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Y ILM AZ  GRUP  Ş İRKETLER İ

Sanayinin “Yılmaz” Güçleri!
Yılmaz Grup olarak, şimdi birlikte olmanın keyfini,

daha nitelikli çalışmalar ve daha yüksek hedeflerle çıkarıyoruz.

YENİ NORMALDE

POZİSYON ALMAK 



BU YÜZDEN ÜRETTİĞİNİZ NE VARSA  DÜNYADA 300’DEN FAZLA NOKTAYA TAŞIYORUZ…
TÜRKİYEMIZI, HEP BİRLİKTE YÜKSELTİYORUZ!

TÜRKİYE’NİN EMEĞİNE SAYGI DUYUYORUZ

TÜRKİYE’NİN EMEĞİNİ
GURURLA TAŞIYORUZ.

turkishcargo.com.tr

ÜRETTİĞİNİZ NE VARSA DÜNYADA 
300’DEN FAZLA NOKTAYA TAŞIYORUZ. 

TÜRKİYE’MİZİ HEP BİRLİKTE YÜKSELTİYORUZ.
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54 “Tataristan’la, daha fazla ticaret
 ve iş birliği yapmak istiyoruz”

YENİ YENİ 
NORMALDE NORMALDE 
POZİSYON POZİSYON 
ALMAK...ALMAK...

COVID-19 pandemisiyle birlikte dünya, geçmiş kriz deneyimlerinden farklı olarak daha geniş 
kapsamlı bir kriz olgusu ile karşı karşıya kaldı. Kriz hem küresel hem de yerel üretim ve ticaret 
yapısının değişimini beraberinde getirdi. Özellikle hem ticarette hem de üretimde milliyetçilik 
(reshoring) eğilimlerinin yoğunlaştığı bu dönemde, küresel eğilimleri doğru okumak adeta 
başarının anahtarı. Türkiye yeni normalde doğru konumlanma için bu okumaları yapmalı.  

18

88

Türkiye yazılım sektörü son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Bir yandan 
COVID-19 sonrası evde süregelen eğlence sektörünün oyun sektöründen beslenmesi diğer yandan da 
tüm iş süreçlerinin dijitale kayması sektörde hızlı bir ivmelenmenin doğmasını sağladı. Yıllardır beyin 
göçü vermeden büyüyen bu alanda küresel bir oyuncu meydana getirmek mümkün mü?

TÜRKİYE’NİN TÜRKİYE’NİN 
YAZILIMCILARI YAZILIMCILARI 
İÇİN KÜRESELDE İÇİN KÜRESELDE 
BÜYÜME ZAMANI BÜYÜME ZAMANI 

Türkiye-AB KİK üyelerinden İsrail’in Gazze ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarına tepki

YAZILIM, DİJİTALLEŞME İLE İVME KAZANDI YAZILIM, DİJİTALLEŞME İLE İVME KAZANDI 
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 Karikanomi
62 RESHORING NEDİR?

 TOBB ETÜ MED
98 “Ortak Eğitim Modeli   
 sayesinde iş dünyasındaki  
 vizyonunuz artıyor”

 Sağlık 
124 Sıcaklar ve 
 kalp hastalıkları

126 Göstergeler

128 Select News

Bitlis’in binlerce yıllık köklü geçmişe sahip olan geleneksel 
lezzetleri ve kültürel değerleri, kentteki oda ve borsalar ile 
TOBB’un yoğun emekleri sayesinde ticari piyasalarda katma 
değer kazanıyor. Kentin lezzetleri ve kültürel değerleri 
Coğrafi İşaretle (Cİ) taçlanıyor. 

BİTLİS’İN LEZZETLERİ VE 
KÜLTÜREL DEĞERLERİ Cİ İLE 

TAÇLANDIRILIYOR
111    Sektör 

Meclisleri

◗ Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi, Dünya Serbest Bölgeler 
Örgütü’nün irtibat noktası oldu

◗ Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi, arz-talep 
dengesini konuştu

◗ İlaç Sanayi Meclisi, sektöre dair konuları istişare etti

◗ Türkiye İklimlendirme Meclisi, yılın dördüncü toplantısını 
gerçekleştirdi

◗ Çimento ve Çimento Ürünleri ile Madencilik Meclisi’nde 
koordinasyona dikkat çekildi

◗ Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi, ilk beş ayı 
değerlendirdi

◗ Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi hammadde tedarik sıkıntısını 
görüştü

◗ Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

◗ Otomotiv Ticaret Meclisi, ticaret sırasındaki genel konulara 
değindi

◗ TOBB bünyesinde Türkiye Finansal Teknolojiler (FİNTEK) 
Meclisi kuruldu

◗ Kreatif Endüstriler Meclisi’nden Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a 
ziyaret

◗ Türkiye Doğal Gaz Meclisi, etkin politikalar ile sektörü ileri 
taşıyor

◗ Türkiye Otomotiv Sanayi Meclisi toplandı

◗ Atık- Geri Dönüşüm, Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi 
Meclisleri Bakan Varank’a gitti

8484

İkilim değişikliğinin etkisini her geçen gün etkisini biraz 
daha derinden hissettirdiği gezegende tuhaf girişimlerin de 
önü açılıyor. Bu girişimlerden birini de yapay etler konusu 
oluşturuyor. Dünyanın metan gazından daha fazla etkilendiği 
görüşünde olan kimi  uzmanlar yapay et üretiminin önemine 
dikkat çekiyor. Umuyoruz bu çağrı örtük bir reklam değildir.

YAPAY ETLER GEZEGENİ 
KURTARIR MI?

9494

RAKAMLARIN 
DİLİ
Özcan Kadıoğlu, ‘Kur artışı 
ihracatı etkiliyor mu?’ 
başlıklı yazısıyla kur artışında 
yanlış bilinen  
gerçeklere değindi. 

YÖNETİM
R. Bozkurt, ‘İş dünyasının 
dipteki gündemi’ başlıklı 
makalesiyle veri oluşturma 
ve öngörmenin 
önemine değindi. 

78

ANALİZ
Stiglitz, ‘Küresel vergi 
şeytanı ne yazık ki 
ayrıntılarda gizli’ 
başlıklı yazısıyla hukuki 
boşlukları kullanan 
dev şirketleri 
eleştirdi. 74

80

GÖRÜŞ
Sachs; Amerika, İnsan 
Hakları ve İsrail’in Filistin 
Savaşı üzerine Filistin’deki 
insanlık dramına 
sessiz kalınmasını 
eleştirdi.  

76
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BAŞYAZI

MILLI BIR KARBON FIYATLAMASI SISTEMI VE 
YENI BIR TEŞVIK SISTEMINI ELE ALMALIYIZ
Türkiye’deki politika yapıcılarının iklim değişikliğine yönelik gelişmeleri artık tam anlamıyla 
gündeme alıp, milli bir karbon fiyatlmaması sistemi ve yeni bir teşvik sistemi üzerine 
düşünme zamanı geldi. Çünkü en büyük pazarımız olan AB’ye gerekli yükümlülükleri 
getirmeden mal satarsak, sınırda ek karbon vergisi kapsamında yılda 2 milyar euro tutarında 
vergi ödeyeceğiz. Iklim değişikliğini öncelikle yeni nesillerimiz için sonrasında da ekonomik 
boyutuyla ele alıp, artık bir an evvel sonuç odaklı aksiyon üretmeliyiz. 

İ
klim değişikliği ve buna bağlı artan doğal afetler tüm dünyada 
yeşil dönüşümü gündemin ilk sıralarına yükseltiyor. Ama aynı 
pandemide olduğu gibi gibi yeşil dönüşüm de her ülkeyi her 
bölgeyi ve her bireyi aynı biçimde etkilemeyecek. Bazı ülkeler, bazı 

bölgeler, bazı sektörler ve çalışanlar bu geçişten olumsuz etkilenecek. 
Bazıları da daha avantajlı hale gelecek.

Sınırda ek karbon vergisi ödememek için politika şart 
Diyelim ki başarılı bir şirketiniz var. Ama ülkeniz yapması gerekenleri 

yapmayınca mal satmak için bundan böyle sınırda ek karbon vergisi 
ödemek zorunda kalacaksınız. Mesela her bir ton karbon emisyonu için 
50 dolarlık bir vergi tutarı olsa Türkiye olarak AB’ye aktarmamız gereken 
vergi tutarı yaklaşık 2 milyar euro civarında oluyor. Ve bu tutar zaman 
içinde daha da yükselecek. Demek ki karbon fiyatlaması ile ilgili milli 
bir sistem tasarımına başlamazsa muhtemelen 2023’den itibaren her 
yıl 2 milyar euro’luk bir tutarı doğrudan AB’ye aktarmaya başlayacağız. 
Ve bu yalnızca başlangıç olacak.

Yine önümüzdeki bu yeni dönemde ülkesinde teknolojik değişimi 
tetiklemeyen ülkeler uluslararası rekabet gücü kaybına uğrayacak. Kar-
bon emisyonlarını azaltmaya yönelik tedbir alanlar düşük riske ve düşük 
faiz maliyetine tabi olacak, ötekilerse daha yüksek maliyete katlanacak.

Ek maliyet unsurları kapıda
Karbon fiyatlaması şirketlerimizin hepsi için ek maliyet unsuru 

olmayadabilir. Karbon fiyatlaması sisteminde, karbon emisyonlarına 
dayalı bir üst limite göre şirketler iki gruba ayrılır. Ortalamanın altında 
karbon emisyonuna sebep olan firmalar, ortalamanın üstünde karbon 
emisyonuna yol açan firmalara, karbon emisyon sertifikası satmaktadır. 
Bunun için ton başına karbon emisyonu için bir fiyat belirlenmektedir. 
Burada kamu, izin verilebilir karbon emisyonu tutarını belirleyerek, 
ortalamanın üzerinde karbon salımı için bir fiyat belirlenmesine imkan 
tanımaktadır. Böylece normun karbon emisyonuna yol açmamak 
olduğu yeni bir aşamaya geçilmekte, daha çok emisyona yol açan 
bedelini ödemektedir. Daha az karbon emisyonuna yol açan firma 
kazanç elde etmektedir. Bu amaçla yatırım yapmanın orta vadede kârlı 
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olduğunu bilenler için kazançlı bir ortam doğabilecektir.Veya bunun 
yerine devletin karbon vergisi vasıtasıyla bir fiyat belirleyerek karbon 
emisyonu tutarını kontrol etmeye çalışması da düşünülebilir. Bu durum-
da kaynağı kamu toplamakta ve bu tutarla altyapı yatırımlarını finanse 
edebilmektedir. Ancak her iki durumda da, tüm şirketlerin ille de karbon 
salımları için ek bir maliyete katlanması söz konusu değil. Etrafı kirletenin, 
kirletme bedeli ödemesi esastır. 

Teknolojik değişim ve verimliliği 
hedeflemeyen ülkeler geri kalacak 

Her ülke ve her sektör bundan aynı şekilde etkilenmeyecektir. Zira 
yeni teknolojiler, iş sürecini yeniden düzenleyerek hem emisyonları azal-
tabilmekte hem de verimliliği artırmaktadır. Bu yeni dönemde karbon 
fiyatlaması sistemi tasarımıyla ülkesinde teknolojik değişimi tetiklemeyen 
ülkeler, uluslararası rekabet gücü kaybına uğrayacaklardır. Bir tür karbon 
fiyatlaması sistemi ile şirketlerine doğru müşevvikleri veren ülkeler, tek-
nolojik değişimde öncü olacak, diğerlerini geride bırakacaklardır. 

O halde Türkiye’nin mevcut teşvik sistemini yeşil dönüşüm ekseninde 
hızla gözden geçirmesi gerekecek. Yine yeşil dönüşüm süreci dünyada 
bazı ülkeleri ülke içinde bazı bölgeleri daha olumsuz etkileyecek. Dün-
yada petrol üreticisi olanlar ve ülke içinde ekonomisi fosil yakıtlara dayalı 
merkezler daha mutsuz olacaklar. 

Enerji sektöründe artık yatırımın 
yönü değişime uğramak zorunda

Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre 2050’de küresel kömür 
talebi yüzde 90 azalmış olacak. Petrol talebi yüzde 75 gerileyecek. Do-
ğal gaz talebi ise yarı yarıya azalacak. Demek ki enerji sektöründe de 
yatırım öncelikle değişecek. Termik santral ve kömür madeni projeleri 
artık daha zor ve daha pahalı finansman bulacak. Dünya genelinde pek 
çok ülkede 2021’den başlayarak yeni termik santral projelerinin tümünü 
iptal edilmesi, 2030’dan itibaren ise mevcut kömür santrallerinin kapatıl-
ması sözkonusu. Bizde de Manisa Soma ve Zonguldak’ta kömüre dayalı 
üretim çok yoğun. Bu yöreler için özel bölgesel kalkınma politikaları 
tasarlanması gerekiyor. 

M. Ri fat 
HİSARCIKLIOĞLU

Karbon vergisinin hedef aldığı sektörler 
Türkiye, Çin ve Rusya’yı etkileyecek 

Karbon vergisi üzerine yapılan çalışmalar ilk aşamada çimento 
demir çelik alüminyum gübre ve elektrik sektörlerinin doğrudan ilgi-
lendirdiğini ve bu kapsamda en çok etkilenecek ilk üç ülkenin Rusya 
Çin ve Türkiye olacağını gösteriyor. Ülkemizde özellikle demir-çelik 
ve alimunyum sektörleri burada öne çıkıyor. Dolayısıyla bir an önce 
yatırıları betone değil yeni teknolojilere yönlendirmek gerekiyor.

Gündemimiz adil geçiş, adil 
dönüşüm ve adil rekabet olmalı 

İşte o yüzden bizim de gündemimiz; adil geçiş adil dönüşüm 
adil rekabet olmalı. Bu kapsamda birincisi Paris İklim Anlaşması 
konusunda bir an önce karar verilmelidir. Zira geçmişe değil 
geleceğe odaklanmak daha faydalıdır. İkincisi 2050 yılına uzanan 
ciddi bir karbon emisyonu niyet belgesi hazırlanmalıdır. Bu da  
2050 yılına uzanan bir ekonomik dönüşüm programı demektir. 
Üçüncüsü Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Modernizasyonu yeşil 
mutabakatı kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Dördüncüsü kamuda 
Yeşil Mutabakat konusunda özel sektörün de içinde yer aldığı bir 
stratejik vizyon ortaya konmalıdır. Beşincisi CDS risk primlerini 
azaltılmalı ve yatırım finansmanı imkanını artıracak bir reform yol 
haritası tasarlanmalıdır.

Değişim gümbür gümbür geliyor
Özetle değişim gümbür gümbür geliyor. Yanı başımızda iklim 

değişikliği gündemi ile uyumlu bir yeni ticaret bölgesi şekilleniyor. 
Avrupa Komisyonu Fit for 55 programını açıkladı. Böylece iklim 
değişikliği konusunda konuşmaktan yapmaya nasıl geçileceğine 
ilişkin yol haritasını şekillendirmeye başladı. İhracatımızın yüzde 60’ı 
AB ve ABD’ye gidiyor. Pazar kaybı yaşamak istemiyorsak Türkiye’nin 
bu değişimin dışında kalması mümkün değildir. Hakikati bir an 
önce kabul etmek, vakıa ile kavgayı bırakmak lazım. Milli bir karbon 
fiyatlaması sistemi ve yeni bir teşvik sistemi üzerine düşünmeye 
başlamamız gerekiyor.

TOBB Baş ka nı 

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 

(Eurochambres) Başkan Yardımcısı

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı ve 

Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı

baskanlik@tobb.org.tr

/@Rhisarciklioglu
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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

H azine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre; 
merkezi yönetim bütçesi Haziran’da 25 milyar lira açık 

verdi. 6 aylık bütçe açığı, 32.5 milyar lira oldu. Haziran ayında 
merkezi yönetim bütçe giderleri 113.4 milyar TL, bütçe ge-
lirleri 88.3 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar 
TL olurken, faiz dışı açık ise 15.6 milyar TL olarak gerçekleşti. 
Ocak-Haziran döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 38.5 yükselerek 630 milyar 821 
milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 17.4 artarak 663 milyar 
360 milyon liraya çıktı. 

İlk yarıda bütçe açığı 
32.5 milyar lirayı buldu

T ürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, binlerce kişinin, yaşları nedeniyle başta ticari 

araçlar olmak üzere araçlarını yenileyeceklerini belirterek, “Piyasaların 
canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV 
indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak 
faizlerde indirim yapmalı” ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, araçların yenilenmesinin CO-
VID-19 salgını sürecinde ekonomik olarak zor günlerden geçen esnaf 
için çok daha büyük bir maliyet gerektirdiğine işaret ederek, “Geçen 
yıllarda yapıldığı gibi yeniden araç alımlarında ÖTV indirimi yapılması 
hem esnafı hem piyasaları rahatlatır” değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışı üretici 
fiyatları son 32 ayın 
en yükseğini gördü

Y urt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), artışa 
Haziran ayında da devam etti. YD-ÜFE Haziran 

ayında, bir önceki aya kıyasla yüzde 3.93, 2020’nin 
aynı ayına kıyasla yüzde 43.72 ve 12 aylık ortala-
malara göre yüzde 34.5 artış kaydetti. Sanayinin 
iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında 
madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 45.54, ima-
latta yüzde 43.68 yükseliş görüldü. Ana sanayi 
gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise 
ara malında yüzde 51.62, dayanıklı tüketim malın-
da yüzde 41.24, dayanıksız tüketim malında yüzde 
34.11, enerjide yüzde 126.09, sermaye malında 
yüzde 32.04 yükseliş dikkati çekti. Ö zel ticaret sistemine göre ihra-

cat, 2021 yılı Ocak-Haziran döne-
minde, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 40.3 artarak 99 milyar 538 
milyon dolar, ithalat yüzde 28.2 arta-
rak 121 milyar 242 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde 
dış ticaret açığı yüzde 8.3 azalarak 23 
milyar 658 milyon dolardan, 21 milyar 
704 milyon dolara geriledi. İhracatın 
ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ha-

ziran döneminde yüzde 75 iken, 2021 
yılının aynı döneminde yüzde 82.1'e 
yükseldi. Öte yandan, ihracat 2021 yılı-
nın Haziran ayında, bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 46.9 artarak 19 milyar 
775 milyon dolara, ithalat yüzde 38.7 
artarak 22 milyar 628 milyon dolara 
çıktı. Haziran ayında dış ticaret açığı bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 
azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan, 
2 milyar 853 milyon dolara geriledi. 

İlk yarıda İlk yarıda 
ihracat arttı ihracat arttı 
dış ticaret dış ticaret 
açığı düştüaçığı düştü

Araçlarda Araçlarda 
ÖTV ÖTV 
indirimi indirimi 
çağrısıçağrısı



Farklı bankalardaki hesaplarınız,
POS’larınız İşCep’te!
İşCep’in TekCep menüsüyle farklı bankalardaki 

hesaplarınızı, POS’larınızı, ekstrelerinizi tek şifreyle 
tek bir uygulamadan takip edin.

TekCep, Softtech A.Ş.’nin bir ürünü olup İşCep ve İnternet Şube üzerinden sunulmaktadır. 
Diğer banka hesap ve POS bilgileri ilgili bankanın ekstre servisleri kapsamı ile sınırlı olarak gösterilmektedir. 
TekCep’ten yalnızca tüzel kişi müşterilerimiz faydalanabilmektedir.

Bankacılıkta

ilk
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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

T icaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı’ ile ülkede sanayinin yeşil dönüşümünün ve döngüsel ekono-

minin geliştirilmesi sağlanacak. Döngüsel ekonomi çerçevesinde öncelikli 
sektörler belirlenerek, sektörlere yönelik detaylı etki ve ihtiyaç analizi ça-
lışmaları yapılacak. Bu kapsamda, Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı 
hazırlanacak. Planla, geri kazanılmış ikincil ürün ve malzeme kullanımı için 
teknik kriterler de belirlenecek. Yeşil OSB'lerin ve yeşil endüstri bölgele-
rinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması da amaç-
lanıyor. Bu bölgelere yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaya alınacak, 
buna ilişkin mevzuat hazırlanacak. Çevre Etiketi Sistem yaygınlaştırılacak 
ve bu alanda yeni kriterler belirlenecek.

T urizm geliri yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 
milyon 628 bin doları gördü. Geçen yılın ikinci 

çeyreğinde koronavirüs salgınından kaynaklı kısıt-
lamalar nedeniyle turizm geliri verisi yayınlanmaz-
ken, pandemi öncesi 2019 yılının aynı döneminde 
bu rakam 7.9 milyar dolar seviyesinde idi. TÜİK'in 
açıkladığı verilere göre bu yılın Nisan-Haziran dö-
neminde turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve 
marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 73.1'i ya-
bancı ziyaretçilerden, yüzde 26.9'u ise yurt dışında 
ikamet eden vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçi-
ler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize 
ederken, yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 
913 bin dolarını kişisel harcamalar, 566 milyon 716 
bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yeşil üretim için yol haritası hazır 

Turizm gelirleri 
umut veriyor

T ürkiye’deki konutların kalite et-
kisinden arındırılmış fiyat deği-

şimlerini izlemek amacıyla hesapla-
nan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mayıs 
ayında bir önceki aya göre yüzde 
3.9 oranında artarak 175.4 seviyesin-
de gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) tarafından 
Mayıs ayına ilişkin açıklanan verile-
re göre, önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 29.1 oranında artan KFE, aynı 
dönemde reel olarak yüzde 10,7 ora-
nında yükseliş kaydetti. Ayrıca Türkiye 

genelinde yeni konut fiyatları yıllık 
bazda yüzde 32.3 artış gösterdi. Yeni 
konut fiyatlarındaki yükseliş geçen 
yıla göre İstanbul'da yüzde 25.5, An-
kara'da yüzde 25, İzmir'de yüzde 28 
olarak kaydedildi. Konut fiyatlarında 
metrekare başına birim fiyat ise Türki-
ye genelinde 4 bin 415 TL oldu. Birim 
fiyat İstanbul'da 6 bin 676, Ankara'da 
3 bin 292, İzmir'de ise 5 bin 308 TL 
olarak açıklandı. Türkiye genelinde 
yeni olmayan konut fiyatlarındaki artış 
oranı ise yüzde 28 olarak kaydedildi.

Konut fiyatlarında reel Konut fiyatlarında reel 
artış yüzde 10.7 olduartış yüzde 10.7 oldu

T ürkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Bileşik Endeksi, Haziran ayında bir önce-

ki aya göre, 1.73 puanlık artışla 79.04 puana 
yükseldi. Haziran ayında Üretim Endeksi, ölçül-
meye başlandığı 2013 yılı Ağustos ayından bu 
yana en yüksek seviyeyi gördü. Bileşik Endeks, 
Haziran ayındaki açılmalardan iki yönlü olumlu 
etkilendi. Faaliyetler tarafında sıçrama yaşandı. 
Kademeli açılma takvimine geçilmesi de güven 

ve beklentilerde iyileşme sağladı. Mayıs ayındaki 
tam kapatma uygulamaları ve bayram tatili ile 
durağanlaşan faaliyetler, Haziran ayında açılma 
ile önemli ölçüde genişleme gösterdi. Faaliyet 
Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre 4.9 
puan arttı. Tüm faaliyet gruplarında önemli 
artışlar gerçekleşen Faaliyet Endeksi, 2017 yılı 
Ağustos ayından sonraki en yüksek seviyesine 
yükseldi. rol üstlendi" yorumunu yaptı.

İnşaat malzemeleri sektörü hızlı açıldı



Orta Mahalle, Atayolu Caddesi No: 22 , 34959 ,Orhanlı - Tuzla/İstanbul/TÜRKİYE
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Enerjiyi A kalite taşımanın yolu...
Quality A for transferring the energy...

A KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şahinler Metal San. Tic. A.Ş. Kuruluşudur.
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GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A vrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Haziran ayı sonu itibarıyla yetişkin 
nüfusun yüzde 70’inin en az bir doz aşı olması hedefine vardıklarını bildirdi. Leyen, yaptığı 

açıklamada, 18 yaş üstü nüfusun yüzde 57’sinin iki dozu da alarak tam aşılandığını belirtti. Sürece 
devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Leyen, “Delta varyantı çok tehlikeli. Bu nedenle kendi 
sağlıkları ve diğerlerini koruyabilmek için fırsatı olan herkesi aşılanmaya çağırıyorum. AB, yeterli 
miktarda aşı dağıtmaya devam edecek” ifadesini kullandı. Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol 
Merkezinin (ECDC) son verilerine göre, aşılama oranının en yüksek olduğu Malta'da yetişkinlerin 
yüzde 84'ü en az bir doz aşı olmuşken, Bulgaristan'da bu oran yüzde 18.5'te kalıyor. Bununla 
beraber Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, Astra-
Zeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. EMA, Sinovac, 
Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sanofi Pasteur'un aşılarının ön değerlendirmesine devam ediyor.

AB, aşılamada ilk hedefini yakaladı

D ünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile 
birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısının satışlarında artışın etkisi ile cirosunu 

yüzde 31 artırdı. Mali yılının ikinci çeyreğinde COVID-19 aşı satışlarını bir önceki 
çeyreğe göre 3'e katlayarak 894 milyon dolara çıkaran AstraZeneca'nın ikinci 
çeyrekte toplam cirosu 8,2 milyar dolar oldu. Analistler 7.47 milyar dolar ciro 
bekliyorlardı. COVID-19 aşısı satışları dışarıda bırakıldığında toplam satışlar ikinci 
çeyrekte yüzde 17 arttı. İkinci çeyrekte AstraZeneca'nın hisse başına kârı 0.42 dolar, 
net kârı 550 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çin’de demir cevheri 
vadeli fiyatı düşüşte

Ç in'in Dalian Emtia Borsası'ndan en çok iş-
lem gören eylül vadeli  demir cevheri kont-

ratında fiyat yüzde 7'yi aşan düşüşle 1036 yuan 
(160.4 dolar) seviyelerine kadar indi. Rakam, 
28 Mayıs'tan bu yana  en düşük seviye olarak 
kayıtlara girdi. Dalian'da demir cevheri Haziran 
ayında 2020 yılı Şubat ayından bu  yana en kötü 
dönemini geçirdi. Demir cevheri dönem içinde 
yüzde 10 civarında  değer yitirdi. Öte yandan, 
demir cevheri spot fiyatı da 28 Mayıs'tan bu 
yana ilk  kez 200 doların altına gerilemişti. Demir 
cevheri, inşaat sektörünün  temel hammedde-
lerinden biri olarak küresel gayrimenkul fiyatla-
rını da  önemli oranda etkiliyor.

A BD Hastalık Kontrol ve Önleme Mer-
kezleri (CDC), ülkede artışa geçen 

COVID-19 vakalarına karşı "aşılama yap-
mış kişilere iç mekanlarda maske kul-
lanma ve sosyal mesafeye dikkat etme" 
tavsiyesini geri getirdi. CDC Direktörü Dr. 
Rochelle Walensky, “Son salgın araştır-
malarında, Delta varyantının COVID-19 
virüsünün geçmişteki durumundan farklı 
davrandığını gösteren yeni bilimsel veri-
ler gördüm. Bu, endişe verici ve ne yazık ki 
tavsiyelerimizin güncellenmesini zorunlu 
kılıyor” dedi.

Walensky, aşılarını yaptırmış kişilerde 
virüsü yayma oranının hala çok düşük 
olduğuna işaret ederek “Aşılanmış kişilerin 
Delta varyantına yakalanma ihtimali dü-
şük olsa da yakalandığında virüsü başka-
larına yayma potansiyelleri var” ifadesini 
kullandı. Ülkede son haftalarda yükselişe 
geçen COVID-19 vaka sayısının genelde 
aşı yaptırmamış kesimler arasında gö-
rüldüğüne dikkati çeken Walensky, yeni 
varyantın, aşılarını yaptırmış kişilere de 
bulaşıp hafif semptomlar şeklinde görü-
lebileceği uyarısı yaptı.

ABD’de ABD’de 
Delta Delta 
endişesiendişesi

AstraZeneca cirosuna aşı, doping etkisi yaptı
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J aponya'da sanayi üretiminin arttığı ve işsizliğin azaldığı Haziran ayında açık iş pozisyon-
larının iş arayanlara oranı da Mayıs 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. 

Haziran ayında sanayi üretimi Temmuz 2020'den bu yana görülen en yüksek  artış ile geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 6.2 yükseldi. Mayıs ayında  üretim yüzde 6.5 düşmüştü.

Ekonomistler ise Haziran ayında sanayi üretiminin yüzde 5 artmasını bekliyorlardı. 
Haziran ayındaki sanayi üretim artışında otomotiv sektöründe üretimin yüzde 22.6 art-
ması etkili oldu. Haziran ayında açık iş sayısının iş arayanlara oranı Mayıs ayındaki 1.09'dan 
1.13'e yükseldi. Beklenti bu oranın 1.1 olacağı yönündeydi. İşsizlik oranı ise Haziran ayında, 
mayıs ayındaki yüzde 3'ten yüzde 2.9'a geriledi. Öte yandan, Haziran ayında Japonya'da 
perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0.1 arttı. Satışların yüzde 
0.2 artması bekleniyordu.

Boeing’ten 
kâr sürprizi

B oeing mali yılının ikinci çeyrek sonuçlarını 
açıkladı ve 2 yıldır ilk kez kâr etti. Boe-

ing'in net kârı 567 milyon dolar, hisse başına 
1 dolar oldu. Hisse başına 0.83 dolar zarar 
bekleniyordu. Şirketin çekirdek faaliyet kârı 
ise 755 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen 
yılın aynı döneminde 3.32 milyar dolar zarar 
oluşmuştu. Beklentilerden daha iyi ciro elde 
eden Boeing, cirosunu geçen yıla göre yüzde 
44 artırarak, 17 milyar dolara çıkardı. Analistler 
16.54 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

H ac mevsiminin ardından başlayacak olan Umre ziyaretleri için COVID-19 aşısı olma 
şartı getirildiği bildirildi. Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülke-

sindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yurtdışından Umre ziyaretlerinin 10 
Ağustos (Muharrem ayının başı) itibariyle başlayacağını söyledi. Said, umre mevsiminin 
başladığını ve COVID-19'la mücadeleye uygun prosedürlerin uygulanacağını, ülke dı-
şından gelecek olan umre ziyaretçilerine COVID-19 aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu. 
Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaretlerde bu şartın 
daha önce, geçen Ramazan ayında getirildiğini hatırlatan Said, alınacak aşıların Suudi 
Arabistan makamları tarafından kullanımına onay verilmiş aşılardan olması gerektiğine 
dikkat çekti. Said, Umre için günlük 20 bin kişinin kabul edileceği bilgisini verdi.

Umre ziyareti için aşı olma şartı

Japonya'da üretim arttı, işsizlik azaldıJaponya'da üretim arttı, işsizlik azaldı

A lmanya Federal İstatistik Ofisi (Des-
tatis) verileri, ülke ekonomisinin yılın 

ikinci çeyreğinde, hane halkı ve hükümet 
harcamalarının etkisiyle, yüzde 1.5 bü-
yüdüğünü açıkladı. Bir önceki yılın aynı 
çeyreği ile kıyaslandığında Almanya'nın 
ekonomisi yüzde 9.2 büyüyerek beklen-
tilerin altında kaldı.

Beklentiler Almanya ekonomisinin bir 

önceki çeyreğe göre yüzde 2, bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 9.6 
daralmasıydı. Ülke ekonomisi bir önceki 
çeyrekte yüzde 1.8, bir önceki yılın aynı 
çeyreğinde ise yüzde 3.1 daralmıştı. Ra-
porda, COVID-19 salgını krizinin hane 
halkı tüketimindeki büyük etkisinin eko-
nomik performanstaki düşüşte etkili ol-
duğu belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Almanya ekonomisine ikinci Almanya ekonomisine ikinci 
çeyrekte büyüme dopingiçeyrekte büyüme dopingi
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Türkiye son yıllarda gerek kaliteli ürün ve hizmetleri gerekse yurt dışı politikaları sayesinde ihracat alanında hızlı 
bir yükselişe sahip. İhracatın artışı ülkemizin uluslararası ticarette saygınlığının artmasında ve ekonomik anlamda 
da rahatlamasına yardımcı oluyor. İhracat sırasında en önemli görev ise lojistik destek sağlayan firmalara düşüyor. 
Ürünlerin taşınması sırasında sevkiyatı kolaylaştıran ve aynı zamanda da maliyetleri minimuma çeken ahşap 
paletler, lojistik zincirin en önemli halkasını oluşturuyor.

Taşıma Sırasında Maliyetleri ve Sevkiyatı 
Kolaylaştıran EPAL, Avantajlarıyla Lojistik 
Zincirin En Önemli Halkasını Oluşturuyor

Ahşap paletler ile değerli ürünler taşınıyor ve bu nedenle paletlerin sağlam ve kaliteli materyaller kullanılarak 
üretilmesi oldukça önemli hale geliyor. EPAL Euro paletleri, dünya çapında EPAL teknik şartnamenin tek 
tip standardına göre üretiliyor ve onarılıyor. Böylece kullanıcılar ve ürünler için güvenli taşımayı garanti 
ediyor. EPAL, dünya çapında faaliyet gösterdiği 30’dan fazla ülkede paletlerinin kalite güvencesinden ve 
sürekliliğinden sorumludur.

Çevreye gösterdiği özenle ön plana çıkan EPAL paletler, dünya üzerinde en çok tercih edilen palet çeşitleri 
arasında yerini alıyor. Çoklu kullanım özelliği sayesinde, daha az ağaç kesilmesine ve böylece doğanın 
korunmasına destek sunuyor. En az 20 kez kullanılabilen paletler EPAL lisansına sahip üyeler tarafından 
onarılabiliyor ve kullanım ömürleri 7-8 yıla kadar çıkabiliyor. Ürünlerin kullanım ömrü ne kadar uzarsa doğaya 
verilen zarar da o kadar azalıyor. ISPM 15 standartları doğrultusunda ısıl işleme tabi tutulan EPAL paletler, 
çevreci düzene katkıda bulunuyor. Boyut çeşitliliğinin fazla olması ve uluslararası platformda standartlara 
sahip olması, tasarımında kullanılan materyallerin kalitesi ve sağlamlığı gibi avantajlarıyla rakiplerinin 
önüne geçiyor. Ayrıca diğer tek kullanımlık ahşap palet modellerine oranla çok daha yüksek mukavemet 
seviyesine sahip olan EPAL paletler, hem taşıma sırasında hem de raflara yerleştirme sırasında kırılmadan 
kullanılabiliyor. Ürünlerin korunmasında önemli rol oynayan bu özellik aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği 
açısından da avantajlı bir kullanım sunuyor. Standartlaştırılan EPAL paletler uluslararası partnerler arasında 
değiştirilebiliyor ve böylece ürünlerin nakliye maliyetleri de azaltılabiliyor.

EPAL Paletlerin Avantajları
Kaynak: EPAL



AYIN SÖZÜ

Bir yıllık varlık istersen 
buğday, 10 yıllık varlık 

istersen ağaç, yüz yıllık varlık 
istersen insan yetiştir.

ÇİN ATASÖZÜ
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Yeni normalde 
pozisyon almak...

KÜRESEL EĞİLİMLERİ DOĞRU 
OKUMAK BAŞARIYI GETİRECEK

COVID-19 pandemisiyle birlikte dünya, geçmiş kriz deneyimlerinden farklı COVID-19 pandemisiyle birlikte dünya, geçmiş kriz deneyimlerinden farklı 
olarak daha geniş kapsamlı bir kriz olgusu ile karşı karşıya kaldı. Kriz hem olarak daha geniş kapsamlı bir kriz olgusu ile karşı karşıya kaldı. Kriz hem 
küresel hem de yerel üretim ve ticaret yapısının değişimini beraberinde küresel hem de yerel üretim ve ticaret yapısının değişimini beraberinde 
getirdi. Özellikle hem ticarette hem de üretimde milliyetçilik (reshoring) getirdi. Özellikle hem ticarette hem de üretimde milliyetçilik (reshoring) 
eğilimlerinin yoğunlaştığı bu dönemde, küresel eğilimleri doğru okumak eğilimlerinin yoğunlaştığı bu dönemde, küresel eğilimleri doğru okumak 
adeta başarının anahtarı konumunda bulunuyor. Farklı bir ifadeyle yeni adeta başarının anahtarı konumunda bulunuyor. Farklı bir ifadeyle yeni 
normalde pozisyon almak hiç olmadığı kadar hayati öneme sahip. Gelişmiş normalde pozisyon almak hiç olmadığı kadar hayati öneme sahip. Gelişmiş 
ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki uçurumun derinleştiği bu ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki uçurumun derinleştiği bu 
dönemde ya yeni normalin getirdiği şartlara hızlıca uyum sağlanıp, yeni dönemde ya yeni normalin getirdiği şartlara hızlıca uyum sağlanıp, yeni 
bir başarı hikayesi yazılacak ya da eşitsizlik kurbanı toplumlar arasında bir başarı hikayesi yazılacak ya da eşitsizlik kurbanı toplumlar arasında 
yer alacağız. Sizler için derlediğimiz akademik çalışmalar ile yeni normalin yer alacağız. Sizler için derlediğimiz akademik çalışmalar ile yeni normalin 
nereye gittiğini irdelemeye çalıştık.nereye gittiğini irdelemeye çalıştık.
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J eopolitik konumun artık eskisi ka-
dar önemli olmadığı söylemleriyle 
dijitalizasyonun tüm dünyayı etkisi 
altına gerçeğini dışa vuran politika 

yapıcıları, son dönemde dijital para türev-
leri aracılığıyla da adeta toplumları ölçüm-
lüyor. Buna ilave COVID-19’un getirdiği 
sert rüzgar sonrası gelişmiş ekonomilerin 
kendi ülke vatandaşlarına verdiği sınırsız 
desteklerin piyasada yarattığı yüksek enf-
lasyon, gelirleri pamuk ipliğine bağlı ülke 
ekonomileri için adeta borçluluğun artığı 
bir dönemin yaşanmasını sağladı. “Pande-
mi, aşı şirketleri dışında kime yaradı?” diye 
sorduğumuzda ise en büyük 10 şirketin 
dijitalleşme operasyonları ile bir yılda ge-

lirlerini yaklaşık 600 milyar dolar artırdığı 
gerçeği ile karşı karşıyayız. 

RESHORING EĞİLİMİ ARTIYOR
Bu dönemde üzerinde önemle du-

rulması gereken konulardan birini de ilk 
olarak ABD eski Başkanı Donald Trump’ın 
dile getirdiği ‘reshoring’ çağrısı oluşturuyor. 
Bu söylemi yeni Başkan Joe Biden’in de 
sıklıkla vurguladığını dile getirmekte yarar 
var. Nedir bu reshoring? Gerçekleşirse ne 
olur? Basitçe söylemek gerekirse reshoring; 
yabancı yatırımcının kendi ülkesine geri 
dönerek, üretim yapması anlamına geliyor. 
Yerel zincirlerin kendi ülkelerinde üretim 
yaparak, var olduğu ülkenin ekonomisi-

ne yeniden katkı vermesi bir bakıma neo 
liberalizmin de terkedilmek istendiği şek-
linde yorumlanabilir. Bu süreçte dış kaynak 
kullanımı ve dışarıda üretim yoluyla ülke 
dışında gerçekleştirilen üretim aşamalarının 
yeniden yurt içerisine taşınması eğilimi 
‘reshoring’ kavramının temelini oluşturuyor. 

YENİDEN FEODALİZM Mi?
Reshoring; uluslararası üretim açısın-

dan daha kısa, daha az parçalanmış değer 
zincirlerine ve daha yüksek coğrafi katma 
değer yoğunluğuna yol açarak, ulusal eko-
nomilerin yeniden sanayileşme arayışların-
da çeşitli fırsatları ve zorlukları beraberinde 
getirecek. Zorluk demişken açıkçası bu 



21EKONOMİK FORUM

malde doğru bir şekilde pozisyon almak 
sanayileşme adımlarının da başarısını 
getirecek. Burada yerli hammadde kay-
naklarına ağırlık veren verimli bir üretim 
modelini dijitalleşmenin tüm kanallarıyla 
(üretim-pazarlama-nakliye-tüm bileşen-
lerde yüksek verimlilik) tek bir potada bu-
luşturmak, yeni normalde ülkelerin gelişim 
sürecini doğrudan etkileyecek. Aşağıda 
Dünya Bankası, BM ve UNDP’nin politika 
yapıcılarının bölgesel ve küresel eğilimlere 
dair tespitlerini paylaşarak, yeni normalin 
küreseldeki okumalarını daha doğru bir 
şekilde yapacak görüşleri derledik. Geliş-
meleri sorgulayan ve çözüm üreten zihin-
lere ulaşmak ümidiyle…

çağrı; feodalizmin de yeniden vücut bul-
ması anlamına geliyor. Nasıl mı? 

Yeni normalin çarpanlarından en 
önemli ayağı dijitalleşme oluşturuyor. Do-
layısıyla “Jeopolitiğin önemi dijital dünya-
daki etkiniz kadar gerçekleşecek” tespitine 
hak vermemek elde değil. Bu durumda, 
“Milliyetçi üretim söylemi dijital feodaliz-
min habercisi demek oldukça uçuk ancak 
bir o kadar da öngörülebilir bir söylemin 
vücut bulmasının habercisi. Bundan 1.5 yıl 
önce kim diyebilirdi ki dünya 1.5 yıl içinde 
dijitalleşecek. 

Olmazları olduran küresel salgın aslın-
da sanayisi güçlü olan ülkeler için ayakta 
kalmak anlamına gelmiyor lakin yeni nor-

TÜRKİYE, YAPILANMANIN 
NERESİNDE YER ALACAK?

Türkiye’nin mevcut ekonomik du-
rumunun bir bütünsellik içerisinde de-
ğerlendirilmesine ve bugünkü politika 
tasarımlarının, Türkiye’nin gelecekte kü-
resel yeniden yapılanmanın neresinde 
olacağına ilişkin ulusal hedefler çerçe-
vesinde oluşturulmasına bağlı. Ülke-
mizde üretim ekonomisine dönülmediği 
sürece yine risk algıları ile karşı karşıya 
kalacağımız aşikâr. Yüksek enflasyon, 
TL’de değer kaybı, ülke risk primindeki 
dalgalanmalar ve yüksek faiz sorunu-
nun yegâne ve gerçek çözümü; ekonomi 
politikalarımızın üretim ve ihracat odaklı 
olması ile sağlanabilir. 

ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN 
PARTNER ÇEŞİTLEMESİ 

Bugün daha da önemli hale gelen 
arz güvenliği ve arzda sürekliliğinin 
sağlanabilmesi, Türkiye’de üretimin ve 
ihracatın ithalata bağımlılığı göz önü-
ne alındığında, önemli bir risk olarak 
karşımızda duruyor. Kısa ve orta vadede 
arz güvenliği açısından partner çeşit-
lendirmesine gidilmesi, uzun vadede 
ise ulusal ve yerel üretimi, özellikle ihra-
cat hacminin güçlendirilmesi gerekiyor. 
Bunu gerçekleştirmek için yeni pazarla-
ra yönelmeli, büyük pazarlarda ise niş 
alanların bulunması sağlanmalı. Türki-
ye’nin ihracatının gelecek dönemlerde 
alacağı seyir, bugün uygulanan sanayi 
politikalarına bağlı olacak.

YERLİ GİRDİ KULLANIMI ŞART 
Küresel üretim ve ticaret bağlarının 

tamamen değiştiği süreçte, Türkiye’nin 
yerli girdi üretimini ve kullanımını esas 
alan, katma değeri görece yüksek yerli 
sanayi üretimine öncelik vermesi artık 
hiç olmadığı kadar elzem. Nitekim küre-
sel pazarlarda orta ve uzun vadede re-
kabet gücümüzün artırılması da ancak 
teknoloji içeriği ve katma değeri görece 
yüksek ürünlerin ağırlıkla üretildiği bir 
sanayi ve dolayısıyla ihracat yapısına 
kavuşmakla mümkün olacak.
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yıllarda küresel ölçekte yerleşmeye baş-
layan zıtlıkların daha derin, daha yoğun 
ve daha uzun ömürlü olduğu ortaya çıktı. 
COVID-19 süreci ise gelir adaletinin sağ-
lanması için adeta kapalı devre bir çağrı 
niteliği taşıyor diyebiliriz. 

TİCARET ŞOKLARININ 
BÖLGELERE ETKİSİ 
DETAYLI İNCELENMELİ 

Politika yapıcıların artık ticaretin insan-
ları hem tüketiciler hem de işçiler olarak 
nasıl etkilediğini (özellikle yerel işgücü 
piyasaları ve politika ortamları bağlamında 
ve herhangi bir ticaret şokunun türü ve 
süresi açısından) daha dikkatli incelemesi 
gerekiyor. Yakın tarihli bir Dünya Bankası 
araştırması; Bangladeş, Brezilya, Meksika, 
Güney Afrika ve Sri Lanka gibi çok çeşitli 
gelişmekte olan ülkelerde ticaretin ücret-
ler, istihdam ve gelir üzerindeki dağılımını 

Tarifelerin düşürülmesi veya kaldırılması 
genellikle birçok üretici ve tüketiciye 

fayda sağlasa da bazılarının geçim kay-
naklarını tehlikeye atabilir. Anlaşılacağı 
gibi bu tür önlemlere yüksek sesle karşı 
çıkılmıştı. Ticaretin eşit olmayan bölüşme 
etkilerinin tam olarak anlaşılması basitçe 
söylemek gerekirse, kimin kazanıp kimin 
kaybettiği, daha iyi destekleyici politikalar 
tasarlamak ve hükümetlere bu tür endişe-
leri gidermek için doğru anlatıyı sağlamak 
için çok önemli.

KÜRESEL TİCARETTEKİ İVME 
YOKSULLUĞU ENGELLİYOR

Toplu ekonomik veriler, son 30 yılda 
küresel ticaretteki hızlı artışın, büyüme 
ve refahın güçlü bir motoru olduğuna 
ve gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu 
önemli ölçüde azalttığına dair hiçbir şüp-
he bırakmıyor. Bununla beraber insanlar 
hayatlarını topluca yaşayamadığı gibi tica-
retin en gözü pek savunucuları bile son 10 
yılda artan gelirlerin eşit olarak dağıtılma-
dığını fark etti. Önemli genel kazanımlar 
sağlamasına rağmen, endüstriler, işler ve 
bölgeler arasında farklılaştırılmış etkileri 
yoğun bir şekilde görmek mümkün. Son 

Günümüzde korumacılığın savunucu-
ları, argümanlarını giderek ticaretin olum-
suz dağıtımsal sonuçlarına dayandırıyor. 
Ancak hükümetler, onları daha adil bir 
şekilde sağlayan politikalar uygulaya-
bilmeleri koşuluyla, ticaretin potansiyel 
faydalarının çok daha büyük olduğunu 
hatırlamalıdır. Korumacılık dünyanın bir-
çok yerinde yükselişte ve bunun suçlusu 
sadece kısmen COVID-19 salgını. Bu pek de 
yeni bir fenomen değil. Bundan 10 yıl önce 
Endonezya'nın ticaret bakanıyken, ticaretin 
serbestleştirilmesi kesinlikle geniş bir halk 
desteğine sahip değildi.

inceleyerek bu konuya ilişkin bazı bilgiler 
sundu.

Örneğin, Bangladeş'in ticarete maruz 
kalan bölgelerinde 2005 ile 2016 yılları 
arasında ortalama yıllık ücretlerin arttığı 
söz konusu çalışma ile tespit edildi. Orada 
sürpriz yok. Ancak biraz daha derine in-
mek, herkesin eşit şekilde yararlanmadığı 
daha incelikli bir tablo ortaya çıkarıyor. 
Ortalama ücret artışları erkekler için ka-
dınlara göre önemli ölçüde daha yüksekti 
ve yüksek vasıflı işçiler için düşük vasıflı 
işçilere göre beş kat daha fazlaydı.

Bangladeş için işgücü hareketliliği, eşit 
ücret ve becerilerin yükseltilmesine yöne-
lik programlar ile ilgili daha iyi politikalar 
hakkında bilgi sağlanabilir. Ayrıca, çalışma, 
yeni verilerin ve analitik tekniklerin, ticaret 
önlemlerinin uygulanmadan önce potan-

YENİ NORMALLE HERKES 
İÇİN İŞE YARAYAN BİR 
TİCARETTEN SÖZ ETMELİYİZ 

Günümüzde korumacılığın 
savunucuları, 

argümanlarını giderek 
ticaretin olumsuz dağıtım 
sonuçlarına dayandırıyor. 

Ancak hükümetler, 
daha adil bir şekilde 
sağlayan politikalar 
uygulayabilmeleri 
koşuluyla, ticaretin 

potansiyel faydalarının 
çok daha büyük olduğunu 

hatırlamalı.

Ticaret büyümeyi, istihdam 
yaratmayı ve yoksulluğu 
azaltmayı teşvik edebilir 
ve bu nedenle pandemi 

sonrası toparlanmayı 
sürdürmek için gereklidir. 

Kazançların geniş çapta 
paylaşılmasını sağlamak 
için doğru destekleyici 

politikalar seti ile 
kalkınmanın önü açılabilir. 

MARİ PANGESTU
Endonezya'nın Eski bir ticaret bakanı 
olan Mari Pangestu, Dünya Bankası'nda 
Kalkınma Politikası ve Ortaklıklar Genel 
Müdürüdür.
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siyel yerel etkilerini tahmin etmemize ve 
ticaretten elde edilen kazanımları daha 
geniş bir alana yaymak için etkili eşlik eden 
politikaları belirlememize olanak tanıdığını 
gösteriyor.

TAMAMLAYICI POLİTİKALAR 
EŞİTSİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇER 

Sri Lanka'yı düşünün. Araştırmaya 
göre, ülkenin ticaret engellerini azaltmak, 
GSYİH büyümesini artıracak ve yoksulluğu 
azaltacaktır. Ancak ticaretin serbestleştiril-
mesi, kazançların kentsel alanlarda yoğun-
laşması muhtemel olan ücret eşitsizliğini 
artıracaktır. Bu, daha kapsayıcı bir sonuç 
sağlamak için kırsal kesimde çalışanlar 
için hareketlilik maliyetlerini azaltmak ve 
iş ortamını iyileştirmek gibi tamamlayıcı 
politikalara duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

Genel olarak, ticaretin faydalarının 
daha eşit bir şekilde yayılmasına yardım-
cı olabilecek üç tür tamamlayıcı politika 
vardır. İlk olarak, hükümetler ayrımcı iş 
yasalarını elden geçirmeyi, eşit bir oyun 
alanı sağlamayı ve ekonominin üretken 
kısımlarının büyümesini sağlamak için pi-
yasaları güçlendirmeyi hedeflemeli. İkinci 
bir öncelik, yerli firmaların ihracat rekabet 
gücünü artırmak için ticaret maliyetlerini 
azaltmak. Üçüncüsü, politika yapıcılar, işçi-
lerin daha üretken faaliyetlere geçmelerini 
sağlamak için işgücü piyasası düzenleme-
lerini hızlandırmalı.

SADECE TİCARET DEĞİL 
KALKINMA DA HEDEFLENMELİ

Endonezya'da bir hükümet bakanı ola-
rak, iş arkadaşlarıma portföyümün sadece 
ticareti değil aynı zamanda kalkınmayı da 
içerdiğini düzenli olarak hatırlattım. Ticaret 
büyümeyi, istihdam yaratmayı ve yoksullu-
ğu azaltmayı teşvik edebilir ve bu nedenle 
pandemi sonrası toparlanmayı sürdürmek 
için gereklidir. Kazançların geniş çapta 
paylaşılmasını sağlamak için doğru des-
tekleyici politikalar seti ile ticaret, müreffeh 
bir ekonomi inşa etmede çok önemli bir 
rol oynayabilir.

Günümüzde korumacılığın savunu-
cuları, argümanlarını giderek ticaretin 
olumsuz dağıtım sonuçlarına dayandırıyor. 
Ancak hükümetler, daha adil bir şekilde 
sağlayan politikalar uygulayabilmeleri ko-
şuluyla, ticaretin potansiyel faydalarının 
çok daha büyük olduğunu hatırlamalı.

Küresel ekonomi COVID-19 şokundan 
çıkarken, sistemik olarak önemli merkez 
bankaları, olağanüstü teşvik tedbirlerinin 
ne zaman ve ne kadar hızlı bir şekilde aşa-
malı olarak kaldırılacağına karar vermek 
gibi kaçınılmaz bir görevle karşı karşıya. 
Kolay bir cevap olmasa da politika güveni-
lirliğini sürdürmek için net kriterler var. Euro 
Bölgesi, Birleşik Krallık ve ABD'deki ekono-
mik politika tartışmaları, merkez bankala-
rının COVID-19 pandemisine yanıt olarak 
geçen yıl uygulanan aşırı teşvik önlemlerini 
ne zaman ve ne kadar hızlı geri çekmeleri 
gerektiği sorusu etrafında dönüyor.

MERKEZ BANKALARI 
TEŞVİKLERİ KADEMELİ 
OLARAK KALDIRMALI 

MOHAMMED ELİRAN
Cambridge Üniversitesi Queens 
Koleji Başkanı, ABD Başkanı Barack 
Obama'nın Küresel Kalkınma Konseyi'nin 
eski başkanıdır. Dört yıl üst üste 
Dış Politikanın En İyi 100 Küresel 
Düşünüründen biri seçildi.

Kolay cevaplar yok. Sorunun her iki kısmı 
da oyunda kalan belirsizlikleri hesaba 

katmak için hassas bir şekilde dengelenmiş 
yargı çağrısında bulunuyor. Büyük merkez 
bankaları tarafından yapılan politika deği-
şiklikleri, ekonomik ve finansal refah için 
geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir ve 
sadece doğrudan dahil olanları değil, aynı 
zamanda kararların etkilerini ‘ithal edecek’ 
birçok ülkeyi de etkileyebilir.

İLERİ MOMENTUM VAR
Tartışmayı çerçevelemenin basit bir 

yolu, bir yolculuğa çıkmaktır. Arabada üç 
şey üzerinde hemfikir olan iki grup var: 
Hedef yüksek, dayanıklı, kapsayıcı ve sürdü-
rülebilir ekonomik büyüme elde etmektir. 
Oraya giden yol düz olmaktan çok uzak 
lakin arabanın iyi bir ileri momentumu var.

Bundan sonra, iki kamp aynı fikirde de-
ğil. Bir grup, kalan yolculuğun çoğunun 
yokuş yukarı olacağına inanıyor ve bu ne-
denle yoldaki virajlar hakkında fazla endi-
şelenmiyor. Aracın yavaşlaması veya stop 
etmesi için ayağını gaz pedalında tutmayı, 

temkinli bir gidişe tercih ediyor.
Diğer yolcular, pek çok tehlikeli virajlı bir 

yokuş aşağı yolculuk bekliyorlar. Araç hız-
lanırken, bu grup, İngiltere Merkez Banka-
sı'nın eski Baş Ekonomisti Andy Haldane'nin 
yakın zamanda belirttiği gibi gaz pedalını 
gevşetmeyi ve ani bir ‘ekonomik el freni 
dönüşü’ riskinden kaçınmayı tercih ediyor.

