kuşağın refleksi haline
gelen bir iş yapış biçimi
vardı… Buna kısaca
fikri takip derdik…
Meslek büyüklerinden
öğrenmiştik. Bir konuyu
sonuna kadar takip
etmek, gelişmelerden
okuyucuyu, izleyiciyi
bilgilendirmekti
işin özü…
Geçen sayıda “Şimdi
yerel kalkınmada başarı
hikayeleri yazmanın tam
zamanı” demiştik. Fikri takip yapalım dedik.
Global Sanayici’nin geçen sayısında
Arif Esen’in yazısında yer alan yerli aşı talebi
tam da bu başlık altında değerlendirilmeli bence.
Sizin elinizde güçlü yerel ve yerli markalarınız
yoksa yerli aşı konusunda zorlanırsınız.
Yine Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler’in
2019 ihracat verilerini değerlendirirken
ÇOSB’den listeye 28 firmanın girdiğine vurgu
yapması yerele önemli bir göndermeydi.
Yani herkes yerelde kalkınmanın öneminin
altını çiziyor. İyi de yerelde kalkınma sadece
yerel yönetimlerin işi mi? Bu konuda kim ne
yapmalı? Aslında bu konuda çok önemli bir
işlevi oda ve borsalar yerine getirebilir. Ekonomi
Gazetecileri Derneği olarak “Türkiye Ekonomiyi
Konuşuyor” başlıklı toplantılarımızda oda
başkanlarını dinledikçe Türkiye’nin elinde çok
önemli bir bilgi birikimi olduğun gözlemledik.
Geçmişte kısa adı DPT olan Devlet Planlama
Teşkilatı vardı. Her bölgenin kalkınma
planlarını hazırlardı DPT… Çok azı uygulanırdı.
Genellikle dosyalar halinde raflara kaldırılırdı.
Devletin arşivinde her bölgeyle ilgili bilgiler olurdu
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ama… Bir ara Muş Ovası ile ilgi bir araştırma
yapmıştım “en önemli kaynak DPT’de var”
demişlerdi. Zaman zaman yapılan hazırlıklar
uygulamaya sokulmaya çalışılır ama bu defa da
piyasa şartları ile uyumsuzluklar olurdu.
Oysa oda ve borsaların elinde tam da piyasa
şartlarına uyumlu projeler var. Başkanlar bu
projeleri çok iyi biliyor. Eğer yerelde bir kalkınma
hamlesi yapılacaksa doğru adres oda ve borsa
başkanları… Bütün illerde örgütler var. Düğmeye
basıp hangi ilde hangi yatırım yapılmalı
sorusunu sorduğunuzda yanıt hemen hazır.
Hem de piyasa şartlarına uygun hem de
bütün ayrıntılarıyla. Mesela Sinop’u
sordunuz… Başkan yani Sinop Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş size
turizm ile ilgili bilgiler verecektir. Dahası
biraz da hamsiye ispiri katıp şunu söylecektir:
- Biz Sinop’ta balığı yakalarız
o kadar… Gerisi yok…
Evet gerisi yok. Oysa Sinop su veya deniz
ürünleri konusunda üretim merkezi olabilir. Bunun
için insan kaynağı dahil her şey mevcut. Üstelik
Sinop o zaman en en mutlu şehir olabilir. Ayrıca
Başkanı Akbaş’ın kıyıdan Karadeniz turu önerisi

de pandemi sonrası bir numaralı
destinasyon haline gelebilir.
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Necdet Takva, hem kent
hem de bölgeyle ilgili muhteşem bir
bilgi kaynağı. Sadece biraz sevgi
istiyor, bu bilgileri herkese sunabilir.
Gelelim Adana’ya. Adana Sanayi
Odası Başkanı Zeki Kıvanç bölge
için büyük bir şans… Çünkü hem
Türkiye İhracatçılar Meclisi, hem de
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
yönetiminde olan tek isim. Çukurova,
Trakya hatta daha da geniş bölgelerle
ilgili ayrıntılı bilgiler aktarabilir.
Hatta bunu yaparken yanına Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Ayhan Kızıltan’ı da alıp
limanlara kadar ayrıntıya girebilirler.
Gaziantep başlı başına bir model…
Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay
Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı
Mehmet Akıncı ve Sanayi Odası
Başkanı Adnan Ünverdi teknolojiden,
gastronomiye kentte neler yapılması
gerektiğini aktarabilirler. Kentte zaten
böyle bir birliktelik oluşmuş ve
‘Gaziantep Modeli’ diye ilerliyorlar.
Konya Ticaret Odası Başkanı
Selçuk Öztürk şehrin başarı hikayesi
için bütün hazırlıkları bitirmiş durumda.
Bir kısmını uygulamaya çalışıyor.
Bazıları için de (su ve ulaşım) yardım
bekliyor. Araştırmacılara kendi
iç dinamikleriyle sürekli bir
büyüme gösteren Konya’yı mercek
altına almalarını salık veririm.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu Avrupa Birliği’ni
en iyi bilen başkanlardan biri… Bu
yüzden son dönemde vizeyle ilgili
çalışıyor. Ama lojistikle ilgili muhteşem
fikirleri var, bence yararlanılmalı.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Recep Zıpkınkurt kente
yatırım yapacakların mutlaka dinlemesi
gereken bir isim. Sınır turizmi ve ticareti
ile ilgili Ankara da bilgilerine başvurmalı.
Mesela Ordu Ticaret Sanayi Odası
Başkanı Servet Şahin… Kentin
kalkınması için çaba içinde. Vali,
belediye başkanı ve oda başkanlarının
elbirliğiyle, işbirliğiyle yaptığını
Ankara’nın da onları dinlediği kentler
farklı bir noktaya evrilecek. O kentler
iş ve aş üretecekler. Pandemi vb
sıkıntılar olduğunda kendilerine
yetecekler, yerli aşıyı bulacaklar.

İş Bankası Genel Müdürü Bali
yerini Hakan Aran’a bırakacak
İ

ş Bankası Genel Müdürü
Adnan Bali düzenlediği
basın toplantısında mart
ayında görevini bırakacağını
açıkladı. Bali, “1 Nisan 2011
tarihinden bu yana büyük bir
gururla sürdürdüğüm genel
müdürlük görevimi mart
ayının sonlarında yapılacak
olan genel kurul tarihi itibarıyla bırakacağım” dedi. 35
Adnan Bali
yıl kuralına işaret eden Bali
Hakan Aran
şunları söyledi: “Kurallarla
prensiplerle yönetilen bir bankayız. Keyfi kararlara bağlı bir yer değiliz. İş Bankası’nda icrai görevde
çalışmanın bir sınırı vardır. 35 yıldan fazla görev yapamayız. İcrai görev
yapamazsınız. Ben bu çerçevede 1 Aralık 1986’da göreve başladım.
Kurallarımız işliyoruz. Böyle bir prensibimiz olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum. 10 yıl genel müdürlük yapmış durumdayım. 15 yıl üst düzey
yöneticilik yeterlidir. Genç bir nesil, donanımlı bir nesil geliyor. Önlerini
yollarını açın. Sadece kural itibarıyla değil, felsefesiyle de inandığım için
bırakıyorum. Hayatta önemli olan şeylerden biri de final yapabilmektir.”
İş Bankası’nın KAP’a yaptığı açıklamada, “Sayın Adnan Bali, resmi
kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran’ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini
üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır” ifadesi kullandı.

TOBB’dan 30 bin öğrenciye
klavyeli tablet desteği
T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) online
eğitim alan ihtiyaç sahibi 30
bin öğrenciye klavyeli tablet
dağıtıyor. 81 ile 81 okul projesi
kapsamında 65 şehirdeki okulu tamamlayarak teslim eden
ve kalan iller için de çalışmalarını sürdüren Türk iş dünyasının çatı örgütünün yeni projesi,
ihtiyaç sahibi öğrenciler için klavyeli tablet desteği oldu. Konuyla ilgili bir
açıklama yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geleceğin güvencesi
olarak gördükleri gençlerin eğitimini çok önemsediklerine vurgu yaparak, “Bir
taraftan ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, bütün çocuklarımızın
eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için eğitime yatırım yapmayı
da ihmal etmedik. TOBB camiası olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 30 bin
adet klavyeli tablet temin ettik. 81 ilde 365 Oda ve Borsamız, öğrencilerimize
dağıtılmak üzere tabletleri İl/İlçe Milli Eğitime teslim ediyor” dedi.

30 Haziran 2021 sonrası eski
kimlikle KKTC’ye gidişe izin yok
E

mniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 30 Haziran’dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne (KKTC) gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye’den çıkış işlemlerinin yapılmayacağını bildirdi. EGM’den
yapılan açıklamada, “30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC’ye gidecek Türk
vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek vatandaşlarımızın
yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur.” ifadelerine yer verildi.
GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2021 51

NEŞECAN ÇEKİCİ KİMDİR?
Marmara Üniversitesi İİBF
-İktisat Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi’nde Para/Banka
Anabilim Dalında Yüksek Lisans
eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme
İktisadi Enstitüsü İşletmecilik
İhtisasını da yaparak akademik
kariyerini tamamladı. Türkiye’nin
önde gelen holdinglerinde yedi
yıl boyunca yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra 1995’te
gayrimenkul sektörüne adım atan
ve bugüne değin farklı bir çok
projede imzası bulunan Neşecan
Çekici, Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.’nin
kurucusu ve yönetici ortağı.
Türkiye genelinde ve uluslararası
platformda çeşitli kuruluşlara Değerleme, Gayrimenkul Geliştirme
ve Danışmanlık alanlarında hizmet veriyor. Mesleki amaçlı sivil
toplum örgütlerindeki görevlerini
aktif olarak yürüten Çekici, aynı
zamanda birçok üniversitenin
lisans ve yüksek lisans programlarında sektör öğretim görevlisi
olarak ders veriyor.
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GYODER Başkan Yardımcısı, konut değerleme uzmanı Neşecan Çekici:

Gayrimenkulde
4.0 zamanı geldi

GYODER Başkan Yardımcısı
Neşecan Çekici, “Biz birkaç yıl
önce gayrimenkul 4.0 diye bir
çalışma yapmıştık. Gayrimenkul
sektörünün dünyada ve
Türkiye’de yeni bir beyaz sayfa
açması gereken dönem geldi.
Teknolojik altyapılar, inşaatta
ya da hizmette olsun bir takım
değişiklikler, operasyonel
mülklerin katma değer yaratması
gibi bir çok konu masaya
yatırılmak durumundaydı” dedi.
GİRAY DUDA

G

ayrimenkul Türkiye’nin en büyük ve canlı
sektörü. Sektörün bugünkü durumunu,
pandeminin etkilerini ve sektörün yakın
geleceğini, Gayrimenkul ve Gayrimenkul
Yatırım Ortaklıkları Derneği Başkan Yardımcısı
Neşecan Çekici ile ayrıntılarıyla konuştuk.
- Sayın Neşecan Çekici siz gayrimenkul
değerleme uzmanı ve GYODER’in Başkan
Yardımcısısınız. Bu dernek başlangıçta
GYO’ların derneğiydi ama daha sonra
kapsamını büyüttü değil mi?
- Evet, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının
derneğiydi başlangıçta. Tüm gayrimenkul sektörünün çatı derneği olduğu için adı Gayrimenkul
ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği
olarak değiştirildi. Çünkü bugün gayrimenkulcü
bankalar, bankaların mortgage departmanları
var. Değerlemeciler, hukukçular ve diğer gayrimenkulcüleri kapsadığı için yatırım ortaklıkları

kimliğinden çıkardık. Bizi sanayinin TÜSİAD’ı gibi
kabul edebilirsiniz. Elbette bu sektörde başka
çok sayıda dernek var. Ama bizim büyük şemsiyemiz altındalar ve bunların hepsi de bize üye.

► GAYRİMENKULDE BEYAZ SAYFA AÇILMALI
- Elbette her konuya olduğu gibi
gayrimenkule de pandemiyle başlayacağız.
Kovid-19 salgınının gayrimenkul
sektörüne nasıl etkileri oldu? Önce
dünyayı, sonra Türkiye’yi ele alalım.
- Diğer birçok sektör gibi gayrimenkul de
pandemiden çok etkilendi. Biz birkaç yıl önce
gayrimenkul 4.0 diye bir çalışma yapmıştık.
Laboratuvar çalışması diyebileceğimiz bir
çalışma için aylarca emek verdik. Gayrimenkul
sektörünün dünyada ve Türkiye’de yeni bir beyaz
sayfa açması gereken dönem geldi. Teknolojik
altyapılar, inşaatta ya da hizmette olsun bir takım
değişiklikler, operasyonel mülklerin katma değer
yaratması gibi birçok konu masaya yatırılmak

ĺ

GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2021 53

Gayrİmenkul

durumundaydı. Çünkü
insanların mekan tercihleri,
değerleri, yaşam biçimleri,
yeni kuşağın örneğin Y
kuşağının gayrimenkule
yaklaşımları ayrıntılarıyla
değerlendirilmeliydi. O
yüzden biz dedik ki;
gayrimenkul sektörü de
kabuk değiştirmek zorunda.
Sadece finansal katmanı
değil, sosyal ve çevresel
katmanları da bu sektör
içerisine katmak zorunda.

► PANDEMİDE
KAPI KOLLARINI,
FİLTRASYONU KONUŞTUK

Neşecan Çekici, üyesi olduğu Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) bünyesinde
Türkiye’de kadın girişimciliğini geliştirmek, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitimlerde görev alıyor. Aynı zamanda 20192021 dönemi ULI Türkiye Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanlığını yürütüyor.

Bu çalışmalar sürerken
birdenbire pandemiyle
aziran-Temmuz aylarında konut sektöründe şok denilebilecek
karşılaştık. Pandemi
beklenmeyen patlama yaşandı. Bir süre kredi faizleri çok aşağıya
Avrupa’da da Türkiye’de
de dikkatimizi bu ortama
düştü. 2019’da 11 ayda 1 milyon 146 bin toplam konut satışı vardı.
çevirmek zorunda
2020’nin 11 ayında 1 milyon 393 bine yükseldi. Yıllık kapanışının
kaldık. Sonuçta bütün
1 milyon 500 bin dolayında olacağını tahmin edebiliriz.
bu söylediklerimiz, yeni
sayfa açma, teknolojik
rişin yerini yaratıcı alışveriş biçimleri alacak.
altyapının hızlanma
gereksinimi, burada daha da önem kazandı. Lojistik sektörü bundan çok iyi etkilenecek.
Türkiye çok güzel bir lojistik destinasyonu
Çünkü aksi takdirde yeni bir takım şeyler
ama çok iyi kullanamıyoruz. Kimi yerleri hiç
yapılamayacak, kiralanamayacak veya
kullanamıyoruz. Onun çalışmaları hazırlanıp
satılamayacak duruma gelir önümüzdeki
tamamlanacak. Ofisler kavramsal bir takım
günlerde. Dolayısıyla dünya genelinde tüm
değişikliklere uğradı ama herkesin evden
ekonomilerin lokomotifi olan bu sektör
çalışması, uzaktan çalışması çok fantazi
kendini yenilemek durumunda. Çünkü
bir kavram. Bu haliyle imkansız.
değerler değişiyor, mekanlar değişiyor,
yaşam anlayışınız değişiyor. Pandemide kapı Tabii ki o ofislerde çalışmalar olacak.
kollarından tutun hava filtrasyonuna kadar
► HİBRİT ÇALIŞMA MODELİ KALICI OLACAK
değişik konuları konuşmak zorunda kaldık.
- Siz değinmişken bu konuyu ele alalım.
Dolayısıyla insanların konut, ofis, AVM
Şu
anda ofislere dönük talepte büyük bir
tercihlerinde çok ciddi değişimler görüyoruz.
düşme var herhalde değil mi? Ayrıca boşalt► HES NEDENİYLE BİZ DE EVE ODAKLANDIK malar, küçülmeler de söz konusu oluyor.
- Küçülme derken krizle birlikte gelen bir
- HES yani “Hayat Eve Sığar” modeli
küçülme eğilimi vardı. İnsanların ofiste daha
size yeni bakış açıları da getirdi mi?
az sayıda kişiyle uzaktan çalışma eğilimleri
- Bunu görmekten de öte sektörel payvardı. Tabii ki bu hızlandı. Haftada beş gün
daşlarımızla konuşup, tartışıyoruz. Ayrıca
gitmek yerine 2-3 gün işyerine gidildi. Yani
çeşitli anketler yapıyoruz ve çıkan sonuçhibrit bir çalışma modeline dönüldü. Bu
lara göre insanların istekleri tabii ki biraz
model kalıcı olacak, işleyecek tabii ki. Ben
daha farklılaşıyor. Özellikle herkes konutta,
bir işi yolda geçirdiğim zaman yüzünden 3
yaşam alanlarında odaklandığı için konut
saatte hallediyor ama oturduğum yerden bir
bundan çok etkilenecek. ‘Hayat Eve Sığar’
saatte halledebiliyorsam tabii ki pandemi
modelinde de ev konuşulduğu için eve çok
odaklanmış durumdayız. Bence, ofislerin du- geçse de bunu sürdürürüm. Yaptığımız
rumu çok daha başka bir biçime taşınacak.
anketlerden çıkan şöyle bir sonuç var. Kimi
AVM’ler zaten bir online alışveriş vitrinleri
firmaların bir kısmı, işlerinin bazı bölümlerini
gibiydi. Bunlar da daha farklı, başka bir boevden, uzaktan çalışmaya taşıyorlar.
yuta geçecek. Geleneksel rutin, sıkıcı alışve- Bir kısmı ise daha geniş alanlar tutup

H
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daha seyrek oturtuyorlar.
Ofislerde havalandırma sistemlerini ve hijyenik düzeni
düzeltip böyle çalışmayı
tercih edenler de var.

► MİLYONLARCA
METREKARE OFİS BOŞ
- Uzaktan çalışma çok
kalıcı olur mu?
- Eskiden sabah bir
toplantı planlar, isterseniz
online bir toplantı yapalım,
derdik. Yok yok gelin
karşılıklı konuşalım derlerdi.
Şimdi bu rahatlığa alışanlar
oldu. Ama en azından belli
bir kısmı hibrite dönecek.
Türkiye’de önemli bir
sorun ofis konusu. Neden?
andemi döneminden önce ofislerin yüzde 30’u boştu. Pandemi
Şu anda İstanbul için
dönemi uzaktan çalışma durumu eklenince bu oran yüzde 40’lara
söyleyeyim, 6.7 milyon
metrekare ofis alanı var.
çıkacak. Bu durum hızla değiştirilip dönüştürülmeli. Belki yeni iş
Normal, sokaklardaki
modelleri geliştirilecek. Ama bu binaların bir şekilde değerlendirilmesi
binaların dışındakileri
lazım. Yapılmış bekliyorlar. Ülke zenginliğimizin bir parçasıdır sonuçta.
saymıyorum. A tipi
dediğimiz ofis binalarının
- Buna ilişkin veriler belli zamanlarda
içindeki alanlar bunlar.
toplanıp açıklanıyor. 2021’in ilk çeyreğinde
Yapılmakta olanlar ve planlanmakta olanlar
ortaya çıkar. Açılan kapanan dükkan sayıları
var. Bir finans merkezimiz var, sadece orası
çok hızlı değişiyor. Bizim Gösterge diye
1 milyon metrekare. İstanbul’daki ofisler iki
bir dergimiz var biliyorsunuz. Orada her
yıla kadar 8.5 milyon metrekareye gidecek.
çeyrekte verileri sunuyoruz kamuoyuna.
Pandemi döneminden önce bunların yüzde
30’u boştu. Pandemi dönemi uzaktan
► HİJYENİK ORTAMA MECBURUZ
çalışma durumu eklenince bu oran yüzde
- Ben son bir yılda yakınımızdaki AVM’ye
40’lara çıkacak. Bu durum hızla değiştirilip
bir kez gittim, içerideki marketten bir şey
dönüştürülmeli. Belki yeni iş modelleri
almak için. Koşarak girip koşarak çıktım.
geliştirilecek. Ama bu binaların bir şekilde
Ama, sıkıldım, bir AVM’ye gidip şöyle
değerlendirilmesi lazım. Yapılmış bekliyorlar.
dolaşmak istiyorum diyenler de var. Kapalı
Ülke zenginliğimizin bir parçasıdır sonuçta.
yerlerdeki risklerin ortadan kaldırılıp
Şimdi değerlendirmek amacıyla çözüm
havalandırmanın insanları ikna edici
platformları kurup konuşuyoruz, tartışıyoruz.
biçimde düzeltildiği AVM’ler var mı?
- Evet, bazı AVM’ler bunu çok iyi
► PANDEMİ AVM’LERİ ÇOK ETKİLEYECEK
hallettiler. Hava filtreleme, hijyen konulaAlışveriş merkezleri de öyle. AVM’lerde
rında iyi ve çabuk iş çıkardılar. Ziyaretçionline alışverişle gelen bir tehdit zaten
lerin herhangi bir fiziksel mekana temas
vardı. Bu tehdit daha da güçlendi. Çünkü
etmeden istedikleri gibi gelip gitmelerini
alışkanlık yarattı online alışveriş. İnsanlar
sağladılar. Zaten böyle ortamları uçaklardan
bir tuşa basarak istedikleri her şeyi
taksilere, metrolara, alışveriş merkezlerine
alabiliyorlar. AVM’lerle ilgili ciddi bir sıkıntı
kadar her yerde uzunca bir süre görmek
yaşayacağız. Oralarda da belki ya yeni
isteyeceğiz. Korona ya da Kovid-19 geçse
pozisyona uyarlama ya da yeni kullanıma
bile önümüzdeki yıllarda korunmamız
uyarlamalar yapılacak. Yani AVM’lerin
gereken başka virüslerle karşılaşabileceğiz.
başka bir şey olarak kullanılması konuları
Bu ortamları hep arayacağız.
gündeme gelecek. Pandemi en başında
► OTELLERİN SIKINTISI BÜYÜK
bunları etkileyecek gibi gözüküyor.
Ayrıca mesela otel sektörümüz var. Ciddi
- AVM’lerde ofislerde olduğu
biçimde sıkıntılı bir sektör. Borçluluk oranı
gibi boş dükkan oranı var mı?
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çok yüksek. Buna karşılık
otellerin doluluk oranları
düşük. Oteller, 2019
yılında toparlanmışlardı
ve 2020’ye büyük
umutlarla girmişlerdi.
2020 beklentileri yüksekti.
Maalesef umutlar
gerçekleşmedi. Sadece
bizim ülkemizde değil,
dünyadaki köklü, zincir
oteller de zor duruma
düştü. Bu yıl otel sektörü
açısından sorunlu geçecek.
Geçmiş yılın sıkıntısı
bu yıla belirgin
biçimde yansıyacak.

