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DÜNYANIN YENİ LOJİSTİK MERKEZİ
DÜNYANIN EN ÇOK NOKTASINA UÇAN TURKISH CARGO’NUN YENİ EVİ; 

KITALARI BİRBİRİNE BAĞLAYARAK HAVA KARGO LOJİSTİĞİNİN
YENİ MERKEZİ OLUYOR. 
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Platform seviyesinde teknoloji transferi ve öz kaynaklı Ar-Ge çalışmaları ile 4.3 MW 
rüzgar türbini üretim faaliyetlerine başlanmıştır. Ana bileşenler, yerli ekosistem 
kullanılarak üretilecek olup, Ar-Ge projeleri kapsamında geliştirilen MW üstü generator, 
güç dönüştürücü ve türbin kontrol sistemi ile Türkiye’de kullanılan türbinlerdeki yerli 
aksam kapsamı da genişletilecektir.

4.3 MW Rüzgar Türbini

RÜZGAR TÜRBİNİ

www.aselsan.com
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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. 

YÖNETİM
TOBB Yönetim Kurulu Adına Sahibi
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

SORUMLU MÜDÜR
Azmi ÖZGÜR
TOBB Dumlupınar Bulvarı No: 252
Eskişehir Yolu / ANKARA
Telefon : (0312) 218 20 00
Faks : (0312) 219 40 90

EDİTÖR
Murat AYDIN
murat.aydin@dunyaeko.com
Telefon: (0212) 285 10 12/14 
Dahili: 1139

MUHABİR
Tuğçe İnce
tugce.ince@dunyaeko.com

HAZIRLANMASINDA 
KATKIDA BULUNANLAR
Hakan GÜLDAĞ, Musa ATA
Özgür ŞAHİN, İzzet ÜNALDI

GÖRSEL TASARIM
Dilek AROSKAY

FOTOĞRAF
Mustafa KARACA, Melih Cenk ÇEPEL 
Gülhan KIRDI 

EDİTORYAL HAZIRLIK
Ajans D
Dünya Eko Basım Yayın Dağıtım 
Tic. ve San. A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. N0:37 
Kat:4 Maslak İş Merkezi Sarıyer/İstanbul
Tel: 0(212) 285 10 12/14

GÖRSEL DESTEK
l TOBB Basın Yayın Müdürlüğü

REKLAM VE SATIŞ UZMANI
Ceylan ÖZDEMİR 
Tel: 0 (212) 285 10 12/14 
Dahili: 1149

BASKI 
BPC Matbaacılık San. Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. Mehmet Deniz
Kopuz Cad. No:17
Esenyurt / İSTANBUL
Telefon: (0212) 886 83 30
Sertifika No: 35428

DAĞITIM
POİNT POST 
Dağıtım ve Kurye Hizm. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Çağlayan Mah. Park Sok.
Park Plaza No:10-309 
Kağıthane/İSTANBUL

YAYIN TÜRÜ
Süreli, ayda bir yayımlanır

Sayı: 2022/335. Sayı

EKONOMİK FORUM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Aylık Yayın Organı

EKONOMİK FORUM4

İÇİNDEKİLER

6 Başyazı 

8 Geçtiğimiz Ay Türkiye

12 Geçtiğimiz Ay Dünya

16  Ayın Sözü

 TOBB Ulusal
24 “Tüm dünya daha organize ve 
 hızlı hareket etmek zorunda” 

 TOBB Uluslararası
62 D-8 ülkelerine ‘daha fazla
 yatırım ve ticaret’ çağrısı

18
‘Türkiye Startup Platformu’ 

kuruluyor

TÜRKİYE’DEKİ STARTUP EKOSİSTEMİNİ 
BÜYÜTECEK DEV ADIM TOBB’DAN GELDİ:  

TOBB, Google.org’un desteği ile Türkiye Startup Platformu’nu kuruyor. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, tırtılın kelebeğe dönüşürken kozaya ihtiyaç duymasını örnek verirken, startuplar 
büyük işletmelere dönüşürken, bu platformun koza işlevi göreceğini vurguladı. Öte yandan, 
Türkiye’deki startup ekosistemine bu yılın ilk yarısında yapılan 1.4 milyar dolarlık yatırım, 
ekosistemin orta vadede devasa bir ekonomi meydana getireceği şeklinde yorumlanıyor.  
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RAKAMLARIN DİLİ
Özcan Kadıoğlu, tarımda yeni arayışlara ve yaklaşımlara ihtiyaç 
duyulduğunu, bu konuda neler yapılması gerektiğini anlatıyor.

KONUK YAZAR
Mİchael Spence, arz yönlü önlemlerin yükselen faizler 
karşısında durgunluğu önleyebileceğini aktarıyor.

ANALİZ
Stiglitz, ABD’nin Çin ile olan soğuk savaşında güçlü olabilmesi 
için müttefiklerin yardımlarını alması gerektiğinden, bunun 
için de onları ikna etmesi gerektiğinden söz ediyor.

72

76

74

Gelişmekte olan ekonomiler kaderciliği mi Gelişmekte olan ekonomiler kaderciliği mi 
seçecek, yoksa teknolojide atılım mı yapacak?seçecek, yoksa teknolojide atılım mı yapacak?

TERS KUR SAVAŞLARI BAŞLARKEN… 

8888

Enflasyon gerçeğinin küresel ölçekteki etkisini bir süre daha 
devam ettireceği dikkate alındığında rekabetçi döviz kuru 
değerleme olasılığı artık hayatımıza girdi. Döviz piyasasında dibe 
doğru bir yarış yerine, zirveye doğru bir kapışma söz konusu. Bu 
kapışmaya literatürde ‘ters kur savaşları’ deniliyor. Bu durumdan 
ise en çok yoksul ülkeler zarar görecek. İşte bu noktada, geri 
kalmış ya da gelişmekte olan ekonomiler, zihniyet değişimine hiç 
olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor.  

82

Sizce, Rusya ve Ukrayna savaşı tam olarak neye hizmet ediyor? Bir 
tarafta küresel ticareti sekteye uğratan despot bir devlet (Rusya), 
diğer tarafta ise Ukrayna halkına destek olmak isteyen tırnak 
içinde vurgulayacağımız ‘aydın Batı.’ Buraya Avrupa devletlerinin 
yanı sıra ABD’yi de eklemek gerekiyor. Olayın tarafları belli 
olduğuna göre akıllara bazı soruları getirmekte fayda var. 

Bu çekişmenin adı,  açık ve Bu çekişmenin adı,  açık ve 
kapalı toplum çatışmasıkapalı toplum çatışması  

KÜRESEL AÇMAZLAR DERİNLEŞİYORKÜRESEL AÇMAZLAR DERİNLEŞİYOR

95    Sektör 
Meclisleri

◗ Döküm Sanayi Meclisi maliyet artışlarını görüştü
◗ Türkiye Kimya Sanayi Meclisi, hammadde ve ara girdi teminindeki 

sorunları ele aldı
◗ Sermaye Piyasası Meclisi, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat 

Zaman’ı ağırladı
◗ Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclisi, Rusya ve Ukrayna 

pazarındaki son durumu değerlendirdi
◗ Yazılım Envanter Çalıştayı, Ankara’da gerçekleştirildi
◗ İklimlendirme Meclisi, verimlilik ve kalitenin artırılmasına dair 

hedeflerini masaya yatırdı
◗ Kreatif Endüstriler Meclisi, sektöre yönelik teşvikleri değerlendirdi
◗ Kreatif Endüstriler Meclisi, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurul 

Üyesi olarak seçildi
◗ Eğitim Meclisi, sorunlar ve çözümler için bir araya geldi
◗ Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi, mevzuat gelişmeleri 

hakkında değerlendirmede bulundu
◗ Türkiye Doğal Gaz Meclisi, enerji fiyatlarındaki artışın sektöre 

yansımalarını görüştü
◗ LPG Meclisi, karavanlarda LPG önlemlerini değerlendirdi
◗ Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi, atıkların eleştirilmesi konusunu 

masaya yatırdı
◗ Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, Çevre Komisyonu’nun kısa dönem 

ajandasını görüştü
◗ Orman Ürünleri Meclisi, palet kiralama sisteminin kurulmasını müzakere 

etti
◗ Petrol ve Petrol Ürünleri Meclisi, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve yarattığı 

etkiyi değerlendirdi
◗ Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi tedarik zincirindeki kırılmaları 

değerlendirdi
◗ Züccaciye Meclisi, sektörel dernek çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede 

bulundu

 Karikanomi
69 Çoklu bulut teknolojileri

 TOBB ETÜ
108 TOBB ETÜ Koleji: İçinde   
 TOBB ETÜ’nün gücü var

 TOBB ETÜ  MED
120 “Diğer üniversitelerin
 cesaret edemediği bir iş  
 birliği modeli: OEM” 

 ETÜ MAKALE 
122 5G ve ötesi  
 teknolojiler: 6G’de bizi  
 neler bekliyor?

 Sağlık 
126 Osteoartrit   
 (kireçlenme) nedir ve  
 nasıl tedavi edilir?

129 Select News
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BAŞYAZI

YATIRIM, ÜRETİM VE İSTİHDAM ARTIŞI 
İÇİN UYGUN ZEMİN OLUŞTURMALIYIZ
Türkiye, yılın ilk yarısı itibarıyla güçlü dış talep sayesinde büyüme eğilimini sürdürdü. Fakat 
enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge 
üzerinde baskı oluşturuyor. Dolayısıyla fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk 
primindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerinin artması ve finansman maliyetlerinin 
gerilemesi makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkiler. Bu sayede yatırım, üretim ve 
istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Y
ılın ilk yarısında iş ve yatırım ortamından 
istihdam artışına, ticari kredilerden tasarruf-
ların değerlendirilmesine, Bireysel Emeklilik 
Sistemi’nden (BES) vergi düzenlemelerine 

kadar geniş bir alanda çeşitli adımlar atıldı. Bu kapsam-
da alınan kararlar özetle şöyle: İş ve yatırım ortamını 
iyileştirerek ihracatı teşvik etmek ve istihdamı artırmak 
amacıyla yeni düzenlemeler devreye alındı. İhracat ve 
sanayi şirketleri için kurumlar vergisi 1 puan indirimli 
uygulanmaya başlandı. Şirketlerin yapacakları temettü 
ödemelerinde stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a 
indirildi. Teknoloji geliştirme bölgeleriyle Ar-Ge ve ta-
sarım merkezlerinde çalışan personelin, bu merkezler 
dışındaki çalışma saatlerinin de gelir vergisi stopajı teş-
viki kapsamında değerlendirilmesine imkan sağlandı.

Yatırım ortamını iyileştiren hamleler  
Ticari kredilerin ülke ekonomisini güçlendirecek 

alanlarda selektif bir yaklaşımla kullandırılması amaç-
landı. Yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 
60 milyar liralık Kredi Garanti Fonu Destek Paketi dev-
reye alındı. İhracatçılara ve turizm yatırımcılarına yüzde 
9'a varan faiz oranlarıyla toplamda 150 milyar liralık 
kredi kullandırılmasını sağlayan Türk Lirası Uzun Vadeli 
Kredi Programı uygulamaya geçti. Konutlarda yüzde 
45'e kadar enerji tasarrufu sağlanmasını desteklemek 
amacıyla 60 ay vadeli ve 0.99 faiz oranlı Konutlarda Isı 
Yalıtım Kredisi hayata geçirildi.

Tasarrufların Türk lirası cinsi varlıklarda değerlen-
dirilmesini teşvik etmek ve yatırımcı tabanını geniş-
letmek amacıyla çeşitli uygulamalar devreye alındı. 
Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı 
Uygulaması ile döviz tevdiat hesaplarının toplam mev-
duat içindeki payı yüzde 71'den yüzde 58'e düşürüldü. 
Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi ihracıyla 
83 bin 816 vatandaştan yaklaşık 6.6 milyar liralık talep 
toplandı. Tüm rafinerilerin dahil olduğu Altın Tasarruf 
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Ekosistemi kurularak, yastık altındaki fiziki altınlar ekonomiye 
kazandırılması yönelik yeni bir mekanizma başlatıldı. BES'teki 
devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldı.

Kur Korumalı Mevduat Uygulamasının 
arkasında kararlı bir duruş sergilendi  

Vergi düzenlemeleriyle Türk lirası cinsinden mevduat ve 
katılma hesapları teşvik edildi. Türk lirası mevduat ve katılım 
hesaplarında stopaj indirimi 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı. 
Portföyünde Türk lirası cinsi yatırım araçları bulunan yatırım 
fonlarından elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası 
tanındı. Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile 
altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarında yüzde 
sıfır stopaj uygulaması 2022 sonuna kadar uzatıldı. Devlet iç 
borçlanma senetlerinde stopaj 2022 sonuna kadar yüzde 
10'dan yüzde sıfıra indirildi.

Tüzel kişiler ve yurt dışında yerleşik vatandaşların YU-
VAM Hesabı kapsamında dönüşüm hesaplarına aktardıkları 
birikimlerine ilişkin getirilerde stopaj oranı sıfırlandı. Gelir 
ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarında yer alan 
yabancı paralar ve altın hesaplarını kur korumalı mevduat 
uygulaması kapsamında Türk lirasına çevirmelerini teşvik 
eden gelir ve kurumlar vergisi istisna düzenlemeleri yapıldı. 
Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında vade sonu hesap 
bakiyesi kullanılarak hesap sahiplerine ilgili banka tarafından 
yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri 
vergi oranı sıfırlandı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
Kapsamında önemli kararlar alındı 

Şubat ayında Konya'da düzenlenen İklim Şurası'nda iklim 
değişikliğiyle mücadelede 2053 net sıfır emisyon ve yeşil 
kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli kararlar alındı. 
Bu kapsamda atıkların kaynakta ayrı toplanmasına ilişkin 
çalışmalara hız verilecek, sıfır atık çalışmaları kapsamında 
2035'te geri kazanım oranı yüzde 60'a çıkarılacak ve 2053 
yılı itibarıyla ön işleme tabi olmayan atıklar düzenli depo-

M. Ri fat 
HİSARCIKLIOĞLU

lamaya kabul edilmeyecek. Sanayi sektörlerinde düşük 
karbonlu üretime ulaşmak için karbon tutma teknolojileri 
kapsamında membran, oksiyanma, kimyasal döngü, doğ-
rudan atmosferden yakalama teknolojileri ile birlikte yüksek 
ısıl işlemlerde yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojene dayalı 
yakma teknolojileri, mikrodalga, infrared, plazma gibi tek-
nolojiler geliştirilecek.

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi ve Yeşil Endüstri Bölgesi 
sertifikasyon sisteminin işletmeleri içerecek şekilde uygu-
lanmasına yönelik altyapının oluşturulması sağlanacak. İklim 
Dostu Tarımsal Destekleme Modeli oluşturularak, uygulana-
cak. Tarım ve sanayi başta olmak üzere sektörlerde suyun 
verimli kullanılması sağlanacak, drenaj suları ve arıtılmış atık 
sular gibi kullanılmış suların yeniden kullanım oranı 2030'da 
yüzde 15'e çıkarılacak. Yeni nesil akıllı, entegre ve yüksek 
hızlı şarj teknolojileri geliştirilecek.

Yatırımcıya uygun zemin hazırlayan 
düzenlemelere devam etmeliyiz 

Öte taraftan, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik 
riskler dünya genelinde iktisadi faaliyetin daha da zayıfla-
masına sebep olmuştur. Küresel büyüme tahminleri aşağı 
yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali 
artmaktadır. Küresel enerji ve gıda tedarik ve arz güvenliği 
sıkıntıları büyümektedir. Enflasyon tehdidine karşı başta ge-
lişmiş ülkeler olmak üzere merkez bankaları politika faizlerini 
artırmaktadır. Bunlara karşın ülkemizde yılın başındaki güçlü 
büyüme dış talebin de olumlu etkisiyle ikinci çeyrekte de 
sürmüştür. Turizmdeki olumlu gelişmelere karşın enerji fiyat-
larındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona 
girme olasılığı cari denge üzerindeki etkisini sürdürmektedir. 
Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk pri-
mindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerinin 
artması ve finansman maliyetlerinin gerilemesi makroeko-
nomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, 
yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir 
bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

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

B ilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) “Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Sektörü 2021 Yılı Pazar Verileri” raporunu 

açıkladı. Rapora göre bilişim sektörü, son 4 yılın ardından ge-
çen yıl dolar bazında büyüme elde etti. Büyümenin en büyük 
bileşenlerini ise 18.5 milyar TL ile yazılım ve 15.3 milyar TL ile 
elektronik haberleşme meydana getirdi. Türkiye’de sektör 
büyüklüğü TL bazında 2021’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 36 
artışla 266 milyar TL’ye ulaştı. En büyük payı geçen yıl olduğu 
gibi BT yazılımı aldı, bu kategorideki ihracat yüzde 62 artarak, 
yaklaşık 15 milyar TL’ye ulaştı. Sektör, son 4 yıldan farklı olarak 
dolar bazında da yüzde 7 büyüyerek, 2021 yılında 29.9 milyar 
dolara ulaştı. 

Hazine'den rekor nakit fazlası

H azine Nakit Dengesi, Mayıs ayında 149 milyar 233 milyon 
lira fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 

Ocak-Mayıs döneminde nakit dengesinin fazla vermesinin uygu-
lanan mali disiplinin somut bir göstergesi olduğunu bildirdi. Bütçe 
sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine Nakit Dengesi’nin Ma-
yıs’ta 149.2 milyar TL fazla verdiğini belirten Bakan Nebati, “Özellikle 
bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs 
dönemi nakit fazlası ise 82.4 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Mali 
disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşu-
muzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

G ayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYO-
DER), gayrimenkul sektörünün alt 

segmentlerini üçer aylık dönemler halinde 
değerlendirdiği, ‘GYODER Gösterge’ Türkiye 
Gayrimenkul Sektörü 2022-1. Çeyrek Rapo-
ru’nu yayınladı. Rapora göre, 2022 yılı birinci 
çeyrekte konut satışları, bir önceki çeyreğe 
göre yaklaşık yüzde 21.6 oranında bir artışla 
320 bin 63 adede ulaştı. Aylara bakıldığında 
ise Mart ayı 134 bin 170 adet konut satışı ile 
çeyrek verilerinin en yüksek satış rakamını 
yakalamış oldu. Birinci çeyrekte ilk satışlar 
çeyreklik bazda yüzde 17.5 oranında artışla 
94 bin 437 adet olurken ikinci el satışlar yüzde 
23.5 oranında artışla 225 bin 626 adet oldu. 
İlk satışların toplam satışlar içindeki payı ise 
Mart ayı itibarıyla yüzde 28.6 ile en düşük 
seviyesine geriledi.

Konut satın alma gücü ilk çeyrekte yüzde 27.4 düştü

Bilişim, 4 yılın ardındanBilişim, 4 yılın ardından
dolar bazında büyüdüdolar bazında büyüdü



Hazine'den rekor nakit fazlası

USD, EUR, GBP veya altın cinsinden mevduat hesaplarınızın kur değişimlerinden etkilenmeden TL’ye dönüşümünü sağlamak için İş Bankası’nın 
Kur Korumalı Mevduat Hesabı ürünlerinden açabilirsiniz. Hesap açılışlarınızı İşCep, İnternet Şube ve Şubelerimiz aracılığıyla 3-6-12 ay vadelerden 
dilediğiniz vadeyi seçerek gerçekleştirebilirsiniz. Vade bitiş tarihinde; vade başlangıç tarihindeki ürüne özel ilan edilen TCMB kuru ile vade sonundaki 
TCMB kuru arasındaki değişim hesaplanacak, kur farkı üzerinden hesaplanan getiri ile faiz karşılaştırılacak ve yüksek olan tutar üzerinden firmanız 
getiri elde edilecektir. Bu hesaplardan elde edilen gelirler stopaja tabi tutulmamaktadır. TCMB düzenlemelerine göre; tüzel kişiler “31 Aralık 2021 – 
30 Haziran 2022” tarihleri arasında Bankamızda USD, EUR, GBP mevduat hesaplarında ulaştığı en yüksek bakiye ve 31 Aralık 2021 tarihli altın bakiyesi 
kadar Bankamızda hesap açabilmektedir (gerçek kişi tacirler için tarih sınırlaması bulunmamaktadır). Bu tarihlerde diğer bankalarda bulunan bakiyeleriniz 
ile hesap açmak için de Şubelerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

%0
stopaj

Döviz mevduatını TL’ye dönüştürecek
Kur Korumalı TL Mevduat 

Hesabı İşCep’te!
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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

T ürkiye son 20 yıldır, teşvik mekanizmasını ileri teknoloji ve katma 
değeri yüksek ürünlerin üretim ve ihracat içindeki payını artırmaya 

yönelik sürekli değiştiriyor. Ancak birçok ülkeye göre oldukça cömert 
olarak nitelendirilebilecek teşvik sistemi, yüksek katma değer üretiminde 
kayda değer bir artış yaşanmasını sağlamadı. TÜİK verilerinden yapılan 
hesaplamalara göre, 2016 yılından bu yana yüksek ve orta yüksek 
teknolojili ürünlerde Türkiye toplam 248 milyar 601 milyon dolarlık dış 
ticaret açığı verdi. Başka bir ifade ile son 6 yıl 4 aylık zaman diliminde, bu 
kategoride aylık ortalama 3 milyar 271 milyon dolarlık ticaret açığı verildi. 

T akvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi 
çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki 

yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 arttı. Mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi 
çalışan kişi başına üretim endeksi, 2021 yılı 4’üncü 
dönemine göre yüzde 0.5 arttı. Takvim etkilerin-
den arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına 
üretim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerin-
den arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına 
üretim endeksi, 2021 yılı 4’üncü dönemine göre 
yüzde 0.1 azaldı.

Aylık teknoloji açığı Aylık teknoloji açığı 
3.2 milyar dolar3.2 milyar dolar

Mayıs’ta 8 ülkeye Mayıs’ta 8 ülkeye 
ihracatta rekor kırıldıihracatta rekor kırıldı

Çalışan kişi başına
üretim yüzde 4.1 arttı

T ürkiye'nin Mayıs ayında gerçek-
leştirdiği ihracatta 8 ülkede rekor 

seviyelere ulaşıldı. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bil-
gilere göre, Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı, 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
15.2 artarak 18 milyar 972 milyon dolara 
çıktı. İhracatçıların alternatif pazar stra-

tejisi başarılı sonuçlar vermeye devam 
ederken, Türkiye, geçen ay gerçekleştir-
diği ihracatta 8 ülkede rekor seviyelere 
ulaştı. Türkiye'nin aylık ihracatta rekora 
imza attığı ülkeler Senegal, Dominik 
Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Ruan-
da, Tacikistan, Kamerun, Kostarika ve 
Karadağ olarak belirlendi. İstanbul oldu.

T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2022 dö-
nemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri 

yayımlandı. Buna göre, Nisan ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı 
toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 5.3 milyar dolar azalarak 163.7 milyar 
dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli 
kredi borcu 5.5 dolar düşüşle 156 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari kre-
diler hariç) ise 218 milyon dolar artışla 7.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Özel sektörün dış borcu Özel sektörün dış borcu 
5.3 milyar dolar azaldı5.3 milyar dolar azaldı
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GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A BD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 
1.50-1.75 aralığına yükseltti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının 

artırılması kararının 1'e karşı 10 oyla alındığı, Kansas City Fed Başkanı Esther 
George'un 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı. Federal 
Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede 
yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu 
hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 1.50-1.75 aralığına 
yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının 
tahmin edildiği bildirildi. Bankanın Haziran toplantısında kararlaştırdığı 75 
baz puanlık artış 1994’ten bu yana yani 28 yıl sonra tek seferde gerçekleş-
tirilen en hızlı faiz artışı oldu.

ABD’den 28 yıl sonra bir ilk

Ç in'de ekonomik aktivite COVID-19 tedbirlerinin gev-
şetilmeye başlamasının ve büyümeye yönelik des-

teklerin etkisiyle Mayıs ayında toparlanma gösterdi. Nisan 
ayında yüzde 2.9 azalan sanayi üretimi, Mayıs ayında yüzde 
0.7 arttı. Çin'de tüketimin önemli bir ölçüsü olan perakende 
satışlarda da iyileşme gözlendi. Nisan ayında yüzde 11.1 
azalan ve Mayıs’ta yüzde 7.1 düşmesi beklenen perakende 
satışlar sadece yüzde 6.7 geriledi. Yılın ilk 5 ayında sabit 
varlık yatırımları da yüzde 6 olan analist beklentilerinin üze-
rinde yüzde 6.2 büyüdü. Ocak-Nisan döneminde büyüme 
yüzde 6.8 olmuştu.

Almanya'da enflasyon
son 50 yılın zirvesinde

A lmanya'da enflasyon oranı Mayıs ayında nere-
deyse 50 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Gıda 

ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisi ile Mayıs ayında 
enflasyon yıllık yüzde 7.9'a çıktı. Bu, 1973 yılından bu 
yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. AB 
uyumlu enflasyon da Mayıs ayında yıllık yüzde 8.7'ye 
ulaştı. Detatis verilerine göre Almanya'da tüketici 
fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 
arttı. AB uyumlu olarak hesaplandığında aylık enfyas-
yşon yüzde 1.1 olarak gerçekleşti.

F ransa Ulusal İstatistik ve Ekono-
mik Araştırmalar Enstitüsü (IN-

SEE) verilerine göre, ülkede ürünler-
deki fiyat artışı geçen ay da devam 
etti. Ülkede enflasyon Mayıs’ta yıllık 
bazda yüzde 5.2'ye ulaştı. Enflasyon-
daki artış 1985 yılından bu yana en 
yüksek seviyeye çıkarken, en büyük 
artış yüzde 27.8 ile enerji fiyatlarında 

kaydedildi. INSEE açıklamasında, hiz-
met sektörü, gıda ve tekstil ürünle-
rinde artışın devam edeceği aktarıldı. 
Avrupa'daki gaz krizinin de tetiklediği 
enflasyonun konaklama ve gıdada 
fiyat yükselişine sebep olduğu bil-
dirildi. Buna ilave ulaşım, sağlık ve 
iletişim hizmetlerinde ise belirgin bir 
yavaşlama olduğu kaydedildi.

Fransa'da enflasyonFransa'da enflasyon
son 37 yılın zirvesindeson 37 yılın zirvesinde

Çin'de ekonomi hareketlendiÇin'de ekonomi hareketlendi
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A vrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile İsrail Başbakanı Naftali 
Bennett, Batı Kudüs'te ikili görüşmede İsrail ile AB arasındaki enerji ve 

gıda güvenliği alanlarındaki iş birliğinin arttırılmasının kritik önem taşıdığını 
vurguladı. Von der Leyen, AB'nin Rusya'dan fosil enerji alımını azaltma ve enerji 
kaynaklarını çeşitlendirme kararı aldığını belirterek, Avrupa'ya doğalgaz tedari-
kini artırmak için AB, Mısır ve İsrail arasında mutabakat sağlandı. İsrail'den Mısır'a 
doğalgaz boru hattı kurulacağını ve Mısır'da sıvılaştırılan doğalgazın Avrupa'ya 
ulaştırılacağını kaydeden Von der Leyen, bunun yanı sıra çevre dostu yeşil enerji 
üzerinde ortak çalışma yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hollanda'da enflasyon
gerilemeye başladı

P andemi, tedarik sıkıntıları ve Ukrayna-Rusya sa-
vaşının etkileriyle birlikte yaklaşık son 50 yılın en 

yüksek enflasyon rakamlarının görüldüğü Hollanda'da, 
geçen ay fiyatlarda düşüş yaşandı. Hollanda İstatistik 
Kurumu (CBS), tüketici fiyat artışlarına ilişkin 2022 yılı 
Mayıs ayı verilerini açıkladı. CBS'nin açıklamasına göre, 
Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 
0.6 düşüş gösterdi. Böylece yıllık bazda enflasyon yüzde 
9.6'dan yüzde 8.8'e geriledi. AB'ye uyumlu tüketici fiyat 
artışı aylık yüzde 0.8 düşerken, yıllık artış yüzde 11.2'den 
yüzde 10.2'ye indi.

J aponya ekonomisi, özel tüketimin yeniden artan koronavirüs vakala-
rı karşısında direncini koruması ve şirketlerin stoklarını yenilemesinin 

işletmelerin harcamalarındaki düşüşü dengelemesiyle birinci çeyrekte 
öngörülenden daha az daraldı. Revize edilmiş gayri safi yurtiçi hasıla 
(GSYH) verileri, Japonya ekonomisinin Ocak-Mart döneminde geçen yıla 
göre yüzde 0.5 daraldığını gösterdi. Daralma geçen ay açıklanan öncü 
verinin işaret ettiği yüzde 1'in altında kaldı. GSYH bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 0.1 gerileyerek ekonomistlerin yüzde 0.3 olan tahminlerin-
den daha az daraldı. 

Japonya ekonomisi tahminlerden daha az daraldıJaponya ekonomisi tahminlerden daha az daraldı

AB, Mısır ve İsrail arasında AB, Mısır ve İsrail arasında 
enerjide mutabakata varıldıenerjide mutabakata varıldı

İ ngiltere'de hane halkının alım gücü Nisan ayında son 21 yılın en büyük 
düşüşünü yaşadı. Nisan ayında ikramiye ve primler hariç ortalama kazançlar 

enflasyondan arındırıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 azaldı. 
Bu, ONS'nin verileri tutmaya başladığı 2001 yılından bu yana görülen en büyük 
düşüş oldu. Nisan'da sona eren 3 ayda reel kazançlarda düşüş yüzde 2,2 ile 
2011'den bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti. Ücretler, Nisan ayında 
TÜFE'den arındırıldığında yüzde 4.5 düşerken, Nisan'da sona eren 3 ayda ücret-
lerde ortalama düşüş yüzde 3 oldu.

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

İngilizlerin alım gücündeİngilizlerin alım gücünde
21 yılın en büyük düşüşü21 yılın en büyük düşüşü



Açık EPAL Euro palet havuzu, 
döngüsel ekonominin en iyi 
örneğidir.

Döngüsel ekonominin temel 
ilkeleri - iklimi ve kaynakları 
korumak ile beraber; yeniden 
kullanım, onarım ve geri dönüşüm 
yoluyla atıkların önlenmesi, EPAL 
Euro palet havuzun işlevselliğini 
göstermektedir. 

Açık EPAL Euro palet havuzuna her 
firma katılabilir ve böylece EPAL 
Euro paletlerin değişim imkanı ile 
yeniden kullanarak çevreyi ve iklimi 
korumaya katkıda bulunabilir.  

EPAL Döngüsel ekonomidir.

Açık EPAL Euro palet havuzu, 
döngüsel ekonominin en iyi 
örneğidir.

Döngüsel ekonominin temel 
ilkeleri - iklimi ve kaynakları 
korumak ile beraber; yeniden 
kullanım, onarım ve geri dönüşüm 
yoluyla atıkların önlenmesi, EPAL 
Euro palet havuzun işlevselliğini 
göstermektedir. 

Açık EPAL Euro palet havuzuna her 
firma katılabilir ve böylece EPAL 
Euro paletlerin değişim imkanı ile 
yeniden kullanarak çevreyi ve iklimi 
korumaya katkıda bulunabilir.  

EPAL Döngüsel ekonomidir.
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Bilgiye yapılan 
yatırım

en yüksek getiriyi sağlar.

BENJAMIN FRANKLIN
( 17 OCAK 1706 - 17 NISAN 1790 )

AYIN SÖZÜ
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Destekleyen:

‘Türkiye Startup 
Platformu’ kuruluyor

TÜRKİYE’DEKİ STARTUP EKOSİSTEMİNİ TÜRKİYE’DEKİ STARTUP EKOSİSTEMİNİ 
BÜYÜTECEK DEV ADIM TOBB’DAN GELDİ:  BÜYÜTECEK DEV ADIM TOBB’DAN GELDİ:  

TOBB, Google.org’un desteği ile Türkiye Startup Platformu’nu kuruyor. TOBB TOBB, Google.org’un desteği ile Türkiye Startup Platformu’nu kuruyor. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tırtılın kelebeğe dönüşürken kozaya ihtiyaç Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, tırtılın kelebeğe dönüşürken kozaya ihtiyaç 
duymasını örnek verirken, startuplar büyük işletmelere dönüşürken, bu duymasını örnek verirken, startuplar büyük işletmelere dönüşürken, bu 
platformun koza işlevi göreceğini vurguladı. Öte yandan, Türkiye’deki startup platformun koza işlevi göreceğini vurguladı. Öte yandan, Türkiye’deki startup 
ekosistemine bu yılın ilk yarısında yapılan 1.4 milyar dolarlık yatırım, ekosistemin ekosistemine bu yılın ilk yarısında yapılan 1.4 milyar dolarlık yatırım, ekosistemin 
orta vadede devasa bir ekonomi meydana getireceği şeklinde yorumlanıyor.  orta vadede devasa bir ekonomi meydana getireceği şeklinde yorumlanıyor.  
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TOBB, Google.org’un desteğiy-
le, Türkiye startup ekosistemini 
güçlendirecek ve Türkiye’nin 
startup gücünü tek bir çatı al-

tında toplayacak Türkiye Startup Platfor-
mu’nu hayata geçiriyor. Platform, Türki-
ye’de faaliyet gösteren startupları kayıt 
altına alarak, gelişimlerini izleyecek ve 
görünürlüklerini artırarak, onları yatırım-
cılar ve müşterilerle buluşturacak. Hazır-
lanacak internet uygulaması üzerinden 
erişilecek platformda startuplar, ekiplerini 
beyan edebilecek, ürün ve hizmetlerini 
sergileyebilecek, ticarileşme ve büyüme 
yolunda ihtiyaç duydukları yatırım, müş-
teri, eğitim ve mentorluk hizmetlerini 
platform çatısı altında sunulacak hizmet-
lerden karşılayabilecek. 

“ANADOLU COĞRAFYASINI, YENİ
FİKİRLERİN MERKEZİ YAPACAĞIZ”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
konuya ilişkin değerlendirmesinde, Cum-
huriyetin 100’üncü yılına yaklaşırken, bu 
toprakları teknoloji odaklı girişimcilerin 
merkezi haline getirmek için yeni bir pro-
jeye başladıklarını ifade etti. Türkiye’nin 
startuplarını kayıt altına alacak, gelişimle-
rini izleyecek ve desteğe ihtiyaç duyduk-
larında yanlarında olacaklarını belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Bir tırtıl, kelebeğe dönü-
şürken nasıl kozaya ihtiyaç duyuyorsa, 
startuplar büyük işletmelere dönüşürken 
bu platform onların kozası olacak” dedi. 
Her bir fikrin ayrı bir kozaya alınacağını, 
bu kozada onları ticari hayata hazırlaya-
cağını ve ardından yuvadan ayrılarak her 
birinin dev işletmelere dönüşmelerini 
dileyeceklerini söyledi.