BÜYÜK İŞGÜCÜ PİYASASI 
İŞSİZ İŞÇİLERİ TALEP EDİLEN
İŞLERLE EŞLEŞTİREMİYOR 

Yokuş yukarı mı yoksa yokuş aşağı mı 
olduğunuz, temel olarak üç güncel konuyu 
değerlendirmenize bağlı. Bunlardan birinci-
si işgücü piyasası, ikincisi enflasyondaki artış, 
üçüncüsü ise bir politika hatası durumunda 
hızlı bir şekilde toparlanamama riski.

Büyük işgücü piyasası bulmacası, yo-
ğun talebe rağmen işgücü piyasasının iş-
siz işçileri işlerle eşleştiremiyor. Özellikle 
ABD'de durum çok vahim. Nisan ayına iliş-
kin İş Fırsatları ve İşgücü Devir Hızı Anketi 
verileri, ABD'de rekor sayıda iş ilanı bulun-
duğunu (9 milyondan fazla) gösterirken, 
işgücüne katılım önceki yıla göre inatla 
düşük ve işsizlik yüksek pandemi döne-
mindeki kadar yüksek seviyede seyrediyor. 

Bu açığı açıklamak için, bazıları okul-
ların kapanması, artan işsizlik sigortası 
yardımları ve yetersiz çocuk bakımı gibi 
geçici ve tersine çevrilebilir faktörlere 
işaret ederken, diğerleri değişen çalışma 
eğilimi ve beceri uyumsuzlukları gibi daha 
uzun vadeli sorunlar hakkında endişele-
niyor. Her halükarda, işgücü piyasasının 
sürekli arızalanması (özellikle işverenlerin 
çalışan bulma mücadelesi) muhtemelen 
daha yüksek ücret artışına yol açacak, bu 
da ikinci konu hakkında endişeleri körük-
leyen bir olasılık.

Büyük merkez bankaları 
tarafından yapılan politika 

değişiklikleri, ekonomik 
ve finansal refah için 

geniş kapsamlı etkilere 
sahip olabilir ve sadece 
doğrudan dahil olanları 

değil, aynı zamanda 
kararların etkilerini ‘ithal 
edecek’ birçok ülkeyi de 

etkileyebilir.
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Onlar değil. Fed, ECB ve BOE sistematik 
olarak önemlidir: Eylemlerinin genellikle 
küresel ekonomi üzerinde (hem olumlu 
hem de olumsuz) anlamlı yayılma etkileri 
vardır. Bu nedenle, başka yerlerdeki merkez 
bankacıları kendi senaryo analizlerini yürüt-
meli ve uygun müdahale planlarını formüle 
etmelidir. Sistemik olarak önemli üç merkez 
bankasının hedeflerine sorunsuzca vara-
cağını ummakta yanlış bir şey yok. Ancak 
yolculuk bitmedi ve birinin kayma riski göz 
ardı edilemez.

Bu nedenle, geride kalan bir merkez banka-
sı, ekonomik durgunluk ve finansal piyasa 
istikrarsızlığı riskini alarak frene basmak 
zorunda kalabilir. Bu durumda eylemsizlik 
(veya atalet) riski, erken harekete geçmek-
ten daha büyük olabilir.

FED FARKLI, AVRUPA 
MERKEZ BANKASI İSE 
FARKLI BİR KONUMDA

Mevcut politika tartışmasında, bu karar 
verme çerçevesi uçlarda en büyük netliği 
sunuyor. Örneğin, ABD Merkez Bankası'nın 
ayağını hızlandırıcıdan indirmeye başla-
ması için zorlayıcı bir durum var. Ekono-
mik büyüme canlıdır, maliye politikası da 
son derece genişleticidir ve işletmeler ve 
hane halkları, şimdi harcayacakları önemli 
birikmiş tasarruflara sahiptir. Fed'in tahvil 
alım programını mevcut aylık 120 milyar 
dolardan kademeli ve dikkatli bir şekilde 
düşürmeye başlaması için koşullar artık ol-
gunlaşmış durumda. Ancak Avrupa Merkez 
Bankası farklı bir konumda. Euro Bölgesi 
büyümesi hızlanırken, mali destek seviyesi 
ABD'deki kadar güçlü değil ve özel sektör 
toparlanması da o kadar ileri düzeyde değil.

DİĞER0 MERKEZ BANKALARI 
GELİŞMELERE SEYİRCİ KALIYOR

Dünyanın dört bir yanındaki diğer mer-
kez bankacıları, tüm bunlara sadece seyirci 
olduklarını düşünmeye cazip gelebilirler. 

TEDARİKTE DARBOĞAZ 
DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR 

Bugünkü enflasyon ne kadar geçici? 
Kimileri, enflasyondaki mevcut artışın ken-
disini keskin bir şekilde tersine çevireceğine 
dair şaşırtıcı derecede güçlü bir inanca 
sahip. Yıl ilerledikçe arz ve talep uyumsuz-
luklarıyla birlikte baz etkilerinin de ortadan 
kalkmasını bekliyorlar. Ben de dahil olmak 
üzere diğerleri, kalıcı tedarik darboğazları, 
tedarik zincirlerindeki değişiklikler ve kalıcı 
envanter yönetimi zorlukları olasılığı nede-
niyle o kadar emin değil. Bu değişkenler 
hakkında ikna edici değerlendirmeler su-
nabilmemiz için muhtemelen daha aylarca 
veriye ihtiyacımız olacak.

Bu arada politika yapıcılar, eylemsizlik 
de dahil olmak üzere herhangi bir eylem 
planıyla ilişkili risklerin farkında olmalı. Böy-
le bir belirsizlik karşısında, sadece neyin 
yanlış gidebileceğini değil, aynı zamanda 
bir politika hatasının sonuçlarının ne ola-
cağını da sormak akıllıca olacak. Mevcut 
koşullar altında, yanlış bir hareketin geniş 
kapsamlı ve kalıcı etkileri olabilir.

Öte yandan, standartlara alışmış piyasa 
aktörleri para politikalarının devamını savu-
narak, merkez bankacılarının enflasyonun 
devam etmesi halinde enflasyonun üste-
sinden gelmek için hala araçlarının olduğu-
nu savunuyor. Ancak yokuş aşağı inenlerin 
hemen belirttiği gibi bu araçlar giderek 
etkisiz hale geldi ve kalibre edilmesi zorlaştı. 

İşgücü piyasasının işsiz 
işçileri bir türlü talep edilen 

işlerle eşleştirememesi 
sorunu ABD’de yüksek 

seviyede seyreden bir işsiz 
ordusunun oluşmasını 

sağladı. Bu durumu 
açıklayan kimi analistler; 

okulların kapanması, artan 
işsizlik sigortası yardımları 

ve yetersiz çocuk bakımı 
gibi geçici ve tersine 
çevrilebilir faktörlere 

işaret ederken diğerleri 
değişen çalışma eğilimi ve 
beceri uyumsuzlukları gibi 
daha uzun vadeli sorunlar 

hakkında endişeleniyor. 
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LUİGİ ZİNGALES
Chicago Üniversitesi'nde Finans 
Profesörü ve Capitalisn't podcast'inin 
ortak sunucusudur.

BANKALAR, KURUMSAL 
YÜRÜYEN ÖLÜLERLE 
NASIL BAŞA ÇIKACAK? 

Çoğu zaman, girişimciler ve yöneticiler, 
büyük haksız sübvansiyonlar elde etmek 
için toplu işten çıkarma tehdidini kulla-
nırlar. COVID-19 pandemisinden sonra, 
işçiler bu tür bir yardımın haklı olup olma-
dığına karar vermelidir. Batılı ekonomiler 
COVID-19 krizinden çıkarken, bankalar ve 
hükümetler yeni bir sorunla karşı karşıya: 
kurumsal yürüyen ölülerle nasıl başa çıkı-
lacağı. Ancak yenilikçi bir işçi merkezli plan, 
olası bir çözüm sunabilir.

Hem ABD hem de AB’de, beraberindeki 
ciddi durgunluğa rağmen, pandeminin 

15 ayı boyunca kurumsal iflaslar azaldı. Bu 
düşüş, pandeminin ekonomik darbesini 
yumuşatmak için anlaşılır arzularıyla zengin 
ülke hükümetlerinin şirketlere olası her türlü 
güvenlik ağını genişletmesinin bir sonucu-
dur. Bununla birlikte, çoğu zaman bunu, iyi 
ekonomik beklentilere sahip olanları olma-
yanlardan ayırmaya bile çalışmadan yaptılar.

ZOMBİ ŞİRKET DÖNEMİ
Sonuç olarak, iş sektörünün doğal se-

leksiyon süreci tam da COVID-19 öncesinde 
var olan birçok eğilimi hızlandırdığında za-
yıfladı ve zombi olarak kabul edilmesi gere-
ken firmaların payını artırdı. Ancak politika 
yapıcılar, artık ayakta kalamayan şirketleri 
sürdürmenin daha geniş ekonomik etkisini 
ele almalı.

Hükümetler elbette tüm ticari sübvan-
siyonları aniden kesemezler. Pandemi sıra-
sında, aksi takdirde sağlıklı olan birçok firma 
çok fazla borç biriktirdi. Aniden hepsini katı 
piyasa disiplinine tabi tutmak, çok sayı-
da gereksiz iflasla sonuçlanacaktır. Ayrıca, 
desteğin derhal kesilmesinin ekonomik ve 
mali etkisi, seçilmiş herhangi bir hükümet 
için politik olarak intihar olacaktır. Negatif 
GSYİH şokunun hem işsizlik hem de kamu 
maliyesi üzerinde ciddi etkileri olacak ve 
bir iflas dalgasının borç verenler üzerinde 

yaratacağı kayıplar bankaların bilançolarını 
daha da zayıflatacaktır. Kesine yakın sonuç, 
bir sonraki seçimde hükümetin kaybet-
mesini sağlamak dışında, kitlesel seçmen 
hoşnutsuzluğu olacaktır.

HÜKÜMETLER TÜM ZOMBİLERE 
YARDIM ETMEYİ SÜRDÜREMEZ

Bununla birlikte politika yapıcılar tüm 
zombi firmalara yardım etmeye devam 
edemezler. Bu tür bir yardımın büyük mali 
maliyetleri olacak ve Batılı hükümetlerin 
mali ve siyasi sorunlarının çoğunu çözmek 
için umutsuzca ihtiyaç duyduğu verimlilik 
artışını engelleyecektir. Pandemi tarafından 
üretilen değişiklikler, yeni ve yenilikçi firma-
lar için çağrıda bulunuyor. Ancak zombi 
işletmelerini ayakta tutmak için bu kadar 
çok fiziksel, insani ve finansal kaynağı boşa 
harcarsak, bu tür firmaların pazara girmesi 
ve büyümesi zor olacaktır.

Kurumsal yaşamı kurumsal ölüden ayır-
mak normal zamanlarda bile kolay değildir: 
Bankacılık sanatının konusu budur. Ve sağ-
lıklı ve yaşayamaz firmalar arasında ayrım 
yapmak en iyi zamanlarda özel sektör için 
zor olsa da pandemi sonrası dünya hak-
kında hala yüksek derecede belirsizliğin 
olduğu şu anda bunu yapmak özellikle 
zor. Ancak özel sektör, yaygın bilgileri ya-
kalamak için en azından agresif bir şekilde 
teşvikleri kullanabilir. Bu, özellikle gerekli bi-

COVID-19 sonrası 
sayıları hızla artan zombi 
şirketler Friedrich Hayek 

tarafından keşfedilen 
eski bir problemin adeta 

yeni bir versiyonunun 
oluşmasını sağladı. Hayek'in 

gösterdiği gibi toplumda 
bilginin dağılımı dağınık ve 

herhangi bir hükümetin onu 
tarafsız bir şekilde toplaması 

zor. Dolayısıyla zombileri 
belirlemek artık hiç olmadığı 

kadar zor bir hal aldı. 

rikmiş uzmanlığa sahip olmayan bir devlet 
kurumu için son derece zordur.

COVID-19 sonrası sayıları hızla artan 
zombi şirketler Friedrich Hayek tarafından 
keşfedilen eski bir problemin adeta yeni bir 
versiyonunun oluşmasını sağladı. Hayek'in 
gösterdiği gibi toplumda bilginin dağılımı 
dağınık ve herhangi bir hükümetin onu 
tarafsız bir şekilde toplaması zor. Dolayısıy-
la zombileri belirlemek artık hiç olmadığı 
kadar zor bir hal aldı. 

ÇALIŞAN ONAYINA BAŞVURULMALI
Ancak bu zorluğu çözmenin olası bir 

yolu var. Bir öğrencinin kalitesini değer-
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JEOPOLİTİĞE SARILMA 
HALİ, G7 ÜLKELERİNİN 
DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYOR

HAROLD JAMES
Princeton Üniversitesi'nde Tarih ve 
Uluslararası İlişkiler Profesörü ve 
Uluslararası Yönetişim Yenilik Merkezi'nde 
kıdemli bir araştırmacıdır. Alman 
ekonomik tarihine ve küreselleşme 
üzerine James’in birçok kitabı bulunuyor.

Jeopolitik terimi ilk olarak Almanya'nın 
Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinden 
sonra moda oldu ve o zamandan beri sıfır 
toplamlı çatışmalar için bir rasyonalizas-
yon olarak kullanılmaya başlandı. Ancak 
yanlış bir coğrafi determinizm nosyonunu 
temsil ettiği sürece, küreselleşmiş bir dünya 
için tamamen uygunsuz bir kavram çözüm 
bekleyen küresel sorunların önünü tıkıyor. 
COVID-19 karşısında acizlik belirtileri gös-
teren G7 ülkeleri dahi acizliklerini telafi 
etmek için jeopolitikaya yeniden sarıldı.  

Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan dağınık 
şekilde ayrılmasının dünyaya en azından 

bir nebze olsun sakinlik getireceğine dair her 
türlü umut artık göz ardı edilmeli. Halihazırda 
tehlikeli yeni bir uluslararası tehdit var: ulusla-
rarası güvenliği şekillendirmede ‘jeopolitik’ kav-
ramının yeniden hayatımız içinde yer alması.

YARIM YILDA NELER OLDU 
NELER? HATIRLAYALIM! 

Son altı ayın olaylarını düşünün. Ulusla-
rarası alanda sadece yarım yılda neler oldu 

neler? Hatırlayalım! Bu sayede dünya devlet-
leri nereye gidiyor sorusuna basitçe cevaplar 
üretmek mümkün olacaktır. Öncelikle ABD 
Başkanı Joe Biden'in göreve başlamasından 
birkaç hafta sonra, Dışişleri Bakanı Antony 
Blinken, Alaska'daki ikili görüşmede Çinli 
meslektaşı ile olağanüstü bir tartışmaya gir-
di. ABD ayrıca, Rus doğalgazını doğrudan 
Almanya'ya ulaştıracak ve Ukrayna'yı baypas 
edecek (ve dolayısıyla zayıflatacak) bir boru 
hattı olan Nord Stream 2 üzerinde Avrupa 
Birliği ile mücadele etti. AB ise Çin'in kendi 
yaptırımlarıyla karşılık verdiği Sincan'daki 
politikalarını gerekçe göstererek, Çin'e daha 
sert yaptırımlar uyguladı.

KIRIM SAVAŞINI HATIRLATTI
Ardından Haziran ayında, Rusya ile İn-

giltere arasında Karadeniz'de yaşanan bir 
deniz anlaşmazlığı, 1850'lerin Kırım Savaşı ile 
paralellikler uyandırdı. Biden ile Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme 
ABD-Rusya gerilimini azaltmak için çok az şey 
yaptı. Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 
ile yapacağı ilk görüşmenin daha sıcak olması 
pek olası değil. G7, dünyanın geri kalanı için 

Mevcut koşullar altında 
jeopolitik duruş, bir kez 

daha acizliğin telafisi gibi 
görünüyor. Geçmişteki kötü 

belirtiler yeniden ortaya 
çıkıyor ve evrensel aşılama 

bulunana kadar bitmeyecek 
olan COVID-19 pandemisi 

gibi küresel sorunlara çözüm 
bulmayı engelliyor.

lendirmek istiyorsanız, sınıf arkadaşlarına 
sormaktan daha açıklayıcı bir ölçü yoktur. 
Bir yaşıtıyla gün be gün öğrenenler, onun 
yeteneğini en iyi şekilde takdir edebilirler. 
Aynı şekilde hiç kimse bir firmanın kalitesini 
kendi çalışanlarından daha iyi ölçemez. Bu 
nedenle, zombi firmaları ayıklamak için 
hükümetler, bir şirkete yapılacak herhangi 
bir sübvansiyonu, çalışanlarının çoğun-
luğunun onayına bağlamaya başlamalı-
dır. Sorun şu ki sınıf arkadaşlarının aksine 
çalışanların yalan söylemeye teşviki var. 
Firma başarısız olursa, işlerini kaybederler. 
Şirketlerini onaylamak onlara hiçbir şeye 
mal olmayacağından, çoğu muhtemelen 
gelecekteki beklentilerini abartacaktır.

HAKİKATİ ARAYAN AÇMAZLIK 
KURGUSU SAĞDUYUYU GETİRİR

Ancak uygun teşviklerle bu sorun ko-
layca aşılabilir. Böyle bir plan altında, işçile-
rin çoğunluğu firmayı derhal tasfiye etmek 
için oy verirse, çalışanları daha uzun süre 
işsizlik maaşı alacaktır. Devam etmek için 
oy verirlerse, hükümet şirketi ayakta tut-
mak için bir miktar nakit enjekte edecektir. 
Ancak daha sonra başarısız olursa, işçilerin 
işsizlik sigortası ciddi şekilde azaltılacak 
hatta sıfırlanması bile söz konusu olacaktır. 
Hal böyle olunca şirketleri için bir gelecek 
görmeyen işçiler, daha uzun bir sosyal ko-
ruma dönemini tercih edeceklerdir. Öte 
yandan, şirketlerinin bir geleceği olduğunu 
düşünenler, tasfiyeye oy vererek onu teh-
likeye atmazlar. Farklı bir ifadeyle hakikati 
arayan bir açmazlık kurgusu tüm çalışanları 
sağduyulu olmaya itebilir. 

“SÜBVANSİYON ALACAĞIM” 
DİYE TOPLU İŞTEN ÇIKARMA 
TEHTİDİNE SON VERİLEBİLİR 

Doğru şekilde kalibre edilirse, böyle bir 
plan, zombileri pandeminin etkileriyle yük-
lenen sağlıklı firmalardan ayırabilir. Bunu, 
sübvansiyonların maliyetini açıkça ortaya 
koyarak da algılayabiliriz. Bugün daha fazla 
destek, hükümetlerin yarın işçilere yardım 
etmek için daha az mali kapasiteye sahip 
olacağı anlamına geliyor. Son olarak, bu sis-
tem işçileri güçlendirecektir. Çoğu zaman, 
girişimciler ve yöneticiler, büyük haksız 
sübvansiyonlar elde etmek için toplu işten 
çıkarma tehdidini kullanırlar. Bu sefer, işçiler 
bu tür bir yardımın haklı olup olmadığına 
karar vermelidir.
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‘yolun temel kurallarını’ belirleyecek bir zen-
gin demokrasiler kulübü olarak markasını 
değiştiriyor. Diğer güçlü ülkelerin bir başka-
sının koyduğu kurallarla ilgilenmediği artık 
gün gibi aşikar.

Jeopolitik, çoğu eski meselelerin yeni 
tekrarları olarak çerçevelenen bu gelişmeleri 
tanımlamak için en çok kullanılan kavramdır. 
Örneğin Rusya'nın, diğerlerinde bağımlılık 
yaratmak için enerji ihracatını kullanma ko-
nusundaki Sovyet geleneğini sürdürdüğü 
söyleniyor. Bu nedenle, Kuzey Akım 2, Başkan 
Ronald Reagan'ın 40 yıl önce bir Sovyet boru 
hattının inşasına Almanya'nın katılımı konu-
sundaki mücadelesini yeniden canlandırıyor. 

JEOPOLİTİĞİN MASUM VE 
TEHLİKELİ KULLANIMI VAR 

Klasik olarak belirsiz bir kavram olan jeo-
politiğin hem masum hem de tehlikeli kulla-
nımları var. Bazıları için, belirsiz bir coğrafi ola-
sılık duygusunu teşvik eder. Ancak diğerleri 
için bu, coğrafi determinizm anlamına gelir 
ve uzayın fikirlerden daha önemli olduğu, 
haritaların arkadaşlardan daha önemli ol-
duğu sonsuz bir çatışmayı ima eder. Terimin 
tehlikesi, özünde bulunan nihilizminde yatar: 
evrensel bir iyilik olamayacağı için, kimsenin 
değerlerle ciddi olarak ilgilenemeyeceğini 
varsaymamıza yol açar.

COĞRAFYAYI ACI BİR 
ÇATIŞMAYLA BİRLEŞTİREN 
İLK KİŞİ HAUSHOFER’Dİ 

Birinci Dünya Savaşı'ndan ve II. Kaiser Wil-
helm yönetimindeki tehlikeli derecede hırslı 

‘Alman dünya siyaseti’ (Weltpolitik) vizyonu-
nun başarısızlığından sonra, yeni bir terime 
ihtiyaç duyuldu. Tokyo'da bir askeri ataşe 
olarak nispeten kısa bir büyüden derinden 
etkilenen Münih Askeri Akademisi'nde bir 
subay ve stratejik teorisyen olan Karl Haus-
hofer tarafından sağlandı. Jeopolitik sözcüğü, 
1900 yılında İsveçli bir politikacı olan Johan 
Rudolf Kjellén tarafından ortaya atılmıştı ve 
Haushofer bunu zevkle benimsedi.

Coğrafyayı gerekli çatışmayla birleştiren, 
tüm uluslararası siyaseti zenginler ve yok-
sullar arasında acı ama kaçınılmaz bir sıfır 
toplamlı mücadeleye dönüştüren ilk kişi Ha-
ushofer'dı. Yeni bir siyaset bilimi yaratmanın 
görevi olduğuna inanıyordu. Jeopolitik, ‘siyasi 
süreçlerin dünyaya bağlılığı’ doktriniydi ve ni-
hayetinde devletin vicdanı haline gelmeliydi.’

TARİHSEL KAYBEDENLER 
İÇİN TERCİH EDİLEN BİR 
TERİM OLMA EĞİLİMİNDE 

1920'lerden başlayarak, Haushofer, 
uluslararası düzenin marjinalleşmiş un-
surlarından hızla hayranlar kazandı. Adolf 
Hitler pekâlâ onun düşüncesinden etkilen-
miş olabilir. Komintern sekreteri Karl Radek 
kesinlikle etkilenmişti (bir Sovyet jeopolitik 
dergisi bile vardı). Ve jeopolitik düşünce, 
Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından 
Rus siyasetine intikam alarak geri döndü. 
Haushofer, Putin'in dünya görüşünü etkile-
diğine inanılan yarı faşist bir stratejik analist 
olan Aleksandr Dugin tarafından coşkuyla 
kucaklandı. Burada ortak bir kalıp var: jeo-
politik, muzaffer bir entelektüel projeyi yık-

ma çabalarına alaycı bir bakış atmak isteyen 
tarihsel kaybedenler için tercih edilen terim 
olma eğiliminde. 

MEVCUT KOŞULLARDA 
ACİZLİĞİN TELAFİSİ GİBİ  

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen'in 2019'da bir ‘Jeopolitik Komis-
yon’a liderlik edeceğini açıklarken kastettiği 
bu değildi. Buradaki amaç, yeni Komisyonu 
AB üye devletlerinin içişlerine müdahale 
edecek ‘siyasi’ bir komisyondan ayırmaktı ve 
bu terim, Avrupa'nın diğerleriyle açıkça ilişki 
kuracağını ima ediyor gibiydi. 

Küreselleşen bir dünyada birçok Avrupalı, 
Avrupa'nın geniş bir sese ihtiyacı olduğunu 
düşündü. Hatta Fransa, Almanya ve İtalya gibi 
büyük üye devletlerin bile kendi başlarına 
etkili olamayacakları argümanına sempati 
duyuldu. Ancak mevcut koşullar altında je-
opolitik duruş, bir kez daha acizliğin telafisi 
gibi görünüyor. Eski jeopolitikle ilişkili kötü 
belirtiler yeniden ortaya çıkıyor ve evrensel 
aşılama bulunana kadar bitmeyecek olan 
COVID-19 pandemisi gibi küresel sorunlara 
çözüm bulmayı engelliyor.

Jeopolitikayı rastgele kullanmak hiçbir 
şey sağlamaz, çünkü bu terime başvurmak, 
önemli tartışmaların ve çelişkili yorumların 
havalandırılmasının yerini tutmaz. Büyük güç 
çatışmaları açısından düşünmek ve kimin 
daha büyük ikiyüzlü olduğu konusunda fikir 
ayrılığı yapmak, ne uluslararası anlaşmazlıkları 
ne de ortak sorunları çözecektir. Bunu yap-
manın tek yolu, ortak hedeflere ulaşmanın 
gerçekte ne gerektirdiğine odaklanmaktır.
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PARADİGMA EKONOMİSİNİN 
BARINDIRDIĞI TEHLİKELER
ANDRÉS VELASCO
Şili'nin eski bir başkan adayı ve maliye 
bakanı olan Andrés Velasco, London 
School of Economics and Political 
Science'da Kamu Politikası Okulu 
Dekanıdır. Uluslararası ekonomi ve 
kalkınma üzerine çok sayıda kitap 
ve makalenin yazarıdır ve Harvard, 
Columbia ve New York Üniversitelerinde 
fakültede görev yapmıştır. 

Dünya COVID-19 krizinden kurtulmaya 
çalışırken, kimlik belirteçleri olarak hizmet 
eden basit siyasi ve ekonomik ideolojiler 
etkili politika yapımına yol açmayacak. 
Ancak insan psikolojisindeki bir şey, yine de 
birçoğunun onları istemesine neden oluyor. 
1996'da ABD Başkanı Bill Clinton, “Büyük 
hükümet dönemi sona erdi” demişti. Ancak 
Başkan Joe Biden'ın multi-trilyon dolarlık 
harcama planları tam tersini gösteriyor. 

Politikacıların arkasında, yeni bir ‘politika 
paradigması’ moda tabiriyle isimlerini 

koymaya hevesli politika guruları duru-
yor. Paradigma satıcıları, pandemi sonrası 
dönem için henüz tek bir etiket üzerinde 
karar vermediler, ancak bol bol köpüklü 
fikirler var. Ülkeler daha iyi bir şekilde yeni-
den inşa edilmeli görüşü köpüklü fikirlerin 
başında geliyor. 

PANDEMİ ZAYIFLIKLARIN 
TAMAMINI  ORTAYA ÇIKARDI 

Öte yandan, ‘büyük bir sıfırlama’ son-
rasında ekonomik büyüme eskiden kendi 
başına oldukça iyi bir şeydi. Fakat bugün-
lerde ‘kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir’ olma-
dığı sürece kibar bir şirketten söz edilemez. 
Nedenini anlayabiliyorum, ancak üç sıfatın 
her zaman bir arada mı dizilmesi gerekiyor? 
Yani bunları dizmeye gerek duymadan da 
çok önceden bir şirket kibar olmayı başa-
ramaz mıydı?

Aslına bakarsanız pandemi, hükümetle-
rin uzun zaman önce düzeltmekle meşgul 
olması gereken birçok sosyal ve ekonomik 
zayıflığı ortaya çıkardı. Zayıf devlet kapasi-
teleri, büyük ölçüde yetersiz sağlık altyapısı, 
eski püskü sosyal güvenlik ağları ve arızalı 
işgücü piyasaları gibi örneklerle listeyi uzat-

mak mümkün. Liste uzun olmakla birlikte 
buraya sadece gelişmekte olan ekonomi-
lerin çoğunu ekleyemeyiz, şaşırtıcı sayıda 
zengin ülke için de saydığımız örneklerin 
hepsi aslına bakarsanız artık geçerli. Dola-
yısıyla uyuklayan politika yapıcıları uyandır-
mak ve değişimi engelleyen oyuncuları bir 
kenara itmek için kriz gibisi yok.

SİZCE SALGIN HANGİ 
PARADİGMAYI ÖLDÜRDÜ?

Salgının öldürdüğü varsayılan bir 
paradigma düşünün! Sizce salgın hangi 
paradigmanın ölmesini sağladı? Adına, 
“Neoliberalizm” dedik yıllarca. Bir zamanlar 
neoliberallik serbest piyasa ekonomisine 
özel bir yaklaşım anlamına geliyordu. Ta-
nımı Margaret Thatcher ve Ronald Reagan 
gibi liderlere uygulamak biraz mantıklıydı. 
Ancak mevcut tabirle bu terim, eski İngil-
tere Başbakanı Tony Blair, eski Almanya 
Şansölyesi Gerhard Schröder ve son 30 yılın 
24'ünde Şili'yi yöneten sosyal demokratlar 
için de geçerli. Aslında, piyasalarda bir rolü 
olduğunu düşünen herkes için geçerli diye 
düşünüyorum. 

ARTIK KESİNLİKLE ANLAMSIZ OLAN 
BİR KELİME HALİNE GELDİ 

Peki pandemi sonrası neoliberal olma-
nın bir anlamı kaldı mı? Farklı bir ifadeyle 
yeni çağda neoliberal bir lidere dahi Ne-
oliberalizmin ne anlam ifade ettiğini sor-
gulamakta yarar var. Artık sık tekrarlanan 
ve dikkatsiz kullanıma işaret eden bu kav-
ramı tanımlamak için imdadımıza evren-
sel bir yazar olan ‘George Orwell' yetişiyor. 
Orwell, “Yalnızca keşfedilebilir herhangi bir 
nesneye işaret  etmemekle kalmayıp, aynı 
zamanda bunu yapması beklenmeyen bir 
anlamda kesinlikle anlamsız olan kelimeler-

den biri haline geldi” sözleriyle yeni çağın 
sanki neoliberal tanımını yapıyor. 

BİRİNİ BU ÖZEL SIFATLA 
KATRAN EDEBİLİRSİNİZ

Öte yandan, anlamsız ile yararsız aynı 
şey değil. Akademik bir seminerde, politika 
konferansında veya kokteyl partisinde bir 
konuşmacı, birini neoliberal olarak tarıyor-
sa, hemen iki mesaj açıktır: 
1- Konuşmacı iyidir ve hedef kötüdür.
2- Mazlumların durumuyla ilgilenmez. 

Birini bu özel sıfatla katran etmek, mü-
kemmel bir erdem sinyalidir. Konuşmacıyı, 
dünyanın yoksullarıyla ilgilenen ilerici bir 
kabilenin üyesi olarak işaretler. 

YETERİNCE ÖZGÜR MÜSÜN?
Hakkın kendi ideolojik kimlik belirleyici-

leri vardır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 
Obamacare ve sağlık sigortası veya herhangi 
bir yerde okul finansmanı için kuponlar hak-
kındaki tartışmalarda, “seçim özgürlüğünü” 
desteklediğini iddia eden herkes sadece 
bir noktaya değinmekle kalmıyor, aynı za-
manda bir sinyal gönderiyor. Bu sinyalin adı 
özgürlük. Nobel ödüllü ekonomist Milton 
Friedman'ın dediği gibi, az parası veya eğiti-
mi olan biri gerçekten “seçmekte özgür” mü-
dür? Aslında, günümüzün seçme özgürlüğü 
savunucuları muhtemelen bu eski ve sonu 
gelmeyen tartışmaları sürdürmek istemi-
yorlar; onlar sadece ideolojik serbest piyasa 
kabilesine üyeliklerinin sinyalini veriyorlar.

SİNEKLERİN EFENDİSİNİ HATIRLA
Bu kimlikler nasıl ortaya çıkıyor? William 

Golding'in 1954 tarihli Sineklerin Efendisi 
romanında, ıssız bir adada mahsur kalan 

Bugünlerde ‘kapsayıcı, adil 
ve sürdürülebilir’ olmadığı 
sürece kibar bir şirketten 
söz edilemez. Nedenini 

anlayabiliyorum, ancak üç 
sıfatın her zaman bir arada 

mı dizilmesi gerekiyor? 
Yani bunları dizmeye gerek 
duymadan da çok önceden 

bir şirket kibar olmayı 
başaramaz mıydı?

Pandemi, hükümetlerin 
uzun zaman önce 

düzeltmekle meşgul olması 
gereken birçok sosyal 
ve ekonomik zayıflığı 

ortaya çıkardı. Zayıf devlet 
kapasiteleri, büyük ölçüde 

yetersiz sağlık altyapısı, 
eski püskü sosyal güvenlik 

ağları ve arızalı işgücü 
piyasaları gibi örneklerle 

bu listeyi uzatmak 
mümkün. 
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COVID-19’un ardından 
gelişmekte olan ülkeler 
için saydığımız eksikler 

şaşırtıcı sayıda zengin ülke 
için de geçerli. Dolayısıyla 

uyuklayan politika 
yapıcıları uyandırmak 

ve değişimi engelleyen 
oyuncuları bir kenara itmek 

için kriz gibisi yok.

orta sınıf İngiliz okul çocukları hızla sakat-
layıp öldüren kana susamış canavarlara 
dönüşür. İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı 
ve yaklaşan nükleer soykırım tehdidinin 
gölgesinde yazılan roman, insan doğası-
nın kasvetli bir resmini çizdi. Okuyucular, 
bunun çok kasvetli olduğunu düşündükleri 
için affedilebilirdi.

Ancak Sineklerin Tanrısı'nın yayımlan-
dığı yıl, sosyal psikolog Muzaffer Şerif, 11 
yaşındaki 22 çocuğu Oklahoma'daki bir 
yaz kampına götürdü. Şerif onları iki gruba 
ayırdı. Çıngıraklılar ve Kartallar ve her biri 
şarkılar, ritüeller ve ortak bir kimliğin belir-

teçleri geliştirmeye başladı. Çok geçmeden 
birbirlerinin bayraklarını yakıyorlar ve si-
lah olarak taş dolgulu çoraplarla baskınlar 
düzenliyorlardı. Öyleydi Sineklerin Tanrısı 
Oklahoma'daki bir devlet parkta.

Şerif, tanık olduklarını açıklarken , “İn-
sanların paylaştığı deneyimler, kendilerini 
bir birim olarak farklılaştıran bir kimlik duy-
gusuyla sonuçlanıyor” dedi. "Tasarımlarımız 
kapsamındaki diğer grupların yalnızca far-
kındalığı, 'biz' ve diğerleri arasında bir kar-
şılaştırma süreci yaratır." Ayrıca, “Bu eğilim, 
yargı psikolojisindeki temel gerçeklerden 
biri gibi görünüyor” dedi.

ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİ
Dünya COVID-19 krizinden kurtulmayı 

sağlamaya çalışırken, basit siyasi ve ekono-
mik ideolojiler etkili politika yapımına yol aç-
mayacak. Rodrik; haklı olarak, klişelere veya 
dar kimlik politikalarına boyun eğmeyen 
ekonomik düşünce için can atıyor. Dediği 
gibi, “İktisattaki herhangi bir politika sorusu-
nun doğru yanıtı, duruma bağlıdır. Koşullar 
önemlidir ve şeytan ayrıntıda gizlidir.”

Rodrik ile aynı şeyi istiyorum ama her 
zaman istediğini elde edemezsin. Bugün-
lerde (en azından Trump çevrelerinin dı-
şında) ırk veya dine dayalı kimlikler kabul 
edilemez olduğundan, ideolojiler kimlik 
peşinde koşan ve politik açıdan bilgili al-
çakların son sığınağı ve yeni ekonomik 

paradigmalar tercih edilen silah haline gel-
di. “Tasarrufa hayır!” gibi sloganlar ya da 
"Yaşayan bir ücrete evet!" bir pankarta sığar 
ve kendilerini ilahilere verir. “Uygun politika, 
faktör arzlarının fiyat esnekliğine bağlıdır” 
gibi ifadeler çok fazla değil.

YUMURTALARI ARZULUYORUZ
Görüşlerimizin sonuç kısmına gelmeden 

evvel eski bir fıkra ile ana fikre değinmek is-
terim. Eski fıkrada, bir adam bir psikiyatristin 
ofisine girer ve “Doktor, kardeşim delirdi! 
Kendini tavuk sanıyor" der. Doktor, “Neden 
onu bana getirmiyorsun?” diye cevaplar. 
Adam da “Yapardım ama yumurtalara ihti-
yacım var” diye cevap verir. Siyasi ideolojiler 
çılgınca olabilir ve onları satanlar genellikle 
tavuk gibi davranır. Ama o yumurtaları nasıl 
arzuladığımızı da kendimize sormalıyız. 

“İnsanların paylaştığı 
deneyimler, kendilerini 

bir birim olarak 
farklılaştıran bir kimlik 

duygusuyla sonuçlanıyor. 
Tasarımlarımız 

kapsamındaki diğer 
grupların yalnızca 

farkındalığı, 'biz' ve 
diğerleri arasında bir 
karşılaştırma süreci 

yaratır. Bu eğilim, yargı 
psikolojisindeki temel 
gerçeklerden biri gibi 

görünüyor.” 
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TEKNO-FEODALİZM ADLI 
YENİ EKONOMİ TARZI 
KAPİTALİZMİ DEVİRİYOR 

YANNİS VAROUFAKİS
Princeton Üniversitesi'nde Tarih 
ve Uluslararası İlişkiler Profesörü 
ve Uluslararası Yönetişim Yenilik 
Merkezi'nde kıdemli bir araştırmacıdır. 
Alman ekonomik tarihine ve 
küreselleşme üzerine James’in birçok 
kitabı bulunuyor.

Kapitalizmin yeni bir ekonomik model 
tarafından devrildiği iddiası, özellikle sol-
dan gelen, kapitalizmin çöküşüne ilişkin 
birçok erken tahminin hemen ardından 
dile getiriliyor. Ama bu sefer doğru olabi-
lir ve bunun işaretleri bir süredir görülü-
yor. Kapitalizmin bitişi ancak böylesi bir 
senaryo ile daha mükemmel olabilirdi. 
Devrimci bir patlamayla değil, evrimsel bir 
inilti ile. Nasıl ki insan ilişkilerinin büyük 
kısmı piyasa temelli olana ve feodalizm 
ortadan kaldırılana kadar yavaş yavaş, 
gizlice feodalizmi yerinden etti, aynı şekilde 
bugün kapitalizm de yeni bir ekonomik 
tarz tarafından devriliyor: Bu tarzın adı ise 
tekno-feodalizm. 

Özellikle soldan gelen, kapitalizmin çö-
küşüne ilişkin birçok erken tahminin 

hemen ardından gelen büyük bir iddiadır. 
Ama bu sefer doğru olabilir. İpuçları bir 
süredir görülüyor. Birbiriyle tamamen zıt 
yönlerde hareket etmesi gereken tahvil 
ve hisse fiyatları, zaman zaman düşerek, 
ama her zaman sabit adımlarla birlikte 
hızla yükseliyor. Benzer şekilde, sermaye 
maliyeti (bir menkul kıymete sahip olmak 
için talep edilen getiri) oynaklıkla düşüyor 
olmalıdır; bunun yerine, gelecekteki geti-
riler daha belirsiz hale geldikçe yükseliyor.
 
METAKORFOZDAN DAHA ENDİŞE 
VERİCİ BİR DURUM İÇİNDEYİZ

Belki de ciddi bir şeyin yaklaşmakta 
olduğunun en açık işareti geçen yıl 12 
Ağustos'ta ortaya çıktı. O gün, öğrendik 
ki 2020 yılının ilk yedi ayında, İngiltere'nin 
milli gelirinin yüzde 20 artacağının tahmin 
edilmesi bile politika yapıcılarını zafer sar-
hoşu etmeye yetmişti. Birkaç dakika sonra, 
Londra Menkul Kıymetler Borsası yüzde 
2'den fazla yükseldi. Karşılaştırılabilir hiçbir 
şey olmamıştı. Finans, reel ekonomiden 
tamamen kopmuştu. Fakat bu benzeri 
görülmemiş gelişmeler gerçekten artık ka-
pitalizm altında yaşamadığımız anlamına 
mı geliyor? Sonuçta, kapitalizm daha önce 

de temel dönüşümlerden geçti. Kendimizi 
onun en son reenkarnasyonuna hazırla-
mamız gerekmez mi? Hayır bence öyle 
değil. Yaşadığımız şey yalnızca kapitaliz-
min başka bir metamorfozu değildir. Daha 
derin ve endişe verici bir şey.

Evet, kapitalizm 19. Yüzyılın sonların-
dan bu yana en az iki kez aşırı değişim-
lerden geçti. Rekabetçi görünümünden 
oligopole ilk büyük dönüşümü, elektro-
manyetizmanın ağ bağlantılı büyük şir-
ketleri ve onları finanse etmek için gerekli 
mega bankaları başlattığı ikinci sanayi 

Kapitalizmdeki radikal 
dönüşümlerin çok önemli 

yansımaları olsa da 
(Büyük Buhran, İkinci 
Dünya Savaşı, Büyük 
Durgunluk ve 2009 

sonrası Uzun Durgunluk), 
kapitalizmin ana özelliğini 
değiştirmedi: Özel kâr ve 

bazı piyasalardan elde 
edilen rantlar tarafından 

yönlendirilen bir sistem her 
zaman kendini yenilemeyi 

başarıyordu.
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devrimi ile gerçekleşti. Ford, Edison ve 
Krupp, Adam Smith'in fırıncı, bira ima-
latçısı ve kasabını tarihin en önemli itici 
güçleri olarak değiştirdiler. Bunu takip 
eden fırtınalı mega borçlar ve mega geti-
riler döngüsü sonunda 1929'daki çöküşe, 
New Deal'e ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra 
Bretton Woods sistemine yol açtı. (Finans 
üzerindeki tüm kısıtlamalarıyla birlikte, 
nadir bir dönem sağlayan Bretton Woods 
sistemi.)

OLİGOPOLİSTİK YAPI ÇİNLİ 
YATIRIMCI İLE FİNANSAL 
KAPİTALİZME DÖNÜŞTÜ

Bretton Woods'un 1971'de sona er-
mesi, kapitalizmin ikinci dönüşümünü 
başlattı. Amerika'nın büyüyen ticaret açığı 
(Almanya, Japonya ve daha sonra Çin'in 
net ihracatını emerek) dünyanın toplam 
talebin sağlayıcısı haline gelmesini sağladı. 
ABD, Alman, Japon ve daha sonra istikrarlı 
bir akışla kapitalizmin en enerjik küresel-
leşme aşamasına güç verdi. Çinliler hepsi-
ni finanse eden Wall Street'e geri döndü. 
Ancak Wall Street görevlileri rollerini oyna-
mak için New Deal ve Bretton Woods'un 
tüm kısıtlamalarından kurtulmayı talep 
etti. Deregülasyonla birlikte, oligopolis-
tik kapitalizm finansallaşmış kapitalizme 
dönüştü. Ford, Edison ve Krupp, Smith'in 
fırıncı, bira imalatçısı ve kasabının yerini 
almış gibi kapitalizmin yeni kahramanları 
da Goldman Sachs, JP Morgan ve Lehman 
Brothers'dı. Bu radikal dönüşümlerin çok 

önemli yansımaları olsa da (Büyük Buhran, 
İkinci Dünya Savaşı, Büyük Durgunluk ve 
2009 sonrası Uzun Durgunluk), kapitaliz-
min ana özelliğini değiştirmedi: özel kâr 
ve bazı piyasalardan elde edilen rantlar 
tarafından yönlendirilen bir sistem her 
zaman kendini yenilemeyi başarıyordu.

Evet, Smithçi kapitalizmden oligopol 
kapitalizme geçiş, kârları aşırı derecede 
artırdı ve holdinglerin büyük pazar güç-
lerini (yani, rekabetten yeni keşfettikleri 
özgürlüklerini) tüketicilerden büyük rantlar 
elde etmek için kullanmalarına izin verdi. 
Evet, Wall Street, piyasa temelli gün ışığı 
soygunu biçimleriyle toplumdan rant elde 
etti. Bununla birlikte, hem oligopol hem 
de finansallaşmış kapitalizm, bir pazardan 
elde edilen rantlar tarafından desteklenen 
özel kârlar tarafından yönlendirildi. (Biri, 
örneğin General Electric veya Coca-Cola 
tarafından köşeye sıkıştırıldı veya Goldman 
Sachs tarafından icat edildi.)

2008’DEN SONRA HER 
ŞEY KÖKÜNDEN DEĞİŞTİ

Sonra 2008'den sonra her şey kökün-
den değişti. G7'nin merkez bankaları, kü-
resel finansı yeniden canlandırmak için 
para basma kapasitelerini kullanmak üzere 
Nisan 2009'da birleştiğinden beri, derin 
bir kopukluk ortaya çıktı. Bugün, küresel 
ekonomi, özel kârdan değil, sürekli merkez 
bankası parası üretiminden güç alıyor. Bu 
arada, değer çıkarımı giderek piyasalardan 
uzaklaştı ve Facebook ve Amazon gibi artık 
oligopolistik firmalar gibi değil, daha çok 

Kapitalizmin bitişi ancak 
böylesi bir senaryo ile 

daha mükemmel olabilirdi. 
Devrimci bir patlamayla 

değil, evrimsel bir inilti ile. 
Nasıl ki insan ilişkilerinin 

büyük kısmı piyasa temelli 
olana ve feodalizm ortadan 

kaldırılana kadar yavaş 
yavaş, gizlice feodalizmi 

yerinden etti, aynı şekilde 
bugün kapitalizm de 

yeni bir ekonomik tarz 
tarafından devriliyor: Bu 

tarzın adı ise
tekno-feodalizm.

Bugün,  küresel ekonomi, 
özel kârdan değil, sürekli 

merkez bankası parası 
üretiminden güç alıyor. 

Bu arada, değer çıkarımı 
giderek piyasalardan 
uzaklaştı ve Facebook 
ve Amazon gibi artık 
oligopolistik firmalar 

gibi değil, daha çok özel 
mülkler veya mülkler gibi 
işleyen dijital platformlara 

kaydı.

Artık sermayeyi 
destekleyen partilerin 

emeğe daha yakın 
partilerle rekabet ettiği 

sınıf temelli siyaset 
bitti. Ancak kapitalizm 

bir inilti ile sona 
erebilirken, toplumsal 

patlama yakında 
gelebilir. Tekno-feodal 

sömürünün ve zihin 
uyuşturan eşitsizliğin 
alıcı tarafında olanlar 

ortak bir ses bulurlarsa, 
bunun çok yüksek olması 

kaçınılmazdır.

özel mülkler veya mülkler gibi işleyen dijital 
platformlara kaydı.

12 Ağustos 2020'de yaşananları ekono-
mik sisteme güç veren, merkez bankaları-
nın kârlarının değil bilançolarının olması. 
Acı haberi duyan finansörler şöyle düşün-
dü: “Harika! İngiltere Bankası paniğe kapı-
larak daha da fazla pound basacak ve bize 
kanalize edecek. Hisse satın alma zamanı!” 
Batı'nın her yerinde, merkez bankaları fi-
nansörlerin şirketlere ödünç verdiği parayı 
basar ve daha sonra bunu hisselerini (fiyat-
ları kârdan ayrışmış olan) geri almak için 
kullanır. Bu arada, dijital platformlar, özel 
servet çıkarmanın odağı olarak pazarların 
yerini aldı. Tarihte ilk kez hemen herkes bü-
yük şirketlerin sermaye stoklarını bedavaya 
üretiyor. Google Haritalar'a bağlıyken Face-
book'a bir şeyler yüklemenin veya hareket 
etmenin anlamı budur.

Tabii ki amaç geleneksel kapitalist sek-
törlerin ortadan kalkması değil. 19. yüzyılın 
başlarında, birçok feodal ilişki bozulmadan 
kaldı, ancak kapitalist ilişkiler egemen olma-
ya başladı. Bugün kapitalist ilişkiler bozul-
madan kalıyor, ancak tekno-feodal ilişkiler 
onları geçmeye başladı. Eğer haklıysam, her 
uyarıcı program aynı anda hem çok büyük 
hem de çok küçük olacak. Hiçbir faiz ora-
nı, ardışık şirket iflaslarını hızlandırmadan 
tam istihdamda asla tutarlı olmayacak. Ve 
sermayeyi destekleyen partilerin emeğe 
daha yakın partilerle rekabet ettiği sınıf 
temelli siyaset bitti. Ancak kapitalizm bir 
inilti ile sona erebilirken, toplumsal patlama 
yakında gelebilir. Tekno-feodal sömürünün 
ve zihin uyuşturan eşitsizliğin alıcı tarafında 
olanlar ortak bir ses bulurlarsa, bunun çok 
yüksek olması kaçınılmazdır.
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ÇİN, OLAĞANÜSTÜ 
MANŞET BÜYÜMEYE 
KARŞI HALA FAKİR 

NANCY QUİN
Northwestern Üniversitesi Kellogg 
School of Management'ta Yönetim 
Ekonomisi ve Karar Bilimleri Profesörü 
olan Nancy Qian, China Econ Lab ve 
Northwestern Üniversitesi China Lab'ın 
Kurucu Direktörüdür. 

Pek çok ekonomist, Çin'in kişi başına 
düşen GSYİH'sini veya kişi başına gelirini 
toplam ölçümden daha fazla önemsiyor. 
Kilit nokta, Çin'in son 40 yılda olağanüstü 
manşet ekonomik büyümesine rağmen fa-
kir bir ülke olmaya devam etmesi. Çin ile il-
gili ekonomik raporlama, toplam GSYİH'ye 
çok fazla odaklanıyor ve daha açıklayıcı 
gösterge olan kişi başına GSYİH'ye yete-
rince odaklanmıyor. Ve bu çarpık haberin 
önemli sonuçları var, çünkü iki gösterge 
Çin'in mevcut ekonomik ve siyasi duru-
muna ilişkin önemli ölçüde farklı resimler 
çiziyor. Ayrıca dikkatimizi farklı konulara 
odaklıyor.

Şimdi gelelim dikkat çeken göstergelere. 
2011-2021 arasındaki 10  yıllık dönem 

için ProQuest veri tabanındaki tüm İngi-
lizce haber kuruluşlarında hızlı bir arama 
yapıldığında, 20 bin 915 makalenin Çin'in 
GSYİH'sini tartıştığını fakat sadece bin 163 
kullanıcının kişi başına GSYİH'den bah-
settiğini gösteriyor. Fark, New York Times, 
Wall Street Journal ve Washington Post 
dahil olmak üzere en büyük ve en seçkin 
sekiz gazete arasında orantılı olarak daha 
da büyüktü. Söz konusu mecralarda 5 bin 
963 makale Çin GSYİH'sine atıfta bulundu 
ve sadece 305 kullanıcı kişi başına düşen 
ölçüyü tartıştı.
 
GÜNLÜK YAŞAMDA 
DAHA AZ ETKİSİ VAR 

2019'da Çin'in 14 trilyon dolarlık GS-
YİH'dünyanın en büyük ikinci, ABD'den (21 
trilyon dolar) sonra, Japonya (5 trilyon dolar) 
üçüncü sırada yer aldı. Toplam GSYİH, bir 
hükümetin kullanabileceği toplam kaynak-
ları (vergi matrahı dahil) yansıtır. Bu, Çin'in 
uzay programı veya askeri kapasitesi gibi 

kamu yatırımlarının boyutunu düşünmek 
için yararlı. Ancak Çinlilerin günlük yaşamları 
üzerinde çok daha az etkisi var. Bu nedenle 
çoğu ekonomist, Çin'in kişi başına GSYİH'sini 
veya kişi başına gelirini toplam ölçümden 
daha fazla önemsiyor. Ve buradaki en önemli 
çıkarım, Çin'in son 40 yılda olağanüstü man-
şet GSYİH büyümesine rağmen fakir bir ülke 
olmaya devam etmesi.

Bu tespitimizi doğrulayan verilere baka-
cak olursak. 2019 yılında Çin'in kişi başına 
düşen GSYİH’si 8 bin 242 dolar. Bu rakam 
Karadağ’da 8 bin 591, Botsvana’da ise 8 bin 
93 dolar seviyesinde. Halbu ki bu istatis-
tiğin karşıtı olan Satın alma gücü paritesi 
(PPP) açısından kişi başına düşen GSYİH 
ise (yaşam maliyetini hesaba katmak için 
ayarlanmış gelir ile) 16 bin 804 dolardı . Bu, 
17 bin 811 dolar olan küresel ortalamanın 
altında ve Çin'i Surinam (17 bin 256 dolar) 
ile Bosna-Hersek (16 bin 289 dolar) arasında 
dünyada 86. sıraya koyuyor. Buna karşılık, 
ABD ve Avrupa Birliği'nde SAGP bazında kişi 
başına düşen GSYİH, sırasıyla 65 bin 298 do-
lar ve 47 bin 828 dolar bandında seyrediyor. 

100 MİLYONLARCA YOKSUL
Çin'deki yoksulluğun boyutunu an-

lamak için, büyük nüfusu arasındaki eşit-
sizliğin derecesini de dikkate almamız 
gerekiyor. Çin'in mevcut gelir eşitsizliği 
seviyesi (Gini katsayısı ile ölçülür) ABD ve 
Hindistan'dakine benzer. Çin'de 1.4 milyar 
insanın yaşadığı göz önüne alındığında, ül-
kenin eşitsizliği, hala 100 milyonlarca yoksul 
Çinli olduğunu ima ediyor. Çin hükümeti, 
600 milyon insanın aylık gelirinin ancak 155 
dolar olduğunu ve bu da yıllık bin 860 dolar 
gelire eşdeğer olduğunu söyleyerek adeta 

bu tespitimizi doğruluyor. Bu kişilerin yüzde 
75.6'sı kırsal kesimde yaşıyor.

Çin'in dünyanın en yoksul ülkeleri ara-
sında yer almamak için Sahra Altı Afrika 
ülkelerinde bu rakam bin 657 dolar. Kişi ba-
şına düşen gelirini önemli ölçüde artırması 
gerekiyor. Ve Çin hükümeti, halk desteğini 
sürdürmek için bunu yapması gerektiğinin 
farkında. Diğer her şey eşit olduğunda, en 
azından bir nesil daha yurtiçi gelirleri artır-
ma ihtiyacıyla meşgul olacak.

Ancak siyasette diğer her şey nadiren 
eşittir ve hükümetler de ekonomik büyü-
meyi desteklemeyen yollarla halk desteğini 
artırabilir. Örneğin Çin hükümeti, nüfusu 
depremler veya COVID-19 salgını gibi dış 

Çin hükümeti, 600 milyon 
insanın aylık gelirinin 

ancak 155 dolar olduğunu 
ve bu da yıllık bin 860 dolar 

gelire eşdeğer olduğunu 
söyleyerek adeta bu 

tespitimizi doğruluyor.