► KONUT SATIŞINDA
REKOR KIRILDI

D

epremin vurduğu İzmir’in çok ciddi bir kentsel dönüşüme ihtiyacı
- 2020’ye girerken
var. Neredeyse tüm kentlerin ihtiyacı var ama en önde İzmir gelir.
konut sektöründe stoklar,
satılık konut birikimi varBelki bu dönüşüm nedeniyle yeniden İzmir’e dönük göç talebinde
dı. Salgın yayılınca sorun
artış olur. İzmir çok güzel bir şehir ve destinasyonu, ulaşımı çok rahat.
da büyüdü ve daha sonra
düşük faizli konut krediBayağı satış yapıldı. Bakalım bu yıl
leri gündeme geldi. Bu
konut sektöründe neler yaşayacağız.
faizler sektöre çok faydalı oldu değil mi?
- Konut sektörü için doğru. Haziran► BODRUM’A TALEP PATLADI
Temmuz aylarında konut sektöründe
- Pandemiyle birlikte konutlarda bir tercih
şok denilebilecek beklenmeyen patlama
değişikliği oldu mu? Mesela çok katlı binayaşandı. Bir süre kredi faizleri çok aşağıya
lardaki dairelerden villalara, bahçeli evlere
düştü. 2019’da 11 ayda 1 milyon 146 bin
yönelme gibi. Arsalara talep arttı mı?
toplam konut satışı vardı. 2020’nin 11
- Konut duygusal ve psikolojik bir
ayında 1 milyon 393 bine yükseldi. Yıllık
ürün. Deprem gibi afetler, pandemi gibi
kapanışının 1 milyon 500 bin dolayında
doğanın hakim olduğu büyük olaylarda
olacağını tahmin edebiliriz. Bu da
insanlar panik hareketler yapıyor konut
bir önceki yılın kesinlikle üstünde olacak.
sektöründeki alışverişlerde. İkinci elde
Toplam satışların içinde konut kredilerinin daha çok müstakil ev arayışı oldu, bahçe
payı yüzde 40 dolayında, yani o da yüksek.
ve balkon kullanımı için. Daha rahat
Burada en ilginç konu proje satışlarının,
edebilmek için deniz kenarlarına gittiler.
konut satışlarının düşmesi. İlk el denilen
Maddi imkanı olanlar yazlık yörelerde
ilk kez tapusu alınan konutların payı
yeni evler aldılar. İstanbul’un bir kopyası
yüzde 40’larda iken şu sırada yüzde 30’lara olduğu için Bodrum çok önem kazandı.
düştü. Yani bu yılki alışveriş daha çok
İstanbul-Bodrum mesafesi de otoyolla
ikinci ellerde olmuş geçmiş yıllara göre.
kısaldığı için Bodrum ikinci yaşam merkezi
► İKİNCİ ELDE FIRSAT, İHTİYAÇ SATIŞLARI ilan edildi. İstanbul, Ankara ve diğer
kentlerden, Fethiye, Marmaris, Bodrum
- İlk ellerin fiyatlarının yüksekliğinden
gibi yerlere akın oldu. Çok uzun süredir
mi kaynaklanıyor bu durum?
buralarda düşük fiyatlarla bekleyen ikinci
- Bu yıla girerken 1 milyon 200 bin
el yazlıklarda büyük fiyat artışları oldu.
adet stok vardı yeni konut dediğimiz
► BALKONLU EV ARAYIŞI ARTTI
birinci ellerde. Bu stoklar büyük ölçüde
eridi. İkinci elde de fırsat, ihtiyaç satışları
- Neredeyse birkaç katına çıktı değil mi?
oldu. Elbette bu faiz indirimindeki amaç
- Evet öyle oldu. İstanbul’da oturanlar
birinci eli temizlemekti ama ikinci ele
yakın çevrelerdeki yeni bölgelere yöneldiler.
de yaradı. Daha sonra faizler yeniden
İş yaşamlarından çok fazla uzak kalmamak
yükseldi. Amaç gerçekleşmiş oldu.
için. İstanbul ve Ankara’daki en büyük ilgi
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de balkonlu evlere oldu.
Bahçeli evleri satın almak
o kadar kolay olmadığı için
nefes alma bölgesi olarak
balkonlar tercih edildi.
Rahat vakit geçireceğim
açık bir alanım olsun
arayışına girdiler.

► İZMİR DEPREMİ’NİN
SONUÇLARINI GÖRECEĞİZ
- Peki İzmir depremi
sonrasında İzmirlilerin
kent içi ve çevresindeki
yerleşim yeri değiştirme
açısından arayış ve
yaklaşımları nasıl?
- İzmir, Ankara veya
İstanbul diye düşünmeden
bu tür üzücü olaylar
nsanların mekan tercihleri, değerleri, yaşam biçimleri, yeni kuşağın
yaşandıktan sonra insanlar
örneğin Y kuşağının gayrimenkule yaklaşımları ayrıntılarıyla
tabii ki o bölgeye yakın
yerlerden gayrimenkul
değerlendirilmeliydi. O yüzden biz dedik ki gayrimenkul sektörü de
almamaya, üst katta
kabuk değiştirmek zorunda. Sadece finansal katmanı değil, sosyal
ise alt kata inmeye veya
ve çevresel katmanları da bu sektör içerisine katmak zorunda.
alt katta ise üst katta
Bu çalışmalar sürerken birdenbire pandemi ile karşılaştık.
almaya başlıyorlar.
Yani değişik hareketler
gösteriyorlar. Gayrimenkul
belediyelerin paydaşları idare ettiği bir
sektörü çok hızlı sonuç ve bilgi sunan
sistemin özel sektörle kol kola girdiği, doğru
bir sektör değil. Ancak birkaç ay sonra
dürüst bir kentsel dönüşüm yapılması lazım
yeni trendleri görüp anlayabiliyorsunuz.
Türkiye’de. Yoksa çok canlar yanacak.
Bu tür olaylardan en az 6 ay sonra
Biz de GYODER olarak depremin yeniden
görebiliyorsunuz örneğin depremin
vurduğu acılar yaşanmadan ne gibi önlemler
gayrimenkul değerini nasıl etkilediğini.
alınmalı konusunda platformlar kurduk ve
İstanbul’dan İzmir’e büyük bir akın
geniş çerçevede bunları tartışıyoruz.
vardı. İzmirli olmak diye düşünce vardı
► SEKTÖR DURAMAZ, YÜRÜMEK ZORUNDA
son dönemde. İzmir çok göç alan bir şehir.
- Pandemi ve aşılama faaliyetleri
Türkiye’nin en çok göç alan şehirlerinden
gözönüne
alındığında 2021 yılından
birisidir. Son dönemde bunu rakamlarla
beklentiniz
nedir gayrimenkul sektöründe?
net olarak görebiliyoruz. İstanbul gibi
Pandeminin
sürmesi, aşılamanın uygun
sıkıntılı bir kentten kaçıp daha rahat
ve
yeterli
biçimde
yapılıp yapılmaması çok
olan İzmir’e gitmeyi düşünürken, şimdi
gerçekleşen deprem ve yeni deprem
beklentileri insanları yağmurdan kaçıp
doluya yakalanmayalım düşüncesine çekmiş
olabilir. Deprem sonrası hareketliliği izlemek
gerekiyor. Orada da yapılmış çok konut var.

İ

ĺ

► İZMİR’İ KENTSEL DÖNÜŞÜM BEKLİYOR
İzmir’in çok ciddi bir kentsel dönüşüme
ihtiyacı var. Neredeyse tüm kentlerin ihtiyacı
var ama en önde İzmir gelir. Belki bu
dönüşüm nedeniyle yeniden İzmir’e dönük
göç talebinde artış olur. İzmir çok güzel bir
şehir ve destinasyonu, ulaşımı çok rahat.
Bu kentsel dönüşümlerin öncekilerden
daha farklı ele alınması gerekiyor. Devletin,
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önemli. Bizim sektörümüz
bu gibi kriz durumlarında
çok çabuk duraksayan, U
çizen bir sektördür. Alt tarafı
hemen durur. Satışlar görülür ama ruhsat, inşaat ve
karar verme gibi durumları
uzun süreçte izleyebilirsiniz.
Onun için bu döneme yönelik olarak hazırlık yapılan bir
çok projeye şahit oldum.
Bu sektörün durabilecek
bir hali de yok çünkü çok
büyük. Onun için mesela
yeni niş alanlarda bir
şeyler yaparak, sosyal
konutlar, arsa yaratımları
gibi değişik projelere
ayat Eve Sığar modelinde de ev konuşulduğu için eve çok
girişilebilir. Birkaç bin
odaklanmış durumdayız. Bence, ofislerin durumu çok daha başka
konutluk yerler yerine daha
bir
biçime
taşınacak. AVM’ler zaten bir online alışveriş vitrinleri
küçük, butik kar merkezli
projeler geliştirebilirler. Bu
gibiydi. Bunlar da daha farklı, başka bir boyuta geçecek. Geleneksel
tür çalışmalar bekliyorum
rutin, sıkıcı alışverişin yerini yaratıcı alışveriş biçimleri alacak.
2021’de. Ama patlama,
meydan okuma yaşanacak
- Evet. O nedenle üstünde çok konuşmadan
bir yıl değil bu yıl bence. Kurumsal, ne yaptığını bilen, talep
beklemekte fayda var. Hayata geçmeyebilir.
ve arz verilerini çok iyi değerlendiren için fırsat yılı olabilir.
► GAYRİMENKULDE KADIN-ERKEK DENGESİ İSTİYORUZ
Çünkü düzeltme yılları aynı zamanda hazırlık yıllarıdır. Bu
bakımdan verimli bir yıl olabileceğini düşünüyorum.
- Sizin Gayrimenkulde Kadın Liderler platformunuz var.
Sektörde
kadın-erkek eşitsizliği konusunda bir sıkıntı
► YABANCI KONUT ALIMLARI DEVAM EDER
veya olmasını istediğiniz ne tür talepleriniz var?
- Yabancıların konut alımlarının hızlanmasının nedeni nedir?
- Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu; Urban
- İlgili mevzuatın yurtdışına satışın önünü açması
Land Institute (ULI) “Women’s Leadership Initiative
ile 2018 Temmuz’unda sıçrama gösteren ve gittikçe
(WLI)” Türkiye ayağı olarak faaliyetlerine başladı.
yükselme gösteren yabancıya satışlar, pandeminin
Avrupa’da biz ilkiz. 2016 yılında platformu kurduk ve
kısıtlarıyla 2020 yılı Mart -Temmuz arası düşüşe geçti.
ben ikinci başkanıyım. İki yılım doldu ve önümüzdeki
Dövizdeki artış son yıllarda yabancılar için, alımda
3 ay içerisinde yeni bir başkana görevi devredeceğim.
büyük cazibe yarattı. Körfez Ülkeleri, Türki Cumhuriyetler,
Dünyada kadın erkek eşitsizliğini tartışan bir platform deİran , Çin, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerine yüksek volümlü
ğil bu. İş dünyasında ve gayrimenkul sektörü özelinde kadın
satışlar gerçekleşti. Özellikle İstanbul ve bu ilde de Avrupa
erkek dengesini amaçlıyoruz. Kadın ve erkek niye birlikte çaYakası tercih ediliyor. İl çeperlerinde görece yaşam stili sulışmıyor, diye soruyoruz. İş hayatında erkek ve kadın dengesi
nan uydukentler görece daha fazla dikkat çekti. AVM’lere,
yüzde 70’e 30 gibi düzeylerde. Platformumuzda anketler,
yeşil alanlara ve denize yakın, havaalanına erişebilir uzakfocus grup çalışmaları yapıyoruz. Gayrimenkul sektörünün
lık ve belli bir fiyat skalasını (vatandaşlık kazanmak için
orta ve üst düzey kadınlarının sıkıntılarını, problemlerini ele
gerekli minimum bedel) yakalamak, satın alma kararında
alıyoruz ve onları karar ve yönetim noktalarına getirmek, ücönemli kriterler arasında yer aldı. Bahsi geçen yıllarda
ret eşitsizliklerini gidermek için bu platformu çalıştırıyoruz.
Antalya, Bursa, Yalova, İzmir, Muğla, Trabzon, Samsun
Ben, bu sektörde 25’inci yılını tamamlayan bir kadınım. Ama
illeri de yabancı satışında dikkat çeken satışlara sahne
cinsiyetsiz çalışırım. Girdiğim toplantılarda, şantiyelerde pek
oldu. 2021 yılında sınırların açılmasıyla ötelenmiş bir
çok erkekle birlikte çalıştım. Ancak bu konunun bu kadar
yabancı talebinin geleceğini ve 2021 yılı satışları üzerinde
sorun yarattığını inanın sonradan öğrendim. İçine daha çok
olumlu bir oranda etki yaratacağını düşünüyorum.”
girip konuşmaları duydukça problemin büyüklüğünü anla► DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEKLEMEDE
dım. 10 adet proje grubumuz var ve sürekli çalışıyorlar.
İşin ilginç yanı bizi rahatsız eden sayılar sadece
- Değerli Konut Vergisi ertelendi değil mi?
bizde değil Avrupa’da ve dünyada da aynı durumda.
- O konu çok net değil. Ben değerlemeci olarak bakışımı
Biz daha iyi olmasını istiyoruz. Kadınlar bu düzeyde
açıklamıştım. Daha kapsamlı bir değerleme yapıldıktan sonra
şirketlere girdiğinde şirketin değeri, hisse fiyatları, itibarı
bunun üzerinden vergilendirmeye gidilmesi gerekiyor.
da artıp yükseliyor. Bunlar kanıtlanmış bilgilerdir. ●
- Uygulamaya geçilmeyeceği düşüncesi hakim piyasaya.
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Türkiye ile Birleşik Krallık arasında
Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı
Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan,
“Birleşik
Krallık ile
Türkiye arasındaki Serbest
Ticaret Anlaşmasıyla Gümrük
Birliği’nin 25 yıl boyunca
getirdiği kazanımlar korundu.
Birleşik Krallık’la ilişkileri daha
da derinleştirme yönünde
ilk adımı attık” dedi.

Türkiye-Birleşik Krallık serbest ticaret anlaşması Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss’ın video
konferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi. İmza töreninde Truss’u
İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott (solda) temsil etti.

T

İngiltere’ye kolay ve sorunsuz bir biçimde ihracat
ürkiye ile Birleşik Krallık arasında 29 Aralık 2020’de
Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandı. Anlaşma
yapabilmelerini garanti altına alacaktır” diye konuştu.
dolayısıyla düzenlenen tören, Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, Birleşik Krallık’ın, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla
Avrupa Birliği’nden resmen ayrıldığını (Brexit) ve bu yıl sonuPekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz
Truss’ın video konferans yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirilna kadar bir geçiş süreci öngörüldüğünü hatırlatarak, Türkiye
olarak bu süreci yakından takip ettiklerini,
di. Anlaşma 1 Ocak 2021’de devreye girdi.
Pekcan, Birleşik Krallık’ın Avrupa
oldukça yoğun bir mesai harcadıklarını ifade
Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla iki ülke
etti. Yıl boyunca hem AB hem de Birleşik Kralarasındaki ticaret rejiminin yeniden
lık makamlarıyla yoğun bir diplomasi trafiği
belirlenmesi ihtiyacı doğduğuna dikkati
yürüttüklerini dile getiren Pekcan şöyle konuşçekerek, imzalanan anlaşmayla ülkeler
tu: “Türkiye olarak temel amacımız, Avrupa
arasında ikili bazda bir tercihli ticaret
Birliği ile Gümrük Birliği’nden kaynaklı ticari
rejiminin tesis edileceğini belirtti. Türkiye
ilişkilerimize de halel getirmeden, Birleşik
ve Birleşik Krallık arasında imzalanan
Krallık ile arzu ettiğimiz bir ticaret anlaşmasıSTA sayesinde, ikili ticaretin etkin ve
nı imzalamaktı. Anlaşmayla amacımıza ulaşsorunsuz bir şekilde devam edeceğini
mış bulunuyoruz. İmzaladığımız anlaşmayla
söyleyen Pekcan, “Bu anlaşma, önümüzBirleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla
deki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık
ilgili bir belirsizlik kalmayacaktır. Ticaretimiz
arasındaki ticaretimizin gelişiminin en
her zamanki etkinliğiyle sürecek ve inanıyoBirleşik Krallık Uluslararası
büyük teminatı olacak. Firmalarımızın
rum daha da gelişecektir. Gümrük Birliği’nin
Ticaret Bakanı Liz Truss
rekabetçi olduğumuz sektörlerde
25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken,

ĺ

GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2021 59

STA

Birleşik Krallık ile ilişkilerimizi imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması
kapsamında daha da derinleştirme
yönünde ilk adımı atıyoruz.”
Pekcan, oldukça kritik ve önemli bir
anlaşma imzaladıklarını belirterek, “1
Ocak 2021 tarihinde Birleşik Krallık ile
Gümrük Birliği ilişkimiz sona erecektir.
Gümrük Birliğinin getirdiği olanak ve
kazanımları mutlak suretle korumamız
gerekiyordu.” ifadelerini kullandı. Pekcan, anlaşmanın ticarete farklı bir ivme
gelmesine de vesile olmasını umduğunu vurgulayarak, “Anlaşma olmasaydı,
Birleşik Krallık’a yaptığımız ihracatın
yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı
karşıya kalacak, yaklaşık 2.4 milyar
dolara varan bir zararımız olacaktı.
2019’da ihracatımız 11.2 milyar
dolar, ithalatımız ise 5.6 milyar dolar
olarak gerçekleşmişti. Birleşik Krallık,
Türkiye’nin ihracatında Almanya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Özellikle
otomotiv, televizyon, beyaz eşya ve
hazır giyim başta olmak üzere pek çok
sektörde ihracatın önde gelen pazarları arasında bulunuyor. Gerek üretim ve
tedarik zincirleri gerekse yatırımlar bakımından da Birleşik Krallık’ın Türkiye
için çok değerli bir ortaktır” dedi.