Yeni fikirleri hayata geçirip, ticarileşti-
rerek hep birlikte yeni zenginlik kaynakları 
ve istihdam alanları oluşturulacağını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye Startup 
Platformu ile ülkemizdeki girişimcilik 
ekosisteminin daha da güçleneceğini 
vurguladı. Startuplar konusunda faaliyet 
gösteren tüm kuruluşlara, girişimlere ve 
uzmanlara bu projeye katkı vermeleri 
ve projeyi etkin katılımları konusunda 
çağrıda bulundu. Günümüz dünyasında 
fikirlerin hayata geçirilmesinde yatırım-
cıların çok önemli payı olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, bu projede portföy 
yönetimi, girişim sermayesi ve yatırım 
şirketleri ile fonlar, finans kuruluşları ve 
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büyük işletmelere de önemli hizmetler 
sağlanacağının altını çizdi. Startup eko-
sisteminin buluşma noktası olacak Tür-
kiye Startup Platformu’nun Ocak 2023’te 
tüm tarafların kullanımına açılacağını dile 
getirdi.

 
“GELECEĞİN İNSAN KAYNAĞI;
YENİLİK, İNOVASYON VE
GİRİŞİMCİLİKTEN BESLENECEK”

Google Türkiye Ülke Direktörü Meh-
met Keteloğlu ise Türkiye’den çıkan star-
tupların dünyada büyük ilgi gördüğüne 
dikkat çekti.  Ülkenin genç nüfus ve giri-
şimcilik kültürü sayesinde her geçen gün 
teknoloji ve inovasyon odaklı girişimle-
rin sayısının arttığını söyleyen Keteloğ-
lu, Türkiye’nin bu alanda çok büyük bir 
potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. 
Türkiye’den çıkan startuplar’ın dünyada 
da görünür olduğunu ve yatırım aldığını 
ifade eden Keteloğlu, dünyada indirilen 
oyunların yüzde 9’unun Türkiye’deki oyun 
üreten firmalara ait olduğunu kaydetti.
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TOBB’un öncülüğünde bu ekosisteme 
önemli bir katkı sağlıyor olmanın mut-
luluğu içerisinde olduğunu dile getiren 
Keteloğlu, teknoloji girişimciliğinin tüm 
aktörlerini kapsayacak Türkiye Startup 
Platformu’nun hayata geçmesi için Go-
ogle.org aracılığıyla 500 bin dolarlık kay-
nak desteğinde bulunduklarını açıkladı. 
Türkiye’de teknoloji ve inovasyon odaklı 
girişimlere, eğitim ve mentorluk desteği 
verilmesi ve bu girişimlerin yatırımcı ve 
sanayicilerle bir araya getirilmesi amacıyla 
hayata geçirilen Türkiye Startup Platfor-
mu’nun bu alanda önemli bir kolaylaştırıcı 
olacağını söyledi.

 
“GOOGLE HİZMET VE 
ARAÇLARIYLA GİRİŞİMCİLERİN 
BÜYÜMELERİNİ, GLOBALE 
AÇILMALARINI SAĞLIYORUZ”

Google’ın Türkiye’de faaliyet gösterdi-
ği 15 yılı aşkın sürede Türkiye’deki girişim 
ekosistemine sağladığı katkılara değinen 
Mehmet Keteloğlu; bireylerin, özellikle de 
gençlerin, teknoloji ürün ve hizmetlere 
adaptasyonu anlamında kamu ve sivil 
toplumdaki iş ortaklarıyla birlikte önemli 
birçok projeye imza attıklarını ifade etti. 
Türkiye’de girişimlerin desteklendiği tak-
dirde büyük başarılara imza atacağının bi-
lincinde olduklarını dile getiren Keteloğ-
lu, “Google Türkiye olarak bu bakış açısıyla 
girişimlerin ve fikirlerin potansiyellerine 
ulaşmasına ve uluslararası başarı hikâye-
lerine imza atmalarına her zaman destek 
oluyoruz” ifadelerini kullandı. Google’ın 

desteğiyle kendi başarı hikâyelerini oluş-
turan girişimcilerin, Google hizmet ve 
araçlarıyla büyümelerine ve globale açıl-
malarına ön ayak olduklarını kaydeden 
Keteloğlu, gençleri ve girişimleri dijital 
dünyaya hazırladıklarını, ülkenin dijital 
ekonomisinin global pazarlarla rekabet 
etmesi için çalışmaya devam ettiklerini 
dile getirdi.

YILIN İLK YARISINDA TÜRKİYE’DE  
EKOSİSTEME 1.4 MİLYAR DOLAR 

Öte yandan, StartupCentrum’un ya-
yınladığı rapora göre 2022 yılının ilk yarı-
sında Türkiye Startup Ekosistemi’nde, 157 
girişim, 561 yatırımcıdan 1.4 milyar dolar 
tutarında yatırım aldı. Söz konusu rakamı 
geçen yılki veriler ışığında karşılaştıracak 
olursak adeta bir rekorun kapıda olduğu-
nu söyleyebiliriz. Çünkü ekosistem 2021 
yılının tamamında 1.56 milyar dolarlık 
yatırım almıştı. Bu yıl ise sadece ilk yarıda 
1.4 milyar dolarlık yatırım, eşikte bekleyen 
bir rekorun habercisi gibi duruyor. Ekosis-
temde yatırım miktarlarının artmasına bir 
gösterge olarak medyan yatırım miktarı 

geçen yılın ikinci yarısında 348 bin do-
larken 2022’nin ilk yarısında ise 400 bin 
dolara yükseldi. 

UNİCORN SAYISI ARTIYOR 
2022'de yatırım alan 157 girişimin 

içinde ise üç unicorn var. Farklı bir ifadey-
le değerlemesi 1 milyar dolardan fazla 
olan girişimlerden söz ediyoruz. Bunlar 
Getir, Dream Games ve Insider. Bu şirket-
lerden Insider, geçtiğimiz çeyrekte 1.1 
milyar dolar değerleme ile 121 milyon 
dolar tutarında yatırım alan unicorn ol-
muştu. 2022’nin ikinci yarısında ise yeni 
unicorn şirketler çıkabilecek mi bunu da 
zaman gösterecek. 

Bununla beraber startup ekosiste-
minde en çok yatırım alan sektörler ara-
sında finans, sağlık, oyun ve yapay zeka 
ve makine öğrenmesi öne çıkıyor. 2022 
yılının ilk yarısındaki sektörlerdeki yatırım 
adetlerine baktığımızda finans girişimleri 
öne çıkıyor. Finans alanında çalışan 20 
girişim, 27 milyon dolar tutarında yatırım 
aldı. 2021 yılının tamamında ise 27 finans 
girişimi yatırım almıştı. Buna göre finans 

Günümüz dünyasında fikirlerin 
hayata geçirilmesinde yatırımcıların 
çok önemli payı olduğunu ifade 
eden M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu 
projede portföy yönetim, girişim 
sermayesi ve yatırım şirketleri ile 
fonlar, finans kuruluşları ve büyük 
işletmelere de önemli hizmetler 
sağlanacak. Startup ekosisteminin 
buluşma noktası olacak Türkiye 
Startup Platformu Ocak 2023’te tüm 
tarafların kullanımına açacağız” dedi

Yatırımcılar ve büyük 
ölçekli şirketler de 
platformda yer alacak
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olarak popülerliğini git gide artıracak. 
Bununla beraber yılın ilk yarısında Türkiye 
ekosisteme yabancı yatırımcıların ilgisi 
yine artarak sürmekte olduğunu görüyo-
ruz. 561 yatırımcıdan 110 tanesi yabancı 
yatırımcılardan oluşuyor. Yatırımcıların 
ülkelerine bakıldığında Kuzey Amerika 
kıtasından 42 yatırımcının katıldığı gö-
rülüyor. 2021 yılında Kuzey Amerika’dan 
toplam 49 yatırımcı Türk startuplara yatı-
rım yapmıştı.

Startuplar; yatırımcılar, 
müşteriler, teknik ekipler, inovasyon 
ve hızlandırma programları ve 
eğitim ile mentorluk hizmetleri de 
dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları 
birçok imkanı platform aracılığı ile 
karşılayabilecek. Startuplar ayrıca 
platform çatısı altında oluşturulacak 
metaverse buluşma noktası ile 
birbirleriyle iletişim kurabilecek ve 
fikir alışverişinde bulunabilecekler. 
İlave olarak projede yeni nesil 
topluluk yönetim araçlarıyla bir 
startup topluluğu oluşturulması da 
planlanıyor.

Türkiye, startup 
ekosisteminin buluşma 
noktası olacak

Projenin ilk kısmında 
startupların eğitim ve mentorluk 
ihtiyaçları belirlenecek ve 
ekosistemde yer alan paydaşlar 
ile bir araya gelinerek, startupların 
gelişmesinin önündeki engeller 
tespit edilecek. Startupların 
önündeki engelleri kaldıracak 
ve startupları destekleyecek 
politika önerileri ve eylem planı 
oluşturularak kamu kurumları 
ile paylaşılacak. Eylem planının 
ardından, platform Ocak 2023’te 
startupların erişimine açılacak. 

Projenin ilk ayağında 
politika önerileri ve 
eylem planı hazırlanacak

girişimlerine olan ilginin bu yıl yüksek 
olduğu söylenebilir. İkinciliği paylaşan 
sektörler ise 12 yatırım adedi ile sağlık, 
oyun,  yapay zeka ve makine öğrenmesi 
oldu. Yapay zeka ve makine öğrenmesi 
alanında 12 girişime, 127 milyoh dolarlık 
yatırım yapıldı. 2021 yılının tamamında 
ise 46 yapay zeka girişimi yatırım almıştı. 
Bu yıl yapay zeka ve makine öğrenmesi 
girişimlerine ilginin biraz azaldığını söy-
lemek mümkün. Diğer taraftan, pandemi 
ve diğer sağlık alanındaki ihtiyaçlara ce-
vap veren sağlık girişimleri bu yıl toplam 
15.9 milyon dolarlık yatırım aldı. 

Yılın ilk yarısındaki yatırım miktarlarını 
değerlendirdiğimizde ise yiyecek ve mar-
ket teslimatı sektörü üç yatırım turunda 
771.1 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu mik-
tarın 768 milyon doları Getir’e ait. Diğer 

iki girişim ise Fuudy ve Pazardan oldu. 
Yiyecek ve market teslimatı sektörünü 
336 milyon dolar ile oyun sektörü izledi. 
Yarıyıl döneminde oyun sektöründe 12 
girişim yatırım aldı. Bu yıl oyun sektörün-
de yatırım sayısı azalsa da yatırım miktarı 
2021’in toplamını geçti.

YATIRIM ALAN KENTLERDE 
İSTANBUL ZİRVEDE YER ALDI 

Raporda İstanbul’un Türkiye girişim-
cilik ekosistemindeki önemli payı aldı-
ğı görülüyor. 2022’nin ilk yarısında altı 
şehirde yatırım yapılmış ancak yatırım 
alan 157 girişimin 130’unun merkezi İs-
tanbul’da bulunuyor. Şehirlere göre ya-
tırım alan girişim sayısında İstanbul’un 
hemen ardından 17 girişim ile Ankara ve 
üç girişim ile Kocaeli geliyor. Diğer tarafta 
ekosistemde kadın kurucu ortakları ince-
lediğimizde 2022’nin yarıyılında yatırım 
alan 157 girişimin yüzde 27’sinde en az 1 
kadın kurucu ortağın yer aldığı görülebi-
liyor. Bu girişimler toplamda 239 milyon 
doları temsil ediyor. 

KİTLE FONLAMA PLATFORMLARI 
GÜNCELLİĞİNİ KORUYOR

Öte yandan, Türkiye’de aktif 4 tane kit-
le fonlaması platformu bulunuyor. 2022 
yılının ilk yarısında 4 platformun 3’ünde 
yatırım kampanyaları başarıyla tamam-
landı. Bu 3 platformun verilerine göre 22 
girişim hedeflediği fon miktarına ulaşa-
rak yatırım aldı. Kitle fonlaması ilerleyen 
dönemde de birçok girişimci için kaynak 
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TOBB ULUSAL

“Tüm dünya daha organize ve 
hızlı hareket etmek zorunda” 

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NDE AÇIK MESAJ:

Dünya Çevre Günü ve Türkiye 
Çevre Haftası kapsamında TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
bir kutlama mesajı yayınladı.  
Hisarcıklıoğlu mesajında, “İklim 
değişikliğiyle mücadele, tarihte 
hiç olmadığı kadar ülkelerin 
gündemini belirliyor. Ülke-kıta-
bölge sınırı olmaksızın tüm 
dünya daha organize ve hızlı 
hareket etmek zorunda” dedi.

Y ayınladığı mesajda Türkiye Cumhu-
riyeti olarak çevre konusunda son 
zamanlarda kayda değer bir mesafe 

kat edildiğine inandığını dile getiren TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz 
yıl, Paris İklim Anlaşması’nın Meclis tara-
fından onaylandığını, Cumhurbaşkanının 
2053 yılını ‘net sıfıra ulaşacağımız yıl’ olarak 
açıkladığını anımsattı. Bu gelişmeler doğ-

rultusunda kurumlardan bireylere, aile, top-
lum ve iş dünyamızın daha proaktif olması 
gerektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, zama-
nın ruhunu yakalayarak; üretim, ticaret, ta-
rım, finansman, denizcilik, eğitim, teknoloji 
ve daha pek alanda yeşil dönüşümü ana 
odağımıza alarak, yeni politikalar ve bakış 
açıları geliştirmek gerektiğini dile getirdi. 

“Yaşanabilir bir dünya için yaşam
tarzımızı tamamen değiştirmeliyiz”

Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran 
olarak kabul edilen ve her yıl kutlanan Dün-
ya Çevre Günü’nün “Tek Bir Dünya” sloga-
nının, bize çevrenin korunmasına ne kadar 
muhtaç olduğumuzu hatırlatır nitelikte 
olduğunu söyleyen TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, yaşayabileceğimiz sadece 
tek bir dünyamız olduğunun altını çizdi. 
Bu sebeple doğa ile uyumlu, daha temiz, 
daha yeşil bir yaşam tesis etmemiz gerek-
tiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, bunun 
yolunun da, sanayiyi dönüştürmekten, yeşil 
ve döngüsel bir ekonomi inşa etmekten, 

sıfır atık ve geri dönüşüm gibi kavramları 
hayatımızın merkezine almaktan, kısacası 
yaşam tarzını tamamen değiştirmekten 
geçtiğine dikkat çekti. 

“Geleceğimiz için tüm paydaşlarla
birlikte bu sorumluluğu üstlenmeliyiz”

Değerlendirmelerimizi bu bakış açı-
sıyla yapmamız gerektiğini söyleyen Hi-
sarcıklıoğlu, geleceğimiz için elimizi taşın 
altına koyarak tüm paydaşlarla birlikte bu 
sorumluluğun üstlenilmesi gerektiğini 
kaydetti. TOBB olarak, çevre ve iklim de-
ğişikliği konularının kendileri için büyük 
önem atfettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
farkındalık konusundaki çalışmalarını sür-
dürdüklerini, sanayicilerin yeşil dönüşüm 
serüvenine rehberlik ederek bu dönüşüm 
sürecini kolaylaştırmak için bütün imkânları 
kullandıklarını belirtti. Bu düşüncelerle ve 
daha yaşanabilir yarınlara uyanma umu-
duyla herkesin Dünya Çevre Günü’nü ve 
Türkiye Çevre Haftası’nı en içten dilekleriyle 
kutlayarak mesajına son verdi.
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Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, 
yayınladığı mesajla yayınladığı mesajla 

Babalar Gününü kutladıBabalar Gününü kutladı

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, baba sevgisinin çok özel bir bağ olduğunu belirtirken, 
“Hayatını ailesine adayan, çocuklarına güvenli bir gelecek kurabilmek 

için fedakârca mücadele eden babalarımızdan alacağımız dersler, 
hayat boyu bize rehberlik edecektir” dedi.  Hisarcıklıoğlu mesajında 

şu cümlelere yer verdi: “Babalık duygusu ve sorumluluğu yaşamın en 
değerli kutsallarından birisidir. Evlatların onlara duyduğu vefa borcu 

ise hem insanlığımızın hem inancımızın bir gereğidir. Evlatlara düşen, 
babalarımızın bizler için çizmek istedikleri aydınlık geleceğe ve özveriye, 

sahip çıkmaktır. Sevgi ve saygıyla önlerinde eğilerek, ülkemize ve 
insanlığa yapacağımız katkılar babalarımıza verebileceğimiz en büyük 

hediyedir. Türk iş dünyası adına, bütün babalarımızı kutluyor, onları 
saygılarımla selamlıyor, başta şehit babalarımız olmak üzere, ebediyete 

intikal edenleri rahmetle anıyorum.”
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TOBB ULUSAL

“Geleceğimizi dijital ve yeşil
dönüşüm şekillendirecek”

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı 
Celalettin Kesikbaş’ın ev sahipliğin-

de gerçekleştirilen Eskişehir Sanayi Odası 
Sanayi Kongresi’nde ekonomi ve ticaretin 
yeni süreci hakkında değerlendirmeler-
de bulundu. Bu süreci doğru kullandıkları 
takdirde, özellikle AB pazarında rakip olan 
diğer ülkelerin önünde geçebileceklerini 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Kapımızın önün-
de doğmakta olan yeni dünyanın farkında 
olmamız lazım. Gerekli dönüşümler sağ-
lanmazsa, AB ile aramızdaki Gümrük Birliği 
avantajlarını da kaybedebiliriz” diye konuş-
tu. Araştırmaların, 2026 yılında tamamen 
uygulanmaya başlanacak sınırda karbon 
uygulamasında, Çin ve Rusya’nın ardın-
dan, Türkiye’nin en olumsuz etkilenecek 
üçüncü ülke olacağını gösterdiğini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, özellikle alüminyum, 

çimento ve demir-çelik sektörlerinde, bu 
etkinin daha fazla görüleceğinin beklen-
diğini söyledi.

“Türk iş dünyası, yakın
zamanda karbon ayak izini
hesaplayan bir portal açacak”

Geçtiğimiz ay, düşünce kuruluşu TE-
PAV’ın, firmalara yönelik bir anket yaptığını 
belirten M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çıkan sonuç-
ların pek olumlu olmadığını, halen 4 şirket-
ten yalnızca 1’inin karbon ayak izi hesabı 
yapabildiğini ifade etti. Çoğu firmada kar-
bonsuzlaşma politikası bulunmadığını be-
lirten Hisarcıklıoğlu, hidrokarbon kullanımı 
yaygın firmalarda olduğu taktirde, mevcut 
enerji kaynaklarını değiştirme yönünde bir 
plana rastlanmadığını dile getirdi. Firmala-
rın büyük çoğunluğunun, Yeşil Mutabakat 
ve Sınırda Karbon Düzenlemesi hakkındaki 

bilgisinin çok sınırlı olduğunun görüldü-
ğünün altını çizen Hisarcıklıoğlu, Emisyon 
Ticaret Sistemi (ETS) hakkında kapsamlı 
bilgiye sahip olmadıklarını ve hatta ETS’nin 
Türkiye’de uygulanabilirliğinden şüphe 
duyduklarının tespit edildiğini belirtti. Do-
layısıyla hem firmaların hem de ilgili Bakan-
lıkların, bu konuları daha çok dikkate alması 
ve bu dönüşüm sürecine nasıl dahil oluruz 
diye düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Türk iş dünyasının karbon ayak izini he-
saplayabilecekleri bir portalı yakın zamanda 
kullanıma açacağını açıklayan Hisarcıklıoğlu, 
Rusya-Ukrayna savaşının da, hem enerji gü-
venliği meselesini hem de gıda güvenliğini 
ön plana çıkardığını ifade etti. Yalnızca Avru-
pa’nın enerjide Rusya’ya bağımlılığını değil, 
dünya gıda sisteminin de Rusya ve Ukray-
na’ya bağımlılığını gösterdiğini dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, küresel buğday üretiminin 
yüzde 30’u ve ayçiçeği yağı üretiminin ise 
yüzde 60’ının Ukrayna ve Rusya kaynaklı 
olduğunu kaydetti. Savaş nedeniyle, Ukray-
na’nın tarım arazilerinin neredeyse yarısının 
bu yıl ekilemediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 

Eskişehir Sanayi Odası Sanayi Kongresi’nde konuşan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, geleceği şekillendiren başlıca konunun, dijital 
ve yeşil dönüşüm süreci olduğunun altını çizerek bu durumun tüm 
şirketler için riskler ve fırsatlar barındırdığını vurguladı. 

ESKİŞEHİR
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“Hasadı yapılan 25 milyon ton tahıl ise Uk-
rayna limanlarındaki Rus blokajı nedeniyle 
orada kaldı ve çürümeye terk edildi. Küresel 
Gıda Fiyatları Endeksi Nisan 2022’de geçen 
yıla göre yüzde 30 arttı” diye konuştu.

“Eskişehir’in sanayideki
başarıları ile iftihar ediyoruz”

Ülkenin ve dünyanın gündeminin yo-
ğun ama çoğunlukla kısa döneme odaklı 
kaldığından söz eden M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, önce pandemi, sonra arz ve tedarik 
sıkıntıları, şimdilerde ise Rusya-Ukrayna sa-
vaşının, gündemi işgal ettiğini, sanayiciler 
olarak, ehem ile mühimi ayırmak  gerekti-
ğini ifade etti. Eskişehir Sanayi Kongresi-
nin de, bugüne odaklı bakıştan sıyrılmak 
ve geleceğe odaklanmak için önemli bir 
imkân sunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Batı Anadolu’da sanayi ve teknoloji şehri 
Eskişehir’e de zaten bu yakışırdı. 3 OSB’si 
ve Türkiye’nin en büyük 500 sanayi ku-
ruluşu içindeki 13 firmasıyla Eskişehir’in 
sanayideki başarılarıyla, iftihar ediyoruz” 
dedi. Burada, 849 farklı sanayi mamulü 
üretilebildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 

“Akdeniz Yeşil Hidrojen Platformu, 
yeni yatırım ve ortaklıklar demek”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının bir yandan enerji 
güvenliği meselesini ön plana çıkarırken, diğer taraftan enerji dönüşümünü de 
hızlandırdığını, bunun da Avrupa Yeşil Mutabakatını dolayısıyla da Türkiye için 
önemini daha da sağlam bir zemine oturttuğunu ifade etti. AB’nin Rus kaynaklı 
enerji hammaddelerine bağımlılığını azaltmayı hedefleyen “Re-Power-EU” planı 
ile kısa vadede Avrupa için fosil yakıt kaynak ülkelerini çeşitlendirmeyi, orta-uzun 
vadedeyse enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiyi hedeflediğini, bu plana göre 
AB’nin, 2030 yılına kadar enerji ihtiyacının yarısını yenilenebilir enerjiden karşıla-
mayı planladığını belirtti.

“Kapımızın önünde doğan yeni dünyanın farkında olalım” 
2025 yılına kadar ticari ve kamu binalarına, 2029 yılına kadar da yeni konutlara, 

çatı güneş paneli kurulması yükümlülüğü getirilmesinin düşünüldüğünü dile geti-
ren Hisarcıklıoğlu, Akdeniz Yeşil Hidrojen Platformu’nun oluşturulacağını, hidrojen 
ithalatının da buradan karşılanacağını açıkladı. Bunun da ülkemiz sanayisi için yeni 
yatırımlar ve ortaklıklar yapma imkânı getireceğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, 
enerjide Rusya’ya olan bağımlılığın azaltılması için alınan kararları özel sektörün de 
desteklediğini, aralarında Microsoft ve Unilever’in de bulunduğu çok sayıda küre-
sel firmanın, Rusya’ya olan bağımlılığın azaltılması, bunun için Yeşil Mutabakat’ın 
güçlendirilmesi gerektiğini savunduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Özetle, kapı-
mızın önünde doğmakta olan yeni dünyanın farkında olmamız gerekiyor” dedi. 
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üretim kapasitesi itibariyle Eskişehir’in 54 
üründe Türkiye’de birinci, 176 üründeyse 
ilk 3 il arasında olduğunu, Eskişehir ’de 
artık sanayinin geleceğini konuşmanın 
zamanının geldiğine vurgu yaptı. 1980’ler-
den 2010’lara kadar “off-shoring” kavramı 
konuşulduğunu anlatan TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, tedarik zincirlerinin, gelişmiş 
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru 
yayıldığını bildirdi. 

“Bundan en çok kazanan Çin oldu” di-
yen Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: “Biz de 
otomotiv, beyaz eşya gibi orta teknolojili 
imalat sanayinde bu trendden epey fayda-
landık. Hem sanayimizi ve hem de ihracatı-
mızı dönüştürdük ve geliştirdik. 2010’lardan 
itibarense, “re-shoring” kavramı geldi. Emek 
gücünün ağırlığı azalıp, teknoloji ve beşeri 
sermaye öne çıkınca, tedarik zincirleri ana-
vatanlarına geri dönmeye başladı.” Pande-
miyle birlikte, uzun tedarik zincirlerinin et-
kinliğinin azaldığından söz eden Başkan M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Rusya-Ukrayna savaşıyla 
birlikte, tedarik zincirlerinin geçtiğimiz 40 
yıldaki gibi, dünyanın her yerine rahat rahat 
yayılmasının artık mümkün görülmediğinin 
anlaşıldığını ifade etti. Böylece, Amerika’da 
‘Friend-shoring’ adında yeni bir kavram 
ortaya çıktığına değinen Hisarcıklıoğlu, 
artık tedarik zincirlerinin güven duyulan 
ülkelerde olmalarının istendiğini belirt-
ti. Önce ABD ve şimdi de Avrupa ülkeleri 
amaçlarının artık sadece serbest ticaret de-

ğil, güvenli ticaret olduğunu, bu politikaları 
da, ikili ve çok taraflı ticaret anlaşmalarıyla 
uygulamaya koyacaklarını dile getirdi.

“Sürdürülebilir ürün
standartları getirilecek”

Yakında önce, sınırda Karbon Düzenle-
mesi ile AB pazarlarına ithal edilecek ürün-
lerin, karbon ayak izine dayalı ek bir vergiye 
tabi tutulacağını belirten M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, sonra, sürdürülebilir ürün standart-
ları ile birlikte karbon ayak izi, su ayak izi ve 
atık yönetimi şartlarına bakılacağını söyledi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, detayları 2022 
sonuna kadar biçimlenecek ve buna göre 

bir takım ürünlerin, AB pazarlarına girişinin, 
tamamen yasaklanmış olacağını hatırlatarak, 
Gümrük Birliği’nin artık işe yaramayacağını 
belirtti. Hisarcıklıoğlu, “İlk aşamada, ülkemi-
zin en çok dış ticaret fazlası verdiği tekstil 
başta olmak üzere, mobilya, yatak, lastik, 
deterjan, boya, mineral yağ, demir-çelik ve 
alüminyum gibi sektörler için sürdürülebilir 
ürün standartları getirilecek. Yani fırsatlar da 
tehditler de ortada ve ne yapmak gerektiği 
açık” şeklinde konuştu.

 
TOGG ile gelen fırsat

Yeşil Mutabakat sürecinin, Türkiye’ye 
Avrupalı partnerlerle birlikte ortak ge-

“Friend-shoring çağında kuralların 
belirleneceği masada yer almalıyız”

Dijital ekonomi, veri paylaşımı, karbon fiyatlaması ve iklim değişikliği gibi konu-
larda, aynı yaklaşıma sahip ülkelerle tedarik zincirlerini geliştireceklerini söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, “Tedarik zincirlerinin içinde kalmak istiyorsan, hazırlanan yeni kural-
lara uyman lazım diyorlar. Bizim de esasında, pasif bir şekilde bu kurallara uymak 
yerine, kuralların şekilleneceği bu masada yer almamız gerekiyor. Zira mesela AB 
ile Gümrük Birliği’miz maalesef dijital ekonomiyi kapsamıyor” diye konuştu. Avrupa 
Birliği ve ABD’nin transatlantik veri paylaşımı çerçevesi üzerinde çalıştıklarını ve 
yakında anlaşacaklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, başlamakta olan “friend-shoring” 
çağında kuralların belirleneceği masada yer almamız gerektiğinin altını çizdi. Yoksa 
aynı gümrük birliğine girişte göz ardı ettiğimiz serbest ticaret anlaşmalarının bu-
gün nasıl bir probleme dönüştüğünün benzerini yaşayabileceğimiz ve tek başımıza 
kalabileceğimiz konusunda uyarıda bulundu.



29EKONOMİK FORUM

leceği tahayyül etme imkanı verecek 
derinlikte bir yeni imkan alanı olduğunu 
belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, ehemle uğ-
raşmayı bırakıp, mühime odaklanmamız 
gerektiğine işaret etti. Bu sürecin sanayi-
den, dış politikaya kadar en çok ihtiyaç 
duyulan alanlarda gerçek bir ekonomik 
program çerçevesi olduğunu dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, bu yönde adımları atmaya 
başladığımızda, yine eksikliğini en fazla 
hissettiğimiz dış finansmana ulaşım konu-
sunda da önümüze yeni ve çok geniş, yeşil 
finansman imkânları açılacağının altını 
çizdi. Benzer fırsatı, Türkiye’nin otomobili 
projesinde de yakaladıklarını ifade eden 
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bu proje, 
sadece bir araba üretmenin ötesinde bir 
iş. Son yıllarda Türkiye’de uygulanan en 
iyi sanayi politikası hamlesi. Biliyorsunuz 
Otomotiv, Türkiye’nin en önemli sanayi 
sektörlerinden. Hem araba ve hem de par-
çalarını üretiyoruz. Bu alanda Avrupa’nın 
da en büyük tedarikçisiyiz.”

“Tedarik zincirinin lideri olarak
kendi üreticilerimize sahip olmalıyız”

Tedarik zincirinin pasif bir unsuru ol-
manın da riskli olduğunu söyleyen M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, rakip ülkelerin önümüze 
geçebileceğini ve yerimizi kapabileceğini, 
bunlardan bir kaçını da geçtiğimiz seneler-
de yaşadığımızı anımsattı. O yüzden tedarik 
zincirinin lideri olarak kendi üreticilerimize 

sahip olmamız gerektiğine dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, “İşte tam da bu anda, eski 
markaların parsellediği otomotiv sektörüne 
girmek için bir fırsat penceresi açıldı: Elekt-
rikli ve otonom araçlar. Bu fırsat penceresini 
kullanan 20 yıllık Tesla’nın piyasa değeri, 
bildiğiniz diğer tüm otomotiv şirketlerinin 
toplamını geçti” dedi. Araba dediğimiz ci-
hazın dönüşürken, Türkiye için hem pazara 
giriş fırsatı hem de otomotiv yan sanayimi-
zin, bu dönüşümün dışında kalmaması için, 
tedbir alma mecburiyeti doğduğunu dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, bu fırsat penceresini 
değerlendirmek üzere TOGG girişimini baş-
lattıklarını belirtti. 

“TOGG ile teknolojik ve 
zihinsel dönüşüm birarada”

İlk defa 5 farklı ve büyük grubun 
bir araya getirildiğini, ilk defa fikri 
mülkiyet haklarının tamamının ülke-
mize ait olan bir otomobil üretildiğine 
dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “İlk defa 
farklı alanlardaki start-up şirketlerle 
çalışarak, kendi tedarikçi ekosistemini 
kuruyoruz. İlk defa bu alanda beyin 
göçünü tersine çeviriyoruz. Nitelikli 
çalışanların ve mühendisleri biz is-
tihdam ederek yurt dışına gitmesinin 
de önüne geçiyoruz” ifadelerini kul-
landı. Özetle, TOGG ile teknolojik ve 
zihinsel dönüşümün yakalandığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, 60 sene önce 
Eskişehir’de başlayıp yarım kalan hikâ-
yenin tamamlandığını, bir fabrikadan 
fazlasının inşa edildiğini dile getirdi. 
Akıllı, çevre dostu bir üretim merke-
zi ve teknoloji üssü kurulduğundan 
söz eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
yeşil ve dijital dönüşüm sürecine ve 
mobilite ekosistemine katkı sağladığı-
nın altını çizdi. Aynı zamanda ülkemiz 
içinde yeni bir tedarik zinciri ve üretim 
sistemi meydana getirildiğini, Bursa 
Gemlik’teki üretim tesisimizdeki ilk 
aracın, 29 Ekim’de çıktığını, seneye de 
TOGG’u yollarda görmeye başlıyaca-
ğımızı açıkladı. Toplantının ardından 
30-40 ve 50 yılını dolduran sanayici-
lere ödülleri takdim edildi.
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TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda 
diyalog mekanizmaları çağrısı yapıldı 

T OBB Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde; Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye 
Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçek-
leştirildi. İş dünyasının temsilcileri, sorun ve 
taleplerini hükümete aktardı. Hisarcıklıoğlu, 
programın açılışında yaptığı konuşmada, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatıyla başlatılan Ekonomi Şuralarının, 
kamu ile özel sektörü bir araya getirdiği, 
sıkıntıların ve önerilerin doğrudan icra ma-
kamına iletildiği çok önemli bir platform 
olduğunu belirtti. Burada dile getirilen 

TOBB Türkiye Ekonomi 
Şurası’nda konuşan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
mevzuata ilişkin yapılacak 
reformlarda, eskiden olduğu 
gibi kamu-özel sektör 
diyalog mekanizmalarının 
kurulmasının çok faydalı 
olacağını bildirdi. 
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pek çok meselenin, katılımcılar sayesin-
de çözüme kavuşmasının çok değerli ve 
memnuniyet verici olduğunu dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, yetkililerin ihtiyaç duydukları 
her an yanlarında ve sorunların çözümünde 
destek olduklarını ifade etti.

“Kamu-özel sektör arasında
diyalog mekanizmaları kurulmalı”

Toplantıda dile getirilen konuların, ülke 
genelindeki Oda ve Borsa Başkanlarının 
Üyeleriyle istişare ederek belirlendiğini ak-
taran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Biz de bunları bakanlıklara göre tasnif ettik 
ve sizlere de iletiyoruz. Elbette bizler için en 
önemlisi bugünkü gibi devletimizi yanımız-
da görmek” dedi. Mevzuata ilişkin yapılacak 
reformlarda, eskiden olduğu gibi, kamu-ö-
zel sektör diyalog mekanizmalarının kurul-
masının çok faydalı olacağını vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, hazırlanan kanun tekliflerin-

de, özel sektörün görüşünün zamanında 
alınmamasının, sahada pek çok sıkıntıya 
neden olduğunu dile getirdi. Koşmaya, 
çalışmaya, üretmeye hazır olduklarının da 
altını çizdi.