Satın alma gücü paritesi 
(PPP) açısından kişi başına 

düşen GSYİH Çin’de 16 
bin 804 dolar seviyesinde. 
Bu, 17 bin 811 dolar olan 

küresel ortalamanın altında 
ve Çin'i Surinam (17 bin 

256 dolar) ile Bosna-Hersek 
(16 bin 289 dolar) arasında 

dünyada 86. sıraya 
koyuyor. 
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veya kişisel olmayan güçlere karşı savun-
madaki rolünü vurgulayarak, halk desteğini 
almayı sürdürüyor. Ayrıca son zamanlarda 
Güney Çin Denizi'ndeki ve Çin-Hindistan sı-
nırındaki toprak anlaşmazlıkları konusunda 
iddialı bir duruş benimsenerek, meşruiyetin 
kapsamı genişliyor.

ASKERİ SALDIRGANLIK 
BAĞLILIĞI ARTIRIYOR

Batılı ülkeler bu ve diğer Çin eylemleri-
ne çeşitli şekillerde yanıt verdi. ABD, Güney 
Çin Denizi'ndeki askeri varlığını artırırken, 
Çin de insan hakları endişeleri nedeniyle 
ekonomik yaptırımlar ve 2022 Pekin Kış 

Olimpiyatları'nı boykot tehdidiyle karşı kar-
şıya. Deneyimler, yaptırımların, boykotların 
ve askeri baskıların amaçlanan amaçlarına 
ulaşmasının olası olmadığını gösteriyor. 
Örneğin Rusya, 2014'ten bu yana Batı'nın 
ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı. 
(ABD Başkanı Joe Biden'in yönetimi yakın 
zamanda daha fazla cezai tedbir açıkladı.) 
Ancak Kremlin, Doğu Ukrayna'nın Donbas 
bölgesindeki işgal politikasında ısrar etti. 
Benzer şekilde, 1980 Moskova Olimpiyat-
ları ve Los Angeles'taki 1984 Oyunlarının 
boykotları, Soğuk Savaş'ta her iki taraf üze-
rinde de çok az etkiye sahipti. Aksine, askeri 
saldırganlık genellikle hedeflenen ülkede 
siyasi bir tepkiye neden olur ve hüküme-
tine verilen desteği güçlendirir. Ekonomik 
yaptırımların benzer etkileri olabilir ve ka-
muoyunu daha katı politikaların arkasında 
sağlamlaştırabilir.

Geri tepme etkisi günümüzde Çin'de 
kolaylıkla gözlemlenmektedir. Pek çok Çinli, 
Batı'nın siyasi egemenliği yeniden tesis et-
meye çalıştığını ve Çin'in Sovyetler Birliği dı-
şındaki herhangi bir ülkeden daha fazla, 20 
milyon insan kaybettiğinde sömürgecilik ve 
II. Dünya Savaşı'nın acı verici hatırlatmaları-
nı hissettiğini düşünüyor. Batılı politikaların 
Çin'e yönelik tetiklediği güçlü duygular, 
Çin'in bazı eylemlerinin Hindistan, Vietnam 
ve Endonezya gibi aynı zamanda acımasız 

sömürge politikalarından muzdarip ülkeleri 
rahatsız ettiği gerçeğini gölgeliyor.

Bu duygusal tepkiler ayrıca dikkatleri 
önemli iç meselelerden, özellikle de gelir-
leri artırma ihtiyacından uzaklaştırır. Çoğu 
muhtemelen sınır anlaşmazlıklarını veya 
uluslararası spor etkinliklerini pek umur-
samayan Çin'in yoksulları, herhangi bir tali 
hasarın yükünü ne yazık ki üstlenecek.

Çin ile etkili bir ilişki kurmak için diğer 
ülkeler şunu hatırlamalı: İlk izlenimlerin 
aksine, ekonomik, bir monolit (yekpara 
sağlam kaya anlamında) değildir. Dünya-
nın en yüksek ikinci GSYİH'sinin arkasında, 
sadece yoksul olmayı bırakmak isteyen 100 
milyonlarca insan var.

Çin ile etkili bir ilişki 
kurmak için diğer ülkeler 

şunu hatırlamalı: İlk 
izlenimlerin aksine, 

ekonomik, bir monolit 
(yekpara sağlam kaya 
anlamında) değildir. 
Dünyanın en yüksek 

ikinci GSYİH'sinin 
arkasında, sadece yoksul 
olmayı bırakmak isteyen 

100 milyonlarca insan var.

Küresel siyasetin baskıcı 
tavrı Çin’de dikkatleri 

önemli iç meselelerden, 
özellikle de gelirleri artırma 

ihtiyacından uzaklaştırır. 
Çoğu muhtemelen 

sınır anlaşmazlıklarını 
veya uluslararası spor 

etkinliklerini pek 
umursamayan Çin'in 

yoksulları, herhangi bir tali 
hasarın yükünü ise ne yazık 

ki üstlenecek.



EKONOMİK FORUM34

TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2 Haziran 2020 Dünya Fuarcılık 
Günü’nü kutladı. Ekonominin büyümesinde fuarcılığın hayati bir 

rol üstlendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Fuarlar kalkınmada itici gücü-
müzdür” dedi. Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Fuarlarımız yerel ve ulusal kalkınmanın itici gücüdür. Fuarcılık 
tanıtımdır, markalaşmadır, ticaretin ve üretimin müşteriye ulaşmasıdır. 
Yani emeğin değere dönüşmedir. Kalkınmanın ve ekonomik gelişme-
nin en büyük araçlarındandır. COVID-19 salgınından en çok etkilenen 
sektörlerden biri olan, ekonominin itici gücü fuarcılık sektörümüzün 
kısa sürede yeniden büyük başarılara ulaşacağı muhakkaktır.

Üretimin satışa dönüşmesi ve ekonominin büyütülmesi noktasın-
da fuarcılık sektörü hayati bir rol üstlenmektedir. Uluslararası Fuarlar 
Birliği’nin 2021 yılı için yayınladığı, “Fuarların, kalkınma ve büyümenin 

sağlanmasında büyük bir öneme sahip olduğu” mesajına 
katılıyorum. Bu düşüncelerle, Türkiye’de fuarcılık endüstrisinin 
gelişmesi için çalışan fuar düzenleyicilerimizin, fuar merkezi 
işletmecilerimizin, fuar tedarikçilerimizin ve bu ekosistemde 
yer alan tüm paydaşlarımızın Dünya Fuarcılık Günü’nü en içten 
dileklerimle kutluyorum.”

Dünya Çevre 
Günü kutlu olsun

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu
Dünya Fuarcılık Günü’nü kutladı

D ünya Çevre Günü olan 5 Haziran 
dolayısıyla Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu bir kutlama mesajı yayımlan-
dı. Çevre konusunda duyarlı davranmama-
nın ekonomik ve sosyal boyutta çok yıkıcı 
etkileri olabileceğine işaret eden Hisarcık-
lıoğlu, “Karbon bazlı ve çevreyi kirletmeye 
dayalı ekonomik büyüme modelleri artık 
sürdürülebilir değildir, yeşil dönüşüme ha-
zır olmak gerekmektedir.” dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere 
yer verdi: “İklim değişikliğinin etkilerini çok 
yoğun hissettiğimiz ve çevrenin, hayati 
önemini bizlere çok net biçimde gösterdiği 
bir zamandayız. Özellikle Covid-19 koşulla-
rında yaşadığımız süreç, çevreyi korumak 
konusunda bir tercihten ziyade, zorunluluk 
bulunduğunu bize bir kez daha kanıtladı.

Ekstrem hava olayları, aşırı sıcaklık artı-

şı, kuraklık, su seviyesinin yükselmesi gibi 
olayların çevresel, ekonomik ve sosyal bo-
yutta çok yıkıcı etkileri olmaktadır. Birleşmiş 
Milletler tarafından 5 Haziran olarak kabul 
edilen ve her yıl kutlanan Dünya Çevre 
Günü’nün “ekosistem restorasyonu” olarak 
belirlenen bu yılki teması, bu olumsuz gi-
dişatı tersine çevirme yolunda son derece 
anlamlı bir mesaj vermektedir.

Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri 
Dr. Kunio Mikuriya ise gümrük süreçlerinde 
COVID-19 salgınının etkisinin azaltılmasın-
da ve aşı tedarikinin sorunsuz ve hızlı ger-
çekleştirilmesinde uluslararası iletişimin çok 
önemli olduğunu söyledi. Mikuriya, güm-
rük idareleri arasında ve paydaşlar arasında 
iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret 
etti. Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması 
anlamında uluslararası örgütlerin müşterek 
çabalarının olduğunu vurgulayan Mikuriya, 
“Türkiye çok önemli bir transit ülke. Taşıma-
cılığın kolaylaştırılması açısından çok modlu 
taşımacılık için küresel tedarik zinciri içinde 
çok önemli bir noktada duruyor” dedi.

 
“Karbon üreten ekonomi bitti”

Karbon bazlı ve çevreyi kirletmeye da-
yalı ekonomik büyüme modelleri artık sür-
dürülebilir değildir, yeşil dönüşüme hazır 
olmak gerekmektedir. Ülkemiz ve gele-
ceğimiz için oldukça büyük öneme sahip 
olan Avrupa Yeşil Mutabakatı; sanayiden 
ticarete, ekonomik döngüden çevre dostu 
enerjiye kadar birçok faktörün şekillenme-
sinde önemli bir dönüm noktasıdır ve çevre 

odaklı üretim açısından önemli fırsatlar 
barındırmaktadır.

“Yaşanılabilir yarınlar için 
kendimizi dönüştürmeliyiz”

Daha yaşanabilir yarınlara uyanmak için 
elimizi taşın altına sokmalı, sanayimizi dö-
nüştürmeli ve çevre dostu atılımlarda bu-
lunmalıyız. En temelinde; yaşam tarzımızı 
değiştirmeli, atıkları değerlendirme yolunu 
seçmeli, geri dönüşümü ve geri kazanımı ha-
yatımızın merkezine almalıyız. Sürdürülebilir 
üretim ve tüketim modeli benimsemeliyiz. 
Mobilite konusunda çevre dostu yatırımları 
desteklemeli; elektrikli araçların kullanılma-
sıyla,  doğanın ve çevrenin korunmasına katkı 
veren bir ulaşım sistemi kurmalıyız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, 
çevre ve iklim krizinin öneminin bilinciyle; sa-
nayicilerimizin geri dönüşüm, sıfır atık, emis-
yon azaltımı, karbon ayak izi gibi konularda 
farkındalığının artırılması için çalışmalarımızı 
sürdürüyor ve çevre dostu faaliyetleri teşvik 
ediyoruz. Bu düşüncelerle ve çevrenin önemi 
konusunda farkındalık sağlanması umuduyla 
bütün insanlarımızın Dünya Çevre Günü’nü 
en içten dileklerimle kutluyorum.”

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) 
Gürsel Baran da Türkiye'nin, bulunduğu 
coğrafyaya rağmen zorlu koşullara çok hızlı 
adapte olabildiğini, geçmiş tecrübeleri ve 
olumsuzluklara karşı edindiği bağışıklık 
nedeniyle COVID-19 salgınının ekonomiye 
karşı etkilerine karşı da hızlı reaksiyon gös-
tererek tedbirleri aldığını vurguladı.
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Hisarcıklıoğlu, Bolu 
Valisi Ahmet Ümit 
ve Bolu TSO Başkanı 
Ateş ile görüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Bolu 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Türker Ateş ile bir araya geldi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2 
Haziran 2020 Dünya Fuarcılık Günü’nü 

kutladı. Ekonominin büyümesinde fuar-
cılığın hayati bir rol üstlendiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Fuarlar kalkınmada itici gü-
cümüzdür” dedi. Hisarcıklıoğlu mesajında 
şu ifadelere yer verdi: 

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj ya-
yımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; ba-
baların, büyük bir özveri ile çocuklarına 
ömür boyu maddi-manevi her türlü desteği 
vererek, birer fedakârlık timsali olduğunu 
söyledi. Hisarcıklıoğlu’nun mesajı şöyle:

“Türk toplumunun en önemli unsurla-
rından biri güçlü aile yapısıdır. Bu yapının 
korunması ve huzuru için hiçbir özveriden 
kaçınmayan, sevgisini her zaman üzerimiz-
de hissettiren,  dün de bugün de yarın da 
hep yanımızda olan babalarımızdır.

 
“Yılın her döneminde babalara
saygı ve sevgimizi gösterelim”

Babalar, kendi mutluluğundan önce 
çocuklarının mutluluğunu düşünen erdem 
sahibi insanlardır. Yüreklerindeki sevgi ve 
şefkati karşılıksız veren, çocuklarını bir fidan 

yetiştirir gibi özenle büyüten babalarımız, 
çocuklarının geleceğe umutla bakan, top-
lum ve millet sevgisini kazanmış, ailelerine 
ve ülkelerine faydalı birer birey olmaları 
için ellerinden gelen tüm gayreti sarf et-
mektedirler.

Çocuklar olarak sadece babalar günün-
de değil, yılın her gününde onlara saygı ve 
sevgi gösterebilmeli, sağladıkları imkânları 
en iyi şekilde değerlendirerek ülkesine, mil-
letine layık evlatlar olabilmeliyiz. Bu babala-
rımıza verebileceğimiz en büyük hediyedir. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası 
adına, başta şehit babaları olmak üzere, 
kıymetli babalarımızın, babalar gününü 
kutluyorum.”

“Babalar, birer fedakârlık timsalidir”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Uğur Fidan, Meclis Başkanı İlker Gül 
ve Genel Sekreter İsmail Özdilek’i kabul etti.

Bolvadin TSO'dan Başkana ziyaret
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Müşterek Konsey Toplantısı’na 
Hazine Bakanı Lütfi Elvan da katıldı

T OBB Ticaret ve Sanayi Odaları, TOBB 
Ticaret Odaları, TOBB Sanayi Oda-
ları, TOBB Ticaret Borsaları ve TOBB 

Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey 
Toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi El-
van'ın katılımıyla gerçekleşti. Hisarcıklıoğlu, 
buradaki konuşmasında, yılın ilk çeyreğinde 
kaydedilen yüzde 7'lik büyümeyi özel sek-
töre verilen desteklerin yerine ulaştığını 
göstermesi açısından çok önemsediklerini 
belirterek, “İkinci çeyrekte belki de tarihimi-
zin en yüksek çeyreklik büyüme rakamını 
yakalamayı ümit ediyoruz. Ayrıca yine bu 
sene, hem sanayi üretiminde hem de ih-
racatta rekor seviyelere ulaşacağımızı dü-
şünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Büyümeden yeterli pay 
alamayanlar desteklenmeli”

Tüm bu gelişmelerin morallerini yük-
selterek çalışma şevklerini artırdığına işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Öte 
yandan, bu durumun tüm sektörlere eşit 

yansımadığının, büyümenin bereketinden 
herkesin eşit ölçüde faydalanmadığının da 
farkındayız. Başta hizmetler olmak üzere 
salgından en fazla olumsuz etkilenen ve 
büyümeden yeteri kadar pay alamayan sek-
törlerimiz için destek adımlarının mutlaka 
sürdürülmesini istiyoruz. Güçlü büyümeyi 
sürdürebilmek için kredi faizlerinde ve enf-
lasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar 
sağlanması gerektiğini ve geçmişte yaptı-
ğımız gibi yine bunu başarılabileceğimizi 
de düşünüyoruz.”

 
“Kur ve fiyat istikrarıyla, 
finansman maliyetleri 
kalıcı şekilde düşürülebilir"

Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, mali disip-
line ve finansal istikrara büyük bir önem 
verildiğini bildiklerini aktararak, Türk özel 
sektörü olarak politika yapıcıların bu yön-
deki kararlı duruşlarını desteklediklerini 
vurguladı.  

Kur ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla, 

finansman maliyetlerinin kalıcı bir şekilde 
düşürülebileceğini de öngördüklerini bil-
diren Hisarcıklıoğlu, “Yine sizin de iş dünya-
sını, üretimi, yatırımı ve istihdam piyasasını 
destekleyici politikaları devam ettireceğini-
ze de inanıyoruz” dedi.

 
“KGF, KOBİ'lere sürekli destek 
sağlayan yapıya kavuşturmalıyız”

Bir yandan istikrara dönük adımları 
atarken, bir yandan da 2022 ve sonraki dö-
nemde sürdürülebilir büyümeye ve katma 
değeri yüksek yatırımlara dönük planla-
maların yapılması gerektiğine işaret eden 
Başkan Hisarcıklıoğlu, küresel ekonominin 
önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini 
anımsattı. 

 Hisarcıklıoğlu, hem salgın sonrasında 
küresel tedarik zincirinde yaşanan dönü-
şüm hem de yeşil mutabakat ve iklim deği-
şikliği çerçevesinde atılan adımların önemli 
fırsatları ve tehditleri de içinde barındırdı-
ğını söyledi. “Bizim de Türkiye olarak, bu 

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ikinci çeyrekte 
tarihin en yüksek çeyrek büyüme rakamına ulaşabilmeyi ümit ettiklerini söyledi.
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yeni dönemde ülkemizi ve iş dünyamızı iyi 
konumlayabilmemiz için, gereken adımları 
hızla atmamız lazım” diyen Hisarcıklıoğlu, 
bunun için de kamu-özel sektör diyalo-
ğunu daha da sıklaştırmak, ortak akılla bu 
süreçte kazanan ülkeler arasında konum-
lanmak gerektiğini anlattı.

 Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi'ni yeniden 
canlandırılmış olmasını çok değerli bir adım 
olarak gördüklerini dile getirerek, “Yeni dö-
nemde Kredi Garanti Fonunu (KGF) çok 
daha odaklı ve yatırıma dönük programlarla 
KOBİ'lere sürekli destek sağlayan bir yapıya 
kavuşturmamızda fayda görüyorum” diye 
konuştu.

“Hem toplumların hem de 
ekonomilerin sağlığı yaralı”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kü-
resel ekonominin geçen yıl 2. Dünya Savaşı 
sonrası dönemin en şiddetli daralmaların-
dan birine şahit olduğuna dikkati çekerek, 
hem toplumların hem de ekonomilerin 
sağlığının, pandemiden ciddi şekilde yara 
aldığını belirtti. Yeni tip COVID-19 salgı-
nının, küresel ekonomide bir dizi yapısal 
dönüşüme de hız kazandırdığını ifade eden 
Elvan; dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve de-
ğer zincirlerinin yeniden şekillenmesinin 
önümüzdeki dönemin en önemli gündem 
maddeleri olacağını söyledi. Bakan Elvan, 
KGF aracılığıyla sağladıkları teminat poli-
tikalarını da değiştireceklerini belirterek, 
KGF’nin teminat verirken gözeteceği hu-

susların başında, doğru yere ve doğru işe 
gidecek kredilerin teminatlandırılmasının 
geleceğini bildirdi.

“KGF’de yeni destek türleri 
oluşturma hedefimiz bulunuyor”

Özellikle mikro ve KOBİ ölçeğindeki fir-
maların finansmana erişim imkanlarını artır-
mak ve teminat eksikliklerini gidermek için 
KGF kapsamında yeni destek mekanizma-
ları oluşturacaklarını açıklayan Elvan, şöyle 
devam etti: “Eximbank üzerinden mevcut 
ihracatçılarımıza sağladığımız desteklerin 
yanında, yeni ihracatçıların da ortaya çık-
masını sağlayacak bir mekanizma tasarlı-
yoruz. Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli 
iki yeni mekanizma hayata geçecek, bun-
ların da müjdesini de vermek istiyorum. İlk 
olarak, ihracatı önceleyen yatırımlara KGF 
teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli 
kredi desteği sağlayacağız. İkinci olaraksa 
küçük ölçekli firmaların istihdama katkısının 
artırılması ve likidite sıkıntılarını azaltmak 
için ilave olarak istihdam ettikleri her bir 
kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim im-
kanı sağlayacağız. Firmanın istihdama kat-
tığı her bir kişi için 12 ay boyunca ödediği 
sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri 
firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden 
düşülecek."

“Vergide önemli adımlar atacağız”
Bakan Lütfi Elvan, COVID-19 sonrası 

döneme de en iyi şekilde hazır olmak için 

ekonomi ve hukuk alanlarında çok güçlü 
bir reform programı oluşturduklarını, uygu-
lanacak politikaları belirlerken, TOBB başta 
olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla 
yakın iş birliği halinde çalıştıklarını söyledi. 
Reform Paketi’ndeki ilerlemelere de deği-
nen Elvan, haziran sonuna süre koydukları 
35 eylem başlığından 31’inin tamamlandı-
ğını ifade etti. Elvan, “Geriye kalan 4 eylem-
den 2’sinin teknik çalışmalarına nihai halini 
verdik. Aslında bu iki çalışma da tamam-
landı. İki eylem içinse Yüce Meclisimizin 
takdirini bekliyoruz. Böylece yılın ilk yarısı 
için öngördüğümüz eylemleri başarıyla ta-
mamlamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Salgın iki kritik mesaj verdi
Küresel salgının politika dizayn eden-

lere ve topluma iki kritik mesaj verdiğine 
dikkat çeken Lütfi Elvan, "Birincisi değişimi 
görüp, dönüşüme ayak uydurma gereği. 
Salgınla birlikte Türk sanayisi rüştünü fazla-
sıyla ispatladı. Değişen koşullara hızla adap-
te olup, üretim ve inovasyon kabiliyetleriyle 
en zor zamanlarda bile umudumuz oldu” 
diye konuştu.

Salgının verdiği diğer mesajda ise ‘risk 
yönetiminin en iyi şekilde yapılması gereği-
nin’ görüldüğüne değinen Elvan, “Büyük ya 
da küçük demeksizin her bir işletmenin risk 
yönetimini en etkin şekilde uygulamasında 
fayda bulunuyor” dedi. Konsey toplantısı 
Bakan Elvan'ın konuşmasının ardından ba-
sına kapalı devam etti.
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Kız Kardeşim Hibe Programı 
ile kadın girişimcilere destek

G ıda sektöründe faaliyet gösteren 
girişimci kadınları desteklemek 
amacıyla hayata geçirilen ‘Kız Kar-

deşim Hibe Programı’ kapsamında top-
lamda 765 bin liralık iş geliştirme hibe 
desteği almaya hak kazanan 30 kadın 
girişimci, çevrim içi düzenlenen törenle 
duyuruldu. TOBB, Coca-Cola Türkiye ve 
Habitat Derneği iş birliğinde düzenlenen 
programın ödül törenine TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, göndermiş olduğu 
video görüntüsü ile katıldı.

20 bin kadın girişimciye ulaşıldı
Kız Kardeşim Projesi ile 20 bin kadın 

girişimciye ulaştıklarını dile getiren Rifat 

Hisarcıklıoğlu, eğitim ve mentorlük des-
tekleri, markalaşma, finansal okuryazarlık 
eğitim programlarının yanı sıra 10 bin 
kadın girişimciye hibe desteği verdiklerini 
anlattı. Hisarcıklıoğlu, bu yılki ‘Yerel Lezzet 
Hibe Programı’nın ayrı bir önem taşıdığına 
işaret ederek, “Bildiğiniz üzere yeme içme 
sektörü belki de pandemi süresinden en 
çok etkilenen sektörler arasında. Bu ve-
sileyle bu yılki hibe destek miktarını ve 
yararlanıcı sayısını 2 katına çıkardık. Bugün 
açıklanacak sonuçlara göre hibe almaya 
hak kazanacak 30 kadın girişimcimizi de 
kutluyorum” dedi.

Kadınların bulundukları her alanda 
olumlu yöndeki dönüştürücü gücünün 

farkında olduklarını kaydeden Hisarcık-
lıoğlu, kadın girişimcilerin desteklenme-
si adına bu ve benzer projelerin içerisin-
de yer almaya da devam edeceklerini 
ifade etti.

“Yoluna koşar adım devam 
eden bir projemiz var”

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Ba-
şak Karaca da 2015'te küçük adımlarla 
başlayan projenin, yoluna koşar adımlarla 
devam ettiğini söyledi. Dünyanın nere-
sinde olursa olsun, şirket olarak kadına 
yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım 
olduğuna inandıklarını dile getiren Kara-
ca, “Özellikle kadınların ekonomik olarak 

Türkiye Odalar ve Borsaar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Kız Kardeşim Hibe 
Programı'nın kazananların tanıtıldığı çevrim içi törende, video görüntüsü aracılığıyla verdiği 
mesajda kadın girişimcilerin ülke kalkınmasında taşıdığı büyük önemin bilincinde olduklarını 
belirterek, bu vizyonla kadının her alanda güçlenmesini amaçladıklarını söyledi.
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Hisarcıklıoğlu’na, 
TOBB logolu 
Halkbank Paraf 
kartı takdim 
edildi

güçlenmesinin küresel ekonomiyi dönüştürücü bir rol oynadı-
ğının bilincindeyiz. Bu inançtan hareketle faaliyet gösterdiğimiz 
ülkelerde kadının toplumdaki yerini güçlendirmek için çalışmalar 
yürütüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Karaca, söz konusu 
projeyle yılsonuna kadar 250 bin kadının toplumsal ve ekonomik 
hayata katılımını desteklemeyi hedeflediklerini aktardı.

 
“Dijital yapılanmamız ile güçlü 
kadınların doğmasını sağlayacağız”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise dernek 
olarak uzun yıllardır dijitalleşmeye önem verdiklerini kaydetti. 
Salgınla online faaliyetlere hızla adapte olduklarını ve bu alanda 
gelişmeye devam ettiklerini anlatan Hazır, “Amacımız girişimci 
kadınların ürettikleri ürünlerin tanıtılmasına, görünürlüklerinin 

artırılmasına ve sosyo-ekonomik konumlarının güçlenmesine 
katkı sağlamak” diye konuştu. Konuşmaların ardından, kazananları, 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üst Kurul Üyesi Canan Özdemir 
İşmen ve Şef Somer Sivrioğlu açıkladı.

Hibe desteği kazanan 
30 girişimci kadın belli oldu

Girişimci kadınların başvuruları TOBB, Habitat Derneği, Co-
ca-Cola Türkiye, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve 
Arya Women'ın yöneticilerinden oluşan jüri tarafından değerlen-
dirildi. Kız Kardeşim Projesi Hibe Programı kapsamında jüri özel 
ödülünü Hülya Elibol alırken, diğer hibe desteği kazananlar şöyle: 
“Aslı Kaya, Ayşe Çakır Yazgel, Derya Kübra Er, Ece Çiftçi, Elmas Taş-
pınar, Emine Çap, Esra Çakır, Hatice Dikyol, Hatice Kudal, Hatun 
Demiray, Hüsniye Pekmez, Leman Ceyhan, Melike Çaça, Meryem 
Koçoğlu, Mevlude Tülek, Miray Yerliyurt, Naime Yiğit, Nefise De-
ğirmenci, Nermin Özcan, Nilüfer Kart, Nuray Polat, Nuray Üstünel, 
Öznur Şahin, Saniye Gümüşçıbık, Seher Önel, Sennur Çetin, Suzan 
Soygür, Tuğçe Arca, Yıldız Gündüz.”

Program hakkında
Hibe programı, 20 Kasım 2020'de duyuruya çıktı ve 360'a yakın 

girişimci kadın ve kadın kooperatifinden başvuru aldı. Mülakatlar 
sonucu 7 bölgedeki, 28 farklı ilden 50 katılımcı belirlendi. 2021 Ni-
san'da bu kişiler finans, e-ticaret, gıda etiketi okuryazarlığı, işletme 
yönetimi gibi eğitimleriyle hizmet verdikleri alanı destekleyecek 
çevrim içi eğitim kamplarına katıldı. 27-30 Nisan 2021 tarihlerinde 
ise jüri final aşaması tamamlandı. Bu kapsamda, 29 kadın girişimci 
25'er bin lira, 1 kadın girişimci de 40 bin lira jüri özel ödülü olmak 
üzere toplamda 765 bin liralık iş geliştirme hibesi ile desteklenecek.

A lıcı ve satıcının tahsilat, finansman 
sıkıntısı çekmeden ticaret yapması 

için TOBB ile Halkbank işbirliğinde 
başlatılan “Paraf Ticari Kredi Kartı ile 
Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı" 
projesi kapsamında TOBB logolu kurumsal 
kart, Halkbank Emek Şube Müdürü Gül 
Umudum tarafından TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na teslim edildi. 
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BAŞKAN’DAN BALIKESİR İŞ DÜNYASINA AÇIK MESAJLAR:

“Dijitalleşin, tarımda markalaşın,
e-ticarete hızlıca kanalize olun”

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanlığı'na seçilen Nazmi Yarış’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni 
görevinde başarılar diledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra 
Balıkesir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen 
Balıkesir ili oda/borsa toplantısına katıldı. 
Toplantıya, Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yücel Yılmaz, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Özer Matlı, Balıkesir Sanayi Odası Yö-
netim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rah-
mi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ile oda/
borsa meclis üyeleri iştirak etti

“Dijitalleşmeye odaklanıp, tarım ve 
hayvancılık potansiyelini kullanalım” 

Pandemi döneminde yaşanan olum-
suzlukların iş dünyasına olumsuz etkilerinin 
bulunduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, ekonominin gelişmesi için iş 

dünyasının gerekenleri yapmaları konusun-
da uyarılarda bulundu. Pandemi dönemin-
de e-ticaretin ne kadar önemli olduğunun 
ortaya çıktığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Balı-
kesirli iş insanlarına dijitalleşme konusunda 
çağrıda bulundu.

Balıkesir’in coğrafyasının her türlü üre-
time uygun olduğunun altını çizen TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dö-
nemde tarım ve hayvancılığın dünyada en 
önemli sektör olacağını dile getirdi. Marka-
laşmanın önemli olduğuna da vurgu yapan 
Hisarcıklıoğlu tanıtımın şehirlerin geleceği 
olduğuna işaret etti. Marmara Denizi’ndeki 
müsilaj olayına da değinen Hisarcıklıoğlu, iş 
dünyasının en önemli gündeminin doğayı 
korumak olması gerektiğini kaydetti.

“Coğrafyanızın nimetlerini 
ticaretin geneline yaymalısınız”

Balıkesir’in coğrafi durumunun üretime 
ne kadar uygun olduğuyla ilgili görüşlerini 
açıklayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Balıkesir gerçekten Allah’ın büyük bir nime-

tidir. Balıkesir muhteşem bir coğrafya, muh-
teşem insanlar, idareciler var. Güzel bir söz 
var ya kültürümüzde, “Birlikte rahmet ve be-
reket, ayrılıkta azap vardır” diye. Balıkesir’deki 
oda ve borsalarda da birlik ve bereket var. 
Balıkesir coğrafyası müthiş bir coğrafya, 
Allah büyük bir nimet vermiş size, yatıp 
kalkıp şükretmek lazım. Balıkesir’de hem 
deniz var, hem tarım var, hem hayvancılık 
var ve bunlarda da hepsinde markasınız, 
sanayide de öylesiniz. Şimdi yetmiyor diye 
OSB’yi genişletmenin lobisindeler. Turizm 
var. Sizde her şey var; yok yok. Onun için 
hem etkilerinden, hem faydalarından da 
faydalanabiliyorsunuz. Tüm bunlar Türki-
ye’de çok az şehirde var. Oda ve borsalar 
da ben şahidim şehirlerini geliştirmek için, 
Balıkesir’in sıkıntılarının aktarılması konu-
sunda müthiş çalışıyorlar. Bana aktardıkları 
sorunlardan anlıyorum ki gelecek nokta-
sında. Bundan dolayı da ben TOBB olarak 
Balıkesir’deki Ticaret Odası, Sanayi Odası 
ve Ticaret Borsası’ndan çok memnunum. 
Çünkü bilfiil çalışıyorlar” diye konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, pandemi döneminde e-ticaretin ne kadar önemli olduğunun 
ortaya çıktığını belirterek, Balıkesirli iş insanlarına dijitalleşme konusunda çağrıda bulundu. 

Hisarcıklıoğlu, e-ticaret için firmaların dijitalleşmesi gerektiğine değinerek, gıda krizinin yaşandığı şu 
günlerde Balıkesirli firmaların tarımda markalaşması çağrısını yaptı.
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“Markalarınızı AB’ye 
tescil ettirmeniz lazım”

Öte yandan, ‘Marka Şehir Balıkesir’ ko-
nusunda yapılan çalışmaları olumlu bul-
duğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, coğrafi tescilli ürünlerin AB’ye 
tescil edilmesinin önemli olduğunu söyledi. 
Kentin Türkiye’yi doyuran şehirler arasında 
yer aldığına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, 
“Bugün Türkiye genelinde 13 tane coğrafi 
tescilli ürününüz var, yani “Bu bizim” di-
yorsunuz. Şimdi bununla ilgili 5 tane daha 
müracaatınız var. Bu başka illere nasip ol-
maz. Bir kere önce halinize hamd edip, bir 
de potansiyelinizi bilmeniz lazım. Siz içinde 
yaşadığınız için şehrin çok özelliklerini artık 
kanıksadınız. Ama bizim gibi dışarıdan ge-
lenler bunları rahatlıkla görebiliyorlar. Artık 
güzel bir çalışma da yapıyorsunuz Marka 
Şehir Balıkesir. Valimiz, belediye başkanımız, 
oda ve borsalarımızla beraber güzel bir ça-
lışmaya imza atıyorsunuz. İşte markalaşma, 
Balıkesir’i markalaştırma, Balıkesir’e daha 
fazla kaynak girebilmesi ancak markaları-
nızla mümkün olur. Yaptığınız zenginlikleri 
markalaştırarak kazanabilirsiniz. Artık hepi-
nizin marka olduğunu da çok iyi biliyoruz. 
Bu kapsamda da Balıkesir’imiz çok çalışıyor. 
Bu coğrafi işaretli ürünlerinizi AB tescilli hale 
getirmek lazımdır. Bakınız AB’de tescilli ürü-
nümüz sadece zeytin. Bugün Türkiye’deki 
ürün tescillerinin yaklaşık yüzde 60’ı benim 
oda ve borsalarıma ait. Türkiye’nin zengin-
liğine oda ve borsalar sahip çıkıyorlar. Siz 
de sahip çıkıyorsunuz ama bunu Avrupa’ya 
teşhir etmemiz lazım. İşte yedi tane bizim 
yöresel ürünümüz şu anda tescilli vaziyette. 
İnşallah bu kapsamda da ben söz veriyo-
rum; eğer Avrupa Birliği’ne müracaat eder-
seniz bizim Brüksel’deki ofisimizde destek 
olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“Gelecek artık e-ticarette”
Pandemi döneminde e-ticaretin öne 

çıktığını da kaydeden TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu Balıkesirli iş insanlarına di-
jitalleşmeden korkmamaları tavsiyesinde 
bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Bu kapsamda bir 
şeyi de unutmamak lazım, pandemi bize 
bir şey öğretti e-ticaret. Bu coğrafi işaret-
li ürünlerin ve diğer ticaretimizin yavaş 
yavaş e-ticarete kaydığını atlamamamız 
lazım. Gelecek e-ticarette. Bunu özellikle 
vurgulamak istiyorum. Geçmişte şehirleri 
ziyaret ettiğim zaman ulusal marketlerden 

şikayet gelirdi. Şimdi ulusal marketler e-ti-
caret sitelerinden şikayet ediyorlar. Onun 
için sizden ricam; e-ticareti özellikle bizim 
ıskalamamamız lazım. Çok açık söyleyeyim 
e-ticaret müthiş bir kolaylık. Benim Balı-
kesir’den ürününü alıp Venezüella’ya veya 
Brezilya’nın bilmem ne köyüne tanıtmamın 
artık gereği yok. O ürünü sayfana koy bir 
saniye sonra Brezilya’nın bilmem ne köyüne 
satabilme potansiyeline ulaştırabilme şansı 
var. Onun için her türlü işimizi artık bu yön-
de yapmalıyız. Diyorlar ya artık dijitalleşme 
diye. Dijitalleşmeden kesinlikle korkma-
yın. Herkes işini dijitalleştirerek yapamazsa 
bisikletin pedalına basamama gibi olur 
ve düşeriz. Onun için kim ne iş yapıyorsa 
muhakkak dijitalleşmelidir. Bu kapsamda 
da e-ticaret çok önemelidir” dedi.

“Tarım ve hayvancılık 
dünyanın geleceği”

Tarım ve hayvancılığın dünyanın gele-
ceği olduğunun altını çizen TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir’in coğrafyası-
nın tarım ve hayvancılığa elverişli olmasının 
iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Hisarcıklıoğlu, "Ben yıllardır söylüyorum 
ama çok kaile alınmıyor tarım ve hayvan-
cılık dünyanın geleceği diyoruz. Tarım ve 
hayvancılık dünyanın en büyük sektörü ola-
cak. Bunu da pandemide gördük. Herkes 
içine kapandı. İhracatçı olan bilfiil ülkeler 
ihracata kısıtlama getirdiler. Allah da bize 
müthiş bir coğrafya vermiş, ekilebilir arazi 
büyüklüğü açısından dünya yedincisiyiz. 
Sadece 84 milyon insanı beslemek değil, 
dünyayı besleme potansiyelimiz var. Ama 
bunun da çok kıymetini bilemedik. Bunun 
haricinde bu fırsatı da herkesin yakalama-
sı lazım. Özel sektör için de söylüyorum 
tarım ve hayvancılık geleceğin en önemli 
sektörlerinden olacak. Balıkesir özelinde 
sizin elinizde müthiş bir coğrafya var, bun-
dan faydalanmanız lazım. Bütün dünyada 
bütün tedarik zincirlerinin kopmasından 
dolayı hammadde fiyatları arttı. Bu sanayi 
de de arttı, tarımda da arttı. Aynı zamanda 
kısıtlamalardan dolayı ülkeler hammaddeyi 
vermiyorum dedi. Vermeyince dünyayı 
besleyen ülkeler satmıyorum deyince ne 
olur? Fiyatlar da otomatikman yukarı çıkar. 
Bunu da biz kendi içimizde enflasyon bas-
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kısını üzerimizde hissediyoruz ve üretimde, 
sanayide birçok hammaddeyi bulamıyoruz. 
Sanayicilerimizi odalar birliği nezdinde bir 
araya getiriyoruz ama sac, demir, MDF, plas-
tik gibi bir sürü sıkıntımız var. Hammadde 
bulamıyoruz. Talep var ama hammadde 
bulamadık veya hammadde fiyatları yük-
seliyor” diye konuştu.

“İhracat rekoru bekliyoruz”
Pandemi döneminde ihracat yapan 

firmaların kazançlı çıktığını belirten TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki 
dönem ihracatta rekor beklendiğini sözle-
rine ekledi. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: 
“Özellikle bu pandemide kazananlar, kay-
bedenler oldu. Etkilenmeyenler içinde bak-
tığımız zaman ihracat yapan sanayi sektörü 
var. Allah’a çok şükür sanayicilerimizin yüzü 
gülüyor. Birçok şehire gittiğim zaman ben 
billboardlarda OSB’lere düz işçi aranıyor 
ilanları görüyorum. Bırakınız nitelikli işçiyi 
düz işçi bulamıyor sanayici. Odalar Birliği 
olarak neredeyse pandemi sürecinde her ay 
anket yaptık. Ankete katılanların yüzde 26’sı 
işlerinin iyi olduğunu söylüyor. Sanayicilere 
bakıyorum bugün ihracatımız inşallah tarihi 
rekora gidiyor. Bu yılın sonunda göreceğiz 
eşit değer 200 milyar dolar aşacağız ve 
inanın bu hızla gidersek 210 milyar doların 
üzerine çıkacağız. Peki, neden kaynaklandı 
bu? Tedarik zincirleri bozuldu, konteyner 
bulamıyoruz diye bize şikayet ediyorlar. 
Ama yanınızdaki Pazar konteyner bulama-

yıp var ama satamayanların yerini biz aldık. 
Çünkü pazarın dibindeyiz biz şu anda ve bu 
müthiş bir avantaj. Pazara girdik mi bir daha 
zor çıkarız. Ama pazara girmek adına dünya 
tedarik zincirinde sıkıntının avantajını bizim 
kullanmamız lazım. Dezavantajları da var 
mı var. Ben buradan sanayici kardeşlerime 
söylüyorum; müthiş avantajımız var. Çin’e 
karşı, diğer ülkelere karşı Avrupa Pazarı 
müthiş bir Pazar, ABD’den sonra dünyanın 
ikinci büyük pazarıdır. Bu Pazar için sizden 
ricam ne olur yoğun çaba sarf edin. Pazara 
girdik mi bir daha alışkanlık gereği tedarikte 
kopma olmadı mı insanlar fiyattan önce 
zincirin halkasının kopmamasına bakıyor. 
Bu aslında çok büyük bir imkandır. Bunu iyi 
değerlendirin.”

“Enflasyon yüksekse bunun 
kazancının az olacağı bilinmeli”

İş dünyasının en büyük sıkıntılarından 
birisi olan döviz kurlarındaki dalgalanmayla 
ilgili düşüncelerini de iş insanlarıyla paylaşan 
Rifat Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bu-
lundu: “Sıkıntılarımız var mı var. Bu sıkıntılar 
nedir? İşte döviz kurlarındaki dalgalanma. 
İşte sanayicimizin en büyük en büyük bek-
lentisi istikrardır. Fiyat istikrarı dediğimiz de 
bunlardan bir tanesidir. Dövizin şu andaki 
belki ihracatımıza etkisi oldu mu? Pozitif 
etkisi oldu. Ama artık istikrarın olması lazım 
ki önümüzü görebilmemiz lazım. Yatırım 
için, hammadde için fiyat ayarlamalarını 
yapabilmemiz için üç ay sonra dolar ve avro 
kurunun ne olacağını iş adamı olarak bilmek 
isteriz, önümüzü görmek isteriz. Bir de bizi 
en çok etkileyen enflasyondaki artış. Bu tabi 
doların bu kadar fiyatının artması, TL’nin 
değer kaybı enflasyona da etki yaratıyor. Enf-
lasyona etki yaratında faize de etki yaratıyor. 
Bugün hepimiz yüksek faizden şikayetçiyiz. 
Onun için istikrar, enflasyon çok önemli. Dö-
viz kurlarındaki standart artış çok önemlidir. 
Finansman için bankalar artık kapı kapı gez-
meye başladı. Allah razı olsun pandemide 
kamu bankaları bizim sıkıntımızı giderdi ama 
şu anda özel bankalar piyasada kredi verelim 
diye geziyorlar. Bu avantaj ama faiz oranları 
çok yüksek. İşte yüzde 22-23-24 oranlardan 
bahsediliyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz 
birkaç sektörün haricinde kullandığın parayı 
ödeyebilmen için yüzde 22-23 kazanacaksın 
ki krediyi ödeyebilesin. Krediyi ödeyebilmek 
için en az yüzde 22 kazanman lazım. Bu da 
çok yüksek, onun için enflasyonun inmesi 

lazım. Enflasyonla mücadeleyi hepimizin 
istiyor olması lazım. Kesinlikle enflasyonun 
düşmesi lazımdır. Enflasyon yüksekse bunun 
kazancı çok az olur. En büyük zararı da büyük 
kitle olarak iş dünyası ve halkımız görür. Enf-
lasyon düşecek ki faizler düşsün.”

“Çevre konusunda vebal altındayız”
İş dünyasının çevreye ihanet etme gibi 

bir lüksü bulunmadığının altını da çizen 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Marmara 
Denizi’nde yaşanan kirlilik hakkında da açık-
lamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, müsilajla 
ilgili şunları dile getirdi: “Biz bir emanet dün-
yadayız, bize babalarımız, onlara da babala-
rı emanet etti. Biz de emanet aldıklarımızı 
bizden sonrakilere bırakacağız. Allah öyle 
bir coğrafya yaratmış ki eğer emanete iha-
net edersen toprağın altında öylece kalıyor. 
İhanet etme gibi bir lüksümüz yok, bir kere 
kendimiz için yok. Belki ufacık bir kazancımız 
oluyor ama o toprakta biz yaşıyoruz. Kaçacak 
yerimiz yok, onun için başta biz sanayiciler 
ve 84 milyon için artık çevre olmazsa ol-
maz haline geldi. Vebal altındayız, hiç kimse 
öbür tarafa para götüremiyor, hepimiz aynı 
hocanın kayığına binip gidiyoruz. Marma-
ra Denizi bize gösteriyor, ihanet ediyorsu-
nuz diyor. Ergene bize gösteriyor, ihanet 
ediyorsunuz diyor. Onun için sizden ricam 
hepimiz çevreye doğaya artık destek olmak 
durumundayız, kendimiz için de olmalıyız. 
Şimdi Marmara Denizi'nde zehir olup olma-
dığı konuşuluyor. O salyanın ortasında yüz 
hadi bakalım, o salyada yakalanmış balığı 
ye hadi bakalım. Güvenebilecek misin? O 
yiyeceğiniz balığa dikkat edin, yaşaması la-
zım. Dünkü toplantıda sizler adına Bakan 
beye dedim ki devletimizin alacağı her tür-
lü sert tedbire rağmen ne olursa olsun biz 
uyacağımıza söz veriyoruz. Bu duruma karşı 
yapılacak ne varsa desteklemeye hazırız de-
dik. Avrupa Birliği bizim için büyük bir pazar, 
ihracatımızın yüzde 50'sini yapıyoruz. Şimdi 
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Sözleşmesi 
istiyor. Eğer karbon salınımı bırakıyorsan 
Bulgaristan, Yunanistan girerken veya Ro-Ro 
ile gönderdiysen İtalya sınırından girerken 
sana dur diyeceğim diyor. Karbon vergisi 
öde ondan sonra gir diyeceğim diyor. Bu 
durum bizim rekabet gücümüzü tersine 
etkiler. Dünya artık sıfır karbon salınımına 
doğru gidiyor, eğer Avrupa Birliği'ne ihracat 
yapmak istiyorsak yeşil dönüşüme hepimizin 
fikren ve zikren hazır olmamız lazım.”
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Türkiye Odalar 
ve Borsalar 

Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 
Mustafakemalpaşa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Tekin Uzkınay ile 
beraberindeki 
heyeti kabul etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Mustafakemalpaşa 
TSO’dan
ziyaret

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tavşanlı TSO’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tavşanlı 

Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek 
meclis üyeleri ile biraraya geldi. Toplantıda, 
Tavşanlı'nın ekonomisi ve üyelerin sıkın-
tıları istişare edildi. Hisarcıklıoğlu, yaptığı 
konuşmada Tavşanlı ve Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Davut Efe ile yönetiminden 
övgüyle bahsederek şunları söyledi: “Tav-
şanlı Kütahya'nın en büyük ilçelerinden 
birisi ve önemli bir ilçemiz. Allah sizlere 
müthiş bir coğrafya vermiş bunu inkar et-
mek mümkün değil. Bir taraftan kaplıca, bir 
taraftan linyit kömürü, bir taraftan elimde 
avucumda olan leblebi ki onun da coğrafi 
işaretini aldınız. İnşallah bundan sonraki 
hedef leblebiyi Avrupa'da tescil etmek. 
Buradaki sanayiciyi buraya getirmek için 

nitelikli elemanlar lazım. Adamlar ara ela-
man ister, işi bilen adam ister. Düz adam 
her yerde var ama mühendis her yerden 
gelir ama nitelikli elaman gelmez. Buradaki 
kardeşlerimizin nitelikli elamana kavuşması 
için Meslek liselerine sahip çıkmak gerekir.”

“İhracata dayalı sanayi yapısı 
karın artması anlamına geliyor”

Aşılama çalışmalarına da dikkat çeken 
Başkan Hisarcıklıoğlu, "Aşılama çalışmaları 
başladı ve hızla ilerliyor. Yanımızda çalışan 
arkadaşlarımız müracaat ettikleri zaman 
aşılanıyor. Dün akşam da BAĞKUR'lular ola-
rak bizler de istiyoruz denildi. Neyse onu 
da ilettik inşallah onlar da girer. Bu aşılama 
işleri bittikten sonra inşallah eski halimize 
normal düzenimize geçeceğiz. Fakat bura-

da hizmetler sektörü, küçük ticaret erbabı, 
sıkıntı çekti mi? Çekti. Turizm sıkıntıda kaldı 
mı kaldı. Sanayici ihracata dayalı ise karlı 
çıkanlardan oldu. Gıdaya dayalı sanayi ve 
gıda tedarikçiliği yapan arkadaşlarımız bu 
pandemi döneminde sıkıntı görmediler. 
Onun dışında tarım başta olmak üzere hiz-
met sektöründeki kardeşlerimiz, küçük tüc-
carlarımız bu işte zarar gördü. Artık devleti-
mize şunu diyoruz, bu işte zarar görenlere 
kredi değil de hibe desteği verilsin ki en 
azından kredileri ödeyebilecek durumu-
muz yok. Ama para kazanırsak öderiz. Özel-
likle zarar görenler için söylüyorum. Onun 
dışında işi iyi olanlar için bir talebimiz yok. 
TOBB olarak geçen seneki gibi devletimizin 
bize müsaade ettiği ölçüde nefes kredisi 
olarak verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.
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“YÖREX ile yerelde coğrafi 
işaretli ürün süreci tetiklendi”

M oderatörlüğünü Gürsel Cin-
göz’ün yaptığı, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sa-

nayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, 
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gür-
soy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep 
Bağlamış, Kayseri Tarım Orman Müdürü 
Mustafa Şahin ve Orta Anadolu Kalkınma 
Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin 
Kilci konuk olarak katıldığı programda Kay-
seri’nin yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri 
konuşuldu.

12 bin yıllık tarihin peşinde 
binlerce çeşit ürünün izinde… 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 12 bin 
yıllık geçmişe sahip Anadolu’nun binlerce 
yöresel ürüne ev sahipliği yaptığını belirtir-
ken, “Bu değerlerimizi tanıtıp pazarlayamaz, 
ekonomiye kazandıramazsak hiçbir kıymeti 
yok” dedi. Dünyada artık yerel ve doğal ürün-
lerin tercih edildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
“Tüketici coğrafi işaretli ürünlere daha fazla 
para ödüyor. Coğrafi işaretli ürün demek 

şehrin zenginleşmesi demek” diye konuştu.
İtalya’nın Fransa’nın bir peynir çeşit-

lerinden yılda 1 milyar dolar kazandığını, 
ülkemizde ise her köyde farklı bir peynir 
çeşidi varken bunun ekonomik değerinin 
istenen düzeyde olmadığını anlatan Hi-
sarcıklıoğlu, “Müthiş bir peynir kültürümüz 
var ama hiçbirimiz bunun farkında değiliz. 
Bunu markalaştıramazsak, büyütemezsek 1 
milyar dolarları kaybederiz” dedi.

  
“YÖREX, yerel dinamiklerin 
harekete geçmesini sağladı”

Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in cesaret 
gerektiren bir girişim olduğunu, Antalya’nın 
bu işe sahip çıkarak Anadolu’nun binlerce 
yıllık birikimini Antalya’da buluşturduğunu 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “2010 yılında 42 
ilin katılımıyla yapılan YÖREX, 2019 yılında 
81 ilin yöresel ürünlerinin katılımıyla yapıldı. 
Coğrafi işaretli ürün sayımız tüm dünyayı 
kıskandıracak noktada. YÖREX yerelde coğ-
rafi işaretli ürün sürecini tetikledi. Pandemi 
nedeniyle geçen yıl YÖREX’e ara vermiştik, 

inşallah bu yıl kaldığımız yerden devam 
edeceğiz” diye konuştu.

 
“Oda ve borsalar coğrafi
işaretin öncüsü oldu”

TOBB olarak yerel kalkınmaya destek 
olduklarını, yöresel ürünlerin katma değe-
rini, ticari değerini artırmak için çalıştıklarını 
anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle devam 
etti: “Yerel ürünlerin ülke çapında pazar-
lanmasına yardımcı oluyoruz. Çok sayıda 
coğrafi işaretli ürünün market raflarında 
satılmasını sağlıyoruz. Yerel ve milli ürün-
leri açığa çıkarılması, tanıtılması ve marka-
laştırmasında odalarımız ve borsalarımız 
üreticiye destek oluyor, olacaktır. Oda ve 
borsalarımızın çabaları sayesinde bugün 
tescile sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. 
TOBB olarak buna rehberlik ediyoruz.” 

Türkiye’de 7 yöresel ürünün AB’de tes-
cillendiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, 16 
ürünün başvurusunun yapıldığını, süreci 
yine TOBB olarak takip ettiklerini söyledi. 
Ci’li ürünlerin e-ticaret kapsamında satıl-
masıyla ilgili çalışma başlattıklarını bildiren 
Hisarcıklıoğlu, “Pandemi öncesine göre 
e-ticaret sitelerinin büyüme hızı yüzde 100 
oldu. Toplam ticarette e-ticaretin payı yüz-
de 17’lerde, yüzde 20’ye yaklaştı. İnşallah 
bunu değerlendireceğiz” değerlendirme-
sini yaptı.

Başkanlar Kayseri’nin 
yöresel ürünlerini anlattı 

Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimit-
çi, Kayseri’nin birçok yöresel ürüne ev sa-
hipliği yaptığını belirterek, yöresel ürünlerin 
ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını 
kaydetti. Büyüksimitçi, “YÖREX önemli bir 
fuar. Ali Başkan yıllardır bu işe kafa yorarak 
inanılmaz gayret sarf ediyor. Çandır Baş-
kan’ın enerjisi muhteşem” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer 
Gürsoy, 6 bin yıllık tarihi geçmişe sahip 
Kayseri’nin geniş bir gıda ve mutfak kültü-
rüne sahip olduğunu belirtirken, “Bir çok 
medeniyet Kayseri’de iz bırakmış. Yöresel 
ürünlerimizin zenginliğinin kaynağı bu-
dur” dedi. Kayseri’nin pastırması, sucuğu, 
mantısı başta olmak üzere 16 ürünün coğ-
rafi işaret aldığını belirten Gürsoy, Kayseri 
yağlaması, katmer, tandır böreği gibi bir 
çok ürün için de coğrafi işaret başvurusu 
bulunduğunu anlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım 
ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Sizin Oraların 
Nesi Meşhur?-Kayseri” programına katıldı. Burada konuşan 
Hisarcıklıoğlu, YÖREX etkinlikleri sayesinde yerelde coğrafi 
ürün sürecinin tetiklendiğine vurgu yaptı. 



45EKONOMİK FORUM

“Evliya Çelebi’nin anlatımına 
göre 17’nci Yüzyıldan beri 
Kayseri’de pastırma imalatı var”

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep 
Bağlamış, Evliya Çelebi’nin anlatımına göre 
Kayseri’de 17’nci Yüzyılda pastırma imala-
tının bulunduğunu anımsatarak, Erciyes 
dağının rüzgarıyla lezzetlenen pastırmanın 
kentin en önemli yöresel ürünü olduğunu 
kaydetti. Pastırmanın yüzde 65’inin, su-
cuğun yüzde 35’ini Kayseri’nin ürettiğini 
söyleyen Bağlamış, Borsa olarak yöresel 
ürünlere sahip çıkmak için yaptıkları çalış-
maları anlattı.