► ANLAŞMA, TÜM SANAYİ VE
TARIM ÜRÜNLERİNİ İÇERİYOR
Ödemeler dengesi verilerine göre,
Türkiye’de Birleşik Krallık kaynaklı
yatırımların 11.6 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Pekcan
şunları söyledi: “Serbest Ticaret Anlaşmamızın karşılıklı yatırımlara da
olumlu yansıyacak. Taraflar olarak
‘tarifesiz’ bir Serbest Ticaret Anlaşması akdetmeyi hedeflemiştik. Bu
gerçekleşti. Anlaşma, tüm sanayi ve
tarım ürünlerini içermektedir. Yakın
işbirliğini sürdürüp, STA geçiş sürecinin eksiksiz ve sorunsuz tamamlanması için gerekli adımları birlikte
atacağız. Anlaşmanın yatırımlar,
hizmetler gibi alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi için
çalışmalara mümkün olan en kısa
sürede başlamayı ümit ediyoruz.
Tarım alanında pazara giriş şartlarını
nasıl geliştirebileceğimizi görüşeceğiz. Bazı sektörlerde karşılıklı tanıma
gibi konulara eğileceğiz. İlişkilerimizi
derinleştirmek için çalışmaya ara
vermeden devam edeceğiz.” ●
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ANLAŞMA İÇİN NE DEDİLER?
YASED Başkanı Ayşem Sargın: Uluslararası Yatırımcılar
Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, İngiltere ile
imzalanan serbest ticaret anlaşmasının, Gümrük
Birliği’nden sonraki en önemli ticaret anlaşması olduğunu
ifade etti. İngiltere ile ticaretin bugünkü koşullarda devam
etmesinin her iki ülke açısından da önem taşıdığını
kaydeden Sargın, “Bu STA’nın sadece ihracatçılarımızın
kazanımı anlamına gelmediğine aynı zamanda ticaretyatırım ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda kısa vadede değişen ve
bölgeselleşen küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu, orta ve uzun vadede
de yeni yatırımları beraberinde getireceğine inanıyoruz” dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail
Olpak: Türkiye ile Birleşik Krallık, Serbest Ticaret Anlaşması
imzalayarak çok önemli bir adım attı. Birleşik Krallık, AB
ile varılan Gümrük Birliği Anlaşması’nın hemen ardından
ilk ikili anlaşmasını Türkiye ile gerçekleştirdi, bu da çok
önemli. Her iki taraf da anlaşma metni üzerinde 2017
yılından bu yana çalışarak uzlaşmaya varmışlardı. DEİK
olarak, bu sürecin iş dünyası perspektifiyle bir parçası
olduk. Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşmalı ayrılmasının ardından bu anlaşma,
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için de bir zemin oluşturur diye bekliyoruz.
Anlaşmayı, iş dünyası olarak büyük memnuniyetle karşılıyoruz.
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz: Tekstil sektörünün en
büyük 4’üncü ihracat pazarı olan Birleşik Krallık ile ticari
ilişkileri kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmeyi
amaçlayan Serbest Ticaret Anlaşması sürdürülebilir ihracat
hedefimiz için büyük kazanımdır. 2017’den bu yana süren,
AB ile Gümrük Birliği anlaşması sonrasında Türkiye’nin
imzaladığı en önemli anlaşma niteliği taşıyor. Tekstil ve
hammaddeleri sektörü olarak İngiltere’ye son 5 yıldır
kesintisiz ihracat artışı gerçekleştiriyoruz. Salgın döneminde
dâhi İngiltere’ye tekstil ve hammaddeleri ihracatımız artış
gösterdi. İngiltere’ye ihracatımız yıllık yaklaşık 500 milyon dolar seviyelerinde.
Ülkemizin ve sektörümüzün, en büyük ticari ortaklarından biri olan Birleşik
Krallık ile yeni bir döneme başlıyoruz. Anlaşma, rekabetçi konumumuzun
korunması ve güçlenmesi için kritik öneme sahip. İmzalanan Serbest
Ticaret Anlaşması ile birlikte İngiltere’de rekabet içerisinde olduğumuz
küresel rakiplerimizden pozitif ayrışmaya devam edeceğiz.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak
Eskinazi: Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla başlayan
1 yıllık geçiş sürecinin bitmesine saatler kala BrükselLondra hattındaki Brexit müzakerelerinde uzlaşma
sağlandı. Hemen ardından Birleşik Krallık ve Türkiye
arasında serbest ticaret anlaşması (STA) imzalandı.
Birleşik Krallık, gelişmiş ülkeler arasında ticaret fazlası
verdiğimiz ülkelerden biri. En fazla tekstil, hazır giyim,
elektrik-elektronik, motorlu araçlar ve parçaları, elektrikli
ve elektriksiz makinalar ve demir-çelik ürünleri ihraç
ediyoruz. Ege’den en fazla ihracat yaptığımız sektörler
ise kuru meyve, konfeksiyon, yaş meyve sebze mamuller, su ürünleri.
Son 10 yılda ticaretimizde yüzde 70’lik artış yaşandı. Birleşik Krallık ciddi
bir gıda ithalatçısı. Yılda 14.4 milyar dolar tarımsal ürün ithal ediyor. Ve
tükettiği gıdanın dörtte biri AB ülkelerinden. Bu anlaşma, Birleşik
Krallık ile yeni anlaşmaların yapılmasına zemin hazırlayacak.

BÜYÜME PLANI

GF Hakan Plastik’in hedefi
2021’de yüzde 20 büyümek
GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler, 2021 yılında yapı
malzemeleri sektöründe toparlanmanın kademeli olarak yükselmesi yönünde öngörüleri olduğunu,
yatırımlarının ise daha çok verimlilik, tesislerde üretim ve İSG, ürün bazında yenilikler şeklinde
olacağını söyledi. Besler, “2021 yılı için yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme hedefindeyiz” dedi.

G

F Hakan Plastik Türkiye
GF Hakan
ve Ortadoğu Bölge BaşkaPlastik Türkiye
nı Batuhan Besler, yazılı
ve Ortadoğu
bir açıklamada bulunarak sektör
Bölge Başkanı
Batuhan Besler.
ve firma özelinde değerlendirmelerde bulundu. Besler açıklamasında, tüm dünyayı beklenmedik
şekilde etkisi altına alan Covid19’un dengeleri değiştirerek tüm
yıla pek çok yönden olumsuz etkiler bıraktığını, sağlık ön planda
tutularak iş yapış şekillerinde değişikliklerin, yeni normal denilen
ve her gün yenilenen süreçlerin
yaşandığını belirtti. Bütün bu
süreçler içerisinde GF Hakan
Plastik olarak önceliklerinin,
çalışanlarının ve paydaşlarının
sağlığı olduğunu kaydeden Besler, on-line sistemlerin desteğiyle
randımanlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

► YÜKSEK KALİTEDE ÇÖZÜMLER SUNMAYI HEDEFLİYORUZ
2019 sonlarında stok yönetimi ve lojistik konusunda
verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik
başlattıkları çalışmalarını GF Hakan Plastik Ankara Dağıtım
Merkezi’nin açılışıyla sürdürdüklerini ifade eden Besler, bu
adımla gelişen ve büyüyen dünya konjonktüründe daha hızlı
malzeme tedariki, lojistik hizmetlerinde kalite ve yetkinliğin
artırılmasının yanı sıra sevkiyat hatalarının minimize
edilmesi ile daha yüksek kalitede çözümler sunmayı
hedeflediklerini belirtti. Pandemi sürecinin, bu konunun
önemini bir kez daha göstermiş olduğunu söyledi.
Yeni ürünleri GF Silenta Extreme, GF Aquasystem PPRCT, GF Aerator’ün yanı sıra Yerden Isıtma Sistemleri ürün
grubunu bünyelerine kattıklarını belirten Besler, endüstriyel
pazarlara hitap eden GF ürünlerini Türkiye pazarına sunmaya
başladıklarını kaydetti. Besler, 2020 yılında denizcilik sektörüne hitap eden GF Marine ürünlerini bünyelerine kattıklarını
belirtti. GF Marine ürün grubu için güzel bir başlangıç yaparak Tersan ile ilk anlaşmayı imzaladıklarını sözlerine ekledi.

► BU YIL YÜZDE 20’NİN ÜZERİNDE BÜYÜMEYİ HEDEFLEDİK
2020 sonlarında aldıkları Georg Fischer’in, Wall Street

Journal’ın dünya genelinde en sürdürülebilir şirketler çalışmasında ilk 10 şirket
içinde yer alması haberinin sevindirici
olduğunu belirten Besler açıklamasında,
“2021 yılında önceliğimiz tabii ki çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlığı. Bu
konuda maksimum hassasiyeti göstereceğiz. Bununla beraber gelen talepleri
karşılayabilmek öncelik sıralamamızda
üst sıralarda. 2021 yılının ilk çeyreğinden
sonra -Covid-19 aşısının uygulanma sürecine de bağlı olarak- çeyrek dönemlerle
bir toparlanma olacağını düşünüyoruz.
Bunun ilk sinyallerini 2020’nin son çeyreğine girerken inşaat malzemeleri sektöründe görülen hareketlenme ve hızlı bir
toparlanmaya girildiği şeklinde görüyoruz.
Biz de 2021 yılı için gücümüze ve sektördeki yerimize de inanarak kendimize çok
zorlayıcı hedefler koyduk. Özellikle, dış
pazarlarda büyümek ve açılmadığımız pazarlara giriş yapmak
önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Hali hazırda satış
yaptığımız ülkelere farklı ürünler sunarak, ürün çeşitliliğimizi
ve pazar hakimiyetimizi artırmak istiyoruz. İç pazarda ise, çok
kuvvetli olduğumuz proje kanalında satışlarımızı artırmak ve
yeni ürünlerimizle de yer almak istiyoruz. Doğru ürünün, doğru detayda kullanıldığı ve mühendislik çözümleri ile desteklendiği yapımızın tüm projelere yayılabilmesi için tüm satış ve
teknik ekibimizle şantiyeleri desteklemeye gayret edeceğiz.
Yurt dışından Türkiye’ye getirdiğimiz özel uygulamalar için
kullanılan GF ürünlerinin de Pazar payının artırılması hedeflerimiz arasında. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin,
pazarda önemli bir noktada tutulması konusunda hem satış
hem de pazarlama ekiplerimiz çalışmalar yürütecekler. 2021
yılı için yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme hedefindeyiz” dedi.
Besler şunları söyledi: “Hammadde açısından dışa bağımlı olmamız, kur risklerinin yakından takip edilmesini ve
risklerin azaltılması yönünde finansal tedbirlerin alınmasını
zorunlu kılıyor. Bu nedenle GF Hakan Plastik olarak finansal
tedbirlerimizi sürdüreceğiz. Benzer şekilde işletme sermayemizi daha etkin yönetmek önceliğimiz olacak. Çerkezköy ve
Şanlıurfa tesislerimizin iyileştirilmesi yönünde yatırımlarımız
olacak. Enerji tasarrufu, kalite, verimlilik, kapasite artımı, iş
sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yürüteceğiz.”
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YÖN-ETMEK

Z KUŞAĞI VE İŞLETMELER

Dr. AHMET TEMİROĞLU
Özen Mensucat Genel Müdürü
temiroglu@ozenmensucat.com

Y

akın zamana kadar “eski kuşak, yeni kuşak, bir önceki
kuşak, iki önceki kuşak” derken babaları, dedeleri ya
da dedelerin babalarını kastederdik. Ama artık günümüzde
X, Y, Z, ALFA kuşağı derken 5-10 yıllık yaş farklarından
söz etmekteyiz. Günümüz dünyasında değişim ve gelişim
o kadar hızlı olmaktadır ki 5-10 yıl arayla doğan insanlar
gerçekten de ayrı kuşakların insanları olarak yaşamlarını
sürdürmektedirler. Daha önceki yazılarımızda X, Y ve ALFA
kuşaklarından söz etmiş, bu kuşakları işletme yönetimi
açısından değerlendirmiştik. Bu sayıdaki yazımızda da Z
kuşağını işletme yönetimi açısından değerlendireceğiz.
Kimileri kabaca 2000 yılı ve sonrası doğan
insanları, bazıları da 1998 ile 2016 arasında doğan
bireyleri Z KUŞAĞI olarak isimlendirmektedirler. Her
durumda bu insanların en yaşlıları, bugün artık yirmili
yaşlarına yeni girmiş gençler olarak çoğunlukla stajyer
olsalar da işyerlerimize yavaş yavaş gelmektedirler.
2019 verilerine göre nüfusumuzun yaklaşık yüzde 8’ini
oluşturan bu gençler çok yakın zamanda işletmelerimizde
çalışanlar arasında hiç de azımsanmayacak bir yer
işgal edecekler. Günümüzde genellikle X kuşağına
mensup üst yöneticilerin ve Y kuşağına mensup genç
yöneticilerin etkin olduğu işdünyasına artık Z kuşağı
gençler de katılacak. Yöneticiler bu gerçeği görerek
önümüzdeki yakın zaman içinde bu gençlerden en
etkin şekilde yararlanmanın yollarını aramalıdırlar.

► Z KUŞAĞI GENÇLERİN ÖZELLİKLERİ

İnternet, akıllı telefonlar ve tabletlerle büyüyen
bu çocukların günlük yaşamlarının önemli bir kısmı
sosyal medyayı kullanmakla geçmektedir. Arkadaşlarıyla
bile yüz yüze görüşmekten daha fazla, sosyal medya
aracılığıyla görüşmektedirler. Ev ortamında genelde
yalnız kalmayı
tercih etmektedirler.
İçlerine kapalıdırlar.
Aileleriyle ve diğer
insanlarla ilişkileri de
zayıf olabilmektedir.
Ancak bu çocuklar
teknoloji ve interneti
kullanmalarının
getirdiği birçok
avantajlara da
sahiptirler. Bu kuşağın
en önemli özelliği
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bilgiye çok kolay ve hızlı olarak ulaşabilmeleridir.
Teknolojik cihazları ellerini kollarını kullanırcasına
rahat ve kolay kullanmaktadırlar. Her işin pratik bir yolunu
bulmayı daha kolay başarabilmekteler. Bilgi onlar için çok
şey ifade etmektedir ve o bilgilerin hemen parmaklarının
ucunda olduğunu da bilmektedirler. Teknolojiyi bu kadar iyi
kullanmaları onların yaratıcılık ve inovasyon yeteneklerinin
de daha hızlı gelişmesine yardımcı olmaktadır. En önemlisi
çok hızlı öğrenmekte ve yaşlarından beklenmeyecek
kadar analitik düşünebilmektedirler. Bu gençler hayattan
hiç korkmamaktadırlar. Özgüvenleri de çok fazladır.
“Yokluk”larla ve “imkansızlık”larla hiç tanışmamışlardır.
Birçok lüks sayılabilecek şeyler onlar tarafından adeta
normal bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir. Daha azla
asla yetinmemektedirler. Buna rağmen para kazanmayı
ve çalışmayı yaşamlarının odak noktasına koymuyorlar.
Yani rahatlarına ve kişisel konforlarına ve özgürlüklerine
çok düşkünler. Hafta sonları ya da tatil günlerinin
dışında bile kendilerine zaman ayırmayı çok önemsiyorlar.
Çünkü bu gençler işte harcadıkları zaman yerine yaptıkları
işlerin sonucuna önem verilsin istiyorlar. Bu gençlerin
en önemli özelliklerinden biri de takım çalışmaları yerine
bireysel çalışmalara daha düşkün olmaları. Bu gençler
şeffaflığa önem veriyorlar. Bulundukları işyerlerindeki
tüm gelişmeleri yakından izliyorlar. Ancak otoriteden
ve hiyerarşik yapıdan pek hoşlanmıyorlar. Kendilerini
özgürce ifade edebilecekleri ortamları tercih ediyorlar.

► Z KUŞAĞI GENÇLERİN YÖNETİLMESİ

Klasik yönetim anlayışıyla düşünüldüğünde Z kuşağına
ait yukarda saydığımız özellikler bir işyerinde çok da tercih
edilen özellikler değilmiş gibi görünebilir. Ancak unutmamak
gerekir ki önümüzdeki zaman dilimlerinde bu tür özelliklere
sahip olan gençlerin
sayısı işyerlerinde
durmaksızın
çoğalacaktır. Yani
belli bir zaman sonra
i̇stense de istenmese
de işyerlerinde
çalışanların çoğunluğu
bu gençlerden
oluşacaktır. Üstelik
bu gençlerin olumsuz
gibi görünen
bu özelliklerinin

işletmelerin yararına
olabilecek bir
çok boyutları da
bulunmaktadır. Burada
önemli olan konu bu
gençlerin yönetilmesini
sağlayacak yeni
yaklaşımlar geliştirmektir.
Yönetim uzmanları
öncelikle bu kuşaklar
arasındaki iletişimin
ve ilişkilerin doğru yönetilmesine önem veriyorlar. Kuşaklar
arasındaki bu farklılıklardan, çatışma, anlaşmazlık, kaos ve huzursuzluk yerine sinerji üretmek gerektiğini belirtiyorlar. Bunun
için de bu gençleri doğru anlamak çok önemlidir. Bu gençlerin
özelliklerini dikkate alarak, yönetim süreçlerinde onlardan
yeterince faydalanılacak yaklaşımlar sergilenmelidir. Örneğin
bu gençlerle çok boyutlu iletişim içersinde olmak gerekmektedir.
Yani bir yönetici olarak yeri geldiği zaman arkadaş, yeri geldiği
zaman ağabey veya abla, yeri geldiği zaman danışman, yeri
geldiği zaman öğretmen, yeri geldiği zaman lider olmak çok
önemlidir. Yoksa klasik işe alma yöntemleri kullanılarak seçilen
ve istihdam edilen bu gençler, yine klasik yönetim anlayışlarıyla
yönetilirlerse, işyerlerine yeteri kadar faydalı olmayabilirler.
İşletmeler hem bu yeni kuşakların beklentilerini,
hem de işletmelerin bu gençlerden beklentilerini çok iyi
tanımlamalıdırlar. Bu gençlerin beklentilerinin en başında eğitim
ve kariyer imkanları gelmektedir. İşletmeler organizasyon
yapılarını ve yönetim mekanizmalarını bu insanların bu
beklentilerini karşılayacak şekilde revize etmek zorundadırlar.
Öte yandan sosyal hayata ve eğlenceye önem veren gençlerin
bu özelliğinden de yararlanılarak, şirket içersindeki sosyal
faaliyetlerden işletme için birçok yararlar sağlanabilir.
Aslında son zamanlarda yönetim bilimciler tarafından sık
sık sözü edilen tersine mentorluk gibi yönetim yaklaşımlarına
göre X kuşağının deneyimli yöneticilerinin de bu genç nesilden
çok şeyler öğrenebilecekleri tartışılıyor. Çünkü bu gençler
dünyaya çok daha farklı bir gözle bakıyorlar. Problemlerin
daha kolay, daha pragmatik, daha doğru sonuç veren değişik
çözüm yollarını çok daha rahat bulabiliyorlar. Bu açıdan
bakıldığında bu gençlerin önlerini açmak, onların fikirlerine
başvurmak ve onlara fikirlerini, bilgilerini, becerilerini kullanma
ve sunma şansını tanımak ve onlarla birlikte bir takım olmak
büyük bir önem arz ediyor. Bu şekilde yapıldığında hem
kuşaklar arasında uyum sağlanmış olur hem de bir taraf yılların
deneyimini ortaya koyarak diğer taraf da farklı bakış açılarını ve
dijital yetenek ve bilgilerini ortaya koyarak işletme için yukarıda
sözünü ettiğimiz gibi büyük bir sinerji kaynağı oluştururlar.
Z kuşağı gençlerinin kariyer planları da çok iyi yapılmalıdır.
Bu gençlerin kariyerleri planlanırken klasik yönetim anlayışında
olduğu gibi yukarıya doğru yükselme şeklinde bir kariyer
planlaması yerine, farklı alanlarda uzmanlaşmayı, gelişmeyi ve
öğrenmeyi içeren yatay kariyer planlamaları yapılmalıdır.
Pandemi döneminde pekala uygulanabilir olduğunu
gördüğümüz “Esnek Çalışma” veya “Uzaktan Çalışma”
gibi yeni yaklaşımların da bu gençler tarafından tercih
edilen yaklaşımlar olduğunu gözönünde bulundurmak
gereklidir. İşletmeler süreçlerini, çalışma şekillerini,
performans ölçüm kriterlerini ve diğer gerekli sistemlerini
bu yeni yaklaşımlara göre uyarlamak durumundadırlar.
Son söz şöyle olabilir ki; Artık atadan, babadan kalma klasik
yöntemlerle işletmelerimizi yönetme dönemi kapanmıştır. Artık
bu tür yeni yönetim yaklaşımlarına hem kendimiz alışmalıyız
hem de iş süreçlerimizi bu yeni şartlara uyarlamalıyız.