Ara malında yerlileştirme
ve millileştirme çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 
ise konuşmasında, salgın döneminde iş 
insanlarının her birinin yerlileşmenin avan-
tajlarını görerek zorlukları fırsata çevirecek 
potansiyele sahip olduğunu belirtti. Herkesi 
ara malında yerlileştirme ve millileştirme 
hamlesine destek vermeye, üretimde yerli 
girdinin öncüleri olmaya davet eden Oktay, 
Türkiye’nin COVID-19 salgını döneminde 
gücünü artıran az sayıda ülkeden birisi ol-
duğunu dile getirdi. Pandemi sürecinde 
toplumun sağlığını korumak için her türlü 
tedbiri almalarının yanı sıra vatandaşların 

aşını, işini, sermayesini korumasını sağla-
mak için tüm imkânları seferber ettiklerine 
dikkati çeken Oktay, “Bunu da en iyi TOBB 
ailesi yani ekonominin kalbindeki babayi-
ğitler; sizler bilirsiniz” diye konuştu.

İş dünyası ile birlikte badirelerin atlatıl-
dığı, içeriden ve dışarıdan çıkarılan engelle-
melere birlikte göğüs gerildiği bir dönem-
de, en büyük kazanımlarının iş dünyasından 
çalışanlara kadar tüm kesimleri destekleye-
bilmeleri olduğunu aktaran Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Dünyanın dört 
bir yanında yapılar dönüşürken ekonomi 
politikalarımızı Türkiye’nin gerçeklerine ve 
ihtiyaçlarımıza uygun olarak güncellemiş 
durumdayız” ifadelerini kullandı. Türkiye 
ekonomisini yüksek faiz-yüksek enflasyon 
kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istih-
dam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla bü-
yüme rotasına sokmanın gayreti içinde 
olduklarının altını çizdi.
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TOBB’dan 70’inci yıla
70 bin fidanlı hatıra ormanı

T OBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde, Oda ve Borsa cami-
ası Ankara’da Birlik Merkezi’nde bir 

araya geldi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
TOBB’un yerel bir kuruluştan, dünya ça-
pında iş birlikleri gerçekleştiren küresel bir 
aktör haline geldiğini ifade etti. TOBB’un 
70’inci kuruluş yıldönümünde, 81 ilden 
gelen iş dünyasının temsilcileri Ankara’da 
Birlik Merkezi’nde buluştu. Toplantıda; Tica-
ret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanlığı 
yapmış olan Cemil Çiçek, Ticaret Bakanlığı 
yapmış olan Hayati Yazıcı, Milletvekilleri, 
Oda ve Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis 
Başkanları ile delegeler yer aldı. 

“Ekonomide başarı kamu ve
özel sektör iş birliğinden geçiyor”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı 
konuşmada, TOBB’un 70’inci kuruluş yıl-
dönümünü tebrik ederken, “Ülkemizin en 

güçlü ve en etkin kuruluşlarından biri ol-
mayı başaran TOBB’un ülkemizin ekonomik 
kalkınmasında çok önemli bir rol oynadığı-
nın her zaman bilincinde olduk” dedi. TOB-
B’un, kuruluşundan bu yana sürekli kendini 
geliştiren, 70 yıllık yolculuğu neticesinde 
yerel bir kuruluştan, dünya çapında iş birlik-
leri gerçekleştiren ve üstlendiği görevlerle 
özel sektörü yurt dışına da taşıyan önemli 
küresel bir aktör haline geldiğini belirten 
Muş, hükümet olarak firmaların ihtiyaç duy-
duğu mevzuat alt yapısını hazırladıklarını 
dile getirdi. Ekonomide başarılı sonuçlar 
almanın kamu ve özel sektör iş birliğinden 
geçtiğini kaydeden Bakan Muş, küresel 
gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin 
gösterdiği büyümenin önemli olduğunu 
vurguladı. Türkiye’nin 2022 yılının ilk çeyre-
ğinde yüzde 7.3 büyüyerek, yüksek oranlı 
büyüme performansını sürdürdüğünün 
de altını çizdi.

“70’inci yılı, 70’inci Yıl Hatıra
Ormanıyla taçlandırıyoruz”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
camia olarak 70 yılda büyük bir yol kat ettik-
lerini anlattı. Yönetim Kurulu olarak 70’inci 
kuruluş yıldönümünü taçlandırmak adına 
70’inci Yıl Hatıra Ormanı oluşturma kararı 
aldıklarını açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Tam 70 
bin fidan dikeceğiz. Camiamıza yakışan bu 
ormanı, ülkemize kazandıracağız. Böylece 
hem çevreye ve doğaya katkı verecek, hem 
de gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmış 
olacağız” dedi. TOBB’un 70 yılda yerel bir 
kurumdan, küresel bir aktöre dönüştüğünü 
bildiren Hisarcıklıoğlu, artırdıkları faaliyetler 
ve geliştirdikleri kurumsal kapasitesiyle, 
özel sektörde güç birliği sağladıklarını ifa-
de etti. Özel sektörün hak ve hukukunu, 
uluslararası düzeyde savunan bir konuma 
geldiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, iş ve 
yatırım ortamı önündeki engelleri tespit 
edip, hükümete aktardıklarını belirtti. 

“Değişim ve dönüşümün öncüsüyüz”
Türkiye’nin otomobil üretme hayalini 

gerçekleştirmek üzere öncülük yaptıkları-
nı belirten M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG’u 
hayata geçiren, tarımda 50 yıllık hayalimiz 

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB, 70’inci yılında 70 bin fidan 
dikerek, hatıra ormanı oluşturma kararı aldı. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki Oda-Borsa sisteminin dünyada örnek 
gösterildiğini belirterek, “Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için, iş 
dünyası daha hızlı koşmak zorunda” dedi. 
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olan lisanslı depoları başlatan, Türkiye Ürün 
İhtisas Borsası’nı kuran, yurtdışında Ticaret 
Merkezi açan ve çok geniş bir yelpazede, 
özel sektöre hizmetler sunan, işlerini ko-
laylaştıran, Oda-Borsa sisteminin dünyada 

örnek gösterildiği bir seviyeye ulaştıklarının 
da altını çizdi. Değişim ve dönüşümün ön-
cüleri haline geldiklerini kaydeden Hisar-
cıklıoğlu, “Elbette daha yapacak çok işimiz 
var. Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için 

iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda” diye 
konuştu. 70’inci yıl etkinliğinde ayrıca 10-
20-30 yıl görev yapmış delege ve genel 
sekreterlere hizmet şeref belgesi ve plaket-
leri takdim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’un 70’inci Kuruluş Yıldönümü Etkinliği için Ankara’ya 
gelen Oda/ Borsa Başkanları ve TOBB Delegeleri ile bir araya geldi. 

TOBB Delegeleri ve Oda/Borsa Başkanları TOBB’da
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‘Türkiye 100’ programı, hızlı büyüyen 
firmaları belirliyor

E n hızlı büyüyen firmaların belirleneceği 
Türkiye 100 programı için başvurular, 

30 Temmuz 2022 tarihine kadar ‘http://
turkiye100.tobb.org.tr’ adresinden yapıla-
bilecek. Programda ilk 100’e giren şirketlere 
yeni ortaklıkların kapısı açılırken, birçok 
platformda tanıtım imkânı sağlanacak. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
şirketleri programa başvuru yapmaya davet 
ederek, “Ülkemizde fırsatları gören, inovas-
yon yapan ve istihdam sağlayan binlerce 
girişimci var. Türkiye 100 programı ile bu 
girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır 
hale getirerek, başarılı girişimcilerimizin 
hem Türkiye’de hem de dünyada önünü 
açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 

şirketi, görünürlüklerini artırma, ulusal ve 
uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme 
imkânı bulacaklar” dedi. Zenginleşmesinin 
yolunun, girişimcilikten geçtiğini vurgu-
layan Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesinde 
yer alacak girişimcilerin gençlere rol model 
olacağını söyledi ve programa katılım sağ-
lamaları için çağrıda bulundu.  

Kimler başvuru yapabilecek?
31 Aralık 2018 ve öncesinde kurulan, 

2019 yılında en az 1 milyon TL satış gelirine 
sahip, 2021 yılında en az 2 milyon TL satış 
gelirine sahip, 2019-2021 döneminde satış 
gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran 
ve 2021 döneminde en az 10 çalışana sahip 

olan şirketler başvuru yapabilecek. Ayrıca, 
başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türki-
ye’de bulunması gerekiyor. Kamu ortaklığı ve/
veya halka açık olan şirketler, yurtdışı merkezli 
bir şirketin Türkiye şubesi, hisselerinin yüzde 
51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete 
ya da bir kamu şirketine ait olan şirketler, 
kar amacı gütmeyen şirketler, franchise iş-
letmelerinin başvuruları, otomobil galerileri, 
kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji 
dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt 
ve su sağlayıcılar ile holdinglerin başvuruları 
geçerli sayılmayacak. Bir holdingin çatısı al-
tındaki şirketler ile ortakları arasında Türkiye 
dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve 
tüzel kişiler) olan şirketler başvurabilecek.

TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB ETÜ iş birliğinde 
gerçekleştirilen ‘Türkiye 100’ programının sekizinci dönemi başladı.
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Preferred partner of 

ULUSLARARASI ALACAK
UZMANLARI BİR ARAYA GELDİ

Uluslararası alacak sadece 
Türkiye’nin yaşadığı bir sorunmudur ?
          Sınırların kaldırıldığı Global dönemde artık ticaret, sınır ötesi bir niteliktedir.  O yüzden 
bu sorunun cevabı net bir şekilde HAYIR olacaktır.
          Bu anlamda birçok ülke bu konudaki çalışmalarını kanunlarla yüzyıllar önce tamamlamıştır.
          Ülkelerde bu işi yapan firmaların üye olduğu ve hizmetlerini paylaştığı, uluslararası 
alacak takibi konusunda küresel çapta tanınan bu organizasyonun, topluluğun ilk Türkiye 
üyesi olduğumuzu söylemekten gurur duyuyorum, Her yıl bu organizasyon, Dünya’nın çeşitli 
ülkelerinde gerçekleşmektedir. Bu sene Hollanda’da yapılan toplantıda şunu daha net gördük, 
artık Türkiye’de bulunan ve yurtdışı alacakları olan firmaları harekete geçirerek ülkemize 
büyük katkılar sağlamanın zamanı geldi.
          Şöyle açıklamama izin verin; 17 yıldır bu işi Türkiye’de yapan profesyonel ekip yöneticisi 
olarak bize her ülkeden B2B ve B2C dosyalar gelmektedir. Yurt dışından gelen dosyalar içinde 
trafik cezalarından, vergi borçlarına, hastane alacaklarından, telekominikasyon alacaklarına 
geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Aynı akışı tersine çevirebiliriz. Çünkü hem ticaret hacmimiz 
çok yüksek hem de ülkeye çeşitli amaçlarla gelen ve kurumlardan hizmet alan birçok yabancı 
ülke vatandaşı oldukça fazladır.

Bu noktada altını sıkca çizdiğiniz Inkasso
sisteminden bahsediyorsunuz sanırım, nedir bu sistem ?
           Kesinlikle. Kısaca sistemin özü “ Sonuç Yoksa Ödeme Yok ”.

           Bu anlamda karşılıklı olarak hizmet alıp verdiğimiz 130 ülkede iş ortaklarımız bulunmaktadır.
          Bu sistemde kamu kuruluşları veya firmalar gecikmiş alacaklarını bize bildiriyorlar. 
İlgili ülkede konusunda uzman, o ülke hukuk kurallarına hakim ve o ülkenin dilini konuşan iş 
ortağımıza bilgileri gönderip süreci dostane bir yöntemle çözmesini istiyoruz.
          Süreç sonunda çözüm olursa alınan ödeme üzerinden biz de yüzdesel bir gelir elde 
ediyoruz. Fakat çözüm olmazsa, alacaklı yasal yollarla ilerlemek istemediği zaman bizdeki 
işlemlere son verebiliyor.

Alacaklı Yasal yollara başvurmak isterse bu durumda 
nasıl bir yol  izliyorsunuz ?
           Öncelikle işlem için alacağın yasal yollarla takibe uygun olup olmadığını, ticari ilişkinin hüküm 
ve şartlarını kontrol ediyoruz. Eğer tüm şartlar uygunsa, alacaklıya süreç ve masra�ar hakkında 
bilgi veriyoruz. Kabul etmesi durumunda, ilgili ülkedeki iş ortağımız işlemlere başlıyor. Bunun 
avantajı ise baştan alacaklının ortalama bir maliyet ve süreç  bilgisine sahip olmasıdır. Ayrıca, 
o ülkedeki işin uzmanları tarafından takip edildiğini bilmesi de tüm sorularına cevap 
oluşturmaktadır.

Alper KESRİKLİOĞLU

 Antroya Danışmanlık 
ve 

Hukuk Bürosu

Kurucu Ortağı

Snrlarn kaldrld� Global dönemde artk icaret, snr ötesi bir . O 
yüzden bu sorunun cevab net  HAYIR olacaktr.

w w w . a n t r o y a . c o m
Tel: +90 212 219 09 01 Fax:    +90 212 240 30 02
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"KOBİ'leri devletin tüm 
imkanlarından
faydalanmaları için 
yönlendireceğiz"

S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank'ın da katıldığı ve çevirim içi 
gerçekleştirilen ‘İnovasyonla Yerli Üre-

tim ve KOBİ’lerin Gücü Etkinliği’nde konuşan 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell 
ile etkin bir iş birliği içinde çalıştıklarını, Turk-
cell ile KOBİ'lerin somut iş birliği yapmaları-
nı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca ‘Geleceği 
Yazan Kadınlar Projesi’ ile kadınları yazılım 
konusunda eğittiklerini ve iklim değişikliğiyle 
mücadelede teknolojik çözümler geliştir-
meleri için onları desteklediklerini anlattı. 
Türkiye'nin Otomobili TOGG'da da Turkcell 
ile yer aldıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, 
“Ülkemizde mobilite altyapısı oluşturmak 
için iş birliği içinde çalışıyoruz. Bugün ger-
çekleştirdiğimiz iş birliğiyle, ülkemizde 5G 
ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamayı 
amaçlıyoruz. Bu teknolojinin yerlileşmesine 
dikkat çekmek istiyoruz”  diye konuştu.

KOBİ'lere ‘Sanayi Kapasite
Raporu’ çağrısında bulundu

Turkcell ile tedarikçi geliştirme progra-
mına bugün itibariyle başladıklarını bildiren 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, prog-
ram kapsamındaki etkinliklere önümüzdeki 
aylarda da devam edeceklerini, yıl sonunda 
bugünkü etkinliğe katılan KOBİ'lerin Turk-
cell'e sağlayacağı tedarikin güzel sonuçlarının 
görüleceğini dile getirdi. Tedarikçi geliştirme 
noktasında TOBB olarak birçok kuruluşla iş bir-
liği gerçekleştirdiklerine de değinen Hisarcık-
lıoğlu, “Çalışmalarımız sırasında Turkcell gibi 
teknoloji devlerinin yanı sıra Avrupa Nükleer 
Araştırma Merkezi (CERN) gibi alanında öncü 
kuruluşlar, ülkemizin önemli projelerinden 

olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi önemli 
projeler dahil olmak üzere birçok sektörden 
büyük işletmeler yer alıyor” dedi. Bu çalışma-
lara davet edilen KOBİ'lerin ise TOBB Sanayi 
Veritabanı'nda yer alan kapasite raporu veya 
yerli malı belgesine sahip olan firmalar oldu-
ğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu çalışmaların 
içinde yer alarak büyük işletmelere tedarikçi 
olmak isteyenlerin en kısa zamanda sanayi 
kapasite raporunu alıp, geliştirdikleri tekno-
lojiler kapsamında yerli malı belgesini temin 
etmesini tavsiye etti. Böylelikle KOBİ’lerle ile-
tişim kurmanın ve onları çalışmalara dahil 
etmenin daha kolay olacağını ifade etti.

“Savunma sanayisinde yerlilik oranı
yüzde 25’lerden yüzde 80'lere taşındı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank da, KOBİ'lerin büyük ölçekli işletmelerle 
iş birliğinin önemine değindi. COVID-19 sal-
gını döneminde Baykar, Arçelik ve Aselsan ile 
gücünü birleştiren Biosys isimli start-up’ın bir 
başarı hikayesi yazdığını anımsatan Varank, 
söz konusu iş birliği sayesinde yoğun bakım 

solunum cihazının iki hafta gibi rekor sürede 
seri üretime geçtiğini söyledi. Varank, savun-
ma sanayisinde de büyük firmalarla KOBİ'lerin 
bir araya gelerek yüzde 25'lerde olan yerlilik 
oranlarını yüzde 80'lere taşıdığını bildirdi.

Bakan Varank, yerlileşmeye yönelik des-
teklerin bunlarla sınırlı olmadığını ifade ede-
rek, Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında, Tür-
kiye'nin Otomobili, elektrikli araç sistemleri, 
insansız hava araçları üretimi, Milli Muharip 
Uçak üretimi, güneş paneli üretimi gibi üst 
düzey teknolojilerin proje bazlı destek siste-
miyle hayata geçtiğini ya da projelerin hızla 
ilerlediğini anlattı. Turkcell'in yerli ekosiste-
me ve KOBİ'lere destek olma çabalarını da 
takdire şayan bulduğunu ifade eden Varank, 
“Umarım bu doğrultuda oluşturulan Tedarikçi 
Eksenli İnovasyon Programı, Yerlilik Programı 
ve Büyük Ortağım Programı yerlilik ekosiste-
minin gelişimine ivme kazandırır. Bu vesileyle 
diğer büyük ölçekli şirketlerimizi de ülkemizin 
geleceği olan KOBİ'lerimize yatırım yapmaya, 
tedarikçilerini geliştirmeye davet ediyorum” 
şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni teknolojilerin üretimi 
sırasında KOBİ'leri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "KOBİ'leri 
devletin tüm imkanlarından faydalanmaları için yönlendirerek, 
desteklerden istifade etmelerini sağlayacağız" dedi. 
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Mesleğim Hayatım İş ve
Staj Programı başladı

P rotokol ile başta uluslararası ve 
ulusal şirketler olmak üzere büyük 
ölçekli işletmelere ve KOBİ’lere nite-

likli insan kaynağı sağlanması amaçlanıyor. 
MEB Bakanı Mahmut Özer; konuya 

ilişkin yaptığı açıklamada, paradigma de-
ğişikliğiyle mesleki eğitimin artık ülkenin 
geleceğine ışık tutan, insanlara ve topluma 
umut veren bir eğitim türüne dönüştüğü-
nü belirterek, meslek liseleri ve mesleki 
eğitim merkezlerinde sektörün aranan ele-
manlarını yetiştirmek için sürekli çalıştık-
larını dile getirdi. Mesleki eğitimin bugün 
patent, faydalı model, marka ve tasarım 
tescilleri ile inovatif çalışmalara imza atan, 
ülke ekonomisine yüksek katma değer su-
nabilen bir eğitim türü olduğunu ifade 
eden Özer, “Bu okul ve kurumlarımızda eği-
tim alan öğrencilerimiz ve mezunlarımızın 

çalıştıkları şirketlere de değer katacaklarına 
inanıyorum. Bu nedenle TOBB bünyesinde-
ki şirketlerimizi, başarı hikâyeleriyle adından 
söz ettiren meslek liseleri ve mesleki eğitim 
merkezlerinden stajyer öğrenci ve mezun-
ları almaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Mesleki eğitimi güçlendiriyoruz”
Ülkenin refahı, kalkınması, genç işsizlik 

oranını düşürmesi ve müreffeh bir şekilde 
geleceğe umutla bakabilmemiz için mesle-
ki eğitimi sürekli güçlendirdiklerini belirten 
MEB Bakanı Mahmut Özer, özel sektörün 
mesleki eğitime, mesleki eğitimin de özel 
sektörümüze enerji katacağına inancının 
tam olduğunu belirtti. Bakan Özer, proto-
kolle birlikte programa üye işletmelerde 
çalışan ve herhangi bir nedenle eğitim ha-
yatını tamamlayamamış olan veya farkı bir 
alanda ustalık belgesi almak isteyenlerin de 
mesleki eğitim sürecine dahil edilerek uz-
manlık sertifikaları alabileceklerini ifade etti.

“Üye işletmeler bünyesindeki 
uzman kişilerle okulları eşleştireceğiz”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ise Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı 
Protokolü ile mesleki eğitim konusunda 
Milli Eğitim Bakanlığı ile verimli bir çalışma 
alanı daha açtıklarını belirterek, protokolle 

ulusal ve uluslararası alanda faaliyet göste-
ren büyük ölçekli işletmelerde ve KOBİ’ler-
de mesleki eğitim konusunda farkındalık 
oluşturduklarını, nitelikli insan kaynağının 
mesleki eğitimden karşılanması gerekti-
ğini, böylece öğrencilerin mesleki eğitimi 
daha çok tercih etmelerini sağlamayı he-
deflediklerini aktardı. Protokolle, programa 
üye işletmelerin insan kaynağı konusunda 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçla-
rın mesleki eğitimden karşılanması konu-
sunda hizmetlerin sağlanacağını belirten 
Hisarcıklıoğlu, öğrenci ve mezunların bu 
işletmelerde staj yapmasının temin edile-
ceğini ve istihdamlarına yönelik eşleştirme 
programları yürütüleceğini ekledi.

Mesleki eğitimin öğrenci-mezun ve öğ-
retmen olmak üzere iki önemli ayağı oldu-
ğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de 
özel sektörümüz çok güçlü, müthiş bir bilgi 
ve tecrübeye sahip. Bu bilgi ve tecrübeyi 
mesleki eğitim sistemine de aktarmamız, 
öğrencilerimizin bu bilgilerle donanmış 
bir şekilde mezun olmalarını sağlamamız 
lazım” dedi. Programa üye olan işletmeler 
bünyesindeki eğitici niteliği sahip, alanında 
uzman kişilerle okulları eşleştireceklerini 
anlatan Hisarcıklıoğlu, eşleştirme sonra-
sında bu kişilerin okullarda düzenlenen 
eğitimlerde alan öğretmenleri ile görev ala-
bileceğini, bilgi ve tecrübelerini öğrencilere 
aktarabileceğini dile getirdi. Protokolün bu 
kısmının tamamen gönüllülük çerçevesin-
de yürütüleceğini ekleyen Hisarcıklıoğlu, 
bu kapsamda Oda-Borsa Üyesi olan tüm 
işletmeleri programa dahil olmaya çağırdı.

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim 
Bakanı Mahmut Özer tarafından 
imzalanan Mesleğim Hayatım 
İş ve Staj Programı İş Birliği 
Protokolü kapsamında, şirketlerin 
stajyer ve istihdam talebi için 
başvuru süreci başladı.
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Hisarcıklıoğlu, Gelecekte Diyarbakır'ın 
Tarımsal Perspektifi Çalıştayı’na katıldı

D evam eden büyük sulama proje-
leri bittiğinde, Diyarbakır’ın dün-
ya çapında öne çıkan, bir tarım ve 

gıda sanayi merkezi olacağına inandığını 
vurgulayan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Silvan 
Barajı faaliyete geçtiğinde, 2 milyon dö-
nümlük bir alanın daha sulu tarıma açı-
labileceğini, böylece pamuk, mısır, soya, 
gibi önemli tarımsal-sanayi ürünlerinin 
de buradan çıkabileceğini dile getirdi. 
Esasında tarımın, en stratejik alanlardan 
biri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
tarımın Türkiye’nin en güçlü olduğu ko-
nular arasında olduğunu, tarımsal hasılada 
Avrupa'da ilk, dünyadaysa 10’uncu sırada 
olduğumuzun altını çizdi. Buradan elde 

edilen 25 milyar dolar ihracat sayesinde, 
net döviz geliri kazanırken dış ticaret faz-
lası verdiğimizi belirtti.

“Dünyayı doyuran kimse, 
dünyanın lider ülkesi de odur”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
tarım sektörünün asla ihmal edilmemesi 
gereken bir sektör olduğuna dikkat çeke-
rek, dünya nüfusunun her yıl arttığını, her 
yıl bir Türkiye kadar nüfusun dünyaya dahil 
olduğunu dile getirdi. Dünyada orta sınıfın 
devamlı büyüdüğünü, daha çok tüketip, 
daha çok harcadığını, her yıl orta sınıfa 
neredeyse 2 Türkiye eklendiğini anımsat-
tı. Yanı başımızda, çevre coğrafyamızda 2 

milyar kişi yaşadığını belirten Hisarcıklıoğlu, 
“500 milyar dolar gıda, tarım ve hayvancılık 
ürünü ithal ediliyor. Demek ki elimizin altın-
da müthiş bir imkan var. Tüm bu coğrafyayı 
biz doyurabiliriz. Böylece hem para hem de 
stratejik güç kazanırız” şeklinde konuştu.

“Dünyayı doyuran kimse, dünyanın li-
der ülkesi de odur” diyen Hisarcıklıoğlu, bu 
nedenlerle tarımı ihmal edemeyeceğimizin 
altını çizdi. Öte yandan, tarımı, teknolojiyle 
de birleştirmek durumunda olduğumuzu 
belirterek, iklim değişikliği, çevre problem-
leri ve kuraklığın giderek daha büyük bir 
soruna dönüştüğüne dikkat çekti. Dünyada 
yeni ortaya çıkan teknolojiler sayesinde, 
mesela gıda üretiminde toprak ihtiyacının 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gelecekte 
Diyarbakır'ın Tarımsal Perspektifi Çalıştayı’na katıldı.  Hisarcıklıoğlu konuşmasında, hem bölge hem 

de Türkiye için büyük önem taşıyan tarımsal üretimin, gelecek vizyonuyla birlikte ele alınmasını 
önemli gördüğünü ifade etti.

DİYARBAKIR
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yüzde 90, su tüketiminin yüzde 70 azaldı-
ğını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Demek ki bu 
sektörü nasıl dönüştüreceğimiz, önümüz-
deki 10 yılın temel tarım ve sanayi politikası 
problemi. Zira tarım ve hayvancılıkta potan-
siyelimizin gerisinde kaldığımızın da far-
kındayız. Bir an önce buna odaklanmamız 
lazım” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. 
Vahit Kirişçi’ye, istişareyi öne çıkaran çalış-
ma tarzı ve sektörle gayet yapıcı bir diyalog 
içinde olmasından dolayı da teşekkür etti. 

“Organize Hayvancılık
Bölgeleri kurmalıyız”

Yapılması gereken çok iş olduğunu 
vurgulayan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bunlar-

dan ilkinin, ürettiğini satma modelinden, 
satacağını üretme modeline geçmek ol-
duğunu söyledi. İkincisinin ise girdi ma-
liyetlerimizi düşürmek için mutlaka bir-
likte üretim modeli uygulamak ve ölçek 
ekonomisine geçmek olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, bu devirde ayakta kalmak 
istiyorsak, çok üretim, çok alım, çok satım 
yapmamız gerektiğini ifade etti. Bunu ba-
şarmanın bir yolunun da kooperatifçilikten 
geçtiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu alan-
da güzel örneklerin de olduğunu belirtti. 
Ayrıca sözleşmeli üretim modelini de yay-
gınlaştırılması gerektiğine değinen Hisar-
cıklıoğlu, üçüncü olarak, ürünün ekimden 
nakde dönüşeceği sürece uygun şekilde, 

üreticiler için yeni finansman modellerinin 
sunulması gerektiğinin altını çizdi. Tarımsal 
desteklerin, ekim zamanından önce belir-
lenip, vaktinde ödenmesi gerektiğini ve 
birkaç yılı kapsayacak şekilde açıklanması 
gerektiğini ekledi. Dördüncü olarak da 
sektördeki işgücü ihtiyacını karşılamak 
için, yeni bir sosyal güvenlik sistemine ih-
tiyaç olduğundan söz eden Hisarcıklıoğlu, 
beşinci olarak hayvancılığı ülkemizin şart-
larına ve özelliklerine göre yeniden tasarla-
mamız gerektiğini, Doğu Anadolu’da “ham 
materyal üretimi”, Ege ve Akdeniz’de “Süt 
Hayvancılığı” ve İç Anadolu’da “Besicilik” 
amacıyla, Organize Hayvancılık Bölgeleri 
kurmamız gerektiğini kaydetti. 
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“Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvarla-
rından bir tanesi de Diyarbakır’da”

Tarım ve hayvancılık piyasası yaptıkları 
çalışmalara da değinen TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, tarım-hayvancılık pi-
yasasını ticaret borsalarının düzenlediğini, 
ürünlerin analizleri, borsalardaki akredite 
laboratuvarlarda yapıldığını belirtti. Ürün-
lerin fiyatlarının; alıcı ve satıcının katılımıyla 
borsalardaki elektronik satış salonlarında 
belirlendiğinden söz eden Hisarcıklıoğlu, 
akredite laboratuvarlarla, elektronik satış 
salonlarıyla, lisanslı depolarıyla, modern 
borsacılık hizmeti sunduklarına dikkat çekti. 
Bugün ticaret borsalarının dünyaya örnek 
hale geldiğini vurgulayarak, İslam ülkele-
rine ve Türk Cumhuriyetlerine, Ticaret Bor-
sacılığındaki tecrübelerimizi aktardığımızı 
ifade etti. Son dönemde tarım ve hayvan-
cılık piyasasını daha da geliştirecek önemli 
adımlar attıklarını açıklayan Hisarcıklıoğlu, 
“Önce lisanslı depoların çıkmasını sağla-
dık. Buraya konan ürün karşılığında alınan 
elektronik ürünü senedi (ELÜS) finansmana 
erişimde teminat olarak kullanılıyor. Devle-
timiz de yatırım, kira, lojistik ve analiz des-
tekleri ile lisanslı depoculuğun gelişmesine 
büyük katkı veriyor” diye konuştu. 

“Lisanslı depodan alınan
ürün senetleri, Ürün İhtisas
Borsası’nda alınıp, satılabiliyor”

Lisanslı depoların ardından, Türk ta-
rımının 50 yıllık rüyası olan, Ürün İhtisas 

Borsası’nın kuruluşunu gerçekleştirdik-
lerini anlatan Hisarcıklıoğlu, tıpkı Borsa 
İstanbul gibi ve bunun da emtia borsası 
olduğunu, lisanslı depodan alınan ürün 
senetlerinin, Ürün İhtisas Borsası’nda alı-
nıp, satılabiliyor olduğunu aktardı. Di-
yarbakır Ticaret Borsası’nın da güzel bir 
vizyon sergileyerek, hem buranın hem 
de TMO-Lidaş lisanslı depo şirketinin ku-
rucu ortaklarından biri olduğunu aktaran 
Hisarcıklıoğlu, bugün Türkiye’de 25 tane 
olan, Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvardan 
birinin de Borsa sayesinde Diyarbakır’da 
olduğunu vurguladı.

Diyarbakır ’da hem Oda ve hem de 

Borsanın akredite olduğunu, Üyelerine 
5 yıldızlı hizmet sunduğunu anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır TSO ve TB Baş-
kanlarının, üyelerinin tüm meselelerini An-
kara’ya getirdiklerini belirtti. Birlikte çalışıp, 
çözüm yollarını ortaya koyduklarını ifade 
ederek, hükümete gidip, bu sorunları çöz-
mek için çalıştıklarını ve bunların takipçisi 
olduklarını dile getirdi. Pek çoğundan da 
sonuç aldıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
“Ama elbette sıkıntılarımız bitmedi. Bugün 
de bunun için buradayız. Sizden ödevleri-
mizi alıp Ankara’ya döneceğiz. Başkanla-
rımla birlikte bunları da ilgili yerlere iletip 
takip edeceğiz” dedi. 
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T OBB ETÜ Mütevelli Heyeti ve TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2021-
2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuni-

yet Töreni’nde yaptığı konuşmada, TOBB 
ETÜ’nün artık dünyaya fikir ve teknoloji 
ihraç eden bir üniversite haline geldiğini 
belirtti. TOBB ETÜ 2021-2022 Eğitim Öğre-
tim Yılı Mezunları, diplomalarını aldı. TOBB 
ETÜ Mütevelli Heyeti ve TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Bir iş insanı ve TOBB Başkanı 
olarak benim en çok övündüğüm projem 
TOBB ETÜ’dür. TOBB ETÜ, Türk iş dünyasının; 
özgür düşünen, bilgiyi takip eden, hızlı öğ-
renen, teknoloji üreten, icat çıkaran yeni bir 
nesli ülkemize kazandırma projesidir” dedi.

“Hem TUS hem KPSS
birincisi TOBB ETÜ’den”

TOBB ETÜ’nün bugün dünyanın en 
iyi genç üniversiteleri arasında bulundu-
ğunu ifade eden M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
bilimsel araştırma programlarının hızla 
geliştiğine, yüksek lisans, doktora öğren-
cisi ve öğretim üyesi sayılarının hızla art-
tığına dikkat çekti. Her gün TOBB ETÜ’lü 
öğrencilerin, sayısı 9 bini aşan mezunların 

ve hocaların başarılarıyla gurur duyduğu-
nu ifade etti. TOBB ETÜ mezunlarının Tes-
la’dan Apple’a dünya devlerinde başarılı 
işlere imza attığını bildiren Hisarcıklıoğlu, 
“Tıp Fakültemiz Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda 
kısa sürede ilk 3’e girdi. Geçtiğimiz dö-
nem hem TUS hem KPSS birincisi TOBB 
ETÜ’den çıktı.

 
“TOBB ETÜ mezununun farkı,
girişimci ruha sahip olmaları”

TOBB ETÜ Teknoloji ve Transfer Ofisin-
de, geliştirdiği 3 boyutlu görüntü aktarım 
teknolojisiyle Microsoft’la yarışan, Noki-
a’ya teknoloji ihraç eden firmaları oldu-
ğundan söz eden M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Teknoloji Merkezimiz, nano-teknolojiden 
enerjiye birçok alanda dünya çapında 
projelere ev sahipliği yapıyor. Yerli oto-
mobilimiz TOGG’un Ar-Ge’si bu kampüste 
yapılıyor. Hocalarımız en prestijli liste-
lerde dünyanın en etkili bilim insanları 
arasında gösteriliyor. Tüm bunlar göste-
riyor ki ektiğimiz tohum tuttu” ifadelerini 
kullandı. Mezunlara girişimci ruhlarını 
asla kaybetmemeleri çağrısında bulunan 

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ mezunlarını di-
ğerlerinden ayıran en temel özelliğin bu 
olduğunu dile getirdi. Girişimciliğin bir 
hayat felsefesi olduğuna vurgu yapan Hi-
sarcıklıoğlu, “Bu devirde başarının anahta-
rı, statükoyu reddetmektir. Durağan olanı 
kabul etmemektir. Değişime açık olmaktır. 
Hayal kurun, hedef koyun, çok çalışın ve 
kaybetmekten korkmayın” dedi.

 
“1 yıllık iş tecrübesiyle, büyük
bir avantaj ile mezun oluyorsunuz”

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf 
Sarınay da konuşmasında, mezunların 
üniversite hayatlarının bir yılını tam za-
manlı çalışarak geçirdiğini belirterek, 1 
yıllık iş tecrübesiyle, büyük bir avantaj ile 
mezun olduklarına dikkat çekti. Sarınay, 
“İnanıyorum ki; bundan sonraki süreçte 
sizler de gerek Türkiye’de gerekse dün-
yanın dört bir yanında, farklı alan, görev 
ve pozisyonlarda büyük başarılara imza 
atan mezunlarımız arasına katılacak, ba-
şarı hikâyelerinizle bizlere, ailelerinize ve 
ülkemize gurur ve mutluluk yaşatmaya 
devam edeceksiniz” diye konuştu.

TOBB ETÜ, 2021-2022 Dönemi mezunlarını verdi. TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti ve TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, mezunlara girişimcilik ruhunu kaybetmemeleri çağrısında bulunurken, “Hayal kurun, 

hedef koyun, çok çalışın ve kaybetmekten korkmayın” dedi. 

TOBB ETÜ’de mezuniyet heyecanı
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Sağlık hizmeti ihracatı
için destek paketi devrede

T OBB İkiz Kuleler binasındaki top-
lantıya TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet 

Muş’un yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı 
Volkan Ağar, Hizmet İhracatçıları Birliği ve 
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bo-
lat, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis 
Başkanı Dr. Özgür Öztan ile çok sayıda sek-
tör temsilcisi katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada 
pandeminin geride bırakılmasıyla sağlık 
turizmi sektörünün Türkiye için fırsat yaka-
layacağı alanlardan biri olduğuna dikkati 
çekerek, sağlık hizmetlerinin hem kapsamı 
ve hem de kalitesiyle dünya çapında öne 
çıkan ve tanınan bir noktaya geldiğini ifade 
etti. Hisarcıklıoğlu, coğrafi konumumuzun, 
doğal kaynaklar ve iyi yetişmiş beşeri ser-
maye ile sağlık turizminin her alanında kü-

resel liderliğe oynayabilecek kaliteye sahip 
olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

“Uluslararası Sağlık Turizmi
Meclisiyle, sağlık turizmi sektörünün
sancak gemisi olmayı hedefliyoruz”

Türkiye için önemli olduğunu savun-
duğu sağlık turizmi alanında Uluslararası 
Sağlık Turizmi Meclisi kurduklarını hatırla-
tan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Meclisimizde, saç ekiminden fizik teda-
viye, plastik cerrahiden organ nakli konu-
larına kadar, birçok branşta uzmanlaşmış 
en yetkin kuruluşlarımız temsil ediliyor” 
dedi. Diğer yandan göz, diş, hasta ve yaşlı 
bakım gibi hastane ve kliniklerin de yer 
aldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, bu anlamda 
Sektör Meclisinin, ülkenin sağlık turizmi 
sektörünün sancak gemisi olmasını ve ülke 

bayrağını dünyada en iyi şekilde tanıtmayı 
hedeflediğini belirtti.

Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi’nin 
geniş bir perspektif ile sağlık turizminin 
markalaşma sürecinde, yol haritasını be-
lirlemek üzere yoğun bir şekilde çalıştığını 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, söz konusu zirve 
tanıtım toplantısının bu hedefin bir par-
çası olarak sektör temsilcilerini bir araya 
getirdiği bilgisini verdi. Paketin içeriğine 
ilişkin ise paketin, istişareyi öne çıkartarak, 
özel sektörün görüş ve önerilerine kulak 
verildiğinin de en açık göstergesi olduğuna 
değindi. Markalaşmadan, istihdam destek-
lerine, sağlık sigortasından ürün yerleştirme 
ve reklam gibi tüketici odaklı desteklere 
kadar birçok yeniliğin, bu paket içerisinde 
yer aldığını vurguladı.

 
“Sağlık hizmeti ihracatında
nitelikli eleman istihdamını
teşvik kapsamına aldık”

Altı başlıkta sıraladığı yeni destek pa-
ketinden ilk desteğin, “Komplikasyon ve 
Seyahat Sağlık Sigortası Desteği” olduğunu 
belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu 
destekle tedavi almak üzere ülkemizi ziyaret 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş’un da katılımı ile gerçekleştirilen 'Sağlık 
Hizmeti İhracatı Zirvesi Yeni Destekler ve Heal in Türkiye Portalı’nın 
Tanıtım Toplantısı'nda sağlık hizmetinde ihracatı artırmayı 
hedefleyen 'Sağlık Hizmeti İhracatı 5.0 Destekleri' açıklandı. 
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eden bir kişinin bavulunun kaybından, ziya-
reti sırasında ihtiyaç duyabileceği acil sağlık 
hizmetine ve tedavi sonrasında ortaya çıka-
bilecek komplikasyona varana kadar komple 
sigorta altına alınmasının sağlandığını ifade 
etti. Üstelik sigorta unsurunun önemini göz 
önünde bulundurarak, sadece bu destek 
kalemine özgü bir pozitif ayrımcılık olacak 
şekilde destek oranını yüzde 60 değil yüzde 
70 olarak belirlediklerini açıkladı.

İkinci başlığın, sağlık hizmeti sektörüne 
“İstihdam Desteği” olduğu bilgisini veren 
Muş, sunulan hizmetlerin bir paket şeklinde 
zenginleştirilerek, hizmet ihracatından elde 
edilen gelirlerin daha da katma değerli 
olmasına imkân sağlayacağına inandıklarını 
ifade etti. Örneğin, Ankara’yı ziyaret eden 
yabancı bir hastanın tıbbî tedavinin yanı 
sıra kalış süresini uzatarak Kapadokya’yı ya 
da Bolu’yu ziyaret etmesi, kültürel ve jeo-
termal imkânlarımızdan da faydalanması 
ve bu pozitif deneyimini ülkesindeki diğer 
potansiyel hastalarla paylaşmasının önemli 
olduğunu dile getiren Bakan Muş, bu anla-
yışla, rehberden tercümana, çağrı merkezi 
personelinden sosyal medya ve pazarlama 
uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elemanın-
dan sosyal hizmet uzmanına varana kadar 
geniş bir yelpazede sağlık hizmeti ihracatı 
değer zincirinde ihtiyaç duyulan nitelikli 
elemanların istihdamını teşvik kapsamına 
aldıklarının altını çizdi.

“Hizmet sektöründe hedefimiz, 
ihracatı 2025 yılında 110 milyar
dolarla 2 katına çıkarmak”

Hizmet İhracatçıları Birliği ve THY Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da hizmet 
sektörünün 2021 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 65 artışla 58.1 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdiğini ve 26.5 milyar dolar ti-
caret fazlası verdiğini belirtti. Hedeflerinin 
2025 yılında ihracatı 2 kat artırarak 110 mil-
yar dolara çıkarmak olduğunu dile getiren 
Bolat, çok daha yüksek olduğu bilinen sağ-
lık hizmeti ihracatı gelirlerinin 2021 yılında 
da 1 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini 
aktardı. Özellikle pandemi sonrası hızlanan 
sağlık seyahatleriyle 2022 yılındaki bu ra-
kamların 2023 yılı hedeflerine ulaşması için 
uğraş verdiklerinden söz etti.

Ahmet Bolat, Türkiye'ye gelen hasta 
sayısının sürekli artarak 1.5 milyonun üze-
rine çıktığını ifade ederek, "Sağlık hizme-
ti ihracatında dünyada ilk 10'da yer alan 

sektörümüz kardiyoloji, onkoloji, organ 
nakli gibi kompleks tedavilerden, este-
tik, diş, saç ekimi gibi tedavilere kadar 
çok farklı alanlarda dünyanın dört bir 
yanından gelen hastalara en iyi tedavi 
imkanını sunuyor” ifadelerini kullandı. 
Hedeflerinin, dünyada ilk 3 içerisinde yer 
almak olduğunu söyleyen Bolat, tüm ça-
lışmalarını bu hedef doğrultusunda sür-
dürdüklerini belirtti. Tedavi amaçlı gelen 
ziyaretçilere sunacakları farklı ürünlerle 
sektörün yarattığı katma değeri artırarak, 
hizmet sektörlerinin birbiri ile çakışmasını 
sağlayarak daha fazla kar elde etmenin 
mümkün olduğunu kaydetti.

“Misyonumuz, uluslararası sağlık
turizminde cazibe merkezi olmak”

TOBB Sağlık Turizmi Meclis Başka-
nı Öztan ise, Sağlık Turizmi Meclisi’nin 
sağlık turizmi alanında karşılaşılan so-
runların, sektörde çalışan kurumlarla iş 
birliği içerisinde ortaya konması, çözüm 
önerilerinin geliştirilmesi, ilgili kurumları 
sunulması yoluyla Türkiye’nin uluslararası 
sağlık turizmi alanında bir cazibe mer-
kezi olmasını, hasta payının artmasında 
önemli rol oynamayı ve aynı zamanda 
kamu ile koordinasyon noktasında sağlık 
turizmi sektöründe amiral gemisi olma 
misyonunu güçlendirmeyi hedeflediğini 
dile getirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, sağlık 
hizmetinde ihracatı artırmayı hedefleyen 
'Sağlık Hizmeti İhracatı 5.0 Destekleri'ni 
açıkladı. Bakan Muş, sağlık hizmeti ihra-
catının artırılması amacıyla kurulan "Heal 
in Türkiye" portalının, bu alandaki tanıtım 
eksikliğini gidereceğini belirterek, "Sağlık 
hizmeti ihracat gelirlerimizin, sektörün 
kıymetli temsilcilerinin çalışmaları ve yeni 
destek mekanizmalarımızın da etkisiyle 
kısa sürede 5 milyar doları yakalayacağına, 
orta vadede ise 10 milyar dolar rakamına 
ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu. 

Mehmet Muş, programda yaptığı 
konuşmada, 20-21 Nisan’da yayımlanan 
Cumhurbaşkanlığı Kararları ile sağlık hiz-
meti ihracatında verilen desteklerin yeni 
bir boyut kazanarak genişletildiğini ve 
zenginleştirildiğini, söz konusu destek-
lerin ise sağlık hizmeti ihracat sektörü 
temsilcilerinin geri bildirimleri ve katkıları 
ile yoğrulduğunu kaydetti. Muş, ihtiyaca 
ve amaca uygun, yenilikçi bakış açısıyla 
sürdürülebilir bir sağlık hizmeti ihracatı 
hedeflediklerini ve bu hedef doğrultusun-
da kurguladıkları yeni destekleri tek bir 
başlıkta, “Sağlık Hizmeti İhracatı 5.0 Des-
tekleri” olarak niteleyebileceğini söyledi.

Sağlık hizmeti ihracatında 
10 milyar dolarlık hedef var
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Hisarcıklıoğlu, Eskişehir TO’da Hisarcıklıoğlu, Eskişehir TO’da 
Genişletilmiş Meclis Toplantısı’na iştirak etti Genişletilmiş Meclis Toplantısı’na iştirak etti 

T OBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Eskişe-
hir’in; üniversiteler, turizm, sanayi ve 
yüksek teknoloji şehri olduğunu be-

lirterek, “İlk milli otomobilimiz Devrim’i üre-
ten Eskişehir, bugün ileri teknoloji ürünlerin 
üretildiği, bir dünya markasına dönüşüyor” 
diye konuştu. Birinde alt yapı çalışması de-
vam eden 3 OSB olduğunu ifade eden Hi-
sarcıklıoğlu, İSO 500’de Eskişehir’in 13 şirketi 
olduğunu, Eskişehir’in Batı Anadolu’nun 
çekim merkezi haline geldiğinin altını çizdi. 
Eskişehir’in gelişmesi ve kalkınması için çalı-

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret 
Odası’nda Genişletilmiş Meclis 
Toplantısı’na katıldı. Eskişehir 
Ticaret Odası Başkanı Metin 
Güler’in ev sahipliğinde meclis 
üyeleri ile istişarede bulunan 
Hisarcıklıoğlu, Eskişehir’in 
Türkiye’nin çekim merkezi 
olduğunu söyledi. 

ESKİŞEHİR
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şan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı’na Mec-
lis Başkanı’na, Yönetim ve Meclis Üyelerine, 
genel sekreterine ve çalışanlarına teşekkür 
eden Hisarcıklıoğlu, “Eskişehir Ticaret Odası 
akredite, A sınıfı bir Oda. Yani üyesine 5 
yıldızlı hizmet sunuyor. Bu çağdaş vizyonu 
için kutluyorum” dedi.

“Mesleki Eğitim İş Birliği
Protokolü İle Atatürk
MTAL’sine hamilik yapıyorsunuz”

Camia olarak eğitime yapılan yatırımın 
asla zarar etmeyeceğine inandıklarını vur-
gulayan Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu 
kapsamda Eskişehir Ticaret Odası’nın Eski-
şehir’e kazandırmış olduğu Çamlıca Ticaret 
Odası İlkokulu ve Eskişehir Ticaret Odası 
Ortaokulu’ndan söz ederken, TOBB’un da 
Eskişehir’e Bilim-Sanat ve Meslek Liseleri 
Ar-Ge Merkezi’ni kazandırdıklarını ifade etti. 
Sadece bununla da kalmadıklarını, camia 
olarak mesleki eğitime de sahip çıktıklarını 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Siz de Mesleki 
Eğitim İş Birliği Protokolü ile Atatürk MTAL’si-
ne hamilik yapıyorsunuz. LGS sonrası doluluk 
yüzde 96 oldu. Ayrıca mesleki yeterlilik ko-
nusunda kurmuş olduğunuz ETO-METSEM 
olarak TOBB MEYBEM ile yakın çalışıyorsu-
nuz. Mesleki eğitime verdiğiniz bu destek 
için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yerel değerlere sahip
çıkan Eskişehir’e tebrik

Eskişehir ’in yerel değerlerine sahip 
çıktığını belirten M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Eskişehir’in Met Helvası, Simidi, Çiğböreği, 
Sivrihisar Cebesi ve İncili Küpesi ve Sorkun 
Çömleği’ni coğrafi işaretli ürün olarak tes-
cil ettirdiklerini, Eskişehir’e yakışır Fuar ve 
Kongre Merkezi yaptırdıklarını, Ticaret ve 
Sanayi Müzesi kurduklarını hatırlattı. Eski-
şehir’e yatırım ve ziyaret için getirebilmek 
amacıyla Discover Eskişehir (Eskişehir’i Keş-
fet) projesini başlatan Eskişehir Ticaret Oda-
sı’nın, Eskişehir E-Ticaret Merkezi, Eskişehir 
İnovasyon, Yazılım Ve Ar-Ge Kümelenmesi, 
Eskişehir Moda Tasarım Yarışması “Fashion 
Eskişehir” ve daha ismi sayılamayan çok 
sayıda projeyi yürüttüklerini dile getirdi.

 
“Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ile
ticari ihtilaflarınızı hem daha hızlı
hem de daha ucuza çözebileceksiniz”

Eskişehir Ticaret Odası bünyesinde 
Tahkim ve Arabuluculuk Merkezini fa-

aliyete geçirdiklerini söyleyen M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, işçi-işveren, ticari ve tüke-
tici uyuşmazlıklarında, arabuluculuğun 
zorunlu hale getirildiğini anımsattı. Ülke 
genelinde arabuluculuğa gelen başvuru 
sayısının ayda 100 bine ulaştığını belir-
ten Hisarcıklıoğlu, bunların yüzde 70’inin 
anlaşmayla sonuçlandığını ifade etti. Eski-
den yıllar süren davaların, günler-haftalar 
içinde bittiğine, adalete erişim hızlandı-
ğına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Biz de 
TOBB bünyesinde, Tahkim ve Arabulu-
culuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ni 

faaliyete geçirdik. Sizler de, Eskişehir’deki 
bu merkez sayesinde, ticari ihtilaflarınızı 
hem daha hızlı hem de daha ucuza çöze-
bileceksiniz” ifadelerini kullandı. Burada 
esas amaçlarının sorunları dinlemek ve 
çözüm öneriler almak olduğunun altını 
çizen Hisarcıklıoğlu, “Biliyorsunuz pande-
mi döneminde de, Başkanlarımızla birlikte 
çalışarak, sizlere yönelik pek çok desteğin 
çıkmasını sağladık. Elbette yapılması gere-
ken daha çok iş var, zira sıkıntılar bitmedi. 
TOBB olarak bunları da takip ediyor ve dile 
getiriyoruz” dedi. 
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Eskişehir Ticaret Borsası’nda istişare

T OBB Başkanı Hisarcıklıoğlu konuş-
masında tarım ve hayvancılığın 
önemine işaret ederken, “Özellikle 

pandemide tarım ve hayvancılığın ne kadar 
stratejik olduğunu gördük” dedi. Gıda ve 
hayvancılığın başka hiçbir sektöre benze-
meyecek kadar stratejik olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, üreticinin ürününü 
gerçek fiyatından satabileceği piyasaların 
oluşturulmasının artık çok daha önemli 
olduğunu belirtti. Bu konuda Eskişehir Ti-
caret Borsasının ortaklığında da çok önemli 
adımlar attıklarına değinen Hisarcıklıoğ-
lu, TMO-TOBB LİDAŞ’ı birlikte kurduklarını, 
2005 yılında hep birlikte ektikleri tohum-
ların bugün tuttuğunu söyledi. 8 bölge-
de 408 bin tonluk kapasiteye ulaştıklarını 
açıklayan Hisarcıklıoğlu, “2019’da, Türkiye 
Ürün İhtisas Borsası- TÜRİB faaliyete baş-
ladı. Lisanslı depolar vasıtasıyla, üreticinin 
ürününü Türkiye’nin her yerine satabileceği, 

elektronik platformu ülkemize kazandırdık” 
diye konuştu.

“Elektronik Satış Salonu ve
Lisanslı Depoculuk sistemiyle
Ticaret Borsacılık Sistemi geliştiriliyor”

Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın, 2021 
yılında 19 milyar lira işlem hacmine ulaş-
tığını söyleyen TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, Ticaret Borsacılık Sisteminin 
gelişmesi için Türkiye’ye kazandırdıkları iki 
önemli sistem daha olduğunu dile getirdi. 
Bunlardan bir tanesinin Elektronik Satış 
Salonu Sistemi olduğunu ifade eden Hisar-
cıklıoğlu, “Bugün ne diyoruz? Ticarette tekel 
oluşmasın. Üretici ürününü gerçek fiyatına 
satabilsin. Sadece tek bir alıcı ile muhatap 
olmasın. İşte Eskişehir Ticaret Borsamızda, 
son teknoloji ile donatılmış elektronik satış 
salonunu hizmete almış durumda” dedi. 
 Üreticilerin ürününe aynı anda 50 alıcı teklif 

verebiliyor oluşunun doğru fiyat oluştur-
duğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, aynı 
zamanda Eskişehir Ticaret Borsası’nın kur-
muş olduğu laboratuvar ile de artık alıcının 
aldığı ürünün kalitesini bildiğini dile getirdi. 

Üreticinin ürününe fiyat verirken ona 
göre fiyat verdiğini, bugün Türkiye’de 25 
tane Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar ol-
duğunu vurguladı. Bunlardan birinin de 
Borsa sayesinde Eskişehir’de olduğunu, 
şeffaf ve adil bir ticaretin ancak bu şekilde 
mümkün olduğunu ifade etti. Diğer ikinci 
önemli sistemin ise lisanslı depoculuk sis-
temi olduğundan söz eden Hisarcıklıoğlu, 
üreticinin ürününü illa hasat döneminde 
satmasına gerek olmadığını belirterek, 
“Ürününü depolayabileceği, ürününü ger-
çek fiyatına satabileceği lisanslı depoculuk 
sistemi var. Üstelik bu sistemde vergi ve 
kredi avantajları gibi düzenlemeler de 
mevcut” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Zeydan’ın ev sahipliğinde düzenlenen meclis istişare toplantısına katıldı. Camiada uzun emekleri 
ve katkıları olan iş insanlarına plaket verilirken, ortak konular üzerinde istişarelerde bulunuldu. 

ESKİŞEHİR
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Denizli SO 
yeni hizmet
binasının 
açılışı yapıldı

D enizli Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Mehmet Tosunoğlu’nun dua oku-
masının ardından kurdela kesildi. 

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Müjdat Keçeci, Hisarcıklıoğlu’na binayı 
gezdirdi.  24 derslikli, Denizli Merkezefendi 
TOBB Ortaokulu'nun resmi açılışını gerçek-
leştirdiklerini anımsatan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Denizli il ve ilçe Oda 
ve Borsalarımızın talebi üzerine, Denizli’de 
Oda ve Borsa bulunan 5 ilçeye, Acıpayam, 
Babadağ, Buldan, Sarayköy ve Tavas’a, birer 
okul daha yapma kararı aldık. Denizli’mi-
ze, hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Denizli 
Ticaret Borsası’nda faaliyete geçen Tahkim 
ve Arabuluculuk Merkezi’nin de açılışını 
gerçekleştirdiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, 
Denizli’deki bu merkez sayesinde, ticari 
ihtilafların hem daha hızlı hem de daha 
ucuza çözülebileceğini ifade etti.

“Bu bina, şehrini zenginleştirmeyi
hedefleyen bir anlayışın eseri”

Yeni açılan hizmet binasının ayrı bir viz-
yon işi olduğuna dikkat çeken M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, bu binanın üyesine en iyi şekilde 

hizmet sunmayı ve şehrini zenginleştirmeyi 
hedefleyen, çağdaş bir yönetim anlayışının 
eseri olduğunu belirtti. Ayrıca Denizli Sanayi 
Odası’nın, Denizli’ye yakışan, üyesine en iyi, 
en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlayan bir 
hizmet binası yapmış olmasından dolayı gu-
rur duyduğunu ve iftihar ettiğini dile getirdi. 
Hisarcıklıoğlu, “Bu güzel eseri hayata geçiren, 
başta Oda Başkanı Müjdat Keçeci ve yöneti-
mini, Meclis Başkanı Mehmet Tosunoğlu ve 
Meclis Üyelerini, meslek komitelerini, genel 
sekreteri ve tüm çalışanları yürekten tebrik 
ediyorum” diye konuştu. Odanın, hizmet 
kapasitesini ve kalitesini her geçen yüksel-
terek, üyelerin dertlerine tercüman olması-
nı, sorunlarına çözüm için her türlü gayreti 
göstermesini de ayrıca takdirle takip ettiğini 
söyleyen Hsarcıklıoğlu, Odanın akredite yani 
5 yıldızlı olmasının da bunun bir teyidi oldu-
ğunu dile getirdi.

 
“Denizli’yi farklı kılan, insanının
girişimci ruhu ve çalışkanlığı”

Sanayi Odalarının, sanayicilerin asli tem-
sil makamı olduğuna dikkat çeken TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi Oda-

larının şehrine değer katan, güzelleştiren, 
hizmet üreten merkezler haline gelmeleri 
gerektiğinin altını çizdi. Denizli Sanayi Oda-
sının da, bu yeni hizmet binasıyla birlikte, 
Denizli’nin gelişmesine, daha da büyük kat-
kılar vermeye devam edeceğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, zaten sanayide ve ihracatta 
ülkemizin önde gelen illeri arasında yerini 
almış olan Denizli’ye de bunun yakışacağını 
belirtti. Denizli’nin ihracatta ilk 10’da, sanayi-
de 220 üründeki üretim kapasitesi hacmin-
de 81 il içinde 12’inci, 69 üründe üretim ka-
pasitesinde Türkiye lideri, 77 üründe ikinci, 
74 üründe de üçüncü olduğunu hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Yine en son açıklanan en 
büyük 500 sanayi firması listesinde de, De-
nizli’den 10 firma yer aldı. Bu başarının asıl 
sahiplerini, Denizli’de yatırım yapan, üreten 
tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum” 
diye konuştu. Denizli’nin en büyük gücü 
ve zenginliğinin insanı olduğunu vurgu-
layan Hisarcıklıoğlu, Denizli’yi farklı kılanın 
da, insanının girişimci ruhu ve çalışkanlığı 
olduğunu tüm Denizlili girişimcilerle ayrı 
ayrı iftihar ettiğini söyledi ve başarılarınızın 
devamını diledi. 

Denizli Sanayi Odası yeni 
hizmet binası, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katıldığı törenle hizmete 
açıldı. Törenin açılışında 
konuşan Hisarcıklıoğlu, 
ticaretten, tarıma ve tekstilden 
turizme kadar geniş bir 
alanda, Türkiye’nin yıldız şehri 
olan Denizli’de olmaktan şeref 
duyduğunu belirterek, yan 
yana hareket edince marka 
şehir olduğunu söyledi.

DENİZLİ
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Başkan Hisarcıklıoğlu, Aksaray iş Başkan Hisarcıklıoğlu, Aksaray iş 
dünyası ile bir araya geldi dünyası ile bir araya geldi 

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
şehre değer katacak ve iş dünyası-

na önemli hizmetler sunacak çok sayıda 
güzel projeyi hayata geçirdiğini belirterek, 
“Elektrikli Araç Şarj İstasyonu, Güneş Paneli, 
İhracat Destek Ofisi, Proje Danışmanlık Ofisi 
ve Üye Hizmet Merkezi, hepsi vizyoner 
eserlerdir” dedi. Aksaray Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın akredite bir oda olarak üyesine 
5 yıldızlı hizmet sunduğunu anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, “Öte yandan Odamız, bugün 
bir güzel işe daha imza atıyor. Tahkim ve 
Arabuluculuk Merkezi kuruyor. Uzun süren 
mahkemeler, en büyük şikâyetlerimizden 
biriydi. Odamızın sizlere sunduğu bu im-

kânı muhakkak kullanın. Odamız bir de çok 
güzel bir kadirşinaslık gösterdi. Konferans 
salonuna ismimi vererek, beni ziyadesiyle 
onurlandırdı. Oda Başkanı Cüneyt, Meclis 
Başkanı Fatih, Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerine, gönül dolusu teşekkürlerimi su-
nuyorum.”

“Aksaray TSO, bir proje
fabrikası gibi çalışıyor”

Aksaray TSO’nun bir proje fabrikası gibi 
çalıştığını belirten M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Aksaray TSO Başkanı Cüneyt Göktaş’ın 
Ankara’da mesai arkadaşı olduğunu, TSO 
Konseyinde ve en büyük kara gümrük ka-
pısı olan Kapıkule’nin yönetiminde birlikte 

çalıştıklarını anlattı. Aksaray’ı da Ankara’da 
en iyi şekilde temsil ettiğini, Cüneyt Baş-
kan liderliğinde, Aksaray’ı sanayi merke-
zi yapma yönünde, büyük bir heyecanla 
ve gayretle emek verildiğini dile getirdi. 
Özellikle otomotiv, makine üretimi, gıda 
ve tekstil yatırımları için Aksaray’ın cazibe 
merkezine haline geldiğine vurgu yapan 
Hisarcıklıoğlu, pek çok büyük ve küresel 
firmaya ev sahipliği yapıldığına dikkat çekti. 
Turizmde de müthiş bir potansiyele sahip 
olduklarının altını çizerek, Ihlara Vadisi’nin, 
Hasandağı’nın dünyada eşi benzeri olmadı-
ğını, çalışıp, üretip bunları zenginliğe çevir-
me görevinin de Aksaraylılara ait olduğuna 
işaret etti. 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray TSO’da düzenlenen Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ve Güneş 
Enerjisi Elektrik Üretimi, Arabulucuk ve Tahkim Merkezi ile M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nun 

açılış törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, açılışların ardından Aksaray iş dünyası ile bir araya geldi. 

AKSARAY
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“Aksaray’da açtığımız MTAL, 
2022 okul sporlarında 8
Türkiye birinciliği kazandı”

Aksaray’da çok güzel bir tablo gördü-
ğüne dikkat çeken M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Vali, ve Belediye Başkanının, bu önemli 
günde kendilerini yalnız bırakmadıklarını, 
Oda Başkanı ve girişimcilerle hep bir arada 
olduklarını dile getirdi. Aksaray’ın gelişmesi 
için kenetlendiklerinden söz eden Hisar-
cıklıoğlu, mevzubahis Aksaray olunca, tek 
yürek, tek bilek olduklarına dikkat çekerek, 
“Bir yerde birlik varsa, orada sırtınız yere 
gelmez. Bu çağdaş yönetim anlayışları için, 
kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Ayrı 
bir gururu daha yaşadığını belirten TOBB 
Başkanı, 2016’da 16 derslikli Meslek-Teknik 
Anadolu Lisesi açtıklarını, bu okulun aynı 
zamanda mesleki eğitim protokol okulu ol-
duğunun altını çizdi. Pandemi döneminde 
tüm Türkiye’ye örnek olduklarını dile ge-
tiren Hisarcıklıoğlu, “Lisemizin öğrencileri, 
2022 okul sporlarında, 8 Türkiye birinciliği 
kazandılar. Hem kendilerini ve hem de okul 
müdürümüz Serdar Mızrak’ı yürekten tebrik 
ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

“Tarım ve organize
sanayide ilk 10 il içinde”

Aksaray TSO’nun Aksaray’a değer ka-
tanları ödüllendirdiğini söyleyen Hisarcık-
lıoğlu, Aksaray’da, önemli bir üretim potan-
siyeli bulunduğuna ve bunu güçlendirmek 
gerektiğine dikkat çekti. TOBB Sanayi Ve-

ritabanındaki 90 bin üretici ve 4 bin ürü-
nü analiz ettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Buna göre Aksaray, kamyon ve süt ürünleri 
başta olmak üzere, tam 11 üründe, üretim 
kapasitesi anlamında, Türkiye’de birinci 
konumda. 14 üründe ikinci, 4 üründe de 
üçüncü sırada. Bu vesileyle, Aksaray’da üre-
tim ve yatırım yapan, tüm girişimcilerimizi 
de tebrik ediyorum” diye konuştu. TSO’nun 
emekleri sayesinde Aksaray’ın, pandemi-
de bile durmadığını, en hızlı büyüyen iller 
arasında yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, 
Aksaray’ın tarım ve organize sanayide ilk 10 
il içinde olduğuna, OSB’nin nerdeyse dol-
muş durumda olduğuna ve ikinci OSB’nin 

de kurulmak üzere olduğuna dikkat çekti. 
İlave 2 OSB için de çalışma yapıldığını 

dile getiren Hisarcıklıoğlu, Aksaray’ın bu-
ralara gelmesinde emeği olan tüm girişim-
cilerle ve onları en iyi şekilde temsil eden 
Aksaray TSO Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, 
genel sekreter ve tüm çalışanlarla iftihar 
etiğini söyledi. İstihdam ve İhracat alanında 
Aksaray’a değer katan firmaların ödüllen-
dirildiği toplantı sonrasında, Hisarcıklıoğ-
lu, Mersin 2021-2022 Okul Sporları-Özel 
Sporcular etkinliğinde toplam 8 madalya 
kazanan Aksaray TOBB MTAL öğrencileri 
İsmail Eren Arık ve İbrahim Enes Arık ile 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Uşak TSO Tahkim ve 
Arabuluculuk Merkezi açıldı

A nadolu’da elektriği ilk Uşak’ın kul-
landığını dile getiren TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu’da 

sanayinin ilk olarak bu şehirde ortaya çıktı-
ğını, 1905’te burada iplik ve şeker fabrikası 
kurulduğunu hatırlattı. Günümüzde ise 
Uşak sanayisinin geri dönüşümde küme-
lenmeyi başardığını vurgulayarak, “Ülke-
mizin bu alanda hem lideri hem de marka 
şehri haline gelmiş. Küçükbaş deri işleme-
deki uzmanlığını da, gerek yurtiçinde gerek 
yurtdışında kanıtlamış. Uşak ayrıca, halısıyla, 
kilimiyle, seramiğiyle, susamı, eriştesi ve tar-
hanasıyla, ülkemize ayrı bir güzellik katıyor” 
şeklinde konuştu.

“Birlikte hareket eden
şehirler markalaşıyor”

Birlikte hareket eden şehirlerin marka-
laştığını anımsatan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
bir yerde birlik varsa, orada kimsenin sırtının 
yere gelmeyeceğini ifade etti. Bu çağdaş 
yönetim anlayışları için Uşak TSO’ya teşek-
kürlerini ileten Hisarcıklıoğlu, “İşte sizler 
birlikte hareket ederek, Türkiye'nin en mo-
dern ortak kullanım tesislerinden biri olan, 
Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisinin de, 
Uşak’ta kurulmasını sağladınız” dedi. Öte 
yandan Uşak’taki 3 Oda-Borsa Başkanının 

da Ankara’da mesai arkadaşı olduğundan 
söz eden Hisarcıklıoğlu, “Selim Kandemir 
ile TOBB yönetiminde birlikteyiz. Mustafa 
Sezer ile Basın-Yayın komisyonunda, Adalet 
Ercan ile de Ar-Ge ve İnovasyon Kurulunda 
birlikte çalışıyoruz. Sizleri de Ankara’da en iyi 
şekilde temsil ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Arabuluculuğa başvuranların
yüzde 70’i anlaşmayla sonuçlandı”

Oda ve Borsanın bugün bir güzel işe 
daha imza attığına dikkat çeken Başkan 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tahkim ve Arabu-
luculuk Merkezi kurduklarını, uzun süren 
mahkemelerin, en büyük şikâyetlerden biri 
olduğunu dile getirdi. Cemil Çiçek’in, Ada-
let Bakanlığı döneminde bu işe al attığını 
ve arabuluculuk sistemini getirdiğini hatır-
latan Hisarcıklıoğlu, “İşçi-işveren, ticari ve 
tüketici uyuşmazlıklarında, arabuluculuk 
zorunlu hale getirildi. Biz de TOBB bünye-
sinde, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ni 
faaliyete geçirdik. Başkanlığını, Meclis Baş-
kanı Sayın Cemil Çiçek üstlendi. Ve onun 
yönetiminde merkezimiz, hızla gelişti” ifa-
delerini kullandı. Sistemin kullanımının 
da her geçen gün arttığını, şu an ülke 
genelinde arabuluculuğa gelen başvuru 

sayısının, ayda 100 bine ulaştığına dikkat 
çeken Hisarcıklıoğlu, “Bunların yüzde 70’i, 
anlaşmayla sonuçlandı. En önemlisi de 
taraflar helalleşerek ayrıldı. Artık tüm ticari 
ihtilaflarınızı burada, hem daha hızlı, hem 
de daha ucuza çözebileceksiniz” dedi. Ay-
lar ve hatta yıllar süren davaların, burada 
birkaç hafta içinde sonuca ulaştığının gö-
rüleceğinin altını çizerek, Oda ve Borsanın 
sunduğu bu imkânı muhakkak kullanma-
ları gerektiğini dile getirdi.

“Karahallı’da yeni bir
okul daha yapacağız”

TOBB olarak Uşak’a 24 derslikli Uşak 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yaptıkla-

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Uşak TSO Tahkim ve 
Arabuluculuk Merkezi açılışı ve Uşak Ekonomiye Değer Katanlar 
Ödül Töreni’ne katıldı.  Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, 
Uşak’ın ekonomi tarihinde pek çok ilke imza attığını belirtti.

UŞAK
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Başkan Hisarcıklıoğlu, Uşak TB ile temaslarda bulundu

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

Uşak Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. 
Hisarcıklıoğlu, Uşak Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Sezer ve Meclis Üyeleri ile sohbet etti. 

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, 
tarım ve hayvancılık sektörünün 
tüm dünyada öneminin bir kez daha 
görüldüğünü belirterek, bu sektörün 
ihmal edilmemesi gerektiğini 
söyledi. Uşak Ticaret Borsası'nın 
akredite olma aşamasında olduğunu 
aktaran Hisarcıklıoğlu, Borsa 
Başkanı Mustafa Sezer ile TOBB 
Basın Yayın Komisyonu'nda birlikte 
çalıştıklarını, bilgilerinden istifade 
ettiğini vurguladı. Bir girişimci olarak 
asla umutsuzluğa kapılmadığını 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, sıkıntıların 
çözüleceğini belirtti.

rını anımsatan Başkan Hisarcıklıoğlu, şimdi 
de Karahallı’da yeni bir okul daha yapa-
cakları müjdesini verdi. Uşak TSO ve TB’nin 
Uşak’a değer katanları ödüllendireceğini 
belirten TOBB Başkanı, “Zaten kültürümüz 
ne diyor, marifet iltifata tabirdir. Uşak’ta, 
önemli bir üretim potansiyeli bulunuyor 
ve bunu takdir edip güçlendirmemiz ge-
rekiyor. Bakın geçenlerde, TOBB Sanayi Ve-
ritabanındaki 90 bin üreticimizi ve 4 bin 
ürünü analiz ettik. Buna göre sanayinin 
liderleri programını açıkladık” diye konuştu. 
Uşak’ın; iplik, halı, deri ve dokuma kumaş 
başta olmak üzere, tam 18 üründe, üretim 
kapasitesi anlamında, Türkiye’de birinci, 
11 üründe ikinci, 30 üründe ise üçüncü 
sırada olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğ-
lu, Uşak’ta üretim ve yatırım yapan, tüm 
girişimcileri tebrik etti.

Uşak TSO ve TB Başkanlarının, hem 
Uşak’a değer katan çalışmalar yaptığını 
hem de üyelerinin her sıkıntısını Anka-
ra’ya getirip, çözüm aradıklarını anlatan 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, pandemi döne-
minde dertlere tercüman olduklarını söy-
ledi. Oda ve Borsaların yaşadığı sorunları 
ve önerileri topladıklarını aktaran Hisar-
cıklıoğlu, “Hep birlikte bunları, Selim Baş-

kan ile icra makamında olan hükümete 
ilettik. Bunların önemli bir kısmından da 
sonuç aldık. Pek çok destek ve düzenleme 
hayata geçti. Ama sıkıntılarımız bitmedi, 
sorunlar elbette var. Bunları da devamlı 
dile getiriyoruz, çözüm sağlamak için 

uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuş-
maların ardından Uşak Ticaret Borsası’nda 
en çok tescil yapan 11 firmaya ve Uşak 
TSO üyesi 20 firmaya plaket verildi. Tören 
sonrasında Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim 
Kurulu Toplantısına katıldı.

UŞAK
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Hisarcıklıoğlu, Çaycuma TSO 
Üyeleri ile istişarede bulundu

Z onguldak’ın en gelişmiş ilçelerin-
den birisinin Çaycuma olduğunu 
vurgulayan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Çaycuma’nın gelişen sanayisiyle önemli bir 
yatırım merkezi haline geldiğini dile getirdi. 
Havaalanı ve OSB’si olan bir ilçe olduğunu, 
Çaycuma Sera OSB’nin de altyapı çalışmala-
rının devam ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 
en büyük sanayi şirketleri listesinde bura-
dan iki şirketin olduğundan söz etti. Filyos 
Vadisi’nin yanı başında, Filyos Limanı, Filyos 
Endüstri Bölgesi ve Serbest Bölgesi olan bir 
ilçe olan Çaycuma’da Filyos’un Batı Kara-
deniz Bölgesi’nin yeni kalkınma hedefinin 
temel taşı olduğuna dikkat çekti.

Filyos’un; denizyolu, demiryolu, havayo-
lu ve karayolu imkanlarının bir arada bulun-
duğu bir bölge olduğunu dile getiren Hisar-
cıklıoğlu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun 
ana ihracat merkezi olacağını, 25 milyon 
ton elleçleme kapasitesiyle Türkiye’nin en 
büyük üçüncü limanının burası olacağını 
açıkladı. Sadece Batı Karadeniz’in değil, Orta 
Anadolu’nun da denize çıkış kapısı burası 

olacağından söz eden Hisarcıklıoğlu, “Ka-
radeniz gazının karaya çıkış noktası burası 
olacak. Göreceksiniz Filyos projesi bu bölgeyi 
nasıl dönüştürecek” diye konuştu.

 
“Mesleki Eğitim İş Birliği
Protokolü ile Çaycuma
MTAL’sine hamilik yapıyorsunuz”

Çaycuma TSO’nun akredite Oda oldu-
ğunu anımsatan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Üyelerine 5 yıldızlı hizmet sunduğunu 
ifade etti. Çaycuma TSO’nun eğitime ver-
diği önemden dolayı büyük mutluluk duy-
duğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Eğitime 
yapılan yatırım asla zarar yazmaz. Siz okul 
yaptınız, TOBB olarak biz de yaptık. Mesleki 
Eğitim İş Birliği Protokolü ile Çaycuma 
MTAL’sine hamilik yapıyorsunuz” şeklinde 
konuştu. Eski Rektör Mahmur Özer saye-
sinde lazım olan elemanı yetiştirebildik-
lerini, müfredatı değiştirebildiklerini söy-
leyen Hisarcıklıoğlu, “LGS sonrası doluluk 
oranı bizde yüzde 96, MEB’de yüzde 76. 
Bu anne babaların sizlere olan güvenidir. 

Çünkü ara elemana çok ihtiyacımız oluyor” 
değerlendiresini yaptı. Odanın yerel de-
ğerlerine sahip çıktığını vurgulayan TOBB 
Başkanı, “Çaycuma Manda Yoğurdu’nun 
coğrafi işaretli ürün olarak tescil ettirdiniz. 
Şimdi sıra AB’de. Sizlerin bu gayreti ve 
çalışmalarıyla Çaycuma daha da zengin-
leşecek” ifadelerini kullandı.

“Ticari ve tüketici uyuşmazlıklarının
yüzde 66’sı anlaşmayla sonuçlandı”

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin 
açılışını gerçekleştireceklerini belirten M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, işçi-işveren, ticari ve 
tüketici uyuşmazlıklarında, arabuluculuğun 
zorunlu hale getirildiğini ve bu sistemin 
kullanımını her geçen gün arttığını açıkladı. 
Bunların yüzde 66’sının anlaşmayla sonuç-
landığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, eskiden 
yıllar süren davaların artık, günler-haftalar 
içinde bittiğini, adalete erişimin hızlandı-
ğını belirtti. Arabuluculuğun iş dünyasında 
tanınması ve bilinmesini için büyük gayret 
sarf ettiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, TOBB 
bünyesinde Tahkim ve Arabuluculuk Mer-
kezi’ni faaliyete geçirdiklerini dile getirdi. 

“Yeni kredi ve KGF kefaletli
kredi paketleri taleplerini
hükümete iletiyoruz”

Şu an ülke genelinde arabuluculuğa 
gelen başvuru sayısının ayda 100 bine 
ulaştığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “De-
mek ki attığımız adım başarılı oldu. Çaycu-
ma’daki bu merkez sayesinde, ticari ihtilaf-
larınızı, hem daha hızlı hem de daha ucuza 
çözebileceksiniz” dedi. Esas amaçlarının 
Meclis Üyelerini dinlemek, sıkıntılarını ve 
önerilerini almak olduğuna dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, “Girdi maliyetlerimizdeki 
artışı, krediye erişimdeki sıkıntıları, yüksek 
enerji fiyatlarını, tarımda gübre ve yem 
gibi girdi fiyatlarındaki yükselişi ilgili Ba-
kanlara iletiyoruz. Yüksek enflasyon nede-
niyle şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı 
da artıyor. Onları desteklemek üzere, yeni 
kredi ve KGF kefaletli kredi paketleri ge-
rektiğini de hükümete iletiyoruz" şeklinde 
konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çaycuma Ticaret ve 
Sanayi Odası İstişare Toplantısı ve Tahkim ve Arabuluculuk 
Merkezi Açılış Töreni’ne katıldı.  Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada, Çaycuma’ya sekizinci gelişi olduğunu ve her 
gelişinde hayırlı işler için geldiklerini söyledi.

ZONGULDAK
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Devrek ekonomisine değer
katanlar ödüllendirildi

Ö dül töreninin ardından Tahkim ve 
Arabuluculuk Merkezi’nin açılışı 
gerçekleştirildi.  Bastonuyla, kızıl-

cık ve beyaz baklavasıyla, Mesut Özil’i ile 
Devrek’in gönüllerinde ayrı bir yeri bulun-
duğunu vurgulayan TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu,  Devrek’in orman ürünleri ve 
seramik sanayinde de hızla gelişip, büyüdü-
ğünün altını çizdi. Ayrıca doğa turizminde 
de önemli bir potansiyeli olduğunu söyle-
yen Hisarcıklıoğlu, “Girişimcilerin emekleri 
ve gayretiyle, bunları değerlendireceğinize 

ve Devrek’i zenginleştireceğinize de inanı-
yorum. Biz de sizlerin her zaman yanında 
olacağız” şeklinde konuştu.

 
“Artık tüm ticari ihtilaflar hem 
daha hızlı hem de daha 
ucuza çözülebilecek”

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezini aça-
caklarını anımsatan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
uzun süren mahkemelerin en büyük şikâ-
yetlerinden biri olduğunu hatırlatarak, artık 
tüm ticari ihtilafların burada hem daha 
hızlı hem de daha ucuza çözülebileceğini 
belirtti. İşçi-işveren, ticari ve tüketici uyuş-
mazlıklarında, arabuluculuğun zorunlu hale 
getirildiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu sis-
temin kullanımının her geçen gün arttığını 
dile getirdi. Arabuluculuğa gelen başvu-
ruların yüzde 63’ünün, anlaşmayla sonuç-
landığını, tarafların helalleşerek ayrıldığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, “Odamızın sizlere 
sunduğu bu imkânı muhakkak kullanın. 
Aylar ve hatta yıllar süren davaların, burada 
birkaç hafta içinde sonuca ulaştığını göre-
ceksiniz” diye konuştu. Sonrasında, Dev-
rek’in gelişmesi ve kalkınması için çalışan 
Başkan Haldun Hacıkulaoğlu’na, Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyelerine, genel sekretere 
ve tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.

"153 ilçemizde okul yapmak için
sizden arsa teminini bekliyoruz”

Devrek TSO'nun akredite Oda ol-
duğunu ve Üyesine 5 yıldızlı hizmet 
sunduğunu söyleyen TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak eğitime 
yapılan yatırımı birinci sıraya aldıklarını 
vurguladı. Riski olmayan tek yatırımın 
eğitime olan yatırım olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “Bu anlayışla 81 ile 
81 okul dedik. Son aşamaya geldik. 153 
ilçemizde de okul yapmaya başlıyoruz. 
Şimdi temel attırma görevi sizde. Arsa 
teminini bekliyoruz” dedi. Pandeminin 
getirdiği sıkıntılı dönemde, Haldun Baş-
kanın, dertlere tercüman olarak üyelerin 
sıkıntılarını ve önerilerini topladığını 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, hep birlikte 
bunları icra makamında olan hükümete 
ilettiklerini, bunların yüzde 95’inin de 
çözüldüğünü açıkladı. TOBB’un görevi-
nin Odaların avukatlığını yapmak oldu-
ğunu belirten Hisarcıklıoğlu,  sorunlara 
çözüm sağlamak için uğraştıklarından 
söz etti. Ayrıca müthiş dinamik bir giri-
şimci güce sahip olduklarını, her şartta 
ayakta kalmasını bildiklerini, tek eksik 
olanın ise sistematik çalışmak olduğunu 
aktardı.

“Ortak akıl ve diyalogla birlikte
hareket edilerek çözümler üretilir”

Sıkıntıların kavga ile değil, ortak akıl 
ve diyalogla çözüleceğini anımsatan M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, hep birlikte çözümler 
üretebileceğini dile getirdi. Kimsenin 
birbirini ötekileştirmemesi gerektirdiği-
ni vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Dini, dili, 
mezhebi, fikri, siyasi düşüncesi nedeniy-
le kimseyi ötekileştirmeyin. Birbiriniz-
le kucaklaşın. Zor günlerde çok çabuk 
kaynaşıyoruz. Ama iyi günlerde hemen 
ayrışıyoruz. İşinizi geliştirmek istiyorsanız 
sermayenizi ve güçlerinizi birleştirin. Or-
taklık kültürünü geliştirirsek bizi yıkacak 
kimse yok” ifadelerini kullandı. Devrek 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Haldun 
Hacıkulaoğlu ise, göreve geldiği gün-
den bu yana akredite oda oldukları için 
çalışmalarına hız verdiklerinden söz etti. 
Odalar birliğince yapılan akreditasyon 
çalışmalarında üyeleri ve personelin ge-
lişimine özen gösterdiklerini ve TOBB’a 
vermiş oldukları desteklerden dolayı da 
teşekkürlerini iletti.

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası 
Ödül Töreni, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımıyla gerçekleştirildi. 
Hisarcıklıoğlu, bugün tüm 
Devrek’in onur günü olduğunu 
belirterek, “Devrek’e değer 
katan ve Devrek’in yıldızlarına 
fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini 
takdim ediyoruz. Tüm 
müteşebbislerimizi yürekten 
kutluyorum. Başarılarınız daim 
olsun” dedi.

ZONGULDAK
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Hisarcıklıoğlu, Aksaray TB’de toplu 
açılış törenine iştirak etti

A ksaray TB Başkanı Hamit Özkök 
ile Ankara’da da birlikte çalıştıkla-
rından söz eden TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu,  kendisinin hem Ticaret 
Borsaları Konseyinde ve hem de en büyük 
kara gümrük kapısı Kapıkule’nin yöneti-
minde görev üstlendiğini, böylece bilgi-
sinden ve tecrübesinden istifade ettiklerini 
aktardı. Aksaray’ı da en iyi şekilde temsil 
ederek, Aksaray’ın sesi olan Başkan Hamit 
Özkök’ün pandemi döneminde tüm sıkın-

tıları ve talepleri TOBB’a ilettiğini, onların da 
ilgili yerlere aktardıklarını ve pek çoğundan 
da sonuç aldıklarını ifade etti. Sıkıntıların 
bitmediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Başta 
enerji ve girdi maliyetlerindeki artışlar ol-
mak üzere, yaşanan sorunları tek tek ilgili 
bakanlarımıza aktarıyoruz. Bundan sonrada, 
sizlerden gelen her konuyu takip etmeye 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 
“Aksaray Ticaret Borsası
ortaklığıyla tarım sektörünü
geliştirecek adımlar attık”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
pandemi döneminde tarım ve hayvancı-
lığın ne kadar stratejik olduğunu gördük-
lerini, gıdada kendine yeten ülke olmanın 
önemini hatırladıklarını vurguladı. Bu sektö-
rün başka hiçbir şeye benzemediğinin altını 
çizerek, tarım sektörünü geliştirecek adım-
ların artık çok daha önemli olduğunu belirt-
ti. Bu konuda Aksaray Ticaret Borsasının da 
ortaklığında çok önemli adımlar attıklarını 
dile getiren Hisarcıklıoğlu, “TMO-TOBB Lİ-

DAŞ’ı birlikte kurduk. Ve Yine Borsamızla 
birlikte Türkiye Ürün İhtisas Borsamız -TÜRİB 
faaliyete başladı. Aksaray Ticaret Borsamız 
da, pek çok vizyoner çalışmayı Aksaray’ımı-
za kazandırdı ve kazandırmaya da devam 
ediyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin en 
büyük Tarım Ticaret Merkezinin yanı sıra, iki 
tane Lisanslı Depo, Organize Besicilik Tesisi 
ve yeni bir Tohum Eleme Tesisi açtıklarını 
belirten Hisarcıklıoğlu, tüm bu güzel çalış-
maları nedeniyle, Aksaray Ticaret Borsası’na 
ve Hamit Özkök’e tebriklerini iletti.

“Aksaray’a yakışan yöresel
değerlere sahip çıkan bir
Ticaret Borsamız var”

Tarım ve hayvancılıkta Aksaray’ın Türki-
ye’de ilk 10’da yer almasında Aksaray Ticaret 
Borsasının payının çok büyük olduğunu be-
lirten M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hamit Başkan 
liderliğinde, hayvancılığın stratejik ürünü, 
yeşil altınımız yoncanın, süt üretiminin, 
çerezlik ayçiçeği çekirdeğinin marka şeh-
ri, Aksaray’a yakışan bir Ticaret Borsamız 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray Ticaret Borsası’nda 
gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.  Burada 
konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hayırlı işlere vesile olmaktan 
dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

AKSARAY
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var. Yöresel değerlerimize de sahip çıkıyor” 
dedi. Aksaray TB’nin aynı zamanda Akredite 
bir borsa olduğunun, üyelerine 5 yıldızlı hiz-
met sunduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, 
şehrine değer katan ve Türkiye’nin örnek 
borsalarının başında gelen Aksaray Ticaret 
Borsasıyla iftihar ettiğini dile getirdi. Aksaray 

Ticaret Borsası tarafından talep edilen ve 
destek istenen konulara da değinen Hisar-
cıklıoğlu, “Kızılırmak'ın suyu Aksaray'a gel-
sin, Konya Ovası'na kadar da uzansın. De-
miryolu ile de limana bağlantısı sağlansın. 
O zaman Aksaray’ı kimse tutamaz” şeklinde 
konuştu. Konuşmalardan sonra protokolün 

butona basması ile Tarım Ticaret Merkezi 2. 
Etap Açılışı, Organize Besi Bölgesi 1. Etap 
Teslim ve 2. Etap Temel Atma, Lisanslı Depo 
Açılışı, Ortaköy ve Eskil İlçelerinde Tarımsal 
Depo ve İşyeri ile Hizmet Binası Açılışı ile 
Tohum Eleme Tesisi Temel Atma töreni 
gerçekleştirildi. 

Aksaray Belediye Başkanı 
Dinçer ile temaslarda bulundu

Hisarcıklıoğlu, 
Aksaray Valisi 
Aydoğdu ile görüştü

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Aksaray programı kapsamında Aksaray Belediye Başkanı Dr. Enver 

Dinçer'i makamında ziyaret etti. 

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray Valisi 

Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret 
etti. Hisarcıklıoğlu, Vali Aydoğdu’ya TOBB 
tarafından bastırılan 1. Cihan Harbinde Türkler 
kitabından hediye etti.

AKSARAY

AKSARAY
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Hisarcıklıoğlu, Zonguldak ekonomisine 
değer katanlara ödüllerini verdi

Ö dül töreninde, Zonguldak Ticaret 
ve Sanayi Odası binasında hizme-
te giren Tahkim ve Arabuluculuk 

Merkezi’nin de sembolik açılışı yapıldı. Zon-
guldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın Zongul-
dak’ın tarihine ve taşıdığı öneme yakışan 
şekilde, azimle ve gayretle çalıştığını, şehre 
değer katan çalışmalar yaptığını vurgula-
yan Hisarcıklıoğlu, 5 yıldızlı Akredite Oda 
olduğunu belirtti. Vali, Milletvekilleri, Be-
lediye Başkanı ve Oda/Borsa başkanlarının 
Zonguldak’ın gelişmesi için kenetlendi-
ğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, Zonguldak 
TSO’nun Metin Demir Başkanlığında bir 
proje fabrikası gibi çalıştığını, karaelmasın 
başkenti olan Zonguldak’ı, dünyadaki yeşil 
mutabakata uygun şekilde, dönüşüme 
hazırladığını anlattı.

“KGF ile Zonguldak’ta 8 bin
üyeye toplamda 3 milyon lira
kefalet desteği verdik”

Zonguldak’ın Türkiye’nin sanayileş-
me yolculuğunda ilk adımın atıldığı yer 
olduğunu anımsatan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 19. yüzyılda burada, 
kömürün keşfinin ardından, ilk modern 
kömür işletmeleri kurulduğunu, Cum-
huriyetle birlikte,  Zonguldak’ın bir ilçesi 
olan Karabük’te, ilk demir çelik fabrikası 
Kardemir kurulduğunu, sonrasında da Er-
demir’in geldiğini anlattı. Yani Türkiye’nin 
sanayileşmesinin Zonguldak’ın öncülü-
ğünde başladığını hatırlattı. Bugün de 
Zonguldak’ın, yeşil dönüşüme öncülük 
ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Yıllardır 
hayalini kurduğumuz Filyos Projesi, Metin 

Başkanımızın da ısrarlı talebi ve takibiyle, 
nihayet hayata geçiyor” dedi. 

Filyos sayesinde sanayi, turizm ve tarım 
alanlarında yeni iş ve yatırım fırsatlarının 
doğduğundan söz eden Hisarcıklıoğlu, 
yeni kurdukları 5. Bölge avantajlarına sa-
hip Gökçebey OSB’ye gelen yoğun yatırım 
taleplerinin de buna işaret ettiğini söyledi. 
Ayrıca Zonguldak TSO Başkanı Metin De-
mir’in gayretleriyle hız kazanan, tüm bu 
çalışmaların da netice vereceğini, Zongul-
dak’ın yeniden bir cazibe merkezi haline 
geleceğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, Zon-
guldak'ın Batı Karadeniz’in dünyaya açılan 
kapısı olacağını, TOBB olarak da Ankara’da, 
her türlü desteği vermeye devam edecek-
lerini kaydetti. Odalar ile birlikte kurucu or-
tağı oldukları Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen ödül törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, Zonguldak’ta 
bulunmaktan şeref duyduğunu, burada çok güzel bir tablo gördüğünü belirtti.

ZONGULDAK
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da Zonguldak’ta bugüne kadar yaklaşık 8 
bin üyeye toplamda 3 milyon lira kefalet 
desteği verdiklerini açıkladı.

“Zonguldak tam 25 üründe, üretim
kapasitesinde Türkiye’de birinci”

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yüksek enflas-
yon nedeniyle firmaların işletme serma-
yesi ihtiyacının arttığına dikkat çekerek, 
firmaları desteklemek üzere yeni kredi ve 
KGF kefaletli kredi paketleri gerektiğini de 
hükümete ilettiklerini ifade etti. Bu talepler 
olumlu sonuçlanınca Zonguldak için daha 
fazla kefalet desteği de sağlamış olunaca-
ğına değinen Hisarcıklıoğlu, Zonguldak’ın, 
önemli üretim potansiyelini güçlendirmek 
gerektiğini belirtti. TOBB Sanayi Veri Ta-
banındaki 90 bin üreticiyi ve 4 bin ürünü 
analiz ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, 

buna göre Zonguldak’ın demir-çelik başta 
olmak üzere tam 25 üründe, üretim kapasi-
tesi anlamında Türkiye’de birinci, 20 üründe 
ikinci, 17 üründe de üçüncü sırada olduğu-
na dikkat çekti. Bu vesileyle Zonguldak’ta 
üretim ve yatırım yapan tüm girişimcileri 
de tebrik etti.

“Alaplı, Devrek ve Karadeniz
Ereğli’de 4 okul yapma kararı aldık”

Zonguldak TSO’nun Tahkim ve Ara-
buluculuk Merkezi’ni kurarak güzel bir işe 
daha imza attığını belirten Hisarcıklıoğlu, 
uzun süren mahkemelerin en büyük şikâ-
yetlerinden biri olduğunu, artık tüm ticari 
ihtilafları burada hem daha hızlı hem de 
daha ucuza çözebileceklerini ifade etti. Şu 
an Türkiye genelinde arabuluculuğa gelen 
başvuru sayısının ayda 100 bine ulaştığını 

aktaran Hisarcıklıoğlu, “Bunların yüzde 70’i, 
anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar helalleşerek 
ayrıldı. Odamızın sizlere sunduğu bu imkânı 
muhakkak kullanın” dedi. 

TOBB olarak 81 ile 81 okul projesini ta-
mamladıklarını belirten TOBB Başkanı, “Zon-
guldaklı Başkanların talebiyle TOBB olarak 
Zonguldak Merkez ile Odalarımızın bulun-
duğu 3 ilçede; Alaplı, Devrek ve Karadeniz 
Ereğli’de toplam 4 okul yapma kararı aldık. 
Zonguldak’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun” şek-
linde konuştu. Hisarcıklıoğlu, pandemi döne-
minde Zonguldak Oda/Borsa Başkanlarının 
üyelerinin sıkıntılarını kendilerine aktardığı-
nı, TOBB olarak bunları hükümete ileterek, 
yüzde 95’ini çözdüklerini söyledi. Sıkıntıların 
devam ettiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 
umutsuz olmadığını, her sorunun üstesinden 
geleceklerini belirtti. 

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Zonguldak 

Ticaret ve Sanayi Odası eski 
Başkanı Salih Demir’in kızı Sevcan 
ve Oğuzhan'ın nikah törenine 
şahitlik etti.  Hisarcıklıoğlu, Demir 
ve Balçın ailelerini tebrik ederek, 
genç çifte mutluluklar diledi.

Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, 
nikah törenine nikah törenine 
şahitlik etti şahitlik etti 

ZONGULDAK
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İ stanbul’un sanayi açısından öne-
mine vurgu yapan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, tek bir veriyi pay-

laşmanın yeterli olduğunu dile getirdi. 
Sanayi veritabanına göre, ülkemizde yak-
laşık 4 bin farklı sanayi ürünü imal edil-
diğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Bunların 
tam bin 852’sinde, yüzde 46’sında, kurulu 
üretim kapasitesi anlamında İstanbul, ilk 
3 içinde” ifadelerini kullandı. Ayrıca İs-
tanbul Sanayi Odası’nın her geçen sene 
geliştirdiği ve artırdığı faaliyetleriyle, ku-
rumsal kapasitesiyle, sanayicilerin asli 
temsil mekanizması olma sorumluluğu-
nu, hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.

“En büyük sanayi şirketleri
benzersiz bir referans kaynak”

İSO’nun en büyük sanayi şirketleri çalış-
masının Türkiye için benzersiz bir referans 
kaynak durumunda olduğunu belirten TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayinin du-
rumunu en iyi tespit eden bu kapsamalı ça-
lışmanın, kamudan özel sektöre ve akademik 
dünyaya kadar herkese ışık tuttuğuna dikkat 
çekti. İSO’nun, inovasyon, çevre, teknoloji, 
sanayi bölgeleri ve üniversite-sanayi iş birliği 
alanlarında yaptığı çalışmaların da sanayicile-
re yeni ufuklar ve imkânlar kazandırdığından 
söz eden Hisarcıklıoğlu, “Pek çok alanda dü-
zenlediğiniz eğitim ve seminerler, özellikle 

Kobilerimizin gelişmesine ve büyümesine 
destek oluyor. İşte tüm bunlar, sanayinin 
baş şehrine yakışan, çağdaş bir hizmet an-
layışıdır. Sanayicilere çok daha kaliteli hiz-
meti hedefleyen, bir vizyon işidir” ifadelerini 
kullandı. Üstlendiği büyük sorumluluğu, 
en iyi şekilde yerine getiren, İstanbul Sa-
nayi Odasıyla, 70 yıllık başarılı geçmişiyle 
ve icraatlarıyla iftihar ettiğini vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, bu başarının mimarları olan 
başta İSO Başkanı Erdal Bahçıvan olmak 
üzere, Yönetimi, Meclisi, Genel Sekreteri ve 
çalışanlarını, geçmişten bugüne emek ve-
rerek İSO’yu bugünkü konumuna getirmiş 
herkesi kutladı.

İstanbul Sanayi Odası 70 yaşında
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İSO’nun 70’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği 
gala gecesine katıldı.  Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, bugünün İstanbul Sanayi Odası için tarihi 
bir gün olduğuna dikkat çekerek, “Odalarımız, birer asli temsil makam olarak reel sektörümüze en 
kaliteli hizmeti sunuyor. Mevzubahis İstanbul olunca bu, çok daha önemli hale geliyor” dedi. 

İSTANBUL
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Hisarcıklıoğlu, Denizli Ticaret
Odası’na ziyarette bulundu

Denizli Ticaret Borsası Tahkim
ve Arabuluculuk Merkezi açıldı

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Denizli Ticaret Odası'nı ziyaret 
ederek, Meclis Üyeleri ile bir araya 

geldi.  TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Denizli’den övgüyle söz ederek, “Denizli; 
sanayinin, ticaretin ve turizmin merkezi 
konumunda. Bundan dolayı Denizli’ye bu 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Denizli Ticaret Borsası Tahkim ve 

Arabuluculuk Merkezi’nin açılış törenine 
katıldı.  Törende, TOBB UYUM Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ülken 
ve Suat Selim Kandemir, Ankara Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel 
Baran, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Kudbettin Arzu, Kredi Garanti 
Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan 
Özegen, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Şadan Eren ile Denizli 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Tefenlili de yer aldı.

değeri kazandırdığınız için teşekkür ede-
rim. Odamız, Denizli iş dünyasının hizme-
tinde” dedi.  Denizli Ticaret Odası Başkanı 
Uğur Erdoğan’ın  pandemi döneminde çok 
çalıştığını aktaran M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Oda olarak yaşanan sıkıntıların kendisine 
aktarıldığını, aldığı bütün bu sonuçları da 

bakanlara ilettiğini belirtti. Neredeyse so-
runların yüzde 99’unun çözüldüğünü ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, pandemi dönemini 
ekonomik olarak rahat geçirilmesinin Oda 
Başkanlarının çalışmaları sayesinde olduğu-
nun altını çizdi.

“Denizli TO, uluslararası
standartta hizmet veriyor”

Otellerdeki yıldızlama sistemi gibi Oda-
ların da Üyelere vermiş oldukları hizmetin 
kalitesini ölçen uluslararası akreditasyon 
kurumlarının olduğunu ifade eden M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Denizli Ticaret Odamız, ulus-
lararası akreditasyon kurumları tarafından 
5 yıldıza layık görüldü. Bu, Denizli Ticaret 
Odamızın vermiş olduğu hizmetin stan-
dardını gösteriyor” dedi. Minimum Paris, 
Berlin, Londra Odalarının Üyelerine hangi 
standartta hizmet veriyorsa; Denizli Ticaret 
Odasının da o standartta hizmet verdiğini 
dile getirdi. 81 ile 81 okul sözü verdiklerini 
ifade eden Başkan Hisarcıklıoğlu şunları 
kaydetti: “Denizli İlçe Başkanlarım, ‘Bizim 
ilçelere de okul yok mu?’ dediler. Milli Eğitim 
Bakanlığı’yla protokolümüzü imzaladık. Bu 
sene 5 ilçemize de 5 tane okulu kazandıra-
cağız. İlçe başkanlarıma, böyle bir hayırlı işe 
vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Ben 
bir girişimciyim. Girişimci ve kültürümüz 
gereği bize umutsuzluk yakışmaz. Gelecek, 
bugünden daha iyi olacak.” 

DENİZLİ

DENİZLİ
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Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Hizmetler 
Meclisi Toplantısına iştirak etti

TOBB Türkiye Hizmetler 
Meclisi toplantısı, 

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla 
yapıldı.  Video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirilen 
toplantıda, Türkiye 
ekonomisine önemli katkılar 
sağlayan sektörün sıkıntı ve 
talepleri değerlendirildi. 

T OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sana-
yi Odası'nda hizmete geçen TOBB 

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin açı-
lışını gerçekleştirdi.  Hisarcıklıoğlu daha 
sonra Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi 
Odası İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantı 
sonrasında TOBB tarafından Karadeniz 
Ereğli'ye yaptırılacak okulun arsasını gezen 
Hisarcıklıoğlu, Karadeniz Ereğli’ye yedinci 
kez geldiğini ifade ederek, Ereğli’nin çeliği, 
çileği ve tarihi çınarlarıyla geleceğin ilçesi 
olduğunu söyledi. Karadeniz Ereğli’nin 
Zonguldak’ın en gelişmiş ilçesi, sanayi-
nin, tarımın ve turizmin geliştiği bir ilçe 
olduğunu belirten TOBB Başkanı, Türki-
ye'nin çelik ihtiyacının da yüzde 40’nın 
Karadeniz Ereğli’den karşılandığını vur-

guladı. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu 
içerisinde Karadeniz Ereğli’den üç firmanın 
bulunduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, 
“Karadeniz Ereğli'nin kalkınması ve geliş-
mesi için çalışan Oda Başkanı Arslan Keleş 
ve yönetimine, meclisine, genel sekreteri-
ne, çalışan kardeşlerimize teşekkür ediyo-
rum. Karadeniz Ereğli TSO, yıldızlı akredite 
bir Oda. Paris, Berlin, Londra Odaları ile 
aynı standartlarda hizmet veriyor” dedi.

“TOBB’a bağlı meslek liselerine
gidenler iş garantisine inanıyor”

Mesleki eğitimin Odaların bünyesine 
verilmesi noktasında birçok kez talepte 
bulunduklarını belirten M. Rifat Hisarık-
lıoğlu, Türkiye genelinde 116 meslek lisesi-
ne TOBB’a bağlı Oda ve Borsaların hamilik 

yaptığını, Karadeniz Ereğli’deki bir meslek 
lisesine de Karadeniz Ereğli TSO’nun hami-
lik yaptığını söyledi. TOBB’a bağlı Oda ve 
Borsaların himayesindeki meslek liselerin-
de doluluk oranının yüzde 97 iken dev-
letin himayesindeki meslek liselerindeki 
doluluk oranının yüzde 70’ler seviyesinde 
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Millet 
size güveniyor. Okullara giden çocukları-
mız iş garantisi olacağını inanıyorlar” dedi. 
Türkiye'nin dört bir tarafında sorunlar ya-
şandığını ve her zamankinden daha fazla 
birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, Karadeniz Ereğli 
TSO üyelerine hiç kimseyi siyasi fikri, etnik 
kökeni, mezhebi ve farklı düşüncelerinde 
dolayı ötekileştirmemeleri tavsiyesinde 
bulundu.

Karadeniz Ereğli TSO TOBB Tahkim 
ve Arabuluculuk Merkezi açıldı

KARADENİZ EREĞLİSİ
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, annesi vefat eden 
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Güven Kuzu’ya taziye ziyaretinde bulundu.  Kuzu ailesine 
taziyelerini ileten Hisarcıklıoğlu, “Merhumeye Allah’tan 
rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” 
ifadesini kullandı.  

Hisarcıklıoğlu, Güven
Kuzu’ya taziyelerini iletti

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

Eskişehir Sanayi Odası eski Başkanı Savaş Özaydemir’in 
vefat eden oğlu Barış Özaydemir için taziye ziyaretinde 
bulundu.  Hisarcıklıoğlu, “Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine 
başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadesini kullandı.

TOBB Yönetim Kurulu eski
Üyesi Savaş Özaydemir’e
taziye ziyaretinde bulundu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Doğu-Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi Odalar ve Borsalar İstişare Toplantısı’na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, 

üyelerin sektörel ve bölgesel sıkıntı ve talepleri değerlendirildi. Hisarcıklıoğlu, toplantı öncesinde Diyarbakır Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın yeni hizmete giren binasını gezdi.

Doğu-Güneydoğu Anadolu Doğu-Güneydoğu Anadolu 
Bölge Oda/Borsa Başkanları ile istişare toplantısıBölge Oda/Borsa Başkanları ile istişare toplantısı

DİYARBAKIR
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D-8 ülkelerine ‘daha fazla
yatırım ve ticaret’ çağrısı

T ürkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, 
Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakis-
tan'dan oluşan ‘Gelişen Sekiz Ülke 

(D-8) Ekonomik İş birliği Teşkilatı’nın 25'inci 
kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da 
düzenlenen, D-8 Yatırım Forumu’nda ticaret 
ve işbirliği olanakları masaya yatırıldı. D-8 
Sekretaryası ve TOBB iş birliğindeki top-
lantıya; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Pakistan 
Yatırım Kurulu Federal Bakanı Chaudhry 
Salik Hussain ve D-8 Genel Sekreteri Büyü-
kelçi Isiaka Abdulqadir Imam ile D-8 üye 
ülkelerinin Yatırım Ajansları ve D-8 Ticaret 
ve Sanayi Odaları temsilcileri katıldı.

 
“500 milyar dolar hedefi
için ‘Tercihli Ticaret
Anlaşması’ çok önemli”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
konuşmasında D-8’in kuruluş ilkelerinde 
bulunan “Savaş yerine barış, çatışma yerine 
diyalog, çifte standart yerine adalet, üstün-
lük yerine eşitlik, sömürü yerine paylaşım, 

baskı ve tahakkümün yerine insan hakları, 
özgürlük ve demokrasi” anlayışına sahip 
çıkmak gerektiğine vurgu yaptı. D8- ülkele-
rinin, Avrupa, Asya ve Afrika gibi çok önemli 
3 kıtaya yayıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu 
D-8 ülkelerinin zengin doğal kaynaklara sa-
hip olduğuna ve dünyanın yaklaşık yedide 
birini teşkil eden genç ve dinamik nüfusuna 
işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, 3.8 trilyon dolarlık bir 
ekonomimiz olduğundan söz ederek, D-8 
kurulduğunda bin 820 dolar olan kişi başı-
na düşen millî gelir ortalamasının, bugün 4 
bin 500 doları aştığını belirtti. Toplam tica-
retin 1.6 trilyon dolar olduğunu aktaran Hi-
sarcıklıoğlu, dünya ticaretinin yüzde  4.5’ini 
gerçekleştirdiğimizin altını çizdi. Ancak, D-8 
içi ticaret hacminin bugüne kadar 7 kattan 
fazla artmasının çok önemli olmakla birlikte, 
maalesef yeterli olmadığını söyledi. D-8 içi 
ticareti,  ilk aşamada toplam ticaretimizin 
yüzde 30’una ulaştırmamız gerektiğini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, “Yani 500 milyar dolar 
hedefine ulaşmalıyız. Bunun için Tercihli 

Ticaret Anlaşmasının çok önemli olduğuna 
inanıyorum. Anlaşmanın tüm üye ülkeler 
tarafından mümkün olan en erken zaman-
da onaylanması büyük önem arz ediyor” 
değerlendirmesinde bulundu.

 
“Ülkeler uluslararası
tahkime açık olmalı”

Yatırımcı dostu politikaların önemine 
dikkat çeken M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yatırım 
ortamının iyileştirilmesi sürecinde, işleyen 
bir tahkim sisteminin yönlendirici olduğu-
na dikkat çekti. Ülkelerimizin uluslararası 
tahkime açık olması gerektiğini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, bu açıdan, İstanbul’da ku-
rulan İslam İş birliği Tahkim Merkezinden 
yararlanılması gerektiğine işaret etti. D-8 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu alanda 
hükümetlerin atacağı adımlara destek ol-
maya ve bu adımları somut iş birliklerine 
dönüştürmeye hazır olduklarının altını çi-
zen Hisarcıklıoğlu, “Yatırım ortamı yatırım-
cılara güven vermeli. Yatırımcıları daha fazla 
yatırım yapmaya özendirmeli, yeni yatırım-

D-8 Yatırım Forumu’nda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 3.8 trilyon dolarlık ekonomiye 
sahip D-8 ülkelerinin birbirleriyle daha fazla ticaret ve yatırım yapması gerektiğinin altını çizdi. 
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cılar için cazip koşullar sunmalı” dedi. D-8 
Ticaret ve Sanayi Odasının, D-8 için ticaret 
ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine katkı 
sağlamaya hazır olduğunu da vurguladı.

“2030 sonuna kadar D-8 bölge
içi ticaret, toplam ticaretin en
az yüzde 10'una yükseltilecek”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuş-
masında D-8 ülkeleri arasındaki ticaretin, 
potansiyelin altında kaldığına işaret etti. 1 
milyarı aşkın nüfusa 4 trilyon dolar civarında 
ekonomik büyüklüğe sahip D-8’in bu po-
tansiyelini henüz tam anlamıyla kullanma-
dığına dikkat çeken Bakan Muş, D-8 ülkeleri 
ile ticaretin, Türkiye’nin dış ticareti içinde 
yüzde 5’lik paya sahip olduğunu kaydetti. 
Bakan Muş, “2030 sonuna kadar üye ülkeler 
olarak D-8 bölge içi ticaretin, toplam tica-
retimizin en az yüzde 10'una yükseltilmesi 
belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için 
D-8 Tercihli Ticaret Anlaşmasının tüm üye 
ve ülkelerce uygulanmasının kilit önem 
taşıdığını düşünüyoruz” diye konuştu. Meh-
met Muş, D-8 kapsamında sağlanacak yakın 
iş birliği için doğrudan yabancı yatırımlar 
üzerindeki açık veya örtülü kısıtlamaların 
kaldırılması çağrısında bulundu.

D-8 ülkelerini ortak iş birliği ile girişimler 
açısından Türkiye’deki fırsatları değerlendir-
meye davet eden Mehmet Muş, “D-8 içe-
risinde yatırımların ve iş birliğinin artması, 
ülkelerimizin büyümesi, istihdamın artması 
ve refahın yükselmesi açısından önemli 
katkılar sunacaktır” ifadelerini kuyllandı. D-8 
Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulqa-

dir Imam, D-8 üyeleri arasındaki ticaretin 
olması gerekenin altında bulunduğunu 
belirterek, bunu artırmak için önlerinde çok 
fırsatlar olduğunu ifade etti.  Pakistan Yatı-
rım Kurulu Federal Bakanı Chaudhry Salik 
Hussain de iş birliği yatırımları artırmanın 
önemine değindi ve ülkesindeki yatırım 
imkânlarını anlattı.

“Dijital ekonomi, elektronik
ticaret ve yeşil büyüme 
alanlarını iş birliklerine 
dahil etmeliyiz”

D-8 üyelerinin ticaret tarım ve sa-
nayiye, turizmden enerji ve ulaştırma-
ya kadar birçok alanda sektörel bazda 
iş birlikleri bulunduğundan söz eden 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
“Ancak, var olan ortaklıklar adeta ‘okya-
nusta damla’. Potansiyelimizi kullana-
mıyoruz. Daha çok ticaret yapmalıyız. 
Daha çok üretmeliyiz. Üretimde katma 
değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz” 
çağrısında bulundu. İnsandan insana 
temasları artırarak, karşılıklı daha çok 
yatırım yapmamız gerektiğine vur-
gu yapan Hisarcıklıoğlu, genç nüfusa 
daha iyi meslekler, daha parlak bir ge-
lecek bırakmak gerektiğini dile getirdi. 
Dijital ekonomi, elektronik ticaret ve 
yeşil büyüme gibi yeni alanları iş bir-
liklerine dahil etmek gerektiğinin altını 

çizerek, ticaretin kolaylaştırılması ve bu 
kapsamda gümrük konularında iş birli-
ğini önceliklerimiz arasına almamız ge-
rektiğini aktardı. Lojistik bağlarımızı ve 
altyapımızı geliştirmemiz, aramızdaki 
iş yapma iklimini kolaylaştırmamız ge-
rektiğini de ekledi.

“D-8 kurulduğunda bin 820 “D-8 kurulduğunda bin 820 
dolar olan kişi başına düşen dolar olan kişi başına düşen 

millî gelir ortalamasının, millî gelir ortalamasının, 
bugün 4 bin 500 doları aştı. bugün 4 bin 500 doları aştı. 
Toplam ticaret, 1.6 trilyon Toplam ticaret, 1.6 trilyon 

dolar, dünya ticaretinin yüzde dolar, dünya ticaretinin yüzde 
4.5’ini gerçekleştiriyoruz.”4.5’ini gerçekleştiriyoruz.”
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İspanya-Türkiye İş Birliği
Toplantısı Ankara’da yapıldı

T ürkiye’nin AB üyelik sürecinde İspan-
ya’nın desteğinden mutlu oldukları-
nı ifade eden TOBB Yönetim Kurulu 

Sayman Üyesi Faik Yavuz, bu desteğin de-
vamının, ikili ilişkilere olduğu gibi, Avru-
pa Birliğine de katkı sağlayacağını belirtti. 
TOBB olarak, yeşil mutabakatı Türkiye-AB 
ilişkilerindeki pozitif gündemin anahtarı 
olarak gördüklerini belirten Yavuz, “Yeşil 
mutabakat ile gümrük birliğinin moder-
nizasyonu birbirine destek olacaktır. Bu 
alanda sağlanacak başarı, hem Türkiye'de 
hem de AB'de iş dünyası için kazanç sağ-
layacaktır” dedi.

 
“600’den fazla İspanyol firması
Türkiye’de faaliyet gösteriyor”

Türkiye ve İspanya arasındaki ticaretin 
kapsamının çeşitlendiğine dikkat çeken 
Faik Yavuz, İspanya’nın, Türkiye’de 7 milyar 
doların üzerinde doğrudan yatırım gerçek-
leştirdiğinden söz etti. İspanyol firmalarının, 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptığını ve 

600’den fazla İspanyol firmasının Türkiye’de 
faaliyet gösterdiğini belirtti. Son yıllarda 
Türk firmalarının da İspanya’ya ilgi göster-
diğini ifade eden Yavuz, 150 civarında fir-
manın, İspanya’da çeşitli sektörlerde faaliyet 
gösterdiğini, turizm sektöründe de önemli 
iş birlikleri olduğuna dikkat çekti.

TOBB olarak, İspanya ile ikili ticari ve 
iktisadi ilişkilerin gelişmesini çok önem-
sediklerini vurgulayan Faik Yavuz, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Majesteleri 
İspanya Kralı 6. Felipe tarafından İspanya 
Sivil Liyakat Nişanı Enkomiyenda Payesi 
taltif edildiğini dile getirdi. İspanya ile ticari 
ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek 
üzere yoğun bir şekilde çalıştıklarına de-
ğinen Yavuz, ikili ticareti artırmaya devam 
edeceklerini söyledi. 16 milyar dolar olan 
ticaret hacmini daha da büyüteceklerini 
dile getiren Yavuz, “Dış ticarete yeni aktör-
ler kazandıracağız. Daha çok firma karşı-
lıklı ticaret yapsın istiyoruz. Aynı şekilde, 
karşılıklı yatırımlarımızın artması için de 

İspanya-Türkiye İş Birliği Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. 
Toplantının açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Faik Yavuz, İspanya ve Türkiye’nin Akdeniz havzasının iki yakasında 
önemli iktisadi ve siyasi aktörler olduğunu söyledi. 



65EKONOMİK FORUM

çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda 
İspanya Ticaret Odası ile yakın çalışıyoruz. 
Önümüzdeki dönem bu işbirliğinin mey-
vesini alacağımızdan hiç şüphem yok” 
diye konuştu.

“İspanya ile 15.9 milyar dolara
ulaşan ticaretimiz eşit dağılımlı”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Zey-
nel Abidin Erdem, İspanya'nın, Türkiye'yi 
her alanda destekleyerek, uluslararası plat-
formda yalnız bırakmadığını söyledi. İspan-
ya'nın vize konusunda Türkiye'ye kolaylık 
sağladığını vurgulayan Erdem, “İspanya ile 
15.9 milyar dolara ulaşan ticaretimiz eşit 
dağılımlı. 7 milyar dolarlık onlar bize mal 
satıyor. 7 milyar dolara yakın biz onlara mal 
satıyoruz. Bu AB’de az görülen bir dengedir” 
diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü 
Mehmet Ali Kılıçkaya da iki ülke arasındaki 
ticaretin, bu yılın beş ayında da büyüme 
ivmesini artarak sürdürdüğünü belirterek, 
“COVID-19 ve bölgemizde yaşanan askeri 
kriz, üretim ve lojistiğin istikrarını bozarak, 
küresel değer zincirlerinin işleyişini olum-
suz etkilerken, şirketler üretim planlarını 
gözden geçirmeye ve yeniden yapılan-
maya başladı” şeklinde konuştu. Pandemi 
döneminde AB'deki üreticilerin, tedarik-
çilerini yerel ve yakın bölgelerden tercih 
ederek çeşitlendirdiğinden söz eden Kı-
lıçkaya, Türkiye’nin bu anlamda üretim ve 
lojistik kapasitesi ile öne çıktığını belirtti.

“İspanya ve Türkiye'nin ikili ticareti 
2021'de yüzde 30 büyüme kaydetti”

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Fransis-
co Javier Hergueta Garnica da İspanya ve 
Türkiye arasında özellikle ekonomi alanın-
da çok güçlü ikili ilişkilerin olduğunu vur-
gulayarak, “Türkiye, son yıllarda dünyanın 
en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri ve 
giderek İspanya için stratejik ortak haline 
geldi” dedi. Türkiye'nin çok yönlü bir ülke 
olduğunu ve özellikle yatırım konusunda 
uzun vadeli vizyon gerektiğine dikkat çe-
ken Garnica, gün boyunca, ülkesinin çeşitli 
alanlarda sunduğu fırsatlarla ilgili bilgilerin 
paylaşılacağı panellerin yapılacağını dile 
getirdi. 

Garnica, bu panellerin çok verimli geç-
mesini umduğunu ve büyükelçilik olarak 
tüm şirketlerle gerekli iş birliğine hazır ol-
duklarını kaydetti. İspanya İhracat ve Yatı-
rımlar Enstitüsü (ICEK) Üst Yöneticisi (CEO) 

Maria Pena da 2021'de ülkesiyle Türkiye'nin 
ikili ticaretinin yüzde 30 büyüme kaydet-
tiğini ve bunun iki ülke arasındaki ticari 
ilişkilerin mükemmeliyetini gösterdiğini 
aktardı. İki büyük İspanyol şirketin 2022'de 
Türkiye'de yatırım yaptığını belirten Pena, 
Türk-İspanyol ilişkilerinin geleceğinin umut 
verici olduğunu söyledi. Pena, Türkiye'deki 
yatırım projelerinin çok önemli olduğunun 
altını çizdi. Konuşmaların ardından, iki ülke 
arasındaki potansiyel yatırım alanlarına 
ilişkin paneller yapıldı.

“Türkiye'nin yıllık ortalama
büyüme hızı %5.4’ü buldu” 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi 
Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Tür-
kiye'ye son 20 yılda 10 milyar dolarlık 
İspanya merkezli yatırım geldiğini ifa-
de ederek, ellerindeki kayıtlara göre 
Türkiye'de 700'ün üzerinde İspanyol 
şirketi bulunduğunu söyledi. Türki-
ye'nin hızlı büyüyen ve dayanıklı bir 
ekonomiye sahip olduğunu vurgula-
yan Dağlıoğlu, “Bunu birçok istatis-
tikle gösterebiliriz. 2003'ten geçen 
yıla kadar Türkiye'nin yıllık ortalama 
büyüme hızı yüzde 5.4. Bu, birçok 
rakip ülkeye göre yüksek bir oran” 
dedi. Geçmişteki bütün kriz yılların-
dan, 2008'deki ABD merkezli krizden, 
2012-2013 yıllarındaki Avrupa borç 
krizinden ve pandemi sebepli kü-
resel krizden, bunların hepsinden V 
şeklindeki toparlanma ile çıktıklarını 
belirten Dağlıoğlu, bunu büyüme 
hızında, ihracat artışında ve ulusla-
rarası doğrudan yatırım girişlerinde 
gördüklerini ifade etti. 
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Suudi 

Arabistan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi 
Başkanı Ajlan Bin Abdul Aziz Al Ajlan ve 
beraberindeki heyet ile bir araya geldi.  
Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan 
ekonomik, ticari ilişkilerini geliştirmek için 
yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

ETF’nin etkinliğinde TOBB’un mesleki eğitim ETF’nin etkinliğinde TOBB’un mesleki eğitim 
faaliyetleri anlatıldıfaaliyetleri anlatıldı

Suudi Arabistan Suudi Arabistan 
TSO heyeti TSO heyeti 
Hisarcıklıoğlu Hisarcıklıoğlu 
ile temaslarda ile temaslarda 
bulundubulundu

A vrupa Eğitim Vakfı (ETF) ve Alman-
ya Federal Mesleki ve Teknik Eğitim 

Ajansı (BIBB) iş birliğinde “İş Temelli Öğ-
renmenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi“ 
yaygınlaştırma etkinliği Almanya Bonn’da 
düzenlendi. 

Ülkemizi ve Birliğimizi temsil eden 
TOBB Başkan Danışmanı ve Reel Sektör, 
Ar- Ge ve Uygulama Daire Başkanı Hasan 
Çağlayan Dündar, TOBB’un mesleki eğitim 

faaliyetlerinden bahsetti. Avrupa Eğitim 
Vakfı (ETF), Almanya Federal Mesleki ve 
Teknik Eğitim Ajansı (BIBB) ve Mesleki ve 
Teknik Eğitim Araştırma Enstitüsü'nden 
(f-bb) uzmanların işbirliği içinde hazırla-
dığı mesleki ve teknik eğitim izleme ve 
değerlendirme iyi uygulamaları tartışıldı. 

Etkinlikte; Almanya, Arnavutluk, Bir-
leşik Krallık, Fransa, Gürcistan, İsrail, İtal-
ya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Lübnan, 

Sırbistan, Tunus, Türkiye ve Vietnam’dan 
mesleki ve teknik eğitim uzmanları yer 
aldı. Hazırlanan mesleki ve teknik eğitim 
izleme ve değerlendirme el kitabının ana 
sonuçlarının da sunulduğu etkinlikte; katı-
lımcılar, iş temelli öğrenme ile ilgili izleme 
ve değerlendirme şemaları oluşturmaya 
yönelik farklı seçenekler hakkında bilgi 
edinme ve bunları tartışma fırsatına sahip 
oldular.



67EKONOMİK FORUM

M illetlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye) 68’inci Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara’da TOBB 
İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.  TOBB Başkanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

açılış konuşmasını gerçekleştirdiği Genel Kurul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

ICC Türkiye 68’inci Genel Kurulu yapıldı ICC Türkiye 68’inci Genel Kurulu yapıldı 

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

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi 
Mehmet Paçacı ile görüştü. Görüşmede, 
Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı. 

U laştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde ve TOBB ev sahipliğinde, 
TSE desteği ile Pakistan kamu ve özel sektör temsilcilerine yönelik 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına Dair Sözleşme 
(ADR) farkındalık eğitimi düzenlenerek, saha çalışması gerçekleştirildi.  
Pakistan heyeti, İletişim Bakanlığı Karayolu Taşımacılığı Direktörü 
Shahbaz Latif MIRZA, aynı Bakanlıkta görevli ADR sorumlusu Şef Khizer 
JAVED başkanlığında taşımacılık şirketleri yöneticilerinden oluştu. İlgili 
Bakanlık temsilcileri tarafından ülkemizin ADR’ye taraf olma ve uygulama 
süreçleri hakkında bilgi verilerek, TOBB Taşıma ve Lojistik Sistemler Dairesi 
tarafından da temel ADR eğitimi düzenlendi. Ayrıca, bir yol kenarı denetim 
istasyonu, araç muayene merkezi ile ADR kapsamında araç test ve muayene 
merkezinde saha çalışması gerçekleştirildi. Ziyaret neticesinde, iki ülke 
ilişkilerinin teknik kapasite ve tecrübe paylaşımının daha da geliştirilmesine 
dair mutabakat sağlandı. 

Pakistan Pakistan 
BüyükelçisiBüyükelçisi
Paçacı ile bir Paçacı ile bir 
araya geldiaraya geldi

Pakistan Heyetine ADRPakistan Heyetine ADR
farkındalık eğitimi düzenlendifarkındalık eğitimi düzenlendi
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TOBB ULUSLARARASI

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu Uruguay Ulusal 

Ticaret ve Hizmetler Odası Onursal 
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Ambrosio Bertolotti, Genel Müdürü 
Felipe Puig ve Uruguay Dışişleri 
Bakan Danışmanı Büyükelçi 
Fernando Fabregat ile çevrimiçi 
olarak görüştü.  Görüşmede Türkiye-
Uruguay ekonomik ve ticari ilişkilerini 
geliştirmek için yapılabilecek ortak 
çalışmalar ele alındı.

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Moğolistan Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Amartuvshin Otgondavaa, Moğolistan 
Ankara Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar, 
Türkiye-Moğolistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 
Eş Başkanı Boldkhet Sereeter ile İstanbul’da bir araya 
geldi.  Görüşmede, Türkiye ile Moğolistan arasındaki 
iktisadi ve ticari ilişkiler ele alındı.

Hisarcıklıoğlu, Uruguay Ulusal Ticaret ve Hizmetler 
Odası ile sanal ortamda bir araya geldi

Rifat Hisarcıklıoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Moğolistan heyeti ile Moğolistan heyeti ile 
temaslarda bulundutemaslarda bulundu

Finlandiya-Türkiye İş Birliği Finlandiya-Türkiye İş Birliği 
Semineri gerçekleştirildiSemineri gerçekleştirildi

F inlandiya-Türkiye İş birliği Semineri; Finlandiya Kalkınma, İş birliği 
ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari'nin, Finlandiya ve Türkiye'den 

iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Tekstil, çelik, enerji 
gibi sektörler özelinde panellerin düzenlendiği etkinlikte, Avrupa 
Yeşil Mutabakatı kapsamında düşük karbon ve döngüsel ekonomi, 
sürdürülebilir üretim konularına odaklanıldı.  

TOBB adına etkinliğe katılan Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı 
A. Saygın Baban, Türk Sanayisinin sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma 
konusuna verdiği önemi anlattı. Baban, yenilenebilir enerjide Türki-
ye'nin iyi bir konumda olduğunu belirtti ve sanayicilerin bu konudaki 
hevesine dikkat çekti. Karbon ayak izi hesaplamalarının artık göz ardı 
edilemeyeceğini ifade ederek, düşük karbonlu üretim modellerine 
geçişin sanayicinin ana gündem maddelerinden biri olduğunu söy-
ledi. Döngüsel ekonominin de sanayinin öncelikleri arasında girdiğini 

hatırlatan Baban; TOBB'un yeşil dönüşüm konusundaki çalışmala-
rını aktararak, Finlandiya ile işbirliği içerisinde olmanın her iki ülke 
için güzel getirileri olacağına inandığını söyledi.
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Farklı satıcıların kullanılması farklı özelliklere, temel altyapıya, güvenliğe ve satıcının tekliflerine 
özgü diğer öğelere erişimini sağlayan çoklu bulut teknolojisinin nasıl kullanıldığını ve sunduğu 

avantajları, Güven Bilge çizimleriyle sizler için derledik.

KarikanomiÇizgilerle Hayat

ÇOKLU BULUT TEKNOLOJİLERİÇOKLU BULUT TEKNOLOJİLERİ
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ABD, Çin’e karşı küresel 
üstünlük kurmak istiyorsa 
önce kendi evini düzenlemeli

ABD, dünyanın en iyi 
bombardıman uçaklarını 
ve füze sistemlerini nasıl 
yapacağını biliyor olabilir 

ama burada bize yardımcı 
olmayacak. Bunun 

yerine, gelişmekte olan 
ve yükselen piyasa 

ülkelerine, kendileri için 
aşı ve tedavi üretebilmeleri 
için COVID-19 ile ilgili tüm 

fikri mülkiyetten feragat 
etmekle başlayarak, somut 

yardım sunmalı. Aynı 
derecede önemli olan 

ise Batı’nın, bir kez daha 
ekonomik, sosyal ve politik 

sistemlerini dünyanın 
kıskançlığı haline 

getirmesi. 

A BD hem Çin hem de Rusya ile yeni bir soğuk savaşa girmiş görünüyor. ABD 
liderlerinin çatışmayı, demokrasi ve otoriterlik arasındaki bir çatışma olarak tasvir 
etmesi, özellikle aynı liderlerin Suudi Arabistan gibi sistematik bir insan hakları 
ihlalcisine aktif olarak kur yaptığı bir zamanda, koku testini geçemiyor. Böyle 

bir ikiyüzlülük, gerçekten tehlikede olanın değerler değil, en azından kısmen küresel 
hegemonya olduğunu gösteriyor. Demir Perde'nin yıkılmasından sonraki 20 yıl boyunca 
ABD açıkça bir numaraydı.

Ama sonra Ortadoğu'da feci şekilde yanlış yönlendirilmiş savaşlar, 2008 mali çöküşü, 
artan eşitsizlik, opioid salgını ve Amerika'nın ekonomik modelinin üstünlüğü hakkında 
şüphe uyandıran diğer krizler geldi. Dahası, Donald Trump'ın seçilmesi, ABD Başkenti'ndeki 
darbe girişimi, sayısız kitlesel silahlı saldırı, seçmenleri bastırmaya eğilimli bir Cumhuriyetçi 
Parti ve QAnon gibi komplo kültlerinin yükselişi arasında, Amerikan siyasetinin bazı yönleri 
ve sosyal yaşam derinden patolojik hale geldi.

Çin'in ekonomik olarak ABD'yi
geride bırakması kaçınılmaz 

Tabii ki ABD, tahttan indirilmek istemiyor. Ancak, hangi resmi gösterge kullanılırsa 
kullanılsın, Çin'in ekonomik olarak ABD'yi geride bırakması kaçınılmazdır. Nüfusu ABD’nin-
kinden dört kat daha fazla olmakla kalmıyor; ekonomisi de uzun yıllardır üç kat daha hızlı 
büyüyor (aslında 2015'te satın alma gücü paritesi açısından ABD'yi çoktan geride bıraktı ). 
Çin, kendisini ABD için stratejik bir tehdit olarak ilan etmek için hiçbir şey yapmamış olsa 
da, yazı duvarda. Washington'da, Çin'in stratejik bir tehdit oluşturabileceği ve ABD'nin riski 
azaltmak için en azından Çin ekonomisinin büyümesine yardım etmekten vazgeçmesi 
gerektiği konusunda iki taraflı bir fikir birliği var. Bu görüşe göre, ABD'nin kendisini yazmak 
ve tanıtmak için çok şey yaptığı Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal etmek anlamına 
gelse bile, önleyici eylem garantilidir. Yeni soğuk savaşta bu cephe, Rusya Ukrayna'yı işgal 
etmeden çok önce açıldı. Ve üst düzey ABD yetkilileri, o zamandan beri savaşın dikkatleri 
Çin'den uzaklaştırmaması gerektiği konusunda uyardılar. 

ABD tek başına yeni bir güç yarışını kazanamaz
Rusya ekonomisinin İspanya'nınkiyle aynı büyüklükte olduğu göz önüne alındığında, 

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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ABD, küresel üstünlük için uzun bir mücadelede Çin ile karşı karşıya gelme 
konusunda ciddi göründüğünden, kendi evini düzene sokmaya başlasa iyi 

olur. Çünkü diğer ülkeler, giderek belirsizleşen ekonomik, sosyal ve politik temellere 
dayanan bir güçle ittifak kurmak istemeyeceklerdir.

Çin ile sınırsız ortaklığı ekonomik olarak pek önemli görünmü-
yor (gerçi dünya çapında yıkıcı faaliyetlere girişme isteği daha 
büyük güney komşusu için faydalı olabilir). Ancak savaşta olan 
bir ülkenin bir stratejiye ihtiyacı vardır ve ABD tek başına yeni 
bir büyük güç yarışmasını kazanamaz; arkadaşlara ihtiyacı 
var. Doğal müttefikleri Avrupa ve dünyadaki diğer gelişmiş 
demokrasilerdir. Ancak Trump, bu ülkeleri yabancılaştırmak 
için elinden gelen her şeyi yaptı ve hâlâ tamamen ona borçlu 
olan Cumhuriyetçiler, ABD'nin güvenilir bir ortak olup olmadı-
ğını sorgulamak için yeterli neden sağlayamadı. Dahası, ABD 
aynı zamanda dünyanın gelişmekte olan ülkeleri ve yükselen 
pazarlarındaki milyarlarca insanın kalbini ve zihnini kazanmak 
zorunda sadece rakamlardan yana değil, aynı zamanda kritik 
kaynaklara erişimi güvence altına almak için.

ABD bankaları, birçok ülkede
borç krizlerine katkıda bulundu

Dünyanın gözüne girmek için ABD'nin birçok kayıp zemini 
telafi etmesi gerekecek. Diğer ülkeleri sömürme konusundaki 
uzun tarihi, Trump'ın ustaca ve alaycı bir şekilde yönlendirdiği 
bir güç olan derinlere gömülü ırkçılığı da yardımcı olmu-
yor. Son zamanlarda, ABD'li politika yapıcılar, zengin ülkelerin 
ihtiyaç duydukları tüm aşıları elde ettikleri ve daha fakir ül-
kelerdeki insanların kaderlerine terk edildiği ırkçı küresel aşı 
ayrımcılığına katkıda bulundu. Bu arada, ABD’nin yeni soğuk 
savaş muhalifleri, aşılarını daha düşük bir fiyata başkalarına ha-
zır hale getirirken, aynı zamanda ülkelerin kendi aşı üretim 
tesislerini geliştirmelerine yardımcı oldu. 

Küresel Güney'de en az başa çıkma yeteneğine sahip olan-
ları, orantısız bir şekilde etkileyen iklim değişikliği söz konusu 
olduğunda, güvenilirlik açığı daha da genişliyor. Başlıca yük-
selen piyasalar, bugün sera gazı emisyonlarının önde gelen 
kaynakları haline gelse de, ABD kümülatif emisyonları hala 
açık ara en büyükleri. Gelişmiş ülkeler, bunlara eklemeler 
yapmaya devam ediyor ve daha da kötüsü, zengin dünyanın 
neden olduğu iklim krizinin etkilerini yönetmede yoksul ül-
kelere yardım etme konusundaki yetersiz sözlerini bile yerine 
getirmediler. Bunun yerine, ABD bankaları birçok ülkede baş 
gösteren borç krizlerine katkıda bulunarak, genellikle ortaya 
çıkan acıya karşı ahlaksız bir ilgisizliği ortaya koydu.

ABD ders vermekte, Çin ise fakir
ülkeleri sağlam altyapılarla donatmakta başarılı

Avrupa ve ABD, ahlaki olarak doğru ve ekonomik olarak 
mantıklı olan konusunda başkalarına ders vermekte başa-
rılıdır. Ancak, ABD ve Avrupa'daki tarım sübvansiyonlarının 
ısrarının açıkça ortaya koyduğu gibi, genellikle ortaya çıkan 
mesaj, “Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın.” Özellikle 
Trump, yıllar sonra ABD için artık ahlaki açıdan herhangi bir 
iddiada bulunmuyor. Çünkü tavsiye verme güvenilirliğine 
sahip değil. Neoliberalizm ve damlama ekonomisi, Küresel 
Güney'de hiçbir zaman geniş çapta benimsenmedi ve 
şimdi her yerde modası geçiyor. Aynı zamanda Çin ders ver-
mekte değil, fakir ülkeleri sağlam altyapılarla donatmakta 
başarılı oldu. Evet, bu ülkeler genellikle derinde borç için-
de kalır. Ancak Batılı bankaların gelişmekte olan dünyada 
alacaklılar olarak kendi davranışları göz önüne alındığında, 
ABD ve diğerleri pek işaret edecek bir konumda değiller.

Soğuk savaşlar, çekicilik ve
iknanın yumuşak gücüyle kazanılır

Devam edebilirdim ama konu açık olmalı: ABD yeni 
bir soğuk savaşa girecekse, kazanmak için ne gerektiğini 
daha iyi anlamalıydı. Soğuk savaşlar eninde sonunda 
çekicilik ve iknanın yumuşak gücüyle kazanılır. Zirveye 
çıkmak için dünyanın geri kalanını sadece ürünlerimizi 
değil, aynı zamanda sattığımız sosyal, politik ve ekonomik 
sistemi de satın almaya ikna etmeliyiz. ABD, dünyanın 
en iyi bombardıman uçaklarını ve füze sistemlerini nasıl 
yapacağını biliyor olabilir ama burada bize yardımcı olma-
yacak. Bunun yerine, gelişmekte olan ve yükselen piyasa 
ülkelerine, kendileri için aşı ve tedavi üretebilmeleri için 
COVID-19 ile ilgili tüm fikri mülkiyetten feragat etmekle 
başlayarak, somut yardım sunmalı. Aynı derecede önemli 
olan ise; Batı’nın, bir kez daha ekonomik, sosyal ve politik 
sistemlerimizi dünyanın kıskançlığı haline getirmesi. 
ABD'de bu, silah şiddetini azaltmak, çevresel düzenle-
meleri iyileştirmek, eşitsizlik ve ırkçılıkla mücadele etmek 
ve kadınların üreme haklarını korumakla başlar. Liderliğe 
layık olduğumuzu kanıtlayana kadar, başkalarının davulu-
muza yürümesini bekleyemeyiz.
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Arz yönlü önlemler, 
yükselen faizler  karşısında 
durgunluğu önleyebilir   

Dijital teknolojilerin ötesinde, 
arz yönlü darboğazları 

azaltmak için düzenleyici 
rejimler düzenlenebilir ve 

geliştirilebilir. Böyle bir gündem 
hem kamu hem de özel sektöre 

uygulanmalıdır. Uluslararası 
düzeyde, ticareti kolaylaştırma, 

tedarik zinciri katılıklarını ele 
alma ve veri açıklarını kapatma 

çabaları gerekli olacaktır. Aksi 
takdirde, merkez bankaları 

enflasyonla tek başına başa 
çıkmak zorunda kalacak ve bu 

da tüm küresel ekonomi için 
korkunç sonuçlar doğuracaktır.

Asya Küresel Enstitüsü
Danışma Kurulu Eş Başkanı

M erkez bankalarının yüksek ve yükselen enflasyonu kontrol 
altına alma çabaları, büyümedeki ters rüzgârları körüklüyor 
ve küresel ekonomiyi resesyona sokma tehdidinde bulunu-
yor. Ancak günümüzün enflasyonist baskılarının en yakın 

nedeni arz ve talep arasındaki geniş, geniş tabanlı ve kalıcı dengesizlik-
tir. Daha yüksek faiz oranları talebi azaltacaktır, ancak arz yönlü önlemler 
de enflasyonu dengeleme stratejilerinde büyük bir rol oynamalı. Geçen 
yıl ya da öylesine, pandemi sınırlama politikalarının geri alınması, talepte 
eşzamanlı bir artışa ve arzda daralmaya neden oldu. Bu beklenirken, arzın 
şaşırtıcı bir şekilde esnek olmadığı kanıtlandı. 

Örneğin, işgücü piyasalarında kıtlık, uçuşların iptal edilmesine, tedarik 
zincirlerinin bozulmasına, restoranların kapanmasına ve sağlık hizmeti su-
numunda zorluklara yol açarak norm haline geldi. Bu eksiklikler, en azından 
kısmen tercihlerdeki pandemi kaynaklı bir değişimin sonucu gibi görünü-
yor. Birçok çalışan türü, hibrit veya evden çalışma seçenekleri de dahil olmak 
üzere daha fazla esneklik veya başka şekilde iyileştirilmiş çalışma koşulları 
arıyor. Özellikle sağlık çalışanları, işlerinden dolayı tükenmiş hissettiklerini 
bildiriyor. Bu doğruysa, enflasyon resmi göreli işgücü maliyetlerinde bir 
düzeltme içermelidir.

Kullanılmayan emek ve üretimin
etkinleşmesi deflasyonist baskı yarattı

Piyasaları yeniden dengeye getirmek için, daha önce çok sayıda işçi arzı 
bulunan işler için bile ücret ve gelir artışlarına ihtiyaç duyulacaktır. Bu geçiş 
bir miktar enflasyonist baskı yaratacaktır. Evet, nominal fiyatlar ve ücretlerin 
aşağı yönlü esnekliği sınırlıdır. Ancak talebin fazla olduğu bir zamanda, 
firmalar genellikle fiyat artışları yoluyla daha yüksek maliyetleri aktarmaya 
çalışırlar ve çoğu zaman en azından bir süreliğine bunun yanından ayrılırlar. 
Özellikle sıfır COVID-19 politikasına bağlı kalmaya devam eden Çin'de pan-
demi ile ilişkili kalıcı tıkanıklıklar da enflasyonu körüklüyor. Ancak, bazıları bir 

Michael
Spence
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Merkez bankalarının enflasyonla mücadelede tek gerçek seçeneği talebi azaltmaktır. Bu 
yaklaşım, küresel büyüme üzerinde önemli bir düşüş anlamına gelmektedir. Ancak politika 
yapıcılar, fiyat istikrarını yeniden sağlamada arz yönlü önlemlerin oynaması gereken büyük 

rolü kabul ederse, faiz oranları yükselse bile bir durgunluktan kaçınılabilir.

süre devam edecek olsa da, talebin bileşimindeki (hem ürünler hem 
de coğrafya açısından) kaymaların neden olduğu kısa ve orta vadeli 
kapasite kısıtlamaları gibi bu tıkanıklıklar da sonunda azalacaktır.

İster limanlarda ister yarı iletkenlerde olsun, kapasitenin oluş-
turulması zaman alır. Ancak bugünün enflasyonunun daha derin 
kökleri var. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, gelişmekte olan ekonomi-
lerde büyük miktarlarda yeterince kullanılmayan emek ve üretim 
kapasitesinin etkinleştirilmesi deflasyonist baskılar yarattı. Bu kay-
naklar şimdi önemli ölçüde tükenirken, birçok malın göreli fiyatları 
yükselmeye hazırlanıyor. Ayrıca, artan sıklıkta şiddetli şoklara ve 
artan jeopolitik gerilimlere yanıt olarak talep ve tedarik zincirlerini 
çeşitlendirmek ve bazı durumlarda yerelleştirmek için küresel bir 
baskı var. Daha esnek bir küresel ekonomi daha pahalıdır ve fiyatlar 
bunu yansıtacaktır.

Tek seçenek, faiz oranlarını artırıp,
likiditeyi çekerek talebi azaltmak

Ukrayna'daki savaş sadece bu tedarik zinciri dönüşümünü hızlan-
dırmakla kalmadı, aynı zamanda enerji ve gıda fiyatlarının fırlaması-
na ve özellikle düşük gelirli ülkelerde enflasyonun daha da artmasına 
neden oldu. Fosil yakıtlar söz konusu olduğunda, tedarik zinciri 
boyunca birden fazla noktada kapasiteye yapılan yetersiz yatırım 
modeli sorunu daha da ağırlaştırdı. Ama hikâyenin daha da fazlası 
var. Dünya GSYİH'sinin yüzde 75'inden fazlası, yaşlanan nüfusa sahip 
ülkelerde üretiliyor. Yaşlılık bağımlılık oranları artıyor ve bazı ülkelerde 
işgücü küçülüyor . Verimlilik kazanımları, emek arzının talebe göre 
daralmasına karşı koyabilir, ancak yaklaşık 20 yıl boyunca düşen 
verimlilik artışından sonra bu tür kazanımlar elde edilemez. Dolayı-
sıyla enflasyon hızla yükseliyor ve merkez bankaları sert önlem alma 
baskısı altında. Ancak tek gerçek seçenekleri, faiz oranlarını artıra-
rak ve likiditeyi çekerek talebi azaltmaktır. Bu önlemler, para birimleri 
de dahil olmak üzere varlıkların büyük bir yeniden fiyatlandırılmasını 
zaten teşvik etti ve düşük gelirli ekonomilerin orantısız bir şekilde 
acı çekmesiyle küresel büyümeyi potansiyelin altına itmek ve enerji 
geçişine yapılan yatırımları azaltmakla tehdit ediyor.

Arz yönlü darboğazları azaltmak
için düzenleyici rejimler geliştirilebilir

Başka bir yol daha var: Arz yönlü önlemler. Ticaret ve yatırım, 
uzun süredir artan küresel talebe yanıt olarak arzın hızla genişle-

mesini sağlamıştır. Ancak, yaklaşık 20 yıldır -ve özellikle son 
birkaç yılda- çoğalan ticaret engelleri bu sürece sürtüşme 
ekledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın selefi Donald Trump tara-
fından uygulanan tarifelerin kaldırmasıyla ve Avrupa'nın hiz-
met pazarlarının entegrasyonunu hızlandırmasıyla, sürünen 
korumacılık tersine çevrilmelidir. Aynı zamanda, verimliliği 
artırmak için çaba gösterilmeli. Dijital teknolojiler burada çok 
önemli olacak. Pandemi dijital dönüşümü hızlandırmaya yar-
dımcı olurken, kamu sektörü de dahil olmak üzere birçok 
sektör geride kalıyor ve otomasyonun istihdam üzerinde-
ki etkileriyle ilgili endişeler devam ediyor. 

Ancak, sürekli işgücü kıtlığı ile karakterize edilen arz 
kısıtlı bir dünyada, üretkenliği artıran dijital teknolojiler 
ve işçiler için daha yüksek ücretler, arz ve talep arasındaki 
dengeyi iyileştirmede uzun bir yol kat edecektir. Örneğin, 
yapay zeka tabanlı araçlar, havalimanlarında bagajları daha 
verimli bir şekilde taramaktan kanserleri tespit etmek için 
tıbbi görüntülemeyi analiz etmeye kadar çok çeşitli işlevleri 
yerine getirebilir. Dijital teknolojilerin ötesinde, arz yönlü 
darboğazları azaltmak için düzenleyici rejimler düzenlene-
bilir ve geliştirilebilir. Böyle bir gündem hem kamu hem de 
özel sektöre uygulanmalıdır. Uluslararası düzeyde, ticareti 
kolaylaştırma, tedarik zinciri katılıklarını ele alma ve veri 
açıklarını kapatma çabaları gerekli olacaktır. Aksi takdirde, 
merkez bankaları enflasyonla tek başına başa çıkmak zo-
runda kalacak ve bu da tüm küresel ekonomi için korkunç 
sonuçlar doğuracaktır.

KONUK YAZAR
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S u ve hava gibi yaşamın vazgeçil-
mez unsurlarından olan toprak, 
üretilemeyen, çoğaltılamayan ve 
sınırlı bir doğal varlıktır. Toprak, 

önemli bir bitki besin deposu, orman ve 
meralar için yetişme yeri olmasının yanı sıra 
sanayi ve konut yerleşimi için bir mekân 
ve bazı sanayilerin de hammaddesidir. Bu 
nedenle toprak, tarım sektörü için vazgeçil-
mez bir üretim faktörü olduğu kadar, tarım 
dışı sektörler içinde aynı derece önem taşır. 
Pandemi döneminde yaşanan tedarik so-
runları ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile 
ortaya çıkan gıda ihtiyacı tüm ülkelerin tarı-
ma bakışını değiştirdi. Özellikle ülkemizde 

yaşanan rekor seviyedeki gıda fiyat artışları 
tüm mutfaklarda yangın çıkmasına sebep 
oldu. Gıdaya erişimin zorlaşması özellikle 
bitkisel yağ ve sanayi bazlı tarım üretiminde 
ortaya çıkan fiyat artışları bizim gibi ithalatçı 
ülkelerin tekrar düşünüp şapkayı önüne 
koyması gerektiğini gösterdi. 

2050’de gıda ihtiyacı için 3.2
ila 8.5 milyon kilometrekare
tarım alanına ihtiyaç duyulacak

Bundan 300 yıl önce yerküre toprak-
larının sadece yüzde 7'si (9 milyon kilo-
metrekare) tarım için kullanılırken bugün 
dünyada yaklaşık 27 milyon kilometrekare 
tarım arazisi bulunuyor. Bu arazilerin büyük 
bölümü, Afrika, Orta ve Güney Amerika'da 
yer alıyor. Uzmanlar, 1990'lar ve 2000'lerin 
başında ekilebilir arazinin her yıl ortalama 
50 bin kilometrekare büyüdüğüne dikkati 
çekerek, kentleşmenin bugünkü hızıyla 
devam etmesi durumunda 2050'de 1.7 mil-
yon kilometrekare toprağın daha şehirlerle 
örtüleceğini, öte yandan gıda ihtiyacını kar-

Özcan KADIOĞLU ozcankadioglu@hotmail.com 
Dünya Gazetesi Yazarı

Dünya nüfusu hızla artarken 
insanoğlunun en temel 
ihtiyacı olan temel gıda 
üretimi ve bitkisel sanayi 
üretimi gittikçe önem 
kazanıyor. Bu nedenle 
tarımda yeni arayışlar 
ve yaklaşımlara ihtiyaç 
duyuluyor.

Tarımda yeni bir hikâye yazmalıyız
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şılamak için 3.2 ila 8.5 milyon kilometrekare 
tarım alanına daha ihtiyaç duyulacağını 
tahmin ediyor. Erozyon, sıkışma, tuzlaşma, 
topraktaki organik ve besleyici maddelerin 
azalması, asitleşme, kirlilik ve betonlaşma 
gibi toprak verimini düşüren faktörlere karşı 
önlemler alınmaması halinde 2050'de geliş-
miş ülkelerde kişi başına düşen ekilebilir ve 
verimli arazinin 4, gelişmekte olanlarda 1.39 
dekara düşeceği ve bu rakamların, 1960'da 
kişi başına düşen verimli toprak miktarının 
dörtte biri olacağı uyarısında bulunuluyor. 
Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de 
tarım sektörünün karşı karşıya olduğu so-
runlara çözüm üretilmesi, çiftçilerin doğal 
kaynakları koruyarak, daha fazla üretim 
yapmasının sağlanması ve ekonomiye kat-
kılarının artırılması konusunda büyük bir 
çalışma temposuna ihtiyaç var.

Gelişmiş ülkelerin üretim artışları, 
dünya ticaret hacmini daraltıyor

Dünyada artan nüfusa paralel olarak ta-
rım ürünlerinde de önemli artışlar meydana 
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geliyor. Özellikle tüketim oranı yüksek olan 
ve gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli 
bir yeri olan tahıllarda bu üretim artışı daha 
fazla oluyor. Modern teknolojilerin tarımda 
kullanılmasıyla tahıllarda hektar başına ve-
rim, yaklaşık 7 tona kadar çıkabiliyor. Mesela 
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 
Tarım 4.0 uygulamaları kapsamında 2015 
yılında tarım teknolojilerini geliştirmek için 
320 milyon dolar harcanmış. Bu sayede 
buğday üretiminden yüzde 15 artış elde 
edilerek, dekar (dönüm) başına üretimin, 
700 kilogramdan 800 kilograma çıktığı gö-
rülmüş. 

Diğer yandan, özellikle gelişmiş ülkeler-
de ekilebilir arazinin sınırına ulaşılmasından 
dolayı, üretimin başka iklim ve coğrafi böl-
gelerde de yapılabilmesi için yoğun çalış-
malar yapılıyor. Çünkü üretimin arttırılması 
yanında, halen dünyanın birçok bölgesinde 
açlık ve kıtlık tehlikesi yaşanıyor. Gelişmiş 
ülkeler, tarımda modern üretim tekniklerini 
kullanmak suretiyle üretimlerini hızla artırır-
ken, bunun yanında söz konusu ülkelerde 
nüfus artış hızı, tarımsal üretim artış hızının 
altında kalıyor. Esasen tarım ürünleri itha-
latçısı durumunda olan gelişmiş ülkelerin 
normal zamanlarda üretim artışları, dünya 
ticaret hacminde daralmalara sebep oluyor. 
Gelişmekte olan ülkeler, iktisadi kalkınma-
daki döviz talebinin başlangıçta tarımsal 
ürün ihraç ederek karşılamaya çalışıyorlar. 
Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı 
nüfus artışı nedeniyle iç talebin de artması 

tarımsal ürün ihracatını olumsuz yönde 
etkileyen bir diğer olumsuz faktörü oluş-
turuyor.

Dünya ekonomisindeki hızlı
büyüme çabaları, tarımsal
üretimin artmasını sağladı

1950'li yıllardan sonra dünya ekonomi-
sindeki hızlı büyüme çabaları, tarımı olumlu 
yönde uyararak, artan talep karşısında ta-
rımsal üretimde de önemli artışlar sağlan-
masına neden olmuş. Gerek ekonomilerin 
büyümesi, gerek tarımsal ürün artışları, 
dünya ticaret hacmini genişletmiştir. 1970’li 
yıllarda dünya ekonomilerinde ortaya çıkan 
durgunluk, ticaret hacminin tarım ürünle-
ri lehinde gelişmesine yol açmıştır. Tarım 
ürünlerine olan ithal talep, daha çok petrol 
ihraç eden ülkeler ve yeni gelişen ülkelerde 
ortaya çıkmıştır. Tarımsal üretimde önemli 
paya sahip olan ülkeler, bu ithal talebini 
karşılayarak önemli gelirler elde etmişlerdir. 
Şüphesiz gelişmekte olan ülkelerin tarımsal 
ürün ihracatında da artışlar olmuş. 

Ancak sanayi ürünü olarak tanımlanan 
tarım ürünlerinde(soya, mısır, palm yağı 
gibi) gelişmiş batı ülkeleri hem üretim an-
lamında hem de pazar anlamında piyasayı 
ele geçirmiş oldukları için gelişmekte olan 
ülkelerde ise üretim tekniğinin geri oluşu 
ve artan iç talep, bu ülkelerin ihracattan 
yeterince gelir elde edememelerine sebep 
olmuştur. Günümüzde ülkelerin elde ettik-
leri tarımsal üretim veya tarımda kullandık-

ları teknoloji, iktisadi gelişmişlik seviyeleri 
ile yakından ilgili. Gelişmekte olan ülkeler, 
kullanılan teknoloji açısından geri durum-
da olduklarından üretim ve verimlilikte de 
istenilen düzeyde gelişme sağlayamamıştır. 
Ancak, gelişmiş ülkelerde ekilebilir arazile-
rin sınırına ulaşılması ve ayrıca teknoloji dü-
zeyinin arttırılması halinde üretimin daha 
fazla arttırılamayacağı sorunu karşısında, 
gelişmekte olan ülkelerde ise ekilebilir ara-
zilerinin geniş olması bakımından gelişmiş 
ülkelere göre önemli bir avantaja sahip 
olduğunu söyleyebiliriz.

Tarım destekleri en az 5 veya
7 yıllık dönem için açıklanmalı

Son yıllarda ülkemizde ise yaşanan-
ları şu şekilde özetleyebiliriz. Türkiye gibi 
tarımsal potansiyeli çok yüksek bir ülke-
de, tarım alanlarının yaklaşık yarısı ekilen 
alan olarak kullanılamamasının yanı sıra 
çeşitli ürünlerin ithal edilmesiyle, yanlış 
politikaların sonucudur. Tarım, özellikle 
son 15 yıldır hükümetler tarafından ye-
terince önemsenmiyor. Hatta genellikle 
ekonominin sırtında yük olarak görülen 
tarımı destekleyip ekonomiye katkısını 
artıracak politikalar üretilemiyor. İthala-
ta dayalı tarım politikaları benimseniyor. 
Üreticileri ve artan gıda fiyatlarını “ithalatla 
terbiye etme” yöntemi uygulanıyor. Fiyatı 
artan her tarım ürünü, ithalatla kontrol al-
tına alınmaya çalışılıyor. Et fiyatı artınca et, 
buğday fiyatı artınca buğday, pirinç fiyatı 
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artınca pirinç, soğan fiyatı artınca soğan, 
patates fiyatı artınca patates ithal ediliyor. 
Her yıl değişik dönemlerde değişik tarım 
ürünü suçlu bulunuyor.

Tarım destekleri, aynı zamanda üretim 
planlamasının en önemli aracıdır. Fakat bu 
aracın, Türkiye’de amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığı araştırılıp sonuçları tam ola-
rak analiz edilmiyor. Bu yüzden ülkemizde 
tarıma verilen desteğin bir amacı, hedefi 
yok. Bütçeye konulan az miktardaki para 
adeta dağıtılıyor, desteğin sonucuna ba-
kılmıyor. AB ülkeleri 7, ABD ise 5 yıllık tarım 
bütçesi yapıyor. Avrupalı çiftçi, 5 yıl sonra 
hangi ürüne ne kadar destek alacağını ön-
ceden biliyor. Türkiye'de verilecek destekler, 
senenin yarısına gelindiğinde ancak açık-
lanabiliyor. Avrupa ve ABD’de olduğu gibi 
tarım destekleri en az 5 veya 7 yıllık dönem 
için açıklanmalı. Mutlaka üreticilerin girdi 
maliyetlerini düşürecek önlemler alınmalı. 
Örneğin; mazottan alınan özel tüketim ve 
katma değer vergileri kaldırılarak veya dü-
şürülerek maliyetler aşağı çekilmeli.

Yem bitkileri üretimi desteklenerek,
üretim artırılıp, maliyetler düşürülebilir

Kilo hatta gram ile domates tohumu 
alan Türkiye, büyük emek ve maliyetler-
le ürettiği domatesi TIR'larla ihraç ediyor. 
Rusya’ya 50 ton domates, sebze ve meyve 
satmak için birçok alanda tavizler vermek 

zorunda kalınıyor. Bazense sınırdan ilaç 
kalıntısı yüksek diye geri gönderiliyor. Oysa 
sebze ve meyve tohumunu üreten İsrail, 
Hollanda gibi ülkeler domatesten çok daha 
fazla para kazanıyorlar. Türkiye’nin diğer bir 
sorunu ise tarım ile hayvancılık sektöründe 
yaşanan kopukluk. 

Tarım ve hayvancılık sektörleri birbirine 
yüzde 100 bağlı sektörler. Hayvancılıkta da, 
yem hammaddesi ithalatı karşılığında da 
çok yüksek miktarda döviz ödüyoruz. Yem 
bitkileri üretimi desteklenerek, üretimi artı-
rıp, maliyetler aşağı çekilebilir. Bu şekilde et 
ve süt fiyatında istikrar sağlanabilir, böylece 
tüketici de korunmuş olur. Fiyat arttıkça et 
veya canlı hayvan ithal etmenin çözüm ol-
madığı, son yıllardaki uygulamalarda açıkça 
görüldü. Bu dönemde et fiyatını düşür-
mek için bir yılda 4 milyon baş hayvan ithal 
edilip, 4 milyar dolar döviz ödendi. Ama 
bakıldığında et fiyatları yükselmeye de-
vam ediyor. Çünkü girdi maliyetleri artınca 
doğal olarak üretim maliyetleri de artmaya 
devam ediyor.

Bilim ve teknoloji, tarım yapılan
en uç noktalara kadar ulaştırmalı

Türkiye gibi tarım potansiyeli çok yük-
sek olan, birkaç tropik bitki dışında her ürü-
nün yetiştiği iklime ve toprağa sahip bir 
ülkenin ihracatını çok daha fazla artırması, 
ithalatını ise düşürmesi beklenir. Doğru 

politikalarla bu sağlanabilir. Hollanda, Al-
manya, Fransa, İtalya ve İspanya tarımsal 
hâsılada Türkiye'nin gerisinde görünüyor. 
Ama beş ülkenin de tarımdan elde ettiği 
katma değer ve ihracat geliri, Türkiye'den 
çok daha fazla. Türkiye ile bu ülkelerin tarı-
mını kıyaslandığında bilim ve teknolojinin 
önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Ancak 
hemen belirtelim ki, uzun vadeli tarım 
politikaları da bu gelişmişlikte önemli. Bu 
açıdan incelendiğinde Türkiye’nin, gerçek 
anlamda tarımsal gücünü kullanabilmesi 
için kalıcı ve Türk çiftçisini destekleyici ar-
gümanlara ihtiyaç var. 

Popülist politikalarla yapılmak istenen 
destekler, ne yazık ki kaynak israfından 
öteye gitmiyor. Zaten kıt olan kaynakların 
bu şekilde heba edilmesi de Türkiye için 
önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. 
Türk tarımı, zaman geçirmeden bilim ve 
teknolojiyi, tarım yapılan en uç noktalara 
kadar ulaştırmalıdır. Sadece teknik ekipman 
sayısını artırarak bir yere ulaşmak mümkün 
değil. Tarım, bugün sadece teknik ekip-
manla değil verimlilik ve kaliteyle ölçülü-
yor. Özetle, Türkiye, tarımsal potansiyeli-
nin yüksekliğine rağmen bunu yeterince 
değerlendiremiyor. Üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi, desteklerin doğru ve amacına 
uygun kullanılması, orta ve uzun vadeli 
istikrarlı politikalarla tarımda çok büyük 
hedeflere ulaşılabilir.
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TOBB İkili Odalar

İş yaptığınız ülkede
  İşinizi büyütmek mi istiyorsunuz?

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

  Sorununuz mu var?

Veya yurt dışına açılmak mı istiyorsunuz?
TOBB İkili Odalar Platformunu Takip Edin
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İKİLİ ODALAR

Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Al-
manya Enerji Çalışma Grubu toplan-

tıları kapsamında, TOBB ve Alman-Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) iş birliğinde 
TOBB İkiz Kuleler ’de bir çalışma yeme-

ği gerçekleştirildi.  TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Zeki Kıvanç’ın başkanlığında ger-
çekleşen toplantıya, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Öz-
türk Selvitop, Almanya Federal Ekonomi 

ve İklim Koruma Bakanlığı Müdürü Dr. 
Philipp Behrens, Müdür Vekili Beatrix Mas-
sig, Almanya Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri 
Florian Burkhardt ve AHK Türkiye Genel 
Sekreteri Dr. Thilo Pahl ile çok sayıda Türk 
ve Alman firma ve kurum temsilcisi iştirak 
etti.  oplantıda Türkiye ve Almanya’daki 
enerji fırsatları, mevcut durum ve işbirlik-
leri ele alındı.

Türkiye ve Ukrayna’dan yerel Odaların iş birliğini artırmak için 
bir araya getirildiği etkinlik, İstanbul’da hibrit formatta gerçek-

leştirildi.  TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran’ın 
ev sahipliği yaptığı toplantıya, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Gennadiy Chyzhykov ve Ukrayna’dan 8 yerel Oda temsilcisi 
katıldı. Toplantıda, Türk Ukrayna İşadamları Derneği Başkanı Burak 
Pehlivan da katılımcılara görüşlerini aktardı. Toplantının sonunda 
bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu, TOBB ile Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası (UCCI) 
tarafından 2019 yılında kuruldu. Oda'nın Türkiye tarafı Başkan ve 
üyeleri TOBB, Ukrayna tarafı da UCCI tarafından belirleniyor. Yıllık 
ekonomi zirveleri, ortak yönetim kurulu toplantıları, iş forumları, 
iş görüşmeleri ve Türkiye-Ukrayna iş ilişkilerini geliştirmeye dönük 
çalışmalar, Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun ana 
çalışma alanlarını teşkil ediyor.

Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Türk Tarafı 
Eş Başkanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Pakistan Tarafı Eş Başkanı 

Amjad Rafi ile D-8 Yatırım Forumu marjında İstanbul’da bir araya 
geldi.  Gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu çalışmaları ve önümüzdeki dönem takvimi ele 
alındı. Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu, TOBB ile 
Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) tarafından 

2018 yılında kuruldu. Oda'nın 
Türkiye tarafı Başkan ve üye-
leri TOBB, Pakistan tarafı da 
FPCCI tarafından belirleniyor. 
Yıllık ekonomi zirveleri, ortak 
yönetim kurulu toplantıları, 
iş forumları, iş görüşmeleri ve 
Türkiye-Pakistan iş ilişkilerini 
geliştirmeye dönük çalışma-
lar, Türkiye-Pakistan Ticaret 
ve Sanayi Odası Forumu’nun 
ana çalışma alanlarını teşkil 
ediyor.

Türkiye ve Ukrayna
Odaları iş birliğine gidiyor

Türkiye-Pakistan TSO Türkiye-Pakistan TSO 
Forumu Eş Başkanları, Forumu Eş Başkanları, 
çalışmaları ele aldıçalışmaları ele aldı

Türkiye ve Almanya’daki enerji
ve iş birliği olanakları görüşüldü
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TOBB ile Moğolistan Ulusal Ticaret ve 
Sanayi Odası (MNCCI) tarafından ku-

rulmuş olan Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu kapsamında, Moğolistan 
Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
başkanlığındaki heyetin Türkiye’yi ziya-
reti vesilesiyle TOBB İstanbul Hizmet Bi-
nası'nda Türkiye-Moğolistan İş Forumu 
gerçekleştirildi.  Toplantıya TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Türk-Moğol 
Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Türk Ta-
rafı Eş Başkanı Ersin Kaşka, Moğolistan 
Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Amartuvshin Otgondavaa, Moğolistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Munkhbayar Gombo-
suren, Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası 
Forumu Moğol Tarafı Eş Başkanı Boldkhet 
Sereeter iştirak etti. Gerçekleşen açılış 
konuşmalarının ardından, Türkiye’deki 
ve Moğolistan’daki yatırım fırsatlarına, iki 
ülke arasındaki ticari ve ekonomik du-
ruma ilişkin ve lojistik ile ulaştırma ko-
nularına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. 
Türk ve Moğol firmaların katıldığı Forum 
sonunda firmalar arası ikili görüşmeler 
gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, Moğolistan Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Amartuvshin 
Otgondavaa, Moğolistan Ankara Bü-
yükelçisi Gombosuren Munkhbayar, 
Türkiye-Moğolistan Ticaret ve Sanayi 
Odası Forumu Eş Başkanı Boldkhet 
Sereeter ile İstanbul’da bir araya 
geldi. Görüşmede, Türkiye ile Mo-
ğolistan arasındaki iktisadi ve ticari 
ilişkiler ele alındı. Türk-Moğol Ticaret 
ve Sanayi Odası Forumu, TOBB ile 
Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi 
Odası (MNCCI) tarafından 2018 yı-
lında kuruldu. Oda'nın Türkiye tarafı 
Başkan ve üyeleri TOBB, Moğolistan 
tarafı da MNCCI tarafından belirleni-
yor. Yıllık ekonomi zirveleri, ortak yö-
netim kurulu toplantıları, iş forumları, 
iş görüşmeleri ve Türkiye-Moğolistan 
iş ilişkilerini geliştirmeye dönük çalış-
malar, Türkiye-Moğolistan Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu’nun ana çalış-
ma alanlarını teşkil ediyor.

Türkiye-Moğolistan İş Forumu’na 
Yönetim Kurulu Üyesi Günay katıldı

Hisarcıklıoğlu, Moğolistan heyeti ile istişarede bulunduHisarcıklıoğlu, Moğolistan heyeti ile istişarede bulundu
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Gelişmekte olan ekonomiler 
kaderciliği mi seçecek, 
yoksa teknolojide 
atılım mı yapacak?

TERS KUR SAVAŞLARI BAŞLARKEN… 

Enflasyon gerçeğinin küresel ölçekteki etkisini bir süre daha Enflasyon gerçeğinin küresel ölçekteki etkisini bir süre daha 
devam ettireceği dikkate alındığında rekabetçi döviz kuru devam ettireceği dikkate alındığında rekabetçi döviz kuru 
değerleme olasılığı artık hayatımıza girdi. Döviz piyasasında değerleme olasılığı artık hayatımıza girdi. Döviz piyasasında 
dibe doğru bir yarış yerine, zirveye doğru bir kapışma dibe doğru bir yarış yerine, zirveye doğru bir kapışma 
söz konusu. Bu kapışmaya literatürde ‘ters kur savaşları’ söz konusu. Bu kapışmaya literatürde ‘ters kur savaşları’ 
deniliyor. Bu durumdan ise en çok yoksul ülkeler zarar deniliyor. Bu durumdan ise en çok yoksul ülkeler zarar 
görecek. İşte bu noktada, geri kalmış ya da gelişmekte olan görecek. İşte bu noktada, geri kalmış ya da gelişmekte olan 
ekonomiler, zihniyet değişimine hiç olmadığı kadar ihtiyaç ekonomiler, zihniyet değişimine hiç olmadığı kadar ihtiyaç 
duyuyor.  Zihniyet değişimini hızlandırmak adına şu soruyu duyuyor.  Zihniyet değişimini hızlandırmak adına şu soruyu 
hatırlatmakta yarar var; “Ters kur savaşları başlarken yoksul hatırlatmakta yarar var; “Ters kur savaşları başlarken yoksul 
ve yoksullaşan ülkeler kaderine razı mı gelecek? Yoksa ve yoksullaşan ülkeler kaderine razı mı gelecek? Yoksa 
yüksek teknolojiye dayalı üretim anlayışıyla söz konusu kısır yüksek teknolojiye dayalı üretim anlayışıyla söz konusu kısır 
döngüyü kırmak mümkün mü? Çünkü dalgalı para birimleri döngüyü kırmak mümkün mü? Çünkü dalgalı para birimleri 
her ülkenin kendi koşullarına göre hamle yapmasının önünü her ülkenin kendi koşullarına göre hamle yapmasının önünü 
açıyor. Şu an dünyada bunu en iyi ABD ve Japonya yaptığına açıyor. Şu an dünyada bunu en iyi ABD ve Japonya yaptığına 
göre, çıkışı spekülatif hareketlerden ziyade katma değerli göre, çıkışı spekülatif hareketlerden ziyade katma değerli 
üretimde aramak gelişmekte olan ekonomiler için tarihe not üretimde aramak gelişmekte olan ekonomiler için tarihe not 
düşmekle eşdeğer.düşmekle eşdeğer.
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A BD doları geçen yıl euro karşı-
sında yüzde 12 arttı ve 0.93 euro 
ile pariteye yaklaşıyor. Mevcut 
durumda petrol ve diğer emtia 

fiyatları dolar bazında yüksek görünüyor 
olabilir fakat euro bazında daha da yük-
sek bir görünüm söz konusu. Bu durumun 
AB’deki travmalarını yapılan anketlerde 
gelir endişesi yaşayanların oranının artma-
sında görüyoruz. Doların yükselmesi ve bir-
çok ülkede şu anda onlarca yılın en yüksek 
seviyesindeki enflasyon ile ülkelerin para 
birimlerinin döviz değerlerini güçlendir-
mek için rekabet ettiği ‘ters kur savaşlarını’ 
da başlatmış oldu. 

 ‘Döviz savaşları’ terimi, aslında, ulus-
lararası ekonomistlerin uzun süredir ‘re-
kabetçi devalüasyonlar’ veya 1970’lerin 
başında döviz kurları dalgalanmaya baş-
ladıktan sonra ‘rekabetçi amortismanlar’ 
olarak adlandırdıkları piyasa gelişmeleri-
nin renkli bir tanımıydı. Bu durumlarda 
ülkeler, ticaret ortaklarının, uluslararası 
ticarette haksız bir avantaj elde etmek 
için kendi para birimlerini kasıtlı olarak 
zayıflatma politikaları izlemesinden ra-
hatsız olurlar. Tüm ülkelerin ana makroe-
konomik hedefleri, GSYİH büyümesini ve 
istihdamı maksimize etmenin yanı sıra 
ticaret dengelerini iyileştirmeyi içerdi-
ğinde, rekabetçi değer kaybı ortaya çıka-
bilir. Bu genellikle dünya ekonomisindeki 
son 30 yılı tanımlıyor.

YAKIN TARİHE BAKARKEN
ABD HAMLELERİNİ HATIRLAMAK

Bir ters kur savaşı, rekabetçi bir değer-
lenmeyi içerir. Burada ülkeler, ticaret ortak-
larının enflasyonunu dizginlemek için para 
birimlerini kasten güçlendirmeye çalışır. 
Bu durum enflasyonun çoğu ülkede ciddi 
bir sorun olarak geri döndüğü 2021’de 
başlayan dönemi tanımlıyor. Her iki du-
rumda da tüm ülkelerin bu tür stratejiler 
izlemesi imkansız görünüyor. Çünkü hepsi 
aynı anda döviz kurlarını aynı yönde ha-
reket ettiremezler. Hem rekabetçi değer 
kaybı hem de rekabetçi değerlenme, ge-
nellikle döviz kuru istikrarını sağlamak 
için uluslararası iş birliği eksikliğinin kanıtı 
olarak algılanır ve bazen daha fazla poli-
tika koordinasyonunu teşvik etmek için 
Bretton Woods tipi yeni bir düzenleme 
çağrılarına yol açar.

Ters kur savaşlarını hatırlamak için is-

terseniz yakın tarihte şöyle bir gezintiye 
çıkalım. Piyasa ile meşgul olan broker ve iş 
insanlarından belki hatırlayan çıkabilir, 1988 
yılında ABD, çoğu zaman diğer ülkelerin 
para birimlerinin haksız yere değersizleşti-
rildiğini iddia etmekte gecikmedi. 1988’den 
beri Kongre, Hazine Bakanlığı’nın Ameri-
ka’nın başlıca ticaret ortaklarının para birim-
lerini manipüle edip etmediği konusunda 6 
aylık raporlar sunmasını şart koşuyor. Bura-
da asıl istenen Çin ve diğer Asya ülkelerinin 
para birimleriyle karşılaştırma yapmaktı. 
Ancak o dönemde İsviçre Frangı, diğer kri-
terlere göre kolayca en pahalı ana para 
birimi olduğu için o da “Olağan Şüpheliler” 
listesine girdi. 

Tarihi biraz daha yaklaştıracak olursak 
Şubat 2013’te ABD Hazinesi, G7 ülkelerinin 
para birimlerinin değer kaybetmesini ön-
lemek adına adım atmaktan kaçınacağı bir 
tür ‘Mikro Bretton Woods’ anlaşmasına ön-
cülük etti. 2013 anlaşması çok az bilinmekle 

beraber işe yaramıştı. G7 üyeleri son 10 yıl-
da döviz piyasasında kendi para birimlerini 
satmak için müdahalede bulunmadı. G7 
üyesi olmayan Çin ise döviz piyasasına mü-
dahale ediyor. Ancak 2014’ten beri bunu  
değer kaybını teşvik etmek için değil ya-
vaşlatmak için yapıyor. 

Döviz piyasasında dibe doğru bir 
yarış yerine, zirveye doğru bir 

kapışma söz konusu. Bu kapışmaya 
literatürde ‘ters kur savaşları’ 
deniliyor. Bu durumdan ise en 

çok yoksul ülkeler zarar görecek. 
İşte bu noktada, geri kalmış ya 
da gelişmekte olan ekonomiler, 

zihniyet değişimine hiç olmadığı 
kadar ihtiyaç duyuyor.
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‘ABD Doları’ ve ‘Japon Yen’ini açıkça deva-
lüe etmekle veya bu para birimlerini aşağı 
çekmek için döviz piyasasına müdahale 
etmekle değil, aşırı gevşek para politikaları 
benimsemekle suçladı. Brezilyalı muadilleri, 
ABD ve Japon politika yapıcılarının, faiz 
oranlarını sıfıra indirdiklerini ve ardından ül-
kelerinin para birimlerini kasıtlı olarak değer 
kaybetmek, net ihracatı artırmak ve işsizliği 
ticaret ortaklarına ihraç etmek amacıyla 
niceliksel genişlemeyi uygulamaya koyarak 
daha da ileri gittiklerini savundu.

2022’NİN İLK YARISINDA ABD  
BÜYÜMEYİ FRENLER OLDU 

Bugün gelinen noktada ise ABD ekono-
mi yönetimi, kur savaşları yüzünden değil, 
aldığı faiz kararlarıyla küresel büyümeyi 
yavaşlattığı için eleştiriliyor. Çünkü enflasyo-
nun gelişi bundan bir yıl önce belli iken CO-
VID-19 bahanesiyle vatandaşına sınırsız ve 
sorumsuz bir şekilde para dağıtan ABD’nin 

BREZİLYALI LİDERLER 
TERİMİ KULLANMIŞTI 

Ters kur savaşı ya da ilk haliyle döviz 
savaşı terimini ise 2010 yılında ABD, Japon-
ya ve diğer ülkelerin para politikalarını pro-
testo eden Brezilyalı liderler ilk defa ortaya 
atmıştı. Söz konusu tarihte Brezilyalı lider-
ler; ABD ve Japonya Merkez Bankalarının 

ekonomi yönetimi adeta bile isteye bugü-
ne hazırlık yapmıştı. Aksi bir durumu iddia 
edecekler için, ABD’nin son bir yılda ortaya 
koyduğu tutumun iktisada giriş dersi alacak 
bir üniversite öğrencisinin dahi yapmaya-
cağı savıyla ekarte edilebilir. 

Sonuç olarak 2022 yılının ilk yarısı için 
ABD yetkililerini hiç kimse, doları değerle-
mek için döviz müdahalesini kullanmakla 
suçlamıyor. Şikayet, daha ziyade, Fed’in 
mevcut faiz oranı artışlarının ABD’ye ser-
maye girişlerini çekmesi ve doları güç-
lendirmesi, uluslararası faiz oranlarını 
zorlaması ve böylece küresel büyümeyi 
olabileceğinin altında tutmasıyla ilgili.

 
REKABETÇİ DEVALÜASYON 
KORKULARI YERİNE 
REKABETÇİ TAKTİR 
EMSALİ ARAYALIM 

Büyük güçlerin para birimlerini altına 
ve dolayısıyla birbirlerine karşı devalüe 
ettiği 1930’lar başta olmak üzere, rekabetçi 
devalüasyon korkuları için bol miktarda 
tarihsel emsal var. Rekabetçi taktir için de 
bir emsal var mı? Açıkçası o da var. Ba-
zıları, 1980’lerin başında böyle bir örnek 
sağladığını iddia etti. Paul Volcker liderli-
ğindeki Fed, enflasyonla mücadele etmek 
için faiz oranlarını keskin bir şekilde yük-
selttiğinde, doların değer kazanmasının bu 
göreve yardımcı olacağını biliyordu. Ancak 
ABD ticaret ortaklarının para birimlerinin 
buna karşılık gelen değer kaybı, enflasyon 
oranlarını daha da kötüleştirdi ve ABD’nin 

Ters kur savaşı ya da ilk haliyle 
döviz savaşı terimini ise 2010 
yılında ABD, Japonya ve diğer 

ülkelerin para politikalarını 
protesto eden Brezilyalı liderler 

ilk defa ortaya atmıştı. Söz konusu 
tarihte Brezilyalı liderler; ABD 

ve Japonya Merkez Bankalarının 
‘ABD Doları’ ve ‘Japon Yeni’ni 

açıkça devalüe etmekle veya bu 
para birimlerini aşağı çekmek için 
döviz piyasasına müdahale etmekle 
değil, aşırı gevşek para politikaları 

benimsemekle suçladı.
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ticaret ortaklarını da faiz oranlarını da yük-
seltmeye zorladı.

Bugün, güçlenen bir doların en olası 
kurbanları diğer büyük zengin ülkeler değil, 
yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdir. 
Birçoğunun, COVID-19 salgınıyla mücadele 
için gereken mali harcamalarla daha da 
kötüleşen, dolar cinsinden önemli borçları 

var. Dolar değer kazandığında, yerel para 
birimi cinsinden borç ödeme maliyetleri 
artar. Yükselen küresel faiz oranları ve daha 
güçlü bir doların birleşimi, 1982 ve 1994’te 
Meksika’da olduğu gibi borç krizlerini te-
tikleyebilir.

Öte yandan, gelişmelere objektif bak-
mak için rekabetçi takdirin tüm korkularını 
da haklı sayamayız. Dolayısıyla uluslararası 
para birimi sisteminde bir reformdan söz 
etmek için de henüz erken denilebilir. Çoğu 
merkez bankasının aksine Japonya Merkez 
Bankası (BoJ), büyüme ve enflasyonu artır-
maya yönelik uzun kampanyasının devamı 
niteliğinde geçen yıl boyunca para politi-
kasını çok gevşek tuttu. Bu nedenle Fed, 
ABD fiyat artışlarını yavaşlatmak için faiz 
oranlarını yükseltirken, Japon oranları hala 
sıfırda veya altında. Tahmin edilebileceği 
gibi genişleyen faiz oranı farkı, yenin geçen 
yıl dolar karşısında Japon Yeni’nin yaklaşık 
yüzde 15 değer kaybetmesine neden oldu. 
Genel olarak bakıldığında ise dolar-yen 
döviz kurundaki bu büyük değişiklik ger-
çekten bir sorun değil. ABD enflasyonu üze-
rinde aşağı yönlü baskı uygularken Japonya 

tarağı ise fiyatlarını yükseltti. Her iki ülkenin 
de istediği buydu. Çünkü dalgalı para bi-
rimleri, her ülkenin kendi koşullarına uygun 
para politikası izlemesine izin veriyor.

Bugün, güçlenen bir doların 
en olası kurbanları diğer 

büyük zengin ülkeler değil, 
yükselen ve gelişmekte olan 
ekonomilerdir. Birçoğunun, 

COVID-19 salgınıyla mücadele 
için gereken mali harcamalarla 

daha da kötüleşen, dolar 
cinsinden önemli borçları 

var. Dolar değer kazandığında, 
yerel para birimi cinsinden borç 

ödeme maliyetleri artar. Yükselen 
küresel faiz oranları ve daha 

güçlü bir doların birleşimi, 1982 
ve 1994’te Meksika’da olduğu gibi 

borç krizlerini tetikleyebilir.

Dalgalı para birimleri her ülkenin 
kendi koşullarına göre hamle 

yapmasının önünü açıyor. Son 1 
yıldır ABD ve Japonya Merkez 
Bankaları buna ulaşmak için 
olmaz denilen birçok hatayı 

bile isteye yaptı. Şu an dünyada 
bunu en iyi ABD ve Japonya 

yaptığına göre, çıkışı spekülatif 
hareketlerden ziyade katma değerli 

üretimde aramak, gelişmekte 
olan ekonomiler için tarihe not 

düşmekle eşdeğer. 
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Bretton Woods Anlaşması, Temmuz 1944’te ABD’nin New 
Hampshire eyaletinin küçük bir beldesi olan Bretton Woo-
ds’da toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferan-
sı’nda imzalanan ‘Uluslararası Para Anlaşması’nın bir diğer 
adıdır. II. Dünya Savaşı sonrasında kambiyo kurlarının dünya 
ticaretini geliştirici bir sisteme göre saptanması için yeni yön-
temler aranmış ve bu çalışmalar sonucunda Bretton Woods 
Anlaşması ile uluslararası ödemelerde kullanılacak yeni bir 
sistem geliştirilmiştir. 

Doğu Bloku ülkeleri dışındaki 44 ülkeden, 730 delegenin 
katıldığı bu anlaşma ile katılan ülke paraları için sabit kur esası 
benimsenmiş ve anlaşmaya katılan her ülkenin parasının 
değerinin, dolar esas alınarak saptanması kabul edilmiştir. 
Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu anlaş-
ma, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ku-
rulmasına da karar verdi. Bu kurumlar, 1946’da, yeterli sayıda 
ülke anlaşmayı imzalayınca faaliyete geçti. Bretton Woods 
Anlaşması ile ortaya çıkan yeni uluslararası para sisteminin 
özellikleri ise şöyle:
• Anlaşmaya katılan ve parasını altına dönüştürülebilir yap-

mayı kabul eden her ülkenin parasının değeri dolara göre 
saptandı. Dolar altın ile dönüştürülebilirliğini koruyan tek 
ulusal para olarak kaldı. Anlaşma ile 1 ons altın = 35 dolar 
ya da 1 dolar 0.88867 gram altın olarak belirlendi ve ABD 
dış talep olduğunda doları bu paritesi üzerinden altına 
çevirmeyi kabul etti.

• Anlaşma, ancak çok özel ve düzeltilmesi olanaksız parasal 
dengesizliklerde herhangi bir ülkeye, parasının dolara kar-
şısındaki değerini değiştirme olanağı tanıdı. Bu tür düzelt-
meler için öngörülen devalüasyon ve revalüasyon (değerini 
yükseltmek) oranları en çok yüzde 10 şeklinde belirlendi. 
Ancak söz konusu ekonominin yapısından doğan dengesiz-
likler nedeni ile ayarlama ile yapılacak değişiklik yüzde 10’u 
aşacaksa, bu konudaki taktir hakkı IMF’e bırakıldı. 

BRETTON WOODS ANLAŞMASI HAKKINDA KISA BİR BİLGİ… 
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Bu çekişmenin adı, 
açık ve kapalı 
toplum çatışması  

KÜRESEL AÇMAZLAR DERİNLEŞİYOR
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Sizce, Rusya ve Ukrayna savaşı tam olarak neye hizmet ediyor? Bir tarafta Sizce, Rusya ve Ukrayna savaşı tam olarak neye hizmet ediyor? Bir tarafta 
küresel ticareti sekteye uğratan despot bir devlet (Rusya), diğer tarafta ise küresel ticareti sekteye uğratan despot bir devlet (Rusya), diğer tarafta ise 
Ukrayna halkına destek olmak isteyen tırnak içinde vurgulayacağımız ‘aydın Ukrayna halkına destek olmak isteyen tırnak içinde vurgulayacağımız ‘aydın 
Batı.’ Buraya Avrupa devletlerinin yanı sıra ABD’yi de eklemek gerekiyor. Batı.’ Buraya Avrupa devletlerinin yanı sıra ABD’yi de eklemek gerekiyor. 
Olayın tarafları belli olduğuna göre akıllara bazı soruları getirmekte fayda Olayın tarafları belli olduğuna göre akıllara bazı soruları getirmekte fayda 
var. Öncelikle dünyada net bir kutuplaşma var mı? Kutuplaşma var ise bu var. Öncelikle dünyada net bir kutuplaşma var mı? Kutuplaşma var ise bu 
kutuplaşmayı tetikleyen gelişme neydi? Evet dünyada net bir kutuplaşma kutuplaşmayı tetikleyen gelişme neydi? Evet dünyada net bir kutuplaşma 
var. Tıpkı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi açık toplum ve kapalı var. Tıpkı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi açık toplum ve kapalı 
toplumun çatışarak, ayrıştığı bir sürece daha tanıklık ediyoruz.  Bu umarsız toplumun çatışarak, ayrıştığı bir sürece daha tanıklık ediyoruz.  Bu umarsız 
tavrın ceremesini ise en çok da gelişmekte olan ekonomiler çekiyor.tavrın ceremesini ise en çok da gelişmekte olan ekonomiler çekiyor.
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Ö ncelikle açık toplum tarafın-
da ABD ve AB ülkeleri, kapalı 
toplum tarafında ise Çin ve 
Rusya’nın başı çektiğini söyle-

mek mümkün. ABD ve Çin ayrışmasını ise 
tetikleyen olayın fitilini ‘Yapay Zeka (YZ)’ 
teknolojilerinde alınan mesafe ateşledi di-
yebiliriz. COVID-19 sonrası dünyada hızlı 
bir şekilde süregelen dijitalleşme süreci, YZ 
yatırımlarını hiç olmadığı kadar hızlandırdı. 
İşte bu sürecin ardından ise taraflar kılıç-
larını çekip, jeopolitik söylemler eşliğinde 
belki de hiç istenmeyen kötü senaryoların 
zeminini hazırlama eğilimine girdi. 

BİDEN, PUTİN VE JİNPİNG’İN 
ORTAK NOKTALARINA BAKMAK

Konuya farklı bir ifadeyle açıklık getire-
cek olursak, şu detayı göz önünde bulundur-
malıyız. Madalyonun bir yüzünde jeopolitik 
kaygılar için dünyanın çözüm bekleyen ev-
rensel sorunları ötelenirken diğer yüzünde 
ise yüksek teknoloji çekişmesine, diploma-
sinin her türlü araç ve gereci ile karşılıklı 
cevaplar veriliyor. Öncelikle birkaç okumayı 
yaparak, belleklerimizi bir yoklayalım…

ABD (açık toplum) Başkanı Joe Biden’in 
başını çektiği ‘Beyaz Amerika’ için dünyanın 
geri kalanının bir öneminin olmadığını tarih 
kitaplarının binlerce sayfalık metinlerinde 
defalarca görmek mümkün. Bidenomi adı 
verilen bu düzende esas olan ABD’deki 
beyaz ırkın refahı. Bu öylesine acımasız bir 
mantık çelişkisi ki ülkedeki göçmenler ve 
farklı ırklar üzerinde dahi meşru gösterilen 
yaptırımları bu anlayışın yansıması şeklinde 
okuyabiliriz. Buradan ABD’nin Ukrayna’nın 
yanında yer aldığını hatırlatacak olan okur-
lara ise şu çıkarımı göstermekte fayda var. 
COVID-19 ile mücadelede aşı noktasında 
çaresiz kalan yoksul ülkelere aşı vermek 
yerine ABD’nin hiç ihtiyacı olmadığı halde 
milyonlarca doz aşıyı depoladığı Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından bile defalarca eleş-
tirilmişti. Buraya kadar ABD eleştirisi yaptık. 
Peki içinde bulunduğumuz çatışma orta-
mının diğer mimarları Çin (kapalı toplum) 
ve Rusya’nın (kapalı toplum) liderleri çok 
mu masum? Hem o kanada da bakalım…

BİR TARAFTA BİDENOMİ 
DİĞER TARAFTA PUTİNOMİ

Açıkçası Bidenomi benzeri anlayış Rus-
ya ve Çin’de de hasıl oluyor. İşte bu noktada 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin 

Devlet Başkanı Xi Jinping’in birden fazla 
ortak noktası var diyebiliriz. Bunlardan en 
fazla dikkat çekeni ise gözdağı vererek yö-
netme sanatı. Bu anlayış sayesinde hem 
Putin hem de Jinping akıllara durgunluk 
veren hatalar yapıyor. Ukrayna’da Putin 
demir yumruğunu indirmeye çalışırken 
Çin’de Jinping sürdürülemez sıfır COVID-19 
politikasıyla sınırları kapamaya kadar giden 
hamleler yapıyor. 

Şimdi 3 liderin de olayları ele alış bi-
çimine az çok anladığımıza göre birkaç 
çıkarımda bulunmakta yarar var. Öncelikle 
liderler; zaten hasta bir şekilde acilde bek-
leyen dünyanın ateşini daha da yükseltme-
ye devam ediyor. Bununla beraber kapalı 
toplumlarının derin kusurları karşısında 
açık toplumların üstünlüğünden de söz 

edilemez. Çünkü burada da uzlaşmaz çe-
lişkiler devreye girdiği için toplam sonucu 
sıfır olan, geriye acılar içinde kalmış bir coğ-
rafyadan söz edeceğiz ki bu coğrafyanın adı 
önce Ukrayna ardından da dünyanın geri 
kalan yoksul ülkeleri olacak. 

Rusya’nın savaşını yaptığı enerji itha-

Öncelikle liderler; zaten hasta bir 
şekilde acilde bekleyen dünyanın 

ateşini daha da yükseltmeye devam 
ediyor. Bununla beraber kapalı 
toplumlarının derin kusurları 
karşısında açık toplumların 

üstünlüğünden de söz edilemez.
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konuyla ilgilenen bireylerde bir pekiş-
tirme yapmak gerekiyor. Hatırlanacağı 
üzere son Davos toplantısından bu 
yana tarihin akışı çarpıcı biçimde değiş-
ti. Rusya, Ukrayna’yı işgal etti. Bu, Avru-
pa’yı özünden sarstı. Çünkü Avrupa Birliği 
(AB) bu tarz olumsuzlukları önlemek için 
kuruldu. Eninde sonunda olması gerek-
tiği gibi savaş dursa bile, durum asla eski 
haline dönmeyecek. Gerçekten de Rus 
işgali Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangı-
cı olabilir ve medeniyetimiz bundan sağ 
çıkamayabilir. Her ne kadar bu bir komplo 
teorisi gibi gözükse de son 2 yılda insanlık 
“Olmaz olmaz” dediği her türlü gelişme ile 
mücadele ediyor. 

UKRAYNA’NIN İŞGALİ ÖYLE  
BİRDENBİRE ORTAYA ÇIKMADI

Ukrayna’nın işgali birdenbire ortaya 
çıkmadı. Dünya, son yarım yılda veya daha 
uzun bir süredir, birbirine taban tabana 
zıt iki yönetim sistemi arasındaki bir mü-
cadeleye giderek daha fazla dahil oldu. 
Bu zıtlıkların adı açık toplum ve kapalı 
toplum. Farklılıkları olabildiğince basit bir 
şekilde tanımlayacak olursak: Açık bir top-
lumda devletin rolü, bireyin özgürlüğünü 
korumakken kapalı bir toplumda bireyin 
rolü devletin yöneticilerine hizmet etmek-
tir. Açık toplumlar 1980 sonrası 2001 yılına 
kadar dünyaya hakim olurken 11 Eylül 2001 
sonrasında ise dünyaya kapalı toplumlar ve 
baskıcı rejimler hakim olmaya başladı. Bu-
gün Çin ve Rusya, açık toplumlar için büyük 
bir tehdit olarak görülüyor. Bu değişimin 
neden gerçekleştiğine bakacak olursak di-
jital teknolojinin özellikle de yapay zekanın 
hızlı gelişimi çekişmenin önemli bileşenleri 
arasında sayılabilir. 

Sonuç olarak açık ve kapalı toplumla-
rın anlamsız çekişmeleri yüzünden tüm 
insanlığı ilgilendiren diğer konular, adeta 

latıyla finanse etmeye devam eden AB de 
kademeli yaptırımlarıyla işi bir yere vardıra-
mayacağını artık anlamalı. Savaşın ilk ayları-
na dönecek olursak ‘Aydın Batı’nın sarsılmaz 
lideri Almanya, savaşı gerekçe gösterip 
kömür santrallerini kapatma taahhüdünü 
ötelemişti. Bu ne demek peki? “İklim deği-
şikliği mi o da ne?” cümlesinin adeta vücut 
bulması demek. Dünya şu an bir yandan 
sera gazları bir yandan da savaşla kavrulu-
yor! İşte bu kadar umarsız oluyor dünyayı 
yöneten egemen güçler, iş kendi evrensel 
sorumluluklarını üstlenmeye geldiğinde. 

DAVOS SONRASI GELİŞMELER 
AVRUPA’YI ÖZÜNDEN SARSTI 

Buraya kadar yaptığımız çözümlemele-
rin kısa geçmişini de yeniden hatırlatarak, 

arabanın arka koltuğunda bırakılan 
önemsiz paket misali unutulmaya 

yüz tutu. Arka koltuktaki paketin için-
de ise yeni pandemiler. İklim değişikliği, 
nükleer savaştan kaçınma, küresel kurum-
ları koruma gibi önemli konu başlıkları var. 
İşte unutulan bu başlıklar yüzünden me-
deniyeti büyük bir tehlikenin beklediğini 
söylemek basit bir çıkarımdan daha fazlası 
değil. Peki YZ teknolojileri teoride tarafsız 
olmalı mı?  

DİŞLİ TEKNOLOJİLER DÖNEMİ 
Evet teoride, YZ teknolojileri politik 

olarak tarafsız olmalı. Fakat bugün içinde 
bulunduğumuz dünyada iyi ya da kötü 
için kullanılma potansiyeli taşıyan asimet-
rik bir etkiden söz ediyoruz. YZ, baskıcı 
rejimlere yardımcı olan ve açık toplumları 
tehlikeye atan kontrol araçları üretmede 
özellikle bir korku aracı olarak kullanılıyor. 
Çünkü  COVID-19, bu tür kontrol araçlarının 
meşrulaştırılmasına yardımcı oldu. Elbette 
ki yapay zeka teknolojilerinin pandemi 
ile mücadelede gerçekten faydalı olması 
bu sürecin kontrol edilemez bir şekilde 
önünü açtı. 

ÇİN VE ABD ARASINDAKİ 
ÇATIŞMAYI ZENGİNLEŞTİRDİ 

Öte yandan, YZ’nin hızlı gelişimi, Big 
Tech ve sosyal medya platformlarının 
yükselişi ile el ele gitti. Kısacası, bu hol-
dingler küresel ekonomiye hakim hale 
geldiler ve erişimleri tüm dünyaya yayıldı. 
Bu gelişmelerin geniş kapsamlı sonuçla-
rı oldu. Çin ile ABD arasındaki çatışmayı 
keskinleştirdi. Çin, teknoloji platformlarını 
ulusal şampiyonlara dönüştürdü. ABD, bu 
teknolojilerin bireysel özgürlük üzerindeki 
etkisinden endişe duyduğu için daha te-
reddütlü oldu. Bu farklı tutumlar, iki farklı 
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yönetişim sistemi arasındaki çatışmaya yeni 
bir ışık tuttu. Vatandaşlarını gözlemlemek 
ve kontrol etmek için tarihteki herhangi 
bir ülkeden daha agresif bir şekilde kişisel 
veriler toplayan Başkan Xi Jinping’in Çin’i bu 
gelişmelerden yararlanmalı. Ancak üzülerek 
söylemek gerekirse durum hiç sandığımız 
gibi değil. 

PUTİN VE Xİ’NİN PEKİN KIŞ 
OLİMPİYATLARI GÖRÜŞMESİ 

Önce son gelişmelere, özellikle de 4 
Şubat’ta Pekin Kış Olimpiyatları’nın açılış tö-
reninde Xi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin arasında yapılan görüşmeye döne-
lim. Aralarındaki iş birliğinin “sınırının ol-
madığını” açıklayan uzun bir açıklama yap-
tılar. Putin, Xi’yi Ukrayna’da bir “özel askeri 
operasyon” hakkında bilgilendirdi ancak 
Xi’ye aklında geniş çaplı bir işgal olduğunu 
söyleyip söylemediği belli değil. ABD’li ve 
İngiliz askeri uzmanlar, Çinli meslektaşla-
rına ne olduğunu kesinlikle anlattılar. Xi 
onayladı, ancak Putin’den Kış Oyunlarının 
sonuçlanmasını beklemesini istedi. Buna 
ilave Xi, Çin’de yeni yeni yayılmaya başlayan 
son derece bulaşıcı Omicron varyantının 
ortaya çıkmasına rağmen Olimpiyatları 
düzenlemeye karar verdi. Organizatörler, 
yarışmacılar için hava geçirmez bir balon 
oluşturmak için büyük çaba harcadı ve 
Olimpiyatlar sorunsuz bir şekilde sona erdi.

Ancak Omicron, ilk olarak Çin’in en 
büyük şehri ve ticaret merkezi olan Şan-
ghay’da topluluk içinde yer edindi. Şimdi 

ülkenin geri kalanınwyayılıyor. Yine de Xi, 
sakinleri evde kendi kendini karantinaya 
almalarına izin vermek yerine geçici ka-
rantina merkezlerine zorlayarak, Şanghay 
nüfusuna büyük sıkıntılar yaşatan sıfır CO-
VID politikasıyla bugüne kadar devam etti. 
Şanghay sakinleri açık bir isyanın eşiğine 
sürüklendi. Pandemiye elbette ki görünüş-
te mantıksız bir yaklaşım pek çok insanın 
kafasını karıştırıyor. Çünkü yeni varyant, 

eski aşılarla korunamayacak kadar kaotik bir 
etkiye sahip. Buradaki çelişki ise Çinli liderin 
sonbaharda yeniden seçime hazırlanması 
ve bu bilgiyi şimdilik sır gibi sakladığını 
zannetmesi. (Bu konuda Dünya Sağlık Ör-
gütü temsilcilerinin birden fazla makalesini 
merak edenler okuyabilir.) 

PUTİN’İN HAMLESİ GECİKTİ 
Bu arada Putin’in “özel askeri operasyo-

nu” plana göre gelişmedi. Ordusunun, Uk-
rayna’nın Rusça konuşan nüfusu tarafından 
kurtarıcılar olarak karşılanmasını bekliyor-
du. Fakat bunun yerine, Ukrayna beklen-
medik bir şekilde güçlü bir direniş gösterdi 
ve kötü donanımlı, kötü yönetilen ve kısa 
sürede morali bozulan işgalci Rus ordusuna 
ciddi hasar verdi. ABD ve AB, Ukrayna’nın 
desteğine katıldı ve silah temini işine girişti. 
Onların yardımıyla Ukrayna, Kiev savaşında 
çok daha büyük Rus ordusunu yenebildi. 
Durun şimdi daha yeni başlıyoruz. 

Putin yenilgiyi kabul edemedi ve plan-
larını buna göre değiştirdi. Grozni Kuşat-
ması’ndaki zulmü ve daha sonra Suriye’de 
yürüttüğü harekatın vahşeti ile tanınan 
General Vladimir Şamanov’u görevlendirdi 
ve Zafer Bayramı’nın kutlanacağı 9 Mayıs’a 
kadar bir miktar başarı elde etmesini em-
retti. Ancak gelin görün ki Shamanov, ça-
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balarını eskiden 400 bin nüfusa sahip olan 
liman kenti Mariupol üzerinde yoğunlaştır-
dı. Grozni’ye yaptığı gibi moloz haline getir-
di, ancak Ukraynalı savunucular uzun süre 
dayandı. Kiev’den aceleyle çekilme, Putin’in 
ordusunun şehrin kuzey banliyölerinde sivil 
nüfusa uyguladığı vahşeti ortaya çıkardı. 

AB’NİN GAZ BAĞIMLILIĞI 
VE MERKEL’İN MERKANTALİZMİ

Savaşın Avrupa üzerindeki etkisine ba-
kacak olursak Avrupa’nın Rus fosil yakıtla-
rına bağımlılığı, büyük ölçüde eski Alman 
Şansölyesi Angela Merkel’in izlediği mer-
kantilist politikalar nedeniyle aşırı düzey-
de. Gaz tedariki için Rusya ile özel anlaş-
malar yapan Merkel, Çin’i Almanya’nın en 
büyük ticaret ortağı haline getirdi. Alman-
ya, Avrupa’nın en iyi performans gösteren 
ekonomisi oldu, ancak şimdi ödenmesi 
gereken ağır bir bedel var. Almanya ekono-
misinin yeniden yönlendirilmesi gerekiyor 
fakat bu uzun zaman alacak. 

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ise 
Merkel’in politikaları ve hükümet tarzı ile 
süreklilik vaat ettiği için seçildi. Ancak olay-
ların gelişimi yüzünden Scholz, devamlılığı 
terk etmek zorunda kaldı. Bu da kolay olma-
dı çünkü kendi Sosyal Demokrat Partisi’nin 
kutsal geleneklerinden bazılarını kırmak 

zorunda kaldı. Bununla birlikte, AB’yi koru-
maya gelince, Scholz her zaman sonunda 
doğru olanı yapıyor gibi görünüyor. Nord 
Stream-2 gaz boru hattını askıya aldı, sa-
vunmaya 104.8 milyar dolar ayırdı ve uzun 
süredir devam eden bir tabuyu kırarak Uk-
rayna’ya silah sağladı. Ve Batılı demokrasi-
ler daha genel olarak Rusya’nın Ukrayna’yı 
işgaline benzer bir kararlılıkla yanıt verdi.

DESPOTİK AFETLERİN 
SONUÇLARINA BAKALIM  

Sonuç olarak dünya üzerindeki ege-
men güçler bir yandan YZ teknolojilerin-
den geri kalmamak için birbirlerinin konfor 
alanını dağıtmaya devam ederken diğer 
yandan da sansasyonel hatalara peşi sıra 
imza atıyor. Bu hatalar ciddin güç hırsından 
mı kaynaklanıyor yoksa dünya karşısındaki 
evrensel sorumluluklardan kaçmak için mi 
böyle yapılıyor? Buna da insanların vicdanı 
karar versin. İnsanlık tarihine bir not düşü-
lecek olsa açıkçası içinde bulunduğumuz 
şu kaotik dönemi ‘despotik afetler’ şeklinde 
nitelendirebiliriz. 

ABD ekonomisi umarsızca bastığı para-
lar yüzünden kendi vatandaşını hizmetler 
sektöründe dahi çalıştıramazken bir de 
enflasyon canavarıyla mücadeleye girişti. 
Bu durumun yansıması olarak da faiz artırı-
mıyla dünyanın geri kalanının ekonomisine 
dinamiti yerleştirdi. Çin ise devam eden 

karantinalar yüzünden ağır sonuçlarla karşı 
karşıya kaldı. Çünkü Çin ekonomisi Mart 
ayından beri serbest düşüş içinde. Nisan 
ayında, Çin genelinde karayolu taşımacılığı-
nı ölçen ülke çapındaki karayolu lojistik en-
deksi, bir yıl önceki seviyesinin yüzde 70’ine 
düştü. Sadece Şanghay için karayolu lojistik 
endeksi bir önceki yılın seviyesinin yüzde 
17’sine geriledi. Çin’de kamyonlarla taşınan 
toplam navlun hacminin yüzde 80’inden 
fazlası yerel ticari nakliyenin neredeyse 
çöküşüne işaret ediyor. Rusya’nın Putin’den 
kaynaklı takıntı boyutundaki savaşını da 
sürece dahil ettiğimizde dünya liderlerinin 
basiretsiz kararları küresel enflasyonu küre-
sel depresyona sürükleyebilir. Dolayısıyla 
dünyanın geri kalanı için YZ konusunda bir 
iş birliği konsensüsü oluşturulup, vicdanlı 
teknolojiler yönünde yani iyilik için tekno-
loji adımları atılmalı.

Yapay zekanın hızlı gelişimi, 
Big Tech ve sosyal medya 

platformlarının yükselişi ile el 
ele gitti. Bu gelişmelerin geniş 

kapsamlı negatif sonuçlarını Çin 
ve ABD arasında keskinleşen 
çatışmada görmek mümkün. 
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➠	Döküm Sanayi Meclisi maliyet 
artışlarını görüştü

➠	Türkiye Kimya Sanayi Meclisi, 
hammadde ve ara girdi teminindeki 
sorunları ele aldı

➠	Sermaye Piyasası Meclisi, Hazine 
ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat 
Zaman’ı ağırladı

➠	Konfeksiyon ve Hazır Giyim 
Sanayi Meclisi, Rusya ve Ukrayna 
pazarındaki son durumu 
değerlendirdi

➠	Yazılım