 
“Kırmızı et üssü Kayseri”

Kayseri Tarım Orman Müdürü Mustafa 
Şahin ise Kayseri’nin sanayi şehri olmakla 
birlikte önemli bir tarım kenti olduğunu 
vurguladı. “Kırmızı et üssüyüz” diyen Şahin, 
sucuk, pastırma et ve et ürünleriyle büyük 
ticaret hacmine sahip olan Kayseri’nin yöre-

sel ürün zengini bir kent olduğunu anlattı.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri Ahmet Emin Kilci, ajans olarak 
yöresel ürünlerin kaybolmaması ve ticarete 
kazandırılması için yaptıkları çalışmalara 

değindi. Birçok ürünün coğrafi işaret alabil-
mesi için mali destek programları düzenle-
diklerini kaydeden Kilci, “Yöresel ürünlerin 
ekonomiye kazandırılmasına öncülük edi-
yoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çevre 

ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un baş-
kanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe 
Çalışma Ofisi'nde yapılan Marmara Denizi 
Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 
toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara 
Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon 
Kurulu, ilk kez bir araya geldi.

Kimler katıldı?
 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun da 

katıldığı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda; Çevre ve Şehircilik Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Emin Birpınar, İçişleri Ba-
kan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sağlık Bakanı 
Yardımcısı Tolga Tolunay, Sanayi ve Teknolo-
ji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Tarım 
ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim 

Dursun, TDK Komutanlığı Seyir, Hidrografi 
ve Oşinografi Daire Başkanı Deniz Albay 
Hakan Kuşlaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlika-
ya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bursa Valisi 
Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Hasan Şılda, 
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yalova Valisi 
Muammer Erol, Çanakkale Valisi İlhami Ak-
taş, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüka-
kın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-
nı Ekrem İmamoğlu, Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 
Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ge-
nel Sekreteri Ulaş Akhan, TÜBİTAK-MAM 
Başkanı Dr. Osman Okur, Türkiye Bilimler 
Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Barış Salihoğlu, İTÜ Su Bilimleri Fa-
kültesi Dekanı Melek İşinibilir Okyar, Orga-
nize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı 
Memiş Kütükçü, Türkiye Çevre Ajansı Baş-
kanı Eyyüp Karahan, İMEAK Deniz Ticaret 
Odası Başkanı Tamer Kıran ve ilgili kurum 
temsilcileri yer aldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen 
toplantıda müsilaj temizliğinde gelinen 
son durum değerlendirilerek, izlenecek yol 
haritası hakkında istişarede bulunuldu. 

Marmara Denizi Koruma Eylem 
Planı Koordinasyon Kurulu toplandı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Güler'i ziyaret ederek, 
Eskişehir Ticaret Odası Fuar Kongre 
Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı ve Türkiye'nin 

Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (TOGG) Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG 
Gemlik tesislerinin inşaat alanını 
ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. 
Hisarcıklıoğlu’na, TOGG Yönetim Kurulu 
üyeleri ile Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü 
Osman Arslan ve Vakıfbank Genel 
Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih eşlik etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Mescier ve Meclis 
Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz 
ile beraberlerindeki heyeti 
kabul etti.

Hisarcıklıoğlu, 
Eskişehir Ticaret 
Odası Başkanı 
Güler'i ziyaret etti

Hisarcıklıoğlu, 
TOGG Gemlik 
Tesisleri’nde 
inceleme yaptı

Karabük 
TSO heyeti 
istişarede 
bulundu
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Manavgat Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na seçilen 
Seydi Tahsin Güngör 
ve beraberindeki 
yönetim kurulu 
üyelerini kabul etti.

Hisarcıklıoğlu, Manavgat 
TSO heyetini kabul etti

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Alaplı Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Ocak, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık 
Yazıcı ve Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası 
Genel Sekreteri Taner Arslan’ı kabul etti.

Alaplı TSO 
Başkanı Ocak’tan 
Başkan 
Hisarcıklıoğlu’na 
ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve 

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Demirci ile bir araya geldi. Ziyarette Hisarcıklıoğlu, 
akreditasyon denetimini başarıyla tamamlayarak ‘5 yıldızlı 
Oda’ statüsü kazanan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’na 
plaketini verdi.

Ardahan Valisi Öner ve 
Ardahan TSO Başkanı 
Demirci ile görüşüldü

Devrek TSO Başkanı 
Hacıkulaoğlu TOBB’da

Türkiye Odalar 
ve Borsalar 

Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 
Devrek Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Haldun 
Hacıkulaoğlu’nu 
kabul etti.
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Nusaybin Ticaret Borsası'nda 
meclis üyeleri ile görüştü. 
Hisarcıklıoğlu görüşme 
sonrasında, Nusaybin Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı 
Abdulhakim Aytimur’a ait 
SafirMall Alışveriş Merkezi’nin 
açılış törenine katılarak 
kurdeleyi kesti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Nusay-

bin Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ede-
rek, meclis üyelerinin sorunlarını dinledi. 
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası ile Nusay-
bin Ticaret Borsası başkan ve yöneticilerinin 
Nusaybin için Ankara'da büyük uğraşları 
olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, “Nusay-
bin'in sorunlarına sahip çıkma noktasında 
ben şahidim. Nusaybin sanayicisinin dert-
lerini Ankara'ya aktarma konusunda bizzat 
gece gündüz her iki kardeşimiz de bizleri 
gece gündüz demeden arıyorlar. Biz de 
Hisarcıklıoğlu ziyaret etti imkânımız çerçe-
vesinde yardımcı oluyoruz” dedi.

Nusaybin Sınır kapısına değinen Hi-
sarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Nusaybin 
ekonomisini patlayacak bir iş yapmıştık. 
Burada gümrük kapısının temelini attık. 
Suriye'deki iç savaş maalesef bu kapıyı 
harekete geçiremedi. Eğer bu kapıyı ha-
rekete geçirebilseydik bugün Nusaybin 
ekonomisine katkısı üç, dört beş katı olur-
du. Şimdi burası bir iç gümrük olarak kulla-
nılıyor. Ama Suriye'de çıkan iç savaş bunu 
engelledi. Özellikle bir şey daha söylemek 
isterim, son günlerde ülkemiz yeniden 
kavga ve çatışma ortamını sürüklenmek 
isteniyor. Biz ticaret erbabı olarak, işadamı 
olarak kesinlikle bu işlerin dışındayız. Biz 

kesinlikle kardeşlikten yanayız, dostluk-
tan yanayız. Bizim bir talebimiz var o da 
huzur. Huzur olmadan ticaret olmaz, tica-
ret olmadan refah olmaz. Refahın olması 
için ticaret lazım ticaretin olması için de 
huzur lazım. Özellikle kimsenin fitresini 
düşmeyiz. Biz 365 oda ve borsa olarak 
hepimiz tek yumruk, hepimiz aynı nok-
tadayız. Bütün meselemiz ülkemizin ve 
şehrimizi ekonomisini kalkındırmaktır. Ne 
olur kimse kimseye ötekileştirmesin. Etnik 
kökeninden dolayı mezhebinden, dinin-
den, inancından, siyasi görüşünden dolayı 
kimseyi dışlamayın. Biz biriz, kardeşiz, birlik 
birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır.”

Hisarcıklıoğlu, 
Nusaybin TB'de

Nusaybin 
TSO 
ziyareti



49EKONOMİK FORUM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı 

Erdoğan Özegen ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. 

Hisarcıklıoğlu, KGF 
Yönetimini kabul etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı İsmail Şapçı’yı kabul etti.

Keşan TSO Başkanı Şapçı’dan 
Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Kumluca 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Murat Hüdavendigar 
Günay, Kumluca Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Durdaş ve 
beraberlerindeki heyet ile 
görüştü.

Kumluca TSO ve TB heyetinden Başkan Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Salihli Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy’u kabul etti.

Salihli TB Başkanı Aksoy
Hisarcıklıoğlu ile görüştü
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa 
Ağdemir ve Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Özden Çakır ile beraberlerindeki heyet ile bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı 

Ali Ata Kavame ve Meclis üyelerini kabul etti. Ziyarette, moda, 
grafik ve endüstriyel tasarım, tiyatro, müzik, reklam, fotoğraf, 
sinema ve dijital oyun sektörü paydaşlarına kadar geniş bir 
alanı kapsayan sektörün sorunları ele alındı.

Türkiye Kreatif Endüstriler 
Meclisi'nden Başkana ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 

Başkanı Erdal Eren ile biraraya geldi.

TMB Başkanı Eren’den 
Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Hisarcıklıoğlu, Orhangazi ve Gemlik heyeti ile görüştü
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Halil Peltek ile Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’yı makamında kabul etti.

Şanlıurfa TSO ve TB  
başkanlarından ziyaret

Hisarcıklıoğlu, TEPAV 
Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Yönetim 
Kurulu Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. 

Toplantıya, TEPAV Yönetim Kurulu Üyeleri Cemil Çiçek, Faik 
Yavuz, M. Arif Parmaksız, Ender Yorgancılar, Şadan Eren ve 
Halim Mete iştirak etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Simav 

Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek 
meclis üyeleri ile biraraya geldi.

Simav’daki sanayi yatırımlarıyla ilgili 
bilgiler alan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
ülke kalkınmasında emeği olan esnafların 
her zaman yanında olduklarını belirtti.

Toplantıya, Simav Kaymakamı Türker 
Çağatay Halim, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Suat Selim Kandemir, Simav 
Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, 
Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu ile meclis 
üyeleri katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ile Ceyhan 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can'ı kabul etti.

Zeki Kıvanç ve Şeref Can’dan 
Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Hisarcıklıoğlu Simav TSO’da
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, vefat 

eden Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan 
Yardımcısı Ali Rıza Güneş için Gediz Ticaret 
ve Sanayi Odası’na taziye ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette, Hisarcıklıoğlu meclis 
üyeleri ile de sohbet etti.

Hisarcıklıoğlu'ndan 
Gediz TSO’ya taziye 
ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, oğlu Azad İzzettin Dündar’ı kaybeden 

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mahmut 
Dündar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra meclis üyeleriyle, yaşanan sıkıntılar üzerine 
görüş alışverişinde bulunan Hisarcıklıoğlu, üyelerin sorun ve 
önerilerini dinledi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada da Kızıltepe’ye 24 derslikli 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapacaklarını bildirdi.

Kızıltepe TSO Başkanı Dündar’a taziye ziyareti 
ve meclis üyeleri ile istişare

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Mehmet Ali Tutaşı’nın ablası Fatma Hitay, Meclis üyeleri Mehmet 
Yener Ensari ve Cebrail Sime’nin vefatları nedeniyle taziye 
ziyaretinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu'ndan, Mardin 
TSO'ya taziye ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Mardin Valisi Mahmut 

Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Vali 
Demirtaş'a TOBB tarafından bastırılan Dede Korkut 
Kitabı hediye etti.

Hisarcıklıoğlu’ndan 
Mardin Valisi Demirtaş’a 
ziyaret
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Türkiye Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, geçen ay eşi Halime Gülte-
kin’i kaybeden Kütahya Ticaret Borsası 
(KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati 
Gültekin’e taziye ziyaretinde bulundu. 
KÜTBO Meclis Üyeleriyle de bir araya 
gelen Hisarcıklıoğlu, borsa tarafından 

yapılan çalışmalar ve projeler hakkında 
bilgiler aldı.

KÜTBO Başkanı Necati Gültekin Kü-
tahya Çavdarhisar ilçesinde bulunan 
Dünyanın İlk Borsası ile ilgili projeleri ve 
Borsa tarafından yürütülen coğrafi işaret 
çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında 
bulundu. Başkan Gültekin Borsa tara-

fından Kütahya Vişnesi, Köpük Helvası, 
Paşa Helvası, Kütahya Bitli Helva, Kü-
tahya Kızılcık Tarhanası, Kütahya Cimcik 
Aşının ardından Kütahya Pazarlar Kirazı 
için de coğrafi işaret belgesi alındığını 
ifade etti.  

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ikram 
edilen Coğrafi İşaret Tescilli Kütahya 
Pazarlar Kirazı’ndan övgüyle bahsetti. 
Hisarcıklıoğlu, Kütahya Ticaret Borsası 
tarafından Coğrafi İşaret tescili yaptırılan 
Kütahya Pazarlar Kirazı’nın tat ve aroma-
sının zenginliği yanı sıra meyve iriliği ile 
öne çıktığını belirterek tescili sonuna 
kadar hak ettiğini söyledi. Yapılan coğrafi 
işaret çalışmalarından dolayı da KÜTBO 
Başkanı Necati Gültekin’i tebrik etti. Zi-
yarete TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Suat 
Selim Kandemir de eşlik etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Kütahya Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nı (KÜTSO) ziyaret ederek, meclis 
üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede, 
pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar 
ele alındı. Hisarcıklıoğlu'na TOBB Yö-
netim Kurulu Üyeleri Ömer Zeydan 
ile Suat Selim Kandemir de eşlik etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, pandemi sürecine rağmen, sana-
yinin büyüme kaydettiğini, ihracatın 
arttığını, bu sene ihracatın 200 mil-
yar doları aşmasının öngörüldüğünü 
söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın  
(European Green Deal) iklim değişik-
liğiyle mücadele, sera gazı emisyon-

larının azaltılması, yenilenebilir enerji 
kullanımı gibi başlıklarıyla Türkiye için 
oldukça stratejik bir konu olduğuna 
işaret eden Hisarcıklıoğlu, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı kapsamında işletmelerin, 
özellikle sanayinin, bu hususları karşı-
layacak şekilde üretime yönelmeleri 
gerektiğini vurguladı. 

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmet Özotraç da üyelerin yaşadığı 
ekonomik sıkıntılar, pandemi sebebiy-
le karşılaştıkları sorunlar, kısa çalışma 
ödeneği, nefes kredisi ve KGF işlemleri 
gibi finansman kaynaklarına ilişkin 
hususlarda, TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu’na bilgi sunarak, talepleri iletti 
ve destek istedi.

Hisarcıklıoğlu, Kütahya TSO 
Meclis üyeleri ile görüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kızıltepe 

Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek meclis 
üyeleri ile bir araya geldi.

Görüşmede, pandemi sürecinde yaşanan 
sıkıntılar istişare edilirken, Kızıltepe Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şahin, Hububat Elektronik Satış Salonu ile 
Gıda Analiz Merkezi projesini tanıttı. 

Hisarcıklıoğlu, 
Kızıltepe TB’yi 
ziyaret etti

Kütahya Ticaret Borsası Başkanı 
Necati Gültekin'e taziye ziyareti
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“Tataristan’la, daha fazla ticaret
ve iş birliği yapmak istiyoruz”

T OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye ile Rusya Federasyonu ara-
sındaki ilişkilerin gelişmesine önem 

verdiklerini belirterek, “İkili ekonomik ve 
ticari ilişkiler, Rusya Federasyonu ile ilişkile-
rimizin itici gücünü oluşturmalıdır. Rusya, 
Türkiye’nin en önemli dış ticari ortakla-
rından biridir. İş insanlarımız uzun süredir 
Rusya Federasyonunda aktiftir. Ayrıca ba-
şarılı ortaklıklar da tesis ettiler. Bunun so-
nucu olarak, tüm dünyayı sarsan Kovid 19 
pandemisine rağmen, 2020 yılında Rusya 

ile ticaret hacmimiz 22 milyar dolar olarak 
gerçekleşti” dedi.

100 milyar dolarlık hedef
Asıl hedeflerinin iki ülkenin ticaret hac-

minin 100 milyar dolara ulaşması olduğuna 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, ticaret, enerji, 
müteahhitlik, yatırım ve turizm alanlarında 
işbirliğinin, bu hedefe ulaşmada yardımcı 
olacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, COVID 
salgının getirdiği kısıtlamalar öncesinde 
Türkiye’nin, Rusya vatandaşlarının en çok 

tercih ettiği tatil destinasyonu olduğunu, 
bu hafta uçuşların başlamasıyla birlikte,  
Rusya’dan birçok misafiri ağırlamaya devam 
edeceklerini ifade etti.   

Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliği-
nin genişlemesinin, Tataristan’la ilişkilerin 
gelişmesine de büyük katkı sağladığına 
vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Tataristan 
Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nun eko-
nomik açıdan en gelişmiş, en zengin ve 
refah seviyesi en yüksek bölgelerinden 
biri. Kazan şehri, zenginlik, kültür ve bilimi 
bünyesinde barındıran, çok müstesna bir 
şehir. Kazan Üniversitesi, 200 seneyi aşan, 
köklü bir geçmişe sahip, Rusya’nın en eski 
3 üniversitesinden biri. Tolstoy ve Lenin 
gibi, pek çok ünlü isim, buranın mezunu 
ya da burada okumuş. Öte yandan, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve gelişme-
sinde, Tataristan kökenli pek çok önemli 
isim bulunur; Yusuf Akçura, Sadri Maksudi, 

Türkiye-Tataristan İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde, Tataristan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov ve TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan 
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Tataristan’la daha fazla 
iş birliği ve ticaret yapmak istiyoruz” dedi. 

TOBB ULUSLARARASI
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İsmail Gaspıralı gibi. Ayrıca Türkiye’nin en 
önemli tarihçileri de tatar kökenlidir; İlber 
Ortaylı ve Kemal Karpat gibi.Ünlü Tatar Şair 
Gabdulla Tukay, Türkiye’de çok tanınır ve 
sevilir. Onun anısına hem İstanbul hem 
de Ankara’da şehir merkezinde heykeli ve 
isminin verildiği bir cadde ve park vardır. 
Hatta İstanbul’dakinin açılışında, 2012’de, 
Sayın Cumhurbaşkanı bulunarak, bizleri 
onurlandırmıştır” şeklinde konuştu.

“Kazan ve İstanbul kardeştir”
Kazan ve İstanbul’un, kardeş şehirler 

ilan edildiğini anımsatan TOBB Başkanı, 
Tataristan ile olan ikili ilişkilerin, güçlü tarihi 
ve iktisadi geçmişe dayandığını söyledi. 
Tataristan’la, daha fazla ticaret ve işbirliği 
yapmak istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Tataristan, firmalarımız için önemli yatırım 
merkezidir. Moskova’dan sonra Tataristan 
Cumhuriyeti Rusya’da Türk firmalarının en 
fazla yatırım ve ticaret yaptığı bölgedir. 
Toplam Türk yatırımları 2,5 milyar dolar 
civarındadır. Tataristan’da faaliyet gösteren 
yabancı sermayeli şirketler arasında, Türk 
firmaları ilk sırada yer alıyor. Bu, bize gurur 
ve mutluluk veriyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türk müteahhitlik firma-

ları tarafından 2021 yılı Mayıs sonu itibarıyla 
Rusya’da toplam 84 milyar dolar tutarında, 
2 bin 85 projeyi başarıyla gerçekleştirildi-
ğini, bu projelerden 2.5 milyar dolarının 
Tataristan’da olduğunu belirterek, “Büyük 
inşaat projelerinde firmalarımız hali hazırda 

faaliyetlerine devam ediyor. Önümüzdeki 
dönemde de yerel ortaklarla yeni projeleri 
gerçekleştirmeye talibiz. Başka bir deyişle, 
biz ticaret ve yatırım hacmini daha da ar-
tırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Her alanda ticaret imkanı var”
Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük ticari 

araç, beyaz eşya, tekstil ve tarımsal ürün 
üreticisi olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, 
şöyle devam etti: “Kovid pandemisine rağ-
men Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 1.8, 
bu sene ilk çeyrekte yüzde 7 büyümüştür. 
İhracatımız bu yıl ilk 5 ayda yüzde 38 artışla 
85 milyar dolara yükselmiştir. En büyük ihra-
catçı sektörümüz otomotivdir. 2020 yılında 
25 milyar dolar otomotiv ihracatı yapılmış-
tır. Türkiye’de üretilen otomobillerin yüzde 
80’i, beyaz eşyanın yüzde 70’i Avrupa’ya 
ihraç edilmektedir. Yurtdışı müteahhitlikte, 
dünyanın ilk 250 şirketinden 44’ü Türkiye 
kökenlidir. Turizm’de dünyanın ilk 10 des-
tinasyonu içindeyiz. Sağlık turizminde de 
hızla büyüyoruz. 2020 yılında 1 milyon 300 
bin yabancı hasta, sağlık hizmeti almak 
için Türkiye'yi tercih etti. Rehabilitasyon 
ve termal sağlık turizmi, büyük gelişme 
potansiyeline sahiptir. Daha fazla Rusya va-
tandaşının bu imkânlardan faydalanmasını 
umuyoruz.”

Başkan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Tata-
ristan arasında her alanda ticaret ve yatı-
rım yapma imkânı olduğunu belirterek, 
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“Özellikle enerji, petrokimya ve otomotiv 
sektöründe faaliyet gösteren büyük şirket-
lerin, Türkiye’deki yatırım imkânlarından 
faydalanabileceğini düşünüyoruz. Helal 
pazarına verdiğiniz önemin de farkındayız. 
Bu bağlamda, helal gıda alanında ortak 
projeler gerçekleştirebiliriz. Diğer muhte-
mel işbirliği alanımız ise elektronik ticaret. 
Rusya dünyanın en hızlı büyüyen e-ticaret 
ülkelerinden biridir. Türkiye ise e-ihracat 
konusunda deneyimli ve güvenilir bir or-
taktır. Türk markalarımızı Rusya pazarına 
e-ticaret yoluyla ulaştırmamız ikili ticareti-
mizi olumlu etkileyecektir. Kısacası biz, her 
alanda sizlerle birlikte işbirliği yapmaya 
hazırız” değerlendirmesini yaptı.

“En önemli partnerleriniz
arasında yer almaktan mutluyuz”

Türkiye Tataristan ikili ekonomik ilişkile-
rini değerlendiren Tataristan Cumhurbaşka-
nı Rustam Minnihanov da “Bugün Tataristan 
ve Türkiye İş Birliği Sözleşmesi faaliyette ve 
Kazan’da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolos-
luğu başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. 
Kazan’ın Türkiye’deki şehirlerle İstanbul, 
Ankara, Antalya ve Eskişehir ile kardeş şehir 
ilişkileri bulunuyor. Tataristan Cumhuriyeti, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli ekono-
mik partnerlerinden birisidir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Tata-

ristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Albert Karimov, 
Tataristan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları 
Sunumu yaptı. Toplantının sonunda TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Tataristan Cum-
hurbaşkanı Minnihanov’un şahitliğinde, 

Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Güriş İnşaat ve Mühendislik 
A.Ş. arasında yenilenebilir enerji kaynak-
larının geliştirilmesi alanındaki iş birli-
ğine dair anlaşma ve gizlilik sözleşmesi 
imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Rusya Federasyonu Tataristan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem 
Minnihanov ile Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti. 
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi 
ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) bulunduğu 
binaya giden Bakan Varank, Minnihanov 
ve beraberindeki heyeti, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve 
TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) 
Gürcan Karakaş ve TOGG Yönetim Kurulu 
Üyesi Kamilhan Süleyman Yazıcı karşıladı.

Karakaş'ın Türkiye'nin Otomobili 
ile ilgili sunum yapmasının ardından 
Minnihanov, otomobilin özelliklerini içeren 
simülasyon cihazını kullandı.

 Sonrasında Türkiye'nin Otomobili'ne 
binen Minnihanov, aracı inceledi. 
Minnihanov'a Varank, Karakaş ve 
Hisarcıklıoğlu da eşlik etti. İncelemenin 

ardından Minnihanov, Varank, Karakaş ve 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Otomobili'nin 
önünde fotoğraf çektirdi. Bakan Varank, 

konuk Cumhurbaşkanı Minnihanov'a 
Türkiye'nin Otomobili'nin çiziminin 
bulunduğu tabloyu hediye etti.

TOBB ULUSLARARASI

TATARİSTAN CUMHURBAŞKANI RUSTAM MİNNİHANOV, TOGG BİNASINI ZİYARET ETTİ
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T OBB Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, üniversite senatosu kararıyla, Caparov'a, fahri 
doktora diploması sunma kararı verildiğini aktararak, “Caparov, 

TOBB ETÜ Fahri Doktora unvanını kabul ederek, bizleri onurlandırdı. 
Yine Manas Üniversitesi tarafından da şahsıma, Fahri Doktora unvanı 
takdim edilmişti. Ben de bu unvanı gururla taşıyorum” diye konuştu.

“Kardeşlerimizin yanındayız”
Kırgızistan ve Türkiye'nin, kederi de sevinci de birlikte paylaşan, 

iki kardeş ülke olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 
Kırgızistan'ın bağımsızlığını destekleyerek, ülkeyi hemen tanıdığını 
hatırlattı. Caparov'un liderliğinde, Kırgızistan'ı daha güçlü ve müreffeh 
bir gelecek beklediğine inandıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Tür-
kiye iş dünyası olarak biz de Kırgızistanlı kardeşlerimize hep destek 
olacağız” dedi.

TOBB ETÜ'nün Türkiye'nin en çok tercih edilen üniversitelerinden 
biri olduğunu belirten Başkan Hisarcıklıoğlu, üniversitenin Türkiye'de 
bir ilki başlatarak uyguladığı Ortak Eğitim Programı’nın, sanayi-ü-
niversite iş birliğinde model haline geldiğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, 
genç girişimcilere, fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için fikri ve maddi 
imkanlar sunduklarını da söyledi.

 
“Kırgızistan'a en çok yatırım 
yapan ilk dört ülke arasındayız”

Konuşmasında iki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'da çeşitli sektörlerde 
500 civarında Türkiye sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti. 
Bu firmaların, 5 bini aşkın Kırgız vatandaşına istihdam sağladığını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye, Kırgızistan'a en 
çok yatırım yapan ilk dört ülke arasında yer alıyor. Müteahhitlerimiz 
bugüne kadar 75 projede 1 milyar dolar değerinde proje üstlendi. 
Bu projelerle firmalarımız Kırgızistan'ın kalkınma hamlesine destek 
verdi. Türkiye olarak firmalarımızın buradaki yatırımlarından şüphesiz 
ki daima gurur duyuyoruz. Gelecekte çok daha başarılı projelere imza 
atacağımıza inanıyorum. Ticaret hacmimiz şu an sadece yarım milyar 
dolar düzeyinde. İnanıyorum ki bizler bunu artıracağız ve belirlenen 
2 milyar dolar hedefine ulaşacağız. İki kardeş ülke el ele vererek, Kır-
gızistan ekonomisini daha çok büyüteceğiz."

 
“Enerji ve madende potansiyel”

Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'ın hidro-elektrik başta olmak üzere 
rüzgar, güneş ve jeotermal enerji üretimi için ciddi kaynaklara sahip 
olduğunu dile getirerek, ülkenin tekstil başta olmak üzere sahip ol-
duğu maden zenginliklerine uygun sanayileşme için ciddi potansiyeli 
bulunduğuna işaret etti. TOBB ile Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası 
(TSO) arasında da köklü ilişkiler bulunduğunu aktaran Hisacıklıoğlu, 
“İkili düzeydeki iş birliğinin kapsamını genişletmek ve içeriğini derin-
leştirmek üzere, Türk-Kırgız TSO'sunu kurduk. Türkiye’de ve Kırgızis-
tan'da işletmelerin, sıkıntılarını ve önerileri toplayıp, hükümetlerimize 
hızlı bir şekilde aktarmaya başladık. Böylece İkili ticaret ve yatırım 
ilişkilerine önemli katkılar sağladık” diye konuştu.

 
“Türkiye, yurt dışı müteahhitlikte 
küreselde iki, turizmde ilk altıda”

Kırgızistan'ın da kurucu olarak yer aldığı Türk TSO'sunu, altı devlet 
ama tek millet vizyonuyla hayata geçirdiklerinin altını çizen Hisarcık-
lıoğlu, Kırgızistan ve Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan iş dünyalarının güç birliği yaptığını söyledi. Hisarcıklıoğ-
lu, Kırgız TSO'sunun reform çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, 
Kırgızistan'da özel sektörü öne çıkaran, ekonomideki reformları da 
memnuniyetle takip etiklerini anlattı.

Güçlü bir Oda sisteminin, özel sektörün gelişimine büyük katkı 
sağladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 
"Özel sektörümüz ve girişimci insanlarımız sayesinde, bugün tekstil 
ve hazır giyim, otomotiv, beyaz eşya, gıda ve daha pek çok sanayi 
ürününde Avrupa'nın ana tedarikçileri arasında girmiş durumdayız. 
Yurt dışı müteahhitlikte dünyada 2, turizmde ilk 6 ülke arasında yer 
alıyoruz. Tüm bu alanlardaki ve 80'lerden itibaren başlayan iktisadi 
dönüşüm sürecindeki bilgi ve tecrübemizi Kırgızistanlı kardeşlerimizle 
paylaşmaya hazırız."

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır 
Caparov’a, TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen tören 
ile TOBB ETÜ Fahri Doktorası sunuldu. TOBB 
Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki 
diploma ve cübbe giyme töreninin ardından da 
Türk-Kırgız İş Forumu gerçekleştirildi.

Kırgız Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı 
Caparov’a TOBB ETÜ 
Fahri Doktorası sunuldu

TOBB ULUSLARARASI
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“Bizim kanımız ve tarihimiz bir”
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 

Kırgız halkı ve şahsı adına Hisarcıklıoğlu'na 
ve TOBB ETÜ'ye misafirperverliği, güzel kar-
şılaması ve fahri doktora unvanı için teşek-
kür ederek, bunun büyük bir gurur vesilesi 
olduğunu belirtti. “Biz Kırgızistan ile Türkiye 
arasında iş birliğinin güçlenmesini arzuluyo-
ruz ve bunun için elimizden gelen gayreti 
göstereceğimizi belirtmek istiyorum” diyen 
Caparov, Türkiye ile iş birliklerinin her alanda 
olduğunu ve bunların başında ise ekonomik 
iş birliği geldiğini kaydetti. Caparov, “Bizim 
kanımız ve tarihimiz bir. Biz Türk dili konuşan 
halklarız. Bunu özellikle büyük bir heyecanla 
belirtmek istiyorum” dedi.

“Yeni fırsatlar kapıda” 
Küreselleşme döneminde iki ülke arasında 

iş birliğinin güçleneceğine inançlarının tam 
olduğunu dile getiren Caparov, Türkiye'nin 
önde gelen şirketlerinin yöneticileri ile bir araya 
gelmenin Kırgız iş insanlarına büyük bir güven 

verdiğini düşündüğünü söyledi. Bugün düzen-
lenen Kırgız-Türk İş Forumu'nun her iki ülkenin 
iş insanlarına yeni fırsatlar doğuracağına inan-
dığını vurgulayan Caparov, “Kırgızistan'da çok 
sayıda Türk iş insanı var. Bizim kapımız Türklere 
her zaman açık. Yeni yatırımcıları daima kabul 
etmeye hazırız ve Türk iş insanlarına her türlü 
desteği vereceğiz” diye konuştu.

Ülkesinin ekonomisinin gelişmesi için 
Türklerin yatırımlarına, yeni teknolojilerine 
ve yeni yönetim sistemine ilgi gösterdiklerini 
belirten Caparov, yatımcılara gerekli koşulla-
rın oluşturulması için ülkesinde tüm şartların 
mevcut olduğunu söyledi. Caparov. Cumhur-
başkanlığı görevine başladığı günden itibaren 
iki önemli adım attıklarını, bunların yatırımcıları 
ve özel mülkiyeti koruma olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların ülkesine güveni artırmak 
için şeffaf olarak çalışmayı amaçladıklarını 
dile getiren Caparov, şunları söyledi: "Bu yıl 11 
Nisan'da yeni bir anayasa kabul ettik. Yeni ana-
yasa ile yatırımcıların faaliyetlerini güvence 
altına aldık. Talimatımla 'Yatırımcılar Bakanlığı' 

kuruldu. Cumhurbaşkanı olarak, ülkemize ya-
tırım yapmaya gelecek iş insanlarına güvence 
veriyorum. Değerli Türk iş insanlarını yatırım 
potansiyeli yüksek olan Kırgızistan ile Avrasya 
Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerine ihracat 
yapmaya davet ediyorum. Eminim ki Türk 
şirketleri ülkemizin potansiyelini kullanarak 
komşu ülkelerimizin pazarlarına mal ihraç 
edebilirler. Türk iş insanlarını Kırgızistan'ın 
yatırım potansiyelini tam kullanmaya davet 
ediyorum. Sizleri Issık Gölü'ne davet ediyoruz."

 
“10’uncu oturuma Türk iş 
insanlarını davet ediyorum"

Kırgız Cumhuriyeti Yatırımların Teşviki ve 
Korunması Bakanı Almambet Shykmamatov 
da Kırgızistan'a yatırımların artması için me-
kanizmaları oturtmaya çalıştıklarını belirte-
rek, “Türk yatırımcıların Kırgızistan'a gelmesi 
ve onların güvenliğini artırmak için her şeyi 
yapacağız, bürokrasiyi azaltacağız diye ko-
nuşmamız yeterli değildir. Dolayısıyla ben 9 
Temmuz'da Kırgızistan'da gerçekleşecek olan 
Kırgız-Türk Hükümetlerarası Komisyon'un 
10'uncu oturumuna tüm Türk iş insanlarını 
davet ediyorum” dedi.

 TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay 
da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un 
özgeçmişini okuyarak, kendisine üniversi-
te senatosu tarafından uluslararası ilişkiler 
alanında onursal doktora unvanı verilmesi-
nin oy birliğiyle kabul edildiğini ifade etti. 
Konuşmaların ardından Caparov'a diploma 
ve cübbe takdim edildi. Ardından Caparov'a 
onursal doktora verilmesinin hatırasına TOBB 
ETÜ ormanında video konferans eşliğinde 
ağaç dikimi gerçekleştirildi.

KAPADOKYA GEZİLDİ
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sadır Caparov ve 
beraberindeki heyetle 
dünyanın sayılı doğal, 
kültürel değerlerine sahip 
Kapadokya bölgesindeki 
tarihi ve turistik merkezleri 
ziyaret etti.
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Frankfurt 
Başkonsolosu Erdem Tunçer 
Başkanlığı’nda, girişimciler ve önde 

gelen Türk şirketlerin üst düzey 
yöneticileri ile bir araya geldi. Türkiye 
ve Almanya arasındaki ilişkilerin 
değerlendirildiği toplantıda 
Hisarcıklıoğlu, Almanya’da işçi olarak 

çalıştığı Erbacher-Kolb firmasını satın 
alan, Hanau Sanayi ve Ticaret Odası 
Başkan Yardımcılığı yapan Nevşehirli 
iş insanı Salih Taşdirek’i de ziyaret 
etti. 

Frankfurt’ta girişimciler ile görüşüldü 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri 

Müdürlüğü temsilcileri ve Moldova 
Büyükelçiliği ortaklığında düzenlenen 
toplantıda, Moldova Büyükelçisi 
Dimitri Croitor yapılabilecek işbirlikleri 
hakkında görüş alışverişinde 
bulundu. Toplantıda Moldova ve 
Türkiye arasında işbirliği imkânları 
bulunan potansiyel sektörlerin 
belirlenmesiyle, hâlihazırda yürütülen 
ortak toplantıların kapsamının 
genişletilmesi ve yeni işbirliği 
alanlarının oluşturulması konuları ele 
alındı. Sektör Meclisleri Müdürlüğü 
temsilcisi tarafından meclislerin 
amacı, işleyişi ve yapısı hakkında bir 
sunum yapıldı.

Sektör Meclisleri ile iş birliği masaya yatırıldı

TOBB ULUSLARARASI
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Başkan Hisarcıklıoğlu, 
EUROCHAMBRES 
Genel Kurulu’na katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun Başkan Vekilliğini yürüttüğü Avrupa 

Ticaret ve Sanayi Odası’nın (EUROCHAMBRES) Genel Kurulu 
sanal ortamda gerçekleştirildi. Toplantıya onur konuğu 
olarak Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite Başkanı Sayın 
Christa Schweng katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın (EUROCHAMBRES) Başkan Vekili M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES bünyesinde kurulan ve 

Eş Başkanlığını yürüttüğü Genişleme ve Komşuluk Politikaları 
Komitesi toplantısına katıldı. Toplantıda, Avrupa Birliği’nin 
genişleme politikaları ele alındı. 

Hisarcıklıoğlu, 
EUROCHAMBRES 
Genişleme ve 
Komşuluk Politikaları 
Komitesi toplantısına 
iştirak etti

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Türk-Alman Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Rolf A. Königs’in 
davetiyle Mönchengladbach Tekstil 
Akademisi’ni ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, 
Mönchengladbach 
Tekstil Akademisi’ni 
ziyaret etti



www.etu.edu.tr

Teknoloji 
Destekli 
Eğitimin
TAM YERİ
TOBB ETÜ
Öğrenciler yeni teknolojileri kullanarak 
araştırmaya özendiriliyor, cazip burs imkanları   
ve  deneyimli    akademik  kadronun  desteği ile 
kaliteli eğitim görüyor.

www.etu
.edu.tr
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Dış kaynak kullanımı ve dışarıda üretim yoluyla ülke dışında gerçekleştirilen üretim aşamalarının 
yeniden yurt içerisine taşınması eğilimine reshoring yani yeniden demirleme deniyor. Neo 

liberalizmin terk edileceğini gösteren bu milliyetçi üretim modeli gelişmekte olan ülkeler için ne 
anlam ifade ediyor? Güven Bilge’nin çizimleriyle ‘reshoring’ kavramını makro yönüyle inceledik. 

KarikanomiÇizgilerle Hayat

RESHORING 
RESHORING 

NEDİR?NEDİR?
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TOBB ETÜ

TOBB ETÜ’de iki yıl sonra 
çifte mezuniyet heyecanı 

TOBB ETÜ’de pandemi sebebiyle verilen zorunlu molanın ardından; iki yıl sonra 
çifte mezuniyet heyecanı yaşandı. TOBB ETÜ’de 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 

Mezuniyet Töreni coşkuyla 9-10 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Törene, (geçen yıl çevrimiçi düzenlenen) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 

mezunları da katıldı. 
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T örendeki sözlerine “Gözbebe-
ğimiz mezunlarımız” diyerek 
başlayan TOBB Başkanı ve TOBB 
ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün Türkiye’nin ge-
leceğini şekillendirecek gençlerle bir arada 
olduklarını ifade etti. TOBB ETÜ’nün Türk iş 
dünyasının; özgür düşünen, bilgiyi takip 
eden, hızlı öğrenen, teknoloji üreten, icat 
çıkaran yeni bir nesli ülkemize kazandırma 
projesi olduğuna atıfta bulunan Hisarcık-
lıoğlu, TOBB ETÜ mezunlarının iyi bir eğitim 
gördüğünü, yabancı dil bildiğini, dünyayı 

tanıdıklarını, daha mezun olmadan 1 yıl iş 
tecrübesi edindiklerini anlattı. 

“Türkiye’nin en büyük sivil toplum 
kuruluşunun bir parçası  oldunuz” 

TOBB ETÜ’den mezun olan her bir bire-
yin artık Türkiye’nin en büyük sivil toplum 
kuruluşunun bir parçası olduğunu vur-
gulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: 
“Türk İş Dünyası çatı kuruluşunun, yani 1.5 
milyonluk TOBB ve Oda-Borsa camiasının 
en genç neferlerisiniz. Sizlerle gurur duyu-
yoruz. Sizden çok şey bekliyoruz! Hepinizin 

alnından öpüyorum. Başarılarınızın devamı-
nı diliyorum. Sizlerin bugünlere gelmesini 
sağlayan, anne ve babalarınıza, ailelerinize 
de ayrıca teşekkür ediyorum. Yemediler, 
yedirdiler; giymediler, giydirdiler. Bir dedi-
ğinizi iki etmediler. Sevgili Mezunlar, şimdi 
lütfen hep birlikte ayağa kalkalım ve onları 
alkışlayalım.”

“Çok şükür dünyanın en iyi 
genç üniversiteleri arasındayız”

Konuşmasında TOBB Yönetim Kurulu 
ile Oda ve Borsa Başkanlarına TOBB ETÜ’ye 
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verdikleri destekten dolayı teşekkür eden 
Başkan Hisarcıklıoğlu, “Bayrağı değerli ho-
cam Prof. Dr. Güven Sak’tan devralan başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Sarınay olmak 
üzere, tüm akademisyenlerimize, yöneti-
cilerimize, idari kadromuza, kısacası TOBB 
ETÜ’de bu zamana kadar emeği olan her-
kese müteşekkiriz. Bugün öğrencileriyle, 
sayısı 8 bini aşan mezunlarıyla,  velilerimizle, 
akademisyen ve iş dünyası temsilcilerimizle 
TOBB ETÜ olarak büyük bir aileyiz” dedi. 

“TOBB ETÜ çok şükür bugün dünyanın 
en iyi genç üniversiteleri arasında” ifadesiyle 
sözlerini sürdüren M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
bilimsel araştırma programlarının hızla ge-
liştiğini, yüksek lisans, doktora öğrencisi 
ve öğretim üyesi sayısının hızla arttığını 
kaydetti. Mezunlarının hem ulusal hem 
uluslararası arenada TOBB ETÜ’yü en iyi 
şekilde temsil ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu 
şöyle konuştu:  “TOBB ETÜ’de girişimcilik 
kültürünü geliştirmek için kurduğumuz 

kuluçka merkezimiz bir proje fabrikası gibi 
çalışıyor. Geliştirdiği 3 boyutlu görüntü 
aktarım teknolojisiyle Microsoft’la yarışan, 
Nokia’ya teknoloji ihraç eden firmalarımız 
var. Teknoloji Merkezimiz nano teknoloji-
den enerjiye birçok alanda dünya çapında 
projelere ev sahipliği yapıyor. Bugün TOBB 
ETÜ Amerikan Hava Kuvvetlerine teknoloji 
satıyor. Yerli otomobilimiz TOGG’un Ar-
Ge’si bu kampüste yapılıyor. Hocalarımız en 
prestijli listelerde dünyanın en etkili bilim 
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insanları arasında gösteriliyor. Tüm bunlar 
gösteriyor ki ektiğimiz tohum tuttu. TOBB 
ETÜ artık dünyaya fikir ve teknoloji ihraç 
eden bir üniversite haline geldi.”

“Yapay zeka yeni çağda 
en büyük rakibiniz olacak” 

Hangi işi yaparlarsa yapsınlar girişim-
ci ruhunu asla kaybetmemelerini isteyen 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ mezunlarını 
diğerlerinden ayıran en temel özelliğin bu 
olduğunu ifade etti. Girişimcilik felsefesini 
durağan olanı kabul etmemek ve değişime 
açık olmak şeklinde tanımlayan Hisarcık-
lıoğlu, “İşte sizler TOBB ETÜ’den bu felsefey-
le mezun oluyorsunuz” diye konuştu. 

Gençlere hayal kurmak, hedef koymak,  
çok çalışmak ve kaybetmekten korkmamak, 
eski köye yeni adet getirmek, kendi anayasa 
ve ilkelerini koymaları tavsiyelerini veren 
Hisarcıklıoğlu, “Ne yaparsanız yapın işinize 
yenilik getirin. Bakın yapay zeka ve 3. nesil 
robotlarla birlikte önümüzdeki 50 yıl içinde 
bugünkü mesleklerin yarısından fazlası 
tarihe karışacak. Yani bugün 4 çalışan biri 
önümüzdeki yıllarda işsiz kalacak. Onların 
işini robotlar yapacak. Yapay zeka en büyük 
rakibiniz olacak. İşte Türkiye’nin ilk Yapay 
Zeka Mühendisliği Bölümünü bu yüzden 
kurduk. Verilerle dünyayı anlayan, disiplinler 
arası düşünebilen, yeni teknolojiler üreten 

gençler yetiştirmek için kurduk. Sizlerle 
geleceği inşa etmek için kurduk” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

“Küresel salgın tecrübesi, 
kayıp değil kazancınızdır”

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarı-
nay ise mezunların eğitimlerinin son 1.5 
yılını küresel salgın koşulları altında geçirip 
‘uzaktan eğitim ve uzaktan sınav’ gibi sıra 
dışı tecrübeleri yaşadıklarını vurgulayarak 
“İnsanlığın 100 yılda bir karşılaştığı zorlu 
küresel salgın ortamı, sizlere genç yaşınız-
da mecburi bir hayat dersi verdi.  İşte bu 
nedenle yaşadığınız bu süreç, mezuniyeti-
nizi daha değerli ve önemli kılıyor. Son 1.5 
yıldaki olaylardan edindiğiniz tecrübeleri, 
bir kayıp değil kazanç olarak görerek yolu-
nuza devam etmenizi sizden özellikle rica 
ediyorum” dedi.  

TOBB ETÜ ailesi olarak pandemi döne-
minde büyük bir dayanışma, yardımlaşma,  
anlayış ve iş birliği içinde olunduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Sarınay, öğrencilerin uzaktan 
eğitim ve uzaktan sınav ile ilgili tüm şikayet-
lerini hassasiyetle ele alarak sorunları kısa 
sürede çözmeye gayret ettiklerini bildirdi. 
Sarınay, mezunlara seslenerek şöyle ko-
nuştu: “Bugün yıllar süren büyük bir uğraşın 
ardından mezun olmaya hak kazanıyor-
sunuz. Ders çalışıp, proje yazıp, uykusuz 

kaldınız, bazen kendinizi iyi hissetmesiniz 
bile zorlu sınavlara girdiniz. Aylarca ortak 
eğitimlere gidip gelerek daha öğrenci iken 
bir çalışan olmanın hazzını ve zorluklarını 
aynı anda yaşadınız. Hafta sonları derslere 
girerek, bazen pazar günleri bile sınava 
tabi tutularak, yılın 11 ayını küçük aralar 
haricinde eğitim ve öğretiminizi tamam-
lamaya çalışarak geçirdiniz. Ancak bu zorlu 
maratonu başarılı bir şekilde tamamladınız.  
Kıymetli mezunlarımızı en samimi duygu-
larımla kutluyorum. Mezunlarımıza sağlıklı, 
mutlu, huzurlu başarılı ve bol kazançlı bir 
gelecek dilerken; yıllardır beraber olduğu-
muz saygıdeğer ailelerine de şükranlarımı 
sunuyorum.”  

“Hayal ve ilham gücünüzü 
besleyecek yayınları izleyin”

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Prof. 
Dr. Sarınay, günümüz dünyasında eğitimin 
hayat boyu sürdüğünü anlatarak, şöyle de-
vam etti: “Artık yeni eğitimlerinizi, bir işte ça-
lışırken almak durumundasınız. Biraz zorla-
nacaksınız ama işinizde daha uzmanlaşmak 
için yüksek lisans ve doktora programlarına 
devam edin. Okumaktan yani kitaplardan, 
yeni bilgi ve beceriler kazanmaktan hiçbir 
zaman geri durmayın. İşinizle ilgili kitapların 
yanı sıra ufkunuzu genişletecek, hayal ve 
ilham gücünüzü besleyecek yayınları da 
takip edin. Kendinize yatırım yapmaktan, 
yeni beceriler kazanmaktan ve mevcut be-
cerilerinizi geliştirmekten hiç vazgeçmeyin.”

Eğitimini tamamlamanın üniversiteyle 
ilişkinin kalmadığı anlamına gelmediği vur-
gusunu yapan Prof. Dr. Sarınay, “Mezunlar 
Derneğine üye olmanız ve faaliyetlerine 
katılmanız, diğer mezunlarla ilişkinin canlı 
kalması için çok önemlidir. Ayrıca mezun 
olduğunuz fakülte, bölüm hocalarınızla iliş-
kinizi sıcak tutmanızı, iş değiştirmelerinizde 
veya yeni bir pozisyona geldiğinizde bildir-
menizi istiyoruz. Bölümlerimizde mezun-
larımızla ilişkiyi sürdürebilmek için ayrıntılı 
izleme çalışmaları yapıyoruz. Bunlara katkı 
sunmanız çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Genç bir çınarımız var”
TOBB ETÜ’nün Cumhuriyetimizin ku-

ruluşu ve sonrasındaki inkılap ve reformla-
rın  ışığında gelişip serpilen genç bir çınar 
ağacı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sarınay, 
“Bu vesileyle güzel vatanımızı istiklaline 
kavuşturan, Cumhuriyetimizin kurucusu 
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve 
minnetle anıyoruz. İş dünyamızın Türk mil-
letine armağanı olan TOBB ETÜ, ülkemizin 
muassır medeniyetler seviyesine ulaşması 
davasında girişimci, nitelikli insan gücü 
yetiştirmek için özverili bir çalışma içerisin-
dedir” şeklinde konuştu. 

Prof. Dr. Yusuf Sarınay sözlerini şöyle 
bitirdi: “Biz TOBB ETÜ’de geleceğimizin te-
minatı olan gençlere hak ettiği eğitim ve 
araştırma alt yapısını sunuyor olmaktan 
gurur duyuyoruz. TOBB ETÜ Ailesi adına bu 
çalışmalarımıza destek veren TOBB camiası-
na, Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na, Mütevelli Heyet Üyeleri-
mize, kuruluşundan bu yana TOBB ETÜ’nün 
başarısı için emek vermiş tüm öğretim üye-
lerimize, idarecilerimize, mezun ve öğren-
cilerimiz ile ailelerine şükran borçluyuz. 
Bu duygu ve düşüncelerle temsil ettiğim 
TOBB ETÜ Ailesi adına; mezuniyet ve açılış 
törenimize katılan mezunlar, aileleri, yakın 
arkadaşları ve tüm misafirlerimize de teşek-
kür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Yolunuz, bahtınız açık olsun.”

Üniversite birincisi Samet Can
Altunsoy kütüğe plaket çaktı

Pandemi şartları sebebiyle mezuniyet 
töreninin ilk oturumu 09 Temmuz 2021-

Cuma tarihinde Mühendislik Fakültesinin 
katılımıyla gerçekleştirildi. İlk oturumda 
4 üzerinden 4.00 ortalama ile üniversite-
yi bitiren Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
mezunu Samet Can Altunsoy bir konuşma 
yaptı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Üyesi 

Faik Yavuz, Rektör Prof. Dr. Yusuf Sarınay 
ile Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Murat Alanyalı’nın şahitliğinde kütüğe pla-
ket çaktı.

10 Temmuz 2021 - cumartesi günü sa-
bah oturumunda ise Tıp Fakültesi, Hukuk 
Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
mezunları yer aldı. Bu oturumda Tıp Fakül-
tesi mezunları Dekan Prof. Dr. Nejat Akar’la 
birlikte Hekimlik Andını okuyarak resmen 
bu unvanı kazandılar. Bu oturumda mezun-
lar adına Tıp Fakültesi birincisi Mert Kaan 
Aktaş bir konuşma yaptı. 

Geçen yılın üniversite birincisi 
Belkıs Demircan konuşma yaptı

10 Temmuz 2021-cumartesi günü öğle-
den sonra oturumunda ise İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler 
Enstitüsü mezunları yer aldı. Bu oturumda 
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı mezunları 
adına, 4 üzerinden 3.97 başarı ortalaması 
ile Üniversite birincisi olan İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümü mezunu Belkıs Demircan 
bir konuşma yaptı.

Törende pandemi tedbirleri sebebiyle 
mezunlardan sevinçlerini kep atarak değil 
kep sallayarak göstermeleri istendi. Salonda 
sık sık pandemiye yönelik olarak dikkatli ve 
tedbirli olunması uyarıları yapıldı. 



TOBB ETÜ

Sarıyar 
HES’in 
türbinleri 
TOBB ETÜ HİDRO 
tarafından yenileniyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesi sınırları içinde bulunan 
ve ilk elektriğini 1956 yılında üreten Sarıyar 
Hidroelektrik Santralinin türbinleri, TOBB ETÜ 
HİDRO Su Türbini Tasarım ve Test Merkezinde 
yenilenmeye başladı. Tamamı yerli ve milli olan 
proje ile  Sarıyar HES’te verimlilik artmış olacak.
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S arıyar HES Bileşenlerinin Yer-
li Olarak Tasarımı ve Üretimi 
Araştırma-Geliştirme Projesi ile; 
EÜAŞ tarafından işletilen Sarıyar 

Barajı’ndaki ömrünü tamamlamış tür-
binler sökülerek, tamamen yerli ve milli 
imkanlarla TOBB ETÜ’de tasarlanıp test 
edilecek, üretimi de ülkemizde yapılacak 
yeni türbinlerle değiştirilecek. 
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Hangi görevleri yürütecek?
Sarıyar’da 55-65 senedir hizmet veren 

dört türbinin yenileriyle değiştirilmesi 
işlemlerinde TOBB ETÜ HİDRO Su Türbini 
Tasarım ve Test Merkezi en kritik rolü 
üstlenecek. Bu çerçevede TOBB ETÜ HİD-
RO’nun yürüteceği görevler ise şunlar:

 
 Değişemeyecek sahada gömülü par-

çaların ve eski türbinin tamamının 
lazerle taranması yapılarak tersine 
mühendislik çalışmaları gerçekleşti-
rilecek.

 TOBB ETÜ HİDRO’da 3 boyutlu mo-
deller oluşturulacak ve bu modelle-
re göre yeni türbinler hem mekanik 
hem de hidrodinamik olarak tasarla-
nacak.

 Tasarlanan parçaların teste hazır mo-
delleri merkezde bulunan CNC tez-
gahları kullanılarak üretilecek. 

 ETÜ HİDRO’nun türbin test düzene-
ği sayesinde IEC 60193 standardına 
uygun olarak model testleri gerçek-
leştirilecek. (Testler, Sarıyar Barajının 
üzerinde bulunduğu Sakarya Neh-
ri’nin debisi ve diğer koşulları türbin 
modeline aynen uygulanarak yapıla-
cak.)  

 EÜAŞ tarafından onaylanacak olan 
türbin modelini kullanarak baraja 
takılacak türbini imal edecek fabri-
kaya üretim danışmanlığı; söküm ve 
kurulumu yapacak olan şirkete sö-
küm-kurulum danışmanlığı hizmetle-
ri verilecek. (Bu kapsamda fabrikanın 
ETÜ HİDRO tarafından tasarlanan tür-
binleri doğru bir şekilde üretebilmesi, 
söküm ve takım işlemlerinin uygun 

bir şekilde yapılması sorumluluğu da 
TOBB ETÜ HİDRO’ya ait bulunuyor.) 

 Türbinler takıldıktan sonra TOBB ETÜ 
HİDRO, devreye alma testleri ve geçi-
ci kabul testlerinin yapılmasından da 
sorumlu olacak.

Yüzde 94’lük verimlilik hedefi 
TOBB ETÜ HİDRO Direktörü Doç. Dr. 

Kutay Çelebioğlu, TÜBİTAK’ın desteğiyle 
2013 yılından bu yana yürütülen ETÜ 
HİDRO’nun da ortağı olduğu  ‘Hidro 
Elektrik Santral Bileşenlerinin Yerli Ola-
rak Tasarımı ve Üretimi Projesi  (MİLHES)’ 
kapsamında ilk olarak Antalya’daki Ke-
pez-1 Santrali’nin 2019 yılında yenileme 
işlerinin tamamlanıp devreye alındığını 
hatırlattı. 

Sarıyar HES’in ise 1956 yılında kurul-
duğunu ve Türkiye’nin en eski santral-
lerinden biri olduğunu anımsatan Çe-
lebioğlu, şöyle devam etti: “Bu HES’teki 
türbinlerin ekonomik ömrü en fazla 25 
sene olup, 50 sene içinde de tamamen 
dolması gerekirken hala kullanılıyor ve 
enerji üretiyor. Ancak türbinlerde her 
an arıza çıkabilir ve büyük yıpranmalar 
ve aşınmalar mevcut. Dolayısıyla acil 
yenileme işlemi gerekliydi. Türbinlerin 
verimleri de bu sebeplerden dolayı ve 
tasarımların eski teknoloji ürünü olma-
sından dolayı oldukça düşük. Yenileme 
işlemi yapılırken türbinin kurulu gücü 
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ve verimi de günümüz teknolojilerine 
uygun şekilde yeni tasarımlar yapılarak 
arttırılmak isteniyor. Hedefimiz yüzde 94 
ağırlıklı ortalama türbin verimi yakala-
maktır. Bu dünyadaki bu konuda en ileri 
şirketlerin bile ancak yakalayabileceği 
bir rakamdır.”

“Yenilenen ilk türbini iki 
yıl sonra takmış olacağız”

İlk yeniledikleri Kepez-1’in kapasitesi-
nin 11 MVA olduğunu, Sarıyar projesi ile 
tasarlanıp ve test edilecek türbin kapasi-
tesinin 50 MVA seviyesine çıkarılacağını 
kaydeden Doç. Dr. Çelebioğlu, “Yani Sarı-
yar HES’in devreye alınan ve boyut olarak 
her biri Kepez-1 HES ünitesinin 5 katı 
olan 4 farklı ünitesini, modern teknikler 
kullanarak, tamamen yerli mühendislikle 
yenileyeceğiz. Tamamı yerli üreticilerle 
hayata geçirilen bu projeler sayesinde 
gelecekte yapılması planlanan yaklaşık 
10 milyar dolarlık HES  elektromekanik 
ekipman yatırımının yurt içinde kalması 
hedefleniyor” dedi. 

20 milyon euro’luk proje
TOBB ETÜ HİDRO ekibinin Mart ayın-

dan bu yana, sahada lazer tarama ve 
durum belirleme çalışmaları ile tersine 
mühendislik faaliyetlerini sürdürdüğünü 
belirten Kutay Çelebioğlu, şunları kaydet-
ti: “Yeniden tasarım, model imalatı ve IEC 
60193 standardına uygun model testleri 
ile devam edecek olan Sarıyar Projesinin, 
imalat fazı haricindeki çalışmaları merke-
zimizde iki yıl içerisinde tamamlanacak. 
İlerleyen süreçte türbin ve aksamlarının 
imalatı, sahadaki mevcut ekipmanların 
sökümü ve yeni üretilen türbinlerin ku-
rulumu yapılacak olan projede, ilk türbin 
2023 yılının Mart ayında devreye alına-
cak. Yaklaşık 20 milyon euro bedelli, 54 ay 
sürecek proje ile toplam 200 MVA kurulu 
gücündeki 4 ünite günümüz teknolojileri 
ile yenilenmiş olacak ve Ankara’nın enerji 
ihtiyacına cevap verecek.”

Küresel ölçekteki en büyük
tasarım ve test merkezi

Öte yandan, Türkiye’de enerji üre-

timinde hidroelektrik santralleri büyük 
önem arz ediyor. Hidroelektrik santral 
teknolojilerine yönelik tasarım ve üretim 
kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması 
yolunda atılan en önemli adımlardan 
birini de TOBB ETÜ HİDRO Su Türbinleri 
Tasarım ve Test Merkezi’nin kurulma-
sı meydana getirdi. Merkez, Kalkınma 
Bakanlığı’nın finansal desteği ve TOBB 
ETÜ’nün insan kaynağı ve merkez binası 
katkılarıyla TOBB ETÜ Yerleşkesinde 8 
milyon euro’luk bir yatırımla kurulmuştu. 

Merkez ile TOBB ETÜ’nün misyon 
edindiği üniversite-sanayi iş birliği çer-
çevesinde, hidroelektrik santrallerle ilgili 
bil-yap’ın geliştirilerek ülkemiz hizmetine 
sunulması hedeflendi. Merkezde su tür-
binlerinin mekanik ve hidrolik tasarımları, 
uluslararası standartlara (IEC 60193) uy-
gun model testleri ve üretimleri; çağımız 
kalite kontrol yöntemleri ile yapılıyor. 
TOBB ETÜ HİDRO Su Türbinleri Tasarım ve 
Test Merkezi; teknik kapasitesi itibarıyla 
dünyanın en büyük su türbini ve tasarımı 
merkezi olma özelliğini de taşıyor.
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Küresel vergi şeytanı ne 
yazık ki ayrıntılarda gizli

Mevcut vergi kuralları altında; 
çok uluslu şirketler, gelirlerini 

düşük vergili yargı bölgelerinde 
rezerve ederek veya işlerinin 

bazı bölümlerini bu yargı 
bölgelerine taşıyarak adil 

vergi paylarını ödemekten 
kurtulabilirler. Önerilen 

reformlar, özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde hükümet 

gelirlerini artırma vaadini yerine 
getirecek mi?

G
örünen o ki uluslararası toplum, çok uluslu şirketlere küresel bir 
asgari vergi oranı belirlemek için birçok kişinin tarihi bir anlaşma 
dediği şeye doğru ilerliyor. Zamanı geldi ama yeterli olmayabilir. 
Mevcut kurallara göre, firmalar gelirlerini düşük vergili yargı 

bölgelerinde rezerve ederek adil vergi paylarını ödemekten kurtulabilirler. 
Bazı durumlarda, yasalar gelirlerinin yeterli bir kısmının bazı vergi cennetle-
rinden geldiğini iddia etmelerine izin vermiyorsa, işlerinin bazı bölümlerini 
bu yargı bölgelerine taşımışlardır.

Sistemin boşluklarından yararlanıyorlar 
Apple, Avrupa operasyonlarından elde edilen karları İrlanda'ya rezerve 

ederek ve ardından İrlanda'nın meşhur yüzde 12.5 vergi oranının çoğun-
dan kaçınmak için başka bir boşluk kullanarak vergiden kaçınmanın poster 
çocuğu oldu. Ancak Apple, sevdiğimiz ürünlerin arkasındaki marifeti, onları 
bize satmaktan elde edilen kârlar üzerindeki vergilerden kaçınmaya dö-
nüştürmede pek yalnız değildi. Haklı olarak, ödenmesi gereken her doları 
ödediklerini iddia ettiler; onlar sadece sistemin onlara sunduklarından tam 
olarak yararlanıyorlardı.

Standart muhasebe üzerinde anlaşılmalı
Bu açıdan bakıldığında, en az yüzde 15'lik bir küresel asgari vergi 

belirleme anlaşması ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Ama şeytan 
ayrıntıda gizlidir. Mevcut ortalama resmi oran oldukça yüksektir. Bu nedenle, 
küresel minimumun maksimum oran haline gelmesi mümkündür, hatta 
muhtemeldir. Çok uluslu şirketleri adil vergi paylarına katkıda bulunmaya 
zorlama girişimi olarak başlayan bir girişim, yıllık 240 milyar dolardan çok 
daha düşük, çok sınırlı bir ek gelir sağlayabilir. Ve bazı tahminler, gelişmekte 
olan ülkelerin ve yükselen piyasaların da bu gelirin küçük bir kısmını göre-
ceğini öne sürüyor.

Bu sonucu önlemek, yalnızca aşağı yönlü küresel bir yakınsamadan 
kaçınmaya değil, aynı zamanda sermaye harcamaları artı faiz artı giriş öncesi 
zararlar artı... Yeni vergiden kaçınma tekniklerinin eskilerinin yerini almaması 
için standart muhasebe üzerinde anlaşmak muhtemelen en iyisi olacaktır.

Ekonomide Nobel ödülü bulunan Joseph E. Stiglitz, Columbia 

Üniversitesi’nde Profesör ve Roosevelt Enstitüsü’nde Baş Ekonomisttir. 

En son çıkan kitabı: Küreselleşme Yine Büyük Hayal Kırıklığı: Trump 

Döneminde Küreselleşme Karşıtlığı

Prof. Joseph 
E. Stiglitz



75EKONOMİK FORUM

Te
lif

 h
ak

kı
: P

ro
je

ct
 S

yn
di

ca
te

, 2
02

1.
 w

w
w

.p
ro

je
ct

-s
yn

d
ic

at
e.

o
rg

G20'nin liderleri, en az yüzde 15'lik bir küresel asgari kurumlar vergisi üzerinde 
anlaşmaya varacak ancak bu reformu müzakere eden 139 ülke için zemini belirleyen 

nihai orandan bağımsız olarak, en az birkaç ülkenin daha yüksek bir oran getirmesi 
bence elzem bir durum. Örneğin ABD yüzde 21'lik bir oran planlıyor.

Yeni formüllere gerek var 
OECD tarafından geliştirilen tekliflerde özellik-

le sorunlu olan, vergilendirme haklarını ele almayı 
amaçlayan ve yalnızca en büyük küresel firmalara 
uygulanan yöntem Birinci Sütun'dur. Eski transfer 
fiyatlandırması sistemi açıkça 21. yüzyılın küre-
selleşmesinin zorluklarına ayak uyduramadı; çok 
uluslu şirketler, düşük vergili yargı bölgelerinde 
karları kaydetmek için sistemi nasıl manipüle 
edeceklerini öğrenmişlerdi. Bu nedenle Amerika 
Birleşik Devletleri, kârların eyaletler arasında satış, 
istihdam ve sermayeyi hesaba katan bir formülle 
dağıtıldığı bir yaklaşım benimsemiştir.

Fiziksel varlık testi yetmeyebilir
Hangi formülün kullanıldığına bağlı olarak gelişmekte olan 

ve gelişmiş ülkeler farklı şekilde etkilenebilir: Satışa verilen 
önem, mamul mal üreten gelişmekte olan ülkelere zarar verir, 
ancak dijital devlerle ilişkili bazı eşitsizliklerin giderilmesine yar-
dımcı olabilir. Ve büyük teknoloji firmaları için satışların değeri, 
iş modelleri için çok önemli olan, topladıkları verilerin değerini 
yansıtmalıdır. Aynı formül tüm sektörlerde çalışmayabilir. Yine 
de, vergi koymak için ‘fiziksel varlık’ testinden uzaklaşmak da 
dahil olmak üzere mevcut tekliflerde yapılan ilerlemelerin kabul 
edilmesi gerekiyor. Bu dijital çağda hiçbir anlam ifade etmiyor.

Bazıları Birinci Sütun'u asgari verginin bir yedeği olarak gö-
rüyor ve bu nedenle inşasına rehberlik eden ekonomik ilkelerin 
yokluğundan endişe duymuyor. Belirli bir eşiği aşan kârların 
yalnızca küçük bir kısmı tahsis edilecektir. Bu, tahsis edilecek 
kârların toplam payının gerçekten küçük olduğu anlamına gelir. 
Ancak, sermaye de dahil olmak üzere tüm üretim girdilerini 
düşürmelerine izin verilen firmalarla, kurumlar vergisi gerçekten 
kiralar veya saf kârlar üzerinden alınan bir vergidir ve tüm bu 
saf kârlar tahsis için hazır olmalıdır. Bu nedenle, bazı gelişmekte 
olan ülkelerin, şirket kârlarının daha büyük bir payının yeniden 
tahsise tabi tutulması talebi makul olmaktan daha fazladır.

Şeffaflık ve standartlara sahip 
küresel bir vergi mahkemesi şart

Tekliflerin, bulunabilecek en iyi şekilde başka sıkıntılı yönleri 

(daha az şeffaflık, ayrıntılar hakkında beklenenden daha az ka-
muoyu tartışması oldu) de var. Bunlardan biri, şu anda yatırım 
anlaşmalarında yaygın olan tahkim türleri kullanılarak açıkça 
yürütülemeyecek olan uyuşmazlık çözümüyle ilgilidir; ne de 
bir şirketin ‘anavatanına’ bırakılmamalıdır (özellikle uygun evler 
arayan serbest şirketlerde). Doğru cevap, 21. yüzyılın yargı sü-
recinden beklenen şeffaflık, standartlar ve prosedürlere sahip 
küresel bir vergi mahkemesidir.

Önerilen reformların sorunlu özelliklerinden bir diğeri, 
görünüşte dijital vergilerin yayılmasını engellemeyi amaçlayan 
‘tek taraflı önlemlerin’ yasaklanmasıyla ilgilidir. Ancak önerilen 
20 milyar dolarlık eşik, birçok büyük çok uluslu şirketi Birinci 
Sütun kapsamı dışında bırakıyor ve akıllı vergi avukatlarının ne 
gibi boşluklar bulacağını kim bilebilir? Bir ülkenin vergi tabanı-
na yönelik riskler göz önüne alındığında ve sonuçlandırılması 
çok zor olan uluslararası anlaşmalar ve çok uluslu şirketler çok 
güçlü olduğu için politika yapıcıların tek taraflı önlemlere baş-
vurmaları gerekebilir. Ülkelerin sınırlı ve keyfi Birinci Sütun için 
vergilendirme haklarından vazgeçmeleri hiçbir anlam ifade et-
miyor. Talep edilen taahhütler verilen faydalarla orantılı değildir.

G20'nin liderleri, en az yüzde 15'lik bir küresel asgari ku-
rumlar vergisi üzerinde anlaşmaya varacak ancak bu reformu 
müzakere eden 139 ülke için zemini belirleyen nihai orandan 
bağımsız olarak, en az birkaç ülkenin daha yüksek bir oran 
getirmesi bence elzem bir durum. Örneğin ABD yüzde 21'lik 
bir oran planlıyor.
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Amerika, İnsan Hakları 
ve İsrail'in Filistin Savaşı

İnsan hakları insan haklarıdır 
ve BM şartı uyarınca 

uluslararası hukukun 
bir parçasıdır. Konu ister 

Xinjiang ve Uygurlar, ister 
Myanmar ve Rohingyalar, 

ister İsrail ve Filistinli Araplar 
olsun, uluslararası hukuku 

savunmanın doğru yolu, BM 
İnsan Hakları Konseyi'nin 
himayesinde, bağımsız bir 

soruşturmadan başlayarak 
Birleşmiş Milletler çatısı 

altından geçer.

Jeffrey D. Sachs Columbia Üniversitesi’nde Sürdürülebilir 

Kalkınma, Sağlık Politikaları ve Yönetimi Profesörü ve Yeryüzü 

Enstitüsü Direktörüdür. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir 

Kalkınma Çözümleri Ağı’nın da direktörüdür.

İ
srail'in Gazze'ye yönelik son vahşi saldırısını haklı çıkarma girişimi, Arap karşıtı 
ırkçılar tarafından desteklenen Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin 
sistematik, zalimce ve ısrarla temel insan haklarını ihlal ettiği İsrail'deki olay-
lara aşina olan herkes için boş geliyor. Birçok Yahudi liderin görev yaptığı 

küresel bir STK olan İnsan Hakları İzleme Örgütü, yakın zamanda İsrail'i insanlığa 
karşı suç işlemekle suçladı.

Biden, askeri yardımı askıya almalı 
İsrail'in tavrı, insan haklarına dayalı bir dış politika yürüten ABD Başkanı Joe Bi-

den'ın yönetimini mercek altına alıyor. Bu taahhüt gerçekse, yönetim İsrail'in Arap 
nüfusuna yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin bağımsız bir BM soruşturmasını 
desteklemeli ve soruşturma tamamlanana ve Filistinlilerin insan hakları güvence 
altına alınana kadar İsrail'e yapılan askeri yardımı askıya almalıdır.

İsrail'in Gazze'ye yönelik son hava saldırıları ve topçu saldırılarının öncülleri, 
İsrail'in Filistinlileri Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtindeki evlerinden kovma 
tehdidi ve İslam'ın en kutsal yerlerinden biri olan Mescid-i Aksa'da İsrail tarafından 
kışkırtılan şiddetti. Sağcı İsrailliler “Araplara ölüm” sloganları atarak Doğu Kudüs'te 
yürüdüler. Kısa süre sonra Gazze'den roket ateşi geldi, bu da Netanyahu'nun 
hedefi olabilirdi. Yaklaşmakta olan bir yolsuzluk davası karşısında siyasi yaşamı 
için savaşıyor ve Arap karşıtı nefreti körükleyip sömürmek, iktidarı kovalamada 
ve elinde tutmada ona uzun zamandır iyi hizmet etti.

 “Size göre aşağılık olanı, 
hemcinsinize yapmayın”

Bir Yahudi olarak, İsrail'in Yahudi ahlakının özüne aykırı olan pervasız Arap 
karşıtı şiddeti beni derinden rahatsız ediyor. Talmud, “Bir tek hayat kurtaran, Kutsal 
Yazılar tarafından tüm dünyayı kurtarmış olarak kabul edilir” der. Büyük bilge Hillel, 
tüm Tevrat'ın (Yahudi kanunu) şu şekilde özetlenebileceğini gözlemlemiştir: “Size 
göre aşağılık olanı, hemcinsinize yapmayın.” İsrail'in Gazze'yi acımasızca bombala-
ması, kitlesel acılara yol açması ve en az 63'ü çocuk olmak üzere masum insanları 
öldürmesi her iki ilkeyi de ihlal ediyor. Netanyahu gibi yozlaşmış ve kendi çıkarına 
hizmet eden politikacılar, kötü niyetlerini örtmek için genellikle kendilerini dini 
kıyafetlere bürünürler. Bu süreçte dini ciddi şekilde yaraladılar. Netanyahu, Yahudi 

Prof. Jeffrey 
D. Sachs
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşmakta olan bir yolsuzluk davası karşısında 
siyasi yaşamı için savaşıyor ve Arap karşıtı nefreti körükleyip sömürmek, iktidarı 

kovalamada ve elinde tutmada ona uzun zamandır kayda değer bir şekilde hizmet etti. 

halkı adına hareket ettiğini iddia ediyor. O kesinlikle değil. Ben 
dahil dünyadaki birçok Yahudi, Netanyahu'nun ırkçı siyasetini 
hor görüyor.

Evanjelikler, Armagedon 
gerçeği için İsrail’i destekliyor

Bir Amerikalı olarak, ABD hükümetinin İsrail'e ani desteğin-
den de derinden rahatsızım. Neyse ki bu görüşte yalnız değilim. 
Giderek artan sayıda ABD vatandaşı, hükumeti kongreye çağırdı. 
Demokratik Kongre, Musevi ve Yahudilerin İsrail'in kanunsuz-
luğu destekleyen tavrını durdurmak içindi. Gerçek şu ki ABD 
hükümetinin İsrail'e eleştirel olmayan desteği, Netanyahu'nun 
eylemleriyle derinden bölünmüş Amerikalı Yahudilerden çok, 
eski ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo gibi evanjelik Hı-
ristiyanlara bağlı hale geldi. Ve Evanjeliklerin Siyonizme asıl 
ilgisi Yahudilerin güvenliği değil, ancak tüm Yahudiler İsrail'de 
olduğunda geleceğine inandıkları dünyanın sonu olan Arma-
gedon'dur.

İsrail’in sağına nefret hakim
Ayrıca, eski Başkan Donald Trump'ın son yıllarda İsrail'e ver-

diği açık çek, İsrail toplumunun bazı kesimlerinde aşırı ırkçılığı 
teşvik etti ve İsrail liderleri arasında işledikleri veya göz yumduk-
ları hiçbir suiistimalin ABD hükümetinin desteğini sarsmayacağı 
duygusuna yol açtı. Nefret, ırksal dışlama ve pogromların dili 
İsrail sağında çok kolay kullanılıyor. Filistinlilerin acısı ve kaybı, 

Columbia Üniversitesi'nden seçkin meslektaşım Raşid Khalidi 
tarafından yeni çatışma tarihi olan ‘Filistin'de Yüz Yıl Savaşı'nda 
güçlü bir şekilde anlatılıyor.

Ortada ayrımcılık gerçeği var
İsrailli yetkililer, sistemli bir şekilde Yahudi İsraillilere ayrıcalık 

tanıyor ve Filistinlilere karşı ayrımcılık yapıyor. Önde gelen İsrailli 
yetkililerin yasaları, politikaları ve açıklamaları, Yahudi İsrail'in de-
mografi, siyasi güç ve toprak üzerindeki kontrolünü sürdürme 
hedefinin uzun süredir hükümet politikasına rehberlik ettiğini 
açıkça ortaya koyuyor. Bu hedefin peşinde koşan yetkililer, 
Filistinlileri kimlikleri nedeniyle değişen yoğunluk derecele-
rinde mülksüzleştirdi, hapsetti, zorla ayırdı ve boyun eğdirdi. 
Bu raporda açıklandığı gibi belirli alanlarda bu yoksunluklar o 
kadar şiddetlidir ki apartheid ve zulüm gibi insanlığa karşı suçlar 
teşkil ederler.

Biden yönetimi, Çin’e işaret edip, 
İsrail’e serbest geçiş tanıyamaz 

Biden yönetimi uluslararası insan hakları hukukuna uyacak-
sa, Çin'i işaret edip ardından İsrail'e serbest geçiş izni veremez 
ki bu gerçekten ABD tarafından sağlanan mühimmat ve mali 
desteğe bağlıdır. İnsan hakları insan haklarıdır ve BM Şartı uya-
rınca uluslararası hukukun bir parçasıdır. Konu ister Xinjiang ve 
Uygurlar, ister Myanmar ve Rohingyalar, ister İsrail ve Filistinli 
Araplar olsun, uluslararası hukuku savunmanın doğru yolu, BM 
İnsan Hakları Konseyi'nin himayesinde bağımsız bir soruştur-
madan başlayarak Birleşmiş Milletler'den geçer.

Gazze’nin yeniden inşası için 
ödeme yapma zamanı geldi

Bu arada, biraz basit ekonomik tavsiye de vereceğim: Ge-
lecekte kötü davranışları durdurmanın güçlü bir yolu, maliyeti 
yükseltmektir. ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve diğer ülke-
lerin Gazze'nin yeniden inşası için ödeme sözü verdiği başka 
bir bağış konferansı yerine, İsrail'i Gazze'nin yeniden inşası için 
ödeme yapmaya zorlamanın zamanı geldi. Kıt uluslararası ba-
ğış fonları, dünyanın en yoksul insanlarına yardım etmek için 
kullanılmalı, tekrarlanan ve sebepsiz yıkımı sübvanse etmek 
için değil.
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İş dünyasının 
dipteki gündemi

Öngörme ve önlem alma, 
aynı zamanda plana 

inanma ve planlı yönetim 
yaparak, hedefler ile geniş 

anlamda ekosistemin 
sunduğu kaynakları dengeli 

yönetebilmenin yolunu 
açar. İş insanlarımız, 

plan disiplinine ne kadar 
uyduklarını kendilerine 

sormalı, eksiklikleri varsa kara 
deliklerini kapatmalarının 

imkansız olduğunu da 
bilmelidir.

Ü
lkemizde ortaya konan ‘iddialı hedeflere’  ulaşılmasını engelleyen beş 
temel neden öne çıkıyor: Kulak kirliliğinin çok yaygın olması, önyargı 
ve yerleşik doğrulardan beslenen anlatımlara toplumun önemli bir 
bölümünün kendini kaptırması. Farkındalık konusunda  ‘…miş gibi 

yapmanın’ tehlikeli boyutlarda olduğunu düşünenlere katılıyorum. Günü kur-
tarma eğilimimiz, bilinçli bir etkilenme, ilgi ve amaç, fırsat ve tehlike, olanak ve 
kısıt, öngörme ve önlem alma, öncelikli alanlara odaklanma yetkinliklerimizin 
gelişmesini engelliyor.

Bizi hedefe taşıyacak yol ve yöntemler asla değişmiyor
Koşullar değişse de belirlediğimiz hedeflere bizi taşıyacak olan yol ve yön-

temlerin temel ilkeleri değişmiyor. İnsanoğlunun kendi cinsiyle, diğer canlılarla 
etkileşiminin yapısını ve işlevini farklılaştıran kesintisiz değişmeler yaşansa da beş 
temel adımı atarak uyum sağlanabiliyor.  Bir işyeri yöneticisi, günlük işlerini izler-
ken kendine aşağıdaki 5 soruyu sürekli yöneltirse, elde etmek istediği sonuçlara 
yaklaşacak hatta ulaşacak kimi zaman da aşacaktır:

• İhtiyacım nedir? Bu ihtiyacı karşılamanın en etkin yolunu bulmak için gerekli 
veriye sahip miyim?

• Etkili kararlar verebilecek metodum, modelim ve benzetimlerim yeterli mi?
• Öngörme ve önlem alma disiplinine uyuyor muyum?
• Geri bildirimlerle yaratıcı yüzleşme yaparak,   hataları sürekli düzeltiyor muyum?
• Birikim yeteneğimi koruyan, kendini yeniden üreten ve uzun dönemli geleceği 

güven altına alan sonuçlar alıyor muyum?

İhtiyaçları belirleme zihniyet değişimi için ilk önemli adım
Öncelikle zaaflarımızdan birini ‘İhtiyaç tanımlaması’ konusunda da ucuzcu, 

kolaycı ve sığ alanları seçiyor olmamız meydana getiriyor. Sürdürebilirliği besleyen 
güvenin yaratılmasının başlangıç noktası olan ihtiyaç tanımlamasını gerekli verilere 
dayandırılması konusunda özen eksikliğimiz var. Sonuçta, canın, aklın, neslin, malın 
ve kültürün korunması ihtiyaç tanımlanması, önceliklerin belirlenmesi ve odakla-
narak çözüm arayışlarına gidilmesi refaha gitmenin ‘gerek şartlarını’ oluşturuyor. 
Biz ise gerek şartı yerine getiremediğimiz için ‘yeter şartları’ da oluşturamıyoruz.

rustu.bozkurt@dunya.com

Rüştü Bozkurt
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İletişim-etkileşimin yönü ve hızının belirlenmesi, uzlaşma ve çatışma 
alanlarının analizi, iş birlikleri, ölçeklendirme, örgütleme eksenli ‘değer 

yaratma” konusunda ne yazık ki ‘olsa olsa” yaklaşımını benimsiyoruz. Bu da bizi 
belirlediğimiz hedeflere taşımıyor.

Rekabet gücü elde etmek için zihni olgunluk gerekli
Ekonominin temel teknik birimleri olan işletme yönetimi ve iş-

letmelerin verimlilik düzeyleri, günlük dilde sık sık yinelediğimiz  ‘kara 
deliklerin’ büyümesini ya da küçülmesini etkiler. İster küçük ve orta ölçek 
olsun, isterse küresel ölçekte iş yapsın işyerimizin ihtiyaçlarını net olarak 
tanımlamaya gerekli emek ve zamanı harcayanlarımızın toplum içindeki 
payı çok düşük düzeydi. Oysa, özellikle salgın sonrasının yeni yapılan-
malarına uyum için bütün işyeri yönetimleri olanaklarını ve kısıtlarını 
nasıl dengeleyeceklerine gerekli zamanı ayırmalıdır. İhtiyaç belirleme 
yöntem ve tekniklerinde rakiplerle eş düzey zihni olgunluk yaratmadan 
rekabet gücü yaratılamaz; o zaman devletten sürekli destek beklenti 
içine girmek zorunda kalınır.

Metodun önemi kavranmalı
Teknoloji dediğimiz zaman makine-donanım, araç-gereç yarısıdır; 

diğer yarısı da metot, model ve benzetimdir. Metot, model ve ben-
zetim etkin araçlar olduğu halde, bu konuda gerekli bilgiyi derleme, 
araştırmayı yapma, tasarlama konusunda gereken emek ve zamanı 
harcadığımızı söyleyemeyiz. Alışkanlıkla işimizi yapma bize kolaymış gibi 
geliyor; analizle iş yapmanın zahmetine katlanmayı yaygın biçimde göze 
alamıyoruz. Bilhassa varsayımları sorgulanan dinamik bir model, istatistik 
ve olasılık biliminin araçları, deneyim kazanma ve deney yapma, karar 
bileşenlerinde bütünlüğü gözetme konularında eksiğimiz var. Stephan 
Hawking’in ‘modele göre gerçeklik’ tanımını yaparak ilerleme konusu 
toplumumuzun derinliklerine henüz sinmiş değil.

Salgın sonrasındaki kara deliklerini büyütmeyen, küçülten bir işyeri 
yönetimini hedeflemeden, sadece makroekonomik sonuçlar ve piyasa 
üst göstergelerine ilişkin önlemlerle istediğimiz sonuçlara ulaşamayız. 
Önce bizim gerçekliğimizi hayatın öz gerçekliğine yaklaştıracak olan  
‘metot, model ve benzetim’ konusuna yatırım yapmalıyız.

Öngörme ya da planlama disiplini yoksa başarı gelmez
Bir başka zaafımız ise siyasette de işyeri yönetiminde de öngörme 

ve önlem alma disiplinine dayalı plan yapma konusunun bilincine 
tam olarak erişememekle ilgili. ‘Erişilebilirlik hesaplarını’ yapma, 
‘ölçeklendirmenin’ gerek şartıdır. Bağlantıların kurulması, iletişim-et-
kileşimin yönü ve hızının belirlenmesi, uzlaşma ve çatışma alanlarının 
analizi, iş birlikleri, ölçeklendirme, örgütleme eksenli ‘değer yaratma” 
konusunda ne yazık ki ‘olsa olsa” yaklaşımını benimsiyoruz. Bu da bizi 
belirlediğimiz hedeflere taşımıyor.

Öngörme ve önlem alma, aynı zamanda plana inanma ve planlı 
yönetim yaparak, hedefler ile geniş anlamda ekosistemin sunduğu 
kaynakları dengeli yönetebilmenin yolunu açar. İş insanlarımız, plan 
disiplinine ne kadar uyduklarını kendilerine sormalı, eksiklikleri varsa kara 
deliklerini kapatmalarının imkansız olduğunu da bilmelidir.

Yüzleşme özgüveni
Geribildirim disiplini ile ‘yaratıcı yüzleşme’ yapma konusunda 

da ciddi eksiklerimiz var. Kendimizi sorgulama korkusunu kırmadan 
hedef odaklı gelişme yaratamayız. Ne iş yaparsak yapalım, sapmaları 
belirleyerek, gerekli ayarları yapan ve kendini yeniden üreten meka-
nizmalar oluşturmadan uzun vadeli geleceği güven altına alamayız. 
Yarattığımız değerin, harcadıklarımızdan büyük olması gerekir ki 
birikim yeteneğini koruyabilelim.

İş dünyası önce teknolojik değişmelerde köklü bir dönüşüm yaşı-
yor… Fizik güçten çok entelektüel etkinliğe dayalı bir rekabet ortamı 
gelişiyor… Salgın sonrasında insanların geçim örgütlenmelerindeki 
öncelikler farklılaşıyor… Bağlantı, ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik olanakları, 
iletişim-etkileşim yapı ve işlevleri, birey, topluluk ve toplum ölçeğinde iş 
birlikleri yeniden yapılanıyor… Bütün düzlemlerde bu yeni oluşumun 
en önemli silahı   ‘yüzleşme özgüveninin’  diri tutulmasıdır. İnsan aklı so-
run çözmek için vardı; çarenin tükenmez olduğu bilinmelidir ve yaratıcı 
yüzleşme özgüveni geliştirilerek sorunlar aşılmalıdır.

Ürettiğim değer>Tükettiğim değer
Birikim yeteneğini koruyarak uzun dönemli geleceği güven altına 

almanın ölçüsü yalındır: Ürettiğimiz değer, tükettiğimizden büyük 
olacak ve yarattığımız artı değer de rakiplerimizde eş düzey ya da 
onların önünde alacak.

Sürekli ölçmediğimiz, karşılaştırmadığımız ve hedeflemediği-
miz bir üretim örgütlenmesi, canı koruma, aklı sağlam tutma, nesli 
sürdürme, mali koruma ve kültüre sahip çıkma konularında gerekli 
güveni yaratamaz.

Birikim yeteneklerimizi koruyup, uzun dönemli geleceklerimizi 
güven altına almak istiyorsak; ihtiyaçlarımızı net bilmeliyiz, verimli-
liğimizi artıran metot, model ve benzetim araçlarını kullanmalıyız, 
öngörme ve önlem alma, geri bildirim disiplinlerine uymalıyız; 
kendimizi yeniden üretirken rekabet sistemindeki rakiplerimize göre 
konumumuzu net biçimde tanımlamalıyız. Bütün bunlar hakkında 
insanlığın yeterli birikimi var, yeter ki niyetlenelim…



RAKAMLARIN DİLİ

T ürk Lirası 2001 yılı ekonomik kri-
zinden sonra ani yükselen kur 
artışları sonucunda ciddi bir sar-
sıntı yaşadı.2003 yılından sonra 

ise görece olarak 2013 yılına kadar istikrarlı 
bir seyir izledi. Bir ara 1 ABD dolarının ne-
rede ise 1TL ye eşitleneceği konuşulmaya 
başlandı. Bunun sebepleri arasında kamu 
maliye politikaları ile Merkez Bankası para 
politikasındaki sıkı duruş etkili oldu.

2008 krizinden sonra ABD, İngiltere, Av-
rupa Birliği ve Japonya Merkez Bankalarının 
genişleyici para politikaları sonucu tüm dün-

yaya yayılan bol miktardaki ABD dolarının 
daha yüksek kazanç için gelişmekte olan ül-
kelere gitmesi ile bollaşan dövizin ülkelerde 
düşük maliyetli yansıması görüldü.

Fed’in 2013 yılındaki kararından 
sonra TL’de kayıp durdurulamadı 

2013 yılı Mayıs ayında ABD Merkez Ban-
kası Fed’in varlık alımlarını durduracağını 
açıklaması ile birlikte gelişmekte olan ül-
kelerde bulunan dövizin gelişmiş ülkelere 
geri dönmeye başlaması ise kurlarda ciddi 
artışlara sebep olmaya başlamasıyla birlikte 
Türkiye bundan en çok etkilenen ülkelerin 
başında yer aldı.

2013 yılından bu yana TL Arjantin para 

Özcan KADIOĞLU ozcankadioglu@hotmail.com 
Dünya Gazetesi Yazarı

Döviz kuru artışları 
ihracatta tek başına etkili 
olmamaktadır. Bu nedenle 
ihracatçılara sürekli 
artan döviz kurları değil 
istikrarlı kur ve iş ortamı 
gerekmektedir. Çünkü 
kurdaki artış Türkiye’nin 
sanayi ürünlerinde ihraç 
birim fiyatını düşürüyor.    

Kur artışı ihracatı etkiliyor mu? 
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birimi Peso ile birlikte en çok etkilenen ve 
en çok değer kaybeden para birimi oldu. 
2013 ve 2014 yılı sonlarında 2,57 ve 2,58 
seviyelerinde olan Türk Lirası sepet kur 
(0,50 Dolar + 0,50 Euro) 2017 yılı Kasım 
ayı başında 4,20 seviyesine kadar yükseldi. 
Türkiye ve Arjantin ile para birimleri içinde 
bu kadar yüksek değer kaybına uğrayan 
diğer ülkeler ise Rusya ile Brezilya oldu. 
18 Mart 2014 tarihinde Ruslar tarafından 
Kırım’ın ilhakı sonucu Rus Rublesi Batı yap-
tırımları nedeniyle, Brezilya Real'i ise siya-
si istikrarsızlık nedeniyle aynı dönemde 
değer kaybetmiştir. Ancak TL'deki değer 
kaybı Ruble ve Real'in değer kayıplarının 
üzerinde seyretmiştir.

YILLARA GÖRE İHRACAT
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Kurlardaki artış dış ticareti 
etkileyen beş unsur arasında 

Kur artışları ekonomi çevrelerini ikiye 
ayırmıştır. Bazı ekonomistler düşük TL’nin 
ihracatı artırıcı etkisi olduğunu iddia eder-
ken diğer ekonomistler bunun sadece kur 
değer artış ve azalışı ile ilgili olmadığını 
bunun sadece küçük bir etkisi olduğunu 
iddia etmişlerdir. Döviz kurları seviyesi ve 
değişiklikleri ile ihracat ve ithalatın gelişme-
si arasında teorik olarak 90’lı yıllar ile 2000 
yılı başlarına kadar yakın bir ilişki bulunmak-
tadır. Bununla birlikte Türkiye'de yapılan 
çalışmalar göstermektedir ki döviz kurları 
ihracat ve ithalat üzerinde en çok etkili 
olan beş unsur içinde dördüncü sırada yer 
almaktadır. İhracattaki artışın ana belirleyi-
cilerine bakacak olursak: 
1) Dış talepteki artışlar.
2) İşgücü maliyetleri seviyesi.
3) İç talep seviyesindeki değişiklikler.
4) Döviz kurları.
5) Firma büyüme tercihi. 

İhracat teşvikleri ise ilk beş içinde yok-
tur ve ihracat yapmayan firmaları ihracata 
özendirmemektedir. İhracat teşvikleri daha 
çok zaten ihracat yapan firmaları destekle-
mektedir.                  

Sepet kurdaki değişim önemli
Döviz kurlarının ihracat üzerindeki etki-

sini değerlendirmek için bir başka önemli 

gösterge sepet kurdaki değişimler ile Tür-
kiye'nin dünya ihracatı içinden aldığı pay 
arasındaki ilişkidir.

2011 ve 2012 yıllarında bu iki gösterge 
arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Ancak 
2013 yılından itibaren son 8 yıldır sepet 
kurdaki artış ile Türkiye'nin dünya ihraca-
tından aldığı pay arasında yakın bir ilişki 
oluşmaya başlamıştır. Sepet kurdaki hızlı 
artışa paralel olarak Türkiye'nin küresel 

ölçekteki ihracatı içindeki payı da 2013 
yılında yüzde 0.83 iken kademeli artmak-
ta olup 2019 yılında 0.96’ya, 2020 yılında 
0.98'e yükselmiştir.

2013 yılında ortalama dolar kuru 1,90 
TL iken 2020 yılında 7,02 TL olmuştur.Kısaca 
TL Dolar karşı %73 değer kaybetmiş.Ayrı-
ca iki yıl arası TÜFE bazlı Reel Efektif Kuru 
baktığımızda %38 lik bir düşüş olmuş.Aynı 
dönemde İhracat artışı bir kısmıda konjek-
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türel olayladan kaynaklanmasına rağmen 
ihracat artışı % 11,7. Eğer ABD de yaşanan 
enflasyonu da hesaba katarsak artışın sıfır 
olduğu görülüyor.

REK’teki yükselme TL’nin 
değer kazandığını gösterir 

Döviz kurlarının ihracat üzerindeki et-
kisini değerlendirmek için bir başka önem-
li göstergede TÜFE bazlı reel efektif kurda-
ki değişimlere bakmak gerekir. “Nominal 
döviz kurlarının ülkeler arası nispi fiyat 
farklarını göstermemesi nedeniyle, Reel 
Efektif Döviz Kuru, TL’nin reel düzeyinin 
göstergesi olarak hesaplanmaktadır. No-
minal efektif döviz kuru (NEK), Türkiye'nin 
dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin 
para birimlerinden oluşan sepete göre, 
TL'nin ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar 
ikili ticaret akımları kullanılarak belirlen-
mektedir. Reel efektif döviz kuru (REK) ise 
NEK’deki nispi fiyat etkileri arındırılarak 
elde edilmektedir. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesap-
lanan reel efektif döviz kuru endeksleri 
ülkemiz fiyat düzeyinin dış ticaret yaptı-
ğımız ülkelerin fiyat düzeylerine oranının 
ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak he-
saplanmaktadır.”

Reel efektif döviz kurlarının artması, 
TL’nin reel olarak değer kazandığını yani 
Türk mallarının yabancı mallar cinsinden 
fiyatının arttığını göstermesidir. Reel efektif 
döviz kurunun azalması ise TL’nin reel olarak 
değerinin düştüğünü, Türk mallarının ya-
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bancı mallar cinsinden fiyatının azaldığını 
göstermektedir.

TÜFE Bazlı REK 2021’de 
en düşük dönemini yaşıyor

TÜFE bazlı yıllık ortalama reel efektif 
döviz kurun eşik değeri 100 olarak kabul 
edilmekte 100 üzeri TL’nin değerli olduğu-
nu altı ise TL’nin değerinin altında seyretti-
ğini göstermektedir. 1994-2021 yılları arası 
incelendiğinde 13 yıl 100 eşik değerinin 
altında,15 yıl ise üstünde seyretmiştir. 2012 
yılından itibaren TÜFE Bazlı Reel Efektif Kur 
aşağı yönlü hareket etmekte olup 2016 yı-
lından itibaren 100 bandının altına inerken 
2021 yılı 5 aylık ortalaması da ise 64.8 olarak 
en düşük değerde seyrini sürdürmektedir. 

1994’ten 1997’ye kadar 80 bandında 
performans gösteren bu endeksin 2000 
yılında 108.2’ye kadar yükseldiği görülüyor. 
2001 yılında ise 87.6’ya düşen yıllık ortala-
ma reel efektif döviz kuru, ardından gelen 
yıllarda pozitif performans sergileyerek 
2010’da 122 seviyesine kadar çıkmıştı. Hatta 
Kasım 2010’da 126.5’lik endeks puanı ile şu 
ana kadarki en yüksek aylık performansına 
ulaşmıştı. En düşük değerini ise Kasım 2020 
ve Mayıs 2021 aylarında 60.5 bandına kadar 
inmiş durumda. Son dönemde tekrar faizle-
rin düşmesi gerektiği söylemi ile başlayan 
kurlardaki yukarı yönlü hareket sonucun-
da Haziran 2021’de TÜFE Bazlı Reel Efektif 
kurun hesaplanmaya başlanıldığı tarihten 
itibaren en düşük değeri alacağı görülüyor.
(Grafik 1)

Kur artışı daha ziyade 
ithalatın hızını kesiyor

Döviz kurlarındaki artışın ithalatı yavaş-
latma etkisi ise ihracatı artırma etkisinden 
daha yüksektir. 2013 yılında 252 milyar do-
lara kadar çıkan ithalat yavaş yavaş düşmeye 
başlamış 2016 yılında 198 milyar dolara dü-
şerek son 10 yılın en düşük ithalatı olmuştur.

2016 yılında döviz kurlarındaki artış ile 
birlikte ithalat 54 milyar dolar gerilemiş 
ve 2016 yılında dış ticaret açığı 56 milyar 
dolara kadar inmiştir. Hızlı kur artışlarının 
yaşandığı 2013 yılından 2020 yılına kadar 
ihracat 18 milyar dolar artarken ithalat aynı 
dönemde 220 milyar dolar seviyesinde 
kalmıştır. Dış ticaretteki iyileşmeyi petrol 
fiyatlarındaki düşüş de etkili olmuş, 2018 
yılında başlayan Rahip Brunson krizi ile aşırı 
yüksek ve oynak hale gelen kurlar sonucun-
da ithalatta düşüşe sebep olmuştur.

Öte yandan, 2020 yılında başlayan CO-
VID-19 etkisini kırmak için kamu bankalara 
kredi genişlemesini teşvik etmiş hatta zo-
runlu hale getirmesi sonucunda ithalat pat-
lamış doğal sonucu olarak ta cari işlemler 
dengesi yüzde -5.1 gibi rekor seviyeye çık-
mıştır. Bunun sonucunda cari işlemler açığı 
37.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Kur artışı sanayi ürünleri 
ihraç birim fiyatını geriletiyor

Döviz kurlarındaki artış ile birlikte teorik 
olarak Türk sanayi ürünlerinin ihracatta re-
kabet gücünün artacağı bekleniyor. Ancak 
ihracatçılar döviz kuru artışları döneminde 
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1994-2021 DÖNEMİ TL'NİN TÜFE BAZLI EN DÜŞÜK REK DEĞERİ

çoğunlukla döviz cinsinden fiyatlarını aşağı 
çekerek rekabet güçlerini artırmayı tercih 
etmektedirler. Ayrıca alıcılar da TL'deki de-
ğer kayıpları dönemlerinde fiyat indirimleri 
talep etmektedirler. Bu nedenle döviz kurla-
rının arttığı dönemlerde Türkiye'nin sanayi 
ürünleri ihraç birim fiyatları gerilemektedir. 
Bu gelişim toplam ihracattaki artışı sınırla-
maktadır. Döviz kuru artışları ihracatta tek 
başına etkili olmamaktadır. Bu nedenle 
ihracatçılara sürekli artan döviz kurları değil 
istikrarlı kur ve iş ortamı gerekmektedir.        

Düşük teknoloji sorunu
Döviz kurlarındaki artış ile birlikte teo-

rik olarak Türk sanayi ürünlerinin ihracatta 
rekabet gücünün arttırdığı 90’lı ve 2000’li 
yıllardaki kadar bariz olmasa da kısmen de 
olsa az miktarda etki etmektedir.  Ancak 
ihracatçılar döviz kuru artışları dönemin-
de çoğunlukla döviz cinsinden fiyatlarını 
aşağı çekiyor. Daha çok hammadde, daha 
çok enerji, daha çok çevre kirliliği, daha 
fazla işgücü kullanmasının karşılığını ala-
mayan firmalarda ihraç edilen ürünlerin 

birim fiyatı artmazken daha fazla miktarda 
ürün gönderimine rastlıyoruz. Bunun se-
beplerinin başında ülke sanayi tesislerinin 
maalesef yüzde 62’sinin düşük teknoloji 
üreten tesisler olması öne çıkıyor. Bu tesis 
altyapısı değişmeden rekabetçi kur anlayışı 
ile ihracatımızı artıramayacağımız ve katma 
değer zinciri ortaya çıkaramayacağımız 
görülmektedir. Öncelikle bu sarmaldan 
kurtulabilmemiz için sanayi tesislerimize 
teknoloji odaklı doğrudan yatırımlar teşvik 
edilmeli ve desteklenmelidir.
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Bitlis’in binlerce yıllık köklü geçmişe sahip olan geleneksel lezzetlerinden 
Büryan Kebabı ve kültürel değerleri, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB’un 
emekleri sayesinde ticari piyasalarda katma değer kazanıyor. Kentin lezzetleri 

ve kültürel değerleri Coğrafi İşaretle (Cİ) taçlanıyor. 

COĞRAFİ İŞARETLER

Bitlis’in lezzetleri ve kültürel 
değerleri Cİ ile taçlandırılıyor
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Ordusu ile beraber yürürken, Bitlis'e yakın 
bir yerde bir sürü ile çobana rastlar. Çobana 
kendilerinin IV. Murat olduğunu, yemek ola-
rak ikram edecek bir şeyin olup olmadığını 
sorar. Çoban da; et ve sütten başka bir şeyi-
nin olmadığını, kabul ettikleri takdirde ken-

B itlis’in çok sayıda medeniyete ev 
sahipliği yaptığı 7000 yıllık tarihi; 
yöresel ürünler açısından olduk-
ça zengin olmasının en büyük se-

bebi. Bu zenginliğin coğrafi işaret tesciliyle 
birleşmesi ürünün hem gerçek üreticisini 
korumakta hem de bölge ve ülke ekono-
misine katkı sağlamakta.

Bitlis Büryan Kebabı
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde yer 

alan Bitlis Büryan Kebabı, günümüze kadar 
gelmiş bir lezzet. Rivayete göre; IV. Murat 
Revan seferine çıkarken, Bitlis'ten geçmiştir. 

dilerine et ikram edebileceğini söylemiştir. 
Çoban, hemen bir teke keser, temizledikten 
sonra bolca tuzlar. Daha sonra toprağı eşe-
leyerek derince bir çukur açar. Topladığı 
dalları çukurun içine atarak yakmaya başlar. 
Dalların tamamı yanıp, ateş kor halini alınca 

Bitlis'in Mahreç İşaretleri

Adilcevaz Bastonu 
Ahlat Bastonu 

Bitlis Büryan Kebabı 

Bitlis'in Menşe Adları
(Başvuru Aşamasında)

Adilcevaz Cevizi
Adilcevaz Ceviz Reçeli 
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çukurun içine içi su dolu büyükçe bir kap 
bırakır. Daha sonra tuzladığı bu hayvanı 
kuyunun içine sarkıtır. Hava almaması, etin 
suyun buharıyla pişmesi için üzerini 
kapatır. Piştikten sonra çıka-
rak padişaha ikram eder. 
Padişah bu yemeği çok 
beğendiğini, 'Büryan 
gibi pişmiştir' deme-
si üzerine o günden 
sonra bu yemek hep 
yapılmış ve adına bür-
yan denilmiştir.

Büryan, Bitlislilerin 'hevur' 
dedikleri tekeden yapılır. Genellikle bür-
yan mevsimi yaz ve sonbaharın başlarıdır. 
Bu mevsimlerde hayvan hem besili, hem 
de taze ve tabi otla beslendiğinden eti 
güzel kokar. Kış aylarında besi hayvancılığı 
olduğundan, fazla rağbet görmez. Büryan 
eti bir gün önceden hazırlanır. Bir bütün 
hayvanın etleri, kopmayacak şekilde hay-
vanın yanlarına sarkıtılır ve bolca tuzlanarak 
dinlendirmeye bırakılır. Gece yarısı, saat iki 

civarlarında tandır yakılır (meşe ağacının 
dalları kullanılır). Ateş kor halini aldıktan 
sonra su dolu büyük bir kap, tandırın içi-

ne konur. Daha sonra pişirilecek et, 
çengellerle suya değmeyecek 

şekilde tandıra sarkıtılır ve 
tandırın hava almama-
sı için ağzı kapatılır. 
Et bir yandan ateşte 
pişerken, diğer yan-
dan tandırın içindeki 

suyun buharında yu-
muşatılır. Pişen et tan-

dırdan çıkarılarak, kancaya 
asılır. Büryanın en iyi olduğu dö-

nem, Ağustos, Eylül, Ekim ayla-
rıdır. Tandırın içine daha önce 
bırakılan su, tandırdan çıkarı-
lır. Büryandan akan yağlar 
bu kabın içinde birikir.

Ahlat Bastonu
Ahlat Bastonu, Ah-

lat ilçesinde yetişen ceviz 

ağaçlarından üretiliyor.  Baston üzerindeki 
desenler; tarihi eserlerde bulunan Selçuklu, 
İlhanlı, Akkoyunlu ve Osmanlı motiflerin-
den yararlanılarak özgün olarak tasarlanmış 
ve kuşaklar boyu ahlat bastonu ustalarınca 
günümüze ulaşmıştır. 

Ürünün kafa ve gövde kısımlarında 
kullanılan kalıplar Ahlat yöresine ögzü. 
Binlerce yıllık motifler, yaklaşık 3000 yıllık 
geçmişe sahip olan Ahlat bastonu üzerine 
ustaların emekleri, birikimleriyle özenle ve 
ma- haretle işlenmekte. Ürün üzerindeki 

desenler el işçiliği ile üretilmekte 
olup Ahlat ilçesinde baston usta-
lığı Selçukludan Osmanlıya, Os-

manlıdan günümüze devam 
eden özel bir sanat.

Ahlat Bastonu iki farklı 
tipte üretiliyor. Birinci 

tip; yaşlı ve hastaların 
kullanımına yönelik 
olup kalın ve insan 
ağırlığını kaldıra-

bilecek dayanıklılığa 

COĞRAFİ İŞARETLER
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sahip. İkincisi tip ise hediyelik ve deko-
ratif amaçlı üretiliyor. Bu amaçla üretilen 
bastonlar daha  zarif, sanatsal ve özel bir 
tasarıma sahip.

Adilcevaz Bastonu
Adilcevaz Bastonu, Adilcevaz ilçesinde 

yetişen ceviz ağaçlarından üreti-
liyor. Ürün üzerindeki desen-
ler tarihi eserlerde bulunan 
Urartu, Selçuklu ve Os-
manlı motiflerinden ya-
rarlanılarak özgün olarak 
tasarlanmış ve kuşaklar 
boyu Adilcevaz Baston 
ustalarınca günümüze 
ulaşmış.

Ürünün kafa ve gövde 
kısımlarında kullanılan kalıplar 
yöreye özgü. Binlerce yıllık motifler 

yaklaşık 3000 yıllık geçmişe sahip olan Adil-
cevaz bastonu üzerine ustaların emekleri, 
birikimleriyle özenle ve maharetle işlenmiş.

Ebru, tezhip ve minyatür desenleri sa-
dece Adilcevaz Bastonlarında görülmekte 
olup yöreye özel olması bu desenlerden 
kaynaklanıyor. Adilcevaz ilçesinde bulunan 

tarihi yapılardaki taşlara, ahşaba, 
bina süslemelerine, biblolara 

işlenen Urartu, Selçuklu ve 
Osmanlı motifleri; Adilce-
vaz kazı çalışmalarında 
bulunan tarihi eserlerin 
üzerindeki motifler ve 
bunlardan esinlenerek 
yapılan özgün motifler 

sadece Adilcevaz Baston-
larının gövdesine oyma, 

boyama ve yakma tekniği ile 
işlenmekte.

Adilcevaz’da doğal ortamında yetişen 
ceviz ağaçlarının sürümü ve sulaması sis-
tematik olarak yapılmakta olup bu sebeple 
sürgü uzunlukları fazla, düğüm (budak) sa-
yısı az ve sürgün atması yok denecek kadar 
azdır. Yörede yetişmeyen ceviz ağaçlarında 
sürgü düz, sürgü uzunluğu kısa olmakta ve 
çok fazla düğüm (budak) bulunmaktadır. 
Adilcevaz yöresindeki deneyimli baston 
ustalarına göre, bu sebeple bu tip ceviz 
ağaçları baston yapımına uygun değildir.
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Türkiye’nin yazılımcıları 
için küreselde büyüme 
zamanı 

YAZILIM, DİJİTALLEŞME İLE İVME KAZANDI 

Türkiye yazılım sektörü son yıllarda hiç Türkiye yazılım sektörü son yıllarda hiç 
olmadığı kadar hızlı bir büyüme ivmesi olmadığı kadar hızlı bir büyüme ivmesi 
yakaladı. Bir yandan COVID-19 sonrası evde yakaladı. Bir yandan COVID-19 sonrası evde 
süregelen eğlence ve teknoloji anlayışının oyun süregelen eğlence ve teknoloji anlayışının oyun 
sektöründen beslenmesi diğer yandan da tüm sektöründen beslenmesi diğer yandan da tüm 
iş süreçlerinin dijitale kayması sektörde hızlı iş süreçlerinin dijitale kayması sektörde hızlı 
bir ivmelenmenin doğmasını sağladı. Yıllardır bir ivmelenmenin doğmasını sağladı. Yıllardır 
beyin göçü vermeden büyüyen bu alanda beyin göçü vermeden büyüyen bu alanda 
küresel bir oyuncu meydana getirmek mümkün küresel bir oyuncu meydana getirmek mümkün 
mü? İşte cevap aradığımız sorumuz ve bu mü? İşte cevap aradığımız sorumuz ve bu 
cevabı Hindistan örneği üzerinden incelemek cevabı Hindistan örneği üzerinden incelemek 
bize model olacak nitelikte…bize model olacak nitelikte…



89EKONOMİK FORUM



ARAŞTIRMA

EKONOMİK FORUM90

Y azılım sektörü dünyada ve ülke-
mizde potansiyelini hızla artıran 
sektörlerin başında geliyor. İleri 
teknoloji sektörleri içerisinde de-

ğerlendirilen yazılım sektörü, son yıllardaki 
hızlı gelişmesine paralel olarak yenilikçi 
ürün ve hizmetleri iç ve dış piyasaya sunu-
yor. Sektör; yapay zekâ, bulut teknolojisi, 
büyük veri, nesnelerin interneti, blockchain 
gibi yeni teknolojilerin sağladığı ivmeyle 
önemli bir ivmelenme kaydetmiş durumda. 

YENİ UNİCORNLARIN ADRESİ 
Son yıllarda iş dünyasında yaşanan di-

jitalleşme süreçleri ve endüstri 4.0 uygu-
lamaları da sektörün gelişmesine önemli 
derecede katkı sağlıyor. Sektöre bir diğer 
katkı da sektörün bir alt alanı olan bilgisayar 
oyunlarından geliyor. Peki bu denli ivmelen-
me yakalayan bir pazarda yerli oyunculardan 
doğan bir küresel başarı hikayesine imza 
atabilecek miyiz? Açıkçası bunu başarmak 
kısa ve orta vadede biraz zor gözüküyor. 
Hem global pazara yön veren küresel oyun-
cu sayısının çokluğu hem de yeter sayıda 
deneyimi güçlü bir iş projesiyle birleştirmek 
için atılması gereken adımların varlığından 
söz edebiliriz. Bununla birlikte piyasaya çıkan 
iddialı oyuncuların da küresel devler tarafın-
dan hemen satın alındığı gerçeğini unutma-
malıyız. Hatırlarsanız son olarak Sidar Şahin 
Türkiye’deki ilk unicorn satışına imza atarak, 
milyar dolarlık bir devir gerçekleştirmişti. Peki 
bu örnekleri en fazla görebileceğimiz yazılım 
sektöründe son durum nedir?

OYUN SEKTÖRÜ LOKOMOTİF OLDU
Yazılım sektörüne son yıllarda hareket 

katan alanların başında oyun sektörü ge-
liyor. Öncelikle buradaki son gelişmeleri 
değerlendirip, diğer alanlara bakmakta 
yarar var. Türkiye Oyun Geliştiricileri Der-
neği’nden  (TOGED) edinilen bilgilere göre 
oyun sektörünün dünya genelinde özellikle 
son 5 yılda gösterdiği hızlı büyüme ile eğ-
lence ve teknolojinin buluştuğu noktada 
lokomotif sektör haline geldiği vurgula-
nıyor. Bilgisayar oyunları sektörünün tüm 
dünyada teknolojideki ilerlemeleri doğru-
dan etkileyen ve hatta bu ilerlemelere yol 
gösteren başlıca unsurlar arasında yer aldığı 
da özellikle vurgulanıyor. 

Oyunların teknolojinin sınırlarını zorla-
yarak, eğlencenin yanı sıra eğitim, sağlık, 
savunma, telekomünikasyon, tanıtım, ulaşım 

gibi pek çok sektörün gelişimine katkıda 
bulunduğunu da belirten TOGED, "Gerek 
donanım gerekse yazılım alanındaki geliş-
meler dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
diğer sektörleri ve kullanım alanlarını etkiyor. 
Bu sayede disiplinler arası iş birliği için oluşan 
imkânlar artıyor, teknoloji uzmanlık bilgimizi 
ulusal ölçekte yükseltmek için yapılan çalış-
malar çoğalıyor" ifadelerine yer veriyor.

E-SPORA DUYULAN İLGİNİN 
ARTMASI DİJİTALİ BÜYÜTECEK

E-spor oyunları da dijital oyun sektörü-
nün gelişimine katkı yapan başka bir alan 
olarak dikkat çekiyor. E-spor bir bilgisayar 
oyunu olmakla birlikte bu oyunu herkes oy-
nayamıyor. E-spor lisanslı profesyonel oyun-
cular (bu oyuncular bilgisayar oyuncularıdır 
ve dijital oyuncular olarak da isimlendirilir) 
tarafından oynanır ve E-sporun da ligleri var. 
Normal spor müsabakalarında olduğu gibi 
E-sporda da kulüpler bulunur ve oyuncular 
kulüplerle sözleşme yaparlar. T.C. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye E-spor 
Federasyonu kuruldu. E-spor faaliyetlerine 
olan ilginin artması dijital oyun sektörünü 
olumlu yönde etkileyecek. Farklı bir ifadeyle 
dijital oyun pazarının büyümesi aslında bir 
bakıma yazılım sektörünü de hızlı bir şekilde 
ivme kazanması anlamına geliyor.

KÜRESEL DEVLER TÜRKİYE’DE 
ARTIK OFİS AÇMAYA BAŞLADI 

Dijital oyun pazarının üzerinde bu ka-
dar çok durmamızın nedeni yazılım sek-
törüne en fazla gelir getirecek alanların 
başında gelmesindendir. Küresel dijital 
oyun pazarının yüzde 28’ini oluşturan Çin 
bu alanda başı çekiyor. Çin’i yüzde 23 pa-
zar payı ile ABD takip ediyor. Bu alanda 
söz sahibi olan diğer ülkeler Güney Kore, 
Japonya ve Fransa. Türkiye ise 18’inci sırada. 
Türkiye dijital oyun pazarında Ortadoğu 
ve Afrika’da ise lider pozisyonda. Dünyada 
büyük bir yer edinen dijital oyun sektörü 
ülkemizde henüz istenilen seviyeye ulaşa-
mamış olsa da istatistiki veriler ve büyüme 
hızı göz önüne alındığında sektörde gelişim 
gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Dijital 
oyun sektörüyle ilgili belirtilmesi gereken 
bir diğer husus da küresel firmaların Tür-
kiye’de ofisler açması. Özellikle Ortadoğu 
bölgesine açılmak isteyen küresel dijital 
oyun firmaları bu operasyonları için Türki-
ye’de ofis açmayı tercih ediyor.

YABANCI YAZILIM İYİDİR 
ALGISI GELİŞMEYE ENGEL Mİ?

Diğer yazılımlar da gerek katma değer 
gerekse istihdam açısından önemli. Çünkü 
sektör katma değeri oldukça yüksek olma-
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müzdeki yıllarda da ülkemizde unicornların 
(piyasa değeri 1 milyar doların üzerindeki 
start up) çıkabileceği ifade ediliyor. Nitekim 
ülkemiz bu alanda ilk unicorn’unu da oyun 
sektörü aracılığıyla çıkarmıştı. 

TEKNOKENTLER ÖNEMLİ BİR ÜS
Türkiye’de faaliyet gösteren 85 tekno-

kentte yazılım firmalarını ve bu alandaki 
girişimciliği sunduğu imkânlarla destekle-
niyor. Aynı zamanda teknokent sayısının 
gün geçtikçe artması bu konudaki ümit-
leri açıkçası taze tutuyor. Ayrıca Türkiye’nin 
lokasyon avantajı da bulunuyor. Türkiye 
konumu itibariyle Ortadoğu, Orta Avrupa, 
Balkanlar ve Orta Asya’ya çok yakın. Türki-
ye’den buralardaki faaliyetler çok rahat bir 
şekilde yönetilebilir. Yukarıda bahsedilen 
küresel dijital oyun firmaları da bu nedenle 
Türkiye’de ofis açmayı tercih ediyor. Türk 
yazılım firmaları da bu konum avantajından 
yararlanarak yukarıda sıraladığımız bölge-
lerde faaliyet gösterebiliyor. 

KÜRESELDEKİ EN DEĞERLİ 
10 ŞİRKETİN ALTISI YAZILIMCI 

Türkiye’deki yazılım sektörü, fintech 
(dijital teknolojilerin finans alanına uygu-
lanması), ERP (kurumsal kaynak planlama-
sı), mobil uygulamalar ve dijital oyunlar 
alanında önemli bir know-how ve inovatif 
yeteneğe sahip. Sektörün geçmişe yönelik 
önemli bir bilgi birikimi de mevcut. Yeni 
gelişen teknolojilere ülke insanın kullanma 
ve öğrenme yönünde yatkınlığı da Tür-
kiye’deki yazılım sektörü için önemli bir 
avantaj oluşturuyor. 

sının yanı sıra genç nüfusun en fazla istih-
dam edildiği alan olarak da dikkat çekiyor. 
Sektörün ihracatı her yıl artmakla birlikte 
artık kayda değer bir seviyeye ulaştı. Fakat 
Türkiye önemli miktarda da yazılım ithal 
ediyor. Türkiye yazılım ithalatına çok ciddi 
miktarda para harcıyor. 

Yazılım ithalatının yüksek olmasının 
nedenlerini ele aldığımızda ise Türkiye’de 
gerek kamuda gerekse özel sektörde ya-
bancı yazılım iyidir algısı bulunuyor. Bu algı 
sorunu çok önemli bir husus olarak Türk 
yazılım sektörünün karşısına çıkıyor. Sadece 
özel sektör değil kamu sektörü de önemli 
miktarda yazılım ithal ediyor. Kamu İhale 
Kanunu’nda yerli yazılım lehine bazı dü-
zenlemeler (yerli yazılım ürünü teklif eden 
istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat 
avantajı sağlanması mecburidir) yapılmış 
olmasına rağmen Kanunda yerli yazılım kul-
lanılmasını özendirecek düzenlemeler halâ 
istenen seviyede olmayıp, bazı eksiklikler 
uzmanlarca dile getiriliyor.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İLE GÜÇLÜ 
Türkiye yazılım sektörünün önemli kuv-

vetli yönleri de bulunuyor. Bunların başında 
nitelikli işgücü geliyor. Bir diğer avantaj da 
bu nitelikli işgücünün maliyetinin gelişmiş 
ülkelere kıyasla daha elverişli olması. Tür-
kiye yazılımda henüz bir dünya markası 
ortaya koymamakla beraber bu alanda 
yüksek girişimcilik potansiyeline sahip bir 
ülke olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de önemli 
girişimlerin (start upların) büyük çoğunlu-
ğu yazılım ve yazılıma dayalı sektörlerden 
çıkıyor. Konunun uzmanları tarafından önü-

Günümüzde yazılım sektörü tüm dün-
yada klâsik sektörlerin önüne geçti. Gü-
nümüzün en büyük firmaları artık klâsik 
sektörlerden değil yazılım firmalarından 
çıkıyor. Örneğin dünyanın en değerli 10 
şirketinden altısı yazılım ya da yazılıma da-
yalı iş yapan şirketlerinden oluşuyor. Bu 
şirketler arasında: Amazon, Google, Micro-
soft, Facebook, AliBaba ve Tencent sayıla-
bilir. Yine start-uplara bakıldığında unicorn 
olan şirketlerin hemen hemen tamamı bu 
sektörle ilgili firmalardan meydana geliyor. 
Bu eğilimin gelecekte de devam etmesi 
bekleniyor. 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER 
BİLE  BU YARIŞIN İÇİNDE 

Bu sektörün en olumlu yönü, klâsik sek-
törlerde gözlenen gelişmiş ülke firmalarının 
hâkimiyetinin burada olmayışı. Gelişmekte 
olan ülkelerde bulunan firmalar da bu ya-
rışın içinde yer alabiliyor. Bu konuda bir 
örnek olması bakımından Hindistan yazılım 
sektörünün incelenmesi yerinde olacak. 
Hindistan yazılım sektörünün ihracatı 2018 
yılında 135 milyar dolara ulaştı. Hindistan’da 
hâlihazırda yazılım sektöründe faaliyet gös-
teren önemli sayıda unicorn var. İleriki yıllar-
da bunların sayılarının artması bekleniyor. 
Hindistan yazılım sektörü ülkede dijital 
teknolojilere geçişte önemli bir rol oynadı.

HİNDİSTAN ÖRNEK ALINMALI
Hindistan’da 2000 yılından önce ya-

zılım firmaları büyük çoğunlukla küresel 
müşterilere yazılım hizmetleri vermek 
amacıyla kuruluyordu. Bu firmalar tama-



ARAŞTIRMA

EKONOMİK FORUM92

men ihracata odaklanmış olup kendilerini 
yazılım ihracatçısı olarak tanımlamaktaydı. 
Bu dönemde Hindistan’daki firmalar kü-
resel müşterilerine uzaktan (müşterilerin 
kendi ülkelerinden değil Hindistan’dan) 
yazılım geliştirme hizmeti sunuyordu. Hatta 
ABD’deki birçok işletmenin muhasebesi 
Hindistan’daki yazılım firmaları tarafından 
uzaktan tutulmaktaydı. Hindistan’da yazılım 
geliştirme konusundaki yeteneği gören 
bazı uluslararası firmalar da sınır ötesi ge-
liştirme merkezlerini Hindistan’da kurmaya 
başladılar. 2000-2010 yılları arasında, edin-
dikleri tecrübe ve uluslararası müşterilerle 
çalışmanın getirdiği güvenle Hindistan’daki 
bazı yazılım firmaları yurtdışında ofisler 
ve merkezler açarak çok uluslu olmaya 
başladılar. Bu dönemde Hindistan yazılım 
sektörü uluslararası olmaya başladı. Ayrıca 
Hint yazılım firmaları karmaşık projeleri de 
almaya başladı. 

HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKEN ÜLKE 
Diğer uluslararası yazılım firmaları da 

Hindistan’daki bu potansiyelden yararlan-
mak için Hindistan’da Ar-Ge merkezi aç-
mayı hızlandırdı. Bankacılık, perakendecilik 
ve sağlık hizmetleri sektörlerinde faaliyette 
bulunan uluslararası firmalar yazılım mü-
hendisliği faaliyetlerini Hindistan’daki mer-
kezlerinden yürütmeye başladılar. Bugün 
Hindistan’daki küresel Ar-Ge merkezlerinde 
400 bin kişinin üzerinde yazılım mühendisi 
çalışıyor ve Hindistan yazılım sektörü olduk-

ça dinamik ve çeşitlilik arz eden bir sektör 
haline geldi.

BEYİN GÖÇÜ YAŞANMAYAN ALAN
Bunu sağlayan en önemli faktörler ara-

sında; bu alanda iyi yetişmiş elemanların 
bulunması, bu elemanların yurtdışına git-
memesi (bu alanda beyin göçü olmama-
sı), küresel firmaların Ar-Ge merkezlerini 
Hindistan’da kurması ve küresel girişim 
sermayesi fonlarının Hindistan yazılım 
sektörüne ilgi göstermeleri sayılabilir. Bu 
alanda Hindistan’da start-upların sayısı 
hızla artıyor. Çünkü yukarıda sıraladığımız 
faktörler start-upların kurulmasını teşvik 
ediyor. Hindistan’daki yazılım start-upları, 
2016-2018 yıllarında, küresel girişim serma-
yesi fonlarından 10 milyar doların üzerinde 
yatırım aldı. Yazılım sektörü, Hindistan’ın 
ihracat gelirlerini önemli ölçüde artırdığı 
gibi önemli derecede iş imkânı yarattı ve 
dijital alt yapının gelişmesine önemli kat-
kılarda bulundu.

HİNDİSTAN İLE BENZER 
AVANTAJLARA SAHİBİZ

Aslında Türkiye’deki yazılım şirketleri de 
Hindistan’a benzer avantajlara sahip. Ara-
daki en önemli farkın, Türkiye’deki yazılım 
firmalarının Hindistan’daki firmalar kadar 
küresel hedeflere sahip olmaması ve bu 
anlamda Hindistan’daki yazılım firmaları 
kadar uğraş vermediklerini şimdilik sayabi-
liriz. Türkiye’deki yazılım firmalarının küresel 

risk sermayesi fonlarından ileride yeterince 
finansman sağlayabileceği ise orta vadede 
pek tabi beklenebilir. 

Yazılım sektörüne yönelik On Birinci 
Kalkınma Planı’nda da önemli politikalar 
açıklandı. Söz konusu politikalar ve bu po-
litikaların öngördüğü tedbirlerin uygulan-
ması ile kamu alımlarında yerli yazılımla-
rın kullanılmasının daha da artması, yerli 
yazılım firmalarının olgunluk seviyesinin 
yükselmesi, yazılım alanında yerli katma 
değerin artırılması, internete dayalı giri-
şimlerin teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Bu 
politika ve tedbirler yazılım sektörünün 
ekonomik büyüklüğünü olumlu yönde 
etkileyecek ve sektörün ileriki yıllarda da 
gelişmesini sağlayacak.

LİNUX TABANLI İŞLETİM 
SİSTEMİMİZ BİLE VAR 

Türkiye’nin yazılım sektöründeki etkin-
liği sadece kaynakların verimli kullanımı ya 
da oyun sektörüyle mi ilgili? Hiç mi işletim 
sistemimiz yok. Elbette ki o da var. Adını 
Anadolu Parsı’ndan alan Pardus’u eminim 
hepiniz bir yerlerde duymuşsunuzdur. Dü-
şünün öyle bir gelişme kaydetmişsiniz ki 
kendinize ait işletim sisteminiz var ülke 
olarak. Aslında Pardus tam da bu amacın 
bir yansıması diyebiliriz. Şimdi Pardus’u 
hatırlayarak devam edelim Türkiye yazılım 
sektörüyle ilgili araştırmamıza. 

2003 yılının önemli bir bölümünde TÜ-
BİTAK tarafından ulusal bir dağıtımın gerek-
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liliği, dünyada benzer uygulamalar, yazılım 
sektörünün mevcut durumu ve eğilimleri 
araştırıldı. Ülkenin bilgi teknolojisi alanın-
daki insan kaynağı, yerel yazılım sektörünün 
yetenekleri ve rekabet unsurları incelendi. 
Tüm bulgular ışığında, 2003 yılı yazında, bir 
ulusal işletim sistemi dağıtımı oluşturmanın 
yerinde bir karar olduğu sonucuna varıla-
rak, somut düzeyde planlama işine girişildi. 

AÇIK KAYNAKLAR İNCELENDİ
Mevcut işletim sistemleri, başta Linux 

olmak üzere incelendi, açık kaynak yazılım 
metodolojisi (yöntem bilimi) ve felsefesi 
ayrıntılı olarak çalışıldı. Hedef, bir dağıtım 
oluşturmanın ötesinde, bu dağıtımı sürekli 
kılabilecek düzenlemeci yapıyı da kurmak 
olduğundan yazılım sektöründe, özellikle 
açık kaynak çerçevesinde, kullanılabilecek 
iş örnekleri irdelendi. Bu incelemeler sonra-
sında, 2003 yılı sonbaharında, Linux temelli, 
açık kaynaklı, olabildiğince GPL lisanslama 
yöntemini kullanan bir işletim sistemi dağı-
tımı oluşturulmasına karar verildi. 

Pardus Projesi'nin hayata geçmesi, 2004 
yılı başında teknik ekibin çekirdeğinin oluş-
turulmasıyla başladı. Bu aşamada Türki-
ye'nin Linux geçmişi, mevcut ve planlanan 
dağıtımlar, açık kaynak ve Linux topluluğu 
ve girişimleri de göz önüne alınarak, var 
olan bilgi birikimi ve deneyimden en üst 
düzeyde yararlanmanın yolları arandı. So-
nuçta ulusal işletim sistemi geliştirilmesin-
de görev alması en uygun kişiler Türkiye'nin 
dört bir yanından seçilerek, TÜBİTAK/UEKAE 
bünyesinde bir araya geldiler. 

2004 yılının önemli bir kısmı teknik se-
çeneklerin değerlendirilmesi ile geçti. Farklı 
Linux dağıtımları incelendi, mevcut dağı-
tımlardaki eksiklikler, olası gelişim alanları, 
yapılması gerekenler ve bunların iş gücü 
ve kaynak gereksinimleri irdelendi. Hedef 
kitlenin kim olacağı üzerinde beyin fırtına-
ları yapıldı, bunun sonucu olarak yol haritası 
seçenekleri belirlendi. 

YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ
2004 yılı Ekim ayında bu teknik de-

ğerlendirmeler sonuçlandı ve yayınlanan 
Proje Ana Sözleşmesi ile amaç, yöntem ve 
takvim belirlendi. Pardus'un “Bilişim okur-
yazarlığına sahip bilgisayar kullanıcılarının 
temel masaüstü ihtiyaçlarını hedefleyen” 
bir işletim sistemi olmasına, “Mevcut Linux 
dağıtımlarının üstün taraflarını kavram, mi-

mari ya da kod olarak kullanmasına”, ancak 
“Otonom sisteme evrilebilecek bir yapı-
landırma çerçevesi ve araçları ile kurulum, 
yapılandırma ve kullanım kolaylığı sağlama-
sına” karar verildi. 

Teknik hedefi ve yöntemi belirlenen ta-
sarı hızla ilerlemeye başladı ve 1 Şubat 2005 
tarihinde ilk ürün olan Pardus Çalışan CD 
1.0 yayımlandı. Tasarının amaçları ve tek-
nik yaklaşımı hakkında Linux topluluğunu 
ve kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlayan 
Çalışan CD (canlı CD) beklenenin üzerinde 
ilgi gördü. Sonrasında geliştirme daha çok 
özgün yenilik tasarılarına yoğunlaştırıldı ve 
nihayet 27 Aralık 2005'te Pardus'un ilk ku-
rulabilir sürümü olan Pardus 1.0, ağ üzerin-
den yayımlanmaya başladı. Pardus 2011.2 
sürümüne kadar kendine özgü PİSİ paket 
yönetim sistemini kullanan özgün bir Linux 
dağıtımı olarak yoluna devam etti. 

YENİDEN YAPILANMA DÖNEMİ
2011 yılının son aylarından itibaren 

TÜBİTAK bünyesinde yeniden yapılanma 
çalışmaları neticesinde proje yöneticileri ve 
geliştirici ekip dağıtılarak tasfiye edildi. İdari 
ve teknolojik olarak köklü değişikliklerin ya-
şandığı bu süreçte son sürüm olan Pardus 
2011 sürümünün bakımı yapılmadı. Mev-
cut sürümlerin bakımlarının ve yeniden 
yapılanma çalışmalarının içeriği konusunda 
resmî açıklamaların yapılmaması Pardus 
kullanıcıları arasında projenin sona erdiğine 
dair haberlerin yayılmasına neden oldu. 

Ocak 2012'de Pardus 2011 bireysel sürümü-
nüne güncelleme desteğinin sona erdiği 
e-posta listeleri üzerinden duyuruldu. 2 
Mart 2012'de projenin resmî sitesinden 23-
24 Mart 2012 tarihlerinde ‘Pardus’un Yarını 
Çalıştayı’ adında, projenin yeniden nasıl 
sürdürüleceğine dair bir çalışma yapılacağı 
açıklandı. 

2012 yılı ikinci yarısında TÜBİTAK yeni 
geliştiriciler istihdam ederek yeni sürüm ha-
zırlıklarına başladı. 25 Ocak 2013'te Debian 
tabanlı ilk kararlı Pardus sürümü ‘Pardus 2013 
Anadolu Parsı’ adı ile yayınlandı. Böylece 
Pardus projesi kapsamında 2012 yılına kadar 
geliştirilmiş olan Pardus'a özgü PİSİ paket 
yönetim sistemi, ÇOMAR yapılandırma yö-
neticisi, YALI kurulum aracı, Müdür açılış 
sistemi, Kaptan ilk ayar sihirbazı ve diğer irili 
ufaklı tüm projeler terk edilerek tamamen 
Debian tabanına geçilmiş oldu. Ayrıca 2013 
yılının ilk aylarında TÜBİTAK geliştiricilerinin 
üye olduğu, destek kanalı olarak tanındığı 
ve onayladığı topluluk sitesi ‘parduslinux.org’ 
açıldı. Dönemi itibarıyla her ne kadar türlü 
tartışmalara uğradıysa da bir ülke düşünün 
ki kendi işletim sistemini kurmaya çalışmış 
bir ülke düşünün ki ilk unicorn satışını ya-
zılım sektörü üzerinden yapmış. Sizce de 
yazılımda küresel bir oyuncuyu piyasaya 
hazırlamanın zamanı gelmedi mi? Kararı 
yetkililere bırakarak, bu konuda Türkiye’nin 
milyarlarca dolarlık gelir elde edebilecek do-
nanıma ve insan kaynağına sahip olduğunu 
buradan vurgulamak istiyoruz. 
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Yapay etler 
gezegeni 
kurtarır mı?

BİR TUHAF KITLIK SENARYOSU

İkilim değişikliğinin etkisini İkilim değişikliğinin etkisini 
her geçen gün etkisini biraz her geçen gün etkisini biraz 
daha derinden hissettirdiği daha derinden hissettirdiği 
gezegende tuhaf girişimlerin de gezegende tuhaf girişimlerin de 
önü açılıyor. Bu girişimlerden önü açılıyor. Bu girişimlerden 
birini de yapay etler konusu birini de yapay etler konusu 
oluşturuyor. Dünyanın metan oluşturuyor. Dünyanın metan 
gazından daha fazla etkilendiği gazından daha fazla etkilendiği 
görüşünde olan kimi  uzmanlar görüşünde olan kimi  uzmanlar 
yapay et üretiminin önemine yapay et üretiminin önemine 
dikkat çekiyor. Umuyoruz bu dikkat çekiyor. Umuyoruz bu 
çağrı örtük bir reklam değildir.çağrı örtük bir reklam değildir.
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BM Hükümetler Arası İklim Deği-
şikliği Paneli’nin, küresel ısınmay-
la gelecek daha büyük felaketleri 
önlemek için 12 yıl kaldığı uya-

rısında bulunan raporu gezegeni diğer 
canlılarla paylaşan insanlara da görev bi-
çiyor. Pek tabi karbon ayak izini küçültmek 
için atılacak adımlar bu görevin temelini 
oluşturuyor. İlgili raporda dikkat çeken 
en önemli husus ise önümüzdeki 100 yıl 
içinde atmosfere salınan metan gazının 
küresel ısınmaya etkisinin karbondioksit-
ten 28 kat daha fazla olacağı. 

HAYVANCILIĞI AZALTMA 
ÇAĞRISI NE KADAR DOĞRU?

Farklı bir ifadeyle üstü kapalı da olsa 
BM, tüm dünyada hayvancılık faaliyetlerinin 
azaltılması önerisinde bulunuyor. Bunun 
için tüketicinin daha az et, süt ve süt ürün-
leri tüketmesi gerektiğine işaret eden BM 
raporuna göre, büyükbaş hayvancılığın 
ekosisteme zararı, motorlu araçlardan fazla. 
Öyle ki hayvancılığın tarımsal alanları ve su 
kaynaklarını gezegenden çaldığı sıklıkla 
vurgulanıyor. Bir tarafta hızla artan dünya 
nüfusu bir tarafta çöl olma tehlikesiyle karşı 
karşıya olan ülkelerden mi yoksa yeni ticari 
enstrümanlar geliştirmenin yolunu açmak 
için mi söz konusu rapor kamuda paylaşı-
lıyor bilinmez ama bugün itibarıyla dünya 
üzerinde yaklaşık 200 milyon euro'luk yatı-
rımla yapay et üretme laboratuvarı kurul-
muş durumda.

Bilim insanları, hayvanlardan alınan 
hücreler ile laboratuvar ortamında et üret-
meye çalışıyor. Bunun ise birden fazla ne-
deni var. Birincisi dünya genelinde tatlı su 
kaynaklarının büyük bir kısmının hayvan-
cılık için kullanılıyor olması. Bir kilogram 
kırmızı et üretilirken 15 bin 455 litre su har-
canıyor. Bu da dünyada hayvancılığın su 
kaynaklarına ne denli zarar verdiğini ortaya 
koyuyor. Beslenme uzmanları, hayvancılık 
endüstrisinin iklim krizinde rol oynadığını, 
laboratuvar etlerininse daha sürdürülebilir 
olduğunu söylüyor. Laboratuvar ortamın-
da et üretilmesinin diğer bir nedeni ise 
maliyeti geleneksel etin altına düşürerek 
tüketicinin satın alabileceği hale getirmek. 

HÜCRESEL TARIM NEDİR?
Birkaç hayvan hücresi kullanılarak la-

boratuvarda yetiştirilen et türüne hücresel 
tarım deniyor ve kültürlü et olarak da ad-

landırılıyor. Bu etler için canlı bir hayvandan 
biyopsi ile hücreler alınıyor. Bu hücreler daha 
sonra laboratuvar ortamında gerçek etle 
aynı besin özelliklerine, görünüşe ve lez-
zete sahip bir malzemeye dönüştürülüyor. 
Hücrelerin bir çeşit mayalandırma yöntemi 
ile çoğaltılarak elde edilen et ise kıyma for-
munda oluyor.

Gerçek et tadına ve dokusuna sahip olan 
bu etlerin en önemli özelliği yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi geleneksel kesim tekniğinden 
uzak olması. Hücreler tarım, sağlık uzmanla-
rının besin içeriğini kontrol edebilmesi imka-
nını da sunuyor. Uzmanların besin içeriğini 
kontrol edebilmesi, ticari hayvancılıkta sıklık-
la kullanılan antibiyotiklerin önüne geçiyor 
ve et yetiştiriciliğinin daha sürdürülebilir 
olduğu anlamına geliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA 
RAFLARDA YERİNİ ALACAK

Bilim insanları laboratuvar etlerini daha 
lezzetli, uygun fiyatlı ve kabul edilebilir hale 
getirme konusunda çalışmalar yürütüyor. 
Yeni Güney Galler Üniversitesi Kimya Mü-
hendisliği Fakültesi'nden Profesör Johan-
nes le Coutre, “Önümüzdeki 5 ila 10 yıl için-
de süpermarketlerde büyük miktarda ekili 
et asılı olacağını tahmin ediyoruz. Üzerinde 
çalıştığımız şey yalnızca bilimsel ve ticari 
açıdan değil, etik açısından da heyecan 
verici. Çünkü gıdayla ilişkimizi değiştire-
cek" diyor. Öte yandan bilim insanları bu 
teknolojiyi etten sonra süt ürünleri ve deniz 

ürünleri gibi başka endüstrilerde de kullan-
mayı hedefliyor.

BESİN DEĞERİ TARTIŞMALI
Profesör Johannes le Coutre’ın “Bu etleri 

5-10 yıl içinde raflarda göreceğiz” tezinin 
tersini savunan bilim insanları da mevcut. 
Avustralyalı beslenme uzmanlarının üye 
olduğu en üst devlet organı Dietitians Aust-
ralia'dan Dr. Alan Barclay, laboratuvar orta-
mında et üretimine başka bir açıdan bakıyor 
ve bu yapay etlerin daha besleyici olacağı 
konusunu kanıtlamanın şu anda neredeyse 
imkansız olduğunu söylüyor. Barclay’e göre 
yapay etin içindeki besin maddelerinin insan 
vücudunda dolaşıma girip girmeyeceği ve 
aktif bir etki yapıp yapmayacağı konusu hala 
belirsiz. Bu sebeple "Önümüzdeki 5 ila 10 yıl 
içinde süpermarketlerde büyük miktarda 
yapay et bulunacağını tahmin etmiyorum" 
diyor.

Et kavramına yeni bir soluk getirmeyi 
amaçlayan laboratuvar ortamında üretilen 
yapay etlerinin yanı sıra bir de vegan et üreti-
mi söz konusu. Hiçbir şekilde hayvansal ürün 
içermeyen bu vegan etler, özellikle son dö-
nemlerde bir hayli popüler hale geldi. Geçti-
ğimiz yıl yapay etlerden hazırlanan burgerler 
üretmeye başlayan Impossible Foods, aynı 
zamanda bitkileri kullanarak da et hazırlıyor. 
Soya bitkilerinden alınan DNA’yı genetiği 
değiştirilmiş bir mayaya yerleştiriyorlar ve 
böylece bitki bazlı bir hem oluşturuyorlar. 
Şöyle açıklayalım; ete tadını veren molekül 
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yapılan bir tahmine göre küresel sentetik 
et piyasası, 2022 yılında 16.3 milyon dolara 
ulaşacak; 2027 yılında ise 19.8 milyon dolar-
lık hacme erişecek. 2020 yılında yapılan bir 
diğer tahmine göreyse sektör, 2020 yılında 
çoktan 206 milyon dolarlık bir endüstri 
haline geldi ve 2025 yılında bu sayının 572 
milyon dolara ulaşması bekleniyor. An iti-
bariyle bu konu üzerinde çalışan en az 38 
girişim var; üstelik bunlardan bir tanesi 
Türkiye'den! Yani bu alandaki yarışın çoktan 
kızıştığını söylemek mümkün. Bu kızışma-
nın bir sonucu olarak, daha önceden de-
taylarını anlattığımız gibi sentetik et üretimi 
akıl almaz bir hızla ucuzluyor. Dolayısıyla 
sentetik et teknolojisinin ne olduğunu an-
lamanın ve ne yöne doğru evrimleştiğini 
incelemenin tam zamanı!

SENTETİK ET ÜRETİMİ
Sentetik et üretimi yaygın olarak ikiye 

ayrılıyor. Bunlar; Selüler (Hücreli) Üretim ve 
Aselüler (Hücresiz) Üretim olarak biliniyor. 
Selüler üretim, et oluşturmak için direkt et 
kök hücrelerinin kullanılmasıdır. Hayvanlar-
dan alınan kas kök hücreleri, besin serumu 
içine konulur ve bildiğimiz haliyle lif ve 
kasları oluşturmaları sağlanır. Kök hücrele-
rin ürettiği kas hücreleri de bölüneceğin-
den dolayı toplam hücre sayısı sürekli ikiye 
katlanır, yani eksponansiyel olarak artar. 
Hücreler bir vücuda bağlı olmadığından, 
vücudun işlevini görecek bir iskele kullanı-
lır. Bu sayede tıpkı bir hayvan vücudunda 
olacağı gibi iskele, gelişen hücreleri besler, 
esnetir ve şekil verir. Atardamar ve toplar-
damar gibi kompleks yapıları da işe dahil 
etmek çok daha zor olacağından, iskele 
teknolojisinin gelişmesi, sentetik et üretimi 
için kritik öneme sahiptir.

Aselüler üretim için, kanda bulunan 
"hem" proteini gibi proteinleri üreten gen-
ler bakterilere aktarılır ve bu proteinler, bak-
terilerden sağlanır. Aselüler üretim, içinde 
dış bir türün bulunması ve onun genleriyle 
etkileşiliyor olmasından ötürü genetiği de-
ğiştirilmiş organizmalar veya genetik mü-
hendislik yöntemlerine sıcak bakmayanlar 
tarafından endişe verici görülebilir; ancak 
bu yöntem, kitlesel olarak ürettiğimiz insülin 
hormonunun üretimiyle neredeyse birebir 
aynıdır. Günümüzde neredeyse tüm insülin 
iğneleri, aslında bu özelliğe sahip olmayan, 
genetiği değiştirilmiş bakteriler sayesinde 
üretilmektedir. İnsandaki insülin üretimin-

hem olarak adlandırılıyor. Etteki ana hem 
kaynağı ise miyoglobin protein. 

HAYVANCILIK YÜZDE  51 ETKİLİ
Hayvancılığın gıda kısmı, gezegenimi-

zin zırhı olan ozon tabakasını delen karbon 
salımlarının yüzde 18’ini oluşturuyor. Ama 
hayvancılık ulaşım, üretim, arazi kullanımını, 
enerji kullanımını ve yan ürünlerini giyim 
gibi alanları da kattığımızda gezegenin tüke-
nişi  dokumasında yüzde 51 etkili bir sektör 
olarak karşımıza çıkıyor.

BİRAZ DAHA DERİNE İNELİM
2030 yılına kadar dünyanın et tüketimin-

den yüzde 30'luk pay almak isteyen sektör 
bu yolla metan gazı oluşumunun da önüne 
geçecek. Şöyle düşünelim, bugün itibarıyla 
Türkiye'de 20 hatta 30 bin başlık tesisler 
büyük ölçekli devasa yatırımlar gibi görü-
lüyor. Ancak ABD ve Meksika'da 1 milyon 
başlık çiftlikler bulunuyor. Buradan atmos-
fere salınan metan gazı ve tarım arazilerinde 
meydana gelen yoğun gübreleme sözüm 
ona alerjen hastalıklarının da tetikleyicisi 
konumunda. Dünyada en fazla fıstık ve çi-
lek alerjisi olan insanlar Amerika Kıtası'nda 
bulunuyor. Bununla birlikte 1 dolara ham-
burger köftesi üretme hedefi de yapay et 
üreticilerinin odaklandığı konuların başında 
geliyor. Kim bilir 12 yıldır faaliyet gösteren 
bu merkezler belki de fastfood zincirlerinde 
ürünlerini deniyor. Kısacası yapay et üret-
me ve piyasaya sürme çalışmaları gezegeni 
kurtarma hedefiyle yola çıktı. Belki başarılı 
belki de yeni hastalıkların tetikleyicisi olacak. 
Türkiye'nin işlenmiş et sanayii ve hayvancılık 
sektöründe hem devlet hem de özel sektör 
eliyle birçok yatırımını da göz önünde bu-
lundurduğumuzda bu konunun önümüz-
deki yılarda çok tartışılacağını söyleyebiliriz. 
Şimdi izninizle yapa etin tarihi ve gelişimine 
şöyle bir bakalım. 

YAPAY ET NEREDEN ÇIKTI
VE NASIL ÜRETİLİYOR?

Sentetik et (veya diğer isimleriyle "kül-
türlenmiş et", "temiz et" veya "in vitro et"), 
biyomühendislik teknolojileri kullanılarak, 
laboratuvar şartlarında üretilen etlere ve-
rilen bir isimdir. 2013 yılında Maastricht 
Üniversitesi profesörlerinden Mark Post 
tarafından ilk defa sentetik et ile üretilen 
hamburgerin ilan edilmesinden beri, bu 
sahaya olan ilgi giderek artıyor. 2019 yılında 

den sorumlu geni bakterilere aktaran bilim 
insanları, eski yöntemlere nazaran binlerce 
kat daha seri bir şekilde insülin üretimi ya-
pabilmektedir. Etteki proteinlerin bakteriler 
tarafından üretilmesinde de bu durumdan 
pek bir fark yoktur; dolayısıyla endişelenecek 
hiçbir şey gözükmüyor. Aselüler üretim yön-
temi, genelde bitkisel etlere hayvansal tat ve 
besin katmak için kullanılmaktadır.

SELÜER ÜRETİM TERCİHİ
Birçok girişimci şirket ve araştırma grubu, 

şimdilik selüler üretimi tercih etmektedir. 
Bunun sebebi; etin içine girecek yağ ve pro-
tein gibi besin değerlerinin oranlarının daha 
kolay belirlenebilmesidir. Ayrıca bu şekilde 
üretilen etleri tadan kişiler, bu yöntemle 
üretilen etlerin daha "saf ve doğal tattığını" 
düşünüyorlar; dolayısıyla bu yöntem daha 
revaçta. Yani aslında sentetik et üretimi tek-
nolojisinde biyoloji, işin çoğunu zaten hal-
letmiş oluyor, bize yalnızca birkaç ayarlama 
yapmak kalıyor.[4]

Selüler üretimin tercih edilmesinin bir 
diğer sebebi de kök hücrelerin çoğaltımı ve 
çeşitlenmeleri için biyoreaktör gibi yöntem-
ler de kullanılabilmesi. Biyoreaktörler, işin 
daha endüstriyel ve seri üretim yönünde 
kullanılırlar. Hava ve besini sirküle edip ha-
reket de sağlaması sayesinde hücreler için 
daha canlı bir çoğalma ortamı yaratır. İnşa 
edilen en büyük biyoreaktörün, 25 bin litre 
(bir olimpik havuzun yüzde biri) hacmi ve 10 
bin kişiyi besleyebilecek kapasitesi bulunu-
yor. İşte size yapay et dosyası. Her ne kadar 
kıtlık senaryoları ve küresel ısınmayla birlikte 
popüler bir yatırım alanı olarak öne çıksa 
da yapay etlerle ilgili başlıca sıkıntıyı bizce 
vücuda vereceği etki oluşturuyor. Yani vü-
cudun ihtiyaç duyacağı enzimleri buradan 
alabilecek miyiz, yoksa uzun vadede kronik 
hastalıkların esiri mi olacağız? İşte bazı akım-
lara hemen kapılmadan önce bu deneysel 
döngünün de tamamlanmış olması başlıca 
umudumuz diyebiliriz. Yoksa şöylesi bir du-
rum oldukça manidar olur, yapay et üreticisi 
bir patronun öğle aralarında yüzde 100 dana 
etiyle biftek ya da antrikot yediğini düşün-
senize. Bu çelişkiyi şekercilerin toplantısında 
sık görürüz. Şeker sanayisindeki geleneksel 
toplantılarda verilen çaya ve kahveye hiçbir 
patronun şeker kullanmadığına dikkat etmiş 
miydiniz? Umuyoruz yapay etler piyasayı 
sarmadan evvel insan vücudunun hassas 
yapısı dikkate alınır. 
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Ortaokulda iken yaz tatilinde tasarlayıp, yaptığı takıları 
satarak, aslında ne kadar istekli bir girişimci olacağının 
sinyalini veren TOBB ETÜ İktisat Bölümü 2015 yılı 
mezunlarından Elif Nur Şahin, üniversitenin Ortak Eğitim 
Modeli sayesinde karar verme ve tecrübe sürecini birlikte 
yaşadığının altını çizdi. Şahin, “Ortak Eğitim Modelinin 
bir yıllık iş tecrübesi yanında iş hayatına bakış açımızı 
geliştiriyor, hedeflerimizi şekillendirmede de güzel bir 
kılavuz olduğunu düşünüyorum” dedi.  
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H aziran ayı Röportajlar köşesi ko-
nuğumuz İktisat Bölümü 2015 
yılı Girişimci Mezunumuz Elif 
Nur Şirin. Eğitim hayatımı An-

kara’da, lisans eğitimini ise TOBB ETÜ İktisat 

Bölümü’nde tamamlayan Şirin, üniversitede 
aldığı eğitim ve seçmeli tasarım dersleri 
sayesinde ticaret hayatına girmiş. Farklı bir 
ifadeyle bir şeyler üretmenin getirdiği o tatlı 
sancı Elif Nur Şirin’i nitelikli bir kadın girişimci 

yapmaya fazlasıyla yönlendirmiş. Mezun 
olduktan sonra girişimci olarak çıktığı bu 
yolda kadın girişimcilere sunulan ayrıcalıklar 
ile kendimi geliştirip ilerlemeye devam eden 
Şirin’in başarıya giden kilometre taşlarını 
gelin birlikte okuyalım…

Elif Hanım, bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz? Elif Nur Şirin kimdir? 

Eğitim hayatımı Ankara’da, lisans eği-
timimi TOBB ETÜ İktisat bölümünde ta-
mamladım. Üniversitede aldığım eğitim ve 
seçmeli tasarım dersleri ticaret hayatıma da 
faydalı oldu. Mezun olduktan sonra girişimci 
olarak çıktığım bu yolda kadın girişimcilere 
sunulan ayrıcalıklar ile kendimi geliştirip iler-
lemeye devam ettim. TOBB ETÜ İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı mezunu ortağım Melda 
Aliyev ile birlikte şuanda dokuz kişi olarak 
devam ediyoruz. Ankara, İzmir, Samsun baş-
ta olmak üzere tüm Türkiye’ye hâkim oldu-
ğumuzu söyleyebilirim. Yurtdışı şubemiz 
olarak Azerbaycan ile alt yapı çalışmalarımız 
ve görüşmeleriz devam etmektedir. Yoğun 
iş tempomun zihnimi dinç tuttuğuna ve 
bu sayede daha fazla fırsatı görmemi sağ-
ladığına eminim. Yaptığım çeşitli ticaretler, 
tedarikçi görüşmelerim ve tüketiciler ile 
kurduğum iletişimler sayesinde pazar içinde 
tecrübe ve gözlem yeteneğim arttı. Çeşitli 
etkileşimlerim ve araştırmalarım sayesinde 
tüketim pazarının içinde bulunan farklı, ek-
sik yönleri görmemi sağlamış oldum ve bu 
doğrultuda ilerledim. Çevreme ve bu zorlu 
süreçte iş arayışında olan kişilere destek ol-
manın haklı gururuyla daha fazla büyümeye 
devam edeceğimize inanıyorum.

“Ortak Eğitim Modeli 
sayesinde iş dünyasındaki 
vizyonunuz artıyor”
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Ortak eğitimlerinizi hangi Kurum/ 
Firmalar da gerçekleştirdiniz? 
Ortak Eğitim Model’inin kariyer 
hayatınıza yansımalarından 
bahsedebilir misin?

Ortak eğitimimi Akfen Holding-Fi-
nans, ATO-Muhasebe ve Borusan 
Mannesmann’da-Satış Pazarla-
ma departmanlarında tamam-
ladım. Tüm firmalarda farklı de-
partmanlarda ortak eğitimimi 
tamamlamam kendimi tanı-
mama ve hangi departmanda 
mutlu ilerleyeceğimi seçmem 
için yardımcı olduğunu düşünü-
yorum. Ortak eğitim modelimizin 
bir yıllık iş tecrübesi yanında iş hayatına 
bakış açımızı geliştiriyor, hedeflerimizi şekil-
lendirmede de güzel bir kılavuz olduğunu 
düşünüyorum. 

Şu anda dokuz çalışanı olan genç 
girişicilerimizdensiniz. Girişimcilik 
serüveniz nasıl başladı? 

Girişimci ruhum ortaokuldayken başla-
dı. Yaz tatilimde el emeği yaptığım takıları 
dışarda satardım. Benim şansım Kızılay’ın 
popüler olduğu zamanda Saraçoğlu ma-
hallesinde çocukluğumu yaşamam oldu. 
Evimizin önünde kurduğum küçük sergime 
müşteri bulmakta hiç zorlanmadım  Ailem-
den gizlice başladığım bu işte 23 Nisan’da 
ciddi para kazanmam sonucu açıklamak 
zorunda kalmıştım. Girişimciliğime drama 
kulübündeki arkadaşlarımı organize ederek 
tasarladığım biletlerle devam ettim. Hangi 
kimlikte olursam olayım girişimciliğe devam 
edeceğimi biliyordum. Mezun olduktan 
sonra yakın arkadaşım Merve Dilek De-
mirel’in organizasyonumda ben sukulent 
dağıtmak istiyorum ve sen bu tasarımı ya-
pabilirsin demesiyle başladı bütün süreç. 
Sosyal medya ve kadın girişimcilere sunulan 
imkanlar sayesinde girişimcilik serüvenim 
başladı ve başarı bir şekilde ilerledi.

İşinizi şehirlerarası platformdan 
ülkeler arası platforma taşımak 
üzeresiniz. Girişimci olmak isteyen 
ama henüz cesaretini toparlayamamış 
mezunlarımıza yol göstermek adına 
gelişim sürecinizden bahsedebilir misin? 

Hem girişimci olunduğuna, hem de 
girişimci doğulduğuna inanıyorum. Bu 
yüzden içinizdeki girişimciyi bastırmayın, 

girişimci doğduysanız her koşulda ne 
olursa olsun adım atın. Girişimci ola-
caksanız hedefinizi belirleyin ve çok 
çalışın. Hedef doğrultusunda sunulan 

imkânları araştırın.
Ben hem çok çalıştım, hem de dev-

letin desteklerinden yararlandım. 
Başarısız olmaktan asla korkmadım, 
zorluklar ve karşıma çıkan engelleri 
yılmadan çok çalışarak aştım. İlk iki 
yıl günde minimum 13 saat çalış-
tım. Herkesten bir şeyler öğrendim, 
her zorluk beni daha da doğrulttu 

ve bakış açımı geliştirdi. Hedef odak-
lı çalıştığınızda işinize odaklanıyor ve 

olumsuzlukları görmüyorsunuz. Her za-
man yenilikçi ve öğrenmeye açık ol-
mak büyümeme faydalı oldu. Son 
olarak Rifat Başkanımızın iş haya-
tında verdiği tavsiyelerden birisi, 
“İşin hilesi dürüstlüktür” en sevdi-
ğim tavsiyedir. Dürüst çalışmanın 
meyvelerini gördüm ve hala da 
görmeye devam ediyorum.

Pandemi nedeniyle artık 
birçok firma çalışanları home 
office olarak çalıştırma 
kararını devam ettirdiğini 
görmekteyiz. Bu hem 
işverenin hem de çalışanın 
desteklediği çalışma şekliyle 
ilgili siz neler söylemek istersin? 
İçerisinde bulunduğunuz 
sektör için avantaj ve 
dezavantajlarından bahsedebilir 
misin? 

2016 yılından itibaren home of-
fice çalıştığımız için çalışma düzeni-
mizde değişiklik olmadı. Biz iki sektö-
rün içindeyiz. Birincisi organizasyon 
sektörü sukulent – telliduvak. Kısıt-
lamalar ve ertelenen organizasyon-
lar bizi de olumsuz etkiledi. İkincisi 
üretim sektörü ellsi beton saksı. Eve 
kapanmalardan dolayı artan hobiler 
ve insanların doğal yaşama özlemi 
bahçe ekim işlerine yönlendirdi. Be-
ton saksı ve çiçek sektörünü olum-
suz etkilemediğini söyleyebilirim. 
Çalışma alanımız açık hava olduğu 
için üretim ve dağıtım konusunda 
olumsuz etkilenmedik. Bulunduğum 
sektör avantajı birçok farklı müşteri 
kitlemiz var ve iletişim kurmak bilgi 

paylaşımında bulunmak network 
alanımızı genişletti. Yaptığım hiçbir 
işte dezavantaj oluşmasına izin ver-
mem ya krizi fırsata çeviririm ya da 
kendi planlarıma entegre ederim. 

Genç girişimcilerimiz sosyal 
medyayı artık daha aktif 
şekilde kullanarak satışlarını, 
reklamlarını bu kanal 
üzerinden yapmaktadır. 
Maliyetler göz önüne 
alındığında girişimciler için 
muazzam olan bu platformlar 
için neler söylemek istersin?

Sosyal medya sizin iş yeriniz oluyor ve 
maddi yükünüzü üzerinizden almış oluyor. 
Sunulan imkanlar doğrultusunda doğru 
seçimlerle ile daha hızlı ve sonuç odaklı 
başarıya ulaşılmasını sağlıyor. Girişimciliğe 

atılan ilk adım için az maliyetli, risksiz bir 
adım olduğun düşünüyorum.

Sosyal hayatında Elif Nur Şirin 
neler yapar? 

Bu soruyu çıkarabilir miyiz 

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği 
ile ilgili düşüncelerinizi 

öğrenebilir miyiz? 
TOBB ETÜ ailesini bir arada tutan 

TOBB ETÜ MED’e teşekkür ediyorum.
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Sigorta sektöründe
hasar tamir yılı

2020’DE TARİHİN 
EN YÜKSEK 
HASAR 
ÖDEMİSİNİ 
YAPMIŞTI 

KPMG Türkiye, sigorta sektöründe 2020 görünümünü ve 2021 beklentilerini KPMG Türkiye, sigorta sektöründe 2020 görünümünü ve 2021 beklentilerini 
araştırdı. ‘KPMG Türkiye Perspektifinden Sigorta Sektörüne Bakış’ başlıklı araştırdı. ‘KPMG Türkiye Perspektifinden Sigorta Sektörüne Bakış’ başlıklı 
rapora göre pandemide daralan sektörün 2021’de güçlü bir geri dönüş rapora göre pandemide daralan sektörün 2021’de güçlü bir geri dönüş 
yapması bekleniyor. 2021 sektörün ‘tamir yılı’ olacak.yapması bekleniyor. 2021 sektörün ‘tamir yılı’ olacak.

K PMG Türkiye’nin açıkladığı rapor, 
sigorta sektörünün 2020 perfor-
mansını değerlendiriyor, 2021 
beklentilerini analiz ediyor. Rapora 

göre, 2020’de salgın nedeniyle küresel ölçekte 
daralan ve sosyal olayların etkisiyle dünyada 
son yılların en yüksek hasar ödemesini yapan 
sektörün 2021’de güçlü geri dönüşü bekle-
niyor. Türkiye’de 300 milyar TL sınırını geçen 
sigorta sektörünü hayat dışı branşlar besliyor. 

LOJİSTİK, HİZMET VE İMALATTA
POLİÇE ÜRETİMİ DARALMIŞTI

‘KPMG Türkiye Perspektifinden Sigorta 
Sektörüne Bakış’ raporunu değerlendiren 
KPMG Türkiye Sigortacılık Sektör Lideri Ali 
Tuğrul Uzun, 2020’de salgın etkisiyle derin-

den yaralanan küresel hizmetler, imalat ve 
lojistik gibi sektörlerde poliçe üretimlerinin 
daraldığını belirterek, 2021’in ‘hasarların ta-
mir edileceği’ bir yıl olacağını söyledi. Uzun, 
“2020 büyük organizasyon iptalleri gibi sal-
gının doğrudan doğruya sebep olduğu yük-
lü hasarların yanı sıra doğal afetler açısından 
da maliyetli bir yıl oldu. 2020, yaşanan kitle-
sel sokak gösterileri gibi sosyal olaylar, doğal 
afetler ve mesela Beyrut Limanı patlaması 
gibi olaylarla değerlendirildiğinde dünyada 
son yılların en yüksek hasar ödemesinin 
yapıldığı yıl olarak hatırlanacak” dedi. 

“BEKLENTİLER OLDUKÇA YÜKSEK ”
2021’in de devam eden salgın ve Mart 

ayında yaşanan Süveyş Kanalı kazası gibi 

olaylarla başladığı düşünüldüğünde kolay 
bir başlangıçtan söz edemeyeceklerinin 
altını çizen Ali Tuğrul Uzun, küresel görü-
nümü genel olarak salgının seyri ve aşılama 
sürecinin belirleyeceğine işaret etti. Orta 
vadeli görünümde ise gelişen ülkelerin 
rolünün sektöre ve piyasaya doğrudan 
etki edeceğine değinen Uzun, “Gelişen 
ülkelerin küresel prim pastasından alacağı 
payın hızla büyüdüğü senaryolar halen baz 
niteliğinde. Çin’in salgın sürecini atlatarak 
yeniden büyüme trendine girmesi de bu 
senaryoyu destekliyor. 2020 yılında dara-
lan sektörün 2021’de güçlü bir geri dönüş 
yapması bekleniyor. Bu sebeple, sektörün 
2021 beklentileri oldukça kuvvetli” ifade-
lerini kullandı. 
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 Sektörün prim gelirlerinin yarısına yakı-
nını oluşturan otomotiv pazarında ge-
nişleme sürse de salgın önlemleri prim 
üretimini kısıtlama potansiyelini koruyor. 
Aşılama sürecinin ilerlemesi ve vaka sa-
yılarının azalması paralelinde hafiflemesi 
beklenen kısıtlamalar bu görünümdeki 
en önemli değişken konumunda. 

 Beklentiler, sektörün bu yılı ara dönem 
çalkantılarına rağmen 2020’den daha 
güçlü geçireceği yönünde. 2020’de da-
ralan ancak 2021’de yeniden canlanmaya 
başlaması beklenen ekonomik aktivite de 
prim hacim ve gelirlerini destekleyeceği-
nin işaretlerini veriyor.

 Sektörün tüketici davranışlarında kendi-
ni gösteren sorunları ise devam ediyor. 
Sektör, temel olarak kendisine tahsis edi-
lebilecek gelirin azlığı sebebiyle potansi-
yelinin altında bir performans sergiliyor. 
Sektörün aktif büyüklüğünün hızlı artma-
sına ve destekleyici adımların atılmasına 
rağmen daha kat edilecek çok yol var. 

İstihdam hacmi stabil
 Sektör, 2019 yılında yaşadığı personel 

kaybını 2020 yılında telafi etti. Dijital 
dönüşümün dokunduğu her sektörde 
olduğu gibi sigorta sektöründe de istih-
dam artış hızı yavaşlamış olsa da sektör 
büyüdükçe istihdam yaratmaya devam 
edecek.

Tasarrufa BES dopingi
 Türkiye’de ilk kez 17 yıl önce başlayan 

BES’te hacim, 2013’ten bu yana devlet 
desteği uygulaması ve 2017’de devre-
ye alınan otomatik katılım sistemi ile 
büyüyor.  

 Sistemdeki sözleşme sayısı 2020 sonunda 
8.3 milyon kişiye, devlet katkısı ile birlikte 
toplam fon miktarı ise 159.3 milyar TL'ye 
ulaştı. Fon miktarı, 2021 Mart sonu itiba-
rıyla 155.7 milyar TL seviyesinde yatay 
seyrediyor. 

 Sistem, son dönemde güçlü bir farkında-
lık yaratmış olsa da arzu edilen katılımcı 
büyüklüğü henüz yakalanmadı. Burada 
ana sorunlar geçerliliğini koruyor: Hane-
halkının tasarruf eğiliminin düşüklüğü, 
makroekonomik belirsizlikler gibi…

“TÜRKİYE’DE HAVA POZİTİF”
Ali Tuğrul Uzun, Türkiye’de ise 2020 so-

nunda 300 milyar TL sınırını aşan aktif bü-
yüklüğü ile sigorta sektörünün, ekonomik 
büyüme beklentilerine paralel olarak yüksek 
büyüme potansiyelini koruduğunu kaydetti. 
Uzun, “Türkiye için makroekonomik görü-
nümün, ara dönem çalkantılarına rağmen 
2020’den daha güçlü geçeceği senaryosu 
geçerliliğini koruyor. 2020 yılında daralan an-
cak 2021’de yeniden canlanmaya başlaması 
beklenen ekonomik aktivite de prim hacim 
ve gelirlerini destekleyeceğinin işaretlerini 
veriyor” diye konuştu. 

‘KPMG Perspektifinden Sigorta Sektörüne 
Bakış’ Raporu’ndan öne çıkan bazı başlıklar 
ise şöyle: 

Küresel ölçekte salgının da etkisiyle sek-
törün teknolojik atılım süreci zorunluluğa 
dönüşmüş durumda. Şirketler, bir yandan eşi 
görülmemiş bir yılın sarsıntıları ile mücadele 
ederken diğer yandan artan rekabet ve de-
ğişen müşteri tercihlerine ayak uydurmaya 
çalışıyorlar. 

Süreçlerin çevrimiçi dünyaya aktarılması 
ve rekabet gücünün sigortalananlara geç-
mesi fiyatlamalar üzerinde de baskı oluşuyor. 
Hem salgın sürecinin ardıl etkileri hem artan 
yatırım harcamaları hem de rekabet eksenin-
deki değişim, sektörün kârlılık görünümünün 
gelecek dönemlerde dalgalanmasına yol 
açabilir. 

Türkiye’de güçlü sinyaller var
 Türkiye’de sigorta sektörü, 2020 yılında 

aktif toplamını 300 milyar TL sınırının üze-
rine taşımayı başardı. İki yıl üst üste yüzde 
30’un üzerinde büyüyen sektörde yine 
son iki yılda bu ortalamanın üzerinde 
büyüyen kanal, hayat ve emeklilik branşı 
oldu. Bu dönemde elementer (hayat dışı) 
şirketler yüzde 24, hayat ve emeklilik şir-
ketleri yüzde 33, reasürans şirketleri ise 
yüzde 39 oranında büyüdü. 

 Sektör 2020’de brüt prim üretimini bir 
önceki yıla göre yüzde 19 artırdı. Toplam 
hacim 82.6 milyar TL’ye ulaştı. Bu hac-
min yüzde 83’ü (68.1 milyar TL) hayat dışı 
branşlardan geldi. 

 2021 yılının şubat ayı itibarıyla bakıldığın-
da ise 16.7 milyar TL’lik prim toplamının 
yüzde 86’sının hayat dışı branşlardan elde 
edildiği görülüyor. 

Katılım sigortacılığında 
büyüme dönemi başlıyor

 Katılım sigortacılığı, büyüme beklen-
tisinin yüksek olduğu bir alan. 18 yaş 
altının da BES sistemine katılabilmesiyle 
sigorta sistemi genişliyor. Katılım sigor-
tacılığı bu genişlemeden besleniyor. Bu 
da üretilen prim tutarını artırıyor.

 Faiz hassasiyeti nedeniyle daha önce si-
gorta sistemine katılamamış kesimlerin 
varlığı sektörün bir gerçeği. Bu nedenle 
de katılım sigortacılığı çalışma sistemi-
nin bu kesime iyi anlatılmasına ayrı bir 
önem verilmesi konusu öne çıkıyor.

 Katılım sigortacılığında 2020 yılı ilk iki 
ayında 813 milyon TL olan prim üretimi, 
2021 yılı aynı döneminde 917.2 milyon 
TL ile milyar sınırına yaklaşmış durum-
da. 2020 yılına göre prim üretiminde 
yüzde 12'lik değişim söz konusu.

SİGORTA VE EMEKLİLİKTE 
10 YILDA BEKLENTİLER BÜYÜK 

Öte yandan, Türkiye’de sigortacılığın 
çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 
bu yıl 10. kez düzenlediği, sigorta sektörü-
nün en önemli buluşmalarından Sigorta 
Haftası ‘2021’de Sigortanın Türkiye Ekono-
misine Katkısı, Beklentiler, Fırsatlar’ paneli 
ile başlamıştı. Hafta boyu gerçekleşen pa-
nellerde sigorta sektörünün ekonomiye 
katkısı, COVID-19 sürecinde sektörün orta-
ya koyduğu performans, gelecek trendleri, 
sağlık, trafik, alacak sigortaları ve Bireysel 
Emeklilik Sistemi (BES) gibi birçok önemli 
konu uzmanlar tarafından ele alındı. 

“SİGORTA HAFTASI’NIN 
10. YILI KUTLU OLSUN”

Haftanın ve günün açılış panelinde de-
ğerlendirmelerde bulunan TSB Başkanı Atil-
la Benli şunları söyledi: “Sigorta Haftası’nın 
tüm paydaşlarımız ve vatandaşlar nezdinde 
kutlu olmasını diliyorum. Bu önemli haftaya 
kıymet gösteren Sigortacılık ve Özel Emek-
lilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(SEDDK) Başkanımız Sayın Türker Gürsoy’a 
ve 16 bini aşkın acentemizin ve sigorta 
eksperlerimizin çatı kuruluşu olan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı 
sunuyorum. Sigorta Haftası’nın 10. yılını 
kutluyoruz, diğer yandan da SEDDK’nin 
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özveriyle önemli işlere imza atmanın haklı 
gururunu yaşadığımızın bilinmesini isterim. 
Kısa süre zarfında DASK, BES gibi konularda 
önemli atılımlar yaptık, çeşitli düzenleme-
lerle sektörün ve vatandaşlarımızın yararına 
çalışmalar yürüttük. Geleceğe de umutla 
bakıyoruz. Sektörümüzün ülke ekonomisin-
deki payının mevcuttaki %2,5'luk seviyeler-
den hızla %10'lara çıkması gerekiyor. Biz de 
bu yönde çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. 
Sektördeki tüm paydaşlarımızla iş birliğinin 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme yolun-
da bizim için çok kıymetli olduğunun altını 
özellikle çiziyorum” dedi.  

Hedeflerinin daha şeffaf, daha öngörü-
lebilir bir regülasyon süreci ve çağın gerek-
lerine uygun denetim anlayışı olduğunun 
altını çizen Türker Gürsoy sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Sektörümüzün regülatörü ol-
sak da hedeflerimizin ortak olduğunun 
ve aynı yönde yürüdüğümüzün bilinmesi 
gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyo-
rum. Hepimiz uluslararası entegrasyonu 
yüksek, finansal ve kurumsal yeterliliği sağ-
lam, istikrarlı, sürdürülebilir bir büyümeye 
sahip sektör hedefliyoruz. Sektörümüzün 
ülke ekonomisindeki payının mevcuttaki 
%2,5'luk sevilerden hızla %10'lara çıkması 
gerekiyor. Biz de bu yönde zaman kaybet-
meden çalışmamız gerektiğine inanıyoruz.  
Öte yandan hedeflerimizi somutlaştıracak 
yol gösterici ise, kurum olarak hazırlıklarını 
sürdürdüğümüz ve kısa vadede kamuo-
yuna açıklamayı düşündüğümüz 5 yıllık 
SEDDK Politika Belgesi olacak. Sahip oldu-
ğumuz düzenleme ve denetim anlayışının 
detaylı olarak yansıtılacağı bu belge kuru-

göreve başlamasının da birinci yıl dönümü. 
Sigortacılığı ilgilendiren konularda atılan 
tüm adımları dikkatle takip ediyor, sektörün 
ve sigortalıların yararına olacak her türlü 
gelişmenin de öncüsü ve takipçisi olmak 
için uğraş veriyoruz.”  

“SİGORTA SEKTÖRÜ OLARAK 
‘KARA GÜN DOSTU’ OLDUK”

Son 1.5 yıldır COVID-19 başta olmak 
üzere yaşanan doğal afetlerin olumsuz et-
kileriyle ülke çapında mücadele verildiğini 
belirten Atilla Benli, “Sigorta sektörü olarak 
‘kara gün dostu’ olduk. Zor günlerde ülke-
mizin ve milletimizin yanında durduk, elimi-
zi taşın altına sokmaktan çekinmedik” dedi. 
Pandeminin başlangıcından bu yana; direkt 
pandemiye ilişkin olarak hayat sigortala-
rında 750 milyon TL, sağlık sigortalarında 
ise 228 milyon TL; Elâzığ ve İzmir deprem 
felaketlerinde ise 717 milyon TL tazminat 
üstlendiklerini hatırlatarak, sektörün Türkiye 
için önemini rakamlarla da gösteren Benli, 
şöyle devam etti: “Bu rakamlara, pandemi 
kapsamında sigortalılarımıza sağladığımız 
diğer imkanları da kattığımızda halkımıza 
yaklaşık 2 milyar TL gibi önemli ölçekte bir 
destek sağlamış olmanın gururunu yaşıyo-
ruz. 2020 yılında sektörümüz prim üretimini 
yüzde 19.2 artırarak 82.6 milyar TL prim bü-
yüklüğüne ulaşmıştır. 2021 yılına da iyi baş-
ladık; ilk dört aylık prim üretiminde yaklaşık 
33 milyar TL gibi bir üretim rakamı yakala-
dık; yıl sonunda bu rakamın 100 milyar TL’yi 
aşmasını bekliyoruz.  Son dönemde hızla 
hayata geçmeye başlayan sektörümüzü 
yakından ilgilendiren uygulamaların hayata 
geçirilmesiyle birlikte 2020 yılında sağlanan 
ivmenin artarak devam edeceğine ve önü-
müzdeki 10 yılın Türkiye sigortacılığının ve 
emeklilik sektörünün önemli büyüme kat 
edeceği bir dönem olacağına inanıyorum.”

“SEKTÖRÜN REGÜLATÖRÜYÜZ
ANCAK HEDEFLERİMİZ ORTAK”

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenle-
me ve Denetleme Kurumu’nun kuruluşun-
dan bu yana ortaya koyduğu çalışmalara 
değinen SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, 
“Kuruluşumuzdan bu yana bir yıl geçmiş 
gibi görünse de teşkilat yapımızın oluş-
turulmaya başlandığı Ekim 2020’den bu 
yana geçen 7 ay gibi kısa bir sürede, kuru-
mumuzdaki tüm arkadaşlarımızla pande-
mi şartlarına rağmen büyük bir emek ve 

mumuzun bir nevi yol haritası hüviyetinde 
olacak. Böylelikle, vatandaşlarımızın, pay-
daşlarımızın ve sektöre ilgi gösteren tüm 
yatırımcıların önünü görmesi sağlanacak.”

“Sigorta olmazsa üretim olmaz”
Sigorta Buluşmaları’nın ilk panelinin bir 

diğer önemli konuğu olan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu da sigorta acenteleri ve 
eksperlerinin, pandemi ve afet koşullarına 
rağmen, iş yapma biçimlerindeki dönüşü-
me hızla uyum sağlayarak çok iyi bir sınav 
verdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, sahada 
çalışan acente ve eksperler sayesinde hiçbir 
aksaklık yaşanmadan sigortalılara kesintisiz 
hizmet verilmesinin sigortacılık sektörünün 
devamlılığı açısından önemli olduğuna 
değindi. Sigorta eksperleri ve acentelere 
yönelik sürekli mesleki gelişim sağlayan 
eğitimlerine online olarak devam ettiklerini 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, sahada sigor-
ta sektörünün gelişimi, sigorta bilincinin 
yaygınlaştırılması ve hizmetlerin vatandaş-
lara ulaştırılmasında acente ve eksperlerin 
öneminin büyük olduğuna dikkat çekerek, 
“Özellikle sanayicilerimiz için de sigorta 
çözümleri önemlidir. Sigorta olmazsa üre-
tim olmaz, sigorta olmazsa ihracat olmaz, 
yabancı yatırım olmaz. Bu anlamda daha 
fazla sanayi kuruluşunun sigortalanması 
açısından gerekli girişimlerde bulunuyor 
ve paydaşlarımızla istişareler yapıyoruz. Bu 
konuda da yol kat edeceğimize inanıyoruz. 
Sigorta sektörünü iş ortağımız olarak gör-
düğümüzü ve ülkemizin sigorta sektörüne 
inancımızın tam olduğunu söylemek istiyo-
rum” diye konuştu.
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TOBB İkili Odalar

İş yaptığınız ülkede
  İşinizi büyütmek mi istiyorsunuz?

  Ticaret ve yatırım için yeni ortaklar mı bulmak istiyorsunuz?
  Ülke hakkında daha fazla bilgi mi edinmek istiyorsunuz?

  Sorununuz mu var?

Veya yurt dışına açılmak mı istiyorsunuz?
TOBB İkili Odalar Platformunu Takip Edin
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T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun, Kuzey Makedonya Ekonomi 
Odası Başkanı Branko Azeski ile ger-

çekleştirdiği online görüşme sonrası, Türki-
ye-Makedonya Ticaret ve Sanayi Odası Fo-
rumu kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. 
Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, 2021 yılının 
ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüme 
gerçekleştiğini, bu yılın genelinde ekono-
minin yüzde 5-6 civarında büyüyeceğinin 
beklendiğini söyledi. İhracatın ilk beş ayda 
yüzde 38 artışla 85 milyar dolara yükseldiğini 
anımsatan Hisarcıklıoğlu, yılın tamamı için 
ihracatta 200 milyar doları geçeceklerini tah-
min ettiklerini vurguladı.

“Pozitif gelişmeler olacak”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tür-

kiye’nin aşılamada dünyada ilk 15 ülke 
arasında olduğunu, turizm sektörünün de 
öncelikli aşılama grubuna dahil edildiğini 
belirterek, “Haziran ayından itibaren kısmi 
normalleşmeye geçtik. Temmuz ayında 
daha fazla rahatlama olur diye umuyoruz. O 
zaman turizmde de yeni pozitif gelişmeler 

olacağını tahmin ediyoruz” dedi. 
Türkiye için Makedonya’nın çok önemli 

olduğunu vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“2000 yılından beri yürürlükte olan serbest 
ticaret anlaşması, sanayi ürünleri ticaretimizi 
karşılıklı olarak olumlu etkilemiştir. Ayrıca, Çif-
te Vergilendirmenin Önlenmesi ve Yatırımla-
rın Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları, 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı gibi temel 
anlaşmalar tamamlanmıştır. Bunları varlığı, 
ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştiril-
mesi için uygun bir altyapı oluşturmaktadır. 
Serbest Ticaret Anlaşmasının tarım ürünlerini 
ve hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde 
genişletilmesi çalışmalarını destekliyoruz. Bu 
alanda sağlanacak başarı, ikili ticaret hacmi-
mizi (halen 543 milyon dolar) kısa sürede iki 
katına çıkaracaktır” şeklinde konuştu. 

“Yatırımlar artış kaydediyor”
Kuzey Makedonya’daki Türk firmalarının 

yatırımlarının son 10 yılda hızla arttığına dik-
kat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu ülkede halen 
yaklaşık 100 yatırımcı Türk firmasının faaliyet 
gösterdiği bilgisini verdi. Bu yatırımların top-

lam tutarının 1.2 milyar euro’yu bulduğunu 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, söz konusu firma-
larda yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini 
iletti. Hisarcıklıoğlu, “Yatırımlarımızın artması 
karşılıklı ticaretimizi de olumu etkileyecektir. 
Müteahhitlerimiz 1.1 milyar dolar tutarında 
32 proje üstlendi. Bunlarla gurur duyuyoruz. 
Kuracağımız Türkiye-Makedonya Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu ile ikili ilişkilerimizin 
hacmini çok daha yukarılara çıkaracağız” de-
ğerlendirmesini yaptı. 

“Bölgesel iş birliği önemli”
Kuzey Makedonya Ekonomi Odası Baş-

kanı Azeski de pandeminin Kuzey Make-
donya’daki etkileri hakkında bilgi vererek, 
Makedonya’daki Türk yatırımlarının büyük 
bir başarıyla devam ettiğini ifade etti. Azes-
ki, pandeminin iyileşmesiyle Türk turistlerin 
Kuzey Makedonya’ya daha fazla gelecekle-
rine inandığını belirtti. Bölgesel iş birliğine 
önem verdiklerini söyleyen Azeski, TOBB ile 
MCHAMBER arasında kurulan Türkiye-Make-
donya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun 
ikili ilişkilere katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye-Kuzey Makedonya 
TSO Forumu kuruluş 
anlaşmasında imzalar atıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kuzey Makedonya Ekonomi 
Odası (MCHAMBER) arasında Türkiye-Kuzey Makedonya Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu’nun kuruluş anlaşması için imzalar atıldı.
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T ürkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Ortak Yönetim Kurulu 
Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yöne-

tim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Türk 
Tarafı Eş Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu ile Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret 
Odası Forumu KKTC Tarafı Eş Başkanı Omaç Cin başkanlığın-
da gerçekleşti.

5+1 Kıbrıs anlatıldı
Türk ve KKTC tarafı üyelerinin bir araya geldiği toplantıya 

ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ka-
tıldı. İki Eş Başkan tarafından gerçekleştirilen açılış konuşma-
larının ardından, Ergün Olgun Cenevre’de gerçekleşen ‘5+1 
Gayri Resmi Kıbrıs Konferansı’ konusunda katılımcılara bilgi 
verdi. Toplantının devamında, Türkiye-KKTC Ticaret Odası 
Forumu Eylem Planı kapsamında öncelikli konular tartışıldı, 
iki taraf üyeleri görüş ve önerilerini dile getirdiler. 

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu, TOBB ile Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası (KTTO) tarafından 2018 yılında kuruldu. Odanın 
Türkiye tarafı Başkan ve üyeleri TOBB, KKTC tarafı da KTTO 
tarafından belirleniyor. Yıllık ekonomi zirveleri, ortak yönetim 
kurulu toplantıları, iş forumları, iş görüşmeleri ve Türkiye-KK-
TC iş ilişkilerini geliştirmeye dönük çalışmalar, Türkiye-KKTC 
Ticaret Odası Forumu’nun ana çalışma alanlarını teşkil ediyor.

Ersin Kaşka, Deri Çalışma Grubu toplantısına katıldı

Türkiye-KKTC Ticaret 
Odası Forumu Ortak 
Yönetim Kurulu toplandı

T ürk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası Forumu bünyesin-
den kurulan ‘Deri Çalışma Grubu’ elektronik ortamda bir 

araya geldi. Eş Başkanlar Ersin Kaşka ve Boldkhet Sereeter 
başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Moğolistan’da yerleşik 
Darkhan Leather firması CEO’su Enkhbayar Davaatseren ile 
Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Khishigsuren Sharav iştirak 
etti. Toplantıda, Moğolistan’daki deri sektörüne özel yürütülen 
sanayi bölgesi kuruluş çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, 
Gerede’de kuruluş çalışmaları sona yaklaşan jelatin fabrikası ve 
üretim süreci hakkında detaylar anlatıldı. 

Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası Forumu, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi 
Odası (MNCCI) tarafından 2018 yılında kuruldu. Oda'nın Türkiye 
tarafı Başkan ve üyeleri TOBB, Moğolistan tarafı da MNCCI tara-
fından belirleniyor. Yıllık ekonomi zirveleri, ortak yönetim kurulu 
toplantıları, iş forumları, iş görüşmeleri ve Türkiye-Moğolistan 
iş ilişkilerini geliştirmeye dönük çalışmalar, Türkiye-Moğolistan 
Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun ana çalışma alanlarını 
teşkil ediyor.
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Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; teknolojiyi kullanabilen, bilgileri ve 
gelişmeleri yorumlayıp, yeni fikirler üretebilen, iş güvenliği konusunda bilinçli, iş ve 
hizmet alanlarında eğitimli, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, insan haklarına 
saygılı, özgüven sahibi donanımlı bireyler yetiştiriyor.

Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
YENİLİKÇİ FİKİRLERİN DESTEKÇİSİ
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O rdu Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği  Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi; 2019 yılında TOBB, TOBB 

ETÜ ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında im-
zalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü 
kapsamında proje okulu olarak seçilerek, 
özel program ve proje uygulayan okul-
lar arasında yerini aldı. Protokol Yürütme 
Kurulu, kısa zamanda okulun niteliğini 
artırmaya yönelik çalışmalara başladı. 

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Tica-
ret Borsası ve Ordu Valiliği okulun altya-
pı ve donanım ihtiyaçlarını tamamlama 
noktasında büyük destek veriyor. Ordu 
TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; 
tam donanımlı 9 adet alan atölye binası, 
52 adet etkileşimli sınıfı, 146 kişilik oda 
sistemli pansiyonu, kapalı spor salonu, 
kütüphanesi ve 10 bin metrekarelik sos-
yal ve kültürel faaliyet alanlarıyla 22 bin 

Ordu TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde  Erasmus+ proje faaliyetleri ve yeni başvurular devam ediyor. Halihazırda 
ERASMUS-SPORT-2021-SSCP, ERASMUS+ KA220, ERASMUS+ KA122-SCH ve VET programlarına başvurular yapılıyor.

“Geleceğe yatırım yapıyoruz”

ZİVER KAHRAMAN 
Ordu TB Başkanı 

“TOBB’un ‘81 ile 81 okul’ vizyonuyla 
yola çıktığı ve zaman içinde kendini aşan 
bu proje kapsamında tamamlanan lise-
miz eğitim ve öğretim hayatına başladı. 
Her fırsatta olduğu üzere bu vesileyle de 
TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’na teşekkür ediyorum. Camiamızın yüz 
akı bu proje kapsamında ilimize de bir 
okul kazandırmış olmalarından dolayı 

Başkana minnettarız. Ekonomik te-
mellerini ahilik ve lonca teşkilatından 
alan mal ve hizmet üretim kültürümüz 
içinde teknik ve ara eleman şimdilerde 
daha da önem kazanmaktadır. Bu ma-
nada mesleki ve teknik eğitim ülkenin 
mal ve hizmet üretimi geleceğine yatı-
rım yapmak anlamına geliyor. 

Mesleki ve teknik alan, ekonomik 
hayatın kılcal damarlarını teşkil et-
mektedir. O damarlar doğru beslen-
mezse bir zaman sonra mal ve hizmet 
üretiminde büyük sıkıntılar olacağı 
ve en nihayetinde yapısal sorunların 
ortaya çıkacağı muhakkaktır. Ordu 
TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
modern okul binası ve müştemilatı, 
atölyeleri ; geniş ve işlevsel yerleşkesi 
ile göz doldurmaktadır. Deneyimli, 
yetenekli ve gayretli öğretmen kad-
rosuyla göğsümüzü kabartmaktadır. 
Okulumuz vatanına ve milletine fay-
dalı nesiller yetiştirmektedir.”

ERASMUS+ PROJE FAALİYETLERİ:
PROJE ADI: HAREKET NOKTALARI:
Endüstriyel Otomasyon Alanında Endüstri 4.0 Gelişmeleri Macaristan, Çekya, Portekiz, Avusturya, İtalya
Otomotiv Sektöründe Yenilikçi Staj Uygulamaları Macaristan, Çekya, Portekiz
Avrupa'da İstihdam Odaklı Öğrenci Stajı Portekiz
Eğitim ve Stajla Düşlerimizi Gerçekleştiriyoruz Almanya Fransa, Belçika, Macaristan
Gönüllü Ustalar İtalya
Otomasyon ve Bilişim Stajı Almanya
Big Picture Learning Hollanda
Digital Era: WEB 3.0 and beyond... Yunanistan, Portekiz, Slovakya
Power Of Hands/Ellerin Gücü  İspanya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Estonya

PROJE TEMELLİ ÖĞRENMEDE; ÖNCÜ KURUM, MARKA OKUL
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metrekarelik yeni yerleşkesinde, gençlerin 
hayallerini gerçekleştirmeye hazır!

Önceleri Sanat Okulu idi
Ordu’nun en eski ve köklü okullarından 

biri olan Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
1946 yılında ‘Orta Sanat Okulu’ adıyla, bün-
yesinde bulunan Tesviye, Metal İşleri ve 
Ağaç İşleri bölümleri ile eğitim vermeye 
başlamış. 1984-1985 öğretim yılında Tes-

viye, Metal İşleri ve Ağaç İşleri Bölümlerine 
ilave olarak Elektrik ve Makine bölümleri de 
ekleniyor. Zamanla Endüstri Meslek Lisesi 
adını alan okula; Elektronik, Bilgisayar, Tesi-
sat Teknolojisi, Yapı Bölümü, Motor Bölümü, 
Yapı Ressamlığı Bölümü ve Endüstriyel 
Otomasyon Teknolojileri Bölümü açıldı. 

Mesleki eğitime verilen önemin art-
ması ve öğrenci pansiyonunun hizmete 
girmesiyle birlikte okulda büyük bir talep 
artışı yaşandı ve dolayısıyla okul 3 bin öğ-

renci sayısı ile Karadeniz Bölgesi’nin en ka-
labalık eğitim kurumu hâline geldi. Öğrenci 
sayısının artışıyla birlikte 22 dönüm arazi 
tahsis edilerek; Millî Eğitim Bakanlığı, TOBB 
ve TOBB ETÜ arasında yapılan protokol kap-
samında okulun yeni kampüsü tamamlan-
mış ve 2020-2021 öğretim yılında eğitim 
öğretime başladı. Okulda; Tesisat Teknolojisi, 
İklimlendirme ve İnşaat Teknolojisi alanla-
rında Mesleki Yeterlilik Programları kursları 
devam etmekte olup Halk Eğitim Merkezi 

TÜBİTAK- TÜBİTAK EN-VER PROJE YARIŞMALARI
PROJE ADI: DERECELER
Arduino ile Tasarruflu Aydınlatma Türkiye Birincisi/2016
Yeşil Asansör Türkiye Birincisi/2017
Uzaktan Kaçak Elektrik Kontrollü ve Kesimi akıllı Sayaç Uygulaması Türkiye Birincisi/2018
Mekanik Soğutma Sistem Kondenserlerinde oluşan Kirlenmeleri Temizleyen Robot Türkiye İkincisi /2018
Evim Kontrolde, Suyum ve Doğalgazım Güvende Türkiye üçüncüsü/2019
e-sayaç Uygulaması Finalist/2019
Fındık Kurutma Makinesi Finalist/2019
Beynimize Oksijen Gitsin Finalist/2020

TÜBİTAK 2204 A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI PROJE YARIŞMASI 
PROJE ADI DERECELER
Dikkat Buzlanma Var Fizik/Finalist
Amonıs (Kaza İzleme Sistemi) Fizik/Finalist
Kancell Bilgisayar/Finalist
Gören Ayaklar Fizik/Türkiye 3.Lük
Yapay Zekâ ile Fındık Hastalık Teşhis Ve Tedavisi Yazılım/Türkiye 3.Lük
Ben Kutuptayım, Doktorum Nerede? Kutup Araştırma/Finalist
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ve Türkiye İş Kurumu ile yapılan eğitim ça-
lışmalarında usta ve usta öğreticilere yö-
nelik sertifikalı eğitimler verilmekte. Döner 
sermaye çalışmaları kapsamında okuldaki 
Metal Teknolojileri ile Mobilya ve İç Mekân 
Tasarımı alanlarında sıra, masa dolap vb. 
üretim faaliyetlerine devam ediliyor. 

Sanayi ile iş birliği yapılıyor
Okul yönetimi, Okul -Sanayi İş Birliği’ne 

özel önem vermekte olup bu kapsamda 
her yıl düzenli olarak işletmeler ziyaret 

ediliyor. İşletmelerin beklentileri ve ya-
pılacak eğitim çalışmaları ile öğrencilere 
yönelik teknik geziler düzenleniyor. Ayrı-
ca; Oda-Borsa üyesi firmalar, işletmeler ve 
Türkiye İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü ile 
yapılan protokoller çerçevesinde iş arayan 
gençle ile işverenler buluşturuyor. Bu saye-
de istihdam yaratılması ve genç işsizliğinin 
azaltılması yönünde çalışmalar yapılıyor.

Düzenlenen kariyer günleri etkinlikleri, 
bilim fuarları, proje faaliyetleri tanıtım çalış-
maları, ‘Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor 

Projesi’ etkinlikleri ile mesleki eğitimin ta-
nıtılması, ‘Mesleki Eğitime Yönlendirme ve 
Rehberlik Çalışmaları’ kapsamında mesleki 
eğitimin önemi ve ülke kalkınmasındaki 
rolü ve önemi ile ilgili bilgilendirme çalış-
maları devam ediyor.

Yenilikçi eğitim kadrosu
Okul öğretmenleri sürekli gelişen tek-

nolojiyi yakından takip etme ve kendilerini 
geliştirme noktasında çalışmalara katılıyor. 
Bu kapsamda DOKA Teknik Destek Prog-

Okuldaki Alanlar 

ANADOLU MESLEK PROGRAMI:

METAL TEKNOLOJİSİ

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

TESİSAT TEK. ve İKLİMLENDİRME

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYO TEK. 

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ

ANADOLU TEKNİK PROGRAMI:

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEK.

“İş dünyasının
merkezi olacak”

SERVET ŞAHİN 
ORDU TSO Başkanı

“Mesleki eğitim, ülkemizin gelişmiş bir 
toplum olabilmesinin en önemli şartla-
rından birisidir. Ordu Ticaret ve Sana-
yi Odası olarak mesleki eğitime önem 
veriyor ve destekliyoruz. Ülkemizin ve 
şehrimizin ihtiyacı olan nitelikli işgücü-

nü yetiştirmeyi hedefleyen Ordu TOBB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin iş 
dünyasının merkezi olabilmesi için üze-
rimize düşen sorumluluğu her zaman 
yerine getireceğiz. Okulumuz tecrübeli 
öğretmen kadrosu ve yetenekli öğren-
cileriyle sayısız projelere imza atmış, bir 
çok projede Türkiye birincisi olmuştur. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği arasında 
yapılan Protokol kapsamında yapımı 
tamamlanan, 2020-2021 eğitim-öğre-
tim döneminde   9 adet alan, 42 adet 
atölye ve laboratuvar binası, 52 adet 
etkileşimli sınıfı, 146 kişilik oda sistemli 
pansiyonu, 300 kişilik kapalı spor salo-
nu, 1 adet kütüphane, 1 adet konferans 
salonu ve 1 adet çok amaçlı salon  ile   
öğrencilerimizin hizmetine sunulan 
okulumuz için Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
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ramı ile 82 öğretmen İş Güvenliği 
Eğitimi, 15 Öğretmen, Endüstri 4.0 
Eğitimi aldı. TOBB, TOBB ETÜ ve MEB 
tarafından açılan hizmet içi eğitim 
programlarına yüksek düzeyde ka-
tılım sağlanıyor. Tecrübeli öğretmen 
kadrosuyla öğrencilerin sosyal, kül-
türel ve sportif çalışmalara katılımı 
noktasında da özverili çalışmalar yapmakta. 
Spor alanında hentbol, futbol, masatenisi, 
bisiklet, okçuluk, güreş, bilek güreşi, boks 
ve atletizmin de aralarında bulunduğu bir-
çok alanda il bazında ilk sıralarda yer alan 
okul, Türkiye ve Avrupa şampiyonlarına 
da sporcu yetiştirmekte. Bununla birlikte 
müzik, tiyatro, münazara yarışmaları, resim, 
şiir ve kompozisyon yarışmalarında da okul 
tarafından il dereceleri elde ediliyor.

2010 yılından itibaren proje faaliyetle-
rine büyük önem veren okulda, ulusal ve 
uluslararası birçok başarılı çalışmaya imza 
atılıyor. Bu kapsamda TÜBİTAK lise öğren-

cileri arası araştırma projeleri, Enerji Verim-
liliği Projeleri, Robot Yarışmaları, Sosyal So-
rumluluk Projeleri ile özellikle ERASMUS+ 
yurt dışı hareketlilik projeleri kapsamında 
faaliyetler yürütülmekte. Bugüne kadar 
300’den fazla öğrenci; Almanya, Hollan-
da, Macaristan, Fransa, Belçika, Portekiz, 
Avusturya, Çekya, İtalya gibi ülkelerde staj 
yapma imkânı buldu.

Teknofest, E-Twinning, Patent 
Faydalı Model başvurusu

Pandemi sürecinde hız kesmeden de-
vam eden faaliyetler kapsamında okul 

öğretmenleri ve öğrencileri büyük 
bir özveriyle çalışmalarına devam 
ediyor. Bu süreçte birbirinden ba-
şarılı çalışmalar yürütülerek, öğ-
rencilerin bu süreçte proje temelli 
öğrenme faaliyetlerine etkin ve yo-
ğun şekilde katılımı sağlanıyor. Bu 
kapsamda; 5 öğretmen danışmanlı-

ğında 60 öğrenci 11 grupta E-TWİNNİNG 
proje faaliyetlerine katıldı. 10 öğretmen 
danışmanlığında 56 öğrenci 35 projey-
le TEKNOFEST proje yarışma başvurusu 
yaptı. 6 öğretmen danışmanlığında 18 
öğrenci patentle Türkiye Patent ve Faydalı 
Model Yarışması’na katıldı. Anadolu Teknik 
Programı öğrencilerine yönelik müfredat 
dahilinde yapılması gereken çalışmalara 
ilave olarak özellikle yabancı dil eğitim-
lerinin istenilen seviyeye çıkarılması için 
okulda program hazırlıkları tamamlanmış 
olup eğitim öğretim yılının başlaması ile 
uygulamaya geçilmesi planlanıyor.

Mesleki Eğitimde İşgüvenliği Projesi Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Geleceğin Mesleki Eğitim Atölyeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Mesleki Eğitimde Dijital Dönüşüm Atölyesi Japonya Büyükelçiliği (Oda)
Sanayi Sektöründe İleri Teknoloji Kullanımının Yaygınlaştırılması ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Ben Her Gün Varım (Zihinsel engelli gençlerimizin toplumsal adaptasyonu) Projesi İçişleri Bakanlığı
Mevsimlik Tarım İşçilerinin Mesleki Yöneltimi Projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sevgiyle Birleşen Eller (İhtiyaç sahibi yaşlılarımızın ev onarımı) Projesi Ordu Valiliği, İl Mem
Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyorprojesi Okul Öz Kaynakları 

HİBE PROJELERİ (2020-2021) HİBE MAKAMI

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ HİBE MAKAMI
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➠	Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi, Dünya 
Serbest Bölgeler Örgütü’nün irtibat 
noktası oldu

➠	Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller 
Meclisi, arz-talep dengesini konuştu

➠	 İlaç Sanayi Meclisi, sektöre dair konuları 
istişare etti

➠	Türkiye İklimlendirme Meclisi, yılın 
dördüncü toplantısını gerçekleştirdi

➠	Çimento ve Çimento Ürünleri ile 
Madencilik Meclisi’nde koordinasyona 
dikkat çekildi

➠	Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı 
Meclisi, ilk beş ayı değerlendirdi

➠	Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi 
hammadde tedarik sıkıntısını görüştü

➠	Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi 
Haziran ayı toplantısı yapıldı

➠	Otomotiv Ticaret Meclisi, ticaret 
sırasındaki genel konulara değindi

➠	TOBB bünyesinde Türkiye Finansal 
Teknolojiler (FİNTEK) Meclisi kuruldu

➠	Kreatif Endüstriler Meclisi’nden Bakan 
Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret

➠	Türkiye Doğal Gaz Meclisi, etkin 
politikalar ile sektörü ileri taşıyor

➠	Türkiye Otomotiv Sanayi Meclisi 
toplandı

➠	Atık- Geri Dönüşüm, Plastik, Kauçuk 
ve Kompozit Sanayi Meclisleri Bakan 
Varank’a gitti

Sektör Meclisleri
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T icaret Bakanlığı şahitliğinde dü-
zenlenen anlaşma törenine TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi M. Cihat Lokmanoğlu, Türkiye Serbest 
Bölgeler Meclis Başkanı Edvar Mum, Dünya 
Serbest Bölgeler Örgütü CEO’su Hamrouni 
ve Meclis Üyeleri katıldı. 

Ekosistemler arasında bağlantı
Ayhan Zeytinoğlu yaptığı konuşmada, 

“Bugün burada Dünya Serbest Bölgeler Ör-
gütü (WFZO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi ara-
sında Ulusal İrtibat Noktası Anlaşması imza 
törenini gerçekleştiriyoruz. Ulusal irtibat 
noktası olarak TOBB Türkiye Serbest Bölge-
ler Meclisi, Türkiye için odak noktası olarak 
hareket etmek üzere Dünya Serbest Böl-
geler Örgütü ile ülkemizdeki serbest bölge 
ekosistemi arasında bilgi alışverişi ve akışını 
sağlayacak bir çalışma düzenlemesi görevi 
üstlenmiş olacak” dedi.

138 ülke, 740 üye
Türkiye Serbest Bölgeler Meclis Başkanı 

Edvar Mum da Dünya Serbest Bölgeler Ör-

Dünya Serbest Bölgeler Örgütü
Dünya Serbest Bölgeler Örgütü (WF-

ZO-World Free Zone Organization); dünya 
üzerinde faaliyet gösteren serbest bölgeler, 
serbest bölge işleticileri, serbest bölgeler 
dernekleri ile serbest bölgeler ve özel eko-
nomik bölgeler kullanıcıları birliğidir. 138 
ülkeden 740'ın üzerinde üyesi olan Dün-
ya Serbest Bölgeler Örgütü (WFZO), dün-
yadaki serbest bölgeleri tek çatı altında 
birleştirerek her yıl düzenlemekte olduğu 
konferans, etkinlikler, eğitimler, danışman-
lıklar, sertifikalar, yayınlar, B2B hizmetler 
aracılığıyla dünyanın her yerindeki tüm 
Serbest Bölge paydaşlarının deneyim, en 
iyi uygulamalar ve bilgi alışverişiyle öğren-
meleri, büyümeleri ve gelişmeleri için bir 
platform sağlamaktadır.

gütü’nün (WFZO) bugüne kadarki en başa-
rılı serbest bölge kuruluşu olmakla birlikte 
bilgi ve deneyim alışverişi sunmakla görevli 
olan, pratik ve eğitim konusunda bireylerin 
gelişimini sağlayan bir platform oluşturma-
yı amaçladığının altını çizdi. Mum, şöyle de-
vam etti: “Bu yöndeki yönetimsel başarıyı, 
serbest bölge gelişimini ve dünya çapında 
yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmaların, 
serbest bölgelere sunduğu katkının ciddi 
seviyede olduğu görülmektedir. Bugüne 
kadar elde edilen iletişim ağı ve ulaşılan iş 
birliği düzeyi, 138 ülkeden yaklaşık 740 üye 
ile iyi bir noktadadır. Bugün imzalanacak 
olan Ulusal Temas Noktası (NCP) anlaşma-
sıyla birlikte, Türk serbest bölge kültürü ol-
dukça olumlu şekilde gelişecektir. Kendim 
ve Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi adına, 
sunulmuş katkılar ve yapılan iş birlikleri için 
teşekkür ederim.” 

“İki hususta çok mutluyum”
Dünya Serbest Bölgeler Örgütü CEO’su 

Hamrouni ise bugün çok mutlu olduğu 
bir günü yaşadığını samimiyetle dile geti-
rerek; ilk olarak, 2014 yılında direkt olarak 
temas kurulabilecek, lokal yapıya sahip bir 

meclise ihtiyaç duyduklarını an itibarıyla da 
bunu gerçekleştirdiklerini açıkladı. Önce-
likle bunun için teşekkür eden Hamrouni, 
“Mutluluk duyduğum ikinci bir husus da 
yine 2014 yılında karar verdiğimiz serbest 
bölgeler konulu etkinliğin gerçekleşme-
siydi. Kişisel olarak, serbest bölgeler için 
yapılan bu etkinlikte Türkiye’nin önemini 
kavramış bulunuyorum. Mart 2015 tari-
hinde bu etkinliğin gerçekleşmesi için zi-
yaret ettiğim ilk ülke Türkiye’ydi. Serbest 
bölgeleri ziyaret ettiğimizde Türkiye ile iş 
birliği açısından oldukça iyi vakit geçirdik. 
Bugüne geldiğimizde, imzalayacağımız 
Ulusal Temas Noktası (NPC) anlaşmasının, 
bahsetmiş olduğum iki hususu da kapsa-
dığını görüyorum” değerlendirmesini yaptı. 

Serbest bölgelere daha yakın olabilme 
ve oldukça önem arz eden ülke serbest 
bölge verilerinin tutulması ve korunması-
nın sözünü ettiği iki hususu kapsadığının 
altını çizen Hamrouni, “Geçirdiğimiz zaman 
dahilinde eksik olan tek bir nokta var: Gele-
cek adına imzalanması gereken All-in-one 
Anlaşması. Tüm üyeleriniz ve serbest böl-
gelerinizin katkı sunması doğrultusunda 
bu yol için çalışmamız gerekiyor. Son olarak, 
haftaya gerçekleşecek olan Global Konfe-
rans etkinliğinin 21 ile 24 Haziran arasında 
gerçekleşeceğini ve hepinizin bu etkinliğe 
davetli olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Serbest Bölgeler 
Meclisi ile Dünya Serbest Bölgeler Örgütü (WFZO) arasında ‘Ulusal 
İrtibat Noktası Anlaşması’ imzalandı. Anlaşma ile Türkiye Serbest 
Bölgeler Meclisi Türkiye’de temas noktası haline geldi.

Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi, Dünya Serbest 
Bölgeler Örgütü’nün irtibat noktası oldu
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Demir ve Demir Dışı 

Metaller Meclis toplantısı; TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı S. Zeki Mur-

zioğlu ve Meclis Başkanı Dr. Mehmet 
Veysel Yayan başkanlığında, sektör tem-
silcilerinin katılımıyla video konferans 
yoluyla bir araya geldi.

Özel sektörün üst düzey temsilcile-
rinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis 
toplantısında sektöre yönelik önemli 
gelişmeler değerlendirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı S. Zeki Murzioğlu yaptığı açılış 
konuşmasında; demir-çelik sektörü-
nün Türkiye’nin en önemli sektörlerinin 
başında geldiğini belirterek meclisin 
önemine vurgu yaptı. Murzioğlu ayrıca, 
2021 yılı ilk çeyrek büyüme verilerine 
dair değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Başkanı Dr. Mehmet Veysel 
Yayan’ın sektörde yaşanan güncel ge-
lişmeler hakkında bilgilendirmelerde 
bulunduğu toplantıda, Türk çelik sektö-
ründe yaşanan arz-talep dengeleri ko-
nusunda meclis üyeleriyle istişarelerde 
bulunuldu. Toplantıda TOBB tarafından 
güncel çevre konuları ve mevzuatlarına 
dair bir bilgilendirme sunumu da ger-
çekleştirildi.

Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller 
Meclisi, arz-talep dengesini konuştu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Türkiye İlaç Sanayi Meclisi, TOBB Yö-

netim Kurulu Üyesi Öztürk Oran ve Meclis 
Başkanı Nezih Barut başkanlığında video 
konferans aracılığıyla toplandı. Meclis Üye-
leri tarafından ilk gündem olarak meclis 
bünyesinde kurulması planlanan alt komis-
yonlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. 
Aciliyeti olan sektörel konular istişare edildi.

Toplantıda, Meclis Üyeleri yönetimin 
tek bir yapıda toplanması hedefiyle Sağlık 
Endüstrileri Başkanlığı’nın kurulması kara-
rından büyük memnuniyet duyduklarını 
vurguladı. Üyeler, kurulacak olan Başkan-
lığın ilaç sektörünün gelişimine önemli 
katkılar yapacağı, koordinasyonu sağlaya-
cağını, bu sayede 11. Kalkınma Planı hedef-

lerine de uygun olarak bölgesel ve küresel 
üretim ve ihracat üssü konumuna gelmenin 
önünün açılacağını aktardı.

Toplantı devamında, üyeler tarafından 
şubat ayında açıklanan Dönemsel Avro 
Kuru ile piyasa kuru arasındaki sektör aley-

hine açılan fark konusunda yapılacak giri-
şimler istişare edildi. Ayrıca İlaç ihracatında 
yaşanan sıkıntılar aktarıldı. ÜTT ile başlayan 
Covid-19 aşı önceliklendirme programının 
diğer sektör çalışanlarına yaygınlaştırılma-
sının önemi vurgulandı.

İlaç Sanayi 
Meclisi, sektöre 
dair konuları 
istişare etti
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T ürkiye İklimlendirme Meclisi, yılın 
dördüncü toplantısını Türkiye İklim-

lendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz’ın 
başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantının ana gündemi; Kurumsal 
Ol! Ar-Ge Yap! İhracat Yap! mottosu ile 
hazırlanan Türkiye İklimlendirme Strateji 

Türkiye İklimlendirme Meclisi, yılın 
dördüncü toplantısını gerçekleştirdi

Belgesi oldu. Toplantıda; Çalışma grupları, 
Strateji Planının Uluslararası Profesyonel 
Şirketler, Kurumsal Dönüşüm, Değer Zin-
cirinde Mükemmeliyet ve Tüm Paydaşlar 
ile Etkili iletişim başlıklarında yer alan ey-
lemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ger-
çekleştirilen faaliyetlerini aktardı. Çalışma 

grupları; sektörün mevcut durumunun, 
sektörün tüm paydaşlarını içerecek şekil-
de tespit edildiği ve değerlendirildiğini 
ifade etti ve yol haritalarını belirlediklerini 
belirtti. 

Okul için çalışma planı yapıldı
Türkiye İklimlendirme Meclisi, Avcı-

lar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 
yapılan protokol kapsamında öğrenci ve 
eğitmenlerin ihtiyaçlarını tespit etti ve bir 
çalışma planı oluşturdu. Meclis, Türkiye 
İklimlendirme Strateji Belgesi Kurumsal 
Dönüşüm hedefi çerçevesinde başlatılan 
çalışmalar ile Türkiye’de model bir okul 
oluşturulmasını, sektörün, genç ve yete-
nekli beyinler tarafından tercih edilmesini 
ve eğitimcilerin eğitimini amaçlanıyor.  

İç hava kalitesinin standardizasyonu 
amacıyla hazırlanan çalışmaların, Dışiş-
leri Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK)’na iletilmesi konusunun görü-
şüldüğü Meclis toplantısında, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Makina Tesisatı Genel 
Teknik Şartnamesinde gelinen son du-
rum, Profesyonel mühendislik ve Mesleki 
Sigorta ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar 
hakkında bilgi alındı. 

Çimento ve Çimento Ürünleri 
ile Madencilik Meclisi’nde 
koordinasyona dikkat çekildi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Türkiye Çimento 

ve Çimento Ürünleri Meclisi ile 
TOBB Türkiye Madencilik Meclisi 
Başkanlık divanları sektörlerde-
ki ortak problemleri görüşmek 
üzere video konferans yoluyla bir 
araya geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Üye-
si Şaban A. Karamehmetoğlu 
Başkanlığını yaptığı toplantıda,  
TOBB Madencilik Meclisi Başka-
nı İbrahim Halil Kırşan ve Mec-
lis Başkan Yardımcısı Ramazan 
Yön ile TOBB Türkiye Çimento ve 
Çimento Ürünleri Meclisi adına 
Meclis Başkan Yardımcısı Volkan 
Bozay katıldı. İki sektör arasın-
da iş birliğinin geliştirilmesi ve 
ortak sorunlar üzerinde iş birli-
ğinin sağlanmasının öneminin 
vurgulandığı toplantıda, sektör 
paydaşları arasındaki koordinas-
yonun önemi vurgulandı.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Makine ve Teçhizat 

İmalatı Meclisi toplantısı, Meclis Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu başkanlığında, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyük-
simitci’nin katılımı ile gerçekleşti. Top-
lantıda, ‘Makine Dış Ticaretinde 2021 yılı 
ilk beş ayı değerlendirmesi’ konu başlıklı 

sunum OAİB Şube Müdürü Mehtap Önal 
tarafından yapıldı. 

Temel göstergeler konuşuldu 
Sektörün temel göstergelerinin ve 

gelişmelerinin  2021 yılı ilk beş ayı de-
ğerlendirmesi ise Meclis Danışmanı Doç. 
Dr. Ruhi Gürdal tarafından yapıldı. Ayrıca, 
‘UNDP Türkiye Faaliyetleri-Sektörel İş Bir-
liği Alanları’ konusunda UNDP Türkiye 
Programlardan Sorumlu Temsilci Yar-
dımcısı Seher Alacacı Arıner tarafından 
sunum yapıldı. COVID-19 Krizine Yanıt 
ve Dayanıklılık Projesi, Makine Sektörü, 
Yeni Pazar ve Ürün Uzayı Analizi Çalışması 
Sonuçları’ ile ilgili Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Proje Danışmanı Hakan Zobu 
tarafından detaylı bir şekilde anlatıldı. 

Öte yandan, TOBB Çevre Müdürlüğü 
tarağından; Türkiye Çevre Ajansının Teşki-
latı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmeliğe ilişkin bilgilendirme ve Av-
rupa Komisyonu tarafından yayınlanan 
Yeni Sanayi Stratejisi hakkında bilgilen-
dirme yapıldı. Toplantı sonunda MAKFED 
Genel Sekreteri Zühtü Bakır tarafından 
Mevzuat ve Kiralama Komiteleri çalışma-
ları hakkında bilgilendirme yapıldı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Mec-

lis toplantısı, Meclisten Sorumlu TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan 
Zeytinoğlu’nun katılımı ile Meclis Başkanı 
Alper Kanca başkanlığında toplandı. Top-
lantıda; hammadde ve üretim bileşenleri 
tedarik sıkıntısı, konteyner sorunu, yurt 
dışı seyahatlerde aşı pasaportu uygula-
ması konuları görüşüldü. TOBB tarafından 
takip edilen AB Yeşil Mutabakatı, AB Yeni 
Sanayi Stratejisi, Türkiye Çevre Ajansı ku-
rulması ve yapısı gibi çevre konularının 
da anlatıldığı toplantı, Meclis Üyelerinin 
görüşlerinin alınmasıyla sonlandırıldı.

Türkiye Makine 
ve Teçhizat 
İmalatı Meclisi, 
ilk beş ayı 
değerlendirdi 

Otomotiv Tedarik 
Sanayi Meclisi 
hammadde 
tedarik sıkıntısını 
görüştü
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Dayanıklı Tüketim 

Malları Meclisi Haziran Ayı toplantısı, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadı-
koğlu’nun katılımı ve Meclis Başkanı Fa-
tih Kemal Ebiçlioğlu başkanlığında video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sadıkoğlu, 
TOBB olarak Meclisin faaliyetlerini yakın-
dan takip ettiklerini ve her türlü desteği 
vermeye hazır olduklarını ifade etti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi, TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener ve 
Meclis Başkanı Yüksel Mermer başkanlığında 
toplandı. Toplantıda, bir önceki toplantıda 
alınan kararlar ve yapılan meclis faaliyetleri, 
ÖTV matrahlarının günümüz şartlarına uygun 
olarak güncellenmesi,  ağır hasarlı araçların 
onarımı ve tam hasarlı araçlar konusu, araç 
kiralama sektörünün sorunları ve ikinci el oto-
motiv firmalarının ihale platformlarında yaşa-
dıkları sıkıntılar dile getirildi. 

Meclis Başkan Yardımcısı Dr. Hayri Erce 
tarafından Autoshow 2021 Fuarı hakkında 
bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, sahibin-
den.com ve TOBB işbirliği ile mesleki uzmanlık 
eğitimleri, AB Yeşil Mutabakatı, AB Yeni Sanayi 
Stratejisi ve Türkiye Çevre Ajansının kurulması 
ve yapısı konuları görüşüldü.  Meclis üyelerinin 
görüşlerinin alınması ile toplantı sonlandırıldı.

Toplantıda, Ahmet Çimenoğlu tarafın-
dan güncel ekonomik görünüm hakkında 
sunum yapıldı. Daha sonra, Gürkan Özkı-
rım, Meclis üyelerini Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Komisyonu’nun faaliyetleri hak-
kında bilgilendirdi. Ayşe Keskinkılıç, Ticaret 
Bakanlığı tarafından Dayanıklı Tüketim 
Malları Meclisine yapılmış olan EPREL veri 
tabanına ülkemizin erişimi hakkındaki bil-
gilendirme toplantısına ilişkin bilgi verdi. 

Bekir Yalın tarafından AB RED Direktifi 

hakkında bilgilendirme yapılan toplantı, 
Mustafa Uğuz tarafından AB Ağ ve Bil-
gi Sistemleri Güvenliği NIS 2.0 Direktifi 
hakkında yapılan sunum ile devam etti. 
Ayrıca, TOBB Çevre Müdürlüğünden Esin 
Özarslan, Marmara Denizi'nde müsilajla 
mücadele eylem planı ve TBMM bünye-
sinde faaliyet gösteren Küresel İklim De-
ğişikliğini Araştırma Komisyonu gibi çevre 
konularındaki güncel gelişmeler hakkında 
Meclis üyelerine bilgi verdi. 

Dayanıklı 
Tüketim 
Malları 
Meclisi 
Haziran 
ayı 
toplantısı 
yapıldı

Otomotiv Ticaret Meclisi, ticaret 
sırasındaki genel konulara değindi
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri bün-

yesinde 63. Sektör Meclisi olarak Türki-
ye Finansal Teknolojiler (Fintek) Meclisi 

kuruldu. Meclis Başkanlığına Figopara 
Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Ba-
har seçildi. Yeni kurulan Meclisin seçimli 
toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Mahmut Özgener’in başkanlığında ger-
çekleşti.

Özgener yaptığı açılış konuşmasında 
Türkiye Finansal Teknolojiler Meclisi ile 
kamu özel sektör istişare mekanizması 
olarak kamunun düzenlemelerine gerekli 
katkıyı vermeye hazır olduklarını ilet-
ti. Finansal teknolojiler alanının ödeme 
hizmetleri, altyapı sağlayıcıları, varlık fi-
nansmanı ve kripto varlıklar gibi dikeyleri 
içerisinde barındıran çok yönlü bir yapıda 
olduğunu belirten Özgener, meclisi de 
ekosistemin tüm paydaşlarını kapsayacak 
şekilde tasarladıklarını anlattı.

 
Meclis Başkanlık Divanı seçimi

Açılış konuşmasının ardından Mecli-
sin Başkanlık Divanı seçimi gerçekleştiril-
di. Meclis Başkanlığına Figopara Kurucu-
su ve Genel Müdürü Koray Bahar, Meclis 
Başkan Yardımcılığına ise Ödeal Genel 
Müdürü Fevzi Güngör seçildi. Meclis üye-
si firma ve sivil toplum kuruluşlarının 
talepleri doğrultusunda meclis öncelikli 
olarak açık bankacılık, kriptovarlıkların 
regülasyonu ve ödeme mevzuatlarının 
istişare edilmesine yönelik konuları gün-
deme taşıyacak.

TOBB bünyesinde Türkiye 
Finansal Teknolojiler (FİNTEK) 
Meclisi kuruldu

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Kreatif Endüst-

riler Meclisi; TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Zeydan’ın başkanlığını 
yaptığı heyet ile Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u maka-
mında ziyaret etti.

Heyette; Kreatif Endüstriler Mec-
lisi Başkanı Ali Ata Kavame, Meclis 
Başkan Yardımcısı Nej Güvenç ve 
Meclis Üyelerinden Can Zeydan, Tur-
gut Erentürk, Kemalettin Solmaz, 
Burak Satıbol, Alp Çağrı Günal, Aslı 
Şahin, Pelin Mavili ve Sektörler ve Gi-
rişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban 
yer aldı. Heyet, sektörün son duru-
mu hakkında bilgilendirme yaparak, 
güncel sorunlar ve Meclis faaliyetleri 
ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı’na 
bilgi verdi.

Kreatif Endüstriler Meclisi’nden 
Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Doğal Gaz Mecli-
si toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk ve TBMM 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Al-
tunyaldız’ın katılımıyla Türkiye Doğal Gaz 
Meclisi Başkanı İbrahim Akbal başkanlığın-
da gerçekleştirildi.

Selçuk Öztürk, katılımından dolayı Ziya 
Altunyaldız’a teşekkürlerini sundu. 

“Kritik bir enerji kaynağı”
Ziya Altunyaldız, küresel ve ulusal politi-

kaları şekillendiren enerjinin ülke kalkınma-
sında ve büyüme endeksi açısından önemi-
ne değindiği konuşmasında, yenilenebilir 
enerji kaynakları ve karbonsuzlaştırmanın 
ön plana çıktığı günümüzde fosil yakıtlar 
içinde temiz enerji kaynağı olarak göste-
rilen doğal gazın kritik öneme sahip oldu-
ğunu vurguladı. Ülkemizde gerçekleştirilen 
keşif çalışmalarına değinen Altunyaldız, 
meclisin sektörün paydaşlarını bir araya 
getiren yapısıyla sürdürülebilir, etkin ve 
kapsayıcı politikalar geliştirdiğini ifade etti. 

“Liberal ve rekabetçi bir 
gaz piyasası hedefliyoruz”

İbrahim Akbal, sektörün, serbestleşme 
ve piyasa payının yükseltilmesi hususunda 
çalışmaya devam ettiğini ve piyasa uygula-
malarının da bu çabayı desteklemesini arzu 
ettiklerini belirtti. 135 bcm’lik yeni doğal 
gaz keşfi ile 540 bcm ile önemsenecek 
bir rezerv hacminin yakalandığını belirten 

Akbal, sektörün, liberal ve rekabetçi bir 
doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu 
yöndeki takvimin ekonomik reform pake-
tinde de belirtildiği gibi yıl sonuna kadar 
tamamlanmasını beklediğini ifade etti. 

“300 ilçeye, beş yıl içinde 
gaz götürme hedefi var”

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkan Yar-
dımcısı Yaşar Arslan ise bu yılın ilk çeyreğin-
de doğal gaz ithalatının bir önceki yıla göre 
yüzde 18 artığını ve 18 milyar metreküp 
olarak gerçekleştiğini belirtti. Arslan, LNG 
ve boru gazı fiyatındaki farklılaşmaya bağlı 
olarak LNG ithalatının yüzde 29 oranında 
azaldığını, buna karşın boru gazı ithala-
tının yüzde 55’lik yükselme kaydettiğini 
dile getirdi. Yılın ilk çeyreğinde doğal gaz 
tüketiminin konutlarda yüzde 4, sanayide 
yüzde 15, elektrik üretiminde ise yüzde 55 
artış gösterdiği bilgisini veren Arslan, 300 
ilçenin üzerinde bir alana, beş yıl içinde 
doğal gaz götürülmesiyle ilgili yoğun bir 
çalışma yapıldığını anımsattı.

Yeşil ekonominin öne çıktığı 
günümüzde fosil yakıtlar içinde 
doğal gazın kritik öneme sahip 
olduğunu vurgulayan TBMM 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Ziya 
Altunyaldız, Türkiye Doğal Gaz 
Meclisi’nin etkin politikalarla 
sektörü ileri taşıdığını söyledi. 

Türkiye Doğal Gaz Meclisi, etkin 
politikalar ile sektörü ileri taşıyor
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“Sisteme giren miktar arttı”
BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İş-

lemleri Bölge Müdürü Murat Önde, 2021 
yılının doğal gaz tüketiminde rekor kıran bir 
yıl olduğunu, yılın ilk beş ayındaki sisteme 
giren doğal gaz miktarının 2020 yılına kıyasla 
toplamda yaklaşık yüzde 21 artış kaydettiğine 
dikkat çekti. 2021 yılında pik tüketimin ve 
ortalama tüketimin son üç yılın üzerinde ger-
çekleştiğini, 19 Ocak 2021 tarihinde 280 mil-
yon metreküp günlük doğal gaz tüketiminin 
tüm zamanların rekoru olduğunu ifade etti. 

Kapasite artırma hedefi
Boru hattı kapasitelerinin artırılması için 

çalışmaların devam ettiğini belirten Murat 
Önde, Demirciler-Adapazarı-Düzce doğal 
gaz boru hattının tamamlanarak işletmeye 
alındığını, Afyon-Seçköy hattının geçici 
kabul aşamasında olduğunu, Bingöl-Bis-
mil hattının çalışmalarının devam ettiğini 
belirtti. Devam eden diğer hat çalışmala-
rı hakkında da bilgiler veren Önde ayrıca 
BOTAŞ’ın; boru hatlarının akıllı pigler ile 
muayene süreçleri, kompresör istasyon-
ları bakım çalışmaları, deniz boru hatları 

faaliyetleri ve  gaz kromatograf ihtiyacını 
ortadan kaldıracak projeler hakkında da 
detaylı bilgi paylaşımı yaptı. 

Vadeli Gaz Piyasası geliyor
Öte yandan Vadeli Gaz Piyasası ve Tür-

kiye’nin ticaret merkezi olması hususunda 
kapsamlı bir sunum yapan EPİAŞ Genel 
Müdürü Ahmet Türkoğlu, öncelikli olarak 
ülkemiz doğal gaz ihtiyacı, ülkemizdeki 
doğal gaz keşfi, iklim koşullarının doğal 
gaz kullanımı ve enerji sektörüne olan olası 
etkileri, ülkemizdeki doğal gaz fiyatlarının 
dünya ve AB fiyatlarına olan tepkisi ve ko-
numunu değerlendirdi. EPİAŞ tarafından 
yürütülen EPİAŞ Organize Toptan Doğal 
Gaz Satış Piyasası ve 1 Ekim 2021 tarihinde 
açılacak olan Vadeli Gaz Piyasası hakkında 
bilgi veren Türkoğlu, tüm bu gelişmelerin 
ülkemizin doğal gaz bölgesel merkezi ol-
ması için önemli adımlar olduğunu belirtti 
ve sektörün piyasa oluşumuna desteğini 
talep etti. Ahmet Türkoğlu ayrıca, 30 Ha-
ziran 2021 tarihinde sanal olarak hizmete 
sunulacak olan Vadeli Gaz Piyasasının ön-
görülebilirliğin artması, risk yönetiminin 

yapılabilmesi,  merkezi karşı taraf hizmeti 
verilmesi, gösterge fiyatının oluşumu, uzun 
dönemli portföy yönetimi ve fiziksel tesli-
mat açısından önem arz ettiğini ifade etti.  

AB ve karbon nötr hedefleri
Türkiye Doğal Gaz Meclisi Danışmanı 

Erdinç Özen, ‘Karbonsuzlaştırma-Nereye 
Kadar?’ isimli sunumunda, AB’nin karbon-
dan arınma süreci, Avrupa Yeşil Mutabakatı 
Strateji Belgesi ile düzenlenecek alanlar ve 
AB’nin ticari olarak ulaşmak istediği hedef-
ler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde 
bulundu. Strateji belgesinin net tarihler 
içeren bir yol haritası ortaya koyduğunu be-
lirten Özen, söz konusu belge kapsamında, 
1 trilyon euro hacmindeki bütçenin yüzde 
30’luk kısmının beş yıllık dönemde iklim 
hedefleri doğrultusunda büyük ölçekli pro-
jeler için kullanılacağı bilgisini verdi. AB’nin 
karbonsuzlaşma hedefleri çerçevesinde 
çevre dostu yakıt olarak önem kazanan 
hidrojene yönelik yapılan yatırımlar ve hid-
rojenin geleceğine değinen Erdinç Özen, 
sunumunun sonunda mutabakat kapsa-
mındaki soru işaretlerini değerlendirdi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
( TOBB) Türkiye Otomotiv Sanayi 

Meclisi toplantısı, TOBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Cengiz Delibaş’ın katılımı ile 
Meclis Başkanı Cengiz Eroldu’nun başkan-
lığında yapıldı.

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cen-
giz Delibaş; hammadde, tedarik ve lojistik 
alanlarında yaşanan olumsuzlukların oto-
motiv sanayine olan etkilerini maliyet ar-
tışını vurgulayarak değerlendirdi. Delibaş, 
normalleşme desteklerinin uzatılması ta-
lebinin devam ettiğini böylece istihdamın 
korunarak bu alanda yaşanacak maliyet 
artışlarının önüne geçilebileceğini söyledi.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Atık ve Geri Dönü-

şüm Sanayi ve Plastik, Kauçuk ve Kom-
pozit Sanayi Meclislerinden oluşturulan 
bir heyet; Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti.

Heyette; Atık ve Geri Dönüşüm Sa-
nayi Meclisi Başkanı Ali Kantur, Plastik, 
Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Baş-
kanı Yavuz Eroğlu, Atık ve Geri Dönüşüm 
Sanayi Meclis Başkan Yardımcısı Burak 
Ceylan ve Türkiye Sektör Meclisleri Uz-
man Yardımcısı Mert Kuleoğlu yer aldı. 
Heyet sektörün son durumu hakkında 
bilgilendirme yaparak, mevcut sorun-
larla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanına 
bilgi verdi.

Otomotiv Sanayi Meclisi Başkanı Cen-
giz Eroldu; pandemi etkisine rağmen 2021 
yılının üretim açısından performansını 
yüksek bulduğunu, sektörün ülkeye sağ-
ladığı katkının bu süreçte de devam et-
tiğini belirtti. Üretime dair yaşanan en 
etkili olumsuzluk faktörünün çip sıkıntısı 
olduğunu belirten Eroldu, “Üretim adet-
lerini ve üretim temposunu düşürerek 
çip sorununa adapte olmaya çalışıyoruz. 
Çip sıkıntısının bir miktar daha devam 
edeceğini düşünüyorum” dedi. Ek olarak, 
hammadde fiyatlarının artışının sektöre 
ciddi etkisi olduğunu vurguladı. Bahse-
dilen konularla ilgili TOBB’un desteğinin 

otomotiv sanayi sektörü açısından taşıdığı 
öneme dikkat çekti. 

Toplantıda; otomotiv sanayi 2021 yılı 
Ocak-Mayıs iş sonuçları değerlendirmesi, 
pandemi süreci ve tedarik süreçlerinde 
yaşanan genel problemler, Eximbank kre-
dilerinden otomotiv sanayinin daha çok 
faydalanmasına ilişkin tespitler, finansman 
gider kısıtlaması, Sanayi Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Taslağı, 
Atık yağların yönetimi, yurt dışına veri 
aktarımı, Otomotiv Yaz Kampı, Uluslararası 
Otomotiv Mühendisliği Konferansı IAEC 
’21 ve TOBB tarafından takip edilen çevre 
konuları görüşüldü. 

Atık- Geri Dönüşüm, Plastik, Kauçuk ve Kompozit 
Sanayi Meclisleri Bakan Varank’a gitti

Türkiye 
Otomotiv 
Sanayi 
Meclisi 
toplandı



Odalar ve Borsalar

◗ Diyarbakır'da Taziye Evleri dijital ortama taşınıyor

◗ Erzurum Ticaret Borsası öncülüğünde yeni süt toplama araçları hizmete girdi

◗ Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, Elazığ TB’yi ziyaret etti

◗ Mardin’deki oda ve borsalar valiliği ziyaret edip, istişarede bulundu 
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ODALAR VE BORSALAR

Erzurum Ticaret Borsası öncülüğünde 
yeni süt toplama araçları hizmete girdi

D iyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır 
Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO),  Di-

yarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birli-
ği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ve 
Diyarbakır Dernekler Platformu Taziye Evi 
Takip Sistemine ilişkin basın toplantısı dü-
zenlendi. DTSO’da düzenlenen toplantıda 
konuşan DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadriz 
Kazmacı, manevi değerlere sahip çıkılması 

Diyarbakır'da 
Taziye Evleri 
dijital ortama 
taşınıyor

açısından önemli bir konumda bulunan Ta-
ziye Evleri’nin gelişen ve değişen koşullara 
uyum sağlaması açısından dijital ortama 
taşındığını iletti. Kazmacı, “Bu amaçla Türki-
ye’de ilk defa hazırlanan mobil uygulamayı 
halkımızın kullanımına sunuyoruz. DTSO 
koordinatörlüğünde yürütülen proje üç 
aşamalı bir yapıda ilerleyecek” dedi. 

Veri tabanına işlenen veriler 
üzerinden taziyeler yapılacak

Üç aşamalı gerçekleşecek projenin 
ilk aşamasında internet tabanlı yazılım; 
DTSO bünyesinde kurulan birimde taziye 
evlerinden gelen taziye verilerinin (Vefat 
Eden, Tarih ve Vefat Eden yakını vb.) siste-
me işlenmesi sağlayacak. İkinci aşamadaki 

televizyon yazılımıyla sisteme işlenen ve-
rilerin takip edilmesi ve taziye bilgilerinin 
televizyondan yansıtılması ve diğer taziye 
evlerindeki taziyelerinde takip edilmesi 
sağlanacak. Üçüncü aşamada ise mobil 
uygulama ile kentteki taziyelere dünya-
nın hangi şehrinde olursa olsun programı 
telefonlara yükleyenlere taziye evlerinin 
uygunluk durumu, kapasitesi, konumu, ta-
ziye evinde kimlerin taziyesi olduğu, taziye 
başlangıç ve bitiş tarihi ve taziye evi yetkilisi 
iletişim bilgilerini paylaşmak ve taziyeler-
den haberdar etmek üzerine kurgulandı. 

Bu yöntem sayesinde pandeminin 
meydana getirdiği riskleri çözmek indir-
geme hedeflerinin bulunduğuna işaret 
eden Kadriz Kazmacı, şunları kaydetti: “Bir 
yakınını kaybetmenin verdiği acı ve elem 
içindeki ailelerin başsağlığı dileklerini kabul 
ettiği taziye evlerinde, aileyi teselli etmeye, 
acısını paylaşarak hafifletmeye ve destek 
olmak amacıyla gelen misafirlere özellikle 
yemek ikramı telaşı ve çabası aile üzerinde 
farklı bir yüke ve farklı bir yıkıma sebep ol-
maktadır. Kültürümüzün önemli bir parçası 
olan taziye evlerinde özellikle Pandeminin 
devam ettiği bu süreçte hijyen kuralları göz 
önüne alınarak yemek verilmemesi büyük 
bir önem arz etmektedir.” 

D oğu Anadolu Bölgesi’nin  en prestijli 
projesi olarak gösterilen Soğuk Zincir 

Süt Kurulumu 2. Etap ‘Süte Değer Projesi’ 
kapsamında yeni süt toplama araçlarının 
hizmete girmesi ve projeye dair tanıtım 
lansmanı yapıldı. Erzurum Ticaret Borsa-
sı Başkanı Hakan Oral ile birlikte Erzurum 
Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Sekmen, KUDAKA Genel 
Sekreteri Oktay Güven, İl Tarım ve Orman 
Müdürü Osman Akar ile Proje Koordinatörü 
Ahmet Topaloğlu'nun katılımı ile Havuzbaşı 
Kent Meydanı’nda, hizmete giren yeni süt 
toplama araçları ve projeye ilişkin tanıtım 
lansmanı gerçekleştirildi. Söz konusu et-
kinlikte konuşan Erzurum Ticaret Borsası 
Başkanı Hakan Oral, bölgesel kalkınmaya 
önem veren anlayışları sayesinde yine böl-
geye gelir getirecek bir projeye kentteki 
paydaşlar olarak destek verdiklerinin altını 
çizdi. Hakan Oral, “Bu proje ve hizmete gi-
ren araçların şehrimize ve üreticilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
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Mardin’deki oda ve 
borsalar valiliği ziyaret 
edip, istişarede bulundu 

T arım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe 
Ayşin Işıkgece, Elazığ’daki temasları 

kapsamında Elazığ Ticaret Borsası Başkanı 
Mehmet Ali Dumandağ'ı makamında ziya-
ret etti. Bakan Yardımcısı Işıkgece, bakanlık 
olarak Elazığ ve bölgedeki sorunları yakın-
dan takip ettiklerini belirterek, sektördeki 
sorunlarını yakından takip ettiklerinin altını 
çizdi.

“Projelerimizi takip ediyor ve 
sorunları çözmeye çabalıyoruz”

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı M. Ali Du-
mandağ'dan ilde yaşanan sorunlar ve tarım 
ve hayvancılık sektörünün kalkınmasına 
yönelik çözüm önerileri hakkında istişareler 
yaptıklarının altını çizen Bakan Yardımcısı 
Ayşe Akşin Işıkgece, “Bölgemizin tarım ve 
hayvancılık alanında kalkınması için gerekli 
tüm çabayı sarf ediyoruz. Bakanlık olarak 

Tarım ve Orman 
Bakan Yardımcısı 
Işıkgece, Elazığ 
TB’yi ziyaret etti

ile yakından ilgilenen ve bugünde bizlere 
bu nazik ziyaretlerini gerçekleştiren Bakan 
Yardımcımız Ayşe Ayşin Işıkgece'ye şahsım, 
Yönetim Kurulum ve Meclis Üyelerim adına 
şükranlarımı iletiyorum dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Dumandağ 

ziyaretlerinden ötürü Bakan Yardımcısı 
Işıkgece'ye plaket takdim etti. Daha sonra 
Bakan Yardımcısı ile beraberindeki heyet 
ve Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Çarşı ve Kapalı Çarşı'da bulunan 
üye işyerlerini ziyaret etti.

M ardin’deki oda ve borsaların yöneticileri bölgesel kalkınma 
faaliyetleri kapsamında Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ı 

makamında ziyaret edip, bölgesel kalkınmaya yönelik konularda 
görüş alış verişinde bulundu. Söz konusu ziyarete; Kızıltepe Ticaret 
Borsası Meclis Başkanı Nezir Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Metin 
Sert; Kızıltepe TSO Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ah-
met Aslan; Mardin TSO Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Genel Sekreteri 
Çetin Sasa; Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, Genel 
Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; 
Nusaybin TSO Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; TOBB/TEPAV, 
Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin 
Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mehmet Behzat Ekinci katıldı.

Bölgesel kalkınma hedefleri
Ziyarette şehrin ve bölgenin kalkınmaya ilişkin çeşitli konular 

ele alındı. Siirt Fıstığı dikim faaliyetleri, yer fıstığı ekim çalışmaları, 

iş dünyasının e-ticaret sistemine entegrasyonu, yerel ürünlerin pro-
mosyonuna ilişkin inisiyatif, anız yakımının engellenmesi, Mardin 
Artuklu Üniversitesi ile iş birliği, bölgesel kalkınma amaçlı projelerde 
yerel ürünlerin tercihi, oda ve borsaların ilgili kuruluşlarla paydaş ilişki 
seviyesinin artırılması toplantının ana başlıklarını oluşturdu. 

Öte yandan, oda ve borsa temsilcileri sebep olduğu yerel ve 
küresel sorunlar dolayısıyla Mardin’de ve civarında dönemsel olarak 
gerçekleştirilen anız yakım işleminin azaltılması hususunda ilgili 
kurumlarla iş birliği yapabileceklerini dile getirdi. Buna ilave oda ve 
borsalar öncülüğünde gerçekleştirilmesi düşünülen ‘Yerel Ürünlerin 
Promosyonuna İlişkin İnisiyatif ’ kapsamında Valilik desteği talep 
edildi. Bu hususta icra edilecek faaliyetler için prensipte olumlu bir 
yaklaşım sergilendi.
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SAĞLIK

SICAKLAR VE 
KALP HASTALIKLARI

Yüksek sıcaklıkta vücut reaksiyonu olarak gelişen terleme, kan basıncı düşmesi ve 
nabız artışı kalp hastalarında zararlı olabilir. Koroner kalp hastalarının aşırı sıvı kaybı 

kanın akışkanlığını azaltır. Koroner arter darlıkları üzerinde pıhtı oluşumu ile 
kalp krizi tetiklenebilir.

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için vücudumuzun belli bir 
sıcaklığa gereksinimi vardır. Normal vücut fonksiyonları-
mız için vücut ısısının 36.6 C’de sabit kalması gerekir. Dış 
ortamın değişen sıcaklığına göre vücudumuzda bazı ısı 

düzenleme mekanizmaları aktifleşerek, vücut sıcaklığının değişimi 
önler. Terleme ve terin buharlaşması ile vücuttan ısı kaybı olur. Deri 
altı kan damarlarının genişlemesi deride kan dolaşımını arttırır ve 
vücut ısısının azaltılması sağlanır. Bu durum kan basıncının düşme-
sine ve nabız sayısının artmasına yol açar.

Soğukta kalp daha hızlı çalışır 
Soğuk ortamda ise deri altı kan damarları büzülür, vücutta 

ısı kaybı azalır, el ve ayak gibi vücudumuzun uç kısımlarında 
üşüme hissedilir. Vücut ısısını dengelemek için cilt altı damarlara 

kan pompalayan kalbin yükü artar ve kalp hızlı çalışır. Bu durum 
koroner arter hastaları için iyi değildir, kalbin yorulmasına ve kalp 
kasına kan gidişinde azalmaya sebep olur, hastalarda göğüs ağrıları 
ortaya çıkar. Bazı kalp hastalarında kullanılan nabız yavaşlatıcı ilaçlar 
vücudun soğutma sisteminin etkin çalışmasını olumsuz etkiler ve 
hastalar sıcaklığı daha fazla hissedebilir. 

Isı bitkinliğine dikkat edilmeli
Dış ortam sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık farklıdır. Hissedilen sı-

caklık dış ortam neminden de etkilenir. Nem oranı arttıkça hissedi-
len sıcaklık artar. Nem oranının yüksek olması terin buharlaşmasını 
azaltarak hissedilen ısının yükselmesine neden olur. Bu nedenle 
deniz kenarında sıcaklık artışı daha çok hissedilir. 

Yüksek sıcaklık derecelerinin neden olduğu en hafif rahatsızlık 
hali ısı bitkinliğidir. Terleme ile su ve tuz kaybına bağlıdır.  Hal-
sizlik, baş ağrısı ve baş dönmesi olur. Kol, bacak ve karında kas 
krampları hissedilebilir. Yüksek sıcaklıkta ağır işte çalışanlar veya 
egzersiz yapanlarda rastlanır. Isı bitkinliği durumunda hasta serin 
veya gölge bir yere alınmalı, elbiseleri çıkartılmalı, yakınmaları 
geçene kadar dinlendirilmelidir.  Soğuk suyla duş yaptırılabilir. 
Bol su içmesi sağlanmaya çalışılır. Sıvı kaybına neden olan alkol, 
kafein ve şekerli içeceklerden kaçınılır. Şikayetler 1 saatten fazla 
sürerse hastaneye gidilmelidir.

Sıcak çarpmasında hastaneye gidilmeli
Sıcak çarpması ciddi bir durumdur, vücut ısısı 39 C üzerine 

çıkar, cilt kuru, sıcak ve kırmızıdır. Zonklayıcı baş ağrısı vardır. Na-
bız hızlıdır, bulantı, baş dönmesi ve şuur bozukluğu olur.  Kusma, 
istemsiz hareketler olabilir. Hasta serin ortama alınmalı, buz veya 
ıslak bez uygulaması gibi vücut soğutma teknikleri kullanılmalı ve 
acilen hastaneye götürülmelidir. 

Kimler sıcaktan olumsuz etkilenir?
  Yaşlılar ve 4 yaş altındaki çocuklar.
 Kronik böbrek yetmezliği, dializ tedavisi görenler.



125EKONOMİK FORUM

  Obezler, hamileler, açık havada çalışması gerekenler (tarım  
ve inşaat işçileri gibi), fırın mutfak, kuru temizleyici gibi sıcak 
ve nemli yerlerde çalışanlar , açık havada egzersiz ve spor 
yapanlar.  

  Sıcağa duyarlılığı arttıran ilaçlar (Psikiatri ilaçları, sakinleştirici 
ilaçlar, parkinson hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi…) 
vücut ısısını ayarlayan sistemi negatif yönde etkiler ve sıcağa 
dayanma eşiğini düşürür.   

  Yetersiz sıvı alımı, alkol alanlar.
 Koroner arter hastaları, stent konulmuş veya kalp kapağı de-

ğişmiş hastalar, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kalp yetmezliği 
olanlar, hipertansif hastalar, diabetik hastalar. 

Kronik rahatsızlıklar kontrol edilmeli
 Kalp yetmezliği ve bazı böbrek hastalarında günlük sıvı 

alımının sınırlı olması gerekliliği aşırı sıcaklarda artan kaybı 
karşılayamadığından sorunlara yol açabilir. Kalp yetmezliği 
olan hastalar vücudu soğutmak için gereken miktarda kanı 
pompalayamaz. Kalp yetmezliğinde tedavi amacıyla kullanı-
lan ilaçların da sıcak havalara uyumu sağlayan mekanizmalara 
olumsuz etkisi olabilir. 

 Yüksek sıcaklıkta vücut reaksiyonu olarak gelişen terleme, kan 
basıncı düşmesi ve nabız artışı kalp hastalarında zararlı olabilir. 
Koroner kalp hastalarının aşırı sıvı kaybı kanın akışkanlığını 
azaltır. Koroner arter darlıkları üzerinde pıhtı oluşumu ile kalp 
krizi tetiklenebilir. 

 Diüretikler idrar yoluyla vücutdan su ve tuz atılımını sağlarlar. 
Sıcak havalarda terleme yoluyla da su ve tuz kaybı artarsa 
dehidratasyon denilen vücudun susuz kalması hali olur, kan 
koyulaşır. Kanda üre seviyesi yükselir, alınan diğer ilaçların 
vücuttan atılımı etkilenebilir. 

 Beta bloker grubu ilaç alanlarda kalp hızı düşer, vücudu soğut-
mak için kalp hızı yeterli derecede artamaz.

 Tansiyon düşürücü ilaç kullanımı halinde sıcağa bağlı olarak 
tansiyon düşme derecesi artar, halsizlik, çabuk yorulma, ayağa 
kalkınca baş dönmesi gibi yakınmalar olur. 

Prof. Dr. Berkten
BERKALP

Genel önlemler:

1Günün sıcak saatlerinde yürüyüş, egzersiz gibi aktiviteleri yap-
mamalı, sabah erken veya akşamüstü saatlerini tercih etmeli-
dir. Park edilmiş araba içinde sıcaklığın çok yüksek değerlere 
çıkması nedeniyle durmamalıdır. 

2Bol su içmeli, alkol, kafein  ve şekerli içeceklerden kaçınmalıdır. 
Açıkta çalışmak zorunda olan kişilerin saatte en az 2 bardak su 
içmesi yararlı olur.  Çay ve kahve diüretik etki ile su kaybını arttı-
rır. Alkollü içecekler az miktarda ve akşam saatlerinde alınabilir. 
Sık sık az miktarda kolay sindirilebilen yiyecekler tüketmelidir. 
Protein ve yağ içeriği yüksek   yiyeceklerin tüketimi azaltılmalıdır.  

3Klimalı serin ortamlarda bulunulmalıdır. Klima yoksa sık sık eller 
ve yüz yıkanmalı, veya  duş alınmalıdır. Hafif, hava geçiren (pa-
muklu ), açık renk ve vücudu sıkı sarmayan gevşek giysiler giy-
meli, açık renk şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Güneşle 
temas eden yerlere korunma faktörü yüksek krem sürmelidir.

4Kalp hastalarının tedavi ve ilaç dozları yönünden doktor 
kontrolünde olmaları ve gereken değişiklikleri önerilere göre 
uygulamaları gereklidir. 

Bunları biliyor musunuz?
 Vücudumuzun yüzde 75’ini su oluşturuyor. Beynin yüzde 85’i, 

kanın yüzde 90’ı, kasların yüzde 75’i, böbreklerin yüzde 82’si, 
kemiklerin yüzde 22’si sudur. 

 Vücutta su dengesinin sağlanması metabolizmanın düzgün 
çalışmasını, kan akışkanlığının normal olmasını sağlar. Günlük 
su tüketimi en az 2 litre olmalıdır.

 Sıcak havalarda çok terleriz, ancak çok fazla tuz almamız gerek-
mez. Terle tuz kaybı çok yüksek sıcaklıklarda bile fazla olmaz.

 Tuz tüketimine sadece yaşlıların değil, her yaştaki bireyin dikkat 
etmesi gerekir. Aşırı tuz tüketimi kan basıncını yükseltebilir.

 Yiyeceklerin tuzlu oldukları tadılarak anlaşılmayabilir. Fazla tuzlu 
beslenenlerde dildeki tat alma cisimcikleri duyarsızlaşabilir. 
Yiyeceklerin tuz içeriklerini gözden geçirmelidir. 

 Dünya Sağlık örgütü tuz alımının günde 1 çay kaşığını (5-6 gr) 
aşmamasını önermektedir.

TOBB ETÜ Hastanesi
Kardioloji Uzmanı
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Küresel ekonomik büyüme beklentisini yükselten 
OECD, Türkiye tahminini düşürdü
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin 
etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçe-

siyle, Mart ayında yüzde 5.6 olarak açıkladığı 
2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyü-
me tahminini ‘Mayıs Ara Dönem Ekonomik 
Görünüm Raporu’nda yüzde 5.8’le revize 
etti. OECD raporunda, Türkiye ekonomisine 
ilişkin büyüme tahmini ise 2021 için yüzde 
5.9’dan yüzde 5.7’ye çekilirken, 2022 için de 
yüzde 3’ten yüzde 3.4’e yükseltildi.

PİYASA BEKLENTİLERİ BOZULDU
Türkiye ile ilgili kısımda güçlü ama sür-

dürülebilir olmayan mali teşviklerden sonra 
2020 yılı sonlarında daha istikrarlı makroe-
konomik politikalara geçiş 2021’in ilk çeyreği 
sonunda sekteye uğrayarak piyasa beklen-
tilerini bozduğu vurgulandı. Nisan ayında 
tekrar zirve yapan COVID-19 vaka sayıları 
nedeniyle girilen tam kapanma süreci ve 
işten çıkarma yasağının kademeli olarak son-
landırılmasının ikinci çeyrekteki özel tüketimi 
düşürmesinin beklendiği belirtildi.

DIŞ BORCUN ÇEVRİLEBİLMESİ 
İÇİN KREDİBİLİTEYE İHTİYAÇ VAR 

COVID-19’un ekonomik etkileri ile mü-
cadelede hükümetin özel kredi programları 
yerine hanehalkına ve firmalara doğrudan 

mali destek sağlaması gerektiği belirtilen 
raporda, para politikalarının da doğrudan 
enflasyonu düşürmeye odaklanması ge-
rektiğinin altı çizildi. Raporda ayrıca vadesi 
gelen dış borçların uluslararası fonlama 
yoluyla çevrilebilmesi için politika kredibi-
litesinin şart olduğu vurgulandı.

İş ve tüketici güvenindeki düzelmelerin 
birinci çeyrek sonu para politikası yöne-
timinde yaşanan değişim sonucu darbe 
aldığı vurgulanan raporda, bunun sonu-
cunda da sermaye akışında kesintiler, risk 
priminde ve enflasyon beklentilerinde de 
artı yaşandığı belirtildi. Buna Nisan ayında 
artan vakaların eklenmesi ile ekonomik 
düzelme önündeki ters rüzgarların bir süre 
daha devam edeceği ifade edildi.

KÜRESELDE TOPARLANMA SİNYALİ
Raporda, küresel ekonominin topar-

lanmaya devam ettiği, alınan hızlı kararlar 
neticesinde çok sayıda ülkenin COVID-19 
salgınında yaşanan yeni dalgalarla daha 
başarılı bir şekilde başa çıktıkları kaydedildi. 
OECD raporunda, “Hükümetlerin uyguladığı 
benzeri görülmemiş koruyucu politikalar, 
gelişmiş ve bazı gelişmekte olan piyasa eko-
nomilerindeki ekonomik dokuyu, firmaları 
ve ticareti korudu. Hiçbir krizde, aşılardaki 
rekor hızdaki gelişmeler, parasal ve mali po-
litikalar dahil, mevcut politika desteği bu 
kadar hızlı ve etkin olmamıştır” denildi.

SAVUNMASIZ DÜNYA SARMALI
Düşük gelirli ülkelerin aşıya erişiminin ise 

yeterli seviyede olmadığı vurgulanan raporda, 
küresel nüfusun büyük çoğunluğunun aşılan-
madığı sürece, tüm dünyanın COVID-19’un 
yeni türlerinin ortaya çıkmasına karşı savun-
masız kaldığına işaret edildi. Raporda, emtia 
fiyatlarının hızla yükseldiğine, bazı sektörlerde 
yaşanan darboğazların ve ticaretteki aksaklık-
ların fiyatlara yansıdığına vurgu yapıldı.

Üretim kapasitelerinin normalleşme-
siyle sorunların yıl sonuna doğru azalmaya 
başlamasının beklendiği kaydedilen ra-
porda, iş gücü piyasasında yaşanan dur-
gunluğun ise ücret artışlarını kısıtladığına 
işaret edildi. Raporda, “En çok endişe veren 
durum, finansal piyasaların geçici fiyat ar-
tışları ve nispi fiyat ayarlamalarına dikkat 
etmemesi, bunun neticesinde piyasa faiz 
oranlarını ve oynaklığı artırma riskidir” uya-
rısı yapıldı.

ÇİN’İN BÜYÜME TAHMİNİ DE 
YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Dünya ekonomisinin çok sayıda soru-
na rağmen toparlanma yolunda ilerlediği 
kaydedilen raporda, bununla birlikte salgın 
sonrası yeterli büyümenin sağlanamama-
sı veya büyümenin kapsamlı bir şekilde 
yaygınlaşmama ihtimalinin yükseldiğine 
de vurgu yapıldı. OECD’nin 2021 ve 2022 
yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörü-
lerine de yer verilen raporda, Mart’ta 2021 
için yüzde 5.6 olarak açıklanan küresel eko-
nomide büyüme tahmini yüzde 5.8’e yük-
seltildi. Bu rakam, 2022 için de yüzde 4’ten 
4.4’e çıkarıldı. Daha önce 2021 için yüzde 
6.5 olarak açıklanan ABD ekonomisinin 
büyüme tahmini 6.9’a, 2022 için de yüzde 
4’ten 3.6’ya revize edildi. Euro Bölgesi için 
2021’de öngörülen yüzde 3.9’luk büyüme 
tahmini yüzde 4.3’e, gelecek yıl için de yüz-
de 3.8’den 4.4’e yükseltildi.

Çin ekonomisine yönelik bu yıl için 
daha önce yüzde 7.8 olarak açıklanan bü-
yüme tahmininin 0.7 puan yukarı çekilmesi 
dikkati çekti. Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 
8.5, 2022’de yüzde 5.8 büyüyeceği öngörü-
lüyor. 2021 yılı için büyüme tahmini Hindis-
tan için yüzde 12.6’dan 9.9’a revize edildi. 
Japonya için bu yıla yönelik büyüme tah-
mini 2.7’den 2.6’ya düşürülürken ve Brezilya 
için 3.7’lik tahminde değişiklik yapılmadı.
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MAKRO BAKIŞ-2: 

Dun & Bradstreet tarafından açıkla-
nan ‘Küresel İflas Raporu’na göre, 
pandemi krizinin olumsuz etkile-

rine rağmen, 2020 yılında küresel anlamda 
şirket iflaslarının beklentilerin aksine bir 
önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 azaldığı 
vurgulandı. Fakat zombi şirket açmazın-
dan kurtulmayı başaramayan şirketler için 
gelecek sıkıntılı olabilir. 

2020’DE 183 BİN İFLAS VAR 
Türkiye’de CRIF grubu bünyesinde 

yer alan, çözüm ve hizmetleri CRIF tara-
fından Türkiye pazarına sunulan Dun & 
Bradstreet’in 2018-2020 yılları iflas veri-
lerini içeren Küresel İflas Raporu açıklan-
dı. Küresel İflas Raporu, Dun&Bradstreet 
Worldwide Network (WWN) üyeleri tara-
fından derlenen 36 ülkenin iflas verileri, 
Dun&Bradstreet’in deneyimli ekonomist-
leri tarafından analiz edilerek hazırlandı. 
Rapor, pandemi krizinin olumsuz etkileri-
ne rağmen, 2020 yılında küresel anlamda 
şirket iflaslarının azaldığını ortaya koydu. 
Dun&Bradstreet Küresel İflas Raporu’na 
göre, 2020 yılında bir önceki yıla göre kü-
resel anlamda şirket iflaslarında yaklaşık 

yüzde 15 oranında düşüş yaşandı. Rapora 
göre, küresel anlamda 2019 yılında 215 
bine yakın şirket iflas ederken, pandemi 
krizinin olumsuz etkilerine rağmen 2020 
yılında iflas eden şirket sayısı 183 bine 
geriledi. 

Pandemi döneminde birçok ülke-
nin iflas süreçlerine ilişkin veri açıkla-
malarını durdurduğuna dikkat çekilen 
Dun&Bradstreet Küresel İflas Raporu’unda 
bilgi paylaşan ülkelerin neredeyse tama-
mında 2020 yılında iflas sayısında düşüş 
yaşandığının gözlemlendiği belirtiliyor. 
Raporda, “İflas verilerini açıklamaya devam 
eden 36 ülke içerisinde, bir önceki yıla 
göre 2020 yılında yüzde 14.7 oranında 
düşüş yaşanmıştır” denildi.  

 
DEVLET DESTEKLERİ SINIRLADI 
İFLASLAR DAHA DA ARTACAK 

Küresel İflas Raporu’nda pandeminin 
yarattığı ekonomik şokun ani talep da-
ralması ve arz sorununa neden olduğu 
ve birçok firmanın nakit akışını olumsuz 
etkilediği belirtildi. Raporda bu nedenle 
ödemelerin önemli oranda geciktiğine 
de dikkat çekildi. Raporda aynı zamanda 

pandemi sonrasında devletlerin destek 
paketlerinin ve finans kurumlarının ken-
di bilançolarını korumak adına da olsa 
alacak/kredi ertelemesi gibi esneklikler 
sağlamasının, 2020 yılında iflas oranlarını 
bir önceki yıla göre düşürdüğü vurgulandı. 

Dun&Bradstreet Baş Ekonomisti Mar-
kus Kuger, Küresel İflas Raporu için yaptığı 
değerlendirmede küresel acil durumun 
devam etmesinin 2020 yılında iflasları du-
raksattığını söyledi. Pandemi krizini 2008-
2009 yılındaki küresel finansal krizle karşı-
laştıran Kuger, “2008-2009 yılında finansal 
sektörde başlayan ve kısa sürede diğer 
tüm sektörleri de etkisi altına alan finansal 
krizin aksine, pandeminin şoku daha yük-
sek oldu. Ancak buna rağmen şirketlere 
etkisi daha öngörülebilir düzeyde yaşan-
dı” dedi. Dun&Bradstreet Ekonomistleri, 
küresel pandemi sürecinde devletlerin 
veya finansal kurumların destekleriyle iflas 
oranlarında ciddi azalış görülse de bu yıl 
ve gelecek yıl için küresel anlamda iflas 
oranlarının artacağı uyarısında bulundu. 
Ekonomistler, salgında sona yaklaşıldığına 
yönelik umutların arttığına dikkat çekerek, 
“Banka karşılıkları geçici olmasına rağmen 
bu karşılıklardaki artış, 2021 yılının sonla-
rında iflasların artışı anlamına gelmektedir. 
Yaşanacak bu artış, salgının devam etmesi 
veya ticari faaliyetlerden çıkış dağılımla-
rındaki iyileşme sebebiyle olacaktır” yoru-
munda bulundu. 

 
EN FAZLA KOBİ’LERİ VURDU

Pandeminin yarattığı şokun en fazla 
KOBİ’leri etkilediğine dikkat çekilen rapor-
da, KOBİ’lerin piyasalara erişimde zorluk 
yaşamaları ve finansal güçlerinin sınırlı 
olması nedeniyle hükümet önlemlerinin 
odak noktasında yer aldığı ve bu segment-
te yer alan şirketlerin, kamu desteğine 
önemli ölçüde ihtiyaçları olduğunun göz-
ler önüne serildiğinin altı çizildi. 

 
TÜRKİYE’DE AZALMA VAR 

Öte yandan CRIF Türkiye’nin, Ticaret 
Sicil kaydı verileri üzerinden yaptığı de-
taylı analizler, Türkiye’de 2020 yılında şirket 
iflaslarının bir önceki yıla göre yüzde 31 
civarında gerilediğini ortaya koydu. 2019 
yılında Türkiye’de 780 şirket iflas ederken, 
pandemi nedeniyle yaşanan olağanüstü 
kısıtlamalara rağmen 2020 yılında iflas 
eden şirket sayısı 539’a geriledi.  

2020 yılında küresel iflaslar bir 
önceki yıla göre yüzde 15 azaldı



EKONOMİK FORUM128

We should consider a national carbon pricing 
system and a new incentive system

It is time that the policy makers in Turkey fully understand the developments 
in climate change and consider implementing a national carbon pricing 
system and a new incentive system. Because if we sell goods to the EU which 
is our biggest export market without fulfilling necessary requirements, we 
will be paying Euro 2 billion for carbon border tax. We should discuss and 
deal with the climate change first for our future generations and for its 
economic aspect and take a result-oriented action as soon as possible.

SELECT NEWS

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

C limate change and associated natural 
disasters make the green transformation 

a hot topic everywhere in the world. But just 
like the pandemic, green transformation will 
not affect every country and every individual at 
the same level. Some countries, some regions, 
some industries and people will be negatively 
affected from this transformation. While others 
will become more advantageous.

We must have a dedicated policy to 
avoid paying carbon border tax

Let's imagine you have a successful 
company. But when your country does not 
fulfil its requirements, you will have to pay an 
additional carbon border tax to sell your goods. 
Let's say the EU starts to apply a carbon border 
tax of USD 50 per tonne of carbon emission then 
Turkey will need to pay around € 2 billion tax to 
the EU. And this amount will continue to increase. 
This means that if we do not start to design a 
national system about carbon pricing, we will 
be paying € 2 billion annually to the EU starting 
from 2023. And this will be only the beginning.

Nations that do not trigger technological 
developments in these coming years will lose 
their competitive edge in international markets. 
Those who take measures to reduce their carbon 
emissions will be subject to lower risks and lower 
interest costs while others will have to bear 
higher costs. 

Additional costs are imminent
Carbon pricing may not be an additional cost 

item for all of our companies. In a carbon pricing 
system, companies are categorized in two groups 
according to an upper limit in carbon emissions. 
Companies that cause sub-average carbon 
emissions can sell carbon emission certificates to 
those that have above average carbon emissions.  

So, a price is set for carbon emission per tonne. 
Here, the government sets a permissible carbon 
emission level and allow setting a price for above 
average carbon emission.  Therefore, a new stage 
where the norm is not to cause carbon emission 
starts and those who cause higher emissions 
pay the price. Companies who cause less carbon 
emissions can make money. This can provide an 
opportunity for those who know that investing 
in this will prove to be profitable in the mid-term. 
Or instead, the government can implement a 
carbon pricing through taxes to control carbon 
emission levels. In the latter scenario the 
government has the financial advantage and use 
the money earned from these taxes in financing 
its infrastructure investments. However, in both 
scenarios not all companies should bear an 
additional cost for their carbon emissions. Those 
who contaminate should pay the associated cost. 

Countries that do not aim technological 
change and efficiency will be left behind  

Not every industry and country will be affected 
the same. There are new technologies which 
can reduce emissions and increase efficiency 
by redesigning business processes. Nations that 
do not trigger technological developments in 
the coming years will lose their competitive 
edge in international markets in this new future. 
Countries that give the right incentives to national 
companies with a carbon pricing system will lead 
the technological transformation process and 
leave the others behind. 

Therefore, Turkey needs to rapidly review its 
current incentive system for green transformation. 
Again, the green transformation process will have 
a more negative impact on some countries and 
on some regions in those countries. Oil producing 
countries and regions whose economies are 
based on fossil fuel will be unhappy. 

The Energy industry has to 
change its policy on investments

According to the International Energy 
Agency report, global coal demand will decrease 
by 90 percent by 2050. The demand for oil will 
decrease by 75 percent. The demand for natural 
gas will decrease in half. The above means 
that the investments in the energy industry 
will change course. It will be harder and more 
expensive for thermal power plants and coal 
mine projects to find funding.  There are talks 
about cancelling all new thermal power plant 
projects starting from 2021 and closing existing 
coal fired power plants in many countries.  In our 
country coal-based production is extensively 
used in Soma, Manisa and Zonguldak. Special 
regional development policies have to be 
designed for these regions. 

Industries targeted by carbon taxes
will affect Turkey, China and Russia

Studies on carbon taxes demonstrate 
that these taxes will be directly relevant for 
cement, iron and steel, aluminium, fertilizer and 
electricity industries in the beginning and the 
countries that will be affected the most will be 
Russia, China and Turkey. Here, iron-steel and 
aluminium industries stand out in our country. 
Therefore, we need to re-direct our investments 
to new technologies instead of concrete. 

Our agenda should be fair transition,
fair transformation and fair competition

Therefore, our agenda should be fair 
transition, fair transformation and fair competition. 
In this regard first, a decision should be made 
about Paris Climate Agreement as soon as 
possible. Because it is better to focus on the future 
not the past. Second, a serious carbon emission 
intention document should be prepared up until 
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2050. This refers to an economic transformation 
program until 2050. Third, Customs Union 
Modernization with the European Union should 
include the green deal. Fourth, the government 
should set a strategic vision on the Green Deal, 
which will also include the private sector. Fifth, 
CDS risk premiums should be reduced and a 
reform roadmap which will increase investment 
financing should be designed.

W ith the COVID-19 pandemic the world 
is faced with a more widespread 

crisis which is different than previous crises. 
The crisis has led to a change in both local 
production and trade structure. In this period 

where reshoring is trending in both trade and 
production, reading global trends is virtually 
the key to success. In other words, positioning 
in the new normal is more crucial than ever. 
The gap between developed and developing 

economies has widened and we either adapt fast 
to the conditions of the new normal and write a 
success story or become one of the nations that 
are victims of inequality. We have tried to show 
you where the new normal would go with the 
academic studies we have reviewed for you.

Policy makers who claim that geopolitics 
is not as important as before and digitalization 
will storm the world literally measure their 
societies using virtual money/crypto currencies.  
Additionally, high inflation caused by infinite 
financial support and incentives of countries for 
their citizens as a result of COVID-19 measures 
has led to a period where indebtness increased 
in economies hanging on by a thread.  When 
we ask the question "Who have benefited the 
most from the pandemic, apart from the vaccine 
companies?", we see that the 10 companies have 
increased their income by approximately USD 
600 billion through their digitalization operations. 

Positioning in 
the new normal

READING GLOBAL TRENDS WILL BRING SUCCESS

Transformation is coming fast
In conclusion, transformation is coming fast. A 

new trade region which is in line with the climate 
change agenda is shaping right in front of our 
eyes. The European Commission has announced 
its Fit for 55 program. Therefore, a roadmap on 
climate change which shows how to implement 
what has been talked has started to be visible. 
Sixty percent of our export is to the EU and the 

USA. If we do not want to lose our export markets, 
Turkey do not have any alternative but to be 
in this transformation. We need to accept this 
fact and stop fighting it as soon as possible. We 
cannot afford to be unprepared and unguarded 
just like we were during the recent wild fires. We 
must urgently make our mind up and head the 
road. We should start thinking about a national 
carbon pricing and a new incentive system.

The Turkish Minister 
of Treasury and 
Finance Lütfi Elvan 
participated in the 
Joint Committee 
Meeting

T he Joint Committee Meeting of the 
TOBB Chambers of Commerce and 

Industry, TOBB Chambers of Commerce, 
TOBB Chambers of Industry, TOBB chamber 
of Shipping was held with the participation 
of Turkish Minister of Treasury and Finance 
Lütfi Elvan. In his speech, Hisarcıklıoğlu told 
that they believed that the 7 percent growth 
achieved in the first quarter of the year is 
very important because it showed that the 
supports and incentives for the private sector 
were on target and added "We are hoping 

to achieve maybe the highest growth rate 
in a quarter ever. Furthermore, we think that 
we will reach to record high levels both in 
industrial production and export".

"The health of both societies  
and economies is compromised"

The Turkish Ministry of Treasury and 
Finance, Lütfi Elvan emphasized that the global 
economy has been hit by one of the most 
severe recession since the World War II and 
both the health of the societies and economies 

have been seriously compromised. Explaining 
that the Covid-19 pandemic has accelerated a 
series of structural transformations in the global 
economy, Mr. Elvan emphasized that reshaping 
of digitalization, green transformation and 
value chains would become the most 
important agenda items in the near future. Mr. 
Elvan also told that they would change loan 
guarantee policies offered through the KGF 
and KGF would consider providing guarantee 
for the loans that will be spent on the correct 
work and correct location.
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SELECT NEWS

Japarov, the 
President of 
Kyrgyzstan was 
presented with a 
TOBB ETÜ Honorary 
Doctorate degree

The tastes and cultural values of Bitlis are 
crowned with a geographical indication (GI)

T he Sadyr Japarov, the President of 
Kyrgyzstan, was presented with a TOBB 

ETÜ Honorary Doctorate degree during the 
ceremony held in TOBB twin towers. Following 
the graduation ceremony hosted by M.Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB President and TOBB ETÜ 
Chairman of the Board of Trustees, the Turkish-
Kyrgyz Business Forum was held.

M.Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB President and 
TOBB ETÜ Chairman of the Board of Trustees 
explained that the university senate had 
decided to present Japarov with an Honorary 

Doctorate degree and added, "Japarov 
honoured us by accepting this TOBB ETÜ 
Honorary Doctorate Degree. Manas University 
gave me the Honorary Doctorate degree.  And 
I am proud to have this degree."

"We Stand by Our Brothers and Sisters"
Rıfat Hisarcıklıoğlu told that Kyrgyzstan 

and Turkey have very close ties and share both 
their sorrows and joys and commented that 
Turkey supported Kyrgyzstan in its journey to 
independence and one of the first countries 
to recognize its independence. Hisarcıklıoğlu 
told that they believed that a stronger and 
wealthier future is possible for Kyrgyzstan 
under the leadership of Japarov and added, 
"We, as the Turkish business world, will always 
support our Kyrgyz brothers."

Hisarcıklıoğlu told that TOBB ETÜ is one 
of the most popular universities in Turkey and 
explained that the Joint Education Program 
started by the university as a first in Turkey has 
since become a good example for industry-

university cooperation. Hisarcıklıoğlu told 
that they provide non-material and financial 
support to young entrepreneurs to realize 
their dreams.

T raditional dishes and cultural values of 
Bitlis, which have a history of thousands 

of years now, have more added value in 
commercial markets thanks to the hard work 
of the chambers and commodity exchanges in 
the city and TOBB. The tastes and cultural values 
of the city are crowned with a geographical 
indication (GI). The city's history of 7000 years 
as a result of being a host to many civilizations 
is the main reason why Bitlis is so rich in local 
products. Reinforcing this richness with a 
geographical indication both protects the real 
producer of the product and contributes to the 
local and national economy. 

Bitlis Büryan Kebab
Bitlis Büryan Kebab, mentioned in the 

itineraries of the famous Ottoman traveler, 
Evliya Çelebi, is a delicacy of many centuries. 
Rumour has it that Ottoman Sultan Murat 
IV passed through Bitlis on his expedition to 

Revan. While walking with his army, he met a 
shepherd tending his flock somewhere close 
to Bitlis. Murat IV introduced himself to the 
shepherd and asked him whether he had 
anything to offer them to eat. The shepherd 
told him that he only had meat and milk 
and would be happy to cook them meat if 
they accepted.  The shepherd cut a billy goat, 
cleaned it and applied generous amount of 
salt. Then he digged a somewhat deep hole 
in the ground.  He put twigs he collected 
into this hole and burned them. When all the 
twigs were burned out and the fire turned 
into embers, he placed a large pot filled with 
water on top of it.  Then he lowered the salted 
animal into this hole/pit. And closed the pit 
so no air would go in, and the meat would 
cook with the water steam. After the meat was 
cooked, he presented it to the Sultan. 
The sultan liked the meal very 
much and told "cooked like 
a Büryan (a type of kebab)" 
so after that day the dish 
was called "büryan" and 
became very popular.

Büryan is made of billy 

goat which is called "hevur" in Bitlis. The 
traditional season for büryan is summer and 
early autumn. Animals have more fat and their 
meat smell nice since they are fed with fresh 
and natural grass in these seasons. Animals are 
allowed to grow in winter so büryan is not a 
popular meal during winter months. Meat for 
Büryan is prepared one day in advance. Meat 
of a whole animal left on the animal's body is 
generously salted and allowed to rest. The fire 
is burned in a pit around two in the morning 
(oak twigs are used). After embers are formed 
a large pot filled with water is placed on top 
of the embers. Then the meat is lowered into 
the pit without letting it touch the water and 
the pit is closed to prevent air from going in. 
While the meat is cooked on embers, water 
steam softens the meat.  Cooked meat is taken 

out of the pit and placed on a hook. 
The best period to eat Büryan 

is the months of August, 
September, October. The 
water pot placed in the pit 
is taken out. Fat dripping 

from Büryan is collected in 
this pot.
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TÜRKİYEMIZI, HEP BİRLİKTE YÜKSELTİYORUZ!

TÜRKİYE’NİN EMEĞİNE SAYGI DUYUYORUZ
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