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Ekonomik Forum’da yer alan 
yazılar, aksi belirtilmedikçe TOBB’un 
resmi görüşünü yansıtmaz. İmzalı 
yazılarda belirtilen görüşler sadece 
yazarlarına aittir. 
Ekonomik Forum dergisi ayda bir 
yayımlanır. 15 bin adet basılır. Dergi 
ağırlıkla özel seçilmiş adreslere 
gönderilir. Abonelik için yeni 
taleplerin yayin@tobb.org.tr 
adresine yapılması gereklidir. 
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İÇİNDEKİLER

6 Başyazı 

8 Geçtiğimiz Ay Türkiye

12 Geçtiğimiz Ay Dünya

16  Ayın Sözü

 TOBB Ulusal
32 “Aziz Cumhuriyetimizin 98’inci yaşını 
 gururla kutluyoruz”

 TOBB Uluslararası
62 Hisarcıklıoğlu, EUROCHAMBRES Başkan   
 Vekilliği görevine yeniden seçildi

Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf olmasının ardından bir kez daha gündeme gelen ‘Net Sıfır’ 
taahhütleri iklim değişikliğiyle mücadelede artık izleyen değil harekete geçen dünya devletlerine 
işaret eder gibi duruyor. Uzun vadede (2050-2060) atmosfere önemli miktarda karbon salımı 
yapan birçok devlet artık ‘Net Sıfır’ hedeflerini yerine getireceğini açıkladı. Bu taahhütler ise 
iyimser bir havanın doğmasını sağladığı gibi psikolojik olarak iklim değişikliğiyle mücadelede 
de gevşeme belirtilerinin oluşması halini beraberinde getirdi. Peki durum tam olarak böyle mi? 
Şöyle bir soru ile başlayalım; “Sizce Net Sıfır, tam sıfır mı demek?” Elbette ki hayır! Dünyanın ortak 
bir denetleyici mekanizması kurmazsa karbon ekonomisinin yalanlar üzerine kurgulandığı yeni 
bir ticari kazan-kazan modellemesi ile karşı karşıya kalma riski, kısa vadeli açıklamada şeffaf 
olmayan birçok dev şirket, aslına bakılırsa diken üstünde bekleyen bir dünya halinin habercisi. 

18

80

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Departmanı tarafından ‘Gıda 
Güvencesi: Soframızın Bugünü ve Yarını’ başlığıyla hazırladığı rapor;  gıda güvencesinin, sürdürülebilirliği 
esas alan politika adımlarıyla sağlanmasının yalnızca açlıkla savaş konusunda değil, iklim krizinin 
etkileriyle  mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve 
toprak bozulmasının önlenmesine ilişkin pek çok kalkınma temasıyla ortak noktasının bulunduğunun 
altını çiziyor. Farklı bir ifadeyle gıda güvencesini sağlamak hem açlık hem de değişen iklimle savaşı 
kazanmak anlamına geliyor.

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

NET SIFIR, SIFIR DEMEK DEĞİL! NET SIFIR, SIFIR DEMEK DEĞİL! 
KARBON EKONOMİSİ YALAN MI?

HEM AÇLIK HEM DE İKLİMLE HEM AÇLIK HEM DE İKLİMLE 
SAVAŞI KAZANMAK DEMEKSAVAŞI KAZANMAK DEMEK

GIDA GÜVENCESİNİ SAĞLAMAK
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 Karikanomi
67 Kuantum bilgisayar nedir?

 TOBB ETÜ
96 TOBB ETÜ Öğrencileri,   
 Stanford Üniversitesi’nin  
 “University Innovation
 Fellows” Programının   
 İnovasyon Elçileri arasına  
 katıldı

 TOBB ETÜ MED
102 “Ortak Eğitim  Modeli
 sayesinde çalıştığım şirkete
 değer katıyorum” sunuyor”

 Sağlık 
110 Çocuklarda solunum 
 yolu enfeksiyonları

128 Select News

COVID-19 sonrası dijitalleşme eğilimlerinin hızla 
yaygınlaşması Türkiye’de güçlü bir e-ticaret kültürünün 
temellerinin atılmasını sağladı. Küresel ticaretin yeni 
sürümünde artık e-ticaret ve e-ihracatın kaçınılmaz olduğu 
gerçeğiyle karşı karşıya kalan girişimciler için asıl mesai ise 
e-ticaret sitesi kurulduktan sonra başlıyor. 

119    Sektör 
Meclisleri

◗ ‘Yeşil dönüşüme nasıl ayak uyduracağız?’ webinarları 
devam ediyor

◗ Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, eski enerji etiketi 
değişim sürecini istişare etti

◗ Enerji Meclisi, Bakan Yardımcısı Tancan’ın katılımı ile 
toplandı

◗ E-ticaret Meclisi, kişisel verilerin korunması ve girişimci 
kurye modelini istişare etti

◗ Medikal Meclisi, tıbbi cihaz üretim ve tedariki konusunu 
masaya yatırdı

◗ TÜRKEM Ödül Töreni için hazırlıklar sürüyor

◗ Fintek Meclisi, açık bankacılık ve dijital banka konularını 
görüştü

◗ Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi Moldova-Türkiye iş 
birliğine değindi

◗ Fuarcılık Meclisi, KOSGEB ve fuarcılık sektörü ilişkilerini 
istişare etti

◗ Telekomünikasyon Meclisi veri merkezi hizmet ihracatı 
desteklerini istişare etti

◗ Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Tanıtım Grubu kuruldu

◗ Mobilya Ürünleri, Orman Ürünleri ve Kâğıt Ürünleri 
Meclisleri, Yeşil Mutabakat konusunda bilgilendirildi

◗ Otomotiv Ticaret Meclisi  toplantısı, Bodrum’da yapıldı

◗ Eğitim Meclisi Başkanlık Divanı’ndan “Hayırlı olsun” 
ziyaretleri gerçekleştirildi

9090

Kimi ülkelerde 48 saatte bir istenen PCR testleri, kimi ülkelerde 
ise çocuklara uygulanan lolipoplu testlerle birlikte küresel ölçekte 
yaklaşık 1.5 milyar çocuk adeta ‘korona günlerinde eğitim başkadır’ 
konulu bir hikayenin içinde yer alıyor. Seda Yekeler Eğitim Vakfı 
Kurucu Başkanı Seda Yekeler, ülkeden ülkeye talep edilen yeni 
eğitimde hijyen konusunu detaylı bir şekilde inceledi. 

9898

RAKAMLARIN 
DİLİ
Özcan Kadıoğlu, döviz 
kurlarındaki yükselişin nasıl 
başladığını, nedenlerini 
ve kur artışının nasıl 
düşebileceğini yaptığı 
analizlerle ele aldı.

YÖNETİM
Rüştü Bozkurt, rasyonel 
otorite merkezleri 
oluşturarak bin 
yılın iş fırsatlarını 
değerlendirmemiz 
gerektiğini ortaya 
koyuyor. 74

ANALİZ
Stiglitz, enflasyonun 
ABD’nin temel sorunlarıyla 
yüzleşmesine engel olmak 
isteyenler tarafından 
ortaya atılan kırmızı bir 
ringa balığı olduğunu 
anlatıyor. 70

76

GÖRÜŞ
Sachs; G-20 hükümetlerinin 
iklim yolsuzluğuna ve 
cezasız kalmaya tolerans 
göstermemesi ve diğer 
ülkelere de seslenmeleri 
gerektiğine dikkat 
çekti. 72

E-TİCARET VE E-İHRACATTA 
ASIL MESAİ SİTE KURULDUKTAN 
SONRA BAŞLIYOR

COVID-19 İLE BİRLİKTE EĞİTİM 
SEKTÖRÜ KÜRESEL 
ÖLÇEKTE YENİDEN 

DİZAYN EDİLDİ
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BAŞYAZI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE 
İÇİN YAPISAL REFORM DÜŞÜNMELİYİZ 
İklim değişikliği gündemi ile uyumlu yeni bir ticaret bölgesi şekillenirken, Türkiye’nin 
bu değişimin dışında kalması mümkün değil. Pazar ve rekabet kaybı yaşamamak 
içim hazırlıksız ve tedbirsiz kalmamak lazım. Bir an önce milli bir karbon fiyatlaması 
sistemi ile yeni bir sanayi politikası ve yatırım teşvik sistemi tasarlanması başta olmak 
üzere yapısal reformlar hayata geçirilmeli. 

A vrupa’da başlatılan Yeşil Mutabakat pande-
mi kaynaklı hasarların giderilmesi için de 
bir çıkış yolu stratejisi şeklinde görülmeye 
başlandı. Bu çerçevede yeni kamu harcama 

programları ile düzenli bir geçiş planlanıyor. Karbon 
emisyonları ile büyüme arasındaki bağın ortadan kaldı-
rılması amaçlanıyor. Ancak bu da yoğun sabit sermaye 
yatırımları gerektiriyor. Bundan dolayı geçmişte bu 
sürecin ertelenmesi söz konusu olmuştu ama şimdi 
şartlar değişti.

Kapsamlı bir geçiş stratejisi var 
COVID-19 ile birlikte gelen düşük faiz ortamı, ser-

maye yoğun iktisadi dönüşümü mümkün hale getirdi. 
Böylece dünyanın en zengin pazarlarını kapsayan yeni 
bir ticaret ve yatırım bölgesi şekillenmeye başladı. Avru-
pa Birliği’nin ‘55’e Uyum Paketi’ bu amaçla ithal malları 
için sınırda karbon vergisini getirdi. Tedarik zincirlerinde 
karbon emisyonu kontrolü için şirketlerin azami özeni 
göstermesine ilişkin yasalar ve ürün standartlarına ilişkin 
çalışmalar başlatıldı. Bu da Yeşil Mutabakat için kapsamlı 
bir geçiş stratejisi ihtiyacını ortaya çıkardı.

Dünyanın bir tarafı diğer 
tarafından daha hızlı toparlanıyor

Halen küresel çapta yaşanan tedarik zincirlerindeki 
problemler, hammadde ve gıda fiyatlarındaki artışlar 
hem pandemi hem de bu dönüşümle yakından alakalı. 
Dünyanın bir tarafı diğer tarafından daha hızlı toparlanı-
yor. Bunun ilk nedeni aşılama performansı. Aşıya erişimin 
daha kolay olduğu yerler daha hızlı toparlanırken diğer 
taraflar daha yavaş toparlanıyor. Sonrasındaysa daha 
hızlı toparlanan bölgelerin hammadde ve gıda mad-
desi ihtiyaçlarına daha yavaş toparlanan bölgeler hızlı 
bir biçimde cevap veremiyor. Hidrokarbon üreticileri 
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üretim kotalarını pandemi sonrası toparlanmaya paralel bir 
hızla artırmayı siyasi nedenlerle kabul etmiyorlar. Hidrokarbon 
yatırımlarının Yeşil Mutabakat’a dayalı olarak bir biçimde ya-
vaşlaması da ekonomilerdeki toparlanmaya birlikte artan ihti-
yacın karşılanamamasına yol açıyor. Tüm bunlar pandemiden 
çıkış sürecinin küresel iş birliği içinde karşılıklı konuşarak daha 
dikkatli planlanması gerektiği ortaya koyuyor. Geçiş sürecinde 
yine hidrokarbon çözümler olacak ama karbon ve su ayak 
izini azaltmak temel öncelik olarak kalmaya devam edecek. 

Küresel iş birliğinin önemi anlaşıldı 
Birleşmiş Milletler’in Glasgow’daki iklim değişikliği toplan-

tısı, küresel anlamda iş birliği açısından önemliydi. Toplantıda 
somut eylem adımı olarak göze çarpan bir sonuç çıkmama-
sına rağmen iklim değişikliğini gündemde tutmak ve öne 
çıkarma yönüyle başarılı oldu. Türkiye de artık iklim değişikliği 
gündeminde konuşmaktan yapmaya geçiyor. Hedefler açık-
landı. Artık kapsamlı bir yapısal reform programı düşünmeye 
başlamak durumundayız. 

Para ve maliye politikasından eğitim politikasına, sanayi 
politikasından ticaret politikasına pek çok konunun yeniden 
tasarlanması gerekiyor. Bunun niye aciliyet taşıdığının bir 
göstergesi olarak Avrupa’nın Yeşil Mutabakat çerçevesinde 
ileride ihtiyaç duyacağı hidrojen ithalatını karşılamak Türki-
ye’nin değil de Suudi Arabistan’ın harekete geçmiş olmasını 
gösterebiliriz. Demek ki Suudi Arabistan değişenin farkında ve 
buna göre pozisyon alıyor. Yenilenebilir enerjiye dayalı hidro-
jen üretimi için hazırlıklara başlıyor. Hem bilimsel araştırmaları 
hem de Ar-Ge faaliyetlerini destekleyeceğini duyuruyor.

Emisyon ticaret sistemi şart
Diğer taraftan sınırda karbon vergisi şeklinde ek maliyeti 

yüklenmemek üzere ülkemizde de Avrupa Birliği’nin Emisyon 
Ticaret Sistemi ile uyumlu bir emisyon ticaret sistemi kurup, 
karbonu maliyetlendirmek gerekiyor. Artık dünya, elektrik 

M. Ri fat 
HİSARCIKLIOĞLU

üretiminde kömürden çıkışı planlamaya başladı. Hatta Glas-
gow’daki İklim Değişikliği Konferansı’nın önemli bir sonucu 
olarak, gelişmiş ülkeler ilk etapta kömürden, sonrasında 
doğalgazdan çıkış için taahhütte bulundu.

Sosyal programlar gerekiyor
Tabi bu süreç kolay değil, kömür madenlerinin olduğu 

yerlerde yaşayan ve işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya 
kalanlar için sosyal programlar tasarlamak gerekiyor. Kömür 
kullanımının en yüksek olduğu Çin bunun farkında ve bu 
doğrultuda adım atıyor. 2009 yılında Çin’in elektrik üretiminin 
yüzde 70’i kömüre dayalıydı. 2020 itibariyle kömürün elektrik 
üretimindeki payını yüzde 57’e gerilettiler. Ayrıca Çin, bu yıl-
dan başlayarak kömür santrallerine finansman sağlamayaca-
ğını duyurdu. Çünkü Çin de küresel ekonominin ayrılmaz bir 
parçası olduğunun ve tek başına kalamayacağının farkında. 

Özetle küresel değişim hızla kapımıza dayanmışken ve 
yanı başımızda iklim değişikliği gündemi ile uyumlu yeni bir 
ticaret bölgesi şekillenirken, Türkiye’nin bu değişimin dışında 
kalması mümkün değildir. Pazar ve rekabet kaybı yaşamamak 
içim hazırlıksız ve tedbirsiz kalmamak lazım. Bir an önce niyet 
edip yola düşmek şart. Milli bir karbon fiyatlaması sistemi ile 
yeni bir sanayi politikası ve yatırım teşvik sistemi tasarlanma-
sına öncelikle ihtiyaç duyuluyor.

Yeşil dönüşüm, sürdürülebilir 
kalkınmanın temel yapıtaşı

Yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınmanın temel yapıtaşı. 
Bu dönüşüm, bir yandan ülkelerin emisyonlarını azaltmaya 
katkı sağlarken, diğer yandan yeni ürünler, yeni hizmet ve 
istihdam alanlarının tasarlanmasını ve yeni iş modelleri kur-
gulanmasını sağlayacak. Sektörlerimiz de bu sürece uyum 
sağlayarak, yeşil dönüşümün getireceği fırsatlardan yararla-
nabilir. Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi, 
iklim değişikliği konusunda atacağımız seri adımlara bağlı.

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

K urun Eylül ayından bu yana yüzde 12’ye yakın artması alım gruplarını harekete geçir-
di. TL’deki değer kaybını gerekçe gösteren alıcılar, ihracatçıya, “Kur arttı, fiyat indirin” 

baskısı yapmaya başladı. İhracatçı ise hammadde fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek 
direnişe geçti. Son dönemde sert dalgalanan kur, ihracatçılar ile küresel alıcıları karşı kar-
şıya getirdi. Eylül ayının başından bu yana dolarda yüzde 12, Euro’da ise yüzde 10’u bulan 
artışı gerekçe gösteren alıcılar, “Kur yükseldi, fiyat indirin” baskısı yaparken, ihracatçılar ise 
söz konusu baskıya navlun, lojistik ve hammadde fiyatlarında çok daha yüksek oranlara 
varan artışı öne sürerek direniyor. Bu baskının en çok görüldüğü sektörlerin başında ha-
zır giyim ve konfeksiyon geliyor. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları (İHKİB) 
Başkanı Mustafa Gültepe, kurun rekabetçi olmasının ihracatçılar için avantaj olduğunu 
ancak bu şekilde sert yükselişlerin sürdürülebilir olmadığını belirtti.

İhracatçıya ‘fiyat indirin’ baskısı

T ürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) çalışma hayatının Davos’u 
olarak nitelendirilen toplantıda; Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası 

İşveren Teşkilatı, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nu bir araya getiriyor. 
Ortak Paylaşım Platformu adı verilen toplantının üçüncüsü, çevrimiçi ortamda 
‘Birlikte Mümkün Türkiye’ sloganıyla gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve kamuyu bir 
araya getirecek toplantı, 14-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplantının 
ana teması ‘işimizin yarını’ olarak belirlenirken bu kapsamda; işimizin yarınında 
gençler, işimizin yarınında kadınlar ve kayıtlı istihdama bakış gibi konular ele 
alınacak. TİSK’ten yapılan açıklamada, dijitalleşen dünyada iş yapma biçimleri ve 
çalışma hayatının geleceğinin yeniden şekilleneceği belirtilirken, ortak gelecek 
için çalışma hayatının tüm taraflarının birlikte hareket etmesinin önemli olduğu 
aktarıldı. MESS Teknoloji Merkezi’nde (MEXT) kısıtlı fiziki katılımla gerçekleştirilecek 
toplantının katılımcıları, tüm programı çevrim içi olarak da takip edilebilecekler.

Ekim ayı kira zam 
oranı belli oldu

E kim ayı kira zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE 
olan yüzde 16.42 üzerinden belirlenecek. Eylül 

ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte mil-
yonlarca haneyi ilgilendiren ekim ayı kira artış oranı 
da belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici 
fiyatları aylık bazda yüzde 1.25, yıllık bazda yüzde 
19.58 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 
16.42'lik artış gerçekleşti. Kira fiyatlarındaki artışta 12 
aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre ekim 
ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için 
zam oranı yüzde 16.42 olacak. Böylece vatandaşın, 
1000 liralık kirası zam yapılması durumunda 1164 
liraya, 2 bin liralık kirası ise 2328 liraya yükselecek.

K onaklama, yeme-içme, ulaşım, iş-
yeri kiralama ve diğer hizmetlerde 

bir süredir uygulanan KDV indirimi, sona 
erdi. Sektör temsilcileri, indirimsiz KDV’nin 
enflasyonist baskıya yol açacağını, yılso-
nuna kadar uzatılması gerektiğini söyledi. 
Salgından olumsuz etkilenen sektörleri 
desteklemek amacıyla konaklama, ye-
me-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer 
hizmetlerde bir süredir uygulanan KDV 
indirimi, sona erdi. Ancak ilgili sektörler-
de bu indirimlerin en azından yılsonuna 
kadar uzatılması noktasında görüş birliği 
söz konusu. 

Konuyla ilgili DÜNYA’ya değerlendir-

melerde bulunan İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KDV indirim-
lerinin süresinin yılsonuna kadar uzatılma-
sı yönünde sektörlerin ve İTO üyelerinin 
de önemli bir talep ve beklentisi olduğu-
nu kaydetti. Pandeminin etkilerinin tam 
olarak ortadan kalkmadığına dikkat çeken 
Avdagiç, “Hizmet sektörlerimiz faaliyetle-
rinin oldukça kısıtlandığı bir yıldan çıktı. 
Bu kayıpların telafisi de şüphesiz zaman 
alacak. İşyerleri anlık çok kalabalık görünse 
bile, birçok sektörümüz hala pandemi 
öncesi cirolarından uzaktalar. Bu neden-
lerden dolayı KDV indiriminin sürmesi 
gerekli” diye konuştu.

İş dünyası: İş dünyası: 
KDV KDV 
indirimi indirimi 
uzasınuzasın

TİSK çalışma hayatının TİSK çalışma hayatının 
Davos’una ev sahipliği yaptıDavos’una ev sahipliği yaptı



Ayrıntılı bilgi: isbank.com.tr

TİCARİ HAYATIN ZORLUKLARI VARSA,

Siz de dijital dönüşüme İş Bankası tecrübesiyle adım atın;  
e-Belge, ön muhasebe, pazaryeri çözümleri ve  
Sanal POS uygulamalarıyla işinizi kolaylaştırın.

HER İŞİN
DİJİKOLAY’I
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H azine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, katıldığı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
Bakanlar Konseyi Toplantısında gelecek 10 yılın önceliklerini şekillendirecek Yeni Vizyon 

Belgesini kabul ettiklerini bildirdi. Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'te düzen-
lenen toplantı kapsamında Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile ikili ilişkileri 
daha da ileri taşımak adına verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İkili ve çok taraflı platformlarda Türkiye'nin yakın ilişki içinde olduğu Macaristan Maliye Bakanı 
Mıhaly Varga ile de bir araya geldiklerini kaydeden Elvan, “Ülkelerimiz arasında iş birliğini daha 
da pekiştirmek adına istişarelerde bulunduk. OECD Bakanlar Toplantısında önümüzdeki 10 yılın 
önceliklerini şekillendirecek Yeni Vizyon Belgesini kabul ettik. Kurucu üyesi olduğumuz OECD'de; 
sürdürülebilir, yeşil, kapsayıcı ve dirençli büyüme için yapılacak çalışmalarda aktif rol almaya 
devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Y erli turistlerin Nisan-Haziran döneminde yurt 
içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 203.2 artarak 10 milyar 724 
milyon 639 bin lira olarak gerçekleşti. Bu yılın ikinci çey-
reğinde 9 milyon yerli turist, 10.7 milyar liralık harcama 
yaptı. TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin “Hanehalkı yurt 
içi turizm” verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ikinci çey-
reğinde yurt içinde 8 milyon 995 bin kişi seyahat etti. 
Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile 
ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 78 artarak 10 milyon 639 
bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate 
çıkanlar 89 milyon 3 bin geceleme yaptı. Ortalama ge-
celeme sayısı 8.4 gece olurken, seyahat başına yapılan 
ortalama harcama ise 1008 lira olarak kayıtlara geçti.

Bakan Elvan: 10 yılın Yeni Vizyon Belgesini kabul ettikBakan Elvan: 10 yılın Yeni Vizyon Belgesini kabul ettik

Türkiye’de 14 il ve 
5 kalkınma ajansını 
kapsayan MSÇB’nin 

tanıtımı yapıldı

Yerli turist, 10.7 
milyar lira harcadı

M armara Bölgesi Mekânsal Gelişme 
Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB), 

Marmara Belediyeler Birliği (MBB)  ve Ko-
caeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. 
Dr. Tahir Büyükakın tarafından İstanbul’da 
düzenlenen toplantıda kamuoyuna 
açıklandı. Marmara Belediyeler Birliği-
nin (MBB) yayımladığı Marmara Bölgesi 
Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Bel-
gesi (MSÇB), İstanbul’da MBB ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir 
Büyükakın tarafından tanıtıldı. Türkiye’de 
bir ilk olarak 14 ili ve 5 kalkınma ajan-
sını kapsayan bölgesel plan hakkında 
bilgi veren Başkan Büyükakın “MSÇB ile 
Marmara Bölgesi’nin mevcut sorun ve 
potansiyellerinin değerlendirilmesi, ge-
lecek öngörülerinin ve olası mekânsal 
gelişme stratejilerinin bölgesel ölçekte 

ele alınması hedeflenmiştir” dedi. 
Belge, mevcut durum çalışması, nü-

fus ve yerleşmeler sistemi, ekonomi ve 
özel uzmanlaşma bölgeleri, ulaştırma ve 
lojistik, enerji altyapısı ve doğal-kültürel 
yapı ve iklim değişikliği olmak üzere beş 
temel çalışma konusunda gerçekleştirildi. 
MSÇB’de belirtilen alt bölgeler, ‘özgün 
odaklar, bölgedeki geçiş etkileşim bölge-
leri ve bütünleşme aksları, bağlantılar ve 
koridorlar’ olmak üzere üç farklı mekânsal 
temsil biçimi ile ele alındı. Bu bağlamda 
özgün odaklar, doğal ve kültürel odaklar, 
turizm odakları, ulaşım ve lojistik odak-
ları, üretim ve yenilikçilik odakları ile be-
şerî sermaye ve çekicilik odakları olmak 
üzere beş grupta değerlendirildi. Ayrıca 
raporda sanayi, turizm ve ulaşım aksları 
ve koridorları tanımlandı.

D ünyayı 2007/2008 yıllarındaki gıda krizine sürükleyen bir dizi faktörün başında petrol 
fiyatlarındaki sert artış geliyordu. Şimdi de tarlalarda doğalgaz şoku yaşanıyor. Ana-

listler ‘gelecek 12 ayda fiyat artışı sürecek’ diyor. Dünyada birçok ülkeyi ve sektörü tehdit 
eden enerji krizi tarıma sıçradı. Doğalgaz darboğazı Çin, Hindistan, Avrupa ve ABD’nin 
birçok bölgesinde maliyetleri artırarak tarımsal üretimde sıkıntı yaratıyor. Bu da tahıl fiyat-
larına yansıyor. Ürün hasadında yaşanan sorunların yanı sıra çiftçilerin daha düşük maliyetli 
ürünlere yöneleceği kaygısıyla buğday, soya, mısır, şeker, pamuk fiyatlarında artış yaşanıyor. 
Zaten son yılların en yüksek seviyesinde olan fiyatların gelecek 12 ay içinde tırmanmaya 
devam edeceği tahminleri Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülke için yapılıyor.

14 yıl sonra tahılda yine enerji krizi!
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A BD’li ilaç şirketi Johnson and Johnson’ın (J&J), tek dozluk COVID-19 aşısına ek destek aşı izni 
için başvuru yaptı. ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) yapılan başvuruda, daha önce J&J aşısı 

olmuş 18 yaş ve üzeri kişilere ikinci destek aşısı onayı talep edildi. FDA, 23 Eylül’de, Pfizer-BioNTe-
ch aşısının üçüncü dozunu 65 yaş üstü kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için 
onaylamıştı. FDA tavsiye komitesinin gelecek hafta J&J ile birlikte Moderna’nın da destek aşısı için 
sunduğu verileri inceleyeceği, onay vermesi durumunda söz konusu iki şirketin destek aşılarının da 
uygulanmasına başlanabileceği belirtildi. ABD’de sağlık yetkilileri, destek aşı uygulamasında farklı 
aşıların karıştırılmamısını tavsiye ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtla-
rına göre, ülkede şu ana kadar 5 milyon 111 binden fazla kişiye üçüncü doz COVID-19 aşısı yapıldı.

J&J, ABD'de destek aşı başvurusu yaptı

Y eni dörtlü’ olarak görülen Hindistan, İsrail, 
ABD ve BAE uluslararası forum kurma kararı 

aldı. Hindistan, İsrail, ABD ve Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE) Dışişleri Bakanları, ‘yeni dörtlü’ olarak 
görülen birlikteliğin ilk toplantısında ekonomik 
iş birliği için uluslararası bir forum kurmaya karar 
verdi. Hindustantimes'ın haberine göre, çevrim içi 
düzenlenen toplantıya Hindistan Dışişleri Bakanı 
Subrahmanyam Jaishankar, İsrail Dışişleri Bakanı 

Yair Lapid, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve 
BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al 
Nahyan katıldı. Toplantıda, ekonomik iş birliği için 
uluslararası bir forum kurma kararı alınırken, ulaşım 
ve teknolojide ortak altyapı projelerinin yanı sıra 
Orta Doğu ve Asya'da ekonomik ve siyasi iş birliğini 
genişletme ve deniz güvenliğini artırmanın yolları 
da görüşüldü.çözümü için kısa süreli olarak asker-
lerden yararlanacağı açıklanmıştı.

Japonya, yabancı işçiler 
için harekete geçti

J aponya'da 200'den fazla firma ve kuruluşun, ‘yabancı işçi-
lerin insan haklarını korumak’ amacıyla ortak akıllı telefon 

uygulaması geliştireceği bildirildi. Yabancı işçilere yönelik 
usandırma, taciz ve aşırı mesai şikayetlerinin soruşturulma-
sına yönelik ülke dışından gelen çağrılar üzerine Japonya'da 
hareket geçildi. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) 
liderliğinde ulusal ve uluslararası firmalar insan haklarını 
korumak için ortak akıllı telefon uygulaması geliştirecek. Uy-
gulama, yabancı işçilerin, bünyelerinde çalıştığı firmalarının 
haberi olmadan, üçüncü taraflarla iletişim kurmalarını sağla-
yacak. Projenin sekretaryasında insan hakları kuruluşları da 
görev üstlenecek. Yabancı işçiler, sekretaryaya iş yerlerindeki 
“insan hakları” problemlerini doğrudan aktarabilecek. Toyota 
Motor, Aeon Co. SoftBank Group, Ajinomoto gibi sektörleri-
nin devleri dahil 200'den fazla firma ortak projede yer alacak. 
JICA yetkilisi, uygulama vasıtasıyla “Japonya'daki yaşam üze-
rine birçok dilde faydalı bilgileri de paylaşacaklarını” söyledi. 
Kyodo, Japonya'da yabancı işçi sayısının, 2015 yılına kıyasla 
iki katına çıkarak, geçen yıl 1.72 milyona yükseldiğini aktardı.

İ ngiliz ordu personeli, benzin istasyonlarına akaryakıt taşıyacak. İngiliz hükümeti, 
100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 askerin, istasyonlar üzerindeki baskıyı 

hafifletmek için “geçici” destek sağlayacağını açıkladı. Bir hafta boyunca eğitim 
alan askerler, ilk teslimatları pazartesi sabahı yapacak. Ayrıca, 300'e kadar yabancı 
akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının sonuna kadar İngiltere'de çalışmak üze-
re çok kısa sürede göreve başlayacak. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, petrol 
istasyonlarının en az yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunuyor. Kriz, önceki 
hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle 
tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı. Açıklama sonrası 
istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı istasyonlarda akaryakıt bitmişti. 
Sorunun çözümü için kısa süreli olarak askerlerden yararlanacağı açıklanmıştı.

İngiltere'de askerler akaryakıtİngiltere'de askerler akaryakıt
dağıtmaya başlayacakdağıtmaya başlayacak

'Yeni dörtlü'den uluslararası forum kurma kararı çıktı 'Yeni dörtlü'den uluslararası forum kurma kararı çıktı 
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Daima en iyiye ulaşmak için
önce kalbimizi verdik.

Ustalaşmak için zamanımızı,
Sınırları aşmak için emek, 
ilerlemek için fikir verdik. 

İyi baktık memleketimize... 
Çevremize değer, hayata renk verdik. 

Kale gibi sağlam durduk,   
80 ülkede bizi tercih edenlere
güven verdik. 

Biz yapı kimyasallarına adımızı
işte böyle verdik. 
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R usya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede COVID-19 salgınının yeni dalgasında en yüksek seviyeye 
ulaşıldığını belirterek, 30 Ekim-7 Kasım'da çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil 

ilan edildiğini bildirdi. Putin, COVID-19 salgını ve alınacak önlemlerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu ve yetkililer ile 
çevrim içi toplantı yaptı. Salgın durumunun ülkede oldukça zorlaştığına dikkati çeken Putin, pek çok bölgede 
salgının hızının ciddi anlamda arttığını, COVID-19’a karşı aşılama hızının ise düşük olduğunu ifade etti. Bu şart-
larda gelişen duruma karşılık önlem alınması gerektiğinin altını çizen Putin,  “Bizim görevimiz en fazla şekilde 
vatandaşların hayatını ve sağlığını korumaktır. Bunun için salgının hızını durdurmak önemli. Halihazırda yeni 
dalganın zirvesini şimdi aşağı indirmek özellikle önemlidir. Dolayısıyla 30 Ekim'den 7 Kasım'a kadar çalışanlar için 
ücretlerin korunması şartıyla ülke genelinde tatil ilan edilmesi teklifini destekliyorum” diye konuştu. Bölge yöne-
timlerinin, söz konusu tatil kararını bölgelerindeki salgın durumunun yoğunluğuna göre 23 Ekim’den itibaren 
alabileceğini bildiren Putin, vatandaşlara “Kendilerini izole etme tedbirini ihmal etmeme” çağrısında bulundu.

Yemen'de finansal 
işlemler durduruldu

Y emen hükümeti, yerel para biriminin döviz karşısında 
keskin bir düşüş yaşadığı ülkede finansal işlemle-

ri durdurma kararı aldı. Yemen hükümetine bağlı Saba 
Ajansı’nın haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik 
başkanlığında hükümet ile Merkez Bankası yetkilileri geçici 
başkent Aden'de bir araya geldi. Toplantıda, iç finansal ağ-
lar aracılığıyla yapılan transferlerin durdurulması, uygulama 
için saha incelemesi yapılması ve durumun sürekli olarak 
değerlendirilmesi yönünde karar alındı. Hükümet, Merkez 
Bankası’nın para takasını düzenleyen yasaya ve bankanın 
talimatlarına uymayan bazı döviz bürolarının ruhsatlarını 
iptal etme yönündeki önlemlerine destek verdiğini vurgu-
ladı. Başbakan Abdulmelik, ilgili bakanlıklara ve makamlara, 
döviz kaçakçılığını önlemek için limanlardaki prosedürleri 
sıkılaştırma, bu konuda yasal önlemler alma ve yurt dışına 
para transferini sınırlandırma talimatı verdi.

B eyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenle-
menin gündemlerinde olduğunu açıkladı. Psaki, Facebook muhbiri olarak ortaya 

çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in, sosyal medya devinin kamu yararı ile şir-
ket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarını 
yorumladı. Sosyal medya şirketlerine ilişkin iddiaların uzun süredir ABD Başkanı Biden 
ve Kongrenin gündeminde olduğunu vurgulayan Psaki, “Şirketlerin iç düzenlemeleri-
nin işe yaramadığı açık” değerlendirmesinde bulundu. Psaki, sosyal medyanın gençler 
üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin 
de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray'dan sosyal medyaya federal düzenleme sinyaliBeyaz Saray'dan sosyal medyaya federal düzenleme sinyali

Rusya'da bir haftalık ücretli tatil ilan edildiRusya'da bir haftalık ücretli tatil ilan edildi

H indistan, COVID-19 nedeniyle ölenlerin ailelerine 674'er dolar ödeyecek. Hindistan 
hükümetinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674'er dolar 

tazminat ödeyeceği bildirildi. BBC’nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, 
hükümetin COVID-19 salgını nedeniyle meydana gelen her ölüm vakası için 674 dolar 
(50 bin rupi) tazminat ödeme kararını onayladı.

Yüksek Mahkemenin kararı, bir grup avukatın Hindistan afet yasasını referans gös-
tererek COVID-19 ölümleri için tazminat talep etmesi üzerine geldi. Yüksek Mahkeme 
Hakimi Mukesh Shah, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin en 
yakın akrabasına bir ay içerisinde tazminat ödeneceğini aktardı. Hindistan’da resmi 
rakamlara göre, şimdiye kadar virüs nedeniyle 447 binden fazla can kaybı yaşandığı 
bildirilirken, uzmanlar, resmi rakamların 10 katından daha fazla insanın salgın nedeniyle 
yaşamını yitirmiş olabileceğine inanıyor.

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Hindistan'da COVID-19 tazminatı:Hindistan'da COVID-19 tazminatı:
Ölenlerin ailelerine 674 dolarÖlenlerin ailelerine 674 dolar
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Yeterince gelişmiş 
bir teknoloji, sihirden 

ayırt edilemez.
ARTHUR C. CLARKE

(16 ARALIK 1917 - 19 MART 2008)
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NET SIFIR, 
sıfır demek 
değil! 

KARBON EKONOMİSİ YALAN MI?

Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf Türkiye’nin Paris Anlaşması’na taraf 
olmasının ardından bir kez daha gündeme olmasının ardından bir kez daha gündeme 
gelen ‘Net Sıfır’ taahhütleri iklim değişikliğiyle gelen ‘Net Sıfır’ taahhütleri iklim değişikliğiyle 
mücadelede artık izleyen değil harekete geçen mücadelede artık izleyen değil harekete geçen 
dünya devletlerine işaret eder gibi duruyor. Uzun dünya devletlerine işaret eder gibi duruyor. Uzun 
vadede (2050-2060) atmosfere önemli miktarda vadede (2050-2060) atmosfere önemli miktarda 
karbon salımı yapan birçok devlet artık ‘Net karbon salımı yapan birçok devlet artık ‘Net 
Sıfır’ hedeflerini yerine getireceğini açıkladı. Bu Sıfır’ hedeflerini yerine getireceğini açıkladı. Bu 
taahhütler ise iyimser bir havanın doğmasını taahhütler ise iyimser bir havanın doğmasını 
sağladığı gibi psikolojik olarak iklim değişikliğiyle sağladığı gibi psikolojik olarak iklim değişikliğiyle 
mücadelede de gevşeme belirtilerinin oluşması mücadelede de gevşeme belirtilerinin oluşması 
halini beraberinde getirdi. Peki durum tam olarak halini beraberinde getirdi. Peki durum tam olarak 
böyle mi? Şöyle bir soru ile başlayalım; “Sizce Net böyle mi? Şöyle bir soru ile başlayalım; “Sizce Net 
Sıfır, tam sıfır mı demek?” Elbette ki hayır! Dünyanın Sıfır, tam sıfır mı demek?” Elbette ki hayır! Dünyanın 
ortak bir denetleyici mekanizması kurmazsa karbon ortak bir denetleyici mekanizması kurmazsa karbon 
ekonomisinin yalanlar üzerine kurgulandığı yeni ekonomisinin yalanlar üzerine kurgulandığı yeni 
bir ticari kazan-kazan modellemesi ile karşı karşıya bir ticari kazan-kazan modellemesi ile karşı karşıya 
kalma riski, kısa vadeli açıklamada şeffaf olmayan kalma riski, kısa vadeli açıklamada şeffaf olmayan 
birçok dev şirket, aslına bakılırsa diken üstünde birçok dev şirket, aslına bakılırsa diken üstünde 
bekleyen bir dünya halinin habercisi. bekleyen bir dünya halinin habercisi. 
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N et Sıfır emisyona ulaşma ta-
ahhütlerinin sayısına bakılırsa, 
dünya nihayet iklim krizini cid-
diye alıyor gibi görünüyor. En 

büyük emisyon salımı yapanlar arasında yer 
alan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 
Birliği, bu hedefe 2050 yılına kadar ulaşma 
sözü verdi. Çin ise 2060 yılından önce kar-
bon nötr olmayı planlıyor. Fosil yakıt teke-
linin büyük oyuncuları yani petrol devleri 
Shell ve BP bile yüzyılın ortasına kadar Net 
Sıfır emisyona ulaşmayı planlıyor. Büyük il-
lüzyon müjdesi bununla da bitmiyor. Daha 
birçok şirket Net Sıfır olmaya karar vermiş 
gözüküyor. En azından söylemde…   

VAKİT KAZANMA TELAŞI 
Büyük teknoloji şirketleri meseleye 

daha ciddi bakan tarafta yer alıyor. Amazon, 
2040 yılına kadar Net Sıfır karbon dioksit 
emisyonuna ulaşma taahhüdünde bulun-
du. Microsoft, 20030 yılına kadar ‘karbon 
negatif ’ olma sözü verdi ve 2050 yılına ka-
dar, kuruluşundan bu yana şirketin yaydığı 
tüm karbonu atmosferden temizlemeyi 
taahhüt ediyor.  Farklı bir ifadeyle 1975 yı-
lından beri atmosfere saldığı tüm karbonu 
temizleme hedefinde. Google ise 2007 
yılından beri karbon nötr bir kuruluş oldu-
ğunu vurguluyor. Bununla beraber 2030 

yılına kadar et ve süt endüstrisi, havacılık, 
madencilik, finans ve perakende alanlarının 
da bu alanda emisyonları sıfırlayacağını 
açıklamıştı.  

PEMBE TABLO FAKAT 
NE KADAR GERÇEK?

Paylaşılan bilgilere göre ne kadar pem-
be ve insanın ekoloji adına gelecek kaygıla-
rını ortadan kaldıran bir tablodan bahsedili-
yor değil mi? Hatta bu tablo o kadar pembe 
ki küresel ticarete yön veren dev şirketler  
sayesinde dünyanın artık hiçbir ekolojik 
derdinin neredeyse kalmadığına kendimizi 
ikna etme sine doğru adım adım ilerliyoruz. 
Benzer adımları yerel zincire yön veren dev 
şirketlerde de görüyoruz. 

Gelişmekte olan birçok ekonomide 
artık gün geçmiyor ki bir şirket ‘Net Sıfır’ 
hedefleri için bir tarih vermesin. Şimdi işleri 
biraz daha karmaşık bir yapıya indirgeyerek, 
şu düşünme biçimini sözcüklere dökelim, 
“Mevcutta küresel ticarete yön veren çok 
uluslu şirketlerin taşıdığı Net Sıfır sancağı 
aslında bir oyalama.” Peşine de “Çünkü Net 
Sıfır asla sıfır demek değil!” diye bir ekleme 
yapalım. Burada hemen küçük bir dipnot 
vermekte fayda var. Bu görüşün paylaşılma 
nedeni herhangi bir kurum ya da kuruluşu 
hedef tahtasına koymak değil. Yazının yönü 

tamamıyla gerçek anlamda olayın ruhunu 
anlamış bir “Net Sıfır” kültürünün doğmasını 
sağlamak.   

KESİNTİLERDEN ORTA 
VADEDE KAÇMA HEDEFİ VAR 

Öncelikle biraz basit matematikle şir-
ketlerin içinde bulunduğu ruh halini açık-
lamakta fayda var. Dikkat edilirse taahhüt-
lerin çoğu 2050 yılında. Yani yaklaşık olarak 
30 yıllık bir zaman diliminden söz ediliyor. 
Dolayısıyla uzun vadeli Net Sıfır taahhüt-
leri vermek, hükümetlerin ve işletmelerin 
ciddi emisyon kesintilerinden kaçınmasını 
sağlayacak. Fakat soruna iklim-adalet pers-

Son zamanlardaki karbon nötrlüğü 
taahhütleri iddialı görünebilir 
fakat yalnızca farklı bir kisve 

altında yeni bir dizi yanlış iklim 
çözümünü teşvik etmeye hizmet 

ediyor. Bu tür vaatler birçok insanı 
ikna edebilir ancak iklim bunu 

satın almıyor. Dolayısıyla yanlış 
çözümler derinleşen bir iklim krizi 

anlamına gelecek.
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pektifinden baktığımızda, yüzyılın ortası as-
lında bazı şeyler için yeterince geç kalmak 
anlamına geliyor. Çünkü küresel Kuzey'deki 
zengin, sanayileşmiş ülkeler, tarihsel emis-
yonları ve mevcut zenginlik seviyeleri nede-
niyle, çok daha hızlı karbondan arındırma 
sorumluluğuna sahip olma yükümlü.

Sorunu daha da karmaşık hale getiren 
nokta ise birçok Net Sıfır planı, 2025 gibi 
kısa vadeli ve geçici emisyon azaltma he-
defleri tarafından desteklenmiyor. Bunun 
yerine, ülkelerin çoğu, yakın zamanda im-
zalanan 2015 Paris iklim Anlaşması kapsa-
mında, ulusal olarak belirlenen hedeflere 
bakıyor. Yani 2030 ve sonrası için realist 
olmaktan öte ticari bir planlamanın kıska-
cında yer alma hali söz konusu. Daha da 
kötüsü, iklim taahhütlerine ‘net’ ifadesinin 
dahil edilmesi, emisyonların gerçekte sıfıra 
düşmeyeceğini doğruluyor. Bunun yerine, 
atmosferden karbonun uzaklaştırılmasıyla 
dengelenme yakalanacağı varsayılıyor. Yani 
yok olan karbondioksitten asla söz ede-
meyeceğiz, atmosferden uzakta sürgüne 
giden bir karbon hayatımızda yer alacak. 
Unutulmamalı ki her sürgünzede bir gün 
eve mutlaka döner. Dolayısıyla net ola-
madığımız, varsayımlara dayalı bir aksiyon 
kararı 2050 yılında bile iklim değişikliğinde 

bir arpa boyu yol alamama gerçeğini elbet 
bir gün kapımıza getirecek. 

KİRLETEN ENDÜSTRİLERE HİZMET 
EDEN BİR YAPIDAN KAÇINILMALI 

Hatırlanacağı üzere Net Sıfır hedefle-
ri kapsamında ‘Doğa Temelli Düzenleme’ 
çağrısı yapılmıştı. Bu kapsamda her ülke 
kendi ağında atmosferde karbon depola-
yacak. İşte bu yutturmaca, doğa temelli bir 
düzenlemeden çok atmosferi kirleten en-
düstrilere zaman mı kazandıracak? İşte bu 
tespit mevcut gelişmeler ışığında şimdilik 
bir muamma gibi duruyor. Doğal ekosis-
temleri dikkatli bir şekilde restore etmek 
hem iklimi hem de biyolojik çeşitlilik krizle-
rini ele almada çok önemli olmakla birlikte, 
kirletici endüstrilerin ömrünü uzatmaya 
hizmet etmemeli. Ancak doğaya dayalı 
çözümler, tarımı toprak karbon piyasasıyla 
ilişkili büyük ölçekli bir emisyon azaltma 
fırsatına dönüştürecek önerileri de içeriyor.

Karbon sorununun çözümü için üzerin-
de tartışılan konulardan birini de spekülatif 
teknoloji adımları meydana getiriyor. Kar-
bon yakalama ve depolama (BECCS) veya 
doğrudan hava yakalama (DAC) ile biyoe-
nerji gibi iklim-jeomühendislik teknolojileri, 
özellikle iklimle ilgili ölçeklerde oldukça 

riskli ve kanıtlanmamış adımlar olarak kar-
şımızda duruyor. Bu tarz hamleler insanlar 
ve ekosistemler için potansiyel olarak yıkıcı 
sonuçlar doğurabilir. Her iki durumda da 
BECCS ve DAC gibi çözümler, birkaç on yıllık 
süregelen fosil yakıt üretimi ve yanması için 
kilitlenme riski taşıyor.

Bu tespitlerden hareketle ekolojiye 
gerçek anlamda odaklanan toplumlar için 
küresel karar alıcıların dünyayı sömüren 
ve yıkan ekonomik sistemleri kapsamlı bir 
dönüşüme odaklaması gerektiğine atıf-
ta bulunuluyor. Çünkü küresel sera gazı 
(GHG) emisyonlarını gerçek sıfıra indir-
mek, iklim krizine neden olan ve onu şe-

Başta ABD ve AB olmak üzere 
Çinli şirketlerin 30 yılı bulan 

uzun süreli net sıfır taahhütleri 
aslına bakılırsa kesintilerin 
önünü kesmek adına. Karbon 
ekonomisiyle elbette ki yeni 

paraların kazanılması sağlanabilir 
lakin iklimi asla parayla satın 

alamazsınız.
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killendirmeye devam eden çeşitli küresel 
ve tarihsel adaletsizliklerin ele alınmasını 
gerektiriyor.

ARAZİ HAKLARI KORUNMALI 
BIRAKIN ARTIK FOSİLLERİ

Spesifik olarak, yerli halkların ve yerel 
toplulukların hakları, yaşamları ve geçim 
kaynakları herhangi bir iklim çözümünün 
merkezinde olmalı. Bu grupları dinlemek 
ve uygulamalarını ve önerilerini ciddi-
ye almak anlamına gelir. Arazi haklarının 
güçlendirilmesi ve güvence altına alın-
ması, ekosistemleri, biyolojik çeşitliliği ve 
iklimi korumanın en etkili yolları arasında 
yer alıyor. Ayrıca fosil yakıtları hemen yer 
altında bırakmak gerekiyor. Bu kaynaklar 
daha fazla geliştirilmemeli ve mevcut fosil 
yakıt altyapısı, işçiler ve onlara bağımlı 
topluluklar için adil bir geçişe dayalı ola-
rak mümkün olan en kısa sürede aşamalı 
olarak kaldırılmalı.