İSO Türkiye İmalat PMI
Aralık 2020’de 50.8 oldu

E

konomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul
edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri
Endeksi) aralıkta 50.8’e geriledi. Son veri, faaliyet koşullarındaki iyileşmenin sürdüğüne işaret etse de, söz
konusu iyileşme son yedi ayın en ılımlı düzeyinde
gerçekleşti. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen
tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket
sonuçlarına göre, Kasım 2020’de 51.4 olarak ölçülmüştü. İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI
aralık verilerine Covid-19 salgınının ikinci dalgası ve
salgının yayılmasını önlemeye yönelik devreye alınan
kısıtlamalar, takip edilen 10 sektörün çoğunda üretim
ve yeni siparişlerin yavaşlamasına yol açtı.

Arçelik’ten yüzde 100 geri
dönüştürülebilir kutular

S

ürdürülebilirlik alanında öncü
çalışmalara imza atan Arçelik,
Türkiye’de üretilen kutularında yüzde
100 geri dönüştürülmüş ve geri
dönüştürülebilir kâğıt kullanımına
geçti. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu,
“Küresel üretimde karbon nötr olmayı
başarmış bir şirket olarak çevresel
sürdürülebilirlik performansımızı daha
da ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ürün kutularımızda daha önce en az bir kere
kullanılmış kağıtları geri dönüştürerek yeni hammadde
ihtiyacını ortadan kaldırıyoruz. Böylece geri dönüşüme
destek vererek enerji tasarrufu sağlarken doğal varlıklarımızı ve çevreyi koruyoruz. Ağaçlar yaşamları boyunca
ortalama 2 ton karbondioksit tutarak küresel ısınmaya
sebep olan sera etkisinin azalmasına yardımcı olur.
1 ton kâğıdın geri dönüştürülmesi 17 ağacı kurtarıyor,
26 ton su israfını engelliyor. Birçok ürün kategorimizde
hayata geçirdiğimiz projemizi 2021’de tüm markalarımıza ve küçük ev aletleri kategorilerimize yayarak bütün
kutularımızın yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri
dönüştürülebilir kâğıttan üretilmesini hedefliyoruz.
Herkesi bu farkındalıkla hareket etmeye davet ediyor,
sizleri de bu gurura ortak etmek istiyoruz” dedi.

Aktif Bank’ın yeni Genel
Müdürü Ayşegül Adaca Oğan

A

ktif Bank’ta önemli bir bayrak
değişimi yaşandı. 2015 yılından bu
yana Aktif Bank Genel Müdürü olarak
görev yapan Serdar Sümer, bankanın
bağlı bulunduğu Çalık Holding yönetim kurulu üyeliği başta olmak üzere
grubun tüm finans ve telekom sektörlerindeki şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerine atandı.
Aktif Bank Genel Müdürlüğü pozisyonu ise 2015
yılından itibaren bankada ve holdingde perakende
bankacılık alanında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Ayşegül Adaca Oğan’a emanet edildi.
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TÜRKİYE 100
TOBB TÜRKİYE 100 LİSTESİ

ŞİRKET UNVANI

2016-2018
BÜYÜME

2018 GELİR
ARALIĞI (TL)

ÇALIŞAN
SAYISI

1

GİNTEK İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.

4357,5%

20-50 Milyon

101

2

FS DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

2723,1%

50-100 Milyon

5

3

PROFEN SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

2494,9%

100-250 Milyon

12

4

RAVAGO CHEMICALS TURKEY KİMYASAL

1771,3%

50-100 Milyon

15

5

SBS BİLİMSEL BİO ÇÖZÜMLER

1650,3%

20-50 Milyon

89

6

TİS TEKNOLOJİK İZOLATÖR SİSTEMLERİ

1645,9%

20-50 Milyon

7

FORM MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

1601,0%

5-20 Milyon

8

OLMETSAN METAL İNŞAAT

1323,4%

9

DESİRD TASARIM ARGE UYGULAMA

1295,6%

DİNAMİK RÖNTGEN SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

1119,3%

20-50 Milyon

9

10

ŞİRKET UNVANI

2016-2018
BÜYÜME

2018 GELİR
ARALIĞI (TL)

ÇALIŞAN
SAYISI

51

ÜNKAN TARIM NAKLİYAT GIDA OTOMOTİV

290,1%

100-250 Milyon

2

52

GÖNENLİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

287,1%

500 Milyon+

567

53

MEHMET VOLKAN POYRAZ - KURUCUM GIDA

287,0%

1-5 Milyon

4

54

LN BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK

286,5%

100-250 Milyon

56

55

SİNERJİ SİLAH VE MÜHİMMAT A.Ş.

284,6%

5-20 Milyon

28

30

56

AKDENİZ ENTEGRE GIDA LOJİSTİK

284,3%

100-250 Milyon

14

57

RASİS RAF SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ

281,5%

20-50 Milyon

9

50-100 Milyon

68

58

SİM SOFT BİLGİSAYARTEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

270,0%

20-50 Milyon

194

100-250 Milyon

142

59

HARBİYE PİLİÇ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

267,4%

20-50 Milyon

1

60

COŞKUN SEVER - SEVER MAKİNA

265,2%

1-5 Milyon

6

11

MACELLAN BİLİŞİM DANIŞMANLIK

985,7%

5-20 Milyon

46

61

ORİGİN LOJİSTİK TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.

264,5%

100-250 Milyon

65

12

TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.

891,5%

50-100 Milyon

49

62

PAKET TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ

264,0%

100-250 Milyon

137

13

GİZİL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

805,9%

5-20 Milyon

66

63

HASSAN ELEKTRİK A.Ş.

261,0%

100-250 Milyon

28

14

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK

759,5%

500 Milyon +

635

64

UNİBA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

261,0%

5-20 Milyon

10

15

ADA SAĞLIK SEYAHAT SAĞLIK TURİZMİ

732,7%

1-5 Milyon

29

65

ASOS PROSES MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

257,9%

100-250 Milyon

142

16

PROMİT MÜHENDİSLİK MEKANİK TESİSAT İNŞAAT

697,3%

5-20 Milyon

72

66

TİGA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

253,0%

20-50 Milyon

41

50-100 Milyon

15
1005

17

KUASOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

685,2%

1-5 Milyon

24

67

KODAK TAŞIMACILIK YAPI

245,1%

18

KALE PRATT&WHITNEY UÇAK MOTOR SANAYİ A.Ş.

677,4%

250-500 Milyon

452

68

BOZANKAYA OTOMOTİV

244,0%

500 Milyon üzeri

19

ORAS DENİZCİLİK VE TİCARET LTD. ŞTİ.

664,9%

50-100 Milyon

33

69

BUFALA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

243,2%

5-20 Milyon

30

1-5 Milyon

8

20

ÖDEAL ÖDEME KURULUŞU A.Ş.

655,3%

5-20 Milyon

42

70

RİZE TROPİKAL ÜRÜNLER

242,4%

21

GREBO OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

655,0%

50-100 Milyon

124

71

KOZANLAR JEOTERMAL

238,0%

20-50 Milyon

54

22

FORA GRUP SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ

547,6%

20-50 Milyon

12

72

AYMAS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

237,7%

20-50 Milyon

48

HBN İNŞAAT VE PROJE A.Ş.

533,1%

50-100 Milyon

10

73

ZEKİ MERT İPEK FANTAZİ KUMAŞ

236,6%

5-20 Milyon

43

24

GES OTOMASYON BİLİŞİM MAKİNE MÜHENDİSLİK

516,0%

5-20 Milyon

75

74

ARTİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

236,3%

5-20 Milyon

18

25

ÖZTANKSAN METAL İNŞAAT VE OTOMOTİV

496,1%

20-50 Milyon

23

75

CHS ÇELİK HİDROLİK SİSTEMLERİ

235,2%

20-50 Milyon

37

26

ASELSAN HASSAS OPTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

494,4%

50-100 Milyon

192

76

AVL ARAŞTIRMA VE MÜHENDİSLİK

232,8%

50-100 Milyon

230

100-250 Milyon

43

23

27

ELK OTOMASYON PANO ELEKTRİK MEKANİK

468,3%

5-20 Milyon

20

77

BİLETAL İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

228,3%

28

HARE ASANSÖR İMALAT İNŞAAT

462,8%

5-20 Milyon

12

78

AKCANLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

222,9%

100-250 Milyon

237

PAYTR ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

452,1%

5-20 Milyon

26

79

EVOLOG NAKLİYAT VE LOJİSTİK

218,5%

250-500 Milyon

317

100-250 Milyon

448

29

131

80

SAMSUN YURT SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

214,7%

5-20 Milyon

6

81

SAMM TEKNOLOJİ İLETİŞİM

212,0%

50-100 Milyon

84

20-50 Milyon

97

82

EUROMAR GEMİ ACENTELİĞİ

210,5%

50-100 Milyon

17

50-100 Milyon

56
167

30

M.F.A. İŞ GÜVENLİĞİ MEDİKAL TEKSTİL

430,4%

20-50 Milyon

31

HD ULUSLARARASI TİCARET

413,9%

32

ADANUS PLASTİK AMBALAJ

412,3%

21

83

ÖZEN-TAŞ HAFRİYAT TEMİZLİK HİZMETLERİ

209,5%

1-5 Milyon

8

84

ANKARA OFİS YEM GIDA VE MAKİNA

208,5%

500 Milyon üzeri

5-20 Milyon

138

85

APSİYON BİLİŞİM SİSTEMLERİ

207,6%

5-20 Milyon

84

ERAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

365,6%

1-5 Milyon

6

86

MRO TEKNİK SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

202,9%

250-500 Milyon

616

AYBE OTOMASYON MAKİNE ELEKTRİK

364,6%

1-5 Milyon

14

87

OHKAR İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK

199,2%

1-5 Milyon

25

PROFEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

360,4%

50-100 Milyon

202

88

NETEREN DIŞ TİCARETVE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

196,4%

5-20 Milyon

22

39

OBİLET BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

359,2%

5-20 Milyon

95

89

KÖKLÜCE MAKİNA VE YEDEK PARÇA

195,8%

50-100 Milyon

299

40

3EN SAVUNMA VE HAVACILIK SİSTEMLERİ A.Ş.

350,5%

5-20 Milyon

125

90

MKA MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ. 194,6%

20-50 Milyon

6

41

VİLİNZE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

344,4%

5-20 Milyon

139

91

ÖMER ÇAVUŞOĞLU LASTİK

194,4%

50-100 Milyon

33

42

MDT İPLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

332,6%

20-50 Milyon

2

92

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.

193,5%

100-250 Milyon

150

43

FAHRETTİN UZUN - UZUN METAL SANAYİ

318,8%

1-5 Milyon

8

93

ADES ULUSLARARASI NAKLİYAT TURİZM

192,8%

20-50 Milyon

65

44

KAREN KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

309,6%

20-50 Milyon

176

94

EOS HİJYEN İŞLETMECİLİĞİ

192,6%

5-20 Milyon

164

45

ADER SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

307,3%

5-20 Milyon

87

95

BURTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

192,2%

250-500 Milyon

401

46

ALAADDİN BURAK KUNT

306,3%

1-5 Milyon

4

96

MEDSTER TIBBİ CİHAZ VE SAĞLIK HİZMETLERİ

192,0%

5-20 Milyon

8

47

ALUMINANCE YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

303,7%

20-50 Milyon

10

97

STD TRANSFORMATÖR MAKİNE TEKNOLOJİ

191,9%

5-20 Milyon

8

48

BYMED MEDİKAL UZAY VE HAVACILIK

298,7%

1-5 Milyon

10

98

DİLEK SERT YAŞAR

191,7%

1-5 Milyon

3

49

MİLA GRUP ULUSLARARASI TİCARET

297,4%

1-5 Milyon

1

99

FORM DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİSİ

189,9%

20-50 Milyon

2

50

OPTİMA ELEKTRO HİDROLİK

293,9%

5-20 Milyon

33

100

SETAKİM PLASTİK VE KAUÇUK MALZEMELERİ

189,5%

5-20 Milyon

9

33

BAMA TEKNOLOJİ TIBBİ CİHAZLAR

384,5%

5-20 Milyon

34

KUBE POMPA TEKNOLOJİLERİ

384,0%

35

FOCUS KONTROL TEKNİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

380,7%

36
37
38
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TÜRKİYE 100

En hızlı büyüyen 100 şirket

TOBB tarafından hazırlanan ‘Türkiye
100’ listesinde başvuran şirketlerin
son iki yılaki ciro artışları dikkate
alınıyor. ‘Türkiye 100’de ortalama
büyüme yüzde 511, şirketlerin yaş
ortalaması ise 13. Araştırmaya göre
Gintek İnşaat A.Ş. yüzde 4357.5’lik
oranla en hızlı büyüyen şirket oldu.

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla
düzenlenen ‘TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TEPAV ve TOBB ETÜ’nün katkılarıyla
düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve
Türkiye’nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri
TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirildi.
artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen
ilk 100 şirketi kamuoyuna ilan edildi. Ankara
Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 12 kat üzerinde bir
merkezli Gintek İnşaat A.Ş. yüzde 4357.5’lik oranla en hızlı
performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde, çalışan başı
büyüyen şirket oldu. Sıralamada; İstanbul’dan FS Dış Ticaret
üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 221
ikinci, Ankara firması Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojiartırdılar. 2018 yılında her bir şirket ortalama, 79 milyon
leri üçüncü, İstanbul’dan Ravago Chemicals Turkey Kimyasal
TL’lik satış yaptı. Yine her biri ortalama 111 kişiye istihdam
Hammadde firması dördüncü, yine İstanbul merkezli SBS
sağladı. 2016-2018 döneminde ‘Türkiye 100’ şirketlerinin
Bilimsel Bio Çözümler de beşinciliği aldı. TOBB Başkanı M.
istihdamı yüzde 86 arttı. ‘Türkiye 100’ şirketlerinin
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da
yüzde 63’ü ihracat yapıyor. Tam 67 farklı ülkeye ihracat
katıldığı ödül töreni webinar üzerinden gerçekleştirildi.
gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 22 Aralık 2020’de
düzenlenen törende yaptığı konuşmada ‘Türkiye 100’ listesi ‘Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar
ediyor, hepsini yürekten kutluyorum” diye konuştu.
hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yılı yani 2016Buradaki şirketlerin, hem genç, hem yenilikçi, hem
2018 arası ciro artış hızının, dikkate alındığını ifade etti.
de sürdürülebilir şirketler olduğuna vurgu yapan TOBB
► ORTALAMA BÜYÜME YÜZDE 511
Başkanı, ‘Türkiye 100’ şirketlerinin yaş ortalamasının
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, bu
yaklaşık 13 yıl olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu 2020’deki
dönemdeki ortalama büyümesinin, yüzde 511 olduğunu
‘Türkiye 100’ listesine giren şirketlerden 24’ünün,
açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Bu çok çarpıcı bir rakam.
geçen yıl da ‘Türkiye 100’ listesinde yer aldığına işaret etti.
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3D YAZICI

Tridi Genel Müdürü Çınar Topaloğlu:

3D baskının her sektörde
kullanımı yaygınlaştı
İTÜ Teknokent’te yer alan
şirketin Genel Müdürü
Topaloğlu, “Bugün 3D baskı
yöntemi en çok prototipleme,
özel parça imalatı ve düşük
hacimli seri imalatlarda
kullanılmaktadır. Konvansiyonel
yöntemlere göre çok daha
az olmakla birlikte, bugün
genel ihtiyacı yüksek oranda
karşılayacak malzeme çeşitliliği
3D baskıda mevcut” dedi.
GİRAY DUDA

Ü

ç boyutlu baskılar, 10 yıl öncesine
kadar asıl olarak prototipleme
amacıyla ve kimi özel parçaların
üretiminde kullanılıyor, geleceğinin ne
olacağı kesin olarak tahmin edilemiyordu.
Şu anda sanayinin kullandığı malzemeleri
her sektör için kullanan ve diğer üretim
cihazlarıyla bütünleşik çalışan üç boyutlu
baskıyı, Tridi şirketi Genel Müdürü
Çınar Topaloğlu ile ele aldık.
- Sayın Çınar Topaloğlu, Tridi
adlı şirketinizin kuruluş öyküsünü
bize anlatır mısınız?
- Tridi’nin temellerini 2013 yılında genç
ve idealist mühendisler olarak attık. 3D
yazıcı alanında Türkiye’nin ilk firmalarından
biriyiz. Bu alanda birçok işe deneyerek
başladık. 3D yazıcı üretimi ve satışı yaptık,
tasarım ve üretim hizmetleri verdik. Önce
Perpa’da bir atölyeye, sonra Beşiktaş’ta
garaja, son olarak İTÜ Teknokent’e taşındık.
İTÜ Teknokent ortaklığıyla İTÜ MAGNET FAB
Tridi üretim merkezini kurduk ve işletmesini
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yaptık. Bu süreçte yazılım ekibi kurarak
sistemlerimizi dijitalleştirmeye başladık.
Sipariş alma ve üretim süreçlerimizi
yazılım altyapısı ile dijitalleştirdikten sonra
Türkiye’deki üretim ekosisteminde bir
dijital dönüşüm yaratabileceğimiz yeni
serüvenimize başladık. Şu anda yapay
zeka altyapısı ile çalışan bir üretim
tedarik platformuyuz. Üretim
partnerlerimiz ile Türkiye’nin en güçlü
üretim ağı olma yolunda ilerliyoruz.

► ÜRÜNLERE KOLAY ULAŞIYORLAR
- Üretim siparişlerini online
olarak aldığınız tridi.co isminde bir
platformunuz var. Üretim tedariği sürecini
tamamen dijitalleştirmeyi hedefliyorsunuz,
peki bu süreç nasıl ilerliyor?
- Aslında oldukça basit. Tridi.co, üretim
tedariği (ya da buna talebe özel üretim
diyebiliriz) ihtiyacı olan kurumların siparişi
verme ve ürünlere ulaşma süreçlerini
kolaylaştıran, zamandan tasarruf sağlayan
bir sistem sunuyor. Tridi.co yeni nesil dijital
üretim tedarik platformuna yüklenen

Çınar Topaloğlu

3D YAZICI

modeller anlık olarak analiz ediliyor
ve online olarak anlık fiyat teklifleri
oluşturuluyor. Kullanıcılar, yapay
zeka destekli üretilebilirlik analizi
aracı sayesinde modellerini seçtikleri
yöntem ve malzeme ile üretilebilir
hale getirmek için geri bildirim
alıyorlar. Platformun diğer bir ucunda
ise Türkiye geneline yayılmış üretim
partnerlerimiz var. Müşterilerimizden
aldığımız üretim siparişlerini,
teknik açıdan en uygun üretim
partnerlerimizle eşleştiriyoruz ve
uygun kapasitesi olan partnerimizle
anında üretime başlıyoruz. Üretilen
ürünleri iki aşamalı kalite kontrol
sürecinden geçirip, müşterilerimize
teslim ediyoruz. Tüm bu süreç
hem müşterilerimiz hem de üretim
partnerlerimiz tarafından uçtan uca
dijital olarak yönetiliyor.

► PARA VE ZAMAN KAZANIYORLAR
- Peki yeni nesil dijital üretim
tedariği firmalara ne kazandırıyor?
ridi.co yeni nesil dijital üretim tedarik platformuna yüklenen
- En önemlisi, zaman. Bunu bir de
modeller anlık olarak analiz ediliyor ve online olarak anlık
maddi kazanım takip ediyor. Sürekli
fiyat teklifleri oluşturuluyor. Kullanıcılar, yapay zeka destekli
öğrenen, kendisini optimize eden
üretilebilirlik analizi aracı sayesinde modellerini seçtikleri yöntem
bir yapıda olan maliyetlendirme
yazılımımız sayesinde tekliflendirme
ve malzeme ile üretilebilir hale getirmek için geri bildirim alıyorlar.
süreci günler mertebesinden
dakikalar mertebesine düşüyor.
Ayrıca, seçilen üretim yöntemine göre
Ayrıca, alınan siparişleri 1 gün gibi kısa
değişen ardıl işlem seçenekleri de mevcut.
bir sürede derhal üretime alabildiğimiz
Bu sayede ürünün son haliyle alakalı
için, müşteriler ürünlere konvansiyonel
tüm üretim reçetesini platform üzerinden
yöntemlere göre 2 kat daha hızlı
oluşturup, tekliflendirebiliyorsunuz.
ulaşabiliyor. Teknik açıdan ürünün
► HIZI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
beklentilerine uygun üretim partnerleriyle
- Biraz 3D baskıdan söz edecek
eşleşmeyi yapan sistemimiz sayesinde, iki
olursak teknolojinin bugün ulaştığı
kere üretim, üründe kalite problemi gibi
yer hakkında bilgi verir misiniz?
problemler yaşanmıyor. Bu da doğrudan
Hangi sektörlerde ne tür parça veya
maddi kazanç olarak müşterilerimize geri
ürünlerin üretiminde kullanılabiliyor?
dönüyor. Tek bir platform üzerinden tüm
- 3D baskı teknolojilerindeki gelişmeleri
dış üretim tedariklerini yönetebildikleri için
üretim hızı, ürün kalitesi, maliyet ve
ayrıca dijitalleşme yoluyla verimlilik artırıyor,
malzeme çeşitliliği başlıkları altında
şirket hafızalarına katkı sağlayabiliyorlar.
incelemek en doğrusu olacaktır. Özellikle
► PLASTİK VE METAL
son yıllarda başta plastik 3D baskı
MALZEME KULLANIYORUZ
yöntemlerinde olmak üzere üretim
- Hangi üretim teknolojilerinde
hızını mevcut sistemlere göre 20,30 kat
üretim yapıyorsunuz? Kullanılan
gibi yüksek seviyelere çekebilen yeni
malzemeler nelerdir?
teknolojiler geliştirildi. Bugün, avuç içine
- Başlıca 5 ana üretim teknolojimiz
sığabilecek büyüklükte plastik bir dişlinin
mevcut: CNC İşleme, 3D Baskı, Sac Metal
20 tanesini 30 dakika gibi bir sürede
Şekillendirme, Plastik Enjeksiyon Kalıplama
yüksek kaliteye sahip bir biçimde elde
ve Silikon Kalıplama. Tüm bu yöntemlerde
edebiliyoruz. Hem prototipleme hem de
plastik ve metal malzemeler yüzlerce
son ürün imalatında kullanılan 3D baskı
seçenekle müşterilerimize sunuluyor.
sistemlerinin hızı gün geçtikçe artıyor. Ürün
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kalitesine gelirsek, plastik 3D baskı yöntemlerinde
yüzey pürüzsüzlüğü açısından konvansiyonel
üretim yöntemi olan plastik enjeksiyona çok yakın
yüzeyleri elde edebiliyoruz. Mekanik, kimyasal
vb. dayanım yönünden de yüksek mühendislik
standartlarında parçalar üretilebiliyor.
Metal 3D baskıda ise, ardıl işlemlerin de desteğiyle, doğrudan son ürün olarak kullanılacak özellikte
kompleks parçalar üretilebiliyor. Maliyetler her geçen
gün bir miktar düşmeyle birlikte, son ürün imalatında
adetli işlerde hala rekabet edebilir seviyede değil.
Bu nedenle bugün 3D baskı yöntemi en çok prototipleme, özel parça imalatı ve düşük hacimli seri
imalatlarda kullanılmaktadır. Bu 3 alanda hız, maliyet
ve kalite anlamında kuşkusuz yüksek katma değer
yaratmaktadır. Konvansiyonel yöntemlere göre çok
daha az olmakla birlikte, bugün genel ihtiyacı yüksek
oranda karşılayacak malzeme çeşitliliği 3D baskıda
mevcut. Bu sebeple hemen her sektörde kullanımı
yaygın. Her geçen yıl yeni malzemeler, yeni teknolojiler geliştiriliyor ve kullanıma sunuluyor.

►KORONAVİRÜSE KARŞI KORUYUCU EKİPMAN
- Kovid-19 mücadelesinde 3D üretimin çeşitli
yönlerden yararlı olduğunu belirtiyorsunuz.
Bu dönemde siz de özellikle 3D Baskı teknolojilerini kullanarak bir proje hayata geçirdiniz.
Koronavirüse karşı üç boyutlu üretimin nasıl
projelerle mücadele ettiğini anlatır mısınız?
- Pandemi döneminde tedarik zincirinin kırılmasıyla hızlı imalat teknolojileri kilit bir önem aldı. 3D
yazıcılar hem koruyucu ekipman üretiminde hem
de kovid için geliştirilen ürünlerin hızlıca prototiplenmesinde büyük rol oynadı. Tüm dünyada tüm
mühendislerin katkı sağlamak için tasarım yaptıkları topluluklar oluştu, tüm oluşumların içindeydik.
Ürünler geliştirdik ve katkı sağladık. Mart ayında
hastanelere koruyucu ekipman üretmek için üretim
merkezimizde DestekBizden projesini başlattık. İTÜ
Teknokent’in de desteği ile inanılmaz bir ivme aldı. 5
farklı ürün geliştirdik ve 81 ilde 550 sağlık kurumuna 40.000’den fazla ürün gönderdik. Bu ürünleri de
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aşlıca 5 ana üretim teknolojimiz mevcut: CNC
İşleme, 3D Baskı, Sac Metal Şekillendirme,
Plastik Enjeksiyon Kalıplama ve Silikon Kalıplama.
Tüm bu yöntemlerde plastik ve metal malzemeler
yüzlerce seçenekle müşterilerimize sunuluyor.
önce 3D baskı ile daha sonra seri imalat ile ürettik.

► ÜRETİM TEDARİĞE DİJİTAL DÖNÜŞÜM GEÇİRİYOR
- Üretim ekosisteminde gerçekleşecek bu
dijitalleşmenin ve dijital üretim teknolojilerinin
2021’de ve sonrasında nasıl bir etki yaratacağı
hakkında neler söylemek istersiniz?
- Pandemi süreciyle birlikte, dünyamızda
dönemsel olarak yükselişe geçmiş olan dijital
dönüşüm trendi daha da önem kazandı.
Sosyal yaşantımızdaki dijital araç kullanım
alışkanlıklarımızı hızlı bir şekilde iş hayatına
uyarlıyor, bundan fayda elde ediyoruz. İşletmeler,
mevcut ekonomik konjonktüre ayak uydurmaya, Y
ve Z jenarasyonlarına yönelik çalışma koşulları ve
müşteri deneyimleri yaratmaya zorlanıyorlar.
İşlem hacmi ve harcanan vakit açısından üretim tedariği de dijital dönüşüme hızlıca uğrayacak
başlıca alanlardan. Üretim ekosistemi içerisinde
gerçekleşen işlemlerin büyük bir kısmı hala manuel.
Telefon görüşmeleri, mail iletişimleri, birebir tesis ziyaretleri vb. konvansiyonel yöntemlerle süreçler işlemeye devam ediyor. Yeni nesil dijital üretim tedarik
sistemi sayesinde üreticiler kendi yetkinliklerine en
uygun işlere doğrudan ulaşabiliyor, müşteriler de en
uygun üreticiyle çalışabiliyor olacaklar. Bu da işinde
iyi olan, özellikle belli alanlara odaklanıp gelişmiş
olan üreticilerin ön plana çıkmasına neden olacak.
Bunun yanı sıra müşteri deneyimi ve memnuniyeti
açısından kendini geliştirmemiş olan üreticiler, rekabete ayak uydurabilmek için bu alanlarda gelişecekler. Platform etkisi sayesinde üretim tedariğinin
her iki tarafında verimlilik, kalite, standardizasyon ve
sürdürülebilirlik önümüzdeki 5 yıl içerisinde bugüne
kıyasla çok daha iyi bir seviyeye oturacaktır. ●
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Kurucu felsefenin 100 yıllık gelişiminde süreklilikler ve kesintiler
Atatürk - Kurucu Felsefenin Evrimi/Zafer Toprak/İş Bankası Kültür Yayınları/528 sayfa

Cumhuriyet’in kurucu felsefesinin ardında,
sosyal ve beşeri bilimler alanında Tanzimat
sonrası yüz yıl boyunca birikmiş telif ve
tercüme eserler vardı. Aydınlanma felsefesi,
Fransız Devrimi, 19. yüzyılın düşün ortamı ve
Üçüncü Cumhuriyet Fransası’nın pozitivist,
solidarist, seküler dünya görüşü Jön Türkleri
ve Kemalist kadroları derinden etkiledi. Milli
Mücadele Batı’ya karşı verilmiş, Düvel-i
Muazzama alt edilmişti. Ancak çağdaş ve laik
bir yapılanma sürecinde Atatürk yine Batı’nın
düşün ortamından esinlendi. Cihan Harbi
kaotik bir ortam yaratmış, savaş ertesi yeni bir
çağ doğmuştu. İmparatorluklar sona ermiş,
ulus-devletler çağa damgasını vurmuştu.
Osmanlı’nın küllerinden ise Atatürk’ün
önderliğinde yeni bir Türkiye doğuyordu.
Yüz yıllık gelişimi süreklilikler ve kesintiler
bağlamında ele alan ‘Atatürk – Kurucu
Felsefenin Evrimi’ ana kaynaklara iniyor.

Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi
(Emeritüs) öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer
Toprak, Atatürk’ün Çankaya kitaplığının ve
sofrasının çağdaş Türkiye’nin oluşumunda ne
denli önemli işlev gördüğünü ortaya koyuyor.
Atatürk, 24 Nisan 1921 ,Hâkimiyet-i
Milliyye gazetesi yazarıyla yaptığı söyleşide
şunları söylüyor: “Hürriyet ve istiklâl
benim karakterimdir. Ben yaşayabilmek
için mutlaka müstakil bir milletin evlâdı
kalmalıyım. Bu sebeple millî istiklâl bence
bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin
menâfii [menfaatleri] icab ettirdiği takdirde
beşeriyeti teşkil eden milletlerden her biriyle
medeniyet muktezâsından [gereklerinden]
olan dostluk ve siyaset münasebâtını büyük
bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim
milletimi esir etmek isteyen herhangi bir
milletin de bu arzusundan sarf-ı nazar
edinceye kadar bîaman düşmanıyım.”

İnsanı mutluluğa götüren ilkelere geniş bir perspektiften bakış
Hayatın Hakkını Vermek/Acar Baltaş/Doğan Kitap/Psikoloji Bilimi/344 sayfa

Hangi yaşta olursak olalım, hepimiz
hayatımızı ve kendimizi tamamlamaya
çalışıyoruz. Çünkü anlam arayışındaki bir
yaşam, her zaman yapım aşamasındadır.
Hayat akıp gidiyor. Uzun yaşayalım ancak
yaşlanmayalım istiyoruz. Ne kadar uzun
yaşarsak o kadar mutlu olacağımızı
düşünüyoruz. Hiç üzülmeyelim istiyoruz.
Hayatı keyif almak için yaşıyor ve haz
alırsak mutlu olacağımızı sanıyoruz.
Hedefler belirliyor, adımlar atıyoruz.
Uzmanların görüşlerine kulak veriyor, bize

söylenenleri uyguluyoruz ama kafamız
karışıyor. Yaşamaya değer bir hayat istiyor
ancak nasıl olacağını tam bilemiyoruz.
Peki, yaptıklarımız uzun dönemli bilimsel
araştırmaların bulgularıyla ne kadar
örtüşüyor? Bu kitap, okura eşlik ederek
hayatını değerlendirme fırsatını ona
vermeyi amaçlıyor. Acar Baltaş, bilimsel
araştırmalardan yararlanarak genel-geçer
kabulleri sorgularken uzun yaşam hakkındaki
doğruları ve bireyi mutluluğa götüren
ilkeleri geniş bir perspektifle ele alıyor.

Bir tarafında ‘kemer sıkma’ diğer tarafında ‘teşvik’ bulunan çözüme eleştiri
Normalin Sonu: 2008 Küresel Finans Krizi ve Ekonomik Büyümenin Geleceği/James K. Galbraith/272 sayfa/Efil Yayınevi Yayınları

Zamanımızın en önemli iktisadi düşünür
ve yazarlarından biri olan James K. Galbraith,
kitabında ekonomik büyümenin geçmişi ve
geleceği üzerine değerlendirme, öneri ve
çözümlemelerini okura sunuyor. Büyük 2008
krizinden sonraki yıllarda yavaş büyüme, yüksek
işsizlik, düşen ev fiyatları, kronik bütçe açıkları,
Avrupa’da derinleşen bir ekonomik felaket ve bir
tarafında “kemer sıkma” diğer tarafında “teşvik”
bulunan iki yanlış çözümün arasında bayat bir
argüman tartışılmaktadır. 1950’lerden 2000’e
kadar süregelen ekonomik büyüme hikâyesi,
-sadece 1970’lerde kesintiye uğramış bir şekilde“normal” olarak bilineni temsil etmektedir. Bu
pencereden bakıldığında kriz, kötü politikalar
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veya kötü insanlar tarafından yaratılmıştır ve
ortaya çıkış sebebinin düzeltilmesiyle tamamen
iyileşmesi beklenmektedir. Normalin Sonu,
bu bakış açısına meydan okumaktadır. Krizi
bir perspektif içine alarak, küresel iktisadi
tarihi geriye doğru takip etmekte ve “normalin
sonu”nu işaret eden dört etkene bakmaktadır:
Kaynakların maliyetlerinin artması; artık açıklığa
kavuşmuş olan, askeri kuvvetin gereksizliği;
dijital devrimin işgücü tasarrufu getiren sonuçları;
finans sektöründeki kanuni ve ahlaki çöküş.
Büyük Kriz, artan dengesiz iktisadi koşulların
barometresi olan ve zor zamanlarda kaliteli
yaşam sağlamanın güçlüklerini gösteren bir
dönüm noktası olarak görülmelidir.

oku-yorum
ARİF ESEN
aesen@sanayicidergisi.com.tr

Türkiye’de sivil havacılığın doğuşu
Devlet Hava Yolları: Türkiyede Sivil Havacılığın Doğuşu 1933 – 1956
/Abdullah Nergiz/İşletmecilik tarihi/VakıfBank Kültür Yayınları/320 sayfa

Abdullah Nergiz, yurtiçi ve yurtdışındaki
arşivlerden, ilgili kurumların evrakından
ve kişisel koleksiyonlar dahil olmak
üzere literatürdeki her türlü kaynaktan
yararlanarak kaleme aldığı bu kitapta,
Osmanlı-Türk modernleşmesinin dikkat
çekici kurumsallaşma öykülerinden biri
olan sivil havacılığın tarihine yakından
bakıyor. Türk sivil havacılığının doğuş ve
gelişim dönemini, milli kimlik inşası ve milli
iktisat politikalarının bir uzantısı olarak ele

alıp analiz eden Nergiz, çalışmasında, ilk
yerli uçak fabrikası projesinden ilk uçak
alımına, ilk havalimanı tesisinden ilk uçuş
deneyimine kadar pek çok ilgi çekici konu
başlığına yer veriyor. Devlet Hava Yolları:
Türkiye’de Sivil Havacılığın Doğuşu (19331956) 1930’lardan 1950’lere dek değişen
uluslararası siyasi arenada İngiliz, Alman
ve Amerikan sanayii ile Türk havacılığı
arasındaki ilişkilere de yer vererek
okurlarına çok geniş bir perspektif sunuyor.

Modern felsefe tarihinin kökenlerine yolculuk
Modern Felsefenin Karanlık Tarihi/Bernard Freydberg /Çevirmen: Öznur Karakaş/
Felsefe Bilimi/VakıfBank Kültür Yayınları/224 sayfa

Amerikalı felsefeci Bernard Freydberg bu
kitapta modern felsefe tarihinin kökenlerine
inmekle kalmayıp felsefi sistemlerin ön plana
çıkarılmamış, akılcı olmayan kaynaklarına
doğru ilginç bir yolculuğa çıkıyor. Antikçağdan modern zamanlara dek felsefi düşünce
sistemlerinin inşa sürecindeki içsel gerilimlerin izini süren Freydberg, modern Batı
felsefesinin karanlıkta kalan kaynaklarının
gün yüzüne çıkarılmasını amaçlıyor. Modern
Felsefenin Karanlık Tarihi, Spinoza’dan
Nietzsche’ye, Descartes’tan Kant’a pek çok
filozofun düşünce dünyasını ele alırken,
Hesiodos’un şiirlerinden Platon’un idealarına,
Parmenides’in fragmanlarından Schelling’in
doğa kavrayışına dek genişçe bir zeminde
dolaşıyor. Türkçe çevirisi Öznur Karakaş’a ait
kitapta Freydberg, Antik Çağ felsefecilerinden

modern çağın düşünürlerine kadar uzanırken
Sokrates, Kant, Hegel, Spinoza, Platon, Heidegger, Hume, Berkeley, Herakleitos, Locke,
Leibniz ve Descartes gibi felsefecilerin görüş
ve çalışmalarını ayrıntılarıyla aktarıyor.
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından
yayımlanan “Modern Felsefenin Karanlık
Tarihi”, ABD’li felsefeci Prof. Dr. Bernard
Freydberg’ün Türkçe’de yayımlanan ilk eseri.
Kitapta, modern felsefe tarihi derslerinin genelde önemli şahıslar üzerinden bir ilerleme
şeklinde anlatıldığını ifade eden Freydberg,
bunun bir anlamda doğru olduğunu söylüyor. Freydberg, Descartes’la başlayan çoğu
dersin rasyonalistler ile ampiristleri kronolojik
olarak gruplandırarak devam ettiğini ve her
iki kesimi birleştirmeye çalıştığı düşünülen
Kant’la sona erdiğini belirtiyor

Masalsı bir yolculukla evrenin sırlarını keşfedin
Ceviz Kabuğundaki Evren / Stephen W. Hawking-Çevirmen: Kemal Çömlekçi/
Alfa Yayıncılık /Bilim Tarihi ve Felsefesi/216 sayfa

Hawking’in çok satan kitabı Zamanın Kısa
Tarihi’nden sonraki gelişmeleri ve en yeni
bilimsel bulguları içeren Ceviz Kabuğundaki Evren, kuantum mekaniğinden sicim
kuramlarına, genel görelilikten 11-boyutlu
süper-kütleçekime, Büyük Patlamadan
evrenin kaderine kadar bütün tartışmaları
kapsıyor. Bu kitapta “evren tasarlanabilir mi,”
“uzayzamanın bir başlangıcı var mı” gibi pek
az fizikçinin sormaya cesaret ettiği soruları
soran Hawking, uzman olmayan, hiç fizik
bilmeyen okurlara bu zor konuları büyük bir
ustalıkla ve bol görsel malzemeyle açıklıyor.
Evrenin en karmaşık sorun ve sorunsallarını

anlaşılabilecek bir dile indirgemeyi başaran Stephen W. Hawking, kırk dile çevirisi
yapılan Ceviz Kabuğundaki Evren kitabında,
fizik gibi karmaşık bir bilimi, insanoğlunun
nereden başladığı ve nerede biteceği henüz
bilinmeyen zaman kavramı çerçevesinde
masalsı bir yolculuğa çıkartır. Hawking,
zamanın bir başlangıcı var mıdır? Yoksa
zaman, sonsuz olduğu gibi başlangıçsız
mıdır? İçine düşenin sonsuzlukta yitip gideceği kara delikler nedir? Evrenin sonsuzluğu
içinde birer yansıma mı? Evrendeki büyük
patlamanın enflasyona bağlı olduğunu biliyor
muydunuz? gibi sorulara yanıt veriyor.
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TOBB OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS 2021 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA

BİTİŞ

FuarıN KONUSU

FuarıN ADI

FUAR YERİ

13.01.2021

16.01.2021

Tekstil

13.01.2021

16.01.2021

Ayakkabı ve Deri Ürünleri BURSAF / 5. Bursa Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı

Atatürk Kongre Merkezi

Network Fuarcılık

13.01.2021

16.01.2021

Çocuk Ürünleri

39. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

UBM İstanbul Fuarcılık

14.01.2021

16.01.2021

Eğitim

İZEF “1. İzmir Eğitim Fuarı”

İzmir Fuar Alanı -Kültürpark İZFAŞ İzmir Fuarcılık

15.01.2021

16.01.2021

Hizmet Sektörü

Suudi Arabistan Şirketleri ve Hizmetleri Fuarı

WOW İstanbul Hotels

Asya Fuarcılık

19.01.2021

22.01.2021

Gelinlik, Damatlık

IF Wedding Fashion İzmir “15. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı”

Fuar İzmir - Gaziemir

İZFAŞ İzmir Fuarcılık

19.01.2021

21.01.2021

Deri ve Deri Konfeksiyonu Leather & More İzmir “4. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı”

Fuar İzmir - Gaziemir

İZFAŞ İzmir Fuarcılık

20.01.2021

24.01.2021

Tarım

Gaptarım 12. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı

Ortadoğu Fuar Merkezi

Akort Tanıtım

21.01.2021

23.01.2021

Deri Giyim

3. Leshow İstanbul Uluslararası Deri & Moda Fuarı

İstanbul Kongre Merkezi

Türkel Fuarcılık

21.01.2021

24.01.2021

Dekorasyon

İnşaat, Turizm İhtiyaçları, Gastro Ekipmanları

Herodot Kültür Merkezi

Halikarnas Fuarcılık

22.01.2021

17.01.2021

Yöresel Ürünler

Adıyaman Gıda Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı

Adıyaman Kongre Merkezi Medya Trend Fuarcılık

26.01.2021

31.01.2021

Ev-Ofis Mobilyaları

ISTMOB İstanbul Mobilya Fuarı

Tüyap Fuar Merkezi

26.01.2021

31.01.2021

Ev ve Ofis Mobilyası

CNR İMOB 2021 - İstanbul Mobilya Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

İstanbul Fuarcılık

28.01.2021

31.01.2021

Tarım Gıda ve Hayvancılık

Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı

Aydın Tariş Teşhir Salonları

Kobi Fuarcılık

“JUNIOSHOW Bursa 15. Uluslararası Bebe ve Çocuk Hazır Giyim TÜYAP Bursa

ORGANİZASYON
Tüyap Bursa Fuarcılık

Tüyap Tüm Fuarcılık

03.02.2021
06.02.2021
Ev Dışı Tüketim Ürünleri
			

Horeca Fair Uluslararası 3. Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda,
İçecek, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı Fuar İzmir - Gaziemir

GL Platform Fuar Hizmetleri

03.02.2021

06.02.2021

Konaklama

Horeca Fair Uluslararası 3. Otel Ekipmanları Fuarı

Fuar İzmir - Gaziemir

GL Platform Fuar Hizmetleri

03.02.2021

07.02.2021

Evlilik

Biz Evleniyoruz - Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı

Sabancı Cam Piramit

Detay Fuarcılık

03.02.2021

06.02.2021

Hazır Giyim

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı

Tüyap Adana Kongre Merkezi

Tüyap Adana Fuarcılık

04.02.2021

07.02.2021

Endüstriyel Temizlik

Avrasya Temizlik ve Bakım Fuarı

Y.Avrasya Sanat Merkezi OTF Fuarcılık

06.02.2021

14.02.2021

Doğa ve Su Sporları

“OUTDOORİST Doğa Sporları, Su Sporları, Ekipmanları,

Tüyap Fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık

06.02.2021

14.02.2021

Karavan Araçları

“KARAVANİST İstanbul Karavan, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı”

Tüyap Fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık

11.02.2021

14.02.2021

Ev İhtiyacı

ISMOB- Mobilya Dekorasyon Ev Tekstili ve İhtiyaçları Fuarı

Gökkubbe Kongre Merkezi KG Ekip Fuarcılık

13.02.2021

21.02.2021

Denizcilik

Boat Show Eurasia

Viaport Marina Tuzla

Via Fuarcılık

16.02.2021

20.02.2021

Tarım

16. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Fuar İzmir - Gaziemir

Orion Fuarcılık

16.02.2021
21.02.2021
Mobilya
			

“Eskişehir Mobilya Fuarı 2021 Mobilya, İç Mimari,
Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Yan Sanayi Fuarı”

Tüyap Eskişehir Fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık

17.02.2021

21.02.2021

Evlilik

Güneyege 3. Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek Fuarı

Milas Tariş Fuar Merkezi

Expoline Fuarcılık

17.02.2021

19.02.2021

Kadın Giyim

LifeStyle Türkiye - Kadın Hazır Giyim Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Federal Fuarcılık

17.02.2021

21.02.2021

Kırtasiye

5. Uluslararası Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri, Oyuncak Fuarı

Tüyap Fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık

18.02.2021

20.02.2021

Tarım

Ceviz Türkiye 2 - 2. Ceviz Yetiştiriciliği Teknolojileri ve Pazarlama Fuarı

Cam Piramit Fuar Merkezi Elka Fuarcılık

18.02.2021

20.02.2021

Gıda Ürünleri ve Teknolojileri

TURFOOD / 3. BURSA Gıda Fuarı

Atatürk Kongre Mrk. Merinos Network Fuarcılık

18.02.2021

21.02.2021

Antika

2. İstanbul Sanat Antika ve Kitap Fuarı

İstanbul Kongre Merkezi

Demos Endüstri Fuarcılık

20.02.2021

28.02.2021

Denizcilik

“Avrasya Boat Show 2021 16. Deniz Araçları, Ekipmanları Fuarı”

İstanbul Fuar Merkezi

Pozitif Fuarcılık

20.02.2021

28.02.2021

Kampçılık

Camp & Caravan Istanbul 2021

İstanbul Fuar Merkezi

Pozitif Fuarcılık

23.02.2021

23.02.2021

Yurtdışı Eğitim Fuarı

Studyexpo

Sheraton Ankara Hotel

Study Expo Fuarcılık

24.02.2021
27.02.2021
Kent Mobilyaları
			

“Adana Kent 2021 12. Belediye İhtiyaçları Kent Mobilyaları, Park
Bahçe Düzenlemeleri, Çevre Teknolojileri ve Spor Tesisleri Fuarı”

Tüyap Adana Fuar Merkezi

Tüyap Adana Fuarcılık

24.02.2021

27.02.2021

Yapı Malzemeleri

“14. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı”

Tüyap Adana Fuar Merkezi

Tüyap Adana Fuarcılık

24.02.2021

27.02.2021

Havalandırma

“ADANA IHS 2021 13. Isıtma, Soğutma, Havalandırma Fuarı”

Tüyap Adana Fuar Merkezi

Tüyap Adana Fuarcılık

25.02.2021

28.02.2021

Tarım ve Hayvancılık

Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Şanlıurfa Fuar Merkezi

Start Fuarcılık

25.02.2021

28.02.2021

Tarım ve Hayvancılık

Kayseri Tarım Fuarı ve Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı

Dünya Ticaret Merkezi

Atlas Uluslararası Fuarcılık

25.02.2021
25.02.2021

27.02.2021
28.02.2021

Tekstil
Motosiklet, Bisikletler

18. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 2021
Motobike İstanbul, Aksesuarlar, Tuning, Servisler ve Bayiler

Tüyap Fuar Merkezi
İstanbul Fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık
Messe Frankfurt İstanbul

25.02.2021

25.02.2021

Yurtdışı Eğitim Fuarı

Studyexpo

Hilton İzmir Otel

Study Expo Fuarcılık

25.02.2021

27.02.2021

Yolcu Taşımacılığı

“Bus Show Otobüs, Midibüs, Minibüs Üretimi, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı”

Tüyap Bursa Kongre Merkezi

Tüyap Bursa Fuarcılık

26.02.2021

07.03.2021

Kitap ve Süreli Yayınlar

5. Isparta Kitap Fuarı

Gökkubbe Fuar Merkezi

AS Fuarcılık

27.02.2021

27.02.2021

Yurtdışı Eğitim Fuarı

Studyexpo

Hilton İstanbul Bosphorus Study Expo Fuarcılık

28.02.2021

28.02.2021

Yurtdışı Eğitim Fuarı

Studyexpo

Dedeman Bostancı Hotel Study Expo Fuarcılı

03.03.2021

05.03.2021

Hazır Giyim

Premiere Vision İstanbul

Y. Avrasya Gösteri Merkezi İstanbul Moda Fuarcılık

03.03.2021
07.03.2021
Vinç, İstif Makineleri
			

Kirala Türkiye, Vipp 2021 2. Vinç, İstif Makineleri, Platform,
Proje Taşımacılığı, İş ve İnşaat Makineleri Kiralama İhtisas Fuarı

Antalya Fuar Merkezi

03.03.2021

07.03.2021

Tarım

17. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı

EGS Fuar Merkezi

Orion Fuarcılık

03.03.2021

06.03.2021

Turizm

FETEX 11. Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek Fuarı

Fethiye Fua Alanı

Marmaris Fuarcılık

03.03.2021

05.03.2021

Eğitim

EURIE Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi ve Fuarı

Lütfi Kırdar Kongre Sarayı Boyut Fuarcılık

03.03.2021

05.03.2021

Demiryolu Araç Gereçleri

Eurasia Rail 2021 - 9. Uluslararası Avrasya Demiryolu ve Lojistik Fuarı

Tüyap Konya Fuar Merkezi

Sada Uzmanlık Fuarları

HYVE Fuarcılık
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TOBB KASIM-ARALIK 2020 / OCAK-ŞUBAT 2021 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA

BİTİŞ

FuarıN KONUSU

FuarıN ADI

FUAR YERİ

ORGANİZASYON

03.03.2021

04.03.2021

Perakende

19. Uluslararası İstanbul Perakende Fuarı

Haliç Kongre Merkezi

03.03.2021

07.03.2021

Mobilya

MODEKO 2021 Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı

Fuar İzmir - Gaziemir

Efor Ege Fuarcılık

03.03.2021

06.03.2021

Kapı, Kepenk

“Avrasya Kapı 2021 13. Uluslararası Kapı, Kepenk, Kilit ve Aksesuarları Fuarı”

Tüyap Fuar Merkezi

Reed Tüyap Fuarcılık

03.03.2021

06.03.2021

Cam Ürünleri

“Avrasya Cam 2021 11. Uluslarası Cam Ürünleri ve Uygulamaları

Tüyap Fuar Merkezi

Reed Tüyap Fuarcılık

03.03.2021

06.03.2021

Pencere, Panjur

“Avrasya Pencere 2021 22. Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri

Tüyap Fuar Merkezi

Reed Tüyap Fuarcılık

04.03.2021

07.03.2021

Tarım

Mersin Agrodays - 16. Mersin Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı

Mersin Yenişehir Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık

04.03.2021

07.03.2021

Güvenlik

Isaf Cyber Security Fuarı 9. Uluslararası Siber Güvenlik Bilgi ve Ağ Güvenliği

İstanbul Fuar Merkezi

Marmara Tanıtım Fuarcılık

04.03.2021

07.03.2021

Güvenlik

24. Uluslararası Güvenlik Sistemleri, Hizmetleri Ekipmanları ve RFID Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Marmara Tanıtım Fuarcılık

04.03.2021

07.03.2021

Yangın-Acil Durum

24. Uluslararası Yangın, Acil Durum, Arama ve Kurtarma Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Marmara Tanıtım Fuarcılık

04.03.2021

07.03.2021

İş Güvenliği

9. Uluslararası İş Güvenliği ve İş Sağlığı Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Marmara Tanıtım Fuarcılık

04.03.2021

07.03.2021

Gıda

Gıda Makineleri, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı

Mersin Yenişehir Fuar Merkezi Pozitif Fuarcılık

04.03.2021

07.03.2021

Turizm, Tedarik

Türkiye Turizm Tedarik Fuarı

Armas Luxury Resort

Aktüel Expo Uluslararası Fuarcılık

04.03.2021

07.03.2021

Teknoloji

9. Uluslararası Akıllı Yaşam ve Akıllı Binalar Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Marmara Tanıtım Fuarcılık

04.03.2021

07.03.2021

Bilişim

Teknoloji ve Bilişim Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Marmara Tanıtım Fuarcılık

09.03.2021

14.03.2021

Mobilya

“Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı 2021

Tüyap Samsun Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık

10.03.2021

14.03.2021

Evlilik

1. Batman Evlilik Hazırlıkları

Batman Fuar ve Sergi Alanı

İdeal Fuarcılık

10.03.2021

14.03.2021

Güzellik, Bakım

1. Batman Güzellik ve Kişisel Bakım Fuarı

Batman Fuar ve Sergi Alanı

İdeal Fuarcılık

10.03.2021

13.03.2021

Turizm

BODEX 6. Bodrum Turistik İşletmeler Donanımı ve Gıda Fuarı

Bodrum Fuar ve Sergi Alanı

Marmaris Fuarcılık

10.03.2021

13.03.2021

Sac İşleme, Kaynak

Win Eurasia 2021 Otomasyon, Hidrolik, Elektronik, Sac İşleme, İç lojistik

Tüyap Fuar Merkezi

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık

10.03.2021

14.03.2021

Sanat ve Sanatsal Ürünler

Art Ankara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı

ATO Kongre ve Sergi Sarayı Atis Fuarcılık

10.03.2021

14.03.2021

Tekstil, Yöresel Ürünler

1. Batman Moda ve Alışveriş Fuarı

Batman Fuar ve Sergi Alanı

İdeal Fuarcılık

10.03.2021

14.03.2021

Anne, Bebek

1. Batman Anne Bebek Çocuk Fuarı

Batman Fuar ve Sergi Alanı

İdeal Fuarcılık

10.03.2021

13.03.2021

Değirmen

Değirmen Makinaları Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Pozitif Fuarcılık

11.03.2021

14.03.2021

Tarım ve Hayvancılık

10. Bursa Karacabey Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

Karacabey Kapalı Pazar Alanı

Renkli Fuarcılık

11.03.2021

14.03.2021

Tarım ve Gıda

Farmers’ Fair - Güney Ege 12. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Milas Tariş Fuar Alanı

Expolink Fuarcılık

11.03.2021

14.03.2021

Evcil Hayvan

Pet İzmir Fuarı-Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuarları

Fuar İzmir - Gaziemir

Tema Fuarcılık

11.03.2021
14.03.2021
Güzellik ve Bakım
			

“Güzellik&Bakım 2021 33. Güzellik ve Bakım, Profesyonel
Kozmetik ve Saç, Spa&Wellness Ürün ve Ekipmanları Fuarı”

Lütfi Kırdar Kongre Sarayı

TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık

12.03.2021

21.03.2021

Kitap ve Süreli Yayınlar

Kepez Kitap Fuarı

Mimar Sinan Kongre Merkezi Aktüel Expo Uluslararası Fuarcılık

13.03.2021

21.03.2021

Kitap ve Süreli Yayınlar

Bursa 19. Kitap Fuarı

Tüyap Bursa Kongre Merkezi

16.03.2021

21.03.2021

Evlilik

Şanlıurfa Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı

Şanlıurfa Fuar Merkezi

Start Fuarcılık

16.03.2021

20.03.2021

Tarım

“Konya Tarım 2021 18.Tarım, Tarımsal Mekanizasyon Fuarı”

Tüyap Konya Fuar Merkezi

Tüyap Konya Fuarcılık

16.03.2021

18.03.2021

Gıda

7. Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu

Pullman Hotel

Turab Fuarcılık

16.03.2021

18.03.2021

Gıda

5. Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı, İşbirliği Organizasyonu

Pullman Hotel

Turab Fuarcılık
Turab Fuarcılık

Soysal Fuarcılık

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.

16.03.2021
18.03.2021
Otelcilik
			

4. Türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama,
Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı

Pullman Hotel

16.03.2021

18.03.2021

Tekstil

BURSA TEXTILE SHOW (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı)

Atatürk Kongre Merkezi Merinos KFA Fuarcılık

17.03.2021

20.03.2021

Mobilya

MOBEXPO Mobilya, Mutfak, Dekorasyon ve Zemin Kaplamaları Fuarı

OFM Ortadoğu Fuar Merkezi

Akort Tanıtım

17.03.2021
20.03.2021
Turistik İşletmeler
			

Marex 21. Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Dekorasyon,
Servis Ekipmanları ve Gıda İhtisas Fuarı

Marmaris Fuar Alanı

Marmaris Fuarcılık

18.03.2021

20.03.2021

Teknoloji

Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Mobilefest

İstanbul Kongre Merkezi

HIS Fuarcılık

18.03.2021

21.03.2021

Oyuncak Fuarı

“İstanbul 3. Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı”

Tüyap Fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık

18.03.2021

21.03.2021

Madencilik

“Maden Türkiye Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Fuarı”

Tüyap Fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık

18.03.2021

21.03.2021

Kahve Endüstrisi Fuarı

Coffex İstanbul

Lütfi Kırdar Kongre Sarayı ENC Uluslararası Fuarcılık

18.03.2021

21.03.2021

Deri

İstanbul Ayakkabı Fuarı, Çantalar, Kemerler, Cüzdanlar

Tüyap Fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık

18.03.2021

21.03.2021

Tekstil

Konfeksiyon - Nakış Makineleri ve Konfeksiyon Yan Sanayileri Fuarı

Tüyap Fuar Merkezi

Tüyap Anadolu Fuarları

19.03.2021

28.03.2021

Mobilya

Van Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

Van Expo Fuar Merkezi

Ajans Asya Fuarcılık

20.03.2021

28.03.2021

Kitap

Uluslararası CNR Kitap Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Pozitif Fuarcılık

24.03.2021

27.03.2021

Tarım

Hasyurt Tarım Fuarı-Sera, TarımTeknolojileri, Ekipmanları

Hasyurt Fuar Alanı

Expoloji Uluslararası Fuarcılık

24.03.2021

28.03.2021

Mobilya

MAREXPO’21 Mardin Mobilya Beyaz Eşya Evlilik Hazırlıkları ve Moda Fuarı

Mardin Fuar Alanı

Zümrüt Fuarcılık

24.03.2021

27.03.2021

Doğal Taş

MARBLE “26. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı”

Fuar İzmir - Gaziemir

İZFAŞ İzmir Fuarcılık

24.03.2021

26.03.2021

Kongre ve Toplantı

ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Fuarı

İstanbul Kongre Merkezi

Turizm Medya Grubu Fuarcılık

24.03.2021

26.03.2021

Restorasyon

Heritage İstanbul 2021 - 5. Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Fuarı

Lütfi Kırdar Sergi Sarayı

TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık

25.03.2021

28.03.2021

Asansör

Asansör İstanbul 17. Uluslararası Asansör Fuarı

Tüyap Fuar Merkezi

Tarsus Turkey Fuarcılık

25.03.2021

28.03.2021

Tarım ve Hayvancılık

Balıkesir Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı

Balıkesir Kepsut Fuar Alanı

Atlas Uluslararası Fuarcılık
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BİTİŞ

FuarıN KONUSU

25.03.2021

28.03.2021

Mücevher

“50. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı”

FuarıN ADI

İstanbul Fuar Merkezi

FUAR YERİ

ORGANİZASYON

25.03.2021

28.03.2021

Züccaciye

15. Host İstanbul Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı

Tüyap Fuar Merkezi		 Life Media Fuarcılık

25.03.2021

28.03.2021

Ahşap

“Çukurova Ahşap İşleme Makineleri Fuarı 2021

Tüyap Adana Fuar Merkezi

Tüyap Adana Fuarcılık

25.03.2021

28.03.2021

Mobilya

“Çukurova Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi Fuarı

Tüyap Adana Fuar Merkezi

Tüyap Adana Fuarcılık

25.03.2021

28.03.2021

Üretim Makineleri

UBM Rotaforte Fuarcılık

“Eskişehir Endüstri Fuarı 2021 Ar-Ge, Sanayi ve Teknoloji Fuarı”

Eskişehir Fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık

25.03.2021
28.03.2021
İnşaat
			

Nalburiye, Isıtma, Soğutma, Kapı, Pencere, Mutfak Banyo, Seramik,
İzolasyon, Hırdavat, İş ve İnşaat Makineleri, Gayrimenkul

Batman Fuar ve Sergi Alanı

İdeal Fuarcılık

25.03.2021

28.03.2021

Otomobil

Batman Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarı

Batman Fuar ve Sergi Alanı

Us Fuarcılık

25.03.2021

27.03.2021

Teknoloji

IFAT Eurosia 2021 Uluslararası Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

MMI Eurasia Fuarcılık

27.03.2021

28.03.2021

Konut

Yazlık Evler ve Lüks Villalar Devremülkler ve Bodrum Günleri

Hilton İstanbul Bosphorus

JNR Group Fuarcılık

31.03.2021

04.04.2021

Geleneksel El Sanatları

Craft İstanbul Yöresel ve Geleneksel El Sanatları Fuarı

Yenikapı Avrasya Sanat Merkezi Atis Fuarcılık

01.04.2021

03.04.2021

Enerji

13. Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

01.04.2021

04.04.2021

Gıda

Gapfood 17. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı

OFM Ortadoğu Fuar Merkezi Akort Tanıtım

01.04.2021

04.04.2021

İnşaat

Turkeybuild İstanbul 2021 - 43. Yapı Fuarı

Tüyap Fuar Merkezi

HYVE Build Fuarcılık

01.04.2021

04.04.2021

Ayakkabı

AYMOD 25. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Pozitif Fuarcılık

01.04.2021

04.04.2021

Tedarik

Tedarikçi Buluşması-Gıda, Temizlik, Kozmetik, Tekstil, Fuarı

İstanbul Kongre Merkezi

İstanbul Restate Fuarcılık

01.04.2021

04.04.2021

Hırdavat

Hardware Eurasia - Avrasya Hırdavat Fuarı

Tüyap Fuar Merkezi

Reed Tüyap Fuarcılık

02.04.2021

11.04.2021

Kitap

4. Karadeniz Trabzon Kitap Fuarı

İpekyolu Fuar Alanı

Mercan Fuarcılık

03.04.2021

11.04.2021

Kitap

Çukurova 14. Kitap Fuarı

Tüyap Adana Fuar Merkezi Tüyap Adana Fuarcılık

03.04.2021

11.04.2021

Mobilya

CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarı

Mersin Yenişehir Fuar Mrk. İstanbul Fuarcılık

05.04.2021

10.04.2021

Mobilya ve Dekorasyon

(MODEF EXPO 2021) 43. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

İnegöl H.Şahin Kültür Parkı

05.04.2021

05.04.2021

Yurtdışı Eğitim

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları

Hilton İzmir Otel

Akare Fuarcılık

06.04.2021

09.04.2021

Denizcilik

Exposhipping Expomaritt İstanbul 16. Uluslararası Denizcilik Fuarı

Viaport Marina Tuzla

UBM İstanbul Fuarcılık

06.04.2021

08.04.2021

Güzellik

Kozmetik ve Dünya Güzellik Liderleri Zirvesi ve Kozmetik Fuarı

İsranbul Kongre Merkezi

Conferia International Fuarcılık

07.04.2021

10.04.2021

İnşaat

3. MARBUILDS’21 Mezopotamya-Mardin Yapı Grubu İnşaat Tadilat Fuarı

Movapark Mardin Fuar Alanı Zümrüt Fuarcılık

07.04.2021

10.04.2021

Tarım

7. MAGROTEX’21 Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı Mardin Fuar Alanı

Zümrüt Fuarcılık

07.04.2021

09.04.2021

Temizlik

5. Cleanroom Uluslararası Temiz Oda Teknolojisi, Bakım ve Donanımları Fuarı Lütfi Kırdar Sergi Sarayı

Akdeniz Reklamcılık

07.04.2021

07.04.2021

Yurtdışı Eğitim

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları

Sheraton Ankara Hotel

Akare Fuarcılık

07.04.2021

10.04.2021

Gıda

Gurme İzmir - Olivtech “10. Zeytin, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı”

Fuar İzmir - Gaziemir

İZFAŞ İzmir Fuarcılık

07.04.2021

10.04.2021

Organik Ürünler

Gurme İzmir - “11. Ekoloji İzmir Fuarı”

Fuar İzmir - Gaziemir

İZFAŞ İzmir Fuarcılık

07.04.2021

09.04.2021

İlaç

3. PHARMANEXT “Uluslararası İlaç Endüstrisi, Teknolojileri ve Bileşenleri Fuarı”

Lütfi Kırdar Sergi Sarayı

Akdeniz Reklamcılık

07.04.2021

09.04.2021

Biyoteknoloji

5. BIOTECNICA “Uluslararası Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı”

Lütfi Kırdar Sergi Sarayı

Akdeniz Reklamcılık

07.04.2021

09.04.2021

Analiz ve Labaratuvar

4. ANALYTECH “ Uluslararası Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı” Lütfi Kırdar Sergi Sarayı

Akdeniz Reklamcılık

07.04.2021

10.04.2021

Tarım ve Hayvancılık

Agritech 10. Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Fuarı

Fethiye Fuar Alanı

Marmaris Fuarcılık

07.04.2021

11.04.2021

Tarım ve Hayvancılık

Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Adıyaman Kongre Merkezi

Medya Trend Fuarcılık

07.04.2021

11.04.2021

Mobilya

“K. MOB 2021 Kayseri 9. Mobilya Fuarı”

Kayseri Kongre Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık

07.04.2021

11.04.2021

Tarım ve Hayvancılık

11. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı

Van Expo Fuar Merkezi

Ajans Asya Fuarcılık

07.04.2021

13.04.2021

Gıda

“GURME 2021 Kayseri Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı

Kayseri Tüyap fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık

08.04.2021

11.04.2021

Gıda

İstanbul Peynir Fuarı

Yenikapı Avrasya Sanat Merkezi Rasyo Fuarcılık

08.04.2021

10.04.2021

Gıda

Interfresh Euroasia /Meyve, Sebze ve Mamülleri, Tarım, Ambalaj, Lojistik Fuarı

Antalya Fuar Merkezi

Antexpo Fuarcılık

08.04.2021

11.04.2021

Tarım ve Hayvancılık

Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yem Fuarı

Burdur Kapalı Alan

GL Platform Fuar Hizmetleri

08.04.2021

11.04.2021

Gümüşçülük

20. Exposilver Antalya Fuarı

Cam Piramit Fuar Merkezi

Sereks Fuarcılık

08.04.2021

11.04.2021

Otomotiv

Automechanika İstanbul

Tüyap Fuar Merkezi

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık

08.04.2021

11.04.2021

Teknoloji

Verimlilik, Bilişim, Telekominükasyon, Akıllı Çözümler Fuarı

ATO Kongre ve Sergi Sarayı Likapa Fair Fuarcılık

08.04.2021

11.04.2021

İnşaat

“Samsun İnşaat Fuarı 2021

Tüyap Samsun Fuar Merkezi Tüyap Tüm Fuarcılık

08.04.2021

11.04.2021

Diş Sağlığı

IDEX 2021 17. İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Pozitif Fuarcılık

08.04.2021

11.04.2021

Ahşap

13. Door Fair Wood Mach Uluslararası Ağaç İşletme Makinaları Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Demos Endüstri Fuarcılık

08.04.2021

11.04.2021

Güzellik ve Bakım

“Start Beauty İzmir Expo

Fuar İzmir - Gaziemir

Start Fuarcılık

08.04.2021

11.04.2021

Evcil Hayvan

Pet Show - Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Pozitif Fuarcılık

08.04.2021

11.04.2021

Temizlik

İstanbul Cleantech Fuarı Temizlik ve Hijyen Teknolojileri ve Malzemeleri

İstanbul Fuar Merkezi

Pozitif Fuarcılık

08.04.2021

11.04.2021

Medikal

İstanbul Medical Show, Laboratuar ve Hastane Donanımları, Sağlık Turizmi

İstanbul Fuar Merkezi

Pozitif Fuarcılık

09.04.2021

09.04.2021

Eğitim

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları-Eğitim Alternatifleri ve İmkanları

Dedeman Bostancı Hotel Akare Fuarcılık

20.04.2021

25.04.2021

Sanayi

28. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı

Manisa Belediyesi Fuar Merkezi

24.04.2021

28.04.2021

Denizcilik

Marmara Denizcilik, Tekne, Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarı

Kocaeli BB Fuar Merkezi

Anadolu Ekspo Fuarcılık

26.04.2021

27.04.2021

Turizm ve pazarlama

Otel Ekipmanları, Halka İlişkiler, Reklamcılık, İnsan Kaynakları, Pazarlama

Antalya Fuar Merkezi

GMT Fuarcılık

Voli Fuar Hizmetleri

Modef Fuarcılık

SNS Fuarcılık
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BİTİŞ

FuarıN KONUSU

30.04.2021

12.05.2021

Sanayi

Van Asya İpekyolu Sanayi ve Ticaret Tedarikçileri Fuarı

Van Expo Fuar Merkezi

Ajans Asya Fuarcılık

18.05.2021

20.05.2021

Ayakkabı

10. Eksposhoes Antalya Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı

Granada Luxury Belek

EKS Fuarcılık

18.05.2021

22.05.2021

Ev Tekstili

EVTEKS 2021 - 26. İstanbul Ev Tekstili Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

İstanbul Fuarcılık

19.05.2021

23.05.2021

Yapı ve Dekorasyon

24. Isparta Santek-Yapı Dekorasyon, Mobilya ve Ev Tekstili Fuarı

Gökkubbe Fuar Merkezi

Detay Fuarcılık

19.05.2021

23.05.2021

Evlilik

Yozgat Evlilik Hazırlıkları Fuarı

Yozgat Kapalı Fuar Alanı

Kobi Fuarcılık

19.05.2021

23.05.2021

Gayrimenkul

Yozgat Yapı ve Mobilya Fuarı

Yozgat Kapalı Fuar Alanı

Kobi Fuarcılık

20.05.2021

23.05.2021

Doğa Sporları

Expo 2016 Antalya Avcılık ve Atıcılık sporları

Antalya Fuar Merkezi

Expofest Fuarcılık

20.05.2021

23.05.2021

İç Giyim

Antalya İç Giyim ve Çorap Fuarı

Antalya Fuar Merkezi

İdeal Fuarcılık

21.05.2021

23.05.2021

Mücevher

4. Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı

Diyarbakır Fuar Merkezi

Eslem Fuarcılık

21.05.2021

23.05.2021

Güzellik

Çorum Güzellik ve Düğün Fuarı

Çorum TSO Fuar Merkezi Us Fuarcılık

25.05.2021

28.05.2021

Deri Konfeksiyon

TDK Deri ve Kürk Moda Şov

Kaya Palazzo Golf Resort Otel TDK Fuarcılık

25.05.2021

28.05.2021

Kara ve Deniz Savunma

IDEF - 2021 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı

Tüyap Fuar Merkezi

Tüyap Tüm Fuarcılık

1. Trakya Kamp, Karavan, Doğa Sporları, Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık,
Alternatif Turizm, Arazi Araçları, Outdoor Giyim ve Aksesuarları Fuarı

Çorlu Yeni Fuar Alanı

Renkli Fuarcılık

26.05.2021
29.05.2021
Doğa Sporları
			

FuarıN ADI

FUAR YERİ

ORGANİZASYON

26.05.2021

29.05.2021

İş Makineleri

1. Belediye Ekipmanları, Kent ve Kamu Tedarik Fuarı

Çorlu Yeni Fuar Alanı

Renkli Fuarcılık

26.05.2021

29.05.2021

Plastik

“PLASTPAK 3. Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve Malzemeleri Fuarı

Fuar İzmir - Gaziemir

Tüyap Tüm Fuarcılık

26.05.2021

29.05.2021

Tarım

Açık Alan Uygulamalı - Tarla Günleri Fuarı 2021

Karaevli Fuar Alanı

DLG Fuarcılık

26.05.2021

30.05.2021

Sanat

Artcontact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı

Yenikapı Avrasya Sanat Merkezi Atis Fuarcılık

27.05.2021
29.05.2021
Gıda
			

“İDMA 2021 9. Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur,
Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi 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, Gıda Fuarı

Fethiye Fuar Alanı

Marmaris Fuarcılık

27.05.2021

29.05.2021

Eğitim

GESS Turkey Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı

Lütfi Kırdar Sergi Sarayı

Tarsus Turkey Fuarcılık

27.05.2021

30.05.2021

Fotoğraf

Photo Digital 8. Uluslararası Fotoğraf, Dijital Görüntüleme Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık

27.05.2021

30.05.2021

Bebek

Parentland Confair - Aile, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı

İstanbul Kongre Merkezi

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık

27.05.2021

29.05.2021

Medika

4. Engelsizizmir Kongresi ve Fuarı

Fuar İzmir - Gaziemir

İZFAŞ İzmir Fuarcılık

27.05.2021

29.05.2021

Otomotiv

CNR Otomotiv 2021 Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar Fuarı

İstanbul Fuar Merkezi

İstanbul Fuarcılık

27.05.2021

29.05.2021

Çevre

ENTECH (Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık)

İstanbul Fuar Merkezi

Pozitif Fuarcılık

27.05.2021

30.05.2021

Kent İhtiyaçları

Kent İhtiyaçları ve Belediye Ekipmanları Fuarı

Van Expo Fuar Merkezi

Ajans Asya Fuarcılık

27.05.2021

30.05.2021

İnşaat

İnşaat, Yapı, Dekorasyon, Tedarik ve Emlak Fuarı

Van Expo Fuar Merkezi

Ajans Asya Fuarcılık

29.05.2021

06.06.2021

Gıda

“Eskişehir 2021 Gurme Lezzetler Fuarı

Tüyap Eskişehir Fuar Merkezi

Tüyap Tüm 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

OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS 2021 YURTDIŞI FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA

BİTİŞ

FuarıN KONUSU

11.01.2021

16.01.2021

Yapı İnşaat

Bau 2021 : Yapı ve İnşaat Fuarı

Münih

Messe Muenchen

14.01.2021

17.01.2021

Tekstil

Roma Sposa : Gelinlik ve Abiye Fuarı

Roma

Roma Fiere

17.01.2021

19.01.2021

Hobi Malzemeleri

DEAL 2021 : Dubai Boş Zaman, Eğlence & Oyun Parkları Fuarı

Dubai

IEC

19.01.2021

21.01.2021

Havacılık

Dubai Helishow : Helikopter Teknolojileri Fuarı

Dubai

Mediac Communications

22.01.2021

26.01.2021

Mobilya Dekorasyon

Maison & Objet : Mobilya Ev Dekorasyonu, Hediyelik Eşya Fuarı

Paris

Maison-objet

24.01.2021

26.01.2021

Elektrik Elektronik

Light Middle East : Uluslararasi Dubai Aydinlatma Fuarı

Dubai

Messe Frankfurt

27.01.2021

29.01.2021

Gıda

Tokyo Health Industry Show : Organik ürünleri kapsayan sağlık Fuarı

Tokyo

Cmpjapan

28.01.2021

02.02.2021

Kuyumculuk

BASELWORLD : Saat, Mücevher Takı Fuarı

Basel

Messe Basel

01.02.2021

04.02.2021

Medika

Arab Health : Medikal ve Sağlık Fuarı

Dubai

İnforma

02.02.2021

05.02.2021

Denizcilik

SMM : Gemi Yapımı Sanayisi Fuarı

Hamburg

Hamburg Messe

07.02.2021

09.02.2021

Endüstriyel Ekipman

HOGA : Gıda Endüstriyel Ekipman Teknoloji Fuarı

Nurnberg

Messe Nurnberg

09.02.2021

12.02.2021

Tarım Hayvancılık

EuroTier : Hannover Hayvancılık Fuarı

Hannover

DLG

22.02.2021

26.02.2021

Yapı İnşaat

R + T : Kapı,Pencere,Panjur,Jaluzi,Stor,Yazlık ve kışlık tenteler

Stuttgart

Messe Stuttgart

23.02.2021

27.02.2021

Ambalaj

MetPack : Paketleme Sistemleri Fuarı

Essen

Messe Essen

23.02.2021

26.02.2021

Enerji Isı ve Havalandırma

CLIMATIZACION : Sıhhi tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma Fuarı

Madrid

IFEMA

23.02.2021

25.02.2021

Enerji Isı ve Havalandırma FILTECH 2021 : Avrupa Pazarı Filtre ve Ayırma Tesisatları

Köln

Filtech Exhibitions

25.02.2021

03.03.2021

Ambalaj

Interpack : Ambalaj ve Paketleme Fuarı

Düsseldorf

Messe Dusseldorf

26.02.2021

28.02.2021

Ticaret

Tanzania Trade Show 2021: Uluslararası Tanzanya Genel Ticaret Fuarı

Dar Es Salaam

Growexh & GurTour

76 GLOBAL SANAYİCİ OCAK-ŞUBAT 2021

FuarıN ADI

FUAR YERİ

ORGANİZASYON

OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS 2021 YURTDIŞI FUAR TAKVİMİ
BAŞLAMA

BİTİŞ

FuarıN KONUSU

02.03.2021

04.03.2021

Bahçe Mobilya

Asia Pacific Sourcing : Ev ve Bahçe Ürünleri Fuarı

FuarıN ADI

Köln

FUAR YERİ

Koeln Messe

ORGANİZASYON

02.03.2021

04.03.2021

Kırtasiye

PAPERWORLD Middle East : Kırtasiye, kağıt, hediyelik eşya Fuarı

Dubai

EPOC Messe

04.03.2021

06.03.2021

Ambalaj

Sino-Pack : 27.Çin Uluslararası Ambalajlama Makineleri ve Malzemeleri Fuarı

Guangzhou

Adsale

04.03.2021

06.03.2021

Spor

TaiSPO : Taipei Uluslararası Spor Malzemeleri Fuarı

Taipei

Taipei Int’I

08.03.2021

11.03.2021

Mobilya

MIFF 2020 : Malezya Uluslararası Mobilya Fuarı

Kuala Lumpur

MIFF Sdn Bhd

08.03.2021

11.03.2021

Yapı İnşaat

Build + Decor : 27. Çin (Pekin) Uluslararası Yapı Dekorasyon & Yapı Malzemeleri Fuarı

Pekin

China B & D

09.03.2021

12.03.2021

Demir Çelik

EuroBLECH : 25. Uluslararası Saç Levha İşleme Teknolojisi Fuarı Hannover

Mack Brooks

09.03.2021

13.03.2021

Dental

IDS Dental Show : Uluslararası Dental Show

Köln

Koeln Messe

09.03.2021

12.03.2021

Gıda

FOODEX JAPAN : Uluslararası İçecek ve Gıda Ürünleri Fuarı

Tokyo

Makuhari Messe

09.03.2021

11.03.2021

Kağıt, Matbaa ve Etiket

ICE Europe : Uluslararası Dönüşüm Fuarı. Rafine Kağıt ve Kağıt İşleme

Münih

Nimble shows Media

09.03.2021

11.03.2021

Lojistik Depolama

Logimat : Mekanik Ambalajlama, Paketleme Teknolojisi Fuarı

Stuttgart

EUROEXPO

09.03.2021

11.03.2021

Tekstil

SpinExpo : İplik Fuarı

Şangay

Spin Expo

10.03.2021

12.03.2021

Elektrik Elektronik

CWIEME : Bobin Sarma, İzolasyon ve Elektrik Üretim Fuarı

Şangay

CWIEME

10.03.2021

14.03.2021

Makina ve Teknik

I.H.M. : Metal İşleme ve Makina Sanayii Fuarı

Münih

GHM Gesellschaft

10.03.2021

13.03.2021

Mobilya

Vifa Expo : Vietnam Uluslararası Mobilya ve Ev Aksesuarları Fuarı

Ho Chi Minh

HAWA

10.03.2021

12.03.2021

Tekstil

Intertextile Shanghai Home Textiles : Çin Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı

Şangay

Messe Frankfurt

10.03.2021

14.03.2021

Turizm

ITB Berlin : Turizm Fuarı

Berlin

Messe Berlin

11.03.2021

14.03.2021

Mobilya Dekorasyon

IFEX 2021 : Endenozya Uluslararası Mobilya Fuarı

Jakarta

HIMKI

12.03.2021

15.03.2021

Avcılık

IWA & Outdoor Classics : Uluslararası Av Ürünleri Ve Av Silahları Fuarı

Nurnberg

Nurnberg Messe

12.03.2021

16.03.2021

Endüstriyel Ekipman

INTERNORGA : Fırıncılık, Hotel ekipman ve Endüstriyel Ekipmanlar Fuarı Hamburg

Hamburg Messe

13.03.2021

21.03.2021

Spor

Equitana Open air : At ve Binicilik Fuarı

Essen

Reedexpo

15.03.2021

17.03.2021

Elektrik Elektronik

Middle East Electricity : Ortadoğu Enerji Sanayi Fuarı

Dubai

Iirme Expo

15.03.2021

20.03.2021

Makina ve Teknik

TIMTOS : 27. Uluslararası Taipe Makina Araç ve Gereçleri Fuarı

Taipei

TAITRA

15.03.2021

17.03.2021

Tekstil

Central Asia Fashion : Uluslararası Moda Fuarı

Almaata

CATEXPO

16.03.2021

18.03.2021

Elektrik

CABEX : 18.Kablo Fuarı

Moskova

MVK

16.03.2021

19.03.2021

Elektrik Elektronik

AMPER : Elektrik, Elektronik ve Aydınlatma Ürünleri Fuarı.

Prag

Terinvest

16.03.2021

19.03.2021

Makina ve Teknik

Midest : Uluslararası Endüstriyel Yan Sanayi Fuarı

Paris

Reed Expo

16.03.2021

18.03.2021

Otomasyon

Automaticon : Otomasyon Fuarı

Varşova

PIAP

16.03.2021

18.03.2021

Otomotiv ve Yan Sanayii

AUTOCOMPLEX : 27.Ticari Araçlar, Servis Malzemeleri Fuarı

Moskova

ACS Expo

17.03.2021

19.03.2021

Otomotiv ve Yan Sanayii

GRTE 2021 : Uluslararası Kauçuk, Lateks & Lastik Fuarı

Bangkok

BITEC

18.03.2021

20.03.2021

Otomotiv ve Yan Sanayii

Automechanika Kuala Lumpur : Uluslararası Otomotiv ve Yan Sanayi Fuarı

Kuala Lumpur

Messe Frankfurt

19.03.2021

21.03.2021

Kuyumculuk

Gold, Jewellery & Gem : Altın, Mücevher Moda ve Aksesuar Fuarı Shenzhen

CMP Asia

20.03.2021

21.03.2021

Kozmetik

Cosmetica Hannover: Tırnak bakımı, güneş ürünleri, saç boyası Fuarı

Hannover

Cosmetica

20.03.2021

22.03.2021

Kozmetik

ESTETIKA : Kozmetik ve Güzellik Fuarı

Brüksel

IJV-IFAS

21.03.2021

23.03.2021

Gıda

PROWEIN : Uluslararası şarap Ticaret Fuarı

Düsseldorf

Messe dusseldorf

22.03.2021

26.03.2021

Havalandırma

ISH : Isıtma, Sogutma ve Havalandırma Fuarı

Frankfurt

Frankfurt Messe

22.03.2021

24.03.2021

Gıda

IFE : Londra Gıda Fuarı

Londra

Fresh RM

23.03.2021

26.03.2021

Elektrik Elektronik

ISC West : Uluslararası Güvenlik Konferansı ve Fuarı

Las Vegas

Reed Exhibitions

23.03.2021

26.03.2021

Gıda

Anuga Food Tech : Uluslararası Yiyecek Teknoloji Fuarı

Köln

Koelnmesse

23.03.2021

25.03.2021

Otomotiv ve Yan Sanayii

European Coatings SHOW : Boya Hammaddeleri ve Kaplama Fuarı

Nurnberg

Nürnberg Messe

24.03.2021

26.03.2021

Gıda

EUROGASTRO : Gastronomi Endüstri Fuarı

Varsova

MT Targi

24.03.2021

26.03.2021

Halı-Zemin Kaplama

Domotex Shanghai : Yer döşeme ve Halı Fuarı

Şangay

Hannofer Fair Turkey

28.03.2021

31.03.2021

Mobilya Dekorasyon

Interzum Guangzhou : Uluslararası Mobilya Üretim ve Teknoloji Fuarı

Guangzhou

Koeln Messe

29.03.2021

31.03.2021

Tarım Hayvancılık

EuroTier Middle East : Tarım Hayvancılık Teknoloji Fuarı

Abu Dhabi

DLG

30.03.2021

01.04.2021

Deri

Fashion Accesior : Moda Aksesuarları Fuarı

Hong Kong

APLF

30.03.2021

01.04.2021

Deri, Ayakkabı ve Kürk

APFL LEATHER Hong Kong : Uluslararası Hong Kong Deri Fuarı

Hong Kong

Informa Markets
Trust Exhibition

01.04.2021

03.04.2021

Elektrik

Led + Neon + Sign Aydınlatma, Dijital Baskı Teknikleri ve Reklamcılık Fuarı

Shenzhen

02.04.2021

11.04.2021

Otomotiv ve Yan Sanayii

New York Auto Show : New York Uluslararası Otomobil Fuarı

New York

Greater

05.04.2021

08.04.2021

Moda

Morocco FAshion Tex : 6.Fas Uluslararası Tekstil ve Aksesuarları Fuarı

Kazablanka CICEC

Pyramids Fuarcılık

05.04.2021

08.04.2021

Tekstil

Morocco Fashion & Tex: Moda, Hazır Giyim, Tekstil, Kumaş Fuarı

Kazablanka

Pyramids Fuarcılık

12.04.2021

16.04.2021

Makina ve Teknik

Hannover Messe : Uluslararası Sanayi Fuarı

Hannover

Hannover Messe

13.04.2021

16.04.2021

Elektrik Elektronik

PROLIGHT+SOUND: Müzik Aletleri, Müzik Yazılım, Bilgisayar Fuarı

Frankfurt

Messe Frankfurt

13.04.2021

15.04.2021

Havacılık

Aircraft Interiors Expo : Havacılık Fuarı

Hamburg

Reed Exhibitions

13.04.2021

18.04.2021

Mobilya

I Saloni Milano Mobilya Fuarı : Uluslararası Mobilya Fuarı

Milano

Salone del Mobile

13.04.2021

18.04.2021

Mobilya Dekorasyon

Salone Del Complemento Darredo : Uluslararası Mobilya Aksesuarları Fuarı

Milano

Salone del Mobile
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13.04.2021

16.04.2021

Plastik Kauçuk

ChinaPlas 2021 : Çin Plastik ve Kauçuk Endüstrisi Fuarı

FuarıN ADI

Shenzhen

FUAR YERİ

Adsale

ORGANİZASYON

14.04.2021

16.04.2021

Elektrik Elektronik

Electronica China: Uluslararası Elektronik Bileşenler Fuarı

Şangay

Messe Munchen

14.04.2021

18.04.2021

Elektrik Elektronik

Nepcon Microelektronics : Çin Mikro Elektronik Fuarı

Şangay

Reed Exhibitions

15.04.2021

19.04.2021

Ticaret

ICECF-China Import and Export Fair İthal ve Ihraç Malları Fuarı

Guangzhou

ICECF

18.04.2021

19.04.2021

Gıda

Natural & Organic Products Europe: İngiliz Organik Üretim Endüsrisi Aktivitesi

Londra

Diversified

20.04.2021

22.04.2021

Gıda

World Food Warsaw : 7. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı

Varsova

Expo Global Fuarcilik

20.04.2021

28.04.2021

Kağıt, Matbaa ve Etiket

DRUPA : Baskı ve Media Fuarı

Düsseldorf

Messe Düsseldorf

20.04.2021

21.04.2021

Lojistik Depolama

TOC Asia : Ulaşım ve Lojistik Fuarı

Singapur

SIPGx

20.04.2021

22.04.2021

Medika

MEDTEC Europe : Teknoloji, Ekipman, Tıbbi cihazlar Fuarı

Nurnberg

UBM

20.04.2021

22.04.2021

Su Teknolojisi

IFAT CHINA : Su teknolojisi, Atıklar ve Atık su Fuarı

Şangay

Messe Munchen

21.04.2021

23.04.2021

Gıda

AnuFood China : Shenzhen Uluslararası Gıda Fuarı

Shenzhen

Koeln Messe

21.04.2021

23.04.2021

Yangın ve Güvenlik

SECUTECH EXPO : Güvenlik Fuarı

Taipei

Messe Frankfurt

22.04.2021

24.04.2021

Medika

Arablab : Uluslararası Laboratuar Teknolojisi Fuarı

Dubai

The Arablab

22.04.2021

25.04.2021

Medika

COSMOFARMA : Uluslararası Sağlık, Sağlık urünleri Fuarı

Bologna

SoGeCos S.p.A

23.04.2021

27.04.2021

Ticaret

ICECF-China Import and Export Fair : 129.Çin İthal ve İhraç Malları Fuarı

Guangzhou

ICECF

27.04.2021

30.04.2021

Gıda

Bakery China : Çin Fırıncılık ve Şekerleme Fuarı

Şangay

Reedexpo

27.04.2021

30.04.2021

Hediyelik Eşya

Gifts & Premiums : Hediyelik Eşya ve Ev Ürünleri Fuarı

Hong Kong

HKTDC

27.04.2021

30.04.2021

Otomotiv ve Yan Sanayii

Innotrans 2021: Uluslararası Demiryolu Teknolojileri Fuarı

Berlin

Messe Berlin

27.04.2021

29.04.2021

Su Ürünleri

ESE 2021 : Avrupa Su Ürünleri Fuarı

Barcelona

Euro Seafood

30.04.2021

05.05.2021

Ticaret

ICECF-China Import and Export Fair : 129.Çin İthal ve İhraç Mallari Fuarı

Guangzhou

ICECF

03.05.2021

05.05.2021

Medika

Medical Fair : Çin - Hong Kong Medikal Ekipmanları Fuarı

Hong Kong

HKTDC

04.05.2021

07.05.2021

Ambalaj

Ipack - Ima : Plastik Ambalaj Fuarı

Milano

Ipack Ima

04.05.2021

06.05.2021

Elektrik Elektronik

PCIM (Europe) : Uluslararası Güç Elektroniği, Konferansı ve Fuarı

Nürnberg

Mesago Messe

04.05.2021

07.05.2021

Ev Tekstili

HEIMTEXTIL : Uluslararası Ev Tekstil Fuarı

Frankfurt

Messe Frankfurt

04.05.2021

06.05.2021

Gıda

MACFRUT : Uluslararası Meyve ve Sebze Teknolojileri Fuarı

Rimini

Cesena Fiera

04.05.2021

06.05.2021

Makina ve Teknik

FabTech Mexico : Meksika Metal işleme Endüstrisi Fuarı

Mexico City

Cintermex

04.05.2021

06.05.2021

Medika

BIOTECHNICA : Uluslararası Bio Teknoloji Fuarı

Hannover

Deutsche Messe

04.05.2021

07.05.2021

Mobilya

Interzum Koln : Mobilya üretimi ve Ahşap işçiliği Fuarı

Köln

Koelnmesse

04.05.2021

07.05.2021

Plastik Kauçuk

Plast Milano : Plastik ve Kauçuk Endüstrisi Fuarı

Milano

Promaplast

04.05.2021

06.05.2021

Tekstil

HD Hospitality EXPO : Otel Ekipmanları Fuarı

Las Vegas - Mandalay

HdExpo

04.05.2021

07.05.2021

Tekstil

Techtextil + Material Vision : Tekstil ve Makineleri Fuarı

Frankfurt

Messe Frankfurt

10.05.2021

14.05.2021

Ahsap Makinaları

LignaPLUS : Orman Urünleri ve Ağaç İşleme Makinaları Fuarı

Hannover

LignaPlus
Electronic Components

10.05.2021

14.05.2021

Elektrik Elektronik

EDS - Electronic Distribution Show : Elektrik Malzemeleri Fuarı

Las Vegas

10.05.2021

12.05.2021

Makina ve Teknik

FLOWEXPO : Uluslararası Vanalar, Boru hatları Fuarı

Guangzhou

Flow Expo

12.05.2021

14.05.2021

Enerji Isı ve Havalandırma

ISH China & CIHE : Çin Uluslararası Isıtma, Havalandırma Fuarı

Beijing

Messe Frankfurt

12.05.2021

14.05.2021

Gıda

BioFach China : Şangay Organik Ürün Fuarı

Şangay

Nurnberg Messe

13.05.2021

15.05.2021

Kuyumculuk

Jewellery Kobe : 24.Uluslararası Kobe Kuyumculuk Fuarı

KOBE

IJK - Reed Exhibitons

15.05.2021

16.05.2021

Kozmetik

BEAUTY FORUM : Uluslararası Profesyonel Kozmetik Fuarı

Varsova

TARGI

17.05.2021

20.05.2021

Endüstriyel Ekipman

Hostelco : Restoran Ekipmanları Fuarı

Barselona

Fira de Barcelona

18.05.2021

20.05.2021

Ambalaj

Propak East Africa : Ambalaj, Baskı ve Plastik Fuarı

Nairobi

Montgomery Eco

18.05.2021

21.05.2021

Elektrik Elektronik

Photokina : Fotoğrafcılık 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
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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

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.

DÖNEM SONU EURO KURLARI (Döviz alış)
Mart

Nisan

Mayıs

2005

Ocak

1.7321

Şubat

1.6985

1.7757

1.7737

1.7077

Haziran

1.6167

Temmuz

1.6862

Ağustos

2006

1.5983

1.5511

1.6254

1.6506

2.0081

1.9963

1.8897

1.6433 Kaynak:
1.6195
1.6417
1.5961
1.6044
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
1.8609
1.8964
1.8461
1.9081
1.8515

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

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

NOT: Ocak 2005’ten itibaren YTL’ye göre düzenlenmiştir.
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YILLARA GÖRE ENFLASYON
YIL
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2004

Toptan Eşya Fiyatları (%)
Yıl sonu
67,9
62,3
48,6
59,2
61,4
60,3
149,6
65,6
84,9
91.0
54,3
62,9
32,7
88,6
30,8
13,9
   13,8

Kaynak: TUİK
YIL

Tüketici fiyatları (%)

Ortalama
70,5
64.0
52,3
55,3
62,1
58,4
120,7
86.0
75,9
81,8
71,8
53,1
51,4
61,6
50,1
25,6
         11,1

Yıl sonu
61,6
64,3
30,4
71,1
66.0
71,1
125,5
76.0
79,8
99,1
69,7
68,8
39,0
68,5
29,7
18,4

Ortalama
68,8
63,3
60,3
66.0
70,1
66,1
106,3
89,1
80,4
85,7
84,6
64,9
54,9
54,4
   45.0
25,3

9,3

10,6

(2005 yılından itibaren üretici fiyat artışlarını göstermektedir.)

AYLIK TÜKETİCİ FİYAT ARTIŞLARI - TÜFE (%)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ocak
8,3
5,9
7,2
4,8
4,9
2,5
5,3
2,6
0,66
0,55
0,75
1
0,8
0,29
1,85
0,41
0,56
1,65
1,72
1,10
1.82
2.46
1.02
1.06
1.35

Şubat
4,5
5,7
4,4
3,2
3,7
1,8
1,8
2,3
0,52
0,02
0,22
0,43
1,29
-0,34
1,45
0,73
0,56
0,30
0,43
0,71
-0,02
0.81
0.73
0.16
0.35

Mart
5,6
5,4
4,3
4,1
2,9
6,1
1,2
3,1
0,96
0,26
0,27
0,92
0,96
1,1
0,58
0,42
0,41
0,66
1,13
1.19
-0.04
1.02
0.99
1.03
0.57

Nisan
6,7
6,6
4,7
4,9
2,3
10,3
2,1
2,1
0,49
0,71
1,34
1,21
1,68
0,02
0,6
0,87
1,52
0,42
1,34
1.63
0.78
1.31
1.87
1.69
0.85

Mayıs
4,5
4,7
3,5
2,9
2,2
5,1
0,6
1,6
0,44
0,92
1,88
0,5
1,49
0,64
-0,56
2,42
-0,21
0,15
0,40
0.56
1.48
0.45
1.62
0.95
1.36

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Toptan Eşya Fiyatları (%)

Tüketici fiyatları (%)

Yıl sonu

Ortalama

Yıl sonu

Ortalama

13,8
2,66
11,58
5,94
8,11
5,93
8,87
13,33
2,45
6,97
6,36
5,71
9.94
15.47
33.64
7.36
25.15

11,1
5,89
9,34
6,31
12,72
1,23
8,52
11,09
6,09
4,48
10,25
5,28
4.30
15.82
27.01
17.56
12.18

9,3
7,72
9,65
8,39
10,06
6,53
6,40
10,45
6,16
7,40
8,17
8,81
8.53
11.92
20.30
11.84
14.60

10,6
8,18
9,6
8,76
10,44
6,25
8,57
6,47
8,89
7,49
8,85
7,67
7.78
11.14
16.33
15.18
12.28

                                            
Haziran
2,5
2,9
2,4
3,3
0,7
3,1
0,6
-0,2
-0,14
0,1
0,34
-0,24
-0,36
0,11
-0,36
-1,43
-0,90
0,78
0,31
-0.51
0.47
-0.27
2.61
0.03
1.13

Temmuz
2,1
6,3
3,4
3,8
2,2
2,4
1,4
-0,4
0,47
-0,57
0,85
-0,73
0,58
0,25
-0,48
-0,41
-0,23
0,31
0,45
0.09
1.16
0.15
0.55
1.36
0.58

Ağustos
4,8
6,2
4
4,2
2,2
2,9
2,2
0,2
0,77
0,85
-0,44
0,02
-0,24
-0,3
0,40
0,73
0,56
-0,10
0,09
0.04
0.29
0.52
2.30
0.86
0.86

Kaynak: TUİK

Eylül
6,1
7,3
6,7
6
3,1
5,9
3,5
1,9
0,94
1,02
1,29
1,03
0,45
0,39
1,23
0,75
1,03
0,77
0,14
0.89
0.18
0.65
6.30
0.99
0.97

Ekim
6,5
8,3
6,1
6,3
3,1
6,1
3,3
1,4
2,24
1,79
1,27
1,81
2,6
2,41
1,23
3,27
1,96
1,80
1,90
1.55
1.44
2.08
2.67
2.00
2.13

TOPTAN EŞYA FİYAT ARTIŞLARI (%)                                                                                                                                                   
1997
1998
1999

Ocak
5,6
6,5
3,6

Şubat
6,2
4,6
3,4

Mart

6
4
4

Nisan
5,5
4
5,3

Mayıs

5,2
3,3
3,2

Haziran
3,4
1,6
1,8

Kasım
5,2
6,6
4,3
4,2
3,7
4,2
2,9
1,6
1,32
1,4
1,29
1,95
0,83
1,27
1,83
1,73
0,38
0,01
0,18
0.67
0.52
1.49
-1.44
0.38
2.30

Aralık
3,4
5,1
3,3
5,9
2,5
3,2
1,6
0,9
0,32
0,42
0,23
0,22
-0,41
0,53
-0,3
0,58
0,38
0,46
-0,44
0.21
1.64
0.69
-0.40
0.74
1.25

Kaynak: TUİK

Temmuz
5,3
2,5
4

Ağustos
5,3
2,4
3,3

Eylül
6,3
5,3
5,9

Ekim
6,7
4,1
4,7

Kasım
5,6
3,4
4,1

Aralık
5,4
2,5
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
2003
2004

4,2
5,6
2,6

2,6
3,1
1,6

1,9
3,2
2,1

1,8
1,8
2,6

0,4
-0,6
0

1,2
-1,9
-1,1

2,7
-0,5
-1,5

2,1
-0,2
0,8

3,1
0,1
1,8

3,1
0,6
3,2

1,6
1,7
0,8

2,6
0,6
0,1

AYLIK ÜRETİCİ FİYAT ARTIŞLARI - ÜFE (%)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Şubat
0,11
0,26
0,95
2,56
1,17
1,66
1,72
-0,09
-0,13
1,38
1,20

1,05

1.43

2016
2017
2018
2019

1.82
3.98
0.99
0.45

-0,02
1.26
2.68
0.09

-0.04
1.04
1.54
1.58

0.78
0.76
2.60
2.98

2020

1.84

0.48

0.87

1.28

1.54
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Mart
1,26
0,25
0,097
3,17
0,29
1,94
1,22
0,36
0,81
0,74

Nisan
1,21
1,94
0,8
4,5
0,65
2,35
0,61
0,08
-0,51
0,09

Kaynak: TUİK

Ocak
-0,41
1,96
-0,05
0,42
0,23
0,58
2,36
0,38
0,18
3,32
0,33

Mayıs

Haziran
-0,48
4,02
-0,11
0,32
0,94
-0,50
0,01
-1,49
1,46
0,06

Temmuz
-0,74
0,86
0,06
1,25
-0,71
-0,16
-0,03
-0,31
0,99
0,73

1.11

0.25

-0.32

1.48
0.52
3.79
2.67

0.47
0.07
3.03
0.09

1.16
0.72
1.77
-0.99

0.69

1.02

2.35

0,2
2,77
0,39
2,12
-0,05
-1,15
0,15
0,53
1,00
-0,52

Ağustos
1,04
-0,75
0,85
-2,34
0,42
1,15
1,76
0,26
0,04
0,42

Eylül
0,78
-0,23
1,02
-0,9
0,62
0,51
1,55
1,03
0,88
0,85

Ekim
0,68
0,45
-0,13
0,57
0,28
0,51
1,66
0,17
0,69
0,92

Kasım
-0,95
-0,29
0,89
-0,03
1,29
1,21
0,65
1,66
0,62
0,79

Aralık
-0,04
-0,12
0,15
-3,54
0,66
1,31
1,0
-0,12
1,11
-0,76

0.98

1.53

-0.20

-1.42

-0.33

0.29
0.85
6.60
-0.59

0.18
0.24
10.88
0.13

1.44
1.71
0.91
0.17

0.52
2.02
-2.53
-0.08

1.64
1.37
-2.22
0.69

2.65

3.55

4.08

2.36

AIR FILTRATION
& AIR QUALITY

TÜM DÜNYADA
MÜCADELENİN
ORTAĞIYIZ...
Etk�nl�ğ�, kal�tes� test ün�teler� ve
uluslararası sert�f�kasyon kuruluşlarınca
onaylanmış ürünler�m�zle
global pandem�yle
mücadelen�n b�r parçasıyız.

WE CLEAN

THE AIR

OF THE WORLD
DÜNYANIN

HAVASINI

TEMİZLİYORUZ
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