ENDÜSTRİYEL TARIM BİR 
AN EVVEL TERK EDİLMELİ 

Endüstriyel tarımdan uzaklaşmak diğer 
bir yüksek öncelik. Aşırı yoğun, yıkıcı üretim, 
dünyanın topraklarını ve ekosistemlerini 
tüketti ve dünya nüfusunun yalnızca bir 
kısmını beslerken büyük miktarlarda GHG 
emisyonu üretiyor. Bu durum ormansızlaş-
manın önemli bir itici gücü ve bunun sonu-
cunda ekolojik bariyerlerin ve tamponların 
yok edilmesi muhtemelen COVID-19 pan-
demisinin patlak vermesine katkıda bulun-
du. Buna karşılık, agroekoloji, sosyo-ekolojik 
dönüşüm için yeni olanaklar sunar ve iklim 
değişikliğiyle güvenli bir şekilde mücadele 
etmeye katkıda bulunabilir. Bu yaklaşım 

aynı zamanda gıda ve beslenme güvenliği 
ve egemenliğinin garanti altına alınmasına 
ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına da 
yardımcı olabilir.

‘YEŞİLİN ELLİ TONU’ 
Sonuç olarak küresel Kuzey'in aşırı tü-

ketimi ve dünya kaynaklarının kar odaklı 
sömürüsü durdurulmalı. Bunun yerine, eko-
nomik faaliyetleri küresel sosyal ve iklim 
adaleti hedefleriyle uyumlu hale getirmeli, 
böylece refahı ve bakımı ortak çevremizi 
koruma çabalarımızın merkezine koyma-
lıyız. Son zamanlardaki Net Sıfır vaatleri 
iddialı görünebilir fakat bunlar yalnızca 
‘Yeşilin 50 Tonu’ kisvesi altında yeni bir dizi 
yanlış çözümü teşvik ediyor. Hükümetler ve 
işletmeler yeşil makyajlama  stratejilerini bir 
kez ve herkes için terk etmeli. Bu kritik anda, 
gerçek bir değişim yaratmak için gerçek 

siyasi iradeye ihtiyaç var. Bu siyasi irade tüm 
dünyanın itici gücü olmalı. 

ROTAYI PLANLAMAK ŞART
Hatırlanacağı üzere BM’nin İklim Deği-

şikliği Zirvesi (COP26) yaklaşırken, şirketler 
iklim değişikliğini ele alma taahhütlerini, 
genellikle gelecekte onlarca yıl içinde he-
deflere ulaşma taahhütlerini öne sürerek 
ilan etmişlerdi. Ancak bu uzak hedeflere 
ulaşmak, şirket dünyasının çok daha az 
istekli olduğu kısa vadeli eylemleri de be-
raberinde getiriyor. 

En son Birleşmiş Milletler İklim Deği-
şikliği Konferansı (COP26) için Glasgow'a 
giden çok sayıda dünya lideri, şirket CEO'su 
ve yatırımcının seyahat detayları önemsiz 
görünebilir. Tercih ettikleri ulaşımın (uçak, 
araba veya tren) karbon ayak izi veya mai-
yetlerinin büyüklüğü, başarmayı umdukları 

Öncelikle biraz basit matematikle 
şirketlerin içinde bulunduğu ruh 

halini açıklayalım. Dikkat edilirse 
taahhütlerin çoğu 2050 yılında. 

Yani yaklaşık olarak 30 yıllık bir 
zaman diliminden söz ediyoruz. 
Dolayısıyla uzun vadeli net sıfır 

taahhütleri vermek, hükümetlerin 
ve işletmelerin şimdi ciddi emisyon 

kesintilerinden kaçınmasını 
sağlayacak.
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anlaşmalarınkiyle karşılaştırıldığında önem-
siz kalıyor. Ancak gerçek şu ki yolculuğu 
dikkatli bir şekilde planlamadan, bu insan-

ları bu önemli olay için bir araya getirmek 
imkansız olurdu.

ASİL BİR İLGİ PATLAMASI VAR,
KISA VADELİ HEDEFLER İSE YOK 

Aynı şey, yatırımcıların ve şirketlerin 
2050 yılına kadar Net Sıfır karbondioksit 
emisyonuna ulaşma taahhüdüne duyduk-
ları asil ilginin patlaması için de söylenebilir. 
Nisan ayında başlatılan Glasgow Finansal 
İttifak Net Sıfır girişimi, şu anda varlıkların-
dan sorumlu 450'den fazla finans firmasını 
temsil ediyor. 2050 veya daha erken bir 
tarihte Net Sıfıra ulaşmayı taahhüt eden 
yaklaşık 130 trilyon dolardan söz ediyoruz.

Bu vaatler önemli, ancak finansal piya-
saları ilginç bir konumda bırakıyorlar. Şir-
ketlerin uzun vadeli iklim hedefleri hakkın-
da önemli bilgiler var, ancak bu hedeflere 
ulaşmak için atacakları kısa vadeli adımlar 

hakkında çok az bilgi var. Bunu bağlama 
oturtmak için, bir şirketin 2050 gelir tahmini 
yayınladığını, ancak 2025 gelir projeksiyon-
ları, işin zaman içinde nasıl ölçekleneceği 
veya kısa vadeli stratejisi hakkında çok az 
ayrıntı sağladığını hayal edin. Şirketlerin ta-
ahhütlerinin güvenilirliğini değerlendirmek 
için yatırımcıların 2025'e kadar kısa vadeli 
planlama ve bu eylemlerin 2050 Net Sıfır 
hedefini nasıl ilerleteceği konusunda daha 
fazla ayrıntıya ihtiyacı var.

HIZLI HAREKETİN ÖNEMİ 
2025'e yapılan vurgu, o yılın Net Sıfır 

geçişi için bir devrilme noktası olma po-
tansiyelini yansıtıyor. S&P Global'in Platts 
Future Energy Outlooks raporu , dünyanın 
emisyonları azaltmak için daha hızlı hare-
ket etmesi ve o yıla kadar somut ilerleme 
göstermesi veya ortalama küresel sıcaklık-
larda sanayi öncesi seviyelere göre 2°C'lik 
bir artışı aşma riskinin olması gerektiğini 
gösteriyor. Bu sonuçtan kaçınmak için, ağır 
sanayiden ulaşıma kadar neredeyse tüm 
ekonomik sektörlerin, 2025 yılına kadar 
toplam yıllık emisyonları 2019 seviyelerinin 
altına düşürmesi ve 2019'dan itibaren rüz-
gar ve güneş enerjisi kaynaklarının sırasıyla 
yüzde 133 ve yüzde 98 artması gerekecek. 

AYNAYA BAKMA VAKTİ 
Mevcut gelişmeler ışığında şu çıkarımı 

yapmak aslında bize önemli ipuçları da 
verir. Herhangi bir önemli geçişte olduğu 
gibi yeşil ekonomik geçişte bir risk ve fır-
sat dengesi oyunu söz konusu. Şirketler 
sermayenin kilidini açmaya çalıştıkça ve 
yatırımcılar portföy stratejilerini hedeflerle 
uyumlu hale getirmeye çalıştıkça karşılaştı-

İklim taahhütlerine ‘net’ 
ifadesinin dahil edilmesi, 

emisyonların gerçekte sıfıra 
düşmeyeceğini doğruluyor. Bunun 

yerine, atmosferden karbonun 
uzaklaştırılmasıyla dengelenme 
yakalanacağı varsayılıyor. Yani 
yok olan karbondioksitten asla 
söz edemeyeceğiz, atmosferden 

uzakta sürgüne giden bir karbon 
hayatımızda yer alacak.

Son zamanlardaki Net Sıfır 
vaatleri iddialı görünebilir fakat 
bunlar yalnızca ‘Yeşilin 50 Tonu’ 
kisvesi altında yeni bir dizi yanlış 
çözümü teşvik ediyor. Hükümetler 

ve işletmeler yeşil makyajlama  
stratejilerini bir kez ve herkes için 
terk etmeli. Bu kritik anda, gerçek 
bir değişim yaratmak için gerçek 

siyasi iradeye ihtiyaç var. Bu siyasi 
irade tüm dünyanın itici gücü 

olmalı. 
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rılabilir ve tutarlı senaryo analizine yönelik 
talepten söz edilebilir. Lakin şu anki görün-
tü itibarıyla bu tutarlılık sadece gösteriye 
dayalı bir enformasyon şeklinde yürüyor. 
Farklı bir yöntemle durumunu vahimliğini 
idrak etmek adına yerel zincir ve küresel 
zincirin dev şirketlerinin CEO’larına tutarlı 
bir politika yapıcının “Hadi ama biraz daha 
samimi olup, aynada kendinizle yüzleşir 
misiniz?” demesi gerekiyor. 

Öte yandan, Net Sıfır konusunda sa-
mimi olan şirketler için de pozitif değer-
lendirmeler yapılabilir. Dünyanın yönetim 
altındaki varlıklarının Net Sıfır hedefine 
giderek daha fazla bağlı olması ve pasif 
yönetimin yerini alan yatırımcıların aktif 
katılımı ile başarılı şirketler bu geçiş için 
ayrıntılı planları paylaşan şirketler olacak. 
Bu, ilerici şirketlerin doğrudan kurumsal 
yatırımcılardan ve giderek daha popüler 
hale gelen çevresel, sosyal ve yönetişim 
(ESG) veya sürdürülebilirlik odaklı endeksler 
aracılığıyla sermayeye erişmeleri için gerçek 
bir fırsat sunuyor. (Avrupa sürdürülebilirlik 
odaklı pasif fonlardaki varlıklar 2020'de üç 
katına çıktı.) Yeşil geçişte yer alan şirket-
lerde yatırımcılar için fırsatlar açıktır. Peki 
ya riskler?

“İNSANLIĞIN KIRMIZI KODU”
ESG faktörleri, kredi kalitesini, özellikle 

de borçluların finansal taahhütlerini yerine 
getirme kabiliyeti ve istekliliğini etkileyebi-
lir. Bu kriterler, bir arada gruplandırılmadan 
ve 10 yıldan uzun bir süre önce bileşik bir 
gösterge haline gelmeden çok önce, kredi 
itibarında ve dolayısıyla S&P Global kredi 
notlarında önemli bir rol oynadı. Zaman 
zaman, ESG değerlendirmeleri tüm bir 
endüstrinin beklentilerini etkileyebilir. Bu 
yıl, S&P Global Ratings , petrol ve gaz en-
düstrisi için risk değerlendirmesini, enerji 
geçişi de dahil olmak üzere, giderek artan 

önemli riskleri içerecek şekilde güncelledi. 
Bu tür riskler giderek daha belirgin hale ge-
lecek. Ağustos ayında, BM Genel Sekreteri 
Antonio Guterres’in, “İnsanlık için kırmızı 
kod” sözü aslına bakarsanız samimi ya da 
samimiyetsiz tüm şirketler için küresel bir 
geçerliliği olan düzenlemelerin kapıda ol-
duğunun bir habercisi olarak yorumlanıyor. 

Son 12 ayda önemli ilerleme kaydedildi 
fakat 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak 
için yakın vadeli planlamaya daha net bir 
odaklanma ve strateji hakkında daha fazla 
şeffaflık gerekiyor. Şu an için hedef belir-
lenmekle beraber oraya giden rota hala 
tanımlanıyor. Şirketler iddialı iklim hedefleri 
belirledikleri için alkışlanmalı ancak Glas-
gow'a seyahatlerini planlayan liderler gibi 
şimdi oraya nasıl gideceklerini göstermeleri 
gerekiyor.

AYNI MADALYONUN İKİ 
YÜZÜNDE AVRUPA VAR  

Net Sıfır hedeflerinin ne şekilde ilerleye-
ceğini görmek için Yeşil Mutabakat’la iklim 
değişikliğinde fark yaratma gayretindeki 
Avrupa’ya da bakmakta yarar var. Önce-
likle Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafın-
dan özetlenen yeni bir stratejinin belirttiği 
gibi Avrupa Birliği'nin bölgesel finansman 
politikaları, Net Sıfır ekonomiye geçişten 
başlayarak, aynı anda birden fazla hedefi 
ele alacak şekilde gelişmeli. Uyum ve ik-
lim eylemi artık aynı madalyonun iki yüzü. 
Avrupa Birliği'nin yoksul üyelerinin çoğu 
ikilemde kalmış durumda. Bu ülkeler iklim 
değişikliğinin yıkıcı etkilerine en çok maruz 
kalan ülkeler arasında olsalar da yeşil, sıfır 
emisyonlu, dijital bir ekonomiye geçişten 
daha büyük risklerle karşı karşıyalar.

Sorunsuz ve adil bir geçiş sağlamak 
için bu ülkelerin kendi özel ihtiyaçlarına 
yönelik yatırımlara ihtiyacı olacak. Tarihsel 
olarak, AB'nin daha yoksul ülkelerindeki 
kamu yatırımlarının çoğu, karayolları ve 
demiryolları gibi ticaretle ilgili altyapıla-
ra yapılmıştır. Ancak bu büyümeyi artıran 
yatırım stratejilerinin artık, karbon yoğun 
endüstrilerdeki işçileri desteklemek için 
yeni altyapı biçimleri ve önlemler gerektire-
cek yeşil geçişin maliyetlerini yönetmesine 
yardımcı olmak için gelişmeye ihtiyacı var.

AZ GELİŞMİŞ YERLERİN EŞİTLİĞİ 
Avrupa'nın iddialı iklim gündemini ger-

çekleştirmesi için, ekonomik olarak daha 
zayıf bölgelerde sürdürülebilirliğe yapılan 
yatırımların göreli azlığını ele alması gere-
kiyor. Bu nedenle Avrupa Yatırım Bankası, 
AB'nin daha az gelişmiş bölgelerindeki 
yatırımları inceleyen yeni bir makalede 
özetlediği gibi ‘kendi uyum yönelimini’ ye-
niden düşünüyor. Bu kapsamda banka söz 

Hatırlanacağı üzere Net Sıfır 
hedefleri kapsamında doğa 

temelli düzenlemeler çağrısı 
yapılmıştı. Bu kapsamda her ülke 
kendi ağında atmosferde karbon 

depolayacak. İşte bu yutturmaca, 
doğa temelli bir düzenlemeden çok 

atmosferi kirleten endüstrilere 
zaman mı kazandıracak? İşte bu 

tespit mevcut gelişmeler ışığında 
şimdilik bir muamma gibi duruyor.

Unutulmamalı ki her sürgünzede 
bir gün eve mutlaka döner. 

Dolayısıyla net olamadığımız, 
varsayımlara dayalı bir aksiyon 
kararı 2050 yılında bile iklim 

değişikliğinde bir arpa boyu yol 
alamama gerçeğini elbet bir gün 

kapımıza getirecek. 
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konusu bölgelere toplam yatırım harca-
malarının yüzde 45’ini kredi olarak vermeyi 
düşünüyor. Banka bu desteği, kişi başına 
düşen GSYİH'nın AB ortalamasının altında 
olduğu tüm bölgeleri kapsayacak şekilde 
genişletmeyi de kafasına koymuş durumda. 

GELİŞMEDE AYB ETKİSİ 
AB'yi birbirine daha da yakınlaştırmak 

için kamu finansmanını kullanmak AYB'nin 
kurucu misyonları arasında yer alıyor. AB'nin 
son yedi yıllık bütçe dönemi (2014-2020) 
boyunca, uyum bölgelerindeki projeler EIB 
kredilerinin yüzde 30'unu oluşturdu. Söz 
konusu rakam yaklaşık 140 milyar dolar-
lık bir hacim oluşturmuştu. AYB’nin uyum 
bölgelerine verdiği kredi katkısı ise her yıl 
büyümeye en az 0.5 puan, istihdama ise en 
az 10’da 2’lik katkı anlamına geliyor. Çünkü  
AYB kredileri, garantiler, öz sermaye yatı-
rımları, danışmanlık hizmetleri ve ortaklıklar 

gibi finansal araçlar, özel sermayede yo-
ğunlaşma da dahil olmak üzere, yatırımları 
önemli ölçüde hızlandırdı. Şimdi, bu araçlar 
AB'nin İyileşme ve Dayanıklılık Kolaylığını ve 
Adil Geçiş Mekanizması’nı tamamlayacak 
şekilde yeniden dizayn ediliyor denilebilir. 

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYİH’Yİ 
KREDİLERLE EŞİTLEME HEDEFİ 

AB'nin daha az gelişmiş bölgeleri ço-
ğunlukla Orta ve Doğu Avrupa'da olsa da 
Portekiz'in bazı kısımları, Yunanistan ve 
İtalya ve İspanya'nın güney bölgeleri uzun 
bir düşük büyüme geçmişine sahip ve hala 
AB’nin geneline yetişme hali yaşıyor. Ayrıca, 
eskiden zengin olan birçok sanayi bölgesi, 
küreselleşme ve teknolojik değişimle başa 
çıkmak için mücadele ediyor. AYB'nin yeni 
yaklaşımında, uyum bölgeleri (kişi başına 
düşen GSYİH'nın AB ortalamasının yüzde 
75'inin altında olduğu), 2025 yılına kadar 
toplam AB kredilerinin yüzde 23'üne ka-
darını alacak.

Ancak Avrupa Komisyonu, AB ortala-
masının yaklaşık yüzde 75-100'ü civarında 
gelire sahip ‘geçiş bölgelerini’ de yeni bir sa-
vunmasız grup olarak tanımladı. Fransa ve 
İspanya'dan Finlandiya ve Hollanda'ya ka-
dar değişen ülkelerde bulunabilen bu böl-
gelerin, düşük teknolojili üretime bağımlı-
lık, artan birim işgücü maliyetleri, nispeten 
düşük eğitim kazanımı ve azalan sanayi gibi 
zorluklarla başa çıkmak için hedefe yönelik 
desteğe ihtiyacı olacak. Neyse ki uyum ve 
iddialı iklim hedefleri arasında herhangi bir 
çelişki olması gerekmiyor. Aslında ikisi el 
ele gider, çünkü kimsenin geride bırakılma-

 

Karbon sorununun çözümü için 
üzerinde tartışılan konulardan 

birini de spekülatif teknoloji 
adımları meydana getiriyor. 

Karbon yakalama ve depolama 
(BECCS) veya doğrudan hava 

yakalama (DAC) ile biyoenerji gibi 
iklim-jeomühendislik teknolojileri, 

özellikle iklimle ilgili ölçeklerde 
oldukça riskli ve kanıtlanmamış 

adımlar olarak karşımızda duruyor.
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masının sağlanamaması, iklim gündemini 
neredeyse kesin olarak rayından çıkaracak 
bir detay olarak AB tarafından algılandığı 
için bu konuda hassas bir yaklaşımdan söz 
etmek mümkün. 

İklim değişikliği aslında oldukça hassas 
bir konu. Ancak bu durumu kamuoyuna 
duyurmak için, insanlara yeşil geçişle ilişkili 
maliyetlerin, iklim değişikliğini ele almaz-
sak karşılaşacağımız felaket maliyetlerinin 
sadece bir kısmı olacağını hatırlatarak daha 
uzun vadeli bir bakış açısını vurgulamak 
gerekiyor. Bu ekonomik mantığın gücü, 
AYB'de uyum bölgelerine verdiği kredilerde 
yeşilin payının yüzde 50’ye çıkacağının açık 
bir göstergesi. Kredilerle temiz hareket-
lilik, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, 
su ve atık su yönetimi ve özellikle gıda ve 
tarım olmak üzere herhangi bir döngüsel 
ekonominin merkezinde yer alan endüst-
rilerde yatırım fırsatlarının önünün açılması 
planlanıyor. 

AB’DE DİJİTAL ÇAĞ İÇİN YENİ 
POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR 

En azından Avrupa'da, dijital geçişten 
kaynaklanan iş ve endüstrilerdeki potansi-
yel bozulma, karbondan arındırma tartış-
ması tarafından genellikle gölgede bırakı-
lıyor. Ancak uyum bölgeleri ve Avrupa'nın 

geri kalanı arasındaki dijital aktivite ve ino-
vasyondaki yapısal boşluklar önemli. EIB'nin 
2020 Yatırım Anketi'ne göre, Avrupa'nın 
daha az gelişmiş bölgelerindeki firmaların 
yüzde 63'ü herhangi bir ‘inovasyon faaliyeti’ 
içinde bulunmadı. Ve büyük firmalar arasın-
da bile, inovasyon peşinde koşanların oranı 
Avrupa'nın diğer yerlerindekinden önemli 
ölçüde daha düşüktü (yüzde 52'ye kıyasla 
yüzde 39). Bu bölgelerin inovasyonu teşvik 
etmesine, gelir seviyelerini yükseltmesine 
ve dijital çağa uyum sağlamasına yardımcı 
olacak yeni politikalara ihtiyaç var.

AYB’nin uyum konusundaki yeni yak-
laşımının bir parçası olarak, daha az ge-
lişmiş bölgelerdeki orta ölçekli şirketlerin 
kanıtlanmış teknolojileri benimsemesi-
ne, araştırma ve geliştirme yapmasına ve 
finansmana erişmesine (doğrudan veya 
aracı programlar aracılığıyla kredi verme 
dahil) yardım ederek bu sorunun çözülmesi 
planlanıyor. Orta ölçekli şirketler özellikle 
önemli çünkü araştırmalar topluluklarında 
güçlü olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. 
Sonuçta amaç sadece uyum bölgelerine 
yardım etmek değil. Avrupalıları birbirine 
yaklaştırmak ve AB'nin temelini oluşturan 
birliği güçlendirmek AYB’nin yeşil kredi-
lerinin temel amacını meydana getiriyor 
denilebilir. 

AVRUPA'NIN ENERJİ ÇATIRDAMASI 
NELERİ ORTAYA ÇIKARIYOR?

Avrupa Birliği ile ilgili buraya kadar 
yapılan tespitler kredilerle iyileştirmeye 
dayalı, gelişmeyi hedefleyen bir model-
lemenin iyimser tarafını gösteriyor. Ancak 
işler enerji yönetimi açısından yeterince 
iyi değil. Çünkü AB’de yüksek volümlü bir 
enerji çatırdamasından söz edilebilir. Do-
layısıyla politika olarak da savunulamaz bir 
sürecin varlığından söz edebiliriz. Buradan 
şu çıkarımı yaparak, AB’deki enerji çatırda-
masının yeşil hedeflere etkisine bakmakta 
fayda var. Bugünün enerji fiyatlarını kabul 
edemeyen toplumların, uzun vadeli Net 
Sıfır vaatlerine bakılmaksızın yeşil geçişe 

Küresel Kuzey'in aşırı tüketimi 
ve dünya kaynaklarının kar odaklı 

sömürüsü durdurulmalı. Bunun 
yerine, ekonomik faaliyetleri 

küresel sosyal ve iklim adaleti 
hedefleriyle uyumlu hale getirmeli, 

böylece refahı ve bakımı ortak 
çevremizi koruma çabalarımızın 

merkezine koymalıyız. 



yeterince hazırlanmaları pek olası değil. 
Bunun yerine, çok geç ve dolayısıyla çok 
ani hareket etmeleri muhtemel. Bu da 
yalnızca ekonomik olarak maliyetli değil, 
aynı zamanda politik olarak da savunula-
maz olacak.

ANİ BİR ENERJİ KRİZİ VAR 
Avrupa'daki ve başka yerlerdeki hükü-

metler, artan gaz ve petrol fiyatları şeklinde 
ani bir enerji kriziyle karşı karşıya. Ve buna 
nasıl tepki verecekleri, yeşil geçişin somut 
zorluklarını yönetme yetenekleri hakkında 
uzun vadeli Net Sıfır taahhütlerinden çok 
daha fazlasını ortaya çıkaracak. Mevcut 
enerji fiyatlarındaki artış, gerçekleşmeyi 
bekleyen klasik bir kaza örneği. Yıllarca sü-
ren düşük fiyatlar, bankaların kahverengi 
endüstrilere maruz kalmalarını azaltmak 
için düzenleyici baskıyla birleştiğinde, do-
ğal olarak fosil yakıtlara yapılan yatırımları 
azalttı. COVID-19 durgunluğundan bekle-
nenden daha hızlı bir toparlanma ve Ku-
zey yarımkürede biraz daha soğuk hava, 

fiyatları 10 yıl içinde en yüksek seviyelerine 
çıkarmak için yeterliydi.

SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNİ 
ŞÖYLE BİR HATIRLAYALIM 

Yüksek fosil yakıt fiyatları, yenilenebi-
lir enerjiyi daha rekabetçi hale getirdiği 
için, prensipte yeşil bir geçişin ideal itici 
güçleri olarak karşımızda duruyor. Ancak 
sorun şu ki tüketiciler düşük fiyatlara alıştı 
ve şimdi ani artış konusunda endişeli bir 
direnme halinin doğması süreç yönetimini 
zayıflatabilecek gelişmeler arasında duru-
yor. Birçok Orta ve Doğu Avrupa ülkesi, 
1990'ların başında Sovyetler Birliği'nden 
gelen ucuz enerji kaynaklarına erişimlerini 
kaybettiklerinde benzer bir sorunla karşı 
karşıya kaldı. O zamana kadar bölgedeki 
enerji fiyatları o kadar düşüktü ki çoğu 
bina yeterince yalıtılmamış ve ısıtma bile 
ölçülemiyordu. Piyasa fiyatlarına geçiş, 
özellikle kalitesiz apartmanlarda yaşayan 
çok sayıda emekli için ciddi sorunlara ne-
den oldu çünkü emekli maaşları aniden 

ısınma faturalarından daha düşüktü.
Çoğu ekonomist için çözüm açıktı: Hü-

kümetler enerji fiyatlarını piyasa seviyeleri-
ne yükseltmeli ve artan gelirlerin bir kısmını 
daha yüksek maliyeti karşılamak için daha 
yoksul hanelere toplu ödeme yapmak için 
kullanmalı. Uluslararası Para Fonu, Dünya 
Bankası ve Avrupa Komisyonu dahil olmak 
üzere tüm büyük çok taraflı kurumlar ve 
Avrupa kurumları bu yaklaşımı destekledi 
ve bölge hükümetleri bunu zaman içinde 
kademeli olarak uygulamaya koydu.

YÖNETİŞİM KALİTESİNİN ÖNEMİ 
Orta ve Doğu Avrupa sorunu henüz 

tam olarak çözemedi. Konutlar Batı Avru-
pa'dakinden daha az enerji verimli olmaya 
devam ediyor. Ancak bölgedeki çoğu ülke 
önemli ilerleme kaydetti. Farklı performans-
larından ilginç bir ders, bir ülkenin yöneti-
şim kalitesinin, enerji verimliliği iyileştirme 
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Arazi haklarının güçlendirilmesi 
ve güvence altına alınması, 

ekosistemleri, biyolojik çeşitliliği 
ve iklimi korumanın en etkili 

yolları arasında yer alıyor. Ayrıca 
fosil yakıtları hemen yer altında 

bırakmak gerekiyor. Bu kaynaklar 
daha fazla geliştirilmemeli ve 

mevcut fosil yakıt altyapısı, işçiler 
ve onlara bağımlı topluluklar 

için adil bir geçişe dayalı olarak 
mümkün olan en kısa sürede 
aşamalı olarak kaldırılmalı.

Net Sıfır hedeflerinin yüzyılın 
ortasına denk gelmesi aslına 

bakılırsa bazı şeyler için yeterince 
geç kalmak anlamına geliyor. 

Çünkü küresel Kuzey'deki zengin, 
sanayileşmiş ülkeler, tarihsel 

emisyonları ve mevcut zenginlik 
seviyeleri nedeniyle, çok daha 

hızlı karbondan arındırma 
sorumluluğuna sahip.
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oranını güçlü bir şekilde etkilediği şeklinde 
yorumlanabilir. Örneğin bölgesel yönetişim 
sıralamasında genellikle en üst sırada yer 
alan Estonya, enerji verimliliğini, yönetişim 
kalitesinin çok daha düşük olduğu ve enerji 
piyasası çarpıklıklarının devam ettiği bazı 
Batı Balkan ülkelerinden daha hızlı artır-
dı. Bulgaristan'da, nüfusun yaklaşık yüzde 
33'ü, Avrupa Birliği'nin enerji yoksulluğu 
tanımında kilit bir unsur olan, evlerini yete-
rince sıcak tutamayacaklarını hissettiklerini 
bildirdi. Estonya'da, kışların çok daha uzun 
sürmesine ve ısıtma dereceli günlerin sa-
yısının Bulgaristan'ınkinden yüzde 50'nin 
üzerinde olmasına rağmen, buna karşılık 
gelen pay yüzde 3'ten daha az.

Enerji fiyatlarının kademeli olarak ar-
tırılması, ihtiyaç sahiplerine gelir desteği 
sağlanması kolay gibi görünse de pratikte 
uygulanması zor. Toplumda her zaman gelir 

desteği için başka geçerli talepleri olan 
gruplar olacak ve fiyatları zaman içinde 
istikrarlı bir şekilde yükseltmek, enerji piya-
sasına dikkatli, sınırlı müdahaleler gerektirir. 
Birçok Avrupa ülkesinin şu anda yaptığı gibi 
enerji fiyatlarında büyük bir artışla başa 
çıkmak, bu nedenle her zaman yalnızca 
hükümet için değil, aynı zamanda bir bütün 
olarak toplum için bir sınav niteliği taşıyor.

İSPANYA’YA PANİK HAKİM 
Dayanıklı bir toplumun önemli bir özel-

liği, enerji sektörü de dahil olmak üzere, 
güvenlik açıklarının birikmesini önleme 
yeteneğidir. Hükümetin şu anda çok yük-
sek hane elektrik fiyatları karşısında paniğe 
kapıldığı İspanya, çarpıcı bir örnek sunuyor. 
Hükümet daha önce aileleri, fiyatların dü-
şük olduğu son yıllarda büyük bir pazarlık 
gibi görünen spot fiyatlarla elektrik sözleş-
meleri yapmaya teşvik etmişti. Ancak spot 
fiyatlar aniden ikiye veya üçe katlandığında 
bu tür düzenlemeler politik olarak savunu-
lamaz hale geliyor.

Benzer şekilde, küresel mali krizden ön-
ceki düşük faiz oranları döneminde birçok 
ülkede ayarlanabilir oranlı ipotekler yay-
gın olarak popülerdi, ancak 2008-2009'da 
oranlar yükseldiğinde bu ürünler oldukça 
zarar verici oldu. Ancak İspanyol hükümeti, 
hanelerin elektriğe 2018'de olduğundan 
daha fazla ödemeyeceğine söz vererek 
önceki hatasını ikiye katlıyor. İspanya'nın 
elektrik ikilemi, uzun süreli düşük enerji 
fiyatlarının maliyetinin altını çiziyor. Politik 

olarak, elbette, çok uygundurlar. Ancak 
firmaları ve bireyleri, ucuz enerji üzerinde 
iş modelleri ve geçim kaynakları kurmaya 
yönlendirerek, olası herhangi bir yukarı 
yönlü fiyat ayarlamasını çok daha zor hale 
getiriyorlar.

SARI YELEKLİLERİ HATIRLAMAK
Fransa'nın genellikle yeşil politikaların 

önünde bir engel olarak gösterilen ‘Sarı 
Yelekliler’ hareketi başka bir örnek teşkil 
ediyor. 2018'de başlayan ayaklanma, esas 
olarak işleri ve yaşam tarzları arabayla ve 
dolayısıyla ucuz benzine bağlı olan insan-
lardan oluşuyordu. Fransız toplumunun 
küçük bir bölümünü temsil ettiler (Sarı Ye-
lekli aktivistlerin sayısı düşük kaldı), ancak 
oldukça sesliydi. Bu gibi durumlarda, siyasi 
sistemlerin sorunu, geçim kaynakları de-
ğişim tarafından tehdit edilen küçük bir 
azınlığın bakımının nasıl yapılacağıdır. Kolay 
cevap, yakıt sübvansiyonları sağlamaktır. 
Ancak sübvansiyonlar uygulanabilir uzun 
vadeli bir çözüm değil, çünkü herhangi bir 
karbondan arındırma senaryosunda olması 
gerektiği gibi araba ile gidip gelmenin mali-
yeti her arttığında hükümet onları artırmak 
zorunda kalacak.

Sonuç basit: Bugünün enerji fiyatlarını 
kabul edemeyen toplumların, 2050 veya 
sonrası için Net Sıfır vaatlerine bakılmak-
sızın, yeşil geçişe yeterince hazırlanmaları 
pek olası değil. Bunun yerine, çok geç ve 
dolayısıyla çok ani hareket etmeleri muh-
temel bu da yalnızca ekonomik olarak ma-

Agroekoloji, sosyo-ekolojik 
dönüşüm için yeni olanaklar sunar 

ve iklim değişikliğiyle güvenli 
bir şekilde mücadele etmeye 

katkıda bulunabilir. Bu yaklaşım 
aynı zamanda gıda ve beslenme 

güvenliği ve egemenliğinin garanti 
altına alınmasına ve biyolojik 

çeşitliliğin korunmasına da 
yardımcı olabilir.

Endüstriyel tarımdan uzaklaşmak 
diğer bir yüksek öncelik. Aşırı 
yoğun, yıkıcı üretim, dünyanın 
topraklarını ve ekosistemlerini 

tüketti ve dünya nüfusunun 
yalnızca bir kısmını beslerken 

büyük miktarlarda GHG 
emisyonu üretiyor. Bu durum 

ormansızlaşmanın önemli bir itici 
gücü ve bunun sonucunda ekolojik 

bariyerlerin ve tamponların yok 
edilmesi muhtemelen COVID-19 
pandemisinin patlak vermesine 

katkıda bulundu.
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 Almanya ekonomisinin güç merkezi Kuzey Ren-Vestfalya’yı (NRW) keşfedin!  
Endüstri 4.0, akıllı şehirler, biyoteknoloji ve yeni mobilite gibi gelişen teknolojilerde 
çığır açanları kucaklıyoruz. NRW’ye hoş geldiniz! www.nrwglobalbusiness.com

KUZEY REN-VESTFALYA.  
BİZE KATILIN.
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liyetli değil, aynı zamanda politik olarak da 
savunulamaz olacak. 

DEKARBONİZASYON, EKONOMİK 
OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR 
HALE NASIL GETİRİLİR?

Sonuç olarak 2021 yılındaki enerji fiyat-
larındaki dalgalanma, Net Sıfır emisyonlu 
bir ekonomiye geçişin neleri gerektirdiğine 
dair acı bir hatırlatma sunuyor. Bu çabanın 
başarılı olması için, kalkınmanın her se-
viyesindeki ülkelerin bir araya getirilmesi 
gerekecek, bu da dünyanın enerji arzını 
yönetmek için çok daha fazlasını yapması 
gerektiği anlamına geliyor. Hatırlanacağı 
üzere 1970'lerin petrol krizleri aslına bakı-
lırsa bugün artan enerji fiyatlarıyla benzer-
likler gösteriyor. 

1970'lerin petrol krizlerinde; şokların, 
petrol fiyatlarında düzensiz ama kalıcı ar-
tışların olduğu yeni bir çağı başlattığı yö-
nündeydi. Aslında, 1980'lerin ve 1990'ların 
çoğunda tam tersi oldu. Bu eğilimin nedeni 
hala tam olarak açık değil. Ancak olası açık-
lamalar arasında, petrol üretimi ve arama 
yatırımlarının yanı sıra alternatiflere yönelik 
artan yatırım şeklinde yüksek fiyatlara güçlü 
bir arz tepkisi olduğu ve enerji verimliliğin-
deki gelişmelere yansıyan güçlü bir talep 
yanıtı. 1970'lerden bu yana Japon enerji 
tüketim kalıpları , bu hipotezi desteklemek 
için önemli kanıtlar sağlıyor. 

Şimdi daha yüksek bir karbon vergisi 
için bastıran yorumcuların ve politika danış-
manlarının çoğu, arz tarafında karşılık gelen 
hareketler olmadan bu talep tarafı senar-
yosunu yeniden yaratmayı umuyor. Ancak 
bu yıl gördüğümüz gibi bu yaklaşımda bir 
sorun var çünkü bir gecede yüzde 80 fosil 

yakıtlardan yüzde 0'a gecelemeyeceği de 
ne yazık ki uzlaşmaz durumların doğmasını 
sağlıyor. Fosil yakıt üretimini ve finansma-
nını caydırmak ve hatta cezalandırmak için 
daha güçlü girişimler, etrafta dolaşan daha 
az marjinal fosil yakıt arzı olacağı anlamı-
na geliyor. Bu tür politikaların amacı tam 
olarak budur. Yine de, şu anda olduğu gibi 
bir durgunluktan güçlü bir toparlanma ne-
deniyle enerji için bir talep artışı olduğun-
da, alabildiğimiz tüm enerjiye ihtiyacımız 
olacak. Aksi taktirde, beraberinde getirdiği 
tüm sosyal ve politik istikrarsızlıkla birlikte 
fiyat kargaşası yaşanacak. Sonuç olarak, 
dünyayı fosil yakıtlardan uzaklaştırma gibi 
büyük bir zorlukla karşı karşıya olan politika 
yapıcıların da şiddetli petrol, gaz ve elektrik 
fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemenin 
yollarını bulması gerekiyor.

“SADECE ACİL DURUMLARDA MI 
KULLANILSA” DİYE DÜŞÜNMEK  

Günümüzde hızla artan fosil yakıtla-
rıyla baş etmek için olası yöntemleri de 
aslında konuşmak gerekiyor. Çünkü Net 
Sıfır hedeflerinde gerçekçi olmak isteyen 
bir insani örgütlenme gerçekten var ise bu 
hedefi yakalamak için akıllara gelmeyen 
fikirleri de artık masaya yatırmalı diye dü-
şünen gençlerden oluşan oldukça kalabalık 
bir topluluğun varlığını artık herkes kabul 
ediyor. Bu durumda fiyatları durmaksızın 
yükselen fosil yakıtları acaba BM sadece 
çok acil durumlarda kullanma çağrısı mı 
yapsa? Sizce dünya böylesi bir gelişmeye 
hazır mı? Dünyanın hazır olduğu bir gerçek 
ama insanlık hazır mı acaba?

Sezgilere aykırı bir fikir lakın  G20 politi-
ka yapıcılarının fosil rezervlerin yalnızca acil 

durumlarda kullanılması şartıyla genişletil-
miş bir petrol, gaz ve hatta kömür rezervleri 
planı üzerinde anlaşmaya varması olasılığı 
bile insanı mutlu ediyor. Örneğin, üzerinde 
anlaşmaya varılan kıyaslama, spot fiyatların 
200 günlük hareketli ortalamadan ikiden 
fazla standart sapma ile hareket etmesi 
olabilir. Elbette, böyle bir plan için ciddi zor-
luklardan söz edebiliriz. Rezervler yeterince 
büyük değilse, bazı kötü aktörler bir tedarik 
krizini hızlandırmaya çalışabilir ve ardın-
dan son çare tedarikçisi olarak kitlesel kar 
elde edebilir. Ancak bu olasılık bile böyle 
bir tehdidi önlemek için yeterince sağlam 
bir çerçeve üzerinde anlaşmak için daha 
fazla nedendir. Ayrıca, küresel bir stratejik 
rezerv girişimi olmadan, bu yıl yaşanan 
enerji fiyatlarındaki artışlar yeni bir normal 
haline gelebilir ve potansiyel olarak küresel 
iklim konferanslarından ortaya çıkan diğer 
anlaşmaları rayından çıkarabilir.

İklim krizinin ve gelecek nesiller için ne 
anlama geleceğinin nihayet küresel ölçekte 
ihtiyaç duyduğu ilgiyi gördüğü yeni bir dö-
neme girildi. Ancak aynı zamanda, politika 
yapıcıların kapitalizmin faydalarının daha 
eşit bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için 
daha fazlasını yapması gereken bir döneme 
de girildi. Bu, gelişmekte olan ekonomileri 
şokların neden olduğu kargaşadan küresel 
enerji fiyatlarına kadar korumak anlamına 
geliyor. Aksi taktirde, zengin ülkelerin iyi 
niyetle yaptıkları yüksek Net Sıfır taahhütleri 
boşa gitmiş olacak.

DÜNYA YANMIYORMUŞ GİBİ 
DAVRANMAYI BIRAKMAK ŞART 

Buraya kadar dünyanın içinde bulun-
duğu uzun vadeli Net Sıfır hedeflerini ve 

Şirketlerin uzun vadeli iklim 
hedefleri hakkında önemli bilgiler 
var, ancak bu hedeflere ulaşmak 

için atacakları kısa vadeli adımlar 
hakkında çok az bilgi var. Bunu 

bağlama oturtmak için, bir şirketin 
2050 gelir tahmini yayınladığını, 
ancak 2025 gelir projeksiyonları, 

işin zaman içinde nasıl ölçekleneceği 
veya kısa vadeli stratejisi hakkında 

çok az ayrıntı sağlıyor.
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enerji çatırdaması karşısında hükümetlerin 
fiyat geçişlerini nasıl ayarlaması gerektiğine 
dair öngörüleri derlemeye çalıştık. Şimdi 
biraz da gerçekleri irdeleyerek, nelerden 
uzaklaşıldığına bakmakta yarar var. Önce-
likle pandemi azaldıkça, sürdürülebilirliği ve 
eşitliği vurgulayacak yeni bir dönem vizyo-
nu azaldı ve küresel ekonomi her zamanki 
gibi iş hayatına dönüyor gibi görünüyor. 
Ancak kendimizinki de dahil olmak üzere 
gezegen sağlığı, tam da böyle bir vizyonu 
gerçekleştirmemizi gerektirir. COVID-19 
pandemisinin başlangıcında, analistler ve 
uzmanlar krizin küresel ekonomiyi nasıl 
yeniden şekillendireceğine dair vizyonlar 
geliştirdiler. Birçoğu, finansal sistemlerimizi, 
tedarik zincirlerimizi ve çalışma biçimleri-
mizi dönüştürme fırsatını müjdeledi. Genel 
mesaj, pandemi sonrası geleceğin daha 
yeşil, daha sağlıklı ve daha adil olacağıydı.

Şimdi, pandemi başladıktan neredeyse 
iki yıl sonra, ekonomik bir ‘yeni normal’ ya-
ratma heyecanı büyük ölçüde dağıldı. Ara 
sıra sokağa çıkma yasağı ve maske takma-
nın yanı sıra dünya büyük ölçüde her za-
manki işine geri döndü. Salgınla mücadele 
defalarca ‘savaş’ olarak tanımlandı, ancak 
savaş zamanı seferberliğine benzer hiçbir 
radikal değişiklik olmadı. Aksine, küresel 
pandemi yanıtı, pandemi öncesi ekonomik 
normlar altında işledi. Bir ‘halk aşısı’ için acil 
çağrılara ve aşı eşitliği için tekrarlanan çağrı-
lara rağmen, pazarın kuralları aşı dağıtımına 
egemen oldu ve ilaç endüstrisi reform yap-
madan yoluna devam etti.

Aynı şekilde, politika yapıcılar, Greta 
Thunberg'in deyişiyle, “Dünya yanmı-
yormuş” gibi davranmaya devam ediyor. 
Çünkü Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 
sanayi öncesi seviyelere göre 1.5 dereceye 

sınırlama hedefine ulaşmak için açıkçası 
yetersiz kaldığı yıllardır vurgulanıyor. Çün-
kü uluslararası iklim rejiminin, emisyonları 
azaltmak için gönüllü taahhütlerin ötesine 
geçmesi ve zengin ülkelerin dünyanın en 
fakir ve en savunmasızlarına mali yardım 
sağlama sözünü tutması gerekiyor. Mese-
leye bir de baş aşağı bakalım ve beynimi-
ze kan gitmesini sağlayalım. Bu önermeyi 
lütfen şahsi algılamayın lakin bazen farklı 
bakış açılarını yakalama için ofisteki masa-
mızın bile pozisyonunu değiştirmekte yarar 
var.  Mesele oldukça basit, dünyanın temel 
önermesini hatırlamakta yarar var. İnsan 
sağlığını korumak ve iyileştirmek, insan 
hastalıklarının ve ekosistem hasarının altın-
da yatan nedenlerle aynı anda mücadele 
etmeyi gerektirir.

Bugün sahip olduğumuz ekonomi in-
san refahını mahvediyor. İnsan zekasını ser-
best bıraktı, finansal zenginlik yarattı ve mil-
yarlarca insanı yoksulluktan kurtardı. Ama 
aynı zamanda ekosistemlere zarar verdi ve 
sosyal eşitsizliği artırdı. COVID-19 krizinin 
ilk yılında 114 milyondan fazla iş kaybe-
dilirken, dünyanın en zenginleri pandemi 
başlamadan önce olduğundan 5 trilyon 
dolar daha zengin oldu. iklim değişikliğini 
ve biyolojik çeşitlilik kaybını hızlandırarak, 
mevcut ekonomimiz gelecek nesillerin 
hayatta kalma ve gelişme yeteneklerini 
tehlikeye atıyor. Dolayısıyla bu hastalığın 
tedavisinin tıbbi değil ekonomik olduğuna 
inanan bir topluluğun her geçen gün yük-
seldiğini söyleyebiliriz.

Bu salgın sırasında, astronot kıyafetle-
rine benzeyen yüz maskeleri ve kalkanlar, 
eldivenler ve önlükler gibi kişisel koruyucu 
ekipmanların (KKD) kullanımında çarpıcı 
bir artışa tanık olduk. Ancak gerçekten iyi-

leşmek için farklı türde bir KKD'ye de ihtiya-
cımız var. Onun adı ise  insan ve gezegen 
merkezli bir ekonomi. İklim değişikliği ve 
diğer ekolojik hasar biçimleri gelecekteki 
pandemi olasılığını artırdığından, bu KKD 
bizi mevcut krizden kurtarmakla kalma-
yacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağımsız 
Pandemi Hazırlık ve Müdahale Paneli ta-
rafından COVID-19'u türünün son salgını 
yapmak için belirlenen hedef buna bağlı.

İnsan ve gezegen merkezli bir ekonomi, 
tüm Dünya'nın refahını artıran bir ekonomi-
dir. Paris Anlaşması’nda yer alan sıcaklık sınırı 
gibi gezegenin sınırlarına derin saygı duyan 
bir ekonomiyi artık ele almak şirketlerin sah-
te Net Sıfır hedeflerinden daha gerçekçi 
durmuyor mu sizce? İşte bazen meseleleri 
hiç ele almayı akıl etmediğimiz yerlerinden 
yakalayabilirsek, CEO'su olduğumuz şirketin 
ötelediği taahhütlerle kendi çocuklarımızı 
bile tehlikeye attığını görebiliriz. 

Glasgow’a uçaklarla giden 
CEO’ların belki de çok azı BM 

İklim Zirvesi’ne bile giderken ne 
kadar yüksek oranda karbon ayak 

izine sebep olduğunun farkında 
dahi olmazken şirketlerin kısa 

vadeli hedeflerindeki belirsizlik, 
iklim değişikliğiyle mücadelede 

evrilmenin sadece bir hayal 
olacağının sinyali olabilir mi?

Bugün sahip olduğumuz ekonomi 
insan refahını mahvediyor. İnsan 
zekasını serbest bıraktı, finansal 
zenginlik yarattı ve milyarlarca 

insanı yoksulluktan kurtardı. 
Ama aynı zamanda ekosistemlere 

zarar verdi ve sosyal eşitsizliği 
artırdı. COVID-19 krizinin ilk 

yılında 114 milyondan fazla 
iş kaybedilirken, dünyanın en 

zenginleri pandemi başlamadan 
önce olduğundan 5 trilyon dolar 

daha zengin oldu. 
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı 
mesajda, “Bizlere en değerli miras olarak bırakılan Cumhuriyetimiz, aydınlık yarınlara 

yürürken çocuklarımız için de rehber olacaktır” dedi. Hisarcıklıoğlu, mesajında şu cümlelere 
yer verdi: “Aziz Cumhuriyetimizin 98’inci yaşını büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 
İnanıyoruz ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, bütün 
bir milletin desteğiyle verilen milli mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet en değerli 
fazilettir. Milletin iradesinin hâkim olduğu yönetim biçimi, içinde bulunduğumuz yüzyıla 
en çok yakışandır. Cumhuriyetimiz bir asra yaklaşan süreç içerisinde her geçen gün daha 
da güçlenmiş ve köklenmiştir. Bizden öncekiler, sonrasında da bizler ömürlerimiz boyunca 
bu güzel yapıya katkı vermeye çalıştık. Eminim ki bizden sonraki nesiller de Atatürk’ün 
“Cumhuriyet daima payidar kalacaktır” sözünü ilelebet gerçek kılacaklar ve hassasiyetle, 
özenle korumaya devam edeceklerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet, minnetle anıyoruz. Cumhuriyet 
Bayramımız kutlu olsun!”

“Aziz Cumhuriyetimizin 
98’inci yaşını 

gururla kutluyoruz”



33EKONOMİK FORUM

C umhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bası-
na kapalı gerçekleştirilen kabulde, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG 
Yönetim Kurulu üyeleri ve TOGG Üst Yöne-
ticisi Mehmet Gürcan Karakaş yer aldı. Gö-
rüşmede heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 
başta yerli batarya ürünlerinin geliştirilmesi 
ve üretilmesi konusundaki çalışmalar olmak 
üzere yatırımlarla ilgili bilgilendirdi.

“SiRo, mobilite ekosisteminin 
dönüşümüne katkı sağlayacak”

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, otomotiv ve otomotiv dışı 
uygulamalar için enerji depolama çözüm-
leri geliştirmek üzere batarya pazarının 

en büyük üreticilerinden biri olan Farasis 
Energy ile kurdukları ortaklıktan SiRo'nun 
doğduğunu belirtti. SiRo adının, Doğu ve 
Batı'yı birbirine bağlayan ve medeniyetle-
rin gelişmesinde önemli rol oynayan tarihi 
İpek Yolu'nun İngilizcesi olan Silk Road'dan 
geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “SiRo, 
mobilite ekosisteminin ülkemizdeki tekno-
lojik dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik 
bir adım. SiRo ile TOGG'un batarya modül 
ve paketlerini üretecek, Türkiye ve çevre 
ülkelerde enerji depolama çözümleri ge-
liştireceğiz” ifadelerini kulandı. 

“Temiz ve verimli bir enerji 
sisteminin gelişimi önemli”

Bu girişimle, Türkiye'nin enerji sistemi 
verimliliğinin artırılmasında öncü olmayı 

amaçladıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, 
“Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz 
ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini 
hızlandırmayı hedefliyoruz” dedi. Farasis 
Energy Kurucu Ortağı Kepler de “Türki-
ye’de TOGG ile birlikte hayata geçirdiğimiz 
ortak girişim, Farasis’in önümüzdeki yıllar-
da yurt dışındaki en önemli ortaklığı. Bu 
nedenle tüm çabalarımızı bu yeni şirketin 
başarılı bir biçimde büyümesi için harca-
yacağız” değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet 
haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte 
rekabetçi bir otomobil markası yaratma 
hedefiyle ortaya çıkan TOGG, 2022'nin 
son çeyreğinde banttan indiğinde Avru-
pa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV’u olacak. 
TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli 
de piyasaya sürecek. İlk etapta yüzde 51 
yerlilik oranına sahip elektrikli, bağlantılı 
ve yeni nesil otomobiller, Gemlik'te 1.2 
milyon metrekare alana kurulu fabrikada 
üretilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG 
Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili 
Girişim Grubu'nun (TOGG) Yönetim Kurulu üyeleri ile TOGG’un iş 
ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti. 
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11’inci Yöresel Ürünler Fuarı 
YÖREX, ANFAŞ’ta yapıldı

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Antalya Ticaret Borsası’nın başlattığı 
YÖREX girişimini TOBB olarak en ba-

şından itibaren desteklediklerinin altını çizdi. 
Aradan geçen 10 yılda, 3 bin katılımcıya ve 
1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği 
yaptıklarının bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, 
“YÖREX, aynı zamanda ülkemizde coğrafi 
işaret ekosisteminin gelişmesine de önemli 
katkılar sundu. 10 yılda tescilli coğrafi işa-
ret sayısı 110’dan 921’e, başvuru sayısı ise 

160’tan 721’e çıktı. YÖREX, coğrafi işaret algı-
sının ve bilinirliğinin artmasını sağladı” dedi.

“Türkiye’nin yöresel ürün 
ve coğrafi işaretler vitrini”

YÖREX’in, Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta-
rım Örgütü (FAO) özel ödülüne ve Oda-Borsa 
Proje Yarışması Jüri Özel ödülüne layık görül-
düğünü de bildiren M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“YÖREX artık Türkiye’nin yöresel ürünler ve 
coğrafi işaretler vitrinidir. Burada ülkemizin 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle bu yıl 11'incisi 
düzenlenen ‘Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’ ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 
yapıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖREX’in yöresel ve 
coğrafi işaretli ürünleri ekonomiye kazandırmak amacıyla 2010 
yılında “Kriz varsa, çare de var” sloganıyla yola çıktığını anımsattı.

“KRİZ VARSA, ÇARE DE VAR”

“Coğrafi işaret üreticileri 
e-ticarete ağılık vermeli”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, YÖREX’i yöresel ürünlerin ve coğ-
rafi işaretlerin markalaşması ve ticari 
değer kazanması yolunda önemli bir 
buluşma noktası haline getirdikleri-
ni; coğrafi işaret üreticileri ile ulusal 
perakendecileri ve e-ticaret portalları 
bir araya getirerek, ikili iş görüşmele-
ri yapmalarını sağladıklarını söyledi. 
Ayrıca coğrafi işaretlere özel e-ticaret 
portalları ile kampanyalar başlattıkları-
nı anlatan Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaret 
üreticilerinin e-ticarette daha çok yer 
almalarını sağladıklarını da vurguladı.



35EKONOMİK FORUM

tüm renkleri bir araya gelmiştir. Doğusundan 
batısına, kuzeyinden güneyine, tüm Türkiye 
burada birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde 
yan yana durmaktadır” şeklinde konuştu. 

TOBB olarak coğrafi işaretlerde nice-
likten niteliğe geçiş vizyonunu paylaşan 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Burada öncelikle Oda 
ve Borsalarımız vasıtasıyla coğrafi işaret 
üreticilerini kayıt altına almaya başladık. 
Üreticiler, tescil sahibi olan Oda veya Borsa 
ile sözleşme yaparak, coğrafi işaretli ürünün 
üretimine başlıyorlar. Oda ve Borsalarımız 
da bunu denetliyorlar ve bu piyasasının 
oluşmasını sağlıyorlar. Böylece Coğrafi işa-
retlerin ticarete daha çok konu olmasını da 
mümkün kılıyor” dedi.

“Coğrafi işaretlerin AB 
tescil sürecine yardımcı 
olması için rehber hazırladık”

Coğrafi işaretli ürünlerde sadece yurtiçi 
tescille hayal edilen ticari başarının yakala-
namayacağına, Türkiye’nin öz değerleri ile 
döviz kazandırıcı faaliyetleri genişletmek 
adına yurtdışı tescilin de bu alanda stratejik 
bir adım oluşturduğunu işaret eden Hisar-
cıklıoğlu, şöyle devam etti: “Ürünleri yurt 
dışında da tescil ettirmek ve küresel pazar-
lara girmek artık kritik öneme sahip. Bugüne 
kadar 7 ürünümüz Avrupa’da tescillendi, 
24 ürünümüzün de değerlendirme süreci 
devam ediyor. Bunu başaran Oda ve Bor-
salarımı canı gönülden teşekkür ediyorum. 

TOBB Brüksel Ofisimiz ile coğrafi işaretlerin 
AB tescil sürecine yardımcı oluyoruz. Coğ-
rafi işaretlerin AB tescil sürecine yardımcı 
olması için de bir rehber hazırladık.” 

“Zengin olmak istiyorsanız 
yöresel ürünlerinizi markalaştırın”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, coğ-
rafi işaretlerin izlenebilirliği, takibi ve serti-
fikasyonunu sağlamak amacıyla akıllı etiket 
projesi üzerinde çalıştıklarını, artık tüketici-
nin, coğrafi işareti güvenle tercih edeceğini, 
üreticinin de ürünü gururla arz edeceğini 
ifade etti. “Bu topraklardan çıkan ürünlerin 
değerini, önce biz bilmezsek, dış pazarlara 
hiçbir şekilde anlatamayız” diyen Hisarcık-
lıoğlu, “Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi 
zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel 
ürünlerinize sahip çıkın. Bunları araştırın, 
markalaştırın ve dünyaya satın. E-ticaret ve 

“Antalya, tarım sektöründe
son iki yılda rekor kırdı”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Davut Çetin, kentin tarım sek-
töründe son iki yılda yatırım rekorları 
kırdığını belirtti. YÖREX’in fuardan öte 
bir etkinlik olduğunu ifade eden Çetin, 
“Hem ulusalda hem yerelde gıdada 
markalaşmada ciddi mesafe aldık. Biz 
de Oda olarak 5 coğrafi işaretli ürün 
aldık. Bizim gündemimizde gastronomi 
fularları var. Önümüzdeki yıl çok daha 
iyi başarılara imza atarız” değerlendir-
mesini yaptı.
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e-ihracat ile tüm dünyaya bunları gönderin. 
Artık iş çok kolaylaştı. Bu konularda da, hem 
TOBB, hem de Oda ve Borsalarımız, sizlere 
yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bütün dünyaya öz 
değerlerimizi öğreteceğiz”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, COVID-19 sal-
gını döneminde gıdanın ve tarımın öne-
minin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. 
Değerlerin dünya pazarına açılması ge-
rektiğine işaret eden Yazıcı, “YÖREX’i daha 
da büyüterek, coğrafi işaret almış yöresel 
ürünlerin küresel ölçekte tanıtımına de-

vam edeceğiz. Antalya’yı küreseldeki marka 
kentler arasına dahil ederek, daha güçlü 
adımlar atacağız” dedi. 

Öte yandan, Manavgat’ın köylerini etki-
leyen yangın hakkında da değerlendirme-
lerde bulunan Vali Ersin Yazıcı, destekleri 
için TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
teşekkürlerini iletti. Türkiye’nin yöresel de-
ğerlerinin küresel ölçekte tanıtımını hep 
birlikte yapmalarının önemine de vurgu 
yapan Yazıcı, “Bütün dünyaya değerlerimizi 
öğreteceğiz. Belki biraz geri kalmış, bazı 
ürünlerimizde gecikmiş olabiliriz ama ina-
nıyorum ki bu ülkenin güzel insanları Oda 
ve Borsa Başkanları Üyeleri yöresel ürünler 
başta olmak üzere diğer ürünleri dünyanın 
zirvesine taşıyacaktır” dedi. 

“Üretici maliyeti düşürülmeli 
tarımda istihdam artırılmalı”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Muhittin Böcek ise kırsaldaki tarım üretici-
lerinin, sorunlarını yakından takip ettiklerini 
dile getirdi. Köylünün alın terinin kıymetini 
bildiklerini ifade eden Böcek, “Pandemi 
ve iklim değişikliğine bağlı olarak, doğal 
afetler, kuraklık gibi risklerle tarım sektörü 
derinden etkilenmektedir. Bir avuç toprağın 
bile önemli olduğunu herkes tarafından 
anlaşılmıştır. Üreticilerin maliyeti düşürül-
meli ve tarımda istihdam arttırılmalıdır. 
Büyükşehir olarak bugüne kadar yerelden 

kalkınma projelerini uygulamaya, tarımı 
geliştirmeye özen gösteren bir anlayışa 
sahibiz” diye konuştu. 

“Tüm ülkeyi saran kapsamlı ve 
nitelikli bir projeye imza attık”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çan-
dır, bundan 13 yıl önce, “Sizin oraların nesi 
meşhur?” deyişiyle yöresel ürünler yolcu-
luğuna başladıklarını, bugün tüm ülkeyi 
saran bir büyük bir projeyi hayata geçirdik-
lerini kaydetti. Bu projeyle 12 bin yılda bi-
riktirilen kültür ve medeniyet zenginliğine 
ait ürünlerin değerini bildiklerinin altını 
çizen Çandır, şöyle devam etti: “Ayrıca bir 
şey daha biliyoruz ki dünyada birkaç yüz 
yıllık geçmişe sahip ülkeler, kendi yöresel 
ürünlerinden milyarlarca dolarlık ihracat 
yapıyorlar, katma değer oluşturup kırsalda 
yaşamayı motive ediyorlar. Bugün artık yö-
resel ürünler; ülkemiz genelinde çok daha 
tanınır, talep edilir ve doğal olarak hemen 
her yerde üretilip satılabilir hale gelmiştir. 
Burada dikkat etmemiz gereken en önemli 
konu, bu yöresel ürünlerin hakkını ve huku-
kunu korumak ve garanti altına almaktır. Bu 
korumayı, hem ulusal hem de uluslararası 
alanda, sağlayan coğrafi işaret tescilleridir.”

Fuarla birkaç saatte doğusundan batısı-
na, kuzeyinden güneyine Anadolu'yu gez-
me imkanı sunduklarını ifade eden Çandır, 
“Fuarımızda bu yıl 76 ilden ve KKTC'den 
113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü 
kadın kooperatifi olmak üzere 150 koopera-
tifimizle toplam 650'nin üzerinde katılımcı 
bulunmaktadır” diye konuştu. 

YÖREX’in kadınlar açısından önemine 
değinen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Nurten Öztürk, kooperatifçiliğin 
kadınlar bazında desteklenmesi ve bilinçli 
iş birlikleri yapılması gerektiğini dile getirdi. 
Öztürk, milli değerlere sahip çıkan kırsal 
kesimdeki kadınların desteklenmesini sağ-
latan fuarda yer aldığı için mutlu olduğunu 
dile getirdi. Öztürk, bu tür fularların ticaret 
yolundaki yöresel ürünlerin tanıtılması, kır-
sal kesimdeki kadınların cesaretlendirilmesi, 
girişimcilerin önünün açılması adına önem-
li önemli etkinlikler olduğunu dile getirdi.

“Kırsal kesimdeki kadınlar
fuar sayesinde destekleniyor”

“Türkiye sınai başvurularda 
dünyada ilk 10'a giren 
ülke oldu”

Türk Patent ve Marka Kurumu Baş-
kanı Prof. Dr. Habip Asan, coğrafi işaretli 
ürün konusunda Türkiye'de kayda değer 
bir bilinçlenmenin yaşandığını bildirdi. 
Coğrafi işaretli ürünler bazında daha faz-
la katma değer oluşturma ve sürdürüle-
bilirlik konusunun öne çıktığını belirten 
Asan, “Türkiye, sınai mülkiyet açısından 
15 sene öncesine göre 20 kat gelişme 
gösterdi.  Dünya Fikri Mülkiyet Teşki-
latı’na göre, Türkiye sınai başvurularda 
dünyada ilk 10'a giren ülke oldu” dedi. 
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“Yöresel ve coğrafi 
işaretli ürün 
çalışmalarımızı 
artıracağız”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Gazetesi, 
Antalya Ticaret Borsası ve Hepsiburada iş 
birliğinde elektronik ortamda düzenlenen 
‘Kırsal Kalkınmada Yöresel ve Coğrafi İşaretli 
Ürünler’ toplantısına katıldı. Yöresel ve coğrafi 
işaretli ürünlerin ekonomiye katkısının 
değerlendirildiği toplantıda, TOBB olarak bu 
konuda çalışmaları artıracaklarını ifade etti. 

Y ÖREX’e ilk günden bu yana destek verdiklerini kaydeden M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖREX’in Antalya Ticaret Borsası Başkanı 
Ali Çandır ve ekibinin başarısı olduğunu söyledi. Yöresel 

ürünlerin coğrafi işaret tescili alarak katma değer oluşturulduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, 900 coğrafi işaretli ürünün yüzde 40’ının oda 
ve borsalar tarafından tescil ettirildiğine dikkat çekti.

“YÖREX, coğrafi işaret 
tescilinde farkındalık oluşturdu”

YÖREX’in12 yılda Türkiye’nin markası olduğunu ve Anadolu’da 
üretimi kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerin ekonomiye 
kazandırılarak yerinden kalkınmada, coğrafi işaret tescilinde far-
kındalık oluşturduğunun altını çizen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yöresel 
ürünleri milli değerler olarak görüyor ve gelecek nesillere aktarıl-
ması açısından önemsiyoruz. YÖREX 81 ili buluşturan, Anadolu’nun 
ruhunu, kimliğini, tüm renklerini bir araya getiren bir marka haline 
geldi” diye konuştu.

“Dijtal pazarlama ile yöresel 
ürünlerimizi dünyanın dört 
bir yanına ulaştırabiliyoruz”

YÖREX’te perakende zincir marketler, restoranlar ile e-ticaret si-
telerinin yer aldığını bu yıl da çok sayıda yerel ürünün büyük market 
zincirleriyle aynı masada oturup anlaşmalar yapacağını kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, “Üreticilerle satın alma departmanlarını  yüz yüze 
buluşturuyoruz. Yöresel ürünlerin internet satışı da çok önemli. 
Dijtal pazarlama ile yöresel ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına 
ulaştırabiliyoruz. Bu konuda da YÖREX buluşma noktası olacak” 
diye konuştu. Yöresel değerlerin ekonomiye kazandırılıp, dünya ile 
buluşturarak zenginlik oluşması gerektiğini vurgularken, “Devletimiz 
de destekleriyle arkamızda durursa biz bu işi başarırız. Yöresel ürün-
lerimize sahip çıkalım. YÖREX Türkiye projesidir” ifadelerini kullandı.

“YÖREX’i, uluslararası alana 
taşımaya odaklanmalıyız”

ATB Başkanı Ali Çandır ise YÖREX’in marka haline gelmesinde 
TOBB’un büyük desteği olduğunu anlatırken, fuarı uluslararası 
alana taşımak istediklerini söyledi.  Çandır, ‘’İnşallah önümüzdeki 
yıllarda New York 5. Caddede Türkiye’nin tüm yöresel ürünlerini 
satabileceğimiz alanları oluşturabiliriz” dedi. YÖREX’le coğrafi işaretli 
ürün sayısının arttığını belirterek coğrafi işaretli ürün enflasyonu 
konusunda endişe yaşandığını kaydetti.  Çandır, “Coğrafi işaretli 
ürün etrafında üretimin artırılması sağlanmalı. Üretici, ortak hare-
ket ederse maliyetleri de azalır. Tarımsal üretimde Coğrafi İşaretli 
ürünlere destek verilmeli. Coğrafi işaretli tarımsal üretim artıyor. 
Devlet, Coğrafi İşaret denetimi sağlamalı bir sistem oluşturulmalı. 
Üreticide ürün etrafında örgütlenerek birlikte hareket etmeli” de-
ğerlendirmesi yaptı.
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A şırı dosya yükü sebebiyle, yargı 
sisteminin yavaş işlemesinin hep 
şikayet konusu olduğunu anım-

satan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Ortalama bir dava, 2 yıl ilk derece mah-
kemede sürer. Sonra bir 2 yıl daha ikinci 
derece mahkemede devam eder. İşte bu 
noktada alternatif çözümler devreye gir-
mek zorundadır. Esasında, biz millet olarak, 
bu konuya yabancı değiliz. Asırlar önce 
ecdadımız, bunu uygulamaya başlamıştı. 
Oda-Borsa camiamızın temelini oluşturan 
Ahilikte, ticari ihtilafları Ahiler çözerdi. Son-
ra biz bunu unuttuk, Avrupa bizden alıp 
geliştirdi” dedi.

“Arabuluculukla hem insanlar
hem yargı sistemi kazandı”

TOBB ve Odaların bu işe sahip çıkması 
sonrasında, önce iş-işveren uyuşmazlıkla-
rında, sonra ticari davalarda, en son olarak 
da tüketici davalarında arabuluculuğun 

zorunlu hale getirildiğini belirten M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Bu sistemin kullanımı her 
geçen gün arttı. Buraya gelen dosya sayısı 
2.2 milyonu geçti. Ve bunların yüzde 70’i, 
anlaşmayla sonuçlandı. Eskiden yıllar süren 
davalar, günler-haftalar içinde bitti. Yani 
adalete erişim hızlandı” şeklinde konuştu.

Bunun aynı zamanda, bir kazan-ka-
zan yöntemi olduğunu vurgulayan TOBB 
Başkanı, insanların, zaman kaybı ve maddi 
anlamda kendilerini yıpratan uzun süreç-
lerden, yargı sistemimin ise önemli bir iş 
yükünden kurtulduğunu, böylece mağ-
duriyetler azaldığını, adalet duygusunun 
güçlendiğini ve dolayısıyla arabuluculu-
ğun toplumsal barışa da katkı sağladığı-
nın altını çizdi.

“Odalarda Arabuluculuk
Merkezleri açılmasını teşvik ettik”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
arabuluculuk sonucunda anlaşamayan ta-
rafları mahkemeye gitmek yerine Med-Arb 
imkanı ile TOBB Tahkim Divanı’na yönlen-
dirdiklerini söyledi. Tahkim sayesinde de 
daha hızlı ve daha ucuz bir yargılama ile 
sonuca ulaşıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Biz Oda-Borsa camiası olarak uyuşmaz-
lıkların çözümüne her türlü desteği veri-
yoruz. İş dünyasında yaygınlaşması için 
büyük gayret sarf ediyoruz. Odalarımızı 
böyle merkezler kurmaları için teşvik ettik. 
Şuana kadar 30 Odamızda bu merkezler 
hayata geçti, 17 Odamızda da çalışmalar 
devam ediyor. Gaziantep Ticaret Odamız-

“Arabuluculuk, “Arabuluculuk, 
toplumsaltoplumsal
barışa katkı barışa katkı 
sağladı”sağladı”

Gaziantep Genç İş Adamları 
Derneği (GAGİAD) 
tarafından düzenlenen 
Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk 
Sempozyumu’na ‘Onur 
Konuğu’ olarak katılan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
arabuluculuk sisteminin 
kullanımının her geçen gün 
arttığını, dosya sayısı 2.2 
milyonu geçtiğini ve bunların 
yüzde 70’inin anlaşmayla 
sonuçlandığını söyledi.
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da, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı. 
TOBB bünyesinde de, UYUM Arabuluculuk 
ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ni faaliye-
te geçirdik. Yine merkezimiz bünyesinde 
arabuluculuğa ilişkin pek çok da eğitimler 
düzenliyoruz. Bu merkezin Başkanlığını, 
eski Adalet Bakanımız ve Meclis Başkanımız 
Sayın Cemil Çiçek yürütmektedir. TOBB ve 
Odalardaki merkezlerimizde 370 arabulucu 
görev yapıyor” dedi.

“Arabuluculuk sayesinde davalar
kısa sürede çözüme kavuşuyor”

Diğer arabulucuları da merkezlerinde 
görev almaya davet eden Hisarcıklıoğlu 
şunları kaydetti: “İşte tüm bunlarla birlikte, 
toplum tarafından ve özellikle de özel sek-
törde tanınması ve bilinmesini amaçladık. 
Artık haftada 5 ila 7 bin arasında başvuru 
geliyor. Demek ki toplumda bu konu hak-
kında bilgi arttı ve bunun faydalarını da 
insanlar görmeye başladı. Mesela bakın, 
Seydişehir’de 28 farklı kişiyi ilgilendiren ve 
2 yıldır devam eden bir miras davası vardı. 
Arabuluculukta 4 saatte çözüldü. Zaten 
ticari hayatta da zaman, en önemli serma-
yedir. Ticaretimizi kolaylaştıracak, ekono-
mimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, 
toplumsal barışımıza katkı sağlayacak her 
düzenleme, bizim için önemli ve değerlidir. 
İşte Gaziantep Arabuluculuk Merkeziyle de, 
Antepli iş insanlarımız, hem daha hızlı, hem 

de daha ucuza, anlaşmazlıklarını çözmüş 
olacak.”

“Adalet ve güven duygusu güçlü
olursa ekonomi de güçlü olur”

Hukuk sisteminin, devletin ve ekonomi-
nin temel direği olduğunu söyleyen Başkan 
Hisacıklıoğlu, hukuk güçlü olursa, insanların 
birbirine, kurumlara ve sisteme olan gü-

veninin artacağına vurgu yaptı. Adalet ve 
güven duygusu güçlü olan ülkenin eko-
nomisinin de güçlü olduğunu vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Bizim kültür ve inancımızda 
da, hukukun yeri çok önemli. Mülkün teme-
linde Adaletin olduğuna inanan bir milletiz. 
İşte bu yüzden, adalet terazisinin dengesini 
korumalıyız. Arabuluculuk gibi, çağdaş sis-
temlerden daha çok faydalanmalıyız” dedi.
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T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, meslek eğitim kurumlarına her 
zaman destek verdiklerini belirte-

rek, Odal ve borsalar vasıtasıyla mesleki 
eğitimin yerelde dinamik, sektörlerin ih-
tiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını 
sağladıklarını, 81 ildeki 114 okulumuzda 
birlikte çalıştıklarını ifade etti. TOBB Tür-
kiye Eğitim Meclisi Toplantısı, Milli Eğitim 
Bakanı Mahmut Özer, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Eğitim Meclis 
Başkanı Yusuf Ekinci ve Meclis Üyelerinin 
katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçek-
leştirildi. Hisarcıklıoğlu, eğitimin beşikten 
mezara kadar devam eden bir süreç oldu-
ğunu söyledi.

“Dijitalleşme hız kazandı”
COVID-19 salgınının hala devam etti-

ğine dikkati çeken M. Rifat  Hisarcıklıoğlu, 

pandemiyle birlikte her alanda olduğu 
gibi eğitimde de dijitalleşmenin büyük 
hız kazandığı bir dönemi yaşadığımızı ve 
kendimizi yeniliklere adapte ettiğimizi 
söyledi. Salgının başında bir süre uzaktan 
eğitimi tecrübe ettiğimizi, sonrasında hib-
rit modeller ve yüz yüze eğitimin başlama-
sıyla aslında eğitime hiç ara vermediğimizi 
belirtti. “Öğrenciler bizim geleceğimiz. 
Yüz yüze eğitimin yerini alabilecek başka 
hiçbir eğitim şekli yoktur. Temenni ederim 
ki bir daha geçmişteki gibi okullarımızın 
uzun süre eğitime ara vermek zorunda ka-
lacağı bir durum yaşamayız” diye konuştu.

 
“Mesleki eğitimi yerel 
dinamikle entegre ediyoruz”

Mesleki eğitimin önemine işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının 
2023 Vizyon Belgesi'nde mesleki eğiti-

me farklı bir önem verildiğini dile getirdi. 
Birçok ilde kurulan tasarım ve beceri atöl-
yelerini değerli bulduğunu vurgulayan Hi-
sarcıklıoğlu, “Bu merkezler bir yandan öğ-
rencileri ilgi alanına yönlendirirken diğer 
yandan mesleki becerilerinin çok erken 
gelişmesini de sağlayacak. Meslek eğitim 
kurumları kalkınmanın anahtarı olması 
ve kalifiye iş gücünü yetiştirmeye katkısı 
nedeniyle TOBB'un her zaman destek ver-
diği alan olmuştur. Bakanlığımızla birlikte 
başlattığımız Mesleki Eğitim İş Birliği Pro-
tokolü ile elimizi de taşın altına koyduk. 
Odalarımız ve borsalarımız vasıtasıyla mes-
leki eğitimin yerelde dinamik, sektörlerin 
ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını 
sağlıyoruz. 81 ildeki 114 okulumuzda bir-
likte çalışıyoruz. TOBB Ekonomi ve Tekno-
loji Üniversitesinin desteğiyle eğiticilerin 
eğitimini de yapıyoruz” dedi. Salgın döne-

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katılımıyla düzenlenen, Türkiye Eğitim Meclisi 
Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Pandemi sürecinde eğitim-öğretim 

hizmetlerinden alınan KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle birlikte sektör ve 
veliler rahat bir nefes almıştı. Bu düzenlemenin yeniden hayata geçirilerek, eğitim sektöründe 

kalıcı hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

Eğitim sektörü, KDV oranınınEğitim sektörü, KDV oranının
yüzde 1’de kalmasını istiyoryüzde 1’de kalmasını istiyor
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minde özel öğretim kurumlarının sıkıntılar 
yaşadığını belirten Hisarcıklıoğlu, sektörün 
bu süreçte ayakta tutulması gerektiğini 
bildirdi.

 
“Kırılma noktamız, 
eğitimde fırsat eşitliği”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise 
Türkiye'de ilk defa, 26 ve 27 Ekim'de, 7, 
8, 11 ve 12. sınıfların Türkçe, matematik 
ve fen bilimlerinde öğrenme kayıplarını 
tespit etmeye yönelik kazanım değerlen-
dirme uygulaması başlatacaklarını, uy-
gulamaya yaklaşık 4.5 milyon öğrencinin 
katılacağını bildirdi. Bakan Özer, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Tesisler 
Toplantı Salonu'nda düzenlenen TOBB 
Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
liderliğinde, Türk eğitim sisteminde çok 
ciddi yatırımlar yapıldığına işaret eden 
Özer, bu alanda ciddi iyileşmeler sağlan-
dığını anlattı. Ancak diğer tüm ülkelerin 
eğitim sisteminde olduğu gibi, Türkiye'de 
de en önemli kırılma noktasının eğitimde 
fırsat eşitliği olduğunu vurgulayan Özer, 
“Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu yeni dö-
nemde en fazla ağırlık verdiğimiz konu, 
eğitimde fırsat eşitliğini artırmak” dedi.

“Normalleşme için yüz yüze
eğitimin devam etmesi şart”

COVID-19 sürecinde yüz yüze eğitime 
ara verilmesinin bu sorunu daha da de-
rinleştirdiğini belirten Milli Eğitim Bakanı 
Mahmut Özer, görevi devralmasının ardın-
dan okulların açık tutulmasının gerekliliği-
ne ilişkin sözlerini hatırlatarak, bu süreçte 
yaptıkları çalışmaları özetledi. 

Türkiye'nin eğitim sisteminin, yaklaşık 
18 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen 
ve diğer eğitim çalışanlarıyla toplam 20 
milyonluk bir kitleye sahip olduğunu akta-
ran Özer, “Türkiye'nin COVID-19 sürecinde 
normalleşmesi için, eğitim sisteminin nor-
malleşmesi ve yüz yüze eğitime devam 
edebilir hale gelmesi gerekiyor” değerlen-
dirmesini yaptı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ‘Girişimcilik ve Liderlik’ dersinde, TOBB ETÜ 
öğrencileriyle girişimcilik ve başarılı olmanın yolları konusunda görüşlerini paylaştı.

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
zenginliğin anahtarının girişimcilik 
olduğuna vurgu yaparken, “Devir 

sermaye değil, akıl devri. Girişimci olmak 
için hayal kurmak, hedef koymak ve çok 
çalışmak gerekiyor. Dünyanın en değer-
li arazisi cep telefonunun ekranı. Bütün 
dünya bu ekranda. Önemli olan bu değerli 
arazide yer kapabilmektir” dedi. TOBB ETÜ 
mezunu 900 öğrencinin bugün kendi işini 
kurmuş olduğuna da dikkat çekerek bu 
tablodan gurur duyduğunu kaydetti.

“Milletlerin zenginliği 
girişimcilikle olur”

Ülkelerin zenginliğinin insanların zen-
ginliğinden geçtiğini belirten Rifat Hisarcık-
lıoğlu, “Doğalgaz ve petrol devletleri zengin 
eder. Milletlerin zenginliği girişimcilikle olur. 
Almanya ve Japonya örneğini unutmayın. 
Dünya Savaşı’nda yerle bir olan bu ülkeler 
girişimcileri sayesinde ayağa kalktı ve dün-
yanın en büyük güçleri arasına girdiler” 

diye konuştu. Girişimciliğin olduğu yerde 
rekabet ve kalitenin olacağına işaret ede-
rek artık sermayenin değil fikirlerin önemli 
olduğuna vurgu yaptı. 

“Girişimcilik hayal 
kurmakla başlar”

En çok övündüğü projenin TOBB 
ETÜ’nün kurulması olduğunu vurgulayan 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bakın sadece son 

başarımızı örnek vereyim. Amerika Uzay ve 
Havacılık Enstitüsü tarafından düzenlenen 
yarışmada TOBB ETÜ öğrencilerimiz dünya 
birincisi oldu” dedi. Hisarcıklıoğlu girişim-
ciliğin şifrelerini öğrencilerle paylaşırken 
işin hayal kurmakla başladığını anlattı. 
Ardından bu hayaller içinden hedef be-
lirlemek gerektiğini vurgulayan TOBB Baş-
kanı ardından da çok çalışmanın geldiğini 
ifade etti.

TOBB ETÜ öğrencilerine 
girişimcilik ve liderlik dersi
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“Ortaklık kültürünü benimseyin”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

“Marka yapmak için yola çıkın. Marka ol-
duğunuzda hem itibarınız hem de kazan-
cınız artar. Sonra iyi bir takım kurun. Ben 
Kayseriliyim ama akla verdiğim paraya hiç 
üzülmedim. Ortaklık kültürünü benimseyin. 
Unutmayın kuş alayıyla uçar. Ayrıca yenilikçi 
olmalıyız. Biz ‘icat çıkarma’ diye yetiştirildik 
ama siz eski köye yeni adet getirin. Asla ba-
şarısızlıktan korkmayın ve kendi ilkelerinizi 
belirleyin. Konfor alanınızdan çıkın. Yaşınızın 
bir önemi yok rahata teslim oluyorsanız 
yaşlısınız. Yaptığınız her işte, bulunduğunuz 
her ortamda vicdanlı ve adaletli olun. Güç-
lünün haklı olduğu değil, haklının güçlü 
olduğu bir dünya için çalışın. Ve dürüst 
olun. Çünkü işin hilesi dürüstlüktür. Ve sa-
kın hayatı ıskalamayın. Seyahat edin, yeni 
kültürler tanıyın. Okumaktan, araştırmaktan 
hiç vazgeçmeyin. Başkasının değil, kendi 
hikâyenizin kahramanı olun” değerlendir-
mesini yaptı.

Sayısal Takograf Bölgesel Oda Sayısal Takograf Bölgesel Oda 
Bilgilendirme Eğitimleri başladıBilgilendirme Eğitimleri başladı

Sayısal takograf kartlarının verilmesine ilişkin 
12 Nisan 2021 tarihinde devreye alınan temassız yeni başvuru 

sistemi ile birlikte, yeni yetkilendirilen ilçe Odalarına  yönelik Bölgesel 
Oda Eğitimleri başladı. Bu kapsamda, ilki 25 Ekim 2021 tarihinde İzmir Ticaret 
Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen hibrit eğitime 12 Odanın katılımı sağlandı. 
İnteraktif bir sunuma sahip eğitimlerin diğer bölgelerde de yapılması planlanıyor. Bu sayede 
sistemin iyileştirilmesi yönünde hedef koyan eğitimlerin sonunda ise katılımcıların soruları 
yanıtlanarak, işlevsel bir yapının kurulması öngörülüyor.  



EKONOMİK FORUM46

TOBB ULUSAL

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Belediyeler 
Birliği tarafından Gaziantep’te düzenlenen Çevre, Şehircilik 
ve Teknolojileri Fuarı’nın açılış törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, 
sanayinin, üretimin ve alın terinin helal kazanca dönüştüğü 
Gaziantep’te bulunmaktan onur duyduğunu belirterek, Gaziantep’i, 
Türkiye’nin parlayan yıldızı olarak gördüklerini söyledi.

İ
çerde ve dışarda yaşanan pek çok sı-
kıntıya rağmen, Gaziantep’in tarihi bir 
rekor kırdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 

“Aylık ihracat hacminde, 1 milyar doları 
yakalıyorsunuz. Türkiye’nin en çok ihracat 
yapan 5. şehri olarak, 6 kıtada 190 ülkeye 
malınızı gönderiyorsunuz. En büyük 1000 
ihracatçı listesinde, 73 şirketle, en çok firma-
sı olan 3. şehir olarak, girişimci gücünüzü 
gösteriyorsunuz. İşte Gaziantep’in farkı bu. 
Antepli mazeret değil, iş üretiyor. Pandemi 
koşullarına rağmen, özveriyle çalışan tüccar 
ve sanayicilerimizi, girişimcilerimizi ve çalı-
şanlarımızı, yürekten kutluyor, sizlerle iftihar 
ediyorum” dedi.

Yerel kalkınma ve şehirleri
zenginleştirmenin yolu tanıtım
ve markalaşma

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
üretim kadar tanıtımın da önemli olduğuna 
dikkat çekerek, “Çünkü fuarlar üretimin, vit-
rinidir. Böyle güzel fuarlarla, ürünleri en iyi 
şekilde pazarlıyorsunuz. Üreticinin ve ürü-
nün reklamını yapıyorsunuz. Hem malımızı, 
hem de kültürümüzü tanıtıyorsunuz. Yerli 

ve Milli değerlerimize sahip çıkıyorsunuz. 
İşte Gaziantep’in bir farkı da burada” ifade-
lerini kullandı. Gaziantep aynı zamanda, 
ecdadın emaneti bu değerleri koruyan, 
kendini geliştiren ve farklılaştıran bir şehir 
olduğunu belirten TOBB Başkanı, bu sayede 
bütün Türkiye’ye ilham kaynağı olduğunu, 
yerel kalkınmanın ve şehirleri zenginleş-
tirmenin yolunun tanıtım ve markalaşma 
olduğunun altını çizdi.

 
OECD ülkeleri arasında, ‘Kapsayıcı 
Büyüme Şampiyonu’ seçildi

Gaziantep’te, hem Vali, hem Belediye 
Başkanları, Odalarla birlikte, bu fuara ve 
üreticilere sahip çıktığını, bir araya gelerek, 
el ele verdiklerini ve hep birlikte, Gazi-
antep’in gelişmesi ve zenginleşmesi için 
ellerini taşın altına koyup, çalıştıklarını söy-
leyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’de örnek teşkil eden belediyecilik 
anlayışıyla Gaziantep Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Fatma Şahin’in, OECD ülkeleri 
arasında Kapsayıcı Büyüme Şampiyonu 
seçildiğini anımsattı. “Fazlasıyla hakkettiği 
bu ödülünü alırken de yine yanındaydık. 

Bu gururu birlikte yaşadık. Başarısını ulus-
lararası arenaya taşıyan ve kabul ettiren 
sayın Fatma Şahin’i yürekten tebrik edi-
yorum. Ayrıca, bu güzel fuarın yapılma-
sına öncülük eden, sayın valimize, tüm 
belediye başkanlarımıza, her biri Antep 
sevdalısı olan Oda ve Borsa başkanlarıma, 
tüm zorluklara rağmen, yılmadan, üretime, 
ihracata devam eden kahraman girişimci-
lerimize, yürekten teşekkürlerini sunuyo-
rum” değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Çevre, Şehircilik
ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı

Akkort Fuarcılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Hülya Akkaya’ya da teşekkür 
eden Başkan Hisarcıklıoğlu, “İşinde 
başarılı olduğu gibi, camiamızda da 
gayet aktif. Ticaret Odamızın ilk kadın 
Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi. Ayrıca 
TOBB Fuarcılık Sektör Meclisi Başkan 
Yardımcısı. Biliyorsunuz TOBB’un dene-
timi altına girince, fuarlardaki düzensiz-
lik ve kalitesizlik son buldu. Sektör bir 
nizama ve standarda kavuşmuş oldu. 
Bunda da Fuarcılık Sektör Meclisimizin 
ve kendisinin büyük gayreti oldu. Allah 
emeklerinden razı olsun. İnşallah böy-
le güzel fuarlar sayesinde, Gaziantepli 
kardeşlerim de kazanacak, Türkiye de 
kazanacak” şeklinde konuştu.

“Fuarcılık sektörü meclisle
nizam ve standarda kavuştu” 
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Ticaret Sicili 
Müdürlükleri’nde hizmet 
kalitesini artırmak için ‘Ticaret 
Sicili Akademisi’ kurdu. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Odalarımızda verilen ticaret 
sicili hizmetlerini daha da 
iyileştirecek ve sicil camiasında 
ortak bir dil oluşturacak, 
tecrübe aktarımına fırsat 
verecek bir platform 
kuruyoruz” dedi.

P roje çerçevesinde ticaret sicili ça-
lışanları gelişmiş bir müfredat çer-
çevesinde eğitime tabi tutulacak. 

TOBB;  81 il, 157 ilçede faaliyet gösteren 
238 ticaret sicili müdürlüğünde hizmet 
kalitesini artırmak, şirket işlemlerinde iyi 
uygulamaları yaygınlaştırmak ve bilgi biri-
kimini kurumsallaştırmak için Ticaret Sicili 
Akademisi kurdu.

Ticaret sicili çalışanları 
eğitime tabi tutulacak

TOBB bünyesindeki Ticaret Sicili Uygu-
lamaları Merkezi (TİSUM) koordinasyonun-
da yürütülecek proje çerçevesinde ticaret 
sicili çalışanları, alanında uzman ticaret 
hukukçularından oluşan bir bilim kurulu-

nun hazırlayacağı müfredat çerçevesinde 
temel eğitime tabi tutulacak. Ticaret sicili 
çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgi-belgelere 
tek noktadan erişebilecek. Ayrıca bir el kita-
bı da oluşturularak ticaret sicili işlemlerine 
ilişkin yol haritası girişimcilerin istifadesine 
sunulacak.

 
“İnsana yapılan yatırım, 
geleceğe yapılan yatırımdır”

Akademinin kuruluş müjdesini veren 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, insana 
yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapı-
lan yatırım olduğunu vurgulayarak, yaklaşık 
bin civarında çalışanın görev yaptığı ve 
yılda yaklaşık 700 bin tescil işleminin ger-
çekleştirildiği ticaret sicili müdürlüklerinin 

hizmet kalitesinin akademi bünyesinde 
yürütülecek eğitim faaliyetleri ile birlikte 
yükseleceğini ifade etti.

 
“Kaynak israfına son vererek 
sürdürülebilir bir platform kurduk”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
ticaret sicilinin; nüfus, tapu ve trafik sicille-
riyle birlikte ülkenin en önemli sicillerinden 
birisi olduğunu kaydederken, “Odalarımız-
da verilen ticaret sicili hizmetinin kalitesini 
artıracak bu projeyle; tescil işlemlerine iliş-
kin uygulama birliğini sağlayarak kaynak 
israfına son verilecek. Sicil camiasında ortak 
bir dilin oluşmasına ve tecrübe aktarımına 
fırsat verecek sürdürülebilir bir platform 
kuruldu” diye konuştu.

TOBB, ‘Ticaret Sicili Akademisi’ kurdu

TOBB olarak pandemiden önce başlattıkları 
ve pandemi sürecinde devreye aldıkları, “Ticaretin 
Hızına, Hız Katıyoruz” sloganıyla Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi yayın süresini 2 günden 2 saate 
indirdikleri projeyle, dijital dönüşüm süreçlerinin 
ve bilgi sistemlerinin önemini bir kez daha gös-
terdiklerinin altını çizen TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Sicil Akademi projesini de bu öne-
me binaen inşa ettik. Ticaret Bakanlığı ile istişare 
içinde yaptığımız bu çalışmanın da üyelerimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yayın 
süresini 2 günden 2 saate indirdik”
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Milli Mücadelenin sancaktarı olan Ga-
ziantep’in, bugün de girişimcileriyle ve 

sanayicileriyle, sadece Türkiye’nin değil, bütün 
bölgenin yıldızı haline geldiğini, bu coğrafya-
nın rol modeli ve itici gücü olduğunu belirtti. 
Artık ülkelerin ve hatta şehirlerin gücünün kay-
nağının müteşebbisleri olduğunu vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, “Müteşebbisin güçlüyse, ülken 
de güçlü olur, şehrin de güçlü olur. O halde, en 
başta kamu idaremiz, bu camiaya, bu insanlara 
sahip çıkmalı. Çünkü bu insanlar, Antep’in ve 
Türkiye’nin gözbebeği, Antep iş dünyasının da 
gurur timsalleri” şeklinde konuştu.

“Gaziantep, gerçek bir 
marka şehre dönüştü”

Yılda 10 milyar dolar ihracata ulaşmaya 
çok az kaldığını belirten TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Yine 10 yıl önce en büyük bin 
sanayi kuruluşu arasında Gaziantep’ten 35 

firma vardı. Şimdi bu sayı da 67’ye yükseldi. 
Listede en fazla firmaya sahip 4. il haline gel-
di. Sadece sanayide değil, tarımda da marka 
oldu. Tarım ihracatında ilk 5 şehir içinde yer 
aldı. Turizmde müthiş atağa kalktı. Hem tarih 
ve kültür turizminde, hem de gastronomi 
turizminde bir dünya markası haline geldi. 
UNESCO’nun listelerine girdi. Diğer taraftan 
teknolojide atılım yaptı. Gaziantep Teknopark, 
en hızlı büyüyen Teknoparklar arasında yer 
aldı. Kısaca Antep; toprağı, insanı ve ekono-
misiyle gerçek bir marka şehre dönüştü” dedi.

“Gaziantep, küresel ekonomide 
söz sahibi olma yolunda ilerliyor”

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan 
Ünverdi ve yönetimini tebrik ederek yaptıkları 
çalışmalarla Gaziantep’in, küresel ekonomide 
de söz sahibi bir şehir olma yolunda hızla 
ilerlediğini söyleyen TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası’nın 

başlattığı sanayide dönüşüm hamlesiyle, 
şehre kazandırdığı model fabrikayla, kurdu-
ğu Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Mesleki 
Eğitim Merkeziyle, şehre hem nitelikli insan, 
hem de yüksek teknoloji ve yüksek katma 
değer kazandırdığını, projeleriyle Gaziantep’i 
adeta geleceğe taşıdığını anlattı.

 
“Gaziantep Ticaret Odası, 
e-ihracat seferberliği başlatıyor”

Gaziantep’teki bütün Oda ve Borsa Baş-
kanlarının müthiş bir vizyonla çalıştıklarını 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep Ticaret 
Odamız; e-ihracat seferberliği başlatıyor. Ha-
yata geçirdiği projelerle ödüller kazanıyor. 
Dünya Odalar Kongresi’nde proje yarışma-
sında birinci seçiliyor. Gaziantep Ticaret Borsa-
mız; bir ilke imza atarak, Antep Fıstığı Lisanslı 
Depo’yu kuruyor. Antep’in ürünlerine sahip 
çıkıyor, markalaştırıyor. 14 ürünün coğrafi 
işaretini alarak, Türkiye’de en çok coğrafi işaret 

Hisarcıklıoğlu, ‘2021 Gaziantep’in 
Yıldızları Ödül Töreni’ne katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep 
Sanayi Odası tarafından düzenlenen 
‘2021 Gaziantep’in Yıldızları Ödül 
Töreni’ne katıldı. Hisarcıklıoğlu, 2021 
yılının Gaziantep’in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 100. Yıldönümü olduğunu, 
bir asır önce, Gaziantep’in insanlarının, 
vatan aşkının, millet ve bayrak 
sevgisinin ne olduğunu, bütün dünyaya 
gösterdiğinin söyledi.
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alan ilk 3 Oda-Borsa içine giriyor. Yine özellikle 
pandemi döneminde Antepli Oda-Borsa 
Başkanlarım, sizlerin sıkıntılarını devamlı takip 
edip, ilettiler. Çözüm aradılar ve pek çoğunu 
da çözüme kavuşturdular” dedi.

“Türkiye’nin zenginleşme
kaynağı girişimcilik”

Kamu ve özel sektörün güçlü olunca, 
şehrin de marka değerinin arttığını söyleyen 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Marifet 
iltifata tabidir” diyerek şöyle devam etti: “Ba-
şarılı girişimcilerimizi, kurumlarımızı takdir 
edeceğiz. Onlara moral vereceğiz ki, daha 
iyisini yapmaları için teşvik edelim. İkincisi, 
gençlerimize, kadınlarımıza, böyle güzel rol 
model örnekleri göstereceğiz. Böylece daha 
fazla müteşebbis yetişmesini sağlayacağız. 
Zira bizim petrol ve doğalgazımız yok. Bizim 
servetimiz, toprağın altında değil üstünde. 
Türkiye’nin zenginleşmesinin kaynağı girişim-
cilik. O yüzden, çocuklarımızı ve kadınları, giri-
şimci olmaya yönlendirin. Ve daha da önemli-
si, bir ve beraber olun. İşte mevzubahis Antep 
olduğunda, tüm Antep sevdalıları, burada yan 
yana geliyor. Zaten, el ele verince, kamu-özel 
birlikte çalışınca, istişare ve ortak akıl hakim 
olunca, başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. 
Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim.”

“Türk sanayisinin dijitalleşmeyi
ihmal etme lüksü yok”

Dijitalleşmeye de dikkat çeken TOBB 
Başkanı, “Şimdi size bir soru: dünyadaki en 
değerli arazi nedir? İşte, artık önemli olan, 
kendi küçük ama kıymeti büyük bu alanda 

yer kapabilmektir. Bu nedenle Türk sanayisi-
nin dijitalleşmeyi ihmal etme lüksü yoktur. Za-
ten pandemiden en az etkilenenlerin başında 
üretimlerini ve süreçlerini dijitalleştirenler 
geldi. İşte sanayimizi dijitalleştirmek, onlara 
bu süreçte rehberlik yapmak ve dijital ürün ve 
hizmetlerle bir araya getirmek için Akıllı KOBİ 
Platformunu hayata geçirdik. Dijital dönüşüm 
sürecinde tüm sanayicilerimizi Akıllı KOBİ’ye 
bekliyoruz” şeklinde konuştu.

 
“ABD pazarından daha fazla
pay almak için TTM kurduk”

ABD pazarının gözden kaçırılmamasını 
tavsiye eden M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “ABD, 2.5 
trilyon dolar ithalatıyla dünyanın en büyük 

pazarı. Bizi buradan aldığımız pay sadece 
binde 5. Daha fazla pay almak için Şikago’da 
TTM kurduk. 20 Ekim’de de Sanayi Odamızda 
bunun tanıtımı olacak. Takip edip, burayı 
kullanmanızda büyük fayda var” dedi. Girdi 
maliyetlerinde çok ciddi artışlar yaşandığını 
ve başka problemlerin de mevcut olduğuna 
değinen Hisarcıklıoğlu, hepsini aşacak ira-
deye ve imkâna sahip olduklarını, devletten 
rakipleri ile eşit şartlarda yarışma imkanı ver-
mesini istediklerini söyledi. Gaziantep’in ge-
leceğin kazananları arasında yerini alacağına 
inandığını ifade ederek, “Bizler de, yine hep 
birlikte el ele verip, ülkemizi hak ettiği yere 
getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri 
arasına gireceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Paris İklim Anlaşma-
sı’nın Meclise sunulup onaylanacağını söyleyen Başkan M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Bu, önemli bir dönüşümün başlayacağının işareti. 
Bu kapsamda ülkemizde bir Yeşil Mutabakat Eylem Planı açıklandı. 
Somut adımlar, destekler ve teşviklerle, şimdi bunu tahkim etmek 
lazım. Bu olursa, Dünya Bankası, EBRD gibi uluslararası kuruluşların 
yeşil fonlarının ülkemize çekilmesi mümkün olacak. Bu konuda 
acele etmek gerekiyor. Zira mesela otomotivde, AB’deki alıcılar, Türk 
şirketlerinden bazı taahhütler istemeye başladı. Ayrıca bir an evvel 
kendi emisyon ticaret sistemimizi (ETS) tasarlayıp, karbon fiyatlamasını 
başlatmamız gerekiyor. Yoksa 2026’dan itibaren AB’ye doğrudan para 
ödeyeceğiz. Bu da şimdilik yılda 770 milyon euro. Oysa ETS’miz olmuş 
olsa, kendimiz toplayacağız bu parayı” değerlendirmesinde bulundu.

Çin’in, anlaşmayı 2016’da onayladığını 
ve 2020’de iddialı bir karbon emisyonu 
azaltma planı açıkladığını anlatan M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, “3 ay önce de kendi 
emisyon ticaret sistemini işletmeye ve 
karbon fiyatlamasına başladı. Geçen haf-
taysa, ülke dışında kömüre dayalı enerji 
üretimine ve madencilik faaliyetlerine 
destek vermeyeceğini açıkladı” ifadelerini 
kullandı. TOBB olarak Oda/Borsaları ve 
tüm sektörleri bu sürece hazırlamaya baş-
ladıklarına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “İlk 
günden bu yana farkındalık ve bilgilendir-
me çalışmalarına devam ediyoruz. Oda/
Borsalar için çalışma grubu kurduk. Böy-

lece Oda/Borsaların üyelerine rehberlik 
etmesi için gerekli teknik hazırlıklar yapı-
yoruz. Firmalar için Sektör Meclisleri bün-
yesinde sektörel çalışma grubu kurduk. 
Sektörler bazında senaryolar oluşturuyor, 
firma ölçeğinde yapılması gerekenleri 
tasarlıyoruz. Sektörel bilgilendirme top-
lantılarıyla, 2 binden fazla firmaya karbon 
ayak izinin nasıl ölçüleceğini anlatıyoruz. 
Özellikle çimento, demir-çelik-alumin-
yum-gübre-elektrik sektörlerine yönelik 
ilgili derneklerle birlikte sera gazı azal-
tım/iyileştirme planları hazırlıyoruz. AB ile 
uyumlu bir ETS kurulması yönünde lobi 
çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“Kendi ETS’mizi tasarlayıp, karbon 
fiyatlamasını başlatmamız gerekiyor”

“AB ile uyumlu bir ETS kurulması için lobi çalışmaları yapıyoruz”
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Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası Tahkim ve Arabuluculuk 
Merkezi törenle hizmete 
girdi. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, ATSO'da 
düzenlenen törende yaptığı 
konuşmada, Antalya'da iş 
dünyası için önemli bir adım 
attıklarını söyledi. 

A şırı dosya yükü sebebiyle yargı 
sisteminin yavaş işlemesi gibi şikâ-
yetlerle karşılaşıldığını belirten M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, bu noktada alternatif 
çözümler konusunda yapılan çalışmalar 
neticesinde TOBB ve Odaların bu işe sahip 
çıkması sonrasında önce iş-işveren uyuş-
mazlıklarında, sonra ticari davalarda ve 
tüketicilerde arabuluculuk sistemini oluş-
turduklarını kaydetti.

“Arabuluculuk, toplumsal 
barışa katkı sağladı”

Bu sistemin kullanımının her geçen gün 
arttığını ve gelen dosya sayısının 2.5 mil-
yona yaklaştığını dile getiren TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bunların da yüzde 
70'inin anlaşmayla sonuçlandığını bildir-
di. Eskiden yıllar süren davaların, günler, 
haftalar içinde bittiğini vurgulayarak, “Ada-
lete erişim hızlandı. Bu aynı zamanda, bir 
kazan-kazan yöntemi. Zira insanlar, zaman 
kaybından ve maddi anlamda kendilerini 
yıpratan uzun süreçten, yargı sistemimizse 
önemli bir iş yükünden kurtuldu. Böylece 
mağduriyetler azaldı, adalet duygusu da 

güçlenmeye başladı. Anlaşmazlıklar helal-
leşerek çözüldü. Dolayısıyla arabuluculuk, 
toplumsal barışa da katkı sağladı” ifaede-
lerini kullandı.

“31 Odada arabuluculuk
merkezleri kuruldu”

Oda ve borsa camiası olarak her türlü 
desteği verdiklerini aktaran Başkan M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, iş dünyasında tanınması ve 
bilinmesi için büyük gayret sarf ettiklerini 
belirtti. Odaları böyle merkezler kurmaları 
için teşvik ettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
“TOBB bünyesinde Uyum Arabuluculuk ve 
Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ni faaliyete ge-
çirdik. Şu an 31 odamızda bu arabuluculuk 
merkezleri hayata geçti, 19 odamızda da 
çalışmalar devam ediyor. Bu merkezlerde 
390 arabulucu da görev yapmaya başladı. 
Böyle bir altyapı sağlanınca bu merkezler, iş 
dünyamızı artan bir şekilde arabuluculuğa 
yönlendirdi. Şu an ülke genelinde arabulu-
culuğa gelen başvuru sayısı ayda 100 bine 
ulaşmış durumda. Demek ki attığımız adım 
başarılı oldu. Toplumda bu konu hakkında 
bilgi arttı ve bunun faydalarını da insanlar 
görmeye başladı.”

“Anlaşmazlıklar hem 
daha hızlı hem de daha
ucuza çözülmüş olacak”

Seydişehir'de 28 farklı kişiyi ilgilendiren 
ve 2 yıldır devam eden bir miras davası-
nın arabuluculukta 4 saatte çözüldüğünü 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, ticari hayatta za-
manın en önemli sermaye olduğunu, bu 
sistemin zamandan da önemli bir tasarruf 
sağladığını bildirdi. Ticareti kolaylaştıracak, 
ekonomiyi ve yargı sistemini güçlendire-
cek, toplumsal barışa katkı sağlayacak her 

düzenlemenin kendileri için önemli oldu-
ğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “İş insanlarımız 
hem daha hızlı hem de daha ucuza anlaş-
mazlıklarını çözmüş olacak. Hukuk sistemi, 
devletin ve ekonominin temel direğidir. 
Hukuk güçlü olursa insanların birbirine, 
kurumlara ve sisteme olan güveni artar. 
Adalet ve güven duygusu bir ülkede güç-
lüyse o ülkenin ekonomisi de güçlü olur” 
diye konuştu.

“Arabuluculuk, geniş kitlelere 
ulaştırılırsa yargı işleyişi kolaylaşır”

TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çö-
züm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil 
Çiçek, önemli bir müessesenin hizmete 
girdiğini belirtti. ATSO Başkanı Davut Çe-
tin'den gelecek ilk Meclis Toplantısında 
Üyeleri müessese hakkında bilgilendirme-
lerini isteyen Çiçek, “Adalete erişim nokta-
sında çok önemli bir yol ancak henüz bunu 
bilmeyen insanlar var. Bunun daha geniş 
kitleler tarafından bilinmesi yargı işleyişini 
de kolaylaştıracaktır. Bu yol doğru bir yol. 
Önemli bir adım atılmış oldu” dedi. ATSO 
Başkanı Davut Çetin de merkezde şu ana 
kadar 37 avukat ile anlaşma yapıldığını 
bildirdi.

Antalya TSO, Tahkim ve Arabuluculuk 
Merkezi açıldı
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Yalova Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın yeni hizmet 
binası açılış töreni, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımıylaa gerçekleştirildi. 
Odaların reel sektörün 
asli hizmet merkezi 
haline geldiğini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Yalova’nın 
gelişmesi ve zenginleşmesi 
için, elini taşın altına 
koyuyor ve çalışıyoruz” 
değerlendirmesini yaptı.

B undan 10 yıl öncesine kadar Tür-
kiye’deki en büyük bin sanayi ku-
ruluşu içinde Yalova’dan herhangi 

bir firmanın bulunmadığına işaret eden 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şimdi 
4 firma ile kentin temsil edildiğine atıfta 
bulundu. Osmangazi Köprüsü ile buranın 
arsa değerinin de arttığına dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, “Odamız da doğru bir vizyon 
ortaya koyarak, eldeki araziyi en şekilde 
değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda 
da yüksek teknolojili, katma değeri yüksek 
ürünlerin üretimini, Yalova’ya kazandırmak 
istiyor. Bunlardan biri de karbon elyaf üre-
timi ve dünyadaki başlıca tesislerden biri 
de artık Yalova’da faaliyet gösteriyor. Yine 
Odamızın Yalova’ya bir teknopark kurulması 
için çalıştığını da memnuniyetle öğrendim. 

Kadın ve genç girişimcilerimiz, böylelikle 
parlak fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri 
bir alana sahip olacak. Ayrıca 4 firmamız Ar-
Ge merkezi, bir firmamız da tasarım merkezi 
kurdu” dedi.

“OSB’ler milyar dolarlık
yatırımları kazandıracak”

Yakında faaliyete geçecek 3 OSB’nin de 
çevreyle dost ve yeşil olmasının gurur verici 
olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcık-
lıoğlu, “OSB’ler de hayata geçince, inşallah 
Yalova yeni bir sıçrama daha yapacak ve 
milyar dolarlık yatırım çekecek. Yalova aynı 
zamanda bir çevre ve doğa kenti. İstanbul, 
Kocaeli ve Bursa arasında bir oksijen de-
posu. Kıyı şeridiniz de çok uzun. Dünyada 
eşi benzeri az bulunan termal kaplıcaya 

Yalova TSO’nun yeni hizmet 
binası açılış töreni yapıldı
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sahipsiniz. Bu yüzden de Roma dönemin-
den itibaren imparatorların gelip, moral 
ve enerji depoladıkları yer olmuş. Kısaca 
Yalova doğal kaynakları ve güzellikleriyle 
müthiş bir coğrafya. Yeşiliyle, mavisiyle 
insana huzur veriyor” dedi.

“Kesme çiçek üretimini çiçek
festivali ile markalaştıracağız”

Yalova’da sağlık turizmi açısından müt-
hiş potansiyel olduğunu, sağlık için gelen 
bir turistin normalde gelenin 10 katı para 
bıraktığını söyleyen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Bu müthiş coğrafya, verimli ve bereketli 
topraklara da sahip” dedi. Kesme çiçek üre-
timinin dörtte birini Yalova’nın sağladığını, 
Odanın bu alanda Yalova'nın ismini marka-
laştırmak üzere, bir çiçek festivali yapma 

girişiminin çok doğru bir adım olduğunun 
altını çizdi. Yalova’da tersanecilikle birlikte 
gemi sanayinin de hızla geliştiğine dikkat 
çekerek, “Tahsin başkan her ay biri gemiyi 
suya indiriyoruz dedi. Norveç gibi bu işin 
uzmanı olan bir ülkeye bile gemi satmış-
sınız. Bu da ayrı bir girişimcilik başarısıdır, 
tebrik ediyorum” dedi. Ayrıca ara eleman 
sorununu çözmek için Yalova TSO’nun üni-
versite ve tersanelerle iş birliği protokolü 
yaptığını anımsattı.

 
“Girişimiciye umutsuzluk yakışmaz”

“Peki sıkıntılarımız yok mu? Elbette 
var” diyen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Enflas-
yonda, Girdi maliyetlerinde, faizlerde ve 
döviz kurlarında sıkıntılar sürüyor. 3 ay 
önce Odamızı ziyaret etmiş ve gece 1.5’ta 

yaptığımız Meclis toplantısında bunları 
konuşmuştuk. Odamız Yönetimindeki ve 
Meclisindeki arkadaşlarımız, dert ve sıkın-
tıları paylaşmıştı. Ben de bunları alarak ilgili 
yerlere iletmiştim. Ama şunu da söyleye-
yim, Girişimciye umutsuzluk yakışmaz. Bu 
zamana kadar yaşadığımız pek çok sıkıntılı 
sürecin üstesinden geldik ve yola devam 
ettik. Sıkıntıların hepsini aşacak iradeye 
ve imkâna sahibiz. Yeter ki, işte buradaki 
gibi bir ve beraber olalım. Sağolsunlar, 
Sayın valimiz, Sayın Vekillerimiz aramızda, 
Belediye Başkanımız aramızda. Mesele 
Yalova olunca onlar da bir ve beraber. İşte 
bir şehri marka yapacak formül de budur. 
Bu güzel tablo için, kendilerine de ayrı 
ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde 
konuştu.
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Başkan, Erzincan TSO Üye Buluşmaları 
toplantısına katıldı

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, aşılamayla birlikte normal hayata 
dönmeye başladıklarını belirterek, “Bu 

vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Aşılan-
mayı ihmal etmeyin. Aileniz ve çalışanlarınızı 
da, aşı sürecini tamamlamaları için teşvik 
edin. Tekrar kısıtlamaları ve kapanmaları yaşa-
mayalım” dedi. İhracatın yıl sonu itibariyle 220 
milyar dolar olacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, 
“Hizmet sektörleri yeterli desteği alamadığı 
için henüz tam olarak toparlama sağlanabil-
miş değil. Ticaret ve turizm yeni yeni topar-
lanıyor. Tarım ve hayvancılıkta, yakıt, gübre, 
yem vb. girdi maliyetlerindeki yüksek artışlar 
sıkıntıya yol açıyor” şeklinde konuştu.

 “Tarım ve hayvancılık stratejik 
sektörlerimiz arasında yer alıyor”  

Pandemi döneminde gıda, tarım ve 
hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu 
gördüklerine dikkat çeken Başkan Rifat Hisar-
cıklıoğlu şöyle devam etti: “Önce kendimize 
yeten bir ülke olmalıyız. Sonra çevre coğraf-
yamıza ihracat yaparak, gelir elde etmeliyiz. 
O sebeple Erzincan gibi iller artık çok daha 
önemli. Gıda, tarım ve hayvancılık işini asla 
ihmal etmeden desteklemeliyiz. Erzincan 
Odamızın ve Borsamızın bu vizyonla hare-
ket ettiğini memnuniyetle takip ediyorum. 
Son 1.5 senedeki pandemi döneminde de, 

Oda ve Borsa Başkanlarımla birlikte çalıştık. İş 
dünyası ile hükümet arasında köprü görevi 
üstlenerek, sahadaki sıkıntıları, en hızlı şekilde, 
kamu idaresine ilettik. Geçmişte gündeme 
getirdiğimiz konuların büyük bir kısmı hayata 
geçti, geçmeye de devam ediyor”.

“Hem TSO hem de TB 
yerel gelişimi önemsiyor”

Vergi ve prim ertelemeleri, indirimleri, 
kısa çalışma desteği, kredi paketleri, gelir ve 
kira destekleri çıkmasını sağladıklarını söyle-
yen Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan 
Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası’nın 
üyelerine tercüman olduğunu, onların nab-
zını tutarak, sıkıntıları ve çözüm önerilerini 
kendilerine aktardığını anlattı. Hisarcıklıoğlu, 
“Zaten her ikisi de akredite, yani beş yıldız 
Oda-Borsa. Odamız ve Borsamız, birlikte, ta-
rımın, hayvancılığın ve buna bağlı sanayinin 
geliştirilmesi amacıyla çalışıyor. Tarıma Dayalı 
İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulma-
sını sağlıyor. Yine kurmuş olduğunuz Düve 
Üretim Merkeziyle, dışarıya bağımlılığı da 
azaltıyorsunuz. Öte yandan sizlerin sosyal 
sorumluluk alanındaki çalışmalarınızı da gö-
rüyorum. Afetleri en yakında tanımış bir şehir 
olarak, sel felaketinin yaşandığı bölgelere, 5 
tır dolusu yardım malzemesi ile 1 milyon lira 
nakdi destekte bulunuyorsunuz. Erzincan 

Ticaret ve Sanayi Odamız Akyazı İlkokulu ile 
Güzel Sanatlar Lisesi Atölye Binası ve Mesleki 
Eğitim Merkeziyle, buraya kalıcı eserler kazan-
dırıyor. Erzincan’a değer katan tüm bu güzel 
çalışmaları için Erzincan TSO Başkanı Ahmet 
Tanoğlu’na, Erzincan TB Başkanı Nadir Akar’a, 
yönetimlerine, meclislerine ve tüm çalışanla-
rına teşekkür ediyorum” dedi.

“Girişimciye umutsuzluk yakışmaz”
Öte yandan girdi maliyetlerinde, faizler-

de ve döviz kurlarındaki sıkıntıların devam 
ettiğini belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bunları 
da takip ediyor ve ilgilere yerlere aktarıyoruz. 
Girişimciye umutsuzluk yakışmaz. Bu zamana 
kadar yaşadığımız pek çok sıkıntılı sürecin üs-
tesinden geldik ve yola devam ettik. İnşallah 
bu sıkıntıları da geride bırakacağız. Ben de 
bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada, 
sizlere Ankara’dan her türlü desteği verecek, 
sizlerin sesi olacak ve yanınızda durmaya 
devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan 
TSO tarafından düzenlenen Üye Buluşmaları toplantısına katıldı. 
Hisarcıklıoğlu, pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte ekonomide 
canlanmanın başladığını, sanayinin, pandemi öncesini yakaladığını ve 
‘eleman bulamıyor’ şikayetlerinin gelmeye başladığını vurguladı.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Paris 
İklim Anlaşması’nın Türkiye tarafından onaylanmasına ilişkin yaptığı 

açıklamada, iş dünyası olarak Paris Anlaşması’nı yeşil dönüşüm ve yeşil 
kalkınmanın temeli olarak gördüklerini, anlaşmanın onaylanmasının 
gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefinin mihenk taşı 
olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:  
“Türk iş dünyası olarak stratejik önem verdiğimiz Paris İklim Anlaşması, 
7 Ekim’de Resmi Gazete'de yayımlanarak Türkiye tarafından onaylanmış 
oldu. Ülkemizin Paris İklim Anlaşması’na taraf olmasını sağlayan başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM’ye teşekkür 
ediyoruz. İş dünyası olarak Paris Anlaşmasını yeşil dönüşüm ve yeşil 
kalkınmanın temeli olarak görüyoruz. Bu anlayışla, doğal kaynaklarımızı 
koruyarak, iklim kriziyle kamu-özel sektör el ele vererek mücadele etme-
liyiz. Kamunun da desteği ile karbon salımını azaltmalı, sıfır atık hedefine 
uymalı, sürdürülebilir ve yeşil üretimi benimsemeli, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını daha çok tercih etmeliyiz. Bu kapsamda yol haritasının ve 
eylem planlarının kamu-özel sektör iş birliğinde tespit edilerek haya-
ta geçmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Yeşil dönüşüm ve yeşil 
kalkınma hedefiyle gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı 
hedefliyoruz.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) 

tarafından gerçekleştirilen 4. Uluslararası KOBİ Şurası’na video 
mesaj gönderdi. Hisarcıklıoğlu, video mesajında, özellikle KO-
Bİ'lerin işlerini mutlaka dijital ortama taşıması gerektiğini bil-
dirdi. Türkiye'de e-ticaret hacminin ilk 6 ayda geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 75 arttığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
“Geçen yılın ilk yarısında e-ticaretin genel ticaret içindeki 
oranı yüzde 8'di. Şimdilerdeyse bu oran yüzde 14'e ulaştı. CO-
VID-19 sonrasında bu alana yönelim, hız kesmeden devam 
edecek. Dünyaya baktığımızda da, hızla büyüyen şirketlerin 
tamamının, e-ticaret yolunu seçtiğini görüyoruz. Bu nedenle 
ürün ve hizmetlerini artık dijital ortama taşımak zorundayız. 
Giderek artan dijitalleşme ihtiyacı en çok KOBİ’leri etkiliyor. 
Dijital dönüşümünü gerçekleştiremeyen KOBİ’ler ticari hayat-
larına devam etmekte zorlanıyor. İşte TOBB olarak buradan 
hareketle, Akıllı KOBİ Platformu'nu hayata geçiriyoruz” dedi.

“Paris 
Anlaşması,

yeşil 
dönüşüm 

ve yeşil 
kalkınmanın temeli olacak” 

Hisarcıklıoğlu'ndan 
KOBİ'lere işlerini dijitale 
taşıması çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

TOBB’un ‘81 İLE 81 OKUL’ kampanyası 
kapsamında Yalova’da yapılan Yalova 
TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. 
24 derslikli, Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nde kurdele keserek resmi açılışını 
yapan Hisarcıklıoğlu, “Eğitime, Türkiye'nin 
geleceğine yatırım yapmaya devam 
ediyoruz. Tüm çabamız çocuklarımızın 
mutlu, huzurlu, müreffeh bir yaşam 
sürmeleri için” dedi.

TOBB’dan 
‘81 ile 81 okul’ 
kampanyası
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’na 
(TOGG) güç verecek batarya modül ve 

paketlerinin üretilmesi için TOGG ve Fara-
sis Energy ortaklığında enerji depolama 
çözümleri geliştirmek üzere SiRo kuruldu. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis 
Energy Kurucu Ortağı ve CTO'su Keith 

Kepler'i kabul etti. SiRo, TOGG'un Gem-
lik'te bulunan üretim merkezinin yanında 
bir fabrika kuracak. 

Görüşmede, Hisarcıklıoğlu ve Kepler, 
yerli batarya üretimi konusunda faaliyet-
te bulunacak olan SiRo'nun 20 GWs'lik 
batarya yatırım planı ve teşvik başvuru 
dosyasını imzaladı. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığındaki görüşmede, Sanayi ve Tek-

noloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, TOGG 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tun-
cay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Nazif Zorlu, TOGG Üst Yöneticisi 
ve SiRo Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan 
Karakaş, SiRo Ticari Genel Müdürü Özgür 
Özel, SiRo Teknik Genel Müdürü Stefan 
Bergold ve TOBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Sarp Kalkan da hazır bulundu.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 

Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Yargıtay 
Birinci Başkanvekili 
Eyüp Yeşil’i makamında 
ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanlığına yeni seçilen Coşkun Kahraman ve 
beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Bakan Varank, TOBB ve TOGG 
Yönetim Kurulu ile istişare yaptı

Hisarcıklıoğlu, 
Yargıtay Birinci
Başkanvekili 
ile görüştü

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu Yerköy TSO 
heyetini kabul etti



57EKONOMİK FORUM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
başkanlığında yapılan Türkiye Varlık 
Fonu AŞ Yönetim Kurulu toplantısına 
katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabah-
çe Ofisi’ndeki toplantıda, Hisarcıklıoğ-
lu’nun yanı sıra Varlık Fonu Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üye-
leri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu ve 
Fuat Tosyalı da yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir 
Şahin'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde 5'incisi yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 

(YOİKK) Toplantısı'na katıldı.
Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye Varlık 
Fonu A.Ş 
Yönetim Kurulu 
toplantısına 
katıldı

Hisarcıklıoğlu, 
Yargıtay 
Cumhuriyet
Başsavcısı Şahin'i 
ziyaret etti

Hisarcıklıoğlu, YOİKK 
Toplantısı'na katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Çandır ve Meclis Başkanı 
Erdoğan Ekinci’yi makamında 
kabul etti.

Antalya Ticaret 
Borsası’ndan 
Hisarcıklıoğlu’na 
ziyaret
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Türker Ateş’in vefat eden babası merhum Tahsin Ateş için 
taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu Alanya Ticaret ve Sanayi 

Odası’nı ziyaret ederek, geçtiğimiz günlerde babasını 
kaybeden Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin’e 
taziyelerini iletti.

Alanya TSO Başkanı
Şahin’e taziye ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve çevre il/

ilçelerden Oda/Borsa Başkanları ile Adana Ticaret Borsası’nda 
bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, Adana TB’de

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

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
Kıvanç'ın annesi Hacı Gülbeyaz Kıvanç’ın cenaze 
törenine katıldı.

Hisarcıklıoğlu, 
Hacı Gülbeyaz Kıvanç’ın 
cenaze törenine katıldı

Hisarcıklıoğlu, Bolu 
TSO Başkanı Ateş’e taziyede 
bulundu
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Erzincan Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, Erzincan Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akar ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. 
Hisarcıklıoğlu, inşaatı devam eden Erzincan Ticaret Borsası Hizmet 
Binası’nı da ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile birlikte, 
yenilenen İstanbul Fuar Merkezi'nde incelemelerde 
bulundu. Hisarcıklıoğlu, Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası 
Mücevher Fuarı’nı da (Istanbul Jewelry Show) 
ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Erzincan
TB’de incelemelerde bulundu

Hisarcıklıoğlu, 
İstanbul Fuar 
Merkezi'ni ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda ve 

Borsa Meclis Başkanları ile Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası'nda düzenlenen istişare 
toplantısına katıldı. Toplantıda sektörler 
ve illerde yaşanan sıkıntılar ve çözüm 
önerileri istişare edildi. Hisarcıklıoğlu, 
“Oda ve Borsalarımızla birlikte üyelerimizin 
sıkıntılarını takip etmeye, dile getirmeye ve 
çözüm üretmeye devam edeceğiz” ifadesini 
kullandı.

Demokrasi ve 
Özgürlükler 
Adası'nda Oda 
ve Borsa Meclis 
Başkanları ile 
istişare yapıldı
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“Çift doz aşılanma oranı yükselen 
Çanakkale’yi tebrik ediyorum”

Ç anakkale Ticaret Borsası ziyaretinde 
Borsanın Yönetim Kurulu Başkanı S. 
Kaya Üzen, Meclis Başkanı Abdullah 

Deniz ve meclis üyeleri ile bir araya gelen 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada 
‘Sektör Temsilcileri İstişare Toplantısı'na da 
katıldı. Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla 
yeni bir sürecin başladığını ve ekonominin 
canlanmaya başladığını vurgulayan Hisar-
cıklıoğlu, “Sanayi, pandemi öncesini yaka-
ladı çok şükür. Hatta çalıştıracak eleman 
bulamıyoruz şikayetleri gelmeye başladı. 
İhracatımız yıl sonu itibariyle 220 milyar 
dolar olacak inşallah. Hizmet sektörleri ye-
terli desteği alamadığı için henüz tam ola-
rak toparlama sağlanabilmiş değil. Ticaret 
ve turizm yeni yeni toparlanıyor. Tarım ve 
hayvancılıkta, yakıt, gübre, yem vb. girdi 
maliyetlerindeki yüksek artışlar sıkıntıya yol 
açıyor” şeklinde konuştu.

“İş dünyasıyla hükümet 
arasında köprü olduk” 

Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, pandemi 
döneminin; gıda, tarım ve hayvancılığın 
nasıl stratejik bir sektör olduğunu bir kez 
daha gösterdiğini belirterek, sektör tem-
silcilerinden gıda, tarım ve hayvancılık işini 
asla ihmal etmemelerini istedi. Pandemi 
sürecinde TOBB’un iş dünyası ile hükümet 
arasında köprü görevi gördüğüne dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu; sahadaki sıkıntıları, 
en hızlı şekilde kamu idaresine iletmeyi 
sürdüreceklerini ifade etti. 

Çanakkale Ticaret Borsası’nın da bu 
vizyonla çalıştığını belirterek, “Üyelerimize 
hizmete devam ediyor. Hem akredite ol-
duğu için bu hizmeti 5 yıldızla veriyor. Kaya 
kardeşime, yönetimine, meclisine ve tüm 
çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sizlerin 
sıkıntı ve önerileri topluyor, çözüm önerileri 
hazırlayıp, bize aktarıyor. Yine sizler, hem 
yönetim, hem de meclis, canla-başla gayret 
gösteriyorsunuz. Üyelerimizin nabzını tu-
tuyor, onlara tercüman oluyorsunuz” dedi. 

“Bayramiç Beyazı, AB’de tescil 
edilen 7 üründen biri oldu”

Çanakkale Ticaret Borsası’nın yaptığı 
işleri ve projeleri de yakından takip ettiğini 
anlatan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, şöyle devam etti: “Çanakkale’nin tescil-
li 8 coğrafi işaretine sahip çıkıyorsunuz. 
Bayramiç Beyazı, AB’de de tescil edilen 7 
üründen biri oldu. Coğrafi işaret, ürettiğini 

marka yapmaktır, daha çok kazanmaktır. 
Burada da doğru bir işi yapıyorsunuz, teb-
rik ediyorum. İnşallah 20 Ekim’de Antal-
ya’da 11. YÖREX’te tüm Türkiye’nin coğrafi 
işaretli ürünleri buluşturacağız.”

Ayrıca, Ezine Gıda İhtisas OSB, Küçük-
baş Hayvancılık OSB, Çanakkale/Ayvacık 
Tarıma Dayalı İhtisas Seracılık OSB, Ça-
nakkale Teknopark, Facebook İstasyon, 
Dijital Trakya, IPARD Proje Yazma Desteği 
çalışmaları nedeniyle Çanakkale Ticaret 
Borsası’nı kutladığına işaret eden Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, “Borsamız sadece gıda, tarım 
ve hayvancılıkla uğraşmıyor. Bunları dikey 
kesen girişimcilik, akademi, destekler ve 
teknolojik dönüşüm ile de uğraşıyor. TÜ-
RİB’in acentesi olarak da sizlere hizmet 
sunuyor. Allah sizlerden, tüm bu çalışma-
larınızdan razı olsun. Kaya Kardeşim, aynı 
zamanda UMAT GTİ’nin de başkanlığını 
yürütüyor. İpsala Sınır Kapımızı ihtiyaçları-
mız doğrultusunda yeniliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Çanakkale’de dahil ol-
mak üzere yangın ve sel afetlerine maruz 
kaldıklarını, yangın ve sel felaketleriyle ilgili 
olarak başlattıkları yardım kampanyasında 
toplanan meblağı İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu ile birlikte AFAD’a teslim ettiklerini 
söyledi. Kötü günlerde TOBB ve Oda-Borsa 
camiası olarak her zaman ellerini taşın altı-
na koyduklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
“Çünkü biz biliyoruz ki; ülkemiz varsa biz 
varız” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Çanakkale Ticaret 
Borsası’nı ziyaret ederek, COVID-19 
sürecinde Çanakkale’nin aşılamaya 
karşı gösterdiği hassasiyete dikkat 
çekti. Hisarcıklıoğlu, “Çanakkale’yi 
tebrik etmek istiyorum. Çift doz 
aşılananların oranı yüzde 77.6 
oldu. Ne olur aşılanmayı ihmal 
etmeyin” dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Meclis Üyeleri 

ile bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette 

Hisarcıklıoğlu, Vali Aktaş’a TOBB tarafından bastırılan Dede Korkut Kitabı 
hediye etti.ile bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, Çanakkale TSO 
Meclis Üyeleri ile bir araya geldi

TOBB Başkanı, Çanakkale 
Valisi Aktaş’ı ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Biga Gıda Tarım, Hayvancılık ve 

Teknolojileri Fuarı Açılış Töreni’ne katıldı.
Hisarcıklıoğlu açılışta, Güney Marmara’nın en 

büyük tanıtım etkinliğine imza attıklarını belirterek, 
“Fuarlar, üretimin, emeğin vitrinidir. Fuarlar sayesin-
de, üreticinin ve ürünün reklamını yapıyorsunuz. 
Üreticiyi ve müşteriyi bir araya getiriyorsunuz. Hem 
malımızı hem de kültürümüzü tanıtıyorsunuz. Milli 
değerlerimize sahip çıkıyorsunuz” dedi. 

Çanakkale’nin, Türkiye’yi doyuran illerden biri 
olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “8 tescilli coğ-
rafi işaretle de değerlerinize sahip çıkıyorsunuz. Tür-
kiye’nin AB’de tescilli 7 coğrafi işaretinden biri olan 
Bayramiç Beyazı da yine bu toprakların bir ürünü” 
ifadelerini kullandı. Gıda, tarım ve hayvancılığın, pan-
demi döneminde önemini bir kez daha gösterdiğini 
vurgulayan TOBB Başkanı, “Dünya değişiyor, tekno-
loji gelişiyor. Gelişen bu teknolojiyi üretim ve ticaret 
süreçlerinde kullanmayı aman ihmal etmeyin. Yerel 
kalkınmanın, şehirlerimizi zenginleştirmenin yolu 
da budur. Önce tanıtım ve sonra markalaşma” dedi.

Biga Gıda Tarım, 
Hayvancılık ve 
Teknolojileri Fuarı açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı  
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Biga Ticaret Borsası 

ve Zahireciler Sitesi’ni ziyaret etti.

TOBB Başkan 
Hisarcıklıoğlu, Biga 
Ticaret Borsası'nda
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Asya Pasi-
fik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) 

Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, elektronik ortamda 
gerçekleştirilen 93 ve 94’üncü CACCI Konsey toplantılarına 
katıldı. Toplantıda, mevcut Başkan ve Başkan Vekillerinin 
görev sürelerinin bir yıl süreyle uzatılması kararı alındı. Bu 
çerçevede, 2014 yılından beri CACCI Başkan Yardımcılığı gö-
revini yürüten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun CACCI Başkan 
Vekili görevi bir yıl süreyle uzatıldı. CACCI Ödüllerinin kaza-
nanlarının açıklandığı toplantıda, 9’uncu CACCI Yerel Oda 
Ödülleri Orta Ölçekli Odalar kategorisinin kazananı Aydın 
Ticaret Odası oldu. Toplantıda ayrıca, CACCI’nin 2020-2021 
döneminde gerçekleştirdiği faaliyetler ele alındı. Toplantı 
sonrası sosyal medyadan açıklamada bulunan Hisarcıklıoğ-
lu, birincilik ödülünü kazanan Aydın Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Ülken ve ekibini kutladı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve İslam Ticaret, 
Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, video konferans aracılığıyla yapılan İslam İşbirliği 
Teşkilatı Tahkim Merkezi Mütevelli Heyeti 1. Toplantısı’na katıldı. 
Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanlığında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme 
getirilen İİT Tahkim Merkezi’nin İstanbul’da faaliyete geçmesi için 
önemli bir adım teşkil eden toplantıya, Tahkim Merkezi Mütevelli 
Heyeti üyeleri TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer 
Kıran ve Haluk Kabaalioğlu da katılım sağladı.

Hisarcıklıoğlu, 
EUROCHAMBRES 
Başkan Vekilliği 
görevine yeniden 
seçildi

Hisarcıklıoğlu, 93 
ve 94. CACCI Konsey 
Toplantılarına katıldı

İİT Tahkim Merkezi 
Mütevelli Heyeti toplandı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Başkan Vekilliğini 

yürüttüğü Avrupa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
(EUROCHAMBRES) Genel Kurulu elektronik or-
tamda gerçekleştirildi.

2022-23 yılları için Başkan ve Başkan Yardımcıları ve Başkan Vekillerinin seçildiği toplantıda; M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan 
Vekilliği görevine yeniden seçildi. Ayrıca 2022-23 yılları için EUROCHAMBRES Bütçe Komitesi üyelerinin de seçildiği toplantıda, 
AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu Bütçe Komitesi üyeliği görevine tekrar seçildi.
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K ırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkeyi ziyaret 
eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ticari ve 
ekonomik iş birliği ve önemli projelerin uygulanması gibi 
güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulan 
görüşmede, Hisarcıklıoğlu davetten dolayı Cumhurbaşkanı 
Caparov'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı-
nı ileten M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 
30. yılı dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Caparov da ta-
rafların tam olarak 30 yıl önce ortaya konulan devletlerarası 
ilişkilerin en iyi geleneklerini sürdürdüklerini vurgulayarak, 
“Türkiye, Kırgızistan için sadece stratejik bir ortak değil aynı 
zamanda kardeş bir ülkedir” dedi.  Caparov, Kırgız-Türkiye 
iş birliğinin siyasi, ticari, ekonomik ve yatırım alanlarında 
yeni bir seviyeye ulaşacağını umduğunu belirtirken, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kasımda İstanbul'da 
yapılacak ‘Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zir-
vesi’ kapsamında bir araya geleceğini teyit etti.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Birleşik Krallık 

Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’u 
ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu ve Chilcott 
turizmin canlandırılması konusunda görüş 
alışverişinde bulundu.

Birleşik Krallık 
Ankara Büyükelçisi 
Dominick 
Chilcott’a ziyaret

Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı 

Caparov  M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti
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Hisarcıklıoğlu, 
Fransa’nın Ankara 
Büyükelçisi Hervé 
Magro ile görüştü

Hisarcıklıoğlu, Büyükelçi
Amreyev'i ziyaret etti

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi 

Hervé Magro ile Büyükelçinin daveti üzerine çalışma 
yemeğinde bir araya geldi. Görüşmeye, Büyükelçinin 
yanı sıra Ekonomi Bölümü Müsteşarı Abdenor Brahmi 
de katıldı. Görüşmede Türkiye-Fransa ekonomik ve 
ticari ilişkileri gümrük birliği, AB Yeşil Mutabakat ve 
üçüncü ülkelerde işbirliği konuları hakkında istişarede 
bulunuldu.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri 

Büyükelçi Baghdad Amreyev’i yeni hizmet binasında ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, ICC Orta Asya İnisiyatifi toplantısına katıldı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro ile bir araya 

geldi. Görüşmede, Türkiye-Japonya iktisadi ilişkileri ve Türkiye-
Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakereleri ele alındı.

Japon Büyükelçi Suzuki
Kazuhiro ile Hisarcıklıoğlu 
bir araya geldi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve 
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli 

Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ICC Genel 
Sekreteri John Denton ile ICC Orta Asya İnisiyatifi 
toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, TOBB, ICC Türkiye ve Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak bölge ekonomisine 
katkıda bulunmak üzere ICC ile iş birliği alanları 
değerlendirildi.
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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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Dijitalleşme adımlarının son iki yılda geçirdiği hızlı dönüşüm artık veri madenlerinin de 
mümkün olan en yüksek hızda işlenip, akla yatkın en uygun senaryoların bir an önce türetilmesi 

gerçeğini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla durumun karmaşıklığı karşısında yeni nesil 
bilgisayarlara ihtiyaç var. İşte bu noktada devreye giren kuantum bilgisayarları 

Güven Bilge çizgileriyle sizler için derledi.

KarikanomiÇizgilerle Hayat

KUANTUM 
KUANTUM 

BİLGİSAYAR 
BİLGİSAYAR 

NEDİR?NEDİR?
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Enflasyon: 
Kırmız ringa balığı

Şu anki “enflasyon 
tartışmasının” ne 

olduğunu kabul 
etmeliyiz: Biden 

yönetiminin, 
Amerika'nın en 

temel sorunlarından 
bazılarıyla yüzleşme 

çabalarına engel 
olmak isteyenler 

tarafından ortaya 
atılan kırmızı bir ringa 

balığı. Başarı, daha 
fazla kamu harcaması 

gerektirecektir. 
ABD, nihayet korku 

tellallığına yenik 
düşmeyecek bir 

ekonomik liderliğe 
sahip olduğu için 

şanslı.

A BD ve Avrupa'da enflasyon oranındaki hafif artışlar, finansal piyasalardaki endi-
şeleri tetikledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, toplamda 8 trilyon dolarlık 
kurtarma paketi ve alt yapıya yatırım yapmak, istihdam yaratmak ve Amerikan 
ailelerini desteklemek için ek harcama planları ile ekonomiyi aşırı ısıtma riskini 

aldı mı? Hâlâ karşı karşıya olduğumuz derin belirsizlik göz önüne alındığında, bu tür en-
dişeler erken. 

Orantısız derecede dik bir hizmet sektörü durgunluğu, eşitsizlikte benzeri görülmemiş 
artışlar ve yükselen tasarruf oranlarını içeren pandemi kaynaklı bir gerileme hiç yaşama-
mıştık daha önce. COVID-19'un küresel olarak, gelişmiş ekonomilerde kontrol altına alınıp 
alınmayacağını veya ne zaman kontrol altına alınacağını bile kimse bilmiyor. Riskleri tar-
tarken, tüm olasılıkları da planlamalıyız. Bana göre Biden yönetimi, çok az şey yapmanın 
risklerinin, çok fazla yapmanın risklerinden daha ağır bastığını doğru bir şekilde belirlemiştir.

Karmaşık entegre küresel ekonomide girdileri koordine etmek zor bir görev
Mevcut enflasyonist baskının çoğu, geçici olarak kapatılan bir ekonomiyi yeniden baş-

latırken kaçınılmaz olan kısa vadeli arz yönlü darboğazlardan kaynaklanmaktadır. Arabalar 
veya yarı iletkenler yapmak için küresel kapasiteden yoksun değiliz. Ancak tüm yeni arabalar 
yarı iletken kullandığında ve arabalara olan talep (pandemi sırasında olduğu gibi) belirsizliğe 
saplandığında, yarı iletken üretimi azalacak. Daha geniş anlamda, karmaşık entegre bir kü-
resel ekonomi genelinde tüm üretim girdilerini koordine etmek, işler çok iyi gittiği ve çoğu 
ayarlamanın “marjda” olduğu için genellikle hafife aldığımız son derece zor bir görevdir.

Genel kapasite fazlası enflasyonist bir ivme yaratacak
Artık normal süreç kesintiye uğradığına göre, hıçkırıklar olacak ve bunlar, şu veya bu 

ürün için fiyat artışlarına dönüşecek. Ancak, özellikle dünya genelindeki genel kapasite 
fazlası göz önüne alındığında, bu hareketlerin enflasyon beklentilerini artıracağına ve 
dolayısıyla enflasyonist bir ivme yaratacağına inanmamak için hiçbir neden yok. Şu anda 
aşırı talepten kaynaklanan enflasyon konusunda uyarıda bulunanlardan bazılarının, yeter-
siz toplam talepten (sıfır faiz oranında bile) doğan “seküler durgunluk”tan ne kadar yakın 
zamanda bahsettiğini hatırlamakta fayda var.

Eşitsizliklerin bitmesi için sıkı bir iş gücü piyasası şart
Pandemi tarafından maruz bırakılan ve şiddetlenen uzun süredir devam eden, derin 

eşitsizliklerin olduğu bir ülkede, sıkı bir iş gücü piyasası tam da doktorun emrettiği şeydir. 

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
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Önemli bir enflasyonun geri dönüşüne işaret etmek şöyle dursun, geçici fiyat 
artışları ekonomik kapanışın ardından toparlanmada beklenebilecek şeylerdir. 

Bu seyyar satıcı enflasyon korkularına, ister kendi gündemlerinin peşinden koşsun, 
ister aceleye gelsin, aldırış edilmemelidir.

Emek talebi güçlü olduğunda, en alttaki ücretler yükselir ve mar-
jinal gruplar iş gücü piyasasına girer. İstihdamın, kriz öncesi sevi-
yesinin belirgin şekilde altında kalmasına rağmen, iş gücü sıkıntısı 
raporları göz önüne alındığında, mevcut ABD iş gücü piyasasının 
tam olarak sıkı olup olmadığı elbette bir tartışma konusudur.

Muhafazakarlar, durumu aşırı cömert işsizlik sigortası yardım-
larına bağlıyor. Ancak ABD eyaletlerinde iş gücü arzını karşılaştıran 
ekonometrik araştırmalar, bu tür iş gücü caydırıcı etkilerin sınırlı 
olduğunu öne sürüyor. Ve her halükarda, virüsün küresel eko-
nomik etkileri oylanacak olsa da, genişletilmiş işsizlik yardımları 
sonbaharda sona erecek.

Mali yardım fonları biterse 
toplam talep ne olacak?

Enflasyon konusunda paniğe kapılmak yerine, mali yardım 
paketlerinin sağladığı fonlar kuruduğunda toplam talebe ne ola-
cağı konusunda endişelenmeliyiz. Gelir ve servet dağılımının en 
altında kalanların çoğu, tahliyeye karşı geçici korumalar nedeniyle 
bazı durumlarda bir yıldan fazla kira borçları da dahil olmak üzere 
büyük borçlar biriktirmiştir. Borçlu hanelerin azalan harcamalarının 
çoğu, pandemi sırasında birikim yapmış olan tepedekiler tarafın-
dan dengelenmesi pek olası değil. 

Dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcamaların son 16 ayda 
güçlü kaldığı göz önüne alındığında, hali vakti yerinde olanların ek 
tasarruflarını diğer beklenmedik olaylar gibi uzun yıllar boyunca 
yavaş yavaş yatırılacak veya harcanacak bir şey olarak değerlen-
direcekleri görülüyor. Yeni kamu harcamaları olmadığı sürece, 
ekonomi bir kez daha yetersiz toplam talepten zarar görebilir.

Düşük değil normal faiz 
oranları kurtarıcı olabilir

Enflasyonist baskılar gerçekten endişe verici hale gelse bile, 
talebi azaltmak için araçlarımız var (ve bunları kullanmak aslında 
ekonominin uzun vadeli beklentilerini güçlendirecektir). Başlangıç 
olarak, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranı politikası var. Son on yıllık 
artış ve sıfıra yakın faiz oranları ekonomik olarak sağlıklı olmadı. 
Sermayenin kıtlık değeri sıfır değildi. Düşük faiz oranları, aşırı dü-
şük riskli primlere yol açan bir getiri arayışını tetikleyerek sermaye 
piyasalarını bozmaya başladı. Daha normal faiz oranlarına dönmek 
daha mantıklı olabilir (ancak bu süper düşük faiz oranları çağından 
birincil yararlananlar olan zenginler farklı olabilir).

Enflasyonla mücadele içgüdüsü, 
merkez bankacılarının DNA'sında saklı

Emin olmak için, bazı yorumcular FED'in risk dengesi değer-
lendirmesine bakarak, gerektiğinde hareket etmeyeceğinden 
endişe ediyor. Ancak FED'in açıklamalarının yerinde olduğunu 
düşünüyorum. Nerde ve ne zaman olursa olsun, pozisyonunun 
değişeceğine inanıyorum. Enflasyonla mücadele içgüdüsü, 
merkez bankacılarının DNA'sında saklı. Şu anda ekonominin karşı 
karşıya olduğu temel sorun olarak enflasyonu görmüyorlarsa, siz 
de görmemelisiniz.

Orantılı vergilendirmeye ihtiyaç var
Enflasyonla mücadelede ikinci araç ise vergi zamlarıdır. Eko-

nominin uzun vadede sağlıklı olması, ödenmesi gerekenden çok 
daha fazla kamu yatırımı gerektirir. ABD’nin GSYİH oranı, özellikle 
Amerika'nın devasa eşitsizlikleri göz önüne alındığında, çok düşük. 
İklim kriziyle başa çıkmak için daha fazla çevre vergisinden bah-
setmeye gerek yok, daha fazla artan orantılı vergilendirmeye acil 
ihtiyaç var. Bununla birlikte, ekonomi istikrarsız bir durumdayken 
yeni vergileri yürürlüğe koymakta tereddüt etmek, tamamen 
anlaşılabilir bir durumdur.

Sonuç olarak şu anki enflasyon tartışmasının ne olduğunu 
kabul etmeliyiz: Biden yönetiminin Amerika'nın en temel sorun-
larından bazılarıyla yüzleşme çabalarını engellemek isteyenler 
tarafından ortaya atılan kırmızı bir ringa balığı var. Başarı daha fazla 
kamu harcaması gerektirecektir. ABD nihayet korku tellallığına 
yenik düşmeyecek bir ekonomik liderliğe sahip olduğu için şanslı.
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İklim yolsuzluğuna ve cezasız 
kalmaya tolerans gösterilemez

Birçok G20 hükümeti, 
iklim krizine karşı 

harekete geçmeye hazır 
ve geride kalanlara 

seslenmeli. ABD, 
Amerika'nın başarısız 

tepkisinin dünyanın geri 
kalanı için dayanılmaz 

olduğu konusunda 
uyarılmalı. Aynı mesaj 
Avustralya, Hindistan 

ve Suudi Arabistan'a 
da iletilmeli. Yanan 

bir dünyada iklim 
yolsuzluğuna ve cezasız 

kalmaya tolerans 
gösterilemez.

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.

F ilozof Immanel Kant'ın ünlü bir sözü vardır: “Sonu dileyen aynı zamanda onu ister. Onun 
kontrolünde olan araçlar, onun için vazgeçilmezdir.” Basitçe söylemek gerekirse, bir hedef 
belirlediğimizde, bunu başarmak için gereken adımları atmalıyız. Bu, hükümetlerimiz için 
temel bir özdeyiş ve G20 liderlerine iklim kriziyle yüzleşmek için Ekim sonunda Roma'da 

bir araya geldiklerinde rehberlik etmelidir. Çünkü merkezinde iyiliğin yer aldığı bir eyleme gerçekten 
odaklanmışsak, bu uğurda çıkarcı bir anlayışın hevesine kapılmak ahlaktan uzaklaşmak anlamına 
geliyor. Dolayısıyla G20 liderleri kendine şu soruyu sormalılar, “Biz hangi sonu diliyoruz? Yanan bir 
dünyanın sonu mu? Yoksa limitlerine yeniden ulaşan nefes alabilin bir dünya mı?” Her ne kadar sonu 
dilemek süper güçlerin kontrolünde olsa da dünyanın geri kalanının vicdanı yükünü omuzlanmak 
paraya dayalı işleyen vicdanlara dahi “DUR!” diyecek nitelikte.

Dünyanın hedefi, küresel ısınmayı 1.5 santigrat derecesinde tutmak
Dünya, Paris İklim Anlaşması’nda bir hedef belirledi: Küresel ısınmayı, sanayi öncesi seviyelerin 1.5 

santigrat derecesinde tutmak. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, bu geçerli hedefin nedenlerini 
1.5 santigrat derecenin üzerine çıkmak, potansiyel olarak birkaç metrelik deniz seviyesi yükselmesi, 
kritik ekosistemlerin çökmesi ve permafrostun (donmuş toprak) çözülmesinden dolayı metan salımı, 
muhtemelen küresel ısınmayı tetikleyerek gezegendeki yaşamı tehlikeye atacak ifadeleriyle gayet net 
bir şekilde anlattı. Fakat mevcut gelişmeler bize şimdilik bu hedefin çok uzağında yer aldığımızı gös-
teriyor. Bu yazıyı kaleme aldığımı tarihteki gerçekleşmelere göre yaşamı sürdürmeye devam edersek; 
küresel ısınma 2.7 santigrat derecede gerçekleşecek. Dolayısıyla araç ve gereçlerimizi artık karbondan 
arındıracak metotları gündemimize hızla almalıyız.  

Yenilenebilir enerji ve yeşil yakıtlara geçerek karbondan arınmalıyız
Bu yılın başlarında, İEA (Uluslararası Enerji Ajansı), 1.5 santigrat derece hedefine ulaşmak için tekno-

lojik yolu gösterdi. 21. yüzyılın ortasına kadar dünyanın enerji sistemini, karbondan arındırmalıyız. Bu; 
enerji üretimi, ulaşım, binalar ve endüstride fosil yakıtlardan, yenilenebilir enerjiye ve yeşil yakıtlara geçiş 
yaparak mümkündür. Bunun ötesinde, ormansızlaşmayı durdurmamız ve büyük ölçekte bozulmuş 
arazileri eski haline getirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, hükümetler üzerine düşeni yapmakta sefil 
bir şekilde başarısız oluyorlar. Greta Thunberg'in taklit edilemez sözleriyle, “Bla, blah, blah'ın ötesine 
geçmeleri gerekiyor.” Karbonsuzlaştırma araçlarına sahip olmaları şart.

Enerji sistemleri ve arazi kullanımlarıyla ilgili yatırımlar ve politikalar planlamalı
İlk olarak, hükümetlerin enerji sistemini ve arazi kullanımı değişikliklerini yüzyılın ortalarına kadar 

planlamaları gerekiyor. 2050'ye sadece 28 yıl kala, enerji sistemlerinin ve arazi kullanım uygulamaları-

Prof. Jeffrey 
D. Sachs



73EKONOMİK 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 grubunun Roma'daki yaklaşan toplantısında, birçok üye hükümet, iklim 
değişikliğini ele almak adına daha iddialı eylemler için baskı yapacak. Ancak bu 

hükümetler, Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayarak, iklim konusunda geride 
kalanları çağırmaya da hazırlıklı olmalıdır.

nın kapsamlı bir şekilde elden geçirilmesi ihtiyacıyla karşı karşıya kalan 
hükümetler, gerekli kamu yatırımlarını ve politikalarını planlamalıdır. Ve 
bu planları kamuoyunun incelemesine, tartışmasına ve revizyonuna 
tabi tutarak kabul ve destek kazanmaları gerekir. Bunlar, hükümetler 
tarafından düzenlenmelidir. IEA'nın raporunda açıkça belirttiği gibi, yeni 
fosil yakıt yatırımlarına gerek yoktur. Yeterince kanıtlanmış fosil yakıt 
rezervimiz var. Hiçbir ülke, fosil yakıtların yeni keşfini ve geliştirilmesini 
sona erdirme hakkına sahip olmamalıdır.

Zengin ülkeler, fakir ülkelerdeki
gerekli yatırımları finanse etmeli

Sonrasında, hükümetler, ulusal ve bölgesel yenilenebilir enerji 
elektrik şebekeleri (örneğin, Avrupa Birliği, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz 
ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan) gibi sıfır karbonlu altyapının yanı 
sıra elektrifikasyonu ölçekli olarak finanse etmelidir. (Ulaşım ve binalar) 
Zengin ülke hükümetleri, daha fakir ülkelerin gerekli yatırımları yapma 
çabalarını finanse etmeye yardımcı olmalıdır. Zengin ülkeler, uzun za-
mandır bunu yapacaklarına söz verdiler, ancak ilk kez 2009'da taahhüt 
ettikleri, yılda 100 milyar doları (dünya üretiminin yalnızca yüzde 0.1'ini) 
harekete geçirdiler.

ABD’nin enerji suiistimali yüzünden
büyük iklim felaketleri yaşıyoruz

Gelişmiş ülkeler, halihazırda yarattıkları ve gelecekte yoğunla-
şacak olan iklim zararlarını, gelişmekte olan dünyayı tazmin ederek 
telafi etmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, küresel nüfusun yüzde 
5'inden daha azına sahip olmasına rağmen, 1751 yılına dayanan 
karbondioksit emisyonlarının yüzde 25'ini dünyaya yaymıştır. Dün-
yanın her yerindeki ülkeler, ABD'nin enerji suistimalinin bir sonucu 

olarak büyük iklim felaketleri yaşıyor. 
Yine de ABD ve diğer büyük tarihsel yayıcılar, neden oldukları za-

rarları tazmin etmek için hiçbir şey teklif etmediler. Kendi ülkelerinde 
ve küresel ölçekte, fosil yakıt kullanımının yoğunluğundan sorumlu 
olan dünyanın zenginleri, iklim değişikliğinin maliyetlerinden paylarına 
düşen adil payı ödemelidir. Yine de, Pandora Belgeleri’nde ve vergiden 
kaçınmayla ilgili bir ProPublica raporunda bir kez daha gösterildiği gibi, 
genel olarak en zengin insanlar adil vergilendirmeden kaçarlar.

Birçok hükümet, net sıfır emisyon 
kararı aldı ancak sonuca da bakmalı

Bazı iyi haberler var. Birçok hükümet, doğru yönde bazı adımlar 
atıyor. AB, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etme sözü veren Av-
rupa Yeşil Anlaşması ile lider durumda. Japonya ve Güney Kore de 2050 
yılına kadar net sıfıra ulaşma sözü verdi ve Başkan Joe Biden, ABD'yi de 
ikna etmeye çalışıyor. Çin, Endonezya ve Rusya, cesaret verici, ancak 
hızlandırılabilecek ve hızlandırılması gereken 2060 yılına kadar net 
sıfır hedefi belirledi. Yine de Avustralya, Hindistan ve Suudi Arabistan 
gibi büyük yayıcılar böyle bir taahhütte bulunmadı ve ABD, Biden'ın 
çabalarına rağmen iklim değişikliğiyle mücadelede başka büyük bir 
siyasi başarısızlığın işaretleri gösterdi. ABD Senatosu, 1992'de BM İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni onayladığından beri, Paris İklim An-
laşması’nı uygulamak için herhangi bir eylemde bulunmadı. Dünyayı 
tehdit eden eylemsizliğin bu sicili artık devam edecek gibi görünüyor. 

Biden yönetiminin hayasızlığı 
ve ABD’nin bariz yolsuzlukları

ABD Senatosu, Biden'ın en önemli iklim politikalarının, imza bütçe 
yasasını çıkarmakla meşguldü. Tüm Cumhuriyetçi Senatörler ve Batı 
Virginia, Joe Manchin liderliğindeki Demokratlar, Biden’ın  ABD enerji 
sektörünü karbonsuzlaştırmak için “temiz enerji” planına karşı çıktı. 
Amerikan yolsuzluğunun dikkat çekici yanı, bunun ne kadar bariz ol-
duğudur. Petrol ve gaz endüstrisi, 2020 seçimlerine 140.7 milyon dolar 
(yüzde 84'ünü Cumhuriyetçilere bağışladı) ve geçen yıl lobi faaliyetle-
rine 112 milyon dolar harcadı. Bir ExxonMobil lobicisinin, Manchin'in 
Kongre'de endüstrinin “kral yapıcısı” olduğunu söylediği kaydedildi. 
Biden'ın iktidardaki tutumu o kadar zayıf ve ABD Kongresi'nin yoz-
laşması o kadar sağlam ki Başkan kendi partisinden Büyük Petrol'e 
olan bağlılığından utanması ve alay edilmesi gereken küçük bir eyalet 
senatörüyle yüzleşemez bile.
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İş dünyası “bin yıllık fırsatı” sorgulamalı
Kitap ve rapor okuma 

eğiliminin azaldığı, dikkat 
süresinin dört dakikalara 

indiği bir acelecilik 
çağında yaşıyoruz. 

Büyük kitlelerin, 
kalkınma hikayelerimizi 

paylaşmasının da 
zorlukların olduğunu 

düşünüyorsak, o 
zaman  seçkin insanları 

bünyesinde toplayan; 
bilgi, uzmanlık ve derinlik 

üreten  enstitüleri işler 
hale getirerek “rasyonel 

otorite merkezleri” 
oluşturmalıyız ki, 

bin yılın fırsatlarını 
değerlendirebilelim.

S on yıllarda yapılan araştırmalar, en etkin liderlerin bile doğrudan ilişki kurabilecekleri ve iletişim-etkileşim 
içinde olabilecekleri insan sayısının 150 kişiyle sınırlı olduğunu kanıtlıyor. Binlerce kişiyi bir köprünün, pira-
midin, sarayın, kulenin yapımında, bir fabrikanın üretim süreçlerinde çalıştırabilmeniz, kitlelerin enerjilerini 
odaklayabilmeniz için bir “efsane” yaratmanız, çekiciliği olan bir “hikayenin” peşinde onları sürüklemeniz 

gerekiyor. İletişim olanaklarının artması, kanalların çeşitlenmesi, insanları güdüleyen değişkenlere erişebilmenin ko-
laylaşması yeni “etkileme alanları” yaratıyor, ama bir  “efsanenin çekiciliği” bugün de önemini yitirmiş değil.

Yeni üretim, tüketim ve bölüşüm kültürü fırsatını iyi değerlendiremedik
Birikimlerimin beni ulaştırdığı temel varsayımı çok sık yazıyorum: Bu ülke Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönem-

leri’nin tümü göz önüne alındığında ilk kez  “bin yılın fırsatı” ile yüzleşmiştir. Üretim, ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki 
köklü değişme, gelişmiş ülkelerin üzerinde yükseldikleri  sistemlerin işlerliğini azaltmış, yapılanma  koşullarını değiştirmiş, 
süreç işleyişlerinde altüst oluşlara neden olmuş, yeni bir üretim, tüketim ve bölüşüm kültürü yaratılmasını, gündemin ilk 
sıralarına taşımıştır. Bu olağanüstü  kırılma, gelişmekte olan toplumlar için az rastlanır fırsat  kapıları açmıştır ve açmayı 
da sürdürmektedir. Ülkemizin önüne serilen “bin yıllık fırsatın” iyi değerlendiremediğini düşünüyorum. Önümüze serilen 
fırsatı gerektiği gibi değerlendirmemizi engelleyen etkenlerini birkaçını iş dünyamızın insanlarıyla  paylaşmak istiyorum.

Devlet algımız geliştirici mi?
Sorgulanması ve tartışılması gereken temel kavrayışlardan biri “devlet algımız” olmalı. Biz devleti sonsuz olanakları 

bulunan, istediği her şeyi yapacak kaynaklara sahip olan bir varlık gibi algılıyoruz. Devletin yasamasıyla, yürütmesiyle 
ve yargısıyla bir kurumlar bütünü olduğunu, kurumların etkin işleyişinin, devletin zenginliğini ya da yoksulluğunu 
belirlediğini çok küçük bir azınlığımız kavrıyor. Devlet algımızın “üretim örgütlenmesi odaklı” değil de, “duygu odaklı” 
soyutlama üzerine kurulması; kitlelerimizi, devleti ve onu yönetenleri, isterlerse her türlü sorunu bir anda çözebilecek 
güçte oldukları algısına taşıyor. Söz konusu algı, toplumun büyük çoğunluğunu, sistemi sorgulama yerine kişi odaklı 
güvene dayalı bir güven anlayışına taşıyor.

Ortak pastayı büyüterek kendi payımızı artırmayı önemsemeliyiz
Uygulamalar başarısız sonuçlanınca da yöneticileri suçlama kolaycılığı öne çıkıyor. “Beyin takımı” ve “karizmatik lider” 

üzerine kurulu saf hayaller Furuğ’un dediği gibi kendi saflıklarının doruklarından düşerek ölüyor. Bu kolaycı yol, ekosiste-
min simbiyotik ve asalak unsurlarını sorgulama yerine, iktidar ya da muhalefeti suçlama kolaycılığını öne çıkarıyor. Ana 
düşünceden, gündemden yoksun tartışmalar, toplumumuzun enerjisini tüketiyor. Akıl  gözümüz öylesine gölgeleniyor 
ki, dünya genelinde olup bitenleri yeterince  okuyamıyoruz.  Çağımızın büyük dönüşümlerini değerlendiren ilginç bir 
örnek olan Çin toplumunun, her alanda  ulaştığı başarıları  bizim de gösterebilmemiz için devlet algımızın yarattığı 
boşlukları açık yürekle sorgulayamıyoruz. Oysa sorgulama yaparken, zihni modelimizin temel varsayımı şöyle olmalı: 
Yoksul yurttaşların zengin devleti olmaz. Petrol gibi yeraltı kaynaklarına dayalı kağıttan kaplan devletler olsa da etkili 
olamıyorlar.  Yurttaşlarımız ortak pastayı büyüterek kendi paylarını büyütmeyi önemsemeli, mevcut pastadan pay 
kapma yol ve yöntemlerinin ahlaki olmadığını kavramalı.

rustu.bozkurt@dunya.com

Rüştü Bozkurt
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Bir fikrin kalitesini artırmak, kaliteli fikri bir projeye dönüştürmek, projeleri doğru bir 
strateji çerçevesinde konumlandırmak, doğru yerde ve doğru zamanda uygulamaları 
gerçekleştirmek gibi yaşamı çeşitlendirecek ve kolaylaştıracak işler, her zaman ve her 

yerde kritik çoğunluğa erişmeyi gerektirir. Azınlıklar ne denli yetenekli ve güçlü olursa 
olsunlar, kitle desteğini arkalarına almadıkça başarı olma şansları düşüktür. Bütün insanlığın 
yaşamında, “anlama” ve “anlatmanın”, gelişmenin her aşamasında önemli olmasının nedeni, 

kitle desteğini arkalarına alma ihtiyacıdır.

Teşvik sistemleri denetlenmeli ki kaynaklar amaç dışı kullanılmasın
Devletin kaynaklarını zorlayarak sağladığı teşvikleri de sağlam bir bakış 

açısına dayandırmalıyız. Teşvikler, öncelikle toplumun var olmasını, varlığını 
korumasını ve kendini geliştirmesini gerektiren işlere verilmelidir. Salgın son-
rası gıda güveni yaratmak için hububat, baklagiller, patates, soğan ve yağlı 
tohumlara verilen teşvikler, bir toplumun ayakta kalmasının gerekli şartı olarak 
değerlendirililiyor. Söz konusu ürünlerde, arz yeterliliği sağlanması odaklı dü-
zenlenmeler öne çıkıyor. Eğer rakip ülkelerde açık ya da gizli desteklerle haksız 
rekabet yaratan uygulamalar varsa, söz konusu beş temel üretim alanında, 
rekabette şans eşitliği yaratan destekler sağlanıyor. Gerekli  özen gösterilmez, 
teşvik sistemleri  kolay servet ve sermaye edinmenin araçları haline gelirse, 
eşitsizlikleri artırıyor. 

Her zaman belirtiğimiz, hazine arazisi tahsis edilerek kurulan OSB’lerin  özel 
mülkiyete dayalı yapılandırılması, bugün bazı OSB’lerde olduğu gibi  metre karesi 
bin dolara el değiştiren rantlara konu olabiliyor. Ülkemizde bugün çok sayıda  
“İhtisas OSB’leri” ihtiyacı var. Bu OSB’ler, üretim mülkiyeti odaklı tahsis edilir, yatırım-
cının kaynaklarını taşa, toprağa bağlaması yerine işletme sermayesi  ve geliştirme 
yatırımları için kullanılırsa  üreten toplum olma özelliğimiz hızla gelişir. Teşvik sis-
temleri, yatırım fizibilitelerinde belirtilen değerler ile uygulama sonuçlarını mutlaka 
gözetlemeli ve denetlemelidir ki, kaynaklar amaç dışı alanlara harcanmasın.

Üretimin nicelik ve niteliğini artırmak için 
ödünsüz gözetim ve denetim yapılmalı

Teşvik sistemlerinin temel bakış açısı, yapılandırılması, geribildirimlerle gözet-
lenmesi ve denetlenmesi eksik olunca, aktarılan kaynakların verimi düşük kalmakta-
dır. Sahada yaptığımız gözlemler, değişik kanallarla yatırımcıya aktarılan kaynakların, 
amaç dışı kullanılmasından kurumsallaşmış işyerleri yöneticilerinin yaygın biçimde 
yakındıklarını göstermektedir. Proje odaklı teşvik sistemine geçilemediği, daha 
da önemlisi geribildirimlerle taahhüt edilenle uygulamaya taşınan sonuçların, 
ödünsüz gözetim ve denetiminin yapılamadığı bir işleyişte, teşviklerle sağlanan 
kaynaklar, üretimin nicelik ve niteliklerini gerektirdiği gibi artırmıyor. Ayrıca, ül-
kemizde ticarette eşdeğerlilik ilkesi ne yazık ki, kalkınma fırsatları döneminde de 
hayata gerektiği gibi yansıtılamıyor. Rekabet edebilir ölçek yaratan, kurumsallaşan 
firmalar yarı legal ve yarı formel uygulamalardan kaçınırken, kayıt dışı uygulama 
yapan rakiplerin yarattığı haksız rekabet nitelikli büyüme hızını  kesiyor. 

Haksız rekabetin, eşitsizliği artırdığı içselleştirilmeli ve engellenmeli
Serbest ve adil piyasa koşullarının en büyük düşmanı kuralsızlık, üretimin 

gelişmesini alabildiğine engelliyor. Eşdeğerlilik ilkesi, modern ticaretin ve güvenin 
temelidir. Proje odaklı teşvik sistemi,  kaynak tahsisi kadar kaynakların harcanma 

biçimini gözetme ve denetleme mekanizmalarını işleterek eşdeğerlilik ilkesini 
hayata taşıyabilse, bin yılın fırsatlarını yakalayabilecek ülkelerden biriyiz. Serbest 
piyasa, kanunları eleştiri hakkımız vardır ama bu kurallara uymama hakkımız yoktur 
ilkesini içselleştirmeyi gerektirir. 

Ülkemizde işin ehli olup olmadığına bakılmasızın verilen ruhsatlar ve izinler 
de bin yıllık fırsatı kaçırmamızın nedenlerinden bir diğeri. Bu açıdan baktığımızda, 
ülkede emredici olmasa bile planların olmaması, uzun dönemli gelişme belge-
lerinin yetersizliği, uygulamaların gerektiği gibi izlenmemesi, gözlenmemesi ve 
denetlenmemesi de ekonomik büyümenin önünü tıkıyor. Yasaların uygulanması, 
mesleki yeterlilik aranması, yatırım projelerinin bütün aşamalarının kesintisiz bi-
çimde etken ve edilgen kontrolden geçirilmesi atılması gereken adımlar. Özellikle 
günümüzde, süreçlerin uçtan uca kontrolü artık teknolojinin kolaylıkla yaptığı bir 
uygulamadır. Yasadan kaçırmanın yarattığı haksız rekabetin, eşitsizlik yarattığı ve 
adaletsiz olduğu konusu yaygın biçimde içselleştirilmeli, önü kesilmedir ki, bin 
yıllın fırsatını yakalayabilelim.

Yeni yatırım stratejileri toplumsallaştırılmalı
Ülkemizdeki bütün iş yerlerinin yatırım ihtiyacı hızla artmaktadır. Bir yanda, or-

ta-düşük teknolojilerden, orta-ileri teknolojilere geçiş yaparak yüksek katma değerli 
ürün aşamasına geçmemiz gerekiyor. Dijital teknolojinin üretim sisteminin en ince 
kılcal damarlarına hızla sızmış olması nedeniyle dijital uyum yatırımları gündemde. 
Şimdi gündemimize, yeşil uyum yatırımları yerleşiyor. Söz konusu üç alanda yapıla-
cak yatırımlar iş süreçlerini köklü biçimde değiştirdiği için işgücü profillerini uyumlu 
hale getiremezseniz kaynak israfı kaçınılmaz hale geliyor. Bir başka yatırım ihtiyacı  
da ileri düzeyde yetişmiş iş gücü ihtiyacı. Ekonominin sorumlusu bütün aktörlerinin, 
ülkemizin önceliklerine göre yeni yatırım stratejisini toplumsallaştırması, bin yıllık 
fırsatı yakalamanın önünü açacaktır.

Rasyonel otorite merkezleri oluşturmalıyız
Kitap ve rapor okuma eğiliminin azaldığı, dikkat süresinin dört dakikalara indiği 

bir acelecilik çağında yaşıyoruz. Büyük kitlelerin, kalkınma hikayelerimizi paylaşma-
sının da zorlukların olduğunu düşünüyorsak, o zaman  seçkin insanları bünyesinde 
toplayan; bilgi, uzmanlık ve derinlik üreten  enstitüleri işler hale getirerek “rasyonel 
otorite merkezleri” oluşturmalıyız ki, bin yılın fırsatlarını değerlendirebilelim. Bu 
satırları okuyan herkese, her zaman yaptığım çağrıyı anımsatmak istiyorum: Burada 
yazılanların virgülü  bile tartışmaya açıktır. Benim doğrularım, sizin beni ikna ettiği-
niz noktaya kadar geçerlidir. Gelin, burada anlatılanların eksiklerini tamamlayalım, 
yanlışlarını düzeltelim, yeni boyutlar ekleyelim, çeşitlendirelim ve zenginleştirelim 
ki bin yılın fırsatları elimizin menzili altına girsin. Bunu yapmazsak, büyük fırsatı 
kaçırırız; suçu başkalarına atarak kendimizi kandırmanın tuzaklarına yakalanırız.
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K amu döviz cinsi borçları son üç 
yılda yaklaşık yüzde 50’ye yakın 
artmış durumda. Kurdaki her 
hareketlenme doğrudan kamu 

borcunu artırıyor. Kamu gelirleri Türk Li-
rası olduğu için borç katlanıyor, bunun 
sonucunda vatandaş ve asgari ücretli daha 
fazla vergi yükü ile karşı karşıya kalıyor. Ülke 
olarak tasarruflarımız, düşük yatırım yapa-
bilmek için yabancı kaynağa ihtiyaç var. 
Bu kaynak da dışarıdan temin edildiği için 
döviz bulmamız gerekiyor.

Reel sektör, 530 milyar TL 
döviz borcunu ödemek için 
daha fazla kazanmak zorunda

Reel sektörün toplam dış borç stoku 
yaklaşık 175 milyar dolar. Dolar kurundaki 
1 kuruşluk artış, Türk Lirası cinsinden reel 
sektöre 1.75 milyar TL ek bir maliyet getiri-
yor. 10 kuruşluk kur artışı nerdeyse 2 Körfez 
geçiş köprüsü maliyeti yapıyor. Yılbaşından 
bugüne reel sektör 530 milyar TL döviz 
borcunu ödemek için daha fazla kazan-
mak zorunda. Aynı zamanda kamunun da 
146.5 milyar dolar tutarında ciddi miktarda 
döviz borcu var. Yılbaşından bugüne kur 
artışı kaynaklı yaklaşık 310 milyar TL’lik borç 
artışı söz konusu. Kur artışları sadece borç 
stokunu etkilemiyor. Çünkü üretilen her 
ürünün pazarlara taşınması muhafaza edil-
mesi gerekiyor. Bunun için de enerji lazım. 
Dolarla enerji ithalatı kısaca her ürüne fiyat 
artışı olarak yansıyor. Bu bilgileri alt alta koy-
duğumuzda attığımız her adımı düşünmek 
zorundayız. 

Özcan KADIOĞLU ozcankadioglu@hotmail.com 
Dünya Gazetesi Yazarı

Son ayların kuşkusuz en 
önemli konusu doların 
değer artışı. Herkesin merak 
ettiği en önemli konu 
acaba artış devam edecek 
mi, belirsizlik sürecek mi? 
Herkesin kendine göre 
bir hesabı yani kiminin 
dolar kimisinin de euro 
cinsinden kredi borcu var. 
Bu borç günü geldiğinde 
ödenebilecek mi?

Döviz kurları nereye koşuyor?
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Kur artışı nasıl düşer?
Kur artışları bağırmayla, meydan oku-

mayla, çeşitli söylemlerle düşmüyor. Üre-
terek, ekonomiye güveni artırarak, verimlik 
artışı ve teknoloji gelişimi ile düşüyor. Si-
yasetçilerin konuşması ve son dönemde 
Merkez Bankası Başkanı’nın konuşması, 
yoğun bakımda yatan Türk Lirası’na kalp 
atışlarındaki dalgalanmayı gösteren cihaz-
daki gibi pik yaptırıyor. Tam hasta iyileşti 
derken siyasi bir konuşma veya siyasi bir 
baskı hastanın sağlığını anında bozuyor. 
Yeniden yoğun bakım kapısında bekle-
meye başlıyoruz. Acaba tekrar ne zaman 
düzelecek diye dua ediyoruz. 

Kur artışındaki yükselmeler
ne zaman ve nasıl başladı?

2003 yılındaki ilk yükselme, 2. AK Parti 
Hükümeti’nin yeniden kurulması zamanına 
karşılık geliyor. Herkesin kafasında soru 
işaretleri artıyor, acaba ne olacak sorusuna 
cevap bulmaya çalışılıyor. Bu esnada dolar 
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kuru hemen yükselmeye başlıyor. 2003-
2021 döneminde dolar kurunun ani yük-
selmelerine baktığımızda bize bazı ipuçları 
veriyor. Aşağıda tablodan bu ipuçlarını in-
celeyelim;

122 günlük süre zarfında kurda yüzde 
9.9’luk bir yükselme oluyor.

22004 yapılacak yerel seçimler önce-
sinde yine belirsizlik ortaya çıkıyor ve 
piyasalar tekrar tepki vermeye başlıyor. 
Dolar kurunda yüzde 19’luk artış oluyor. 
Seçim sonuçları AK Parti lehine olunca 
kur geri doğru tekrar dönmeye başlıyor.

32006 yılında ortaya çıkan faili meçhul 
cinayetler, Danıştay saldırısı, Zirve Yayı-
nevi katliamı ülkedeki belirsizliği artırı-
yor. Kurda yüzde 29’luk bir artış oluyor.

42008 yılında ABD’de Mortgate skandalı 
ile başlayan ekonomik kriz tüm dünya-
ya yayılıyor. Buna ilave olarak AK Parti 
kapatma davası doların ateşini tekrar 
yükseltiyor ve Türk Lirası 49 günde yüz-
de 37 değer kaybediyor.

5ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mayıs 
2013 itibariyle faizleri arttırma kararı 
dolar kurunda istikrarlı bir şekilde artışa 
sebep oluyor.

6 7 Haziran 2015    
genel seçimleri.

7 1 Kasım 2015 tekrarlanan   
genel seçimler.

8 22 Eylül’de kredi derecelendirme kuru-
luşu Moody’s’in yatırım yapılabilir sevi-
yeden riskli ülke kategorisine notumu-
zu indirmesi, ABD seçim sonuçlarında 
sürpriz bir şekilde Trump’ın kazanma-
sıyla ivme kazanarak, dolar kurundaki 
başlayan aralıksız yükseliş yaklaşık 75 
gündür devam ediyor.

9 İkinci tabloya baktığımızda ise gelişen 
ekonomiler içinde yılbaşından bugüne 
en yüksek değer kaybı Türk Lirası’nda 
görülüyor.

107 Kasım’da Trump sendromu ile baş-
layan değer kaybında yine Türk Lirası 

en çok değer kaybeden para birimi.

11Eylül ayındaki Moody’s not indiri-
minden sonraki süreçte yine Türk Li-

rası en çok değer kaybeden para birimi.

12Parlamenter sistemden Başkanlık 
sistemine geçişi öngören ancak içeri-

ğinde “Başkan” yerine “Cumhurbaşkanı” 
ifadesi kullanılan anayasa değişiklik tek-
lifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda gö-
rüşmelerin ardından 30 Aralık 2016’da 
kabul edildi.

1316 Nisan 2017 Parlamenter sistem-
den Başkanlık sistemine geçiş refe-

randumun kabul edilmesi.

1417 Nisan 2018 Devlet Bahçeli erken 
seçim yapılması kararı açıklaması.

1518 Nisan 2018 Tayyip Erdoğan 24 
Haziran 2018’de erken seçim kararı 

alması.

1625 Haziran 2018 Erken seçim sonuç-
larının açıklanması.

178 Temmuz 2018 Partili  
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş.

18Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye 
Bakanı olması.

1918 Temmuz 2018 ABD Başkanı Trump, 
Brunson’ın serbest bırakılmasını istedi. 

Amerikan Senatosu, Türkiye'ye uluslara-
rası finans kurumlarınca kredi verilmesi-
ne engel olmak için harekete geçti.
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DOLAR KURUNDA TÜRK LİRASINA KARŞI ANİ YÜKSELMELER 

BAŞLANGIÇ 
TARİHİ

03.03.2003
24.09.2003
05.04.2004
20.07.2004
08.03.2005
04.05.2006
26.02.2007
25.07.2007
02.10.2008
07.01.2009
03.05.2010
09.11.2010
23.09.2016
11.10.2017
12.02.2018
11.06.2018
23.07.2018
30.01.2019
06.08.2019
21.10.2019
27.07.2020
16.02.2021
19.03.2021
02.08.2021
08.09.2021

Toplam 

SÜRE
(GÜN)

22
47
49
63
22
53
9

26
49
61
34
51

127
39

103
7

20
97
21

165
100
20
88
7

Devam Ediyor

1402

BAŞLANGIÇ 
DEĞERİ

1.59
1.35
1.30
1.42
1.26
1.31
1.38
1.24
1.23
1.51
1.51
1.40
2.95
3.39
3.53
4.41
4.66
5.16
5.35
5.61
6.72
6.94
7.28
8.32
8.29

TEPE 
NOKTASI

1.75
1.50
1.55
1.53
1.39
1.70
1.45
1.39
1.70
1.80
1.60
1.56
3.96
3.94
4.76
4,78
6.93
6.25
5.73
7.24
8.44
7.81
8.78
8.65
9,50

DEĞİŞİM 
(%)

9.9
11.1
19.2
7.7

10.3
29.2
5.4

12.3
37.6
18.8
6.0
10
20

16,2
34,8
8,4

48,7
21,1
7,1

29,1
25,6
12,5
20,6
3,96
14,6

443
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2026 Temmuz 2018: Serbest bırakın ya 
da sonuçlarına katlanın.

21ABD Başkanı Trump, Brunson'ın 
uzun süreli tutukluluk hali sebebiyle 

Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygula-
yacak.

221 Ağustos: İki Bakan ABD'nin kara 
listesinde.

2312 Ekim: Brunson'ın ev hapsi ve yurt 
dışı yasağı kaldırıldı. ABD’ye özel 

uçakla gitti.

2431 Mart 2019 yerel seçimler yapıldı. 
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 

belediyeler muhalefet partilerinin ortak 
adayları tarafından kazanıldı.

257 Mayıs 2019 YSK tarafından İstanbul 
Büyükşehir seçim sonuçları usulsüz-

lük yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi. 
23 Haziran 2019 günü tekrarlanmasına 
karar verildi.

2623 Haziran seçim sonuçları sonu-
cunda Ekrem İmamoğlu, 800 bin oy 

farkla tekrar seçildi.

276 Temmuz 2019 Merkez Bankası Baş-
kanı Murat Çetinkaya faizleri yükseltip 

indirmediği için görevden alındı, yerine 
yardımcısı atandı.

28Merkez Bankası rezervlerinin ek-
siye düşmesi ve yaşanan sıkıntılar 

sebebiyle Berat Albayrak Instagram 
üzerinden istifa etti. İstifa bir süre mu-

amma olarak kalsa da sonra kabul edil-
diği açıklandı.

297 Kasım 2020 Merkez Bankası Baş-
kanı Murat Uysal görevden alındı, 

yerine Naci Ağbal atandı.

3010 Kasım 2020 Hazine ve Maliye 
Bakanlığına Lütfi Elvan atandı.

31Kasım ayı sonu itibarı ile piyasalar 
sakinlemeye başladı. Kurlarda ani 

hareketler yerine durulma faiz artışları 
ile gerileme başladı. Merkez Bankası 
Başkanı’nın kararlı tutumu Hazine ve 
Maliye Bakanı’nın piyasalar tarafından 
olumlu karşılanması ile kurlarda yavaş 
yavaş geri gelişler başladı. Bu dönemde 
yabancılar tahvil alımları ve dips alımları 
ile döviz girişi tekrar başladı.

32Bu süreçte sürekli muhalefet Mer-
kez Bankası rezervlerinin eksiye düş-

mesi sık sık gündeme taşındı.128 milyar 
dolar nerede sorgulaması hep ekono-
mi gündeminde yer buldu derken 20 
Mart 2020 günü Resmi Gazetede Naci 
Ağbal’ın görevden alındığı yerine Faiz 
enflasyonun sebebidir. Faiz düşerse 
enflasyonda düşecektir görüşünü sa-
vunan Şahap Kavcıoğlu atandı. Böylece 
yeniden kurlarda ani hareketler ve sıç-
ramalar başladı.

Pandeminin etkisiyle 
uygulanan faiz politikaları

COVID-19 salgının aşı yoluyla tüm ül-
kelerde sınırlamaların kaldırılmaya başlan-
ması, yurt içi-yurt dışı turizm hareketlerinin 
açılması sonucu turizm gelirlerinde ya-
şanan artış ve Merkez Bankası Para Politi-
kaları Kurulundan faiz indirimlerinin ilk 6 

1 ABD DOLARINA KARŞI PARA BİRİMLERİNDEKİ DEĞİŞİM
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toplantıda çıkmaması sonucu kurlarda bir 
miktar gerileme olması ihracatın artması 
sonucu ortalık sakinlemişti. Alman-Türk 
Ticaret Odasında yapmış olduğu sunum 
sırasında bundan böyle TÜFE yerine Çekir-
dek Enflasyon olan C endeksine bakacağız 
söylemi ile kurlarda tekrar hareket başladı 
ve ilk PPK toplantısında faizlerde 100 baz 
puan indirime gidilmesi ardından faizlerin 
indirilmemesini savunan üyelerin görevden 
alınması ardından 200 baz puanlık indirim 
sonucu döviz kurları yeni rekorlar kırarak 
dolar 10 TL’ye yaklaştı, euro 11 TL’yi geçti.

Büyükelçi krizi, dolar 
kuruna nasıl yansıdı?

Birden ne oluyor demeden Büyükelçiler 
krizi patlak verdi. Cumhurbaşkanı tarafın-
dan büyükelçilerin derhal sınır dışı edilmesi 
için talimat verdim söylemi ile döviz kurları 
zirve üstüne zirve yaptı. Büyükelçiler kri-
zinde orta yolun bulunması ile kurlarda bir 
miktar gerileme oldu. Sonuç; Süreyya Ser-
dengeçti ve Durmuş Yılmaz dönemlerinde 
Merkez Bankası bağımsızlığı konusunda 
büyük bir sıkıntı yaşanmadığı, kurul karar-
larının gündeme taşınmadığı kısaca daha 
bağımsız hareket ettiği görülüyor. 2011 
yılından sonra Erdem Başçı döneminde 
bağımsızlık tartışmalarının başladığı görü-
lüyor. Özellikle 2013 yılından itibaren alınan 
kararların sık sık hükümet yöneticileri tara-
fından eleştirildiği ve müdahale edilmeye 
çalışıldığı gözleniyor.

2003-2006 yılları arası 
görece istikrarlı bir dönem

Daha sonra ise Merkez Bankası kararları-
nın artık siyaset arenasında ve meydanlarda 
konuşulmaya tartışılmaya başlandığına şa-
hit oluyoruz. 2003 ile 2006 yılı Süreyya Ser-
dengeçti döneminde kurlara bakıldığında 
1 dolar kurunun 1.5 TL civarında kaldığına 
şahit oluyoruz. Uzun bir aradan sonra enf-
lasyonun tek hanelere düştüğü görülüyor. 
Görece istikrarlı bir dönem olduğu görülü-
yor. Faiz oranları sürekli düşüş eğiliminde 
piyasalarda dolar bolluğu var. Bu dönemde 
kur daha da aşağıya düşmesin diye Merkez 
Bankası dolar alım ihaleleri düzenliyor. Faiz 
oranları aralıksız düşüyordu. 

Rahip Brunson kriziyle 
kurlar, artış rekoru kırdı

2002 yılından 2013 yılı Mayıs ayına kadar 
yapılan 76 toplantının 72’sinde faiz indirim 
kararı alınmış veya değişme olmamış. Sa-
dece 5 kez politika faizi yükseltme kararı 
alınmış. 2013 yılı Mayıs ayında yüzde 4.50 
ile politika faiz oranı dip değerini görmüş. 
Erdem Başçı döneminden sonra siyasi baskı 
ve isteklerin arttığı görülüyor. Bu dönemde 
yaşanan sistem değişikliği ve Rahip Brunson 
krizi ile kurlarda yaşanan rekor artış sonucu 
enflasyon oranı da yükselmeye başlamış. 
Bunun doğal sonucu son 18 yılda yaşanan 
en yüksek TÜFE enflasyonu kayıtlara geçerek 
yüzde 20.3 olmuş ve Ekim ayı Para Politikaları 
Kurulu kararı ile politika faizi rekor seviyeye 

çıkarak yüzde 24 olmuştur. Bu süreç yaklaşık 
bir yıl sürerek ancak 2019 yılı Temmuz ayında 
faizler tekrar düşürülerek yüzde 19.75 sevi-
yesine çekildi. Faiz indirimi Mayıs 2020’ye 
kadar aralıksız indirilerek yüzde 8.25 olmuş, 
Eylül ayında tekrar artırılmak zorunda kalarak 
yüzde 10.25 olmuştur.

Kurumların bağımsızlığı ve 
özerkliği sağlanmadan kur 
artışı engellenemez

Murat Uysal’ın görevden alınıp yerine 
Naci Ağbal’ın atanmasıyla tekrar faiz ar-
tırma süreci başladı. 5 aylık süreçte faizler 
artarak yüzde 19 seviyesine çıktı ve son 
faiz kararından sonra Naci Ağbal görevden 
alındı. Görevden almalar ve yaşanan sıkın-
tıların sonucunda TÜFE Bazlı Reel Efektif Kur 
en dip seviyelerde seyretti. Bu gelişmeler 
sonucunda sadece gelişmiş ülke para bi-
rimlerine karşı Türk Lirası değer kaybet-
miyor, birçok gelişen ülke ekonomilerinin 
para birimlerine karşı da çok fazla değer 
kaybetmeye devam ediyor. Kurumların 
bağımsızlığı ve özerkliği tekrar sağlanma-
dan kur artışları devam edecek. Bunun 
doğal sonucu olarak enflasyonun kontrol 
edilmesi zorlaşacak, tek haneli enflasyon 
hedefine ulaşmak imkânsız hale gelecektir. 
Merkez Bankasının temel görevi olan fiyat 
istikrarı ve yüzde 5 enflasyon hedefi sadece 
tabelada yazılı kalacaktır. Nitekim güncel 
tabloya bakarsak, 1 dolar 9.85 TL’yi görerek 
yine, yeni bir rekor kırdı.
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MİLYON
Dünyada her gece açlık 

çekerek uyumak zorunda 
kalan kişi sayısı 

800

Hem açlık hem 
de iklimle savaşı 
kazanmak demek

GIDA GÜVENCESİNİ SAĞLAMAK

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) 
Ekonomik Araştırmalar Departmanı tarafından Ekonomik Araştırmalar Departmanı tarafından 
‘Gıda Güvencesi: Soframızın Bugünü ve Yarını’ ‘Gıda Güvencesi: Soframızın Bugünü ve Yarını’ 
başlığıyla hazırladığı rapor;  gıda güvencesinin, başlığıyla hazırladığı rapor;  gıda güvencesinin, 
sürdürülebilirliği esas alan politika adımlarıyla sürdürülebilirliği esas alan politika adımlarıyla 
sağlanmasının yalnızca açlıkla savaş konusunda sağlanmasının yalnızca açlıkla savaş konusunda 
değil, iklim krizinin etkileriyle  mücadele, değil, iklim krizinin etkileriyle  mücadele, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, 
su kaynaklarının verimli kullanılması ve su kaynaklarının verimli kullanılması ve 
toprak bozulmasının önlenmesine ilişkin toprak bozulmasının önlenmesine ilişkin 
pek çok kalkınma temasıyla ortak noktasının pek çok kalkınma temasıyla ortak noktasının 
bulunduğunun altını çiziyor. Farklı bir ifadeyle gıda bulunduğunun altını çiziyor. Farklı bir ifadeyle gıda 
güvencesini sağlamak hem açlık hem de değişen güvencesini sağlamak hem açlık hem de değişen 
iklimle savaşı kazanmak anlamına geliyor.iklimle savaşı kazanmak anlamına geliyor.

Hazırlayan: TSKB Ekonomik Araştırmalar Departmanı  

MİLYAR KİŞİ
2025 yılı itibarıyla 

kesin kıtlık altında olan 
bölgelerde yaşayacak nüfus

18
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AZALMA
İklim kriziyle birlikte 

kişi başına düşen 
gıda miktarında olası 

azalma oranı

ARTIŞ
FAO’nun öngörülerine 
göre 2050 yılına kadar 
dünyanın mevcut gıda 

üretiminde artırması 
gereken oran 

ARTIŞ
2050 yılı itibarıyla 

kullanılabilir su 
miktarında ihtiyaç 
duyulan artış oranı  

ORAN
Türkiye’de çekilen su 

miktarının tarımsal 
sulamada kullanılan 

oranı 

ORAN
AB’de çekilen suyun 
tarımsal sulamada 

kullanılma oranı 

ORAN
Gezegenimizde yer alan 
ve çölleşme sonucu yok 

olan toprak oranı

ORAN
Gezegenimizde yer alan 
ve çölleşme sonucu yok 

olan toprak oranı

%4.6

%60

%15 %84.9

%30.9

%33%50
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İ
klim değişikliği ve COVID-19 süre-
ciyle birlikte bozulan tedarik zinci-
rinin de etkisiyle tüm dünyayı artan 
miktarda bir gıda güvensizliği almış 

durumda. Bugün itibarıyla küresel ölçek-
te her gece 800 milyon kişinin karnı aç bir 
şekilde uyumak zorunda kaldığı BM’nin 
Gıda Zirvesi’nde vurgulanan konuların 
başında geliyordu. Buna ilave kimi kıta 
ve ülkelerin sadece nişasta ve şekerle 
beslenmek zorunda kalması durumun 
vahimliğini anlamak açısından çarpıcı 
sonuçların tartışılmasını sağladı. 

FİNANSMANIN ÖNEMİ FAZLA 
İşte bu tartışmaların ışığında finans-

man kuruluşlarının üstlenmesi gereken 
rollere ilişkin analiz irdelemesi yapan 

TSKB Ekonomik Araştırmalar, ‘Gıda Gü-
vencesi: Soframızın Bugünü ve Yarını’ 
başlıklı raporuyla gıda güvencesini sağ-
lamak için kalkınma finansmanı kuruluş-
larının bu alanda sunacağı finansman ile 
Türkiye’nin gıda güvencesi ve bağlantı-
lı Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarında 
daha hızlı gelişme kaydedebileceğine 
dikkat çekiyor. 

Türkiye’nin gıda güvencesinde OECD 
ortalamasının gerisinde bir performans 
sergilediğine dikkat çeken rapor, gıda 
güvencesinin sürdürülebilirliği esas alan 
politika adımlarıyla sağlanabileceğine 
işaret ederek, kalkınma finansmanı ku-
ruluşlarının gıda güvencesini sağlamaya 
destek verme konusunda önemli rol oy-
nadığını belirtiyor.

TSKB Ekonomik Araştırmalar Depart-
manı’ndan Gül Yücel tarafından hazırla-
nan rapor, gıda güvencesinin kalkınma 
gündeminde; iklim krizi, su varlığı, toprak 
ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi diğer 
önemli kalkınma konularıyla kesiştiği 
noktaları da analiz ediyor. Bu noktalardan 
hareketle, gıda güvencesinin, sürdürü-
lebilirliği esas alan politika adımlarıyla 
sağlanmasının yalnızca açlıkla savaş ko-
nusunda değil, iklim krizinin etkileriyle 
mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması, su kaynaklarının verimli kul-
lanılması ve toprak bozulmasının önlen-
mesine ilişkin pek çok kalkınma temasıyla 
ortak noktası bulunan bir konu olduğu 
sonucuna varıyor.

Gıda güvencesi endeksi sonuçları (2020)

Kaynak: Ekonomic Intelligence Unit, TSKB Ekonomik Araştırmalar

Skor Kategori
80+

79,9 - 60
Çok İyi

Dahil Değil-

İyi
Orta
Zayıf

59,9 - 40
39,9 - 20

19,9 - 0 Çok Zayıf

Gıda güvencesinin dünya genelinde 
mevcut durumunu betimleyen ve ülkeler 
arası karşılaştırılmasına imkan veren The 
Economist tarafından yayınlanan ‘Küresel 
Gıda Güvencesi Endeksi’ ülkelerin gıda gü-
vencesi notunu çok iyi, iyi, orta zayıf ve çok 
zayıf olmak üzere beş kategoride değer-
lendiriyor. Bu kategorilerin tasvir edildiği 
haritaya göre 62 ülkede iyi kategorisinde 

sınıflandırılırken yalnızca 2 ülke (Finlandiya 
ve İrlanda) çok iyi kategorisinde görülüyor. 

Öte yandan, gıda güvencesi kap-
samında çok zayıf görünüm sergileyen 
herhangi bir ülke bulunmuyor. İyi, ora ve 
zayıf kategorilerinde sınıflandırılan ülkeler 
birbiriyle karşılaştırıldığında ekonomik ve 
coğrafi farklılıklar daha belirgin bir şekilde 
ortay çıkıyor. Endeks hesaplamasına dahil 

edilen 18 AB ülkesinin 16’sı iyi, 2’si çok 
iyi kategorisinde yer alırken OECD (29 
ülke) ülkeleri arasında 2’si çok iyi, 27’si 
iyi kategorilerinde sınıflanıyor. Gıda gü-
vencesinde zayıf görünüm sergileyen 12 
ülkenin 10’u Sahraaltı Afrika’da yer alıyor. 
Yine aynı ülkeler Dünya Bankası’nın sınıf-
landırmasına göre düşük gelirli ülkeler 
arasında değerlendiriliyor. 
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minin iklim krizi etkisiyle yüzde 4.6 ora-
nında gerileyebileceğini gösteriyor.  

Rapor, artan nüfusun önümüzdeki 
dönemde tarımsal ürünlere talebi artıra-
bileceğine ve artan talebe karşılık gittikçe 
azalan su kaynaklarının, gıda güvencesi-
nin sağlanabilmesine karşı büyük bir risk 
faktörü oluşturduğuna dikkat çekiyor. 
Türkiye’nin toplam çekilen suyun yüz-
de 84.9’unu ve toplam yer altı suyunun 
yüzde 67’sini tarımsal sulamaya ayırdı-
ğını belirten rapor, bu durumun içme 
ve kullanma suyunun yeterli olmadığı 

KİŞİ BAŞI GIDA TÜKETİMİ 
GERİLEME İLE KARŞI KARŞIYA 

İklim krizinin yıkıcı etkilerinin temel 
tarım ürünlerinin rekoltelerindeki gerile-
meyi tetikleyebilmesi açısından tehlike 
oluşturduğuna işaret eden raporda yer 
verilen bir araştırmaya göre; dünyada kişi 
başı yıllık gıda tüketimi 2050 yılında 573 
kilograma ulaşabilecek. Diğer yandan, 
bu rakamın iklim krizi etkileri dikkate 
alındığında 547 kilograma kadar gerile-
yebileceği belirtiliyor. Bir başka deyişle, 
tahminler dünyada kişi başı gıda tüketi-

durumlarda kullanılmak için bir rezerv iş-
levi gören yer altı su varlığı için bir tehlike 
oluşturduğunu kaydediyor.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 
Çiftlikten Çatala Stratejisi’nin detaylarına 
değinen rapor çalışması, aynı zamanda 
Türkiye’nin gıda güvencesi alanındaki po-
litika gündemini Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’nın 2019-2023 Stratejik Planı, Ekonomi 
Reformları Eylem Planı ve Ticaret Bakanlı-
ğı’nın yayınladığı Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı üzerinden ele alıyor. Raporda ön 
plana çıkan diğer satır başları ise şöyle: 

Gıda güvencesi endeksinde gerileme kaydeden ülkeler (2012'ye kıyasla)

Kaynak: Ekonomic Intelligence Unit, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Gıda krizinin en derin olduğu ilk 10 ülke (2020)

Kaynak: Global Network Against Food Crises, Food Security Information 
Network,2021, TSKB Ekonomik Araştırmalar

Gıda Krizi Yaşayan Kişilerin Toplam Nüfusa Oranı (%)
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Gıda güvencesinde küresel görünüm
Tarihsel gelişim incelendiğinde 113 ülke 

arasında 89’unun endeksin yayınlanmaya 
başladığı 2012 yılından beri gıda güvencesi 
alanında gelişim kaydettiği görülürken 
gerileme yaşanan ülkelerin ekonomik olarak 
birbirinden ayrıştığı dikkat çekiyor. Örnek 
vermek gerekirse. Yemen ve Suriye gibi 
politik çatışma yaşayan veya Venezüella gibi 
ekonomik krizle sınanan ülkelerde olduğu 
gibi ABD, Danimarka, Belçika, Portekiz gibi 
gelişmiş ülkelerin de gıda güvencesi alanında 
kötüleşen bir görünüme sahip olabildiği 
görülüyor. 

Gıda krizinin en derin olduğu 10 ülke 
Küresel gıda krizi raporuna göre 2020 

yılında, 55 ülkede, 155 milyon kişi aşırı açlık 
çektiği için acil müdahaleye ihtiyaç duyuyor. 
Verinin detaylarına inildiğinde açlık krizindeki 
155.3 milyon insanın yüzde 64’ünün ekonomik 
sebeplerden, yüzde 26’sının toplumsal çatışma 
kaynaklı ve yüzde 10’unun iklim hareketleri 
nedeniyle yeterli miktarda gıdaya erişemediği 
görülüyor. Ülkeler bazında incelendiğinde; 
Kongo, Yemen ve Afganistan gıda krizi yaşayan 
155 milyon kişinin yüzde 31’ini oluşturarak, 
gıda krizinden en çok etkilenen ilk 3 ülke olarak 
karşımıza çıkıyor. Yeterli beslenemeyen kişi 
sayısının projeksiyonuyla ilgili bir başka veri 
çalışması ise yeterli beslenemeyen kişi sayısının 
toplam nüfusa oranının 2030 yılında 2019 
yılındaki yüzde 8.9 seviyesinden yüzde 9.8’e 
yükseleceğini öngörüyor. (FAO 2020)
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Ortalama gıda
maliyetlerindeki

değişim
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yeterliliği

Beslenmede 
çeşitlilik

İklim hareketleri
Okyanuslar, ırmaklar
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yönelik

politika adımları
Demografik 
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Alım gücü

Erişim

Kalite ve güvenlik
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ve dayanıklılık

Küresel yoksulluk
sınırının altında yer
alan nüfusun payı

Tarımsal araştırma 
ve geliştirme 

(Ar-Ge)

Tarımsal 
altyapı

Tarımsal ithalat
tarifeleri

Tarımsal 
üretimde
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Gıda güvenliği 
ağı

programları

Erişimde 
politik ve

sosyal engeller

Piyasa erişimi ve
tarımsal finansal

hizmetler

Gıda 
Kayıpları

Gıda güvenliği ve
gıdaya erişime dair
politikalara bağlılık

Gelir 
endeksi

Türkiye'nin gıda güvencesi karnesi* (2020)

Kaynak: Economic Intelligence Unit, TSKB Ekonomik Araştırmalar

* Dairesel gösterimde, kırmızı renk ortalamanın altında yer alan değerleri, yeşil renk iş ortamının üzerinde yer alan değerleri ifade 
ediyor. Dairenin çapı, ülke puanının ortalamanın ne kadar altında veya üstünde olduğunu temsil ediyor?

Gıda Güvencesi Karnesi’nin de-
taylarına bakıldığında 25 alt konu 
başlığı içinde Türkiye yalnızca 3 konu 
başlığında oldukça zayıf görünüme 
sahip ve bu 3 kategorinin 2’si de şu 
görünüme ilişkin: “Tarımsal İthalat Ta-

rifeleri, Su ve Okyanuslar, Irmaklar ve 
Göller.” Türkiye’nin gıdanın kalitesine 
ve güvenliğine yönelik kategorilerin 
hepsinde ortalamanın üzerinde per-
formans gösterdiği dikkat ç ekiyor. 
Bununla birlikte gıda fiyatlarında-

ki dalgalanmalar gıda kayıpları, ve 
adaptasyona yönelik politika adımları 
kategorilerinde de Türkiye’nin ortala-
manın altında olduğu dolayısıyla bu 
alanlarda gelişim imkanının bulundu-
ğu not ediliyor.
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 Dünyada yeterli beslenemeyen kişi sayı-
sının, toplam nüfusa oranının 2030 yılın-
da 2019 yılındaki yüzde 8.9 seviyesinden 
yüzde 9.8’e yükseleceği öngörülüyor.

 Dünyada tarımsal üretim ve toprak 
kullanımı kaynaklı emisyonlar toplam 
sera gazı salımının yüzde 18’ini oluş-
turuyor. Bununla birlikte, akademik 
çalışmalar yalnızca gıda üretimi değil, 
tüketimi ve atığının da önemli oranda 

emisyon salımına sebep olduğunu 
gösteriyor. Gıdaların üretimi ve tü-
ketimi kaynaklı emisyonların yaklaşık 
4’te biri, tedarik zincirinde bozulan 
veya tüketiciler tarafından çöpe atılan 
gıdalardan kaynaklanıyor. 

 FAO’nun tahminlerine göre artan 
nüfusun gıda ihtiyacını karşılayabil-
mek için, dünya gıda üretimi 2050 
yılına kadar yüzde 60, kullanılabilir 

su miktarı ise yüzde 15 oranında art-
mak durumunda. Bununla birlikte, 
2025 yılına kadar 1.8 milyar insanın 
kişi başı yıllık 500 metreküpten daha 
az su mevcudiyeti olan ‘kesin kıtlık’ 
altındaki bölgelerde yaşayacağı ve 
dünya nüfusunun 3’te 2’sinin yıllık kişi 
başı 500 - 1.000 metreküp arasında 
su mevcudiyeti olan su kıtlığı altın-
daki bölgelerde yaşayacağı tahmin 
ediliyor. Dolayısıyla, tarımsal üretime 

İklim krizi
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli tarafından 

yayınlanan Altıncı Değerlendirme Raporu’nun 
çıktılarına göre, gezegenin yüzey 2011-2020 
döneminde 1850-1900 dönemine kıyasla 1.09 santigrat 
derece daha yüksek gerçekleşti. Bununla beraber 
küresel sıcaklık artışına ilişkin senaryolara göre, 2030 
yılında 1.5, 2040 yılında ise 2 santigrat derecelik artıştan 
söz ediliyor. Isınan atmosfer kaynaklı mevsimsel kar 
örtüsündeki incelmeye, denizlerdeki ısı dalgalarının 
giderek artmasına, okyanuslardaki asidik etki nedeniyle 
bozulan ekosistemin dünyayı kökünden fakat kabus 
gibi bir gelişmeler zinciri ile etkileyeceği vurgulanıyor. 
İklim değişikliği temel tarım ürünlerinin rekoltesini 
düşürüp, genel anlamıyla gıda güvencesinin düşmesini 
tetiklemesi bakımından kritik öneme sahip. Uluslararası 
Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü’nün ‘İklim Krizinin 
Tarım Ürünlerine Etkisi’ adlı araştırmasına göre, küresel 
ölçekteki kişi başına gıda tüketimi 2050 yılında, 573 
kilograma ulaşacak. Bu miktar iklim krizi etkileri dikkate 
alındığında ise 547 kilograma kadar gerileyebilir. 
Farklı bir ifadeyle dünyada kişi başı gıda tüketiminin 
iklim kriziyle yüzde 4.6 oranında gerileyebileceğini 
gösteriyor.  

Benzer bir tablo Türkiye’de de hakim. Türkiye’de 
kişi başı yıllık tahıl tüketiminin 2050 yılında 196 
kilogram, meyve ve sebze tüketiminin 367 kilogram, 
et tüketiminin ise 38 kilogram olacağı tahmin ediliyor. 
Ancak bu tüketim tahminleri iklim krizinin etkilerinin 
göz ardı edildiği senaryoda tahmin edilen kişi başı gıda 
tüketimini sırasıyla yüzde 3.2, yüzde 2.2 ve yüzde 1.3’ün 
altında yer alıyor. 

Öte yandan, akademik çalışmalar yalnızca gıda 
üretimi değil, tüketimi ve atığının da önemli oranda 
emisyon salımına sebep olduğunu gösteriyor. Gıdaların 
üretimi ve tüketimi kaynaklı emisyonların yaklaşık 4’te 
1’i tedarik zincirinde bozulan veya tüketiciler tarafından 
çöpe atılan gıdalardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla 
çöpe giden gıdalar dünyada emisyonların yüzde 6’sını 
oluşturuyor. 

İklim krizinin kişi başı gıda
tüketimine etkisi* (%, 2050)
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Bitkileri

Kaynak: Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü,, 
TSKB Ekonomik Araştırmalar

Elektrik ve ısınma

Tarım, ormancılık ve arazi 
kullanımı

Binalar

Ulaştırma

Sanayi

Diğer enerji

Kaynak: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli,, 
TSKB Ekonomik Araştırmalar

* İklim krizinin yaşanmadığı senaryoya kıyasla

İklim krizinin kişi başı gıda
tüketimine etkisi* (%, 2050)

9,6%

21,0%

14,0%

6,4%

24,0%

25,0%



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

EKONOMİK FORUM86

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için de gıda güvencesi şart 

Tarımsal ürünlerin iklim krizinin et-
kilerine karşı dayanıklılığını artırabilmek 
ve kaynakların daha verimli kullanılarak, 
nüfusun gıda güvencesini sağlayabil-
mek için sürdürülebilir tarım pratikle-
rinin yaygınlaştırılması önem taşıyor. 
FAO'ya göre sürdürülebilir tarım ve gıda 
sistemleri 5 temel prensip etrafında ko-
numlanıyor:

1Gıda sistemlerinde verimlilik, istihdam 
ve değer yatırımını artırmak.

2Doğal kaynakların korunması ve zen-
ginleştirilmesi.

3Kapsayıcı ekonomik büyümeyi des-
teklemek ve geçim. kaynaklarının 
geliştirilmesine katkıda bulunmak.

4İnsan topluluklarının ve ekosistemle-
rin dayanıklılığını artırmak.

5Tarım ve gıda sistemlerinin yönetimini 
günümüzün problemlerine adapte 
etmek
Tarım istihdamında kapsayıcılığı 

destekleyebilmesi yönüyle toplumsal 
cinsiyet eşitliği bakış açısından ayrı dü-

şünülemeyecek bir noktada. Zira, Dünya 
Bankası'nın istatistiklerine göre dünyada 
kadın istihdamının yüzde 25'i tarım sek-
töründe çalışıyor. Ülke grupları bazında 
incelendiğinde ise en düşük gelirli ülke-
ler grubunda kadınların yüzde 79'u ta-
rımsal aktiviteleri birincil geçim kaynağı 
olarak gösteriyor. Ancak, kadın üretici-
lerin tarım arazisi ve sermaye gibi kilit 
üretim faktörlerine, işçi çalıştırma, girdi 
satın alma ve ürünlerini pazarlama im-
kanlarına erişimi oldukça kısıtlı. Halbuki, 
kadınların tarımsal üretim faktörlerine 
erişimi erkeklerle eşit seviyede oldu-
ğu durumda, kadın emekçiler tarımsal 
hasadı yüzde 20-30 arasında artırırken, 
gelişmekte olan ülkelerin tarımsal üre-
timini yüzde 2.5-4 arası artırmayı başarı-
yorlar. Aynı çalışmanın sonuçlarına göre, 
kadınların tarımsal üretimi artırmaları, 
dünyada açlıkla mücadele eden kişi sa-
yısının yüzde 12-17 arasında düşmesine 
katkı sağlıyor. Her ne kadar kadın emeği 
tarımsal aktivitede önemli rol oynasa da 

dünyada kadınların gıda güvencesizliği 
tehlikesi yaşamaları olasılığı erkeklere 
kıyasla yüzde 13 daha yüksek. Üstelik, 
gıda güvencesizliği konusunda cinsiyet 
farkı görece daha yoksul ve az eğitimli 
kesimlerde daha derin.

Kadının payı daha az 
Araştırmalar özellikle gıda fiyatlarının 

yükseldiği dönemlerde, aile içi gıda bö-
lüşümünde kadınların payının erkeklere 
kıyasla daha fazla azaldığını ortaya koyu-
yor. Benzer bir şekilde, aile reisinin kadın 
olduğu ailelerde gıda tüketiminin toplam 
gelir içerisindeki payı daha yüksek. Bu da 
kadının tek ebeveyn olduğu ailelerde 
gıda dışı harcamalar için daha az maddi 
kaynağın olduğuna işaret ediyor. Gıda 
güvencesinin sağlanabilmesi, gıdanın 
ekonomik anlamda erişilebilir olmasını 
sağlaması açısından kadınların gıda dışı 
harcamalara daha fazla kaynak ayırabil-
mesini sağlayarak kadınların ekonomik 
güçlenmesine katkıda bulunabiliyor.
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artan talebe karşılık, gittikçe azalan 
su kaynakları gıda güvencesinin sağ-
lanabilmesine karşı büyük bir risk fak-
törü oluşturuyor.

 Türkiye’nin gıda güvencesi karne-
sinde “oldukça zayıf ” olarak değer-
lendirilen 3 kategorinin 2’si de su 
görünümüne ilişkin: “Tarımsal İthalat 

Tarifeleri”, “Su” ve “Okyanuslar, Irmaklar 
ve Göller.”

 Türkiye, OECD ülkeleri arasında top-
lam çekilen sudan en yüksek payı 
tarımsal sulamaya ayıran ülke olarak 
konumlanıyor. Aquastat’ta yer alan 
verilere göre, toplam su tüketimi için 
çekilen suyun yüzde 84,9’u tarımsal 

sulama için kullanılıyor. Bu oran, ayrı-
ca AB üye ülkeleri genelinde kayde-
dilen yüzde 30,9 seviyesinin oldukça 
üzerinde yer alıyor.

 Dünya genelinde toplam arazinin 
yüzde 37’si tarım için kullanılırken, 
gezegenimizde yer alan toprağın 
yüzde 33’ü çölleşme sonucu yok ol-

Su ve toprak
DSİ verileri Türkiye’de yüzey sularıyla bir-

likte yeraltı sularının da önemli bir kısmının 
tarımsal sulama için kullanıldığını ortaya ko-
yuyor. 1995 yılında toplam yeraltı suyunun 
yüzde 55’i sulamaya ayrılmıştı. Takip eden yıl-
larda ise bu oran 2019 itibarıyla yüzde 67’ye 
kadar çıktı. İçme, kullanma ve sanayiye tahsis 
edilen yeraltı suyunun payı ise yüzde 45’ten 
yüzde 33’e kadar geriledi. Özellikle 2012 yı-
lından itibaren tarımsal sulamanın giderek 
daha fazla yeraltı suyu tükettiği görülüyor. 
Ancak bu durum içme ve kullanma suyunun 
yeterli olmadığı hallerde kullanılmak için bir 
rezerv işlevi gören yeraltı su varlığı için bir 
tehlike oluşturuyor. 

Yeraltı su varlığını besleyen yağışların 
genel durumuna bakıldığında ise 2020 yılın-
da genelinde ortalama yağış miktarının bir 
önceki yıla kıyasla yüzde 14.5 azalarak, 500.1 
milimetre ile uzun yıllar ortalaması olan 574 
milimetre seviyesinin oldukça aşağısında 
gerçekleşti. Bu yağış miktarı ile birlikte son 
beş yılın en kurak dönemi yaşanırken, 2020 
yılı 1981’den bu yana geçen 40 yıl içinde en 
az yağışlı altıncı yıl olmasıyla dikkat çekiyor.

Öte yandan, 2021 yılında da Şubat, Nisan 
ve Mayıs aylarında şiddetli kuraklık yaşandığı 
takip edildi. Su kaynaklarıyla birlikte ekilebilir 
toprağın miktarı topraktaki biyo çeşitlilik ve 
toprağın nem seviyesi de gıda arzının gele-
ceğini yakından ilgilendiren konular olması 
itibarıyla gıda güvencesi altında değerlendi-
rilebilir. FAO’ya göre gıda arzının yüzde 99’u 
topraklı tarım pratikleriyle üretiliyor. Dünya 
genelinde toplam arazinin yüzde 37’si tarım 
için kullanılırken gezegenimizde yer alan 
toprağın yüzde 33’ü çölleşme sonucu yok 
oldu. Toprak kaymasının mahsul rekoltesinde 
yüzde 50 oranında kayıp yaratabileceği ve 
ağaçsızlaşma kaynaklı ekonomik kaybın yıllık 
1.5 ila 3.4 trilyon euro arasında değişebilece-
ğine dikkat çekiliyor.

Kaynak: Devlet Su İşleri, TSKB Ekonomik Araştırmalar

Bu oran yalnızca yer altı suyundan çekilen suyun içerisinde sulamanın payını belirtirken, yer 
altı ve yüzey suları toplamı içerisinde sulamanın payı bir önceki paragrafta belirtilen %84,9 
seviyesindedir.

Sulama suyu ile içme, kullanma ve sanayi suyuna tahsis 
edilen yeraltısuyu miktarlarının karşılaştırılması (km3/yıl)
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muş durumda. Araştırmalar toprak 
kaymasının mahsul rekoltesinde yüz-
de 50 oranında kayıp yaratabileceği 
ve ağaçsızlaşma ve erozyon kaynaklı 
ekonomik kaybın yıllık 1.5 ila 3.4 tril-
yon euro arasında değişebileceğine 
dikkat çekiliyor 

 Aile reisinin kadın olduğu ailelerde 
gıda tüketiminin toplam gelir için-
deki payı daha yüksek. Bu da kadının 
tek ebeveyn olduğu ailelerde gıda 
dışı harcamalar için daha az mad-

di kaynağın olduğuna işaret ediyor. 
Gıda güvencesinin sağlanabilmesi, 
gıdanın ekonomik anlamda erişile-
bilir olmasının sağlanması açısından, 
kadınların gıda dışı harcamalara daha 
fazla kaynak ayırabilmesini sağlayarak 
kadınların ekonomik güçlenmesine 
katkıda bulunabilir.

 Çiftlikten Çatala Stratejisinin AB 
ekonomisi ve küresel ekonomi üze-
rindeki etkisinin tahmin edilmesine 
ilişkin literatür çalışmaları henüz yeni 

yeni ortaya çıkmaya başlasa da hem 
AB'deki tarımsal üretimde hem de 
ihracat pazarlarındaki rekabet güç-
lerinde olası azalmalara işaret ediyor. 
Burada temel fikir, pestisitler, gübre-
ler, antimikrobiyaller ve diğerleri gibi 
tarımsal girdilerin kullanımına ilişkin 
kısıtlamaların tarımdaki teknolojik 
yenilikleri geride bırakabileceği, do-
layısıyla tarımsal üretimde bir düşüşü 
hızlandırabileceği ve bunun da gıda 
fiyatlarında enflasyona  yol açabilece-
ği etrafında konumlanıyor.

Türkiye’de gıda güvencesine 
yönelik politika adımları 

Türkiye’de gıda güvencesine yönelik 
olarak gerçekleştirilen politikalara bakıl-
dığında ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
2019-2023 Stratejik Planı’ndaki hedefler 
yedi temel amaç kapsamında konum-
lanıyor. Bu kapsamda atılan adımlara 
bakacak olursak: 

1Bitkisel ve hayvansal ürünlerde arz 
güvencesini sağlamak.

2Sürdürülebilir bir tarım sektörü için 
uygun politika araçlarını geliştirmek. 

3Gıda güvenirliliğine ilişkin doğru ve 
güncel bilgi sunmak.

4Toprak ve su kaynaklarının korun-
masını ve verimli kullanılmasını sağ-
lamak.

5Taşkın ve  kuraklığın olumsuz etkile-
rini kontrol altına almak.

6Çölleşme ve erozyonla mücadele 
kapasitesini artırmak. 

7İklim değişikliğinin tarım üzerine ola-
sı etkilerini ölçmek ve tedbir almaya 
yönelik öneriler geliştirmek. 
Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda 
iklim krizi ve bu krizin bir uzantısı olarak 
yaşanan afetlerin ürün ekim davranış-
larındaki değişimlere yol açmasının 

enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı 
olan gıda fiyatlarını etkilediğini not 
ederken gıda fiyat dalgalanmalarının 
önlenmesi ve enflasyona etkisinin azal-
tılması amacıyla erken uyarı sisteminin 
kurulması hedefleniyor. Ayrıca planın 
içinde yer verilen gıda kaybı ve israfın 
azaltılması hedefine yönelik eylem-
ler arasında tarlada ve hallerde kalan 
gıda ürünlerinin dijital tarım pazarında 
satışını gerçekleştirmek, sebze ve mey-
ve kayıplarının önlenmesi için soğuk 
zincirin geliştirilmesi, sözleşmeli tarım 
mekanizmalarının geliştirilmesi gibi 
adımlar yer alıyor.   

Tarlada ve hallerde kalan ürünler 
Dijital Tarım Pazarı (DİTAP)’na 

açılacak özel bölümde alıcılarla 
buluşturulacak.

Sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla 
tüketicilerin gıda israfı konusunda 

farkındalığı artırılacak.

Çiftçi ve sanayicinin yazılı akite olan 
güvenini artıracak sözleşmeli tarım 

mekanizmaları geliştirilecek.

İşlenmemiş gıda fiyatlarında
aracılık maliyetlerini de düşürecek olan 

Hal Yasası Teklifi TBMM’ye sunulacak.

Üretim, lojistik ve perakende 
sektörüne yönelik 

rehber dokümanlarla 
yönlendirmeler yapılacak.

Sebze ve meyve zayiatının 
azaltılması için soğuk zincir 

oluşturulmasına destek 
verilecek.

Gıda israfının önüne geçmek 
amacıyla Gıda Bankacılığı 

Sistemi cazip hale getirilerek 
yaygınlaştırılacak.

Ekonomi reformları eylem planı'nda gıda güvencesine yönelik politika hedefleri

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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www.etu.edu.tr
İş deneyimi ile 
mezun olmanın
TAM YERİ
TOBB ETÜ
Türkiye’de sadece TOBB ETÜ’de uygulanan 
ortak eğitim sistemi ile öğrenciler 3 farklı iş 
yerinde toplam 1 yıllık iş deneyimi  ile mezun 
oluyor.

www.etu
.edu.tr
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E-ticaret ve e-ihracatta 
asıl mesai site kurulduktan 
sonra başlıyor

SİTELERİN SADECE %5’İ YILDA
BİN DOLARIN ÜZERİNDE SATIŞ YAPIYOR.

COVID-19 sonrası dijitalleşme eğilimlerinin hızla yaygınlaşması COVID-19 sonrası dijitalleşme eğilimlerinin hızla yaygınlaşması 
Türkiye’de güçlü bir e-ticaret kültürünün temellerinin atılmasını Türkiye’de güçlü bir e-ticaret kültürünün temellerinin atılmasını 
sağladı. Küresel ticaretin yeni sürümünde artık e-ticaret ve e-ihracatın sağladı. Küresel ticaretin yeni sürümünde artık e-ticaret ve e-ihracatın 
kaçınılmaz olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalan girişimciler için asıl kaçınılmaz olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalan girişimciler için asıl 
mesai ise e-ticaret sitesi kurulduktan sonra başlıyor. mesai ise e-ticaret sitesi kurulduktan sonra başlıyor. 
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T ürkiye pazarında bugün itibarıyla 
bir e-ticaret sitesi kurmak istenilen 
özelliklere göre değişmekle birlikte 
alınacak hizmetler ve yazılımlarla 

birlikte 200 dolardan başlayıp 100 binlerce 
dolara kadar çıkan maliyetlerden söz et-
mek mümkün. Fakat e-ticaret sitelerinden 
sadece yüzde 5’i, yılda bin doların üzerinde 
satış yapabiliyor. E-ticarette ve E-ihracatta 
başarı için dünyanın 126 ülkesinde faali-
yet gösteren Digital Exchange’in kuruluşu 
Medialogyio’nun uzman ekibi, halihazırda 
e-ticaret sitesi bulunan ya da kurmak iste-
yen yatırımcılara bir dizi başarı önerisinde 
bulundu. Buna göre ‘İçerik Pazarlaması, 
Blog Yazımı, SEO Yönetimi, Görsel Seçimi, 
İnfluencer Marketing ve Etnik Ticaret’ bir-
likte yürütülmesi gereken sacayaklarını 
oluşturuyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE 24 MİLYON 
E-TİCARET SİTESİ BULUNUYOR

Dünyada 4.5 milyar kişinin internet kul-
lanıcısı olmasıyla beraber e-ticaret siteleri-
nin sayısı da her geçen gün artıyor. Bugün 
piyasa değeri 16.5 trilyon dolar olan Ama-
zon.com ile başlayan e-ticaret sitelerinin 
yolculuğu, 2020 sonu itibariyle 24 milyon 
adete ulaştı. Yapılan satış rakamı da 2020’de 
600 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, 
2023 yılında e-ticaret sitelerinin yaşanan 
salgının da alışveriş alışkanlıklarını değiştir-
mesine bağlı olarak 4 trilyon dolardan fazla 
gelir elde edeceği tahmin ediliyor. 

TÜRKİYE’DE 68 BİN SİTE VAR
E-ticaret sektöründeki bu hareketlilik 

etkisini Türkiye’de de hızla devam ettiriyor. 
E-Ticaret Başkanlığı’na bağlı E-Ticaret Bilgi 
Platformu’nun 2021 yılı rakamlarına göre; 
Türkiye’de 68 bin 457 adet e-ticaret sitesi 
bulunuyor. Hem kendi online satış site-
si hem de e-ticaret sitelerinde pazar yeri 
bulunan firmaların sayısı 5 bin 139 iken, 
e-ticaret sitelerinin pazar yerlerinde faaliyet 
gösteren işletme sayısı ise 57 bin 394 olarak 
kayıtlara geçti. 

SADECE 1 MİLYON SİTEDE 
SATIŞLAR YÜKSEK SEYREDİYOR

E-ticaret sektöründeki bu hızlı büyüme-
ye karşın, iş satış yapmak ve başarıyı yakala-
maya gelince veriler yatırımcılar açısından 
yüz güldürmüyor. Dünyadaki e-ticaret site-
lerinden sadece yüzde 5’inin yani 1 milyon 

âdetinin yıllık cirosu bin doların üzerinde. 
Bir başka deyişle dünyada yeni bir Amazon, 
DJ.com, Alibaba, Rakuten, e-bay, Wayfair 
gibi devlere dönüşme hayaliyle kurulmuş 
ve ciddi yatırımlar almış 23 milyondan fazla 
internet sitesi, işletme masraflarını bile kar-
şılamaktan uzak bir ekonomik seyir içinde 
bulunuyor. 

Bununla beraber e-ticaret sitelerinde 
ticari başarıyı yakalamak sanıldığı kadar 
zor değil. E-ticaret ve e-ihracat konuların-
da şirketlerin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını 
karşılayan uzmanlar, işletmelere e-ticarette 
başarıya ilişkin bir dizi hayati öneride bulun-
du. E-ticaret sitesi kurma maliyetinin hazır 
şablonlarla 200 dolardan başlayıp, özel 
yazılımlarla beraber 100 binlerce dolara 
kadar yükselebildiğini kaydeden uzmanlar, 
sistemde asıl mesainin site kurulduktan 
sonra başladığına atıfta bulunuyor. Yeterli 
marketing uygulaması yapmayan ve diji-
tal kanallarda kendisini ürettiği içeriklerle 
pazarlamayan firmaların yıllık bin dolarlık 
limitin altında kalacağına işaret eden uz-
manlar, bu sorunu çözecek nitelikli kişilerin 

ise e-ticaret dünyasını iyi bilen bir ekipten 
çıkarılması önerisinde bulunuyor. Profesyo-
nellerin yatırımcıların hayallerini gerçeğe 
dönüştürecek atılımları yapması için ise 
işi uzmanına bırakmak elbette ki başarının 
anahtarını oluşturuyor. 

BLOG YAZIMI İLE ÜRÜN 
VE HİZMET TANITILMALI

Bir e-ticaret sitesi kurarken strate-
ji oluşturmanın önemli olduğuna vurgu 
yapan uzmanlar, e-ticaret sitesi kurarken, 
en önemli stratejinin satılacak ürün ya da 
hizmetin doğru içerik kurgusuyla anlatıl-
masının önemine değiniyor. Bu noktada 
devreye ‘içerik pazarlaması’ kavramının gir-
diğine işaret eden uzmanlar, öncelikle satışı 
yapılacak ürünün/hizmetin tam ve eksiksiz 
bir yazılı tanımının yapılması gerektiğine 
işaret ediyor.

Yine e-ticaret içeriği yazmak konusun-
da deneyimli bir pazarlama metin yazarı 
ekibinin takımda yer alması gerektiği bilgi-
sini veren uzmanlar, aynı zamanda bu ürün/
hizmetle ilgili mutlaka blog tutulmasının 
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den bağımsız bir şekilde yol almak isteyen 
bireyler tarafından organize edildiği için 
bu girişimcinin kendi psikolojisini yönetme 
savaşı da aslında e-ticaret sitesinin ne kadar 
başarılı olacağını belirliyor. İşte bu noktada 
bireylerin iyi niyetli çabalarını engelleyen 
küçük bir ayrıntıya dikkat çekmek gerekiyor. 
O ayrıntı ne mi? Hemen altını kalın çizgilerle 
çizerek, kendimize gerekli dersleri çıkaralım. 
“Ben yaptım oldu” zihniyeti aslında zih-
niyetimizin geçmiş alışkanlıklara bağımlı 
kalmasını sağlıyor. 

önemine atıfta bulunuyor. Ürünü/hizmeti 
hayata geçiren ve deneyimleyen kişilerin 
tüketicinin sorularına yanıt verecek şekilde 
yazdıkları ve ürünle ilgili teknik bilginin de 
yer aldığı blog yazılarının profesyonelce 
hazırlanması ise önemli bir ayrıntı olarak 
dikkat çekiyor. 

Çünkü blog yazmak o ürünün/hizme-
tin pazarlanması noktasında en önemli 
unsurlardan biri ve profesyoneller tara-
fından gerçekleştirilmesi elzem bir ayrıntı 
olarak girişimcilerin karşısında duruyor. 
İnternette yapılan aramalarda o ürün ve 
hizmetle ilgili bu blog yazıları tüketici-
nin dikkatini çekecek ve onları e-ticaret 
sitesine yönlendirecek. Bir başka konu 
ise sitede kullanılması planlanan görsel-
lerle ilgili. Ürünün/hizmetin tam olarak 
tanımının yapılmasının ardından iş, satın 
aldığında müşterinin karşılaşacağı şekil-
de ürünün/hizmetin görsellerini sunmak 
İçerik Pazarlaması’nın kritik adımlarından 
birini meydana getiriyor. Ürün fotoğrafları 
da alelade şekilde çekilemez. E-ticaretin 
pazarlama kurallarına uygun şekilde ha-
zırlanmış kompozisyonlar ile bu çekimler 
gerçekleştirilmeli. 

ZİHNİYET DEĞİŞİMİ ÖNEMLİ
Uzmanların tespitlerine ilave araya mini 

bir yorum katmak da gerekiyor. Türkiye’deki 
girişimcilik ekosistemi genelde aile şirketin-

Büyüklerimizin çalıştığı tüm alanlara 
hakim olma halini örnek alarak bir e-tica-
ret veyahut e-ihracat sitesi kurmayı basite 
alma halimizi aslında bizi karlılık noktasında 
geriye götürüyor. Çünkü sitemize koya-
cağımız fotoğrafların çekiminden tutun 
da ürünlerle ilgili pazarlama metinlerinin 
hazırlanmasına kadar tüm iş yükünü tek 
başımıza yaparak, kendimizi sürekli biri-
lerine ispatlamaya çalışıyoruz. Hal böyle 
olunca da kurduğumuz site aslında ruh 
halimizin yansımasını temsil ediyor. Dolayı-

GÜNÜMÜZÜN 3’TE 1’İ İNTERNETTE GEÇİYOR 
Eticarette başarının ölçümlenebile-
ceği kıstaslardan birini de Türkiye ve 
küresel ölçekteki internet kullanma 
alışkanlığı meydana getiriyor. Wea-
resocial 2021 raporundan elde edilen 
bilgilere göre, internet kullanımında 
dünya ortalamasının günlük 6 saat 54 
dakika olduğu görülürken, Türkiye’nin 
7 saat 57 dakika ile dünya ortalaması-
nın üzerinde internet kullandığı tespit 
edildi. İlk sırada yer alan ülke ise 10 
saat 56 dakika ile Filipinler olurken, 
ikinci sırada 10 saat 8 dakika ile Brezil-
ya, üçüncü sırada ise 10 saat 6 dakika 
ile Güney Afrika yer aldı. 
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sıyla kendi çizdiğimiz dijital dünyada ağdalı 
cümlelerle kendi profesyonellik anlayışımızı 
yakın çevremize pazarlıyoruz. Lakin kendi 
profesyonellik ufkumuzu geliştirecek ni-
telikli ekibi işin içine dahil edemediğimiz 
için kurduğumuz sitenin sınırları ne yazık ki 
Edirne’den öteye geçemiyor. Unutulmamalı 
ki dijital bir ticaret platformunun satış ve 
sunum yapılan bileşenlerini kalem kalem 
bir kağıda döktüğümüzde bir fabrikanın 
parametreleri kadar çok fazla detay ve gider 
kalemi karşımıza çıkıyor. İşte bu noktada 
e-ticaret platformumuzu liyakat sahibi bir 
ekiple geliştirmemiz aslında başarıya giden 
yolda döşenecek ilk taş olarak karşımıza 
çıkıyor. 

SEO YÖNETİMİ AN İTİBARIYLA 
PROFESYONELLERE BIRAKILMALI

E-ticaret siteleri için olmazsa olmaz ça-
lışmalardan birini de ‘SEO Yönetimi’ meyda-
na getiriyor. SEO Yönetiminin önemini ise 
şu şekilde sıralamak mümkün: 

1SEO Yönetimi, bir ürünün/hizmetin is-
minin arama motoruna yazıldığında, ilk 
olarak e-ticaret sitesinin aramalarda üst 
sırada bulunmasını sağlayan çalışmadır.

2SEO Yönetimi, mutlaka internette en 
çok aranan kelimeleri kodlayarak, pro-
fesyoneller tarafından yapılmalıdır.

3SEO aramalarında Türkiye’de yüzde 94 
Google, yüzde 4.28 Yandex, yüzde 0.65 
Bing ve yüzde 0.31 oranında Yahoo 
kullanılır. SEO metinlerinin bu aramalara 
uygun dizayn edilmesi gerekir.

4SEO aramalarında içerik ile kullanılan 
görselin arama kelimesine uygun şe-
kilde kodlanması da stratejik bir önem 
taşıyor. 

KOPYA İÇERİK KULLANMAK 
“BAŞLAMADAN BATMAK” DEMEK

Doğru içerik üretmenin e-ticaret site-
lerini kurma ve faaliyetlerini sürdürmede 
en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade 
eden uzmanlar, “Doğru içerik iyi düşünül-
meli ve sonrasında ilgili hedef kitleye uy-
gun, rakip analizi, anahtar kelime çalışması 
yapılmalı ve açık bir dille yazılmalıdır. Kopya 
içerik arama motoru gözünde tabi ki hoş 
karşılanmamaktadır. Hatta bununla ilgili 
sonrasında ciddi yaptırımlara kadar giden 

sorunlar ile karşılaşmak mümkün” uyarıla-
rında bulundu. 

E-İHRACATA VE ETNİK TİCARETE DE 
ÖNEM VERİLMESİ GEREKİYOR 

E-ticaret siteleri için analiz yapmanın 
ve sosyal medya pazarlaması da aslında ne 
denli bir meşakkatli bir işin içine girildiğini 
gösteriyor. Dolayısıyla profesyonel ekip se-
çimi yapılırken şu detayları da atlamamakta 
yarar var:

1E-ticaret kadar e-ihracat noktasına da 
eğilen bir ekip ile çalışılmalı. 

2Etnik ticaret göz ardı edilmemeli ve 
buna uygun bir içerik yönetimi gerçek-
leştirilmeli.

3Hedef pazarların, tüketicilerin alışveriş 
alışkanlıklarının analizleri yapılmalı.

4Dijital PR noktasında tüm alanlarda yer 
alınmalı. Tüketicinin o ürün ve hizme-
te ulaşmayı tercih ettiği sosyal medya 
mecraları belirlenmeli. Burada infulen-
cer marketing çalışmaları gerçekleşti-
rilmeli. Sosyal medyaya uygun içerik ve 
görseller üretilmeli. 

5Tüketiciyi e-ticaret sitesine yönelten 
kampanyalar düzenlenmeli. 

COVID-19 PANDEMİSİNDE DİJİTAL 
HİZMETLERE YATIRIM YAPAN 
MARKALARA BAĞLILIK ARTIYOR

E-ticaret girişimlerinin doğru adımlarla 
gerçekleştirilmesinin yanı sıra COVID-19 
pandemisiyle birlikte dijital hizmetlere yapı-
lan yatırımların önemine dair de araştırma-
ları incelemekte fayda var. ‘Cisco AppDyna-
mics, Uygulama Dikkat Endeksi Araştırması’ 
tüketicilerin uygulama ve dijital çözümlere 
bağlılığının pandemi başlangıcından bu 
yana kayda değer artış gösterdiğini ortaya 
koyuyor. 

Dünya genelinde 13 binden fazla tüke-
ticinin dijital davranışlarını ele alan araştır-
maya göre tüketiciler artık yetersiz uygu-
lama deneyimine sıfır tolerans gösteriyor. 
Üstelik performans sorununun asıl nedeni-
ne bakmaksızın bu durumdan uygulamayı 
ve markayı sorumlu tutuyor. 

2020’nin başından bu yana tüketicilerin 
dijital hizmetleri kullanım alışkanlıklarında 
ani ve genel bir artış görüldü ve bu durum 
tüketicilerin markalarla etkileşime geçme, 
mal ve hizmetleri tüketme ve satın almaya 
karar verme biçimlerini değiştirdi. Cisco 
AppDynamics, Uygulama Dikkat Endeksi 
Araştırmalarının sonuncusunda insanla-
rın ‘pandemi öncesine kıyasla yüzde 30 
daha fazla uygulama kullanmaya başladığı’ 
ortaya çıktı. Bu sonuç da kişilere/müşteri-



95EKONOMİK FORUM

lere doğru dijital deneyim sağlanmasının 
önemini ortaya koyuyor. Cisco’nun araştır-
masına göre:

 Dijitalleşmeye ve dijital hizmetlere daha 
bağımlı hale geldikleri için tüketicile-
rin yüzde 76'sının dijital hizmetlerden 
beklentileri 2020'nin başından bu yana 
oldukça arttı. 

 Tüketicilerin yüzde 60'ı ise beklentileri 
karşılanmadığında sorunun asıl kay-
nağına bakmaksızın durumdan ‘uygu-
lamayı ve markayı’ sorumlu tutuyor. 
Sayfanın yavaş yüklenmesi, kesinti veya 
güvenlik sorunları gibi uygulamanın 
kendisinden kaynaklanan bir sorun ya 
da ödeme ağ geçitlerinin yavaşlığı gibi 
üçüncü parti hizmetlerle ilgili teknik so-
runlar söz konusu olsa dahi tüketici bu 
durumun faturasını yalnızca markaya 
kesiyor. 

 İnsanların yüzde 72'si dijital hizmetlerin 
veya uygulamanın kusursuz çalışmasını 
sağlamanın markanın sorumluluğu ol-
duğunu düşünüyor.

 Yüzde 92'si ise dijital hizmetlerden 
güvenilirlik ve istikrarlı performans 
bekliyor.

UYGULAMA DENEYİMİNE 
YATIRIM YAPANLAR TÜKETİCİ 
SADAKATİNİ GARANTİLİYOR

 Tüketiciler uygulamaları ve dijital hiz-
metleri sadece gündelik işleri için değil 
doğrudan iletişimin mümkün olmadığı 
zamanlar için de kullanıyor. Bu noktada 
araştırmanın sonuçlarına göre tüke-
ticilerin yüzde 85’i dijital hizmetlerin 
gündelik yaşamın son derece önemli 
bir parçası haline geldiğini söylerken, 
yüzde 84'ü bu hizmetlerin pandemide 
yaşamlarını daha katlanılır hale getirdi-
ğini ifade ediyor.

 Markaların pandemi döneminde dijital 
hizmetlerine ne kadar yatırım yaptığı 
da tüketicilerin markalara olan sadaka-
tini etkiliyor. Katılımcıların yüzde 72'si 
beğenip bağlandıkları hizmetlere eri-
şebilmelerini sağladığı için pandemi 
döneminde dijitalleşmeye yatırım ya-
pan markalara “minnettar olduklarını” 
söylüyor. Yüzde 67'lik bir kısım ise pan-
demi döneminde dijital hizmetlerinin 
kalitesini arttıran markalara daha “bağlı 
olduklarını” ifade ediyor. 

 Tüketicilerin yüzde 61'i dijital hizmet-

lerden beklentilerinin artık geri dönü-
lemez bir biçimde değiştiğini ve artık 
kötü performansa tahammül etmeye-
ceklerini ifade ediyor.

 Yüzde 72'si dijital hizmetlerin mükem-
mel çalışmasını sağlama sorumluluğu-
nun markaya ait olduğunu, yüzde 57’si 
ise başka bir hizmet sağlayıcıya geç-
meden önce bir markanın kendilerini 
etkilemek için tek şansının olduğunu 
söylüyor. 

 Yüzde 72'si dijital hizmetlerin sorunla-
rından kimin sorumlu olduğunu umur-
samadıklarını, sadece sorunların çözü-
lüp hizmetlerin mükemmel çalışmasını 
istediklerini dile getiriyor.

 Yüzde 68'ine göre bu çağda ve günü-
müzde markaların yetersiz dijital dene-
yimler sunması kullanıcılara saygısızlık.

 Yüzde 57'si dijital hizmetler ve uygula-
malarla ilgili sorunların çoğunun tama-
men önlenebilir olduğunu düşünüyor.

 Yüzde 73'ü yaşam normale döndü-
ğünde dahi pandemi döneminde kul-
landıkları dijital hizmetleri kullanmaya 
devam edeceklerini söylüyor. Bu da 
teknoloji üreticilerinin kusursuz dijital 

deneyimler sunmak için günümüzün 
altyapılarının karmaşıklıklarıyla başa 
çıkma konusunda karşı karşıya kaldık-
ları baskının ortadan kalkmayacağını 
gösteriyor.

“MÜKEMMEL DENEYİM ŞART”
Cisco Orta Doğu ve Afrika CTO'su Osa-

ma Al-Zoubi, konu hakkında şunları söyle-
di: "Dünyanın her yerinde, normalleşme-
ye kadar insanların yaşamla bağlantısını 
kuran uygulamalar oldu ve insanlar artık 
mükemmel bir dijital deneyimden daha 
azını kesinlikle kabul etmeyecek. Teknoloji 
üreticileri artık dijital dönüşüm çalışmala-
rını değerlendirme ve kullanıcılara "genel 
uygulama deneyimi"ni ilk etkileşimden 
sunma konusunda her zamankinden daha 
büyük bir baskı altında. Cisco'nun tam 
yığın izlenebilirlik çözümünün kritik bir 
bileşenini sunarak kullanıcıların beklenti-
lerinin karşılanmasına yardımcı olabilecek 
tek sağlayıcı olan AppDynamics'i kullanan 
teknoloji üreticileri, BT altyapılarının içinde 
ve ötesinde nelerin olduğunu iş etkisi 
perspektifinden görüp, anlayıp, optimize 
edebilecek." 

MOBİL İNTERNET TÜKETİMİNDE LİDERİZ  
Mobil üzerinden günlük internet kulla-
nım oranları incelendiğinde ise dünya 
ortalamasının 3 saat 39 dakika olduğu 
saptanırken, Türkiye’de 4 saat 19 dakika 
olduğu gözlendi. Dünyadaki internet 
kullanıcı sayısının ise 4.66 milyar olduğu 
kaydedilirken bu rakamın dünya nüfu-
sunun yüzde 59,5’ine denk geldiği be-
lirlendi. Bununla beraber medya takip 

kurumu Ajans Press, internet ile alakalı 
medyaya yansıyan haber adetlerini in-
celedi. Ajans Press’in15’in üzerinde yazılı 
basın ve web kaynaklarını tarayarak-
gerçekleştirdiği medya incelemesine 
göre, bu yıl internet ile 1 milyon 115 bi-
nin üzerinde haber yansıdığı görüldü. 
Mobil internet ile alakalı çıkan haber sa-
yısı ise 12 bin 659 olarak kayıtlara geçti.



TOBB ETÜ

TOBB ETÜ 
Öğrencileri, 
Stanford 
Üniversitesi'nin 
“University 
Innovation Fellows” 
Programının 
İnovasyon Elçileri 
arasına katıldı
TOBB ETÜ öğrencileri Aleyna Ece 
Yalavaç, Ekin Al ve Ömer Bahadır 
Orhan, Dr. Zeynep Güldem Ökem 
mentörlüğündeki çalışmaları 
ile Stanford Üniversitesi Hasso 
Plattner Institute of Design 
tarafından yürütülen University 
Innovation Fellows (UIF) 
Programına “İnovasyon Elçileri” 
olarak kabul edildiler.
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A leyna Ece Yalavaç (İktisat ve 
Endüstri Mühendisliği), Ekin 
Al (İktisat) ve Ömer Bahadır 
Orhan (Bilgisayar Mühendisli-

ği), 15 ülkedeki 65 Yükseköğretim Kuru-
mundan 251 öğrenci arasında yer alarak, 
Stanford Üniversitesi Hasso Plattner Tasa-
rım Enstitüsü tarafından yürütülen Univer-
sity Innovation Fellows (UIF) Programının 
yeni üyeleri arasına katıldı. Uluslararası 
UIF Programının amacı üniversitelerde, 
özellikle eğitim alanında, inovasyon ve gi-
rişimcilik ekosistemini güçlendirmek üzere 
“değişim öncüleri öğrenciler” yaratmak. 
UIF Programıyla birçok ülkeden değişim 
öncüleri, birbirleriyle iletişim halinde ol-
dukları bir ağa dâhil oluyor ve Stanford 
Üniversitesi deneyimiyle geliştirdikleri 
projeleri kendi üniversitelerinde hayata 
geçirmek için çalışıyor.

Akranlarına girişimci 
fırsatlar yaratıyorlar

Dünyanın dört bir yanındaki okullar-
dan programa katılan öğrenci liderleri; 
öğrenci inovasyon alanları yaratarak, gi-
rişimcilik organizasyonları kurarak, de-
neysel atölye çalışmaları yürüterek, yeni 
eğitimler geliştirmek için öğretim kadro-
su ve yöneticilerle birlikte çalışarak, ak-
ranlarının küresel zorlukların üstesinden 
gelmek için ihtiyaç duydukları yaratıcı 
güven ve girişimci düşünce yapısını oluş-
turmalarına yardımcı olacak fırsatlar yara-
tıyor. Üyeler, akademik liderlerle birlikte 
kalıcı kurumsal değişimin savunucuları 
olma görevini yürütüyor ve yükseköğ-
renimin geleceği için ihtiyaç duyulan 
“öğrencilerin sesi” oluyor.

İnovasyon ve Tasarım İstasyonu 
kurulması hedefleniyor

Öğrencilerimiz, Uluslararası Girişim-
cilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zeynep 
Güldem Ökem mentörlüğünde yaptık-
ları çalışmalar çerçevesinde TOBB ETÜ 
Teknoloji Merkezi’nde bir “İnovasyon ve 
Tasarım İstasyonu” kurmayı hedefliyor. 
Ekip, UIF Programı kapsamında tasarla-
mayı planladıkları bu istasyonun tanıtı-
mını 22 Ekim 2021 tarihinde TOBB ETÜ 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
inovasyon ve girişimcilik odaklı birimle-
rinin temsilcilerinin katıldığı bir paydaş 
toplantısı ile tanıttı. Bir ön kuluçka ve 

inovasyon hızlandırıcısı olarak kullanılma-
sı planlanan bu alanın interdisipliner ve 
tasarım odaklı düşünme ortamı, küresel 
inovasyon ağına katılım, akran mentör-
lüğü ve çift taraflı mentörlük sağlamanın 
yanı sıra öğrencilerin iş dünyası ile bir 
araya geldiği atölye ve buluşmalara da ev 
sahipliği yapması planlanıyor. UIF Prog-
ramı kapsamında Eylül 2021’de başlayan 
altı haftalık tasarım ve düşünme odaklı 
yoğun eğitim sürecini başarıyla tamam-
layan öğrenciler, TOBB ETÜ ‘İnovasyon 
Elçileri’ olarak 2022 yılının Mart ayında 
Silikon Vadisi’nde yapılacak olan final 
etkinliğinde de yer alacak.
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Kimi ülkelerde 48 saatte bir istenen PCR testleri, kimi Kimi ülkelerde 48 saatte bir istenen PCR testleri, kimi 
ülkelerde ise çocuklara uygulanan lolipoplu testlerle birlikte ülkelerde ise çocuklara uygulanan lolipoplu testlerle birlikte 
küresel ölçekte yaklaşık 1.5 milyar çocuk adeta ‘korona küresel ölçekte yaklaşık 1.5 milyar çocuk adeta ‘korona 
günlerinde eğitim başkadır’ konulu bir hikayenin içinde günlerinde eğitim başkadır’ konulu bir hikayenin içinde 
yer alıyor. Seda Yekeler Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Seda yer alıyor. Seda Yekeler Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Seda 
Yekeler, ülkeden ülkeye talep edilen yeni eğitimde hijyen Yekeler, ülkeden ülkeye talep edilen yeni eğitimde hijyen 
konusunu detaylı bir şekilde inceledi. konusunu detaylı bir şekilde inceledi. 

COVID-19 ile birlikte 
eğitim sektörü 
küresel ölçekte 
yeniden dizayn edildi
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COVID-19 & EĞİTİM 
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A lmanya’da lolipoplu korona testi 
yapılıyor, Japonya’da öğrenciler 
ayakkabılarını çıkararak derslere 
katılıyor. İspanya’da öğretmenler 

arasında aşılama oranı yüzde 100’e yak-
laşırken İtalya’da ise aşısız öğretmenden 
Türkiye’deki gibi 48 saatte bir PCR testi is-
teniyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye, OECD 
ülkeleri içinde Meksika’dan sonra okulları 
en fazla kapalı kalan ikinci ülke konumun-
da bulunuyordu. Bunda elbette ki salgının 
genç ve parlak beyinler üzerinde göste-
receği etkiyi minimize etme çabası vardı. 
COVID-19’a karşı tüm sektörlerde olduğu 
gibi eğitim alanında da hazırlıksız yaka-
lanma durumu vardı lakin son dönemde 
ne yaptığını bilen bir yapıdan söz etmek 
mümkün. COVID-19’la birlikte adeta ço-

cukların sağlığı konusunda yeni alışkanlıklar 
kazanan eğitim sektörünün küresel ölçekte 
uğradığı değişimi; Seda Yekeler Eğitim Vakfı 
Kurucu Başkanı Seda Yekeler okulların yüz 
yüze eğitime başladığı ülkelerdeki önlemler 
hakkında bilgi verdi.

AŞI OLMAYANDAN PCR İSTENİYOR
Öncelikle Türkiye’deki eğitim sektörünün 
süreci nereden nereye taşıdığına dair bir 
değerlendirmede bulunabilir miyiz?

Koronavirüs tüm dünyada eğitimi 
sekteye uğrattı. 1.5 milyar çocuk okulların 
kapanmasından etkilendi; 463 milyonu 
uzaktan eğitime erişemedi. Türkiye, OECD 
ülkeleri arasında Meksika’dan sonra okul-
ların en uzun süre kapalı kaldığı ikinci ülke 
oldu. Aşının bulunması ve normalleşmenin 
başlamasıyla ise dünya genelinde öğrenci-
ler okullara geri dönmeye başladı.  

Bazı ülkeler Ağustos’ta okulları açarken 
bazı ülkelerde de Türkiye gibi Eylül ayında 
eğitime başlandı. Türkiye’de öğretmenler-
den aşı olmamaları durumunda, haftada 
iki kez PCR testi isteniyor, derslerin ise 40 
dakikayı aşmama kuralı var. Ayrıca tüm 
öğrenciler okula maskeyle geliyor, yiyecek 
içecek tüketiminin ayrı zamanlarda ger-
çekleştiriliyor. Öğretmen veya öğrencinin 
ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde 
vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen 
veya öğrenci yakın temaslı kabul ediliyor. 

ALMANYA’DA LOLİPOPLU TEST
Peki diğer ülkelerde durum nasıl? Ülkeden 
ülkeye fark eden yeni alışkanlıklar var mı?

Almanya’daki okullarda maske ve hijyen 
önlemleri bu yıl da geçerli olacak. Almanya 
da aileleri çocuklarının güvende olacağına 
ikna etmek ve yüz yüze eğitimin durakla-

maması için bazı uygulamaları yürürlüğe 
almak önemli. Bazı eyaletlerde çocuklar için 
‘Loli Testi’ adında oldukça kolay bir test ya-
pılıyor. Aynı bir kulak pamuğu çubuğu gibi 
bir test kitini 30 saniye boyunca öğrenci 
ağzında tutuyor ve emiyor. Hatta bu sürede 
dinlemeleri için de ‘Lolipop’ adında bir şarkı 
yapılmış. Toplanan test çubuklarının hepsi 
tek bir tüpe konarak laboratuvara gönderi-
liyor ve her sınıf için bir test yapılıyor. Çünkü 
her testin bedeli 50 Euro. Burundan yapılan 
sürüntü testine göre hem çok daha pratik 
hem de acısız olan bu testlerin sonucunda 
sınıfın tüpünde COVID-19’a rastlanılırsa, 
okul müdürü ebeveynlere haber veriyor. 
Sınıfta maske de takılıyorsa sadece testi 
pozitif çıkan öğrenciyle sıra arkadaşı karan-
tinaya giriyor.

ŞEFFAF SİPERLİKLER SIRALARDA 
Japonya’da halen bazı şehirlerde salgın 

hızla artarken okullarını tedbirli bir şekilde 
açmaya karar verdi. Hatırlanacağı üzere 
salgının başından beri tespit edilen 1.5 
milyon vakanın 500 bini neredeyse Ağustos 
ayı içinde hasta olmuştu. Bu istatistik veri 
nedeniyle Japonya’da önlemlerin daha sıkı 
bir şekilde yürütüldüğünü söyleyebiliriz. 
Japonya’daki önlemlere bakacak olursak: 

 Nakazato gibi bazı şehirlerde sınıflar 
ikiye bölündü ve öğrencilerin yarısı bir 
gün, diğer yarısı da ertesi gün okula 
geliyor.

 Okulda olmayanlar internet üzerinden 
derslerini takip ediyor.

 Okullardaki öğretmen ve öğrencileri test 
etmek üzere 800 bin test kiti anaokulları, 
ilk ve orta okullara dağıtılmış durumda.

 Okulların girişinde dışarıda giydikleri 
ayakkabıları çıkarıp okulun içinde ve 
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ca kapatılıyor. İtalya’da ise öğretmenlerin 
en az bir aşısını yaptırmış olması ya da 
48 saatte bir negatif PCR testi getirmesi 
isteniyor. İngiltere’de de öğrencinin testi 
pozitif çıkması durumunda 10 gün evde 
karantinaya girmesi gerekiyor. Avrupa’da 
en sıkı önlemleri alan İspanya’da öne çıkan 
önlemler ise şu şekilde:

 12-19 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin 
yüzde 33’ü 2 doz aşı randevularını almış 
bulunuyor. Bu gençlerin yüzde 72’si ise 
ilk doz aşılarını olmuş durumda. Öğret-
menler arasındaki aşılanma oranı ise 
neredeyse yüzde 100.

 Avrupa ilaç ajansı henüz 12 yaş altına aşı 
onayı vermediği için bu yaş grubunun 
altına aşı yapılamıyor ancak sonbahar 
ya da kış aylarında 12 yaş altına da aşı 
izninin çıkması bekleniyor.

 Maske, mesafe ve hijyen gibi salgınla 
mücadelenin bilinen önlemlerini ala-
rak okulları açık tutmaya devam etmeyi 
umuyorlar.

sınıflarda kullandıkları yumuşak tabanlı 
ayakkabılarını giyiyorlar.

 Her öğrenci tek başına oturuyor ve sı-
ralarında ön ve yanları şeffaf plastikten 
koruyucular var.

 Japon eğitim sisteminde öğle yemekleri 
de öğrenmenin bir parçası olarak görü-
lüyor ve beyaz önlükler giyerek yemek-
leri öğrenciler dağıtıyor, bu sırada öğ-
rencilerin konuşmamalarını sağlamakta 
zorlandıklarını söylüyor eğitimciler.

 Sadece açık havadaki beden eğitimi 
derslerinde maskelerin çıkarılmasına izin 
veriliyor.

 Topla yapılan sporlar yerine bireysel 
olarak fiziksel aktiviteler yapılıyor.

 Öğrencilerin hepsi aynı yöne bakacak 
şekilde diziliyorlar ve yüksek sesle ko-
nuşmaları yasaklanmış durumda.

ÖĞRETMENLERİN HEPSİ AŞILI
Öte yandan, Fransa’da bir öğrencinin 

testi pozitif çıkarsa sınıf, bir hafta boyun-

 Okullarda test yapılması zorunlu değil 
ancak teşvik ediliyor.

ABD’DE DURUM KARIŞIK
ABD’de eyaletler arasında büyük farklar 

olduğuna dikkat çeken Yekeler, ülkede ya-
şananlar hakkında şunları söyledi:

 12 yaş üstü aşı olmaya teşvik ediliyor.
 Okulların açılmasının hemen ardından 

1.000’den fazla okul kapandı.
 Teksas’ta birkaç öğretmenin hayatını 

kaybetmesinin ardından okullar kapandı.
 Yetişkinlerdeki aşılama oranının düşük 

olduğu eyaletlerde binlerce çocuğun 
korona virüs testi maalesef pozitif çıkmış 
durumda. 

 Florida eyaletinde günlük ortalama 
60 çocuğun hastaneye kaldırıldığı 
bildirildi. Ancak aynı eyaletin valisi 
okullarda maskeyi zorunlu kılacak 
yasayı imzalamıyor. Pek çok okul bu 
nedenle valiye karşı çıkmış olsa da 
valiyi haklı bulanlar da var.



TOBB ETÜ MED

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’nin Ekim ayı röportajlar 
köşesi konuğu, İşletme Bölümü 2015 mezunlarından 
Sezin Önceler. Ortak Eğitim Modeli’nin(OEM) iş 
hayatında sağladığı avantajlardan söz eden Önceler, 
“OEM sayesinde elde ettiğim becerilerle işe başladığım 
ilk günden itibaren öğrenme aşamasını hızlıca geçerek 
şirkete değer katmaya başladım” dedi.
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S
ezin Önceler, TOBB ETÜ’nün, yurt 
dışı staj imkanları ve her bölümde 
yan dal, çift ana dal yapma imka-
nının yanı sıra ikinci bir yabancı 

dil olarak Fransızcayı seçmesinin sağladığı 
ayrıcalıkların eğitim ve iş hayatını nasıl 
kolaylaştırdığını bizlere anlattı. Mezun ol-
duktan sonra Danone Türkiye’de Finansal 
Planlama Uzmanı olarak başladığı kariye-
rine şimdilerde Danone’nin Paris ayağında 
Global Finansal Planlama departmanında 
yönetici olarak devam eden Önceler, aynı 
zamanda  çalışmaya başladığı günden 
itibaren Finans departmanında farklı po-
zisyonlarda görev almış. 

Gelir yönetimi, karlı büyüme stratejileri, 
stratejik finansal planlama, global finansal 
raporlama projesi, global finansal planlama 
gibi farklı alanlarda çalışarak kendini geliş-
tiren Sezin Önceler, kariyer yolculuğunda 
nasıl ilerlediğini bizlere aktarıyor. Yurt içi 
ve yurt dışındaki başarıları, ilgi alanları ve 
tecrübelerinden bizlere söz ediyor. Gelin 
Sezin Önceler’i sorularımıza verdiği yanıt-
larla yakından tanıyalım:

Sezin Önceler kimdir? Sezin Hanım, 
bize biraz kendinizden bahsedebilir 
misiniz? 

Merhabalar, ben 1993 yılında Anka-
ra’da doğdum. TED Ankara Koleji’nden 
mezun olduktan sonra 2011 yılında yüzde 
50 bursla TOBB ETÜ İşletme Bölümü’nü 
kazandım. Üniversitenin ilk yılından son-
ra Endüstri Mühendisliği’nde yan dal 
yapmaya başladım. Ortak Eğitim Modeli 
kapsamında ve Erasmus Plus aracılığıyla 

“Ortak Eğitim Modeli 
sayesinde çalıştığım 
şirkete değer katıyorum”
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Almanya’da Siemens ve Star Media şirket-
lerinde uzun dönem yurt dışı stajlarımı, 
yurt içinde de Deloitte Ankara ofisinde 
uzun dönem stajımı tamamladım. 2015 
yılında İşletme ve Endüstri Mühendisliği 
bölümlerinden yüksek onur öğrencisi ola-
rak tam burslu mezun oldum ve Danone 
Türkiye’de Finansal Planlama Uzmanı ola-
rak iş hayatına başladım. 2018-2019 yılla-
rında Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi 
ve Finans Bölümünde Yüksek Lisans yap-
tım. En büyük hayallerimden biri Paris’te 
yaşamaktı ve 2020 yılında Global Finansal 
Raporlama Sistemi projesini yönetmek 
üzere 6 aylığına Paris’e, Danone merkez 
ofisine görevli olarak geldim. Altıncı ayın 
sonunda Danone Global Finansal Plan-
lama departmanından yöneticilik teklifi 
aldım ve Paris’te kalıcı olarak yaşamaya 
başladım. Özetle hayallerimi gerçekleş-
tirmek üzere çabalamayı, hayatımın her 
anında kendimi geliştirmeyi ve öğrenmeyi 
çok seviyorum.

TOBB ETÜ’yü tercih etme sebebinizi 
öğrenebilir miyiz? TOBB ETÜ’de 
geçirmiş olduğunuz eğitim-öğretim 
yıllarınız ile ilgili bizlerle neler 
paylaşmak istersiniz?

TOBB ETÜ’yü tercih etmemin en büyük 
sebeplerinden biri Ortak Eğitim Mode-
liydi. Üniversite hayatımız boyunca bizi, 
iş hayatına hazırlayacak şekilde eğitim 
görmemiz ve yurt dışı staj imkânlarının 
sunulduğu bir üniversite olması sebebiyle 
TOBB ETÜ’yü tercih ettim. Mezun olduk-
tan sonra aldığımız eğitimin farkını çok 
daha iyi görebildim. Neredeyse 1 yıllık iş 
deneyimiyle mezun olmam sayesinde iş 
bulma konusunda hiç zorluk yasamadım. 
İşe başladıktan sonra da adaptasyonum 
çok daha kolay oldu. TOBB ETÜ’de diğer 
üniversitelere göre çok daha fazla bo-
lümde yan dal ya da çift ana dal yapabili-
yor olma avantajımız var. Ben de İşletme 
Bölümü’nde okurken Endüstri Mühen-
disliği’nden yan dal yaparak bu avantajı 
kullandım. TOBB ETÜ’de ikinci yabancı dil 
eğitiminin de çok iyi olduğunu düşünü-
yorum. Ben ikinci yabancı dilimi Fransızca 
seçtim ve mezun olduğumda DELF A2 
diplomasını üniversitede öğrendiğim bil-
giler sayesinde rahatça alabildim. Aldığım 
ikinci yabancı dil eğitiminin faydalarını da 
Fransa’da çalıştığım süre boyunca daha 

iyi görebiliyorum. Kısacası okulumuzun 
sunduğu avantajların neredeyse hepsini 
değerlendirdim ve olumlu etkilerini gör-
meye devam ediyorum.

Sizi İşletme Bölümü okumaya sevk 
eden bir hikayeniz var mı? Varsa 
bizimle paylaşabilir misiniz?

TOBB ETÜ İşletme Bölümü’nü tercih et-
meden önce ders içeriklerine baktığımda 
İşletme Bölümü altında dört ayrı seçenek 
olduğunu gördüm; Finans, Pazarlama, Üre-
tim ve Genel İşletme. Üretim alanı içerik-
lerine baktığımda da Endüstri Mühendis-
liği bölümüne çok benzediğini fark ettim. 
Analitik anlamda mühendislik bakış açısı 
kazanabilmek için de yan dal tercihimi, 
Endüstri Mühendisliği bölümünden tercih 
ettim. Bu bölümleri tercih etmemin, FMCG 
sektöründeki üretim yapan şirketlerde 

çok faydası olacağını düşündüm. Finans 
bölümünde işe başladığımda İşletme ve 
Endüstri Mühendisliği bölümlerinde öğ-
rendiklerim sayesinde Optimizasyon Mo-
dellerini finansal tablolarda kullanmaya 
başladım. Kendim için çok doğru bölüm 
tercihleri yaptığımı mezun olduktan sonra 
daha iyi anladım.

TOBB ETÜ’nün Ortak Eğitim Modeli’ni 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Kariyer 
hayatınızda, yapmış olduğunuz 
stajlarda elde ettiğiniz tecrübelerden 
yararlanıyor musunuz? 

Bence okulumuzun en büyük değerle-
rinden biri Ortak Eğitim Modeli. Bu model 
sayesinde öğrenciler sadece teori değil 
pratik anlamda da kendilerini geliştirme 
fırsatı sağlıyorlar. Ben de yaptığım yurt 
dışı stajlarım ve yurt içi stajım sayesinde 
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mezun olduğumda iş hayatına hazır bir 
şekilde başladım ve daha önce de söyle-
diğim gibi adaptasyonum çok kolay oldu. 
Özellikle şirketlerde en çok kullanılan Ex-
cel, PowerPoint, SAP gibi programlar ko-
nusunda stajlarım süresince kendimi çok 
geliştirdim. Finansal tabloları analiz etmeyi 
teorik anlamda derslerde, pratik anlamda 
da stajlarım sırasında öğrendim. Dolayı-
sıyla bu becerilerim sayesinde özellikle işe 
başladığım ilk günden itibaren öğrenme 
aşamasını hızlıca geçerek şirkete değer 
katmaya başladım.

TOBB ETÜ’den mezun olduktan sonra 
iş arama süreciniz nasıl geçti ve şu 
anda çalıştığınız firmada yer aldığınız 
pozisyon ve görevleriniz ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?

TOBB ETÜ’den mezun olduktan sonra 
4 ay içerisinde iş buldum. Mezun olurken 
yaklaşık 1 yıllık iş deneyiminin CV’imde  çok 
büyük bir artısı olduğunu düşünüyorum. 
Çalışmaya başladığım günden itibaren Fi-
nans departmanında farklı pozisyonlarda 
görev aldım. Gelir yönetimi, karlı büyüme 
stratejileri, stratejik finansal planlama, glo-
bal finansal raporlama projesi, global finan-
sal planlama gibi farklı alanlarda çalıştım ve 
kendimi geliştirdim.

Ne zamandan beri Fransa’da 
yaşıyorsunuz? Yurtdışında 
kariyer yapmak isteyen TOBB ETÜ 
öğrencilerine verebileceğiniz 
tavsiyeler nelerdir?

2020 Ocak ayından beri Fransa’da ya-
şıyorum. Burada elimden geldiğince çok 
şey öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye 
çalışıyorum. Yurt dışında kariyer planlama-
sı yapmak isteyen öğrencilere tavsiyem; 
yaşamak istediğiniz ülkeye, üniversitedey-
ken karar verin ve stajlarınızı o ülkelerde 
ayarlamaya çalışın. TOBB ETÜ’de okurken 
ikinci yabancı dilinizi de gitmek istediğiniz 
ülkeye göre seçin. Yurt dışında yaptığınız 
stajlar sırasında networkunuzu geliştirirse-
niz mezun olduktan sonra bu şirketlerde 
çalışmaya başlamanız daha kolay olabilir. 
Mezun olduktan sonra ise yurt dışına gidip 
sıfırdan bir iş bulmak kolay olmayabilir, pes 
etmeyin. Uluslararası şirketlerde ya da yurt 
dışında faaliyet gösteren şirketlerde çalış-
maya başlarsanız yurt dışına geçişiniz daha 
kolay olabilir. 

Sosyal hayatında Sezin Önceler 
kimdir?  Yorucu iş temponuzda 
kendinize vakit ayırabiliyor musunuz? 

Ben iş hayatına başladığım ilk günden 
beri çok yoğun çalışsam da kendime zaman 
ayırmayı ihmal etmiyorum. Çocukluğumdan 
beri piyano ve yan flüt çalıyorum. Çok yoğun 
olduğum anlarda bile kendimi müzikle mo-
tive etmeye çalışıyorum. Hafta sonlarında 
Paris’te ve Avrupa’da yeni yerler keşfetmeye 
çalışıyorum. Gezmeyi, keşfetmeyi ve fotoğraf 
çekmeyi çok seviyorum. Bu arada koyu bir 
Beşiktaş taraftarıyım ve bütün Beşiktaş maç-
larını kaçırmadan seyrediyorum.

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği 
hakkındaki düşünceleriniz ve 
beklentileriniz nelerdir? 

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’nin son 
dönemlerde yaptığı çalışmaları yakından 
takip ediyorum. Mezunlarımızla aktif ile-
tişimde olmanız hem mezunlarımız için 
çok anlamlı hem de öğrencilerimiz için 
çok önemli. Yeni öğrenci adayları için de 
okulumuzu tanımaları açısından çok fay-
dalı oluyor diye düşünüyorum. Mezunlar 
Derneği çalışmalarına aktif olarak devam 
etmenizi diliyorum, bunun için biz mezun-
lar da elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. 
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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



EKONOMİK FORUM106 EKONOMİK FORUM106

İKİLİ ODALAR

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 
Ortak Toplantısı 4 Kasım’da Girne’de 

gerçekleştirildi. Toplantıya TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Oda-
sı Forumu Türk Tarafı Eş Başkanı M. Cihat 
Lokmanoğlu ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ti-
caret Odası Forumu KKTC Tarafı Eş Başkanı 
Omaç Cin başkanlık etti. Gerçekleşen açılış 
konuşmalarının ardından KKTC Başbakanlık, 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bü-
yüksimitci, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 

Başkanı Turgay Deniz, KTTO Genel Sekreteri 

Aysun Önet İleri ve KTTO Ankara Temsilcisi 
Burcu Kayan ile çalışma yemeğinde bir araya 
geldi. TOBB’da gerçekleşen yemekte, Türki-

ye-KKTC ilişkileri, COVID pandemisinde son 
durum, aşılanma süreci ve TOBB ile KTTO’nun 
önümüzdeki dönem faaliyetleri ele alındı.

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı Direk-
törü Ebru Kaptan Sertoğlu, KKTC Yatırım 
Ortamı ve Yatırım Fırsatları hakkında bir 
sunum gerçekleştirdi. 

Sunumun ardından iki taraf üyeleri söz 
alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler. 
Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Or-
tak Toplantısı öncesi, Türkiye-KKTC Tica-
ret Odası Forumu iki taraf Eş Başkanları ve 
Üyeleri Gazimağusa’daki Maraş bölgesine 

bir ziyaret gerçekleştirdiler. Gazimağusa 
Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından 
Maraş bölgesi hakkında bilgi alan Üyeler, 
ardından bölgeyi gezdiler. Türkiye-KKTC 
Ticaret Odası Forumu, TOBB ile Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası (KTTO) tarafından 2018 yılında 
kuruldu. Oda’nın Türkiye tarafı Başkan ve 
Üyeleri TOBB, KKTC tarafı da KTTO tarafın-
dan belirleniyor. Yıllık ekonomi zirveleri, or-
tak yönetim kurulu toplantıları, iş forumları, 
iş görüşmeleri ve Türkiye-KKTC iş ilişkilerini 
geliştirmeye dönük çalışmalar, Türkiye-KK-
TC Ticaret Odası Forumu’nun ana çalışma 
alanlarını teşkil etmektedir.

Türkiye-KKTC Ticaret Odası
Forumu Ortak Toplantısı yapıldı

Mehmet Büyüksimitci, KTTO Başkanı Deniz ile görüştü
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TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Ayhan Zeytinoğlu, Bosna Hersek 

Dış Ticaret Odası Başkan Vekili Vjekoslav 
Vukovic ile İstanbul’da çalışma yemeğinde 
bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Bosna 
Hersek ticari ve ekonomik ilişkileri ele alın-
dı. Ayrıca, Türkiye-Bosna Hersek Ticaret ve 

Türkiye-Almanya 
JETCO II. Dönem 

Toplantısı, 13 Ekim 2021 
tarihinde sanal olarak 
gerçekleştirildi. Türkiye’den 
TOBB’un, Alman tarafında 
ise Alman-Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
(AHK) koordinatörü 
olduğu Ticaret Çalışma 
Grubu Eş-Başkanı Ender 
Yorgancılar, TOBB’u 
temsilen toplantıya 
katılarak bir konuşma 
yaptı. Toplantıda ayrıca 
Ticaret Çalışma Grubu’nun 
gerçekleştirdiği faaliyetler 
ve önümüzdeki dönem 
çalışmalarına ilişkin bir 
sunum gerçekleştirildi.

Sanayi Odası Forumu önümüzdeki dönem 
yol haritası ve faaliyetleri belirlendi. 

Türkiye- Bosna Hersek Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu, TOBB ile Bosna Hersek Dış Ti-
caret Odası (FTCBH) tarafından 2020 yılında 
kuruldu. Oda'nın Türkiye tarafı Başkan ve 
üyeleri TOBB, Bosna Hersek tarafı da FTC-

BH tarafından belirleniyor. Yıllık ekonomi 
zirveleri, ortak yönetim kurulu toplantıları, 
iş forumları, iş görüşmeleri ve Türkiye-Bos-
na Hersek iş ilişkilerini geliştirmeye dönük 
çalışmalar, Türkiye-Bosna Hersek Ticaret 
ve Sanayi Odası Forumu’nun ana çalışma 
alanlarını teşkil ediyor.

Ayhan Zeytinoğlu, Bosna Hersek Dış Ticaret Odası 
Başkan Vekili Vjekoslav Vukovic ile görüştü
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Türkiye-Almanya JETCO II. Dönem Toplantısı yapıldı
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MESLEKİ EĞİTİM

Yapılan iyileştirmeler sonrası okul, MEB Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dış 
denetimde 100 tam puan alma başarısını gösterdi.  Adıya-

man Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2010 yılında, 
OSB içerisinde yaklaşık 35 dönüm arazi üzerine 29 bin metrekare 
kapalı alana sahip 16 derslikli bir ana bina ve 6 atölye binası olarak 
inşa edilmiş olup aynı yıl 120 öğrenci ile eğitim öğretime başladı.

Eğitimin odağında fırsat 
eşitisizliğinin kaldırılması var

2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle 762 örgün ve 113 
mesleki açık lise olmak üzere toplam 875 öğrenciye 41 derslikte 10 
meslek alanında bilişim, elektrik-elektronik, motorlu araçlar, tesisat 
ve iklimlendirme, mobilya ve iç mekân tasarımı, metal, yenilenebi-
lir enerji, tekstil ve makine teknolojileri eğitim öğretim vermekte. 

Öğrencilerin fırsat eşitsizliğinin en aza indirilmesi, eğitime olan 
motivasyonlarının artırılması ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları, 
okulun 2019-2023 stratejik hedefleri arasında.

Yerel, ulusal ve uluslararası 
iş piyasalarına yönelik eğitim 

Okul, mesleki ve teknik eğitimdeki tüm öğrencilerin başarısını 
artırarak nitelik kazandırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapmakla 
beraber mesleki ve teknik eğitimi; yerel, ulusal ve uluslararası iş 
piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırarak, genç nüfusa bir 
meslekte gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmayı, başarılı öğ-
rencilerin yüksek öğretim kurumlarına geçişleri için gerekli eğitimle-
ri vermeyi hedefliyor. Okuldaki öğrencilerin hem sosyal ve kültürel 
gelişimlerine hem de akademik düzeylerine katkı sunan etkinliler 
organize edilmekle birlikte çeşitli proje faaliyetleri de yürütülmekte. 

TOBB, TOBB ETÜ ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından imza altına alınan ‘Mesleki 
Eğitim İş Birliği Protokolü’ kapsamında Adıyaman’da proje okulu seçilen Adıyaman 

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde önemli iyileştirmeler hayata 
geçirilirken bu alanda yeni bir vizyon oluşturulması hedefleniyor.

Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ VİZYON
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Üretimde aktif rol alacak
öğrenciler yetiştirme hedefi

Protokol Yürütme Kurulu’nda yer alan Adıyaman Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Adıyaman Ticaret Borsası’nın destekleriyle okul; üretimde 
aktif rol alacak öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu hedefle okulun, 
atölye ve laboratuvarları yenilenmesinin yan sıra 10, 11 ve 12. sınıf 
öğrencileri arasından başarı kriterlerini sağlayan öğrenciler burs ile 
destekleniyor. Proje okulundaki öğrencilere Oda ve Borsa Üyesi firma-
larda iş başı eğitim ve staj imkânları sağlanırken, öğrencilerin mezun 
olduklarında söz konusu firmalarda istihdam edilmelerine yönelik 
çalışmalar da yürütülüyor.

Ar-Ge birimi, pandemi döneminde 
çeşitli üretimler gerçekleştirdi

Avrupa Birliği düzeyinde 238 bin euro ve 393 bin 
euro bütçeli iki projeyi, başarı ile yürüten Adıyaman 
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ayrıca bu 
konuda çeşitli ödüller aldı. Okul aynı zamanda Erasmus, 
TÜBİTAK, GAP Kırsal Kalkınma ve Kalkınma Ajansları 
programları için de projeler hazırlıyor. Okulda kurulan 
Ar-Ge birimiyle yenilikçi pek çok çalışma yapılıyor, 
özellikle pandemi döneminde sensörlü dezenfektan ve 
koruyucu siperlik başta olmak üzere çeşitli üretimler 
gerçekleştirildi. 



EKONOMİK FORUM110

SAĞLIK

ÇOCUKLARDA SOLUNUM 
YOLU ENFEKSİYONLARI

Bir erişkin yılda 2-3 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirirken; çocuklar, yaşamlarının ilk 
10 yılı süresince her sene ortalama 3 ila 8 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirir. 

Bu yaş grubundaki doktora başvurma oranının yüzde 70’i de solunum yolu 
enfeksiyonundan kaynaklanır.

Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre yurdumuz 
yarından itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk ve 
yağışlı bir havanın etkisine girecektir. Bu ve benzer 
haberleri sonbaharla birlikte sık sık radyo, tele-

vizyon ve diğer basın organlarından duyar, izleriz. Bu haberler; 
denizlerdeki balıkçıları, dağlardaki turizmcileri ve ulaşım sektörü 

çalışanlarını farklı; kreş, anaokulu ve ilköğretim çağında çocukları 
olan anne-babaları ise daha farklı ilgilendirir. 

Hastalık yapma gücü arttı 
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle havada dolaşan bazı mikroor-

ganizmaların virülansı, yani hastalık yapma gücü artmaya başlar. 
Bu mikroorganizmalar, savunma ve solunum sistemi henüz tam 
gelişmemiş küçük çocuklarda hastalanmaya sebep olur. Zaman 
zaman ağır seyreden hastalıklar sırasında, çalışan anne ve babanın 
çocuklarının yanında kalma gereksinimi, birden fazla ilaç kullanımı, 
okul atmosferinden ve derslerden uzak kalmak, ekonomik ve sosyal 
kayıpları arttırır. İşte bu ve benzer nedenlerle kreş, anaokulu ve 
ilköğretim çağında çocukları olan anne ve babalar için hava şartları 
bir başka anlam taşır. 

Bulaşma yolları ve belirtileri
Solunum yolu hastalıklarında bulaşma genellikle damlacık 

yoluyla (aksırık, öksürük) veya enfekte sekresyonla doğrudan temas 
yoluyla (el sıkışmak veya oyun oynayan çocukların el temasıyla) 
olur. Damlacık yoluyla bulaşmalar hacim olarak küçük ve hava 
akımı az olan yerlerde; örneğin kreş, okul, ulaşım ve servis araçla-
rında, asansör, sinema ve tiyatrolarda daha kolay olur. Üst solunum 
yolu enfeksiyonları sırasında burun akıntısı ve tıkanıklık, ateş (ha-
fif-orta-ağır), geniz yanması, boğaz ağrısı, halsizlik ve kuru öksürük 
yakınma nedenlerinden bir veya birkaçına rastlamak mümkün.

Bebeklerin yaşam kalitesini 
korumak için biraz dikkat 

Küçük bebeklerin hastalığa yakalanma ihtimali daha düşük 
olmakla beraber, koruyucu önlemleri çok dikkate almayan abi 
ve ablalardan bulaşmalar, bebeklerin yaşam kalitelerini olumsuz 
etkiler. Yetişkinlerin burun deliklerinin çapı 15 milimetre olup nez-
le veya diğer solunum yolu enfeksiyonlarında meydana gelecek 
ödemle burundan geçen hava yüzde 25 azalır. Oysaki bebeklerin 
burun deliklerinin çapı 5 milimetre olup meydana gelen ödemle 
geçen hava, yüzde 50 azalır. Ayrıca yeni doğan bebeklerin ve 
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süt çocuklarının burun deliklerinin çapı sadece burun solunumu 
yaptıkları için, gelişen bu hastalık durumlarından sonra uyku ve 
beslenmelerinde sıkıntıya sebep olur.

Çocuklarda enfeksiyona bağlı 
gelişen diğer şikayetler nelerdir?

Çocuklarda hastalığa bağlı yakınmamızın yatışmasından sonra 
ilave başka şikayetler çıkabilir. Bunlar en çok sinüzit, orta kulak iltiha-
bı ve alt solunum yapılarında bronşit ve zatürreye bağlı olanlardır. İki 
günden fazla soğuk algınlığı belirtileri süren hastalığın, bilgisayarlı 

Dr. Levent Şükrü 
AKGÜNGÖR

tomografi ile yapılan taramalarında, yüzde 87 hızında sinüzit sap-
tanmıştır. Alerjik nezle, anatomik yapı bozuklukları, burun tıkanıklığı 
ve diş hastalıkları sinüzit gelişimini hızlandırır. Orta kulak iltihabı 
çoğunlukla solunum sisteminin viral kökenli akut enfeksiyonundan 
sonra gelişir. Çocukların yüzde 75 ila yüzde 85’i hayatlarının ilk üç 
yılında orta kulak iltihabı geçirir. Bunların en az yüzde 30’unda bu 
tablo 3 kez tekrarlar. Amerika Birleşik Devletleri’nde 10 yaşından kü-
çük çocuklara verilen antibiyotiklerin yüzde 42’si orta kulak iltihabı 
içindir. Akut bronşit ve zatürrelerin çoğu viral bir üst solunum yolu 
enfeksiyonu sırasında veya sonrasında gelişir.

TOBB ETÜ Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı

Enfeksiyonlarda antibiyotik 
etkisi ve bulaşın engellenmesi

Solunum yolu enfeksiyonları, antibiyotik kulla-
nımına yol açan büyük bir etkendir. İlaç endüstrisin-
de yapılan araştırmalar bütün antibiyotik reçetele-
rinin üçte ikisinin solunum yolu enfeksiyonları için 
yazıldığını göstermektedir. Alt solunum yolları en-
feksiyonları, enfeksiyon hastalıklarına bağlı ölüm-
lerin dünyada en sık rastlanan nedenlerindendir.

Antibiyotik uygulamasının ölümleri azaltması 
gibi iyi yönleri olmakla beraber yanlış ve gereksiz 
antibiyotik kullanımının, direnç gelişimine neden 
olabileceği de unutulmamalı. 

Hastalığa karşı savunma gücünü artırmak arzu 
edilmekle beraber bu gücü gerçekleştirebilmek 
zordur. Bakteriyel ve bitkisel kökenli immünostimü-
lanların klinik yönden etkileri kanıtlanamamıştır. 
Sonuç olarak sosyal ve ekonomik neticeleri oldukça 
ağır olan solunum yolu enfeksiyonlarından korun-
mak için mümkün olduğu sürece sağlam çocuklar 
ile solunum sistemi enfeksiyonu olan çocukların 
arasındaki temas önlenmelidir. Muntazam şekilde 
ellerin yıkanması ve maske kullanımı patojenlerin 
bulaşmasını azaltabilir.



www.etu.edu.tr

Yenilikçi
Buluşların
TAM YERİ
TOBB ETÜ
TEKNOLOJİ MERKEZİ, 74 araştırma 
laboratuvarı, 13 tasarım stüdyosu, 37 eğitim 
laboratuvarı ve dünyanın en büyük su türbini   
test  laboratuvarı  ile  araştırmacılara   rahatça  
çalışabilecekleri üstün nitelikli bir araştırma 
ortamı sunuyor.

www.etu
.edu.tr



Odalar ve Borsalar

◗	Denizli TOBB’a bağlı Oda ve Borsalar, Acıpayam’da toplandı

◗	Bodrum Ticaret Odası, İstanbul Fransa Başkonsolosu ile görüştü

◗	AYTO Akademi, bu yıl kapılarını Ahmet Şerif İzgören ile açtı

◗	Mersin TB, Bakliyat Araştırma Merkezi ile değişen tüketim alışkanlarını    

takip etmek istiyor 

◗	 ‘Hamzadere Kalkınma Çalıştayı’ bölgenin gelişimini hızlandıracak

◗	Türkiye-İran ‘Gül Sektörleri İstişare Toplantısı’ Isparta TB’de yapıldı
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ODALAR VE BORSALAR

T oplantıya başkanlık eden TOBB 
Genel İdare Kurulu Üyesi ve DTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Er-

doğan, üyelerden gelen talep, beklenti ve 
isteklerle faaliyetlerini değerlendirdiklerini 
söyledi. Erdoğan, “Toplantımız ve aldığı-
mız kararlar hayırlara vesile olsun. İlçele-
rimizdeki Odalarımızın Yönetim Kurulu 
Başkanları ve Üyeleri ile bizleri buluşturan 
Acıpayam Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Sürücüoğlu’na, ev sa-
hipliğindeki nezaketinden dolayı teşekkür 
ederim” dedi.

Toplantıda ekonomi ve ticaretteki 
güncel gelişmeler görüşüldü

TOBB Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi 
ve DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Er-
doğan’ın yönettiği toplantıda, ekonomi 
ve ticaretteki güncel gelişmeler ile Oda ve 
Borsaların Üyelerinden yönetim kurulları-
na aktarılan talep, beklenti ve istekler dile 
getirildi. Birlikte yürütülen ve yapılabilecek 
faaliyetlerin koordinasyonu ele alındı. Ev 
sahibi Acıpayam Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Sürücüoğlu’nun 
karşılama konuşmasıyla başlayan toplantı, 
oturum başkanı Uğur Erdoğan’ın dünya, 

Türkiye ve Denizli ekonomisini ele aldığı 
değerlendirmenin de içinde yer aldığı 
gündem konuşmasıyla devam etti. Başkan 
Erdoğan, Denizli’nin, ihracata dayalı üretim 
yapısı ve ihracatçı firmalarımız sayesinde, 
içinde bulunduğu durumun etkisini, en 
aza indirebildiğini belirterek, bu süreçte, 
Odalar ve Borsalar olarak, Denizli’nin ticari 
hayatına katkı sağlayacak her türlü girişim-
de bulunduklarını söyledi.

Denizli’de Teknik Tekstile 
Dönüşüm Projesi’ne AB fonu 

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Er-
doğan, pandeminin getirdiği zorlu şartları 
yenmek adına TOBB’un tüm imkanlarını 
seferber ederek, üyelerinin kullanımına 
sunduğu Nefes Kredisi’nde kaynakları-
nın tamamını üyelerinin kullanımına sun-
duklarını iletti. Yine bu dönemde ticarete 
güç, denge ve istikrar kazandırmak adına 
TOBB’un öncülüğünde yürütülen ‘Enflas-
yonla Topyekûn Mücadele’ çağrısına  'En 
az yüzde 10 indirim kampanyası’ ile toplu 
destek verdiklerinin altını çizen Erdoğan, 
kampanyaya sadece Denizli merkezden, 
12 günde 119 firmanın başvurduğunu 
kaydetti. 

Oda olarak yaptıkları birçok etkinliğe 
hatırı sayılır bir kitleyi çekmeyi başardık-
larına atıfta bulunan Uğur Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Son olarak AB Türkiye Dele-
gasyonu Başkanı Dr. Christian Berger, 22-
23 Ekim’de beraberinde ülkemizde görev 
yapan AB ülkelerinin büyükelçilerinden 
oluşan kalabalık bir heyetle, bizleri ziyaret 
etti. Bu büyük buluşmanın ilk damlası, 5 
milyon euro’luk hibe oldu. DTO’nun 'De-
nizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm' Proje-
si, AB fonlarından faydalandırılması için 
onaylandı. İnanıyorum ki bu türde temas-
ların artırılması durumunda, bu ve benzeri 
kaynak ve kazançların devamı da gelecek.” 

17 büyükelçinin yer aldığı AB Heye-
ti’nin Denizli’deki iş dünyası temsilcileriyle 
buluşturup, iş fırsatlarının da konuşulduğu 
etkin bir organizasyona imza atmanın gu-
rurunu yaşadıklarına vurgu yapan Uğur 
Erdoğan, “Denizli Ticaret Odası’nda geniş 
katılımlı bir toplantı yaparak, hem konuk 
hem de üyelerimizi kısacası tüm paydaş-
larımızı efektif bir ortamda buluşturmuş 
olduk. Ayrıca toplantıda, konuklarımızı 
Denizli ve AB ülkeleriyle ilişkilerimizdeki 
beklentilerimiz hakkında detaylı bir şekilde 
bilgilendirdik” dedi.

Denizli TOBB’a bağlı Oda ve Borsalar, 
Acıpayam’da toplandı

Denizli ve ilçelerindeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Oda ve Borsaların Yönetim Kurulları 
Ortak Toplantısı Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) organizasyonunda, Acıpayam Ticaret Odası’nın ev 

sahipliğinde gerçekleştirildi. 



B odrum Ticaret Odası (BODTO) 
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, 
ziyaretinden ötürü Başkonsolos 

Olivier Gauvin’e teşekkürlerini sunarak, 
Bodrum Yarımadası’nın turistik ve ticari 
yapısı hakkında bilgi verdi. Ziyarette; İzmir 
Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak, İstan-
bul Fransa Ticaret Ateşesi Elodie Laugier, 
Ankara Fransa Büyükelçiliği Tarım Ataşesi 
François Vial, BODTO Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ayaz, Yönetim Kurulu Üyesi Arif 
Ceylan Satı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat 
Önder de yer aldı.

Fransız turist sayısını artırmak için or-
tak toplantı çağrısı yapıldı

Bodrum’un binlerce yıldır nice me-
deniyete ev sahipliği yapmış, kültürü ve 

doğası ile eşsiz bir yarımada olduğunu 
belirterek, kültür ve sanat anlamında yeni 
destinasyonlar arayan Fransız turistler için 
ilçenin önemine atıfta bulunan Mahmut 
Serdar Kocadon, son yıllarda düşüş eğili-
mine giren Fransız turist sayısını artırmak 
için ortak toplantılar yapılması çağrısında 
bulundu. 

Gastronomi ve arkeoloji zengini 
Yeni yılda Başkonsolos Olivier Gauvin’i 

İstanbul’da ziyaret etmek istediklerini açık-
layan Başkan Mahmut Serdar Kocadon, 
Bodrum’un gastronomik özellikleri hak-
kında da bilgi verdi. Başkan Kocadon, böl-
gedeki şarap üretimine dikkat çekerken, 
Bodrum’da bu alanda uluslararası çapta 
ödül almış markaların bulunduğunu bildir-
di.  Kocadon, “Ayrıca Bodrum Mandalinası-
nın ürün çeşitliliği ile tatlılarda, içeceklerde 
kullanılması ile yaratılan farklı lezzetler söz 
konusu. Zeytinyağımız da aynı şekilde kali-
tesi ile dikkat çekmekte. Tüm bunlar göste-
riyor ki bölgemiz gastronomik, arkeolojik ve 
kültürel zenginliği ile çok farklı alternatifler 
sunmakta. 

“Fransa ile turistik hareketlilik 
geliştirilmeli”

Bodrum’un turizmde bir cazibe merkezi 
olarak anılmasının aslında birçok özellikten 

kaynaklandığına işaret eden BODTO Başka-
nı Mahmut Serdar Kocadon, bu özellikleri 
ise şu bilgileri verdi: “Dünyanın yedi harika-
sından biri olan Mausoleum, tarih ve doğa 
ile iç içe antik Leleg Yolu, yıl boyunca süren 
çeşitli festivaller, lüks turizmden eko-turiz-
me kadar her arayışa cevap verebilecek 
çeşitlilikteki tesisler, mavi yolculuk ve özgün 
Bodrum ahşap yatları ile bölgemiz tam bir 
turizm merkezi.”

Mahmut Serdar Kocadon, Fransa ile 
turistik hareketliliğinin geliştirilmesi gerekti-
ğine vurgu yaptı.  Odada bulunan Tırhandil 
maketi üzerinden Bodrum teknelerinin 
kısa tarihçesinden de bahseden Başkan 
Kocadon, bölgenin yat üretim kapasitesi-
nin ve uluslararası çapta yat ihracatının da 
altını çizdi. 

Başkonsolos Gauvin gösterdikleri mi-
safirperverlikten ötürü BODTO Başkanı’na 
teşekkür ederken, bölgeyi çok beğendiğini 
ve Bodrum’un güzelliği karşısında etkilen-
diklerini açıkladı. Kısa süre önce göreve gel-
diğini belirten Gauvin, Başkan Kocadon’un 
açıkladığı caziplikler doğrultusunda mu-
hakkak Fransa-Bodrum arasında turizmin 
geliştirilmesi taraftarı olduğunu söyledi. 
Görüşmenin ardından karşılıklı hediye tak-
dimleri yapıldı ve Başkonsolos Gauvin ve 
beraberindeki heyet bir dizi ziyaret yapmak 
üzere Odadan ayrıldı.

Bodrum Ticaret Odası, İstanbul 
Fransa Başkonsolosu ile görüştü

Bodrum Ticaret Odası 
Başkanı Mahmut Serdar 
Kocadon, Fransa’nın İstanbul 
Başkonsolosu Olivier Gauvin’i 
makamında kabul etti. 
Görüşmede kurulabilecek ikili 
ilişkiler gündeme alınırken 
Fransız turistler için Bodrum’un 
tam bir cazibe merkezi 
olduğuna dikkat çekildi. 
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A ydın Ticaret Odası Akademi,  bu yıl ka-
pılarını Türkiye’nin önde gelen isimle-

rinden İzgören Akademinin kurucusu yazar 
ve eğitimci Ahmet Şerif İzgören’in ‘Değerlerle 
Yönetmek Semineri’ ile açtı. Aydın Ticaret Oda-
sı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda 
gerçekleştirilen ve Aydın Ticaret Odası Üyeleri 

ve Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği seminer, 
çok sayıda  katılımcı tarafından ilgiyle izlendi. 
Semineri katılımcılar tarafından ilgiyle takip 
edilen Ahmet Şerif İzgören, iş hayatında başarı 
ve ülkemizin geleceği için işletmelerde be-
nimsenmesi gereken güvenilirlik, adalet, saygı 
ve istihdama, çalışana önem verilen yönetim 

anlayışlarının önemine değindi. İzgören, ba-
şarı örneği sergileyen birçok isim, çalışma ve 
şirketlerden örnek vererek işletmelerde Ar-Ge 
çalışmalarının gerekliliğini dile getirdi.  

AYTO Akademi organizasyonu ile AYTO 
Üyeleri ve Aydın halkı ile daha önce iki kez 
bir araya geldiğini dile getiren İzgören, başta 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı 
Hakan Ülken ve AYTO Yönetim Kurulu olmak 
üzere Aydın Ticaret Odası’na teşekkürlerini 
ileterek, “2014 yılında Aydın Ticaret Odası’na 
geldiğimde eski hizmet binalarında hizmet 
veriyorlardı, bir hayal kurdular ve bugün bu 
hayal ve emek sayesinde burada yeni hizmet 
binalarında bu salonda bir aradayız. Başarıla-
rından dolayı AYTO Yönetim Kurulu ve çalışan-
larını tekrardan tebrik ediyorum” ifadelerine 
yer verdi. Seminer sonunda katılımcılarla bol 
bol hatıra fotoğrafı çektiren Ahmet Şerif İzgö-
ren, katılımcıların kitaplarını da imzaladı. TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan 
ÜLKEN, başta AYTO Akademi olmak üzere 
Aydın Ticaret Odası’nın Üyeleri ve kent için 
faaliyetlerinden bahsederek İzgören’e Oda 
Hizmet Binasını gezdirdi.

AYTO Akademi, bu yıl kapılarını 
Ahmet Şerif İzgören ile açtı

B akliyatta değişen tüketim alışkanlıkları gerçeğinden hareketle, 
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen ‘2021 

Yılı Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’ 
kapsamında, Mersin Ticaret Borsası (Mersin TB), ‘Bakliyat Araştırma 
Merkezi Projesi’ni hazırladı. ÇKA tarafından kabul edilerek, destekle-
nen proje kapsamında; inovatif, katma değeri yüksek, niş hedeflere 
yönelik bakliyat türev ürünleri geliştirilmek amacıyla Mersin’de bir 
Ar-Ge merkezi kurulması, hâlihazırda yalnızca ayıklama ve paketle-
meyi içeren bakliyat işleme prosesini Ar-Ge temelli olarak dönüştü-
rüp gıda sektöründeki yeni trendlerle birlikte sektörün gelişiminin 
ve katma değer yaratma kapasitesinin artırılması planlanıyor. 

Yüksek katma değerli ürün 
ihraç etme hedefi bulunuyor 

Sektörün yüksek katma değerli ürünler ihraç etmesinin sağ-
lanması, bakliyat ürünlerine yönelik küresel ölçekte yapılan Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda oluşan bilgi birikiminin Türkiye’ye kazandırıl-
ması ve sektörün kullanımına sunulması, nihai tüketici tercihlerine 
cevap verecek şekilde tüketime hazır, lezzetli, sağlıklı ve ekonomik 
ürünler geliştirilmesi ve bu ürünlerin ticarileştirilerek yaygınlaşma-
sının sağlanması da projenin odakları arasında yer alıyor. Buna ilave 

sektörde çalışabilecek yeterlilikte Ar-Ge personeli yetiştirilmesi de 
projenin merkezinde yer alan başlıklar arasında. 

Mersin Ticaret Borsası, ilgili projeye destek sağlayacak olan 
Çukurova Kalkınma Ajansı’nın Yönetim Kurulunda görev yapan 
Mersin ve Adana Valileri, Büyükşehir Belediye Başkanları, Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanları, Ajans Genel Sekreteri ile çalışanlarına, 
projeye iştirakçi olarak katılan Mersin Üniversitesi ve Akdeniz İhra-
catçı Birlikleri’nin yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Mersin TB, Bakliyat Araştırma 
Merkezi ile değişen tüketim 
alışkanlarını takip etmek istiyor
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İ
psala Ticaret Borsası, Keşan Ticaret ve 
Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, 
Hamzadere Sulama Birliği, Trakya Kal-

kınma Ajansı ile TEPAV (Türkiye Ekonomi 
Politikaları Araştırma Vakfı) tarafından hazır-
lanan Çalıştay,  ‘Şapçı Ağadayı Tesisleri'nde 
gerçekleştirildi. İpsala Kaymakamı Eyyup 
Özdemir, Keşan Kaymakamı Bekir Dınkırcı, 

Enez Kaymakamı Hasan Sazkaya, İpsala 
Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Enez 
Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, Ke-
şan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan 
Aktan, TEPAV Direktörü Prof. Dr. Necdet 
Budak, Oda ve Borsaların yöneticileri ile 
daire amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı. 

“İlk kez bir bölge, mikro ölçekte
kendi geleceğini belirleyecek”

TEPAV Direktörü Prof. Dr. Necdet Bu-
dak, Türkiye’de ilk kez bir bölgenin mikro 
ölçekte, Ankara’dan farklı, kendi gelece-
ğini belirleyecek bir bölgesel ekonomik 
kalkınma stratejisini geçekleştirdiğini dile 
getirerek, “Biz 6 aydır TEPAV heyeti olarak 
arazideyiz. Yaklaşık 300 iş adamıyla birebir 
görüşme yaptık. Aldığımız verileri Anka-
ra’da analiz ettik. Onlarla ilgili bilgilerimizi, 
sizlerle paylaşmak istiyoruz. Daha doğrusu 
bu bulguları sizlerle birlikte analiz etmek 
istiyoruz. Bu analizler sonucunda da önü-
müzdeki 1-2 ay içerisinde bunları yazılı bir 
doküman haline getireceğiz. Bu rapor, bi-
limsel bir yayından çok Keşan’da, İpsala’da, 
Enez’de bir kahvehanede, bir berber dük-
kânında belki de rahatlıkla okunabilecek 
bir rapor olacak. Bizim böyle bir çalışmaya 

kalkışmamızın temel nedeni şu, Türkiye 
son on yıl içerisinde milli gelir on bin do-
larlara geldi. Son 5-6 yıla baktığımız zaman 
10 bin dolarda kaldık, patinaj çekiyoruz. 
Bunu atlatmanın yolu, bu süreci geçiren 
ülkelere baktığımızda bu toplantıları onlar 
1960-1970’lerde yapmışlar. Bu bölgeyi, bu 
toprakları, bu coğrafyayı, bu insanı, bu kül-
türü sizler en iyi biliyorsunuz. Bu kaynak-
ların nasıl kullanılması gerektiğini de sizler 
söyleyeceksiniz. Bizde kalkınma planları, 
Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılır. Ba-
kanlık yaptığı planlamalar çerçevesinde, 
farklı bölgelerden teşvikleri yönlendirir. 
Ancak Trakya’ya ya genel olarak bakılıyor. 
Bölgemizde, farklı sektörlerde neler yapıla-
bileceğini belirlememiz gerekiyor.” 

Daha sonra ise çalıştaya geçildi. TEPAV 
Yönetişim Çalışmaları Programı Yöneticisi 
Emre Koyuncu ve TEPAV İcra Direktörü Yar-
dımcısı Esen Çağlar, katılımcılara program-
da neler yapılacağı hakkında genel bilgiler 
verdi. 10’ar kişilik yuvarlak masalar çevre-
sinde, gruplar halinde oturan katılımcılar, 
danışmanların yardımıyla 5 saat boyunca 
bölgenin geleceği ile ilgili sorulara dijital 
ortamda yanıt verdi. Çalıştayın sonucunun 
önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşıla-
cağı bildirildi.

‘Hamzadere 
Kalkınma 
Çalıştayı’ 
bölgenin 
gelişimini 
hızlandıracak
Keşan, Enez, İpsala ile Saros 
Körfezi’nin geleceğini 
planlamak için düzenlenen 
‘Hamzadere Bölgesi Kalkınma 
Çalıştayı’ gerçekleştirildi. 
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I sparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Adar ve Meclis Başkanı 
Mehmet Ali Doğan, İran Tarım Bakan 

Yardımcısı Hossein Zeynali ve beraberinde-
ki heyet Isparta TB’de ağırlandı. İki ülkedeki 
gül sektörü ve uçucu yağ üretimlerinin de-
ğerlendirildiği ve ortak pazar oluşturulma-
sının istişare edildiği toplantıya,  Isparta 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Diler, Öğretim Üyeleri ve 
Isparta’da uçucu yağ üretimi ve ihracatı 
yapan Üyeler ve sektör temsilcileri katıldı.

“Yerli ürünlerimizin yurt dışına pazarlan-
ması için ikili görüşmeleri  önemsiyoruz”

İran Tarım Bakan Yardımcısı Hossein 
Zeynali ve İranlı iş adamlarını ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu belirten Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Adar, “Isparta Ticaret 
Borsası olarak ilimizdeki üretilen ürünle-
rin yurt dışında pazarlanması için İran ve 
diğer ülkelerle ikili görüşmeler yapmayı 

önemsiyoruz. Bu görüşmeler hem ülkemize 
hem de İran’a  büyük katkı sağlayacaktır. 
İkili görüşmelerin önemini benimsiyor ve 
yurtdışı fuar ve istişare toplantılarına da 
katılım sağlıyoruz. Daha önceki yıllarda 
Isparta Valiliği, Borsamız ve Ticaret Odasıyla 
birlikte İran’a gittik. Bazı fabrikaları ve üretim 
tesislerine gezerek ikili görüşmeler yaptık. 
Bunun sonucunda az da olsa ihracat yapan 
üyelerimiz oldu. Bu yapılan görüşmele-
rin hem üyelerimize hem de ülkelerimize 
büyük katkı sağladığına inanıyorum” dedi.

“Üretici firmalarla görüşerek 
ihracat fırsatlarını artırabiliriz”

Türkiye’deki üretici firmalar ile iş görüş-
mesi yapılarak daha iyi tanıma ve ihracat 

yapma fırsatları bulacağını söyleyen Başkan 
Ahmet Adar, “İlerleyen zamanlarda üyeleri-
mizden gelen talepler doğrultusunda biz 
de iadeyi ziyaret edebiliriz. Katılımlarından 
dolayı İran Tarım Bakan Yardımcısı Sayın 
Hossein Zeynali’ye,  Isparta Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. 
İbrahim Diler’e ve emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum. Görüşmelerin ili-
mize, ülkemize hayırlı olmasını temenni 
eder, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. 
Konuşmacıların ardından yapılan plaket 
takdimi sonrası gül sektöründe faaliyet 
gösteren Üyeler ile İran heyeti arasında ikili 
görüşmeler gerçekleştirildi. Toplantı, iki ülke 
iş birliğinin geliştirilmesi temennilerinin 
ardından son buldu.

Türkiye-İran ‘Gül Sektörleri İstişare 
Toplantısı’ Isparta TB’de yapıldı
Isparta Ticaret Borsası’nın ev 
sahipliğinde yapılan 
Türkiye-İran ‘Gül Sektörleri 
İstişare Toplantısı’ ile iki ülke 
arasında ortak bir pazar 
oluşturulması konusu ele alındı. 
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➠	 ‘Yeşil dönüşüme nasıl ayak uyduracağız?’ 
webinarları devam ediyor

➠	Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, eski enerji 
etiketi değişim sürecini istişare etti

➠	 Enerji Meclisi, Bakan Yardımcısı Tancan’ın 
katılımı ile toplandı

➠	 E-ticaret Meclisi, kişisel verilerin korunması 
ve girişimci kurye modelini istişare etti

➠	Medikal Meclisi, tıbbi cihaz üretim ve 
tedariki konusunu masaya yatırdı

➠	 TÜRKEM Ödül Töreni için hazırlıklar sürüyor

➠	 Fintek Meclisi, açık bankacılık ve dijital 
banka konularını görüştü

➠	 Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi   
Moldova-Türkiye iş birliğine değindi

➠	 Fuarcılık Meclisi, KOSGEB ve fuarcılık sektörü 
ilişkilerini istişare etti

➠	 Telekomünikasyon Meclisi veri merkezi 
hizmet ihracatı desteklerini istişare etti

➠	 Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Tanıtım 
Grubu kuruldu

➠	Mobilya Ürünleri, Orman Ürünleri ve 
Kâğıt Ürünleri Meclisleri, Yeşil Mutabakat 
konusunda bilgilendirildi

➠	Otomotiv Ticaret Meclisi  toplantısı, 
Bodrum’da yapıldı

➠	 Eğitim Meclisi Başkanlık Divanı’ndan “Hayırlı 
olsun” ziyaretleri gerçekleştirildi

Sektör Meclisleri
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Y eşil dönüşüme nasıl ayak uyduraca-
ğız?’ webinarı çevrimiçi olarak dü-

zenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Türkiye Ambalaj Meclis Başkanı Mustafa 
Tacir, Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi 
Başkanı Ali Kantur ve Plastik, Kauçuk ve 
Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz 
Eroğlu webinar açılışında söz alarak, ko-

nuyu sektörler açısından değerlendirdi. 
Horizon Danışmanlık Kurucu Ortağı Eser 
Erginoğlu, ‘Sınırda karbon düzenlemesi ne 
getiriyor?’ başlıklı sunumu ile Avrupa Yeşil 
Mutabakatıyla birlikte AB ülkelerinin aldığı 
önlemleri plastik, atık ve ambalaj sektörleri 
özelinde değerlendirdi. Karbon yakalama 
teknolojileri ile ilgili örnekler verildi. TSE, 

Çevre Yüksek Mühendisi Berna Bildik ise 
Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı ve 
TSE tarafından yürütülen çalışmalar hak-
kında bilgilendirmede bulundu. Avrupa 
Yeşil Mutabakat kapsamındaki düzenle-
melerin AB ve Türkiye perspektiflerinin ele 
alındığı webinar, soru-cevap bölümünün 
ardından sona erdi. 

T OBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Mec-
lisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan 

Ata Sadıkoğlu’nun katılımı ile Meclis Başkanı 
Fatih Kemal Ebiçlioğlu başkanlığında toplandı. 
Toplantıda, 25 Aralık 2021 tarihinde tamamlan-
ması gereken eski enerji etiketi değişim süreci 
Meclis Üyeleri ile istişare edildi.  Ayrıca, Mustafa 
Uğuz tarafından, akıllı cihazların siber güvenlik 
testlerinin yapılması amacıyla İstanbul Üniversi-
tesi-Cerrahpaşa’da kurulan Nesnelerin İnterneti 
Ekosistemi Güvenlik Test ve Değerlendirme 
Merkezi (ISTEC) hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Daha sonra, Zeynep Akkaya, aydınlatma 
sektörünü ilgilendiren güncel gelişmeler hak-
kında Meclis Üyelerine sunum yaptı. İlerleyen 
gündem maddelerinde; Seval Mala, Ayşe Kes-
kinkılıç ve Ahmet Çelebi sektör verileri hakkında 
bilgi verdi. Piyasa Gözetim ve Denetim Çalışma 
Komisyonu faaliyetleri hakkında Komisyon Baş-
kanı Gürkan Özkırım tarafından sunum yapılan 
toplantı, Tuğba Ağaçayak tarafından Kasım ayın-
da İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak 26. 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 
(COP26) öncesinde yaşanan gelişmeler hakkın-
da yapılan değerlendirme ile son buldu.

‘Yeşil dönüşüme 
nasıl ayak 
uyduracağız?’ 
webinarları 
devam ediyor

Dayanıklı Tüketim Malları 
Meclisi, eski enerji etiketi 
değişim sürecini istişare etti
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Enerji Meclisi, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç’ın katılımı ile Meclis 

Başkanı Zeki Konukoğlu başkanlığında; Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve kamu, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan Meclis Üyelerinin 
geniş katılımı ile bir araya geldi. Zeki Konukoğlu, katılımcılara 
teşekkür ederek gündemi başlattı. Zeki Kıvanç, TOBB Yönetim 
Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu adına 
Abdullah Tancan’a katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunarak, 
enerji sektörünün problemlerinden aktardı.

Enerjide dışa bağımlılığın 
azaltılması konusu görüşüldü

Meclis Üyeleri ile istişarelerde bulunan Abdullah Tancan, 
enerji konusunda dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji arzının 
öneminden bahsetti. Bu kapsamda kaynak çeşitliliğinin hakkın-
da açıklamalarda bulunan Tancan, Akkuyu Nükleer Enerji Sant-
rali ve yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi verdi. 

Meclis Danışmanı Kemal Uslu 2021 yılı elektrik piyasasında 
yaşanan gerçeklemeler hakkında Meclise sunum yaptı. Uslu su-
numunda; kurulu güç ve üretimin kaynak bazında değerlendir-

Enerji Meclisi, Bakan 
Yardımcısı Tancan’ın 
katılımı ile toplandı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tür-
kiye E-ticaret Meclisi, TOBB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk’ün 
katılımı ile Meclis Başkanı Ozan Acar baş-
kanlığında İstanbul’da, video konferans 
aracılığıyla hibrit olarak toplandı. Toplan-
tıda sektörün gündemindeki önemli ko-
nular ilgili kamu kurumu temsilcileriyle 
birlikte masaya yatırıldı. E-ticaret üzerin-
den yapılan alışverişlerde kişisel verilerin 
korunması ve girişimci kurye modelinin 
yaygınlaştırılması konuları istişare edildi. 
Seyahat risk sigortası ve e-ticarete yöne-
lik düzenlemeler hakkında bilgilendirme 
yapılan toplantıda hizmet ticaretine yö-
nelik çalışmalar ile e-hizmet ve e-ihracat 
destekleri konuları detaylarıyla ele alındı. 
Toplantının son bölümünde Tüketici Fede-
rasyonu Birliği Başkanı ve Federasyon Baş-
kanlarıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

E-ticaret Meclisi, kişisel verilerin korunması ve 
girişimci kurye modelini istişare etti

mesi, su gelirleri, hidrolik santraller ve ithal yakıt gibi sektörü ilgilendiren 
konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Enerji Meclisi Komite 
Başkanları; Mithat Cem Aşık; kapasite mekanizmaları, ithal kömür sant-
ralleri, yenilenebilir enerji santralleri, Burak Kuyan, doğal gaz ve kömür 
fiyatları, uzun vadeli planlar ve Mustafa Özge Özden; yatırım ve planlı 
bakım gerçekleşmeleri ve ihracat talepleri hakkında Meclise bilgi verdi.
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T OBB Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk 
Oran, “Medikal sektörünün temel 
gündemi bugüne kadar kamu ala-

cakları olmuş, süreç boyunca sektörün sür-
dürülebilirliği için kamu alacaklarının öden-
mesi gerektiği sektör tarafından da TOBB 
tarafından da katıldığımız her platformda 
ifade edilmişti. İfade etmeye de devam 
edeceğiz lakin ticari hayat devam ediyor. 
‘Kamu mal alım sistemi’ değişiyor. Oyunun 
kuralları değişiyor. Bizim bu oyunda yerimizi 
almamız şart. Bu platformda sektör sorun-
larına kamuyu paydaş kılarak çözümler 
arıyoruz. Bugünkü gündemimize ilişkin 
çözüm ortaklarımız DMO ve Kamu Has-
taneleri. Tıbbi cihaz üretim ve tedarikinin 
sürdürülebilirliği adına neler yapacağımızı 
masaya yatıracağız” ifadelerine yer verdi.

“Medikal sektörü, katma 
değeri yüksek bir sektördür”

Meclis Başkanı Mete Özgürbüz ise “Me-
dikal sektörü, fırsat verildiğinde mucizeler 
yaratan, katma değeri yüksek, gelişimi ülke 
ekonomisini de geliştirecek potansiyele sa-
hip bir sektördür. Kamuda mal alım yönte-
minin sürdürülebilir hale sokulması, ödeme 
dengesinin sağlanması, ödemelerin öngö-
rülebilir olması sektörün ayakta kalması için 
önemlidir” dedi. Sektör temsilcileri, öde-
melerden kaynaklanan gecikmeler ve kur 
farklarından kaynaklanan zararların telafisi 

için fiyat farkı kararnamesinden medikal 
sektörünün de yararlanması gerektiği vur-
gusunda bulundu.

‘Sağlık market uygulaması’ ile 
ödeme sürelerine standart getirildi

DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, 
kuruluşundan buyana yaklaşık iki yılda ‘Sağ-
lık market uygulaması’ üzerinden toplamda 
yaklaşık 12 Milyar Liralık alım yapıldığını, 
üniversite hastanelerinin de mal alımlarını 
sistem üzerinden yapmasıyla kısa süre-
de büyük bir market hacmine ulaşıldığını, 
beş yıl sonrası için öngörülen hedeflere, 
pandemi nedeniyle ve sağlık hizmetleri 
sunumunun yoğunlaşmasının da etkisiyle, 
yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede ulaşıldı-
ğını ifade etti. Artan iş hacminin yazılımlar, 
otomasyonlar ve robotik süreçlerle kontrol 
etmeye çalışıldığını, teknolojinin tüm ni-
metlerinden faydalanarak, iş ve işlemlerin 
hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleşmesinin 
hedeflendiğini belirtti. Sağlık market uygu-
lamasıyla sektörün en büyük sıkıntısı haline 
gelen ödeme sürelerine bir standart geti-
rildiğini, bunu daha iyi seviyelere çekmeye 
çalıştıklarını vurguladı.

“Sağlık market uygulaması, 
ödemede istikrarın adresi”

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardım-
cısı Dr. Hasan Aslan ise; “Sağlık market uy-

gulaması, mal alımlarının merkezileştirilerek 
belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesini 
sağlayan, piyasada belirsizlikleri azaltan, 
öngörülebilirliğin ve şeffaflığın sağlanma-
sıyla, ödeme dengesiyle sağlık alımlarında 
sürdürülebilirliği sağlamayı hedefleyen bir 
yapıdır” dedi. Sağlık hizmetini sürdürebil-
mek için medikal malzemeye, medikal sek-
törüne muhtacız, hizmetin sürdürülebilirliği 
için sektörün devamlılığını önemsediklerini, 
sektörün yanında olduklarının altını çizdi. 
Toplantı sonrası medikal sektörüne verdiği 
destekler için Meclis Üyeleri adına Ostim 
Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği 
temsilcisi Fatin Dağçınar tarafından hediye 
takdiminde bulunuldu.

Medikal Meclisi, 
tıbbi cihaz üretim ve 
tedariki konusunu 
masaya yatırdı
TOBB Türkiye Medikal Meclisi toplantısı, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran’ın ev 
sahipliğinde, Meclis Başkanı Mete Özgürbüz 
başkanlığında, DMO Genel Müdürü Mücahit 
Özdemir, Kamu Hastaneleri Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Hasan Arslan ile özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin 
katılımıyla TOBB’da yapıldı.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye 
Finansal Teknolojiler Meclisi sektörel 

konuları değerlendirme toplantısı; TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener ve 
Meclis Başkanı Koray Bahar başkanlığında 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muham-
med Mustafa Cerit, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri 
Genel Müdür Yardımcısı Emre Karpuz ve 
ilgili bürokratların katılımıyla İzmir Ticaret 
Odası’nda yapıldı. 

Uluslararası Hizmet Ticareti 
Genel Müdürlüğü kuruldu

Meclis bünyesinde oluşturulan çalışma 
grupları toplantı öncesinde bir araya gele-
rek rekabet, kriptovarlık, ödeme hizmetleri, 
mali suçlarla mücadele, açık bankacılık ve 

Fintek Meclisi, açık 
bankacılık ve 
dijital banka 
konularını görüştü

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tür-
kiye Kreatif Endüstriler Meclisi tara-

fından; ülkemizin kreatif ekonomisini bü-
yütecek katma değerli ürün ve hizmetler 
tasarlamak, kreatif endüstrilere yatırımı 
özendirmek ve özgün fikirlerin çoğalma-
sını sağlayarak güçlü bir yaratıcı ekonomi 

oluşturmak için düzenlenmesi planlanan 
TÜRKEM Ödül Töreni, Meclis Üyeleri tara-
fından masaya yatırıldı. 

TÜRKEM Ödül Töreni İstişare Toplantısı, 
Meclis Başkanı Ali Ata Kavame başkan-
lığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ödül 
verilecek kategoriler ve kreatif sektörler 

değerlendirildi. Üç aşamalı bir projenin 
ilk ayağı olan ve Aralık ayında gerçekleş-
tirilmesi planlanan TÜRKEM Ödül Töreni 
projesinin, ilerleyen zamanlarda Türkiye 
Kreatif Endüstriler Akademisi ve kreatif 
endüstriler alanında düzenlenecek fuar ile 
desteklenmesi öngörülüyor.

TÜRKEM Ödül Töreni için hazırlıklar sürüyor

dijital banka konularını derinlemesine ele 
aldı. Çalışma grupları çıktıları meclis toplan-
tısında sunulmak üzere komite başkanları 
tarafından not edildi. Ticaret Bakanlığı tara-
fından yürütülen Döviz Kazandırıcı Hizmet 
Faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda 
bilgi aktarılarak Bakanlık bünyesinde Ulusla-
rarası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 
kurulduğu bilgisi verildi. 

Toplantıda, açık bankacılıkta asgari 

yeterlilik kriterleri ve dijital banka lisans 
şartları konusunda istişarelerde bulunuldu. 
Sektörün veriye erişiminin kolaylaştırılma-
sı amacıyla kurumlardan talep edilecek 
entegrasyon için verilerin belirleneceği 
teknik bir çalışma yapılmasına karar verildi. 
Kriptovarlık platform regülasyonları konu-
su detaylarıyla ele alınarak sermaye şartı 
ve saklama süreçlerine yönelik görüşler 
paylaşıldı.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye 
Girişim Sermayesi Meclisi, TOBB Yöne-

tim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci ve 
Meclis Başkanı Göktekin Dinçerler başkan-
lığında, sektör temsilcilerinin katılımıyla 
güncel konuları ele almak üzere video kon-
ferans yoluyla bir araya geldi. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Büyüksimitci; 2021 yılında Meclis olarak gü-
zel ve verimli çalışmalar gerçekleştirildiğini 
ifade ederek Meclis Başkanlık Divanı başta 
olmak üzere tüm Meclis Üyelerine katkıla-
rından dolayı teşekkürlerini iletti. 

Toplantıya misafir olarak katılım sağ-
layan Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri 

T ürkiye 
Odalar 

ve Borsalar 
Birliği Türkiye 
Fuarcılık Meclisi, 
TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı 
Salih Zeki 
Murzioğlu’nun 
katılımı ile 
Meclis Başkanı 
Cihat Alagöz’ün 
başkanlığında 
toplandı. 
Toplantıda, 
KOSGEB ve 
fuarcılık sektörü 
ilişkileri konusu 
ele alındı.

Croitor, Moldova’da yatırım fırsatları hak-
kında bilgilendirmede bulunarak, sektör 
temsilcilerine Moldova’da yatırımcı olmanın 
cazip yönlerini Türkçe sunumuyla aktardı. 
Moldova’nın büyük bir pazar olduğuna 
değinen Büyükelçi Croitor, iki ülke arasında 
oluşacak iş birliklerine açık olduklarını vur-
guladı. Ekosistem ve Yatırımlar Alt Komis-

yon Başkanı Altan Küçükçınar tarafından 
13 Temmuz tarihinde Ticaret Bakanı Meh-
met Muş’un katılımlarıyla gerçekleştirilen 
‘Sektör Meclisleri İstişare’ toplantısında dile 
getirilen sorun ve çözüm önerilerine dair 
bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda 
ayrıca, sektörde yaşanan son gelişmeler 
Meclis Üyeleri tarafından değerlendirildi.

Türkiye Girişim 
Sermayesi Meclisi
Moldova-Türkiye 
iş birliğine 
değindi

Fuarcılık Meclisi, KOSGEB ve fuarcılık 
sektörü ilişkilerini istişare etti 



125EKONOMİK FORUM

   

125EKONOMİK FORUM

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye 
Telekomünikasyon Meclisi, TOBB Yöne-

tim Kurulu Üyesi Oğuzhan A. Sadıkoğlu’nun 
katılımıyla Meclis Başkanı Rıdvan Uğur-
lu’nun başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet 
Binasında fiziki olarak toplandı. TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Oğuzhan A. Sadıkoğ-
lu, TOBB’un telekomünikasyon sektörüne 
ilişkin çalışmaları hakkında bilgi verirken, 
Eylül ayında Turkcell Veri Merkezi’nde dü-
zenlenen saha ziyaretini dile getirdi. Meclis 
toplantısında; Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi Temsilcisi Burcu Gündoğan 
tarafından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönü-
şüm Ofisi’nin görev ve amaçlarına ilişkin bir 
sunum yapıldı. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı Dai-
re Başkanı Hürol Karlı tarafından,  telekomü-
nikasyon ve veri merkezi hizmet ihracatları 
mevcut destekleri ve önümüzdeki dönem 
için planlanan destekler hakkında Üyelere 
detaylı bilgi verildi. 

Yerli üretim şartları ve sektörde
yaşanan gelişmeler anlatıldı

Meclis Danışmanı Halil Yalçın; pandemi 
sonrası telekomünikasyon sektöründeki yeni 
trendlerin değerlendirmesini yaparak, Üye-
lerin görüş ve önerilerini aldı. Mobil İletişim 
Teknolojileri Mühendislik Direktörü Yiğit Ergin, 
Karel çalışmaları hakkında bilgi vererek; 4G, 
5G sistemlerinin üretimi konusunda şimdiye 

kadar yapılanlar ve ihale şartnamesinde yer 
alan/alacak olan yerli üretim şartları ile yerli 
üretim konusunda sektörde yaşanan geliş-
meler hakkında sunum gerçekleştirdi. Toplantı 
sonunda, Üyeler tarafından oluşturulacak bir 
komitenin katkıları ile ‘Pandemi Döneminde 
Telekomünikasyon Sektörünün Karşılaştığı 
Sorunlar/ Çözüm Önerileri’ hakkında detaylı 
bir rapor hazırlanması kararlaştırıldı.

Telekomünikasyon Meclisi veri merkezi hizmet ihracatı 
desteklerini istişare etti

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tür-
kiye Serbest Bölgeler Meclis Toplan-

tısı; Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zey-
tinoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

M. Cihat Lokmanoğlu’nun katılımıyla 
Meclis Başkanı Edvar Mum başkanlığın-
da toplandı. 

Toplantıda, Serbest Bölgeler Meclisi-
nin altında Tanıtım Grubu kurulması ve 

Tanıtım Grubunun çalışma yöntemleri-
nin belirlenmesi,  bu kapsamda gerçek-
leştirilecek öncelikli eylemlerin tespit 
edilerek yol haritasının belirlenmesi için 
yapılması gerekenler konuşuldu.

Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Tanıtım Grubu kuruldu
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TOBB Türkiye Mobilya Ürünleri Mec-
lis Başkanı Ercan Ata yaptığı açılış 
konuşmasında; Avrupa Mobilya Üre-

ticileri Federasyonu (UEA) istatistiklerine 
göre; AB'deki mobilya atıklarının, toplam 
kentsel katı atık (MSW) akışının yüzde 4'ün-
den fazlasını oluşturduğunu ifade etti. 

“Mobilya atıkları, hem etkilenen
hem etkileyen rolünde”

TOBB Türkiye Mobilya Ürünleri Meclis 
Başkanı Ercan Ata, mobilya atıklarının yüz-
de 80 ila yüzde 90’ı yakılmasına ek, sadece 
yüzde 10’unun dönüştürülerek, düzenli 
depolama sahasına gönderildiğinin tüm 
bunların üzerine, ürünlerin çevresel etkileri-
nin yüzde 80 kadarının tasarım aşamasında 
belirleniyor olmasının, hem “etkilenen” hem 
de “etkileyen” olarak ikili rolü olduğuna dik-
kat çekti.

 
Ormanlar için ahşabın 
yenilenebilir bir kaynaktan
üretilmesi önemli bir fırsat

TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclis 
Başkan Yardımcısı Orhan Kahraman ise; 

küresel ısınmanın etkilerini güçlü bir şe-
kilde hissedilmesi ile ormanları korumak 
konusundaki duyarlılık ve bilicin gitgide 
arttığını belirtti. AB’nin 2050 yılında kar-
bon nötr olma hedefine ulaşmada ahşabı 
öne çıkarması ahşabın yenilenebilir bir 
kaynaktan üretilmesi ve karbon ayak izinin 
negatif olması ahşap ürünlerinin gele-
ceğinde ciddi fırsatlara yol açabileceğini 
ifade etti.

Kağıt sektörü emisyon
azaltım potansiyelinin 
düşüklüğüne dikkat çekti

TOBB Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
Sanayi Meclis Danışmanı Sedef Zaimoğlu 
ise; Türk Kağıt Sektörü genelinde, tasarruf 
ve verimlilik arttırıcı yatırımlar açısından he-
men hemen üst sınıra gelindiğini, mevcut 
teknolojiler gereği makul olan maliyetler 
ile alınabilecek fazla bir önlem kalmadığını, 

dolayısıyla kağıt sektörünün emisyon azal-
tım potansiyelinin düşük olduğu hususu-
nun önem kazandığının altını çizdi.

Sera gazı emisyonlarının
izlenmesi, raporlanması ve
doğrulanması anlatıldı

Horizon Danışmanlık Kurucu Ortağı 
Eser Erginoğlu ise, sanayicinin stratejik 
olarak yeşil dönüşüm sürecine hazır olması 
gerektiğini ifade etti. Sunumunda AB’ye 
ihracat yapan firmaların yükümlülükleri ile 
AB’deki ithalatçı firmanın yükümlülükleri-
ne değinip, şirket iklim karnesinin önemli 
rolüne işaret etti. AB Yeşil Mutabakatına 
uyum sürecinde izlenecek yol haritasını 
katılımcılarla paylaştı. TSE’den Baş Araştır-
macı Dr. Ersin Ercan ise gerçekleştirdiği su-
numla sera gazı emisyonlarının izlenmesi, 
raporlanması ve doğrulanması hakkında 
bilgilendirmede bulundu.

Mobilya Ürünleri, Orman Ürünleri ve 
Kâğıt Ürünleri Meclisleri, Yeşil 
Mutabakat konusunda bilgilendirildi
Yeşil dönüşüme nasıl 
ayak uyduracağız?’ temalı 
webinar çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 
Türkiye Mobilya Ürünleri 
Meclis Başkanı Ercan Ata, 
Orman Ürünleri Meclis 
Başkan Yardımcısı Orhan 
Kahraman ve Kağıt ve Kağıt 
Ürünleri Sanayi Meclis 
Danışmanı Sedef Zaimoğlu 
webinar açılışında söz alarak, 
konuyu sektörler açısından 
değerlendirdi.
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türki-
ye Otomotiv Ticaret Meclisi sektörel 

konuları değerlendirme toplantısı; Meclis 
Başkanı Yüksel Mermer başkanlığında, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler 
Genel Müdürü Turan Konak, Ticaret Bakan-

lığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel 
Ticaret Dairesi Başkanı Mesut Yahşi, Ticaret 
Uzmanları Sevil Özakca, Çiğdem Sayın Ka-
raca, Efe Orkun Örnek ve Meclis Üyelerinin 
katılımıyla Bodrum’da gerçekleştirildi. Söz 
konusu toplantıda;  ÖTV oranları, otomo-

bil aksesuarları, 2. El Satış Yönetmeliğinin 
uygulanması konusunda sorunlar,  İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yö-
netmelik, Karayolu Taşıtları Onarım Şartları 
ve Güvenliği Yönetmelikle ile ilgili gündem 
maddeleri ele alındı. 

Otomotiv Ticaret Meclisi  toplantısı, Bodrum’da yapıldı

T OBB Türkiye Eğitim 
Meclisi Başkanlık 

Divanı Milli Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. Mahmut Özer, 
Bakan Yardımcısı Ahmet 
Emre Bilgili ve Özel 
Öğretim Kurumları Genel 
Müdürü Abdullah Süslü 
’ye yeni görevlerinde 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Meclis 
Başkanı Dr. Yusuf 
Ekinci, Meclis Başkan 
Yardımcıları Metin Özer, 
Mirkan Aydın ve TOBB 
yetkililerinin katıldığı 
ziyarette sektörün 
güncel sorunları istişare 
edildi.

Eğitim Meclisi Başkanlık Eğitim Meclisi Başkanlık 
Divanı, “Hayırlı Divanı, “Hayırlı 
olsun” ziyaretleri olsun” ziyaretleri 
gerçekleştirdi gerçekleştirdi 
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Time to consider structural 
reforms regarding Climate Change
Whilst a new trade region is forming in line with climate change, 
Turkey cannot be out of this. In order not to lose market and 
competitive edge, measures and preparations must be underway. 
Structural reforms including a nationwide carbon pricing system, a new 
industrial policy and investment incentive system in particular must be 
in place as soon as possible.

SELECT NEWS

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

With Green Deal incepted in Europe 
is beginning to be seen as an exit 

strategy out of pandemic-related damages. 
With new public spending programmes 
within this  f ramework in place,  an 
orderly transition is being projected. The 
correlation between growth and carbon 
emmissions shall thus be eradicated. 
However, this of course requires intensive 
steady capital. This process was delayed in 
the past due to that but now it is a different 
term.

A comprehensive transition 
strategy in place

The low interest climate brought about 
by Covid-19 made a capital intensive 
economic transformation possible. 
Thus a new trade and investment zone 
comprising world’s richest markets is 
being fromed. The Fit for 55 Package of 
the European Union necessitated for that 
reason a carbon levy at the customs. Laws 
enforcing firms to comply fully with carbon 
emmissions control over supply chain and 
initiatives regarding product standards 
arebeing put in place which thus required 
a comprehensive transition strategy for 
Green Deal.

One part of the world recovers 
faster than the other 

The problems experienced globally 
over supply chain and increase in food and 
raw material prices are both related with 
that transfromation as well as the pandemic. 
One part of the world is recovering faster 
than the other. The biggest reason for that 
is vaccination performance. The places 

where there is easier access for people 
for vaccins is recovering faster than the 
places where there is not. Also, the slower 
recovering countries cannot meet the raw 
material and food demands of the faster 
recovering countries. The hydrocarbon 
producers reject raising their production 
quotas in line with rising post-pandemic 
need due to political resons. The stagnation 
in hydrocarbon investments thanks to the 
Green Deal is also another reason why 
the growing need aligned with economic 
improvement is not met.

All these show that the exit process 
of the pandemic requires a much more 
carefully thought out planning with 
global and plural participation. There will 
be hydrocarbon solutions again in the 
transition period but reducing carbon and 
water print will remain as a top priority.

The importance of global 
cooperation figured 

The UN climate change meeting 
in Glasgow was important in terms of 
global cooperation. Though there was no 
definitve result towards a tangible action 
point, it was still important to keep this 
topic hot and alive.

Tur k ey  as  wel l  i s  sh i f t ing  f rom 
speak ing about c l imate change to 
taking action about it; the goals are 
set. We now need to begin to devise a 
comprehensive structural reform. Many 
topics from monetary and tax policies to 
educational, industrial and trade policies 
need restructuring. One main indicator for 
this is that Saudi Arabia is taking urgent 
action compared to Turkey to meet the 

future hydrogen import need of Europe 
in line with Green Deal. That simply 
means they are aware of this shift and 
taking necessary steps towards it. They 
are starting preparations for hydrogen 
production based on renewable energy 
announcing that they will be supporting 
both scientific research and R&D efforts.

An Emmision Trade System Needed
On the other hand, in order not to foot 

the bill for extra carbon tax at the borders, 
there needs to be a local Emmision Trade 
System similar to the EU’s; as well as pricing 
carbon. The world is now beginning to plan 
the shift from the use of coal in electricity 
production. As part of the conclusion 
of the UN Climate Change meeting in 
Glasgow, developed countries pledged to 
discontinue use of coal first then gas.

Social Programmes Needed
Of course this process is not easy; 

social programmes need drawing up for 
those workers who live round these coal 
mines and face unemployment thus. China 
whose dependence on coal is the highest 
is aware of this and has already begun 
taking necessary steps towards this. 70% 
of China’s electric production depended 
on coal in 2009. As of 2020, this is reduced 
to 57%. Besides China announced that they 
will stop financially supporting coal plants 
as they are aware that they are an integral 
player of the global economy and that they 
cannot walk alone. In short, it is impossible 
for Turkey to be out of this game especially 
when a global change is around the corner 
and a new trade zone is forming beside us 
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The discussion of ‘net zero’ guarentee 
brought about again with Turkey 

partaking in Paris Treaty shows that the 
world countries are switching from an 
audience position to a doer position 
recently in the fight against climate 
change. On a long term a lot of countries 
that emit a lot of carbon gases in to the 
atmosphere announced that they will 
kaeep the ‘net zero’ guarentee promise 
by 2050-2060. These promises have not 
only provided a positive atmosphere but 
also psychologically undermined the stiff 
efforts against climate change. Is that really 
so? Let’s begin with a question; ‘Do you 
think a net zero means an absolute zero?’ 
Of course no! If there is not a common 
audit mechanism in place, the world shall 
sustain to be on shells in a world where 
there is this new win-win system of major 
firms far from being fully honest and 

taking full of advantage of this new and 
susceptible system.

First, it might be important to explain 
within simple maths the mindset these 
major firms seem to adopt. When you 
come to think of it all; the majority of the 
guarantees are in 2050 which means a 
period of 30 years from now. The long 
term net zero guarentees will help firms 
and countries to evade serious emmision 
cuts. However, if we look at the issue from 
a climate-justice perspective, the mid 
century could already mean too late to 
keep this promise since the global industrial 
West is historically more responsible to 
quickly keep their promises thanks to their 
present wealth and a long poor record of 
emission violations.

What makes the issue even more 
complicated is that majority of the net 
zero plan is not in line with short term and 

temporary emmision cutting measures. 
Instead of this, majority of the countries 
are looking at national goals frameworked 
recently by Paris Treaty back in 2015. In 
other words, it is possible to be trapped 
in a trade plan far from being real for and 
beyond 2030. What is worse is that, the term 
‘net zero’ in climate change guarentees can 
simply be a justification that they might 
never really be zero. Instead, it is believed 
that it shall be balanced by just removing 
it from the atmosphere. In other words, 
we shall be looking at carbondioksite 
not eradicated but rather on exile away 
from the earth. One shall never forget that 
the every exile-stricken will always return 
home. Thus an action plan far from being 
clear and based only on hypotheses may 
result in consequences that might render 
the year 2050 a one in which even little will 
so far not have been achieved.

in line with the climate change agenda. We 
need to be careful not to lose any market 
share or competitive edge. We need to 
begin immediately. There needs to be a 
national carbon pricing system as well as 
a new indsutrial policy and investment 
incentive system.

Green Transformation Key to A 
Sustainable Economic Reform

Green transformation is key to a 
sustainable economic reform. This reform 
will mean on one hand reduction of carbon 
emmisions on the other hand new products, 
design of new service and employment 

areas and business systems. Sectors can also 
benefit from the opportunities the Grean 
Deal is about to bring align themselves with 
this process. It is important for Turkey to 
keep its competitive edge on a global scale 
and this is only possible with adopting steps 
of climate change.

Net Zero Never Means a Zero!
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SELECT NEWS

T he GA of the Association of 
European Chambers of Commerce 

(Eurochambers) and Industry for 
which the Union of Chambers and 
Commodity Exchanges of Turkey 
President M. Rifat Hisarcıklıoğlu is the 
vice president has been digitally held. 
At the meeting where the president 
and vice presidents for 2022-2023 have 
been elected; M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
has been reelected as vice president. 
Also, during the meeting in which 
Eurochambres budget commission 
members were too elected, the head of 
EU and External Affairs Bureau, Mustafa 
Bayburtlu was reelected as budget 
commission member for 2022-2023.

T he TOBB president of Turkey, M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu circulated a 29 October 

Republic Day message that read ‘this 
republic which is the most valuable thing 
we inherited from our ancestors shall 
likewise guide the younger generations in 
their journeys.’ He also noted “we proudly 
and happily celebrate the 98th birthday 
of our beloved republic. We believe that 
this republic founded by Gazi Mustafa 
Kemal and his comrades with the support 
of the whole nation is the utmost value 
we have. One that incorporates public 
represantation into its governance and 
most befitting to the present century. 
This republic within its century long 
journey became stronger and more 
valuable day by day. Now we continue 
to support höse who did so before 
us. I have no doubts that the coming 
generations will continue to cherish and 
carefully and sensitively protect it making 
his famous lines possible that ‘it [the 
republic] shall always continue to remain.’ 
In living memory of Gazi Mustafa Kemal 
and his comrades and all martyrs and 
veterans, may we proudly respectfully 
and gratefully remember them all. Happy 
Republic Day!

Celebrating 98th Birthday 
of our Beloved Republic

Hisarcıklıoğlu to be elected again as 
Eurochambers Vice President
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E-TİCARET GÖNDERİLERİNİZE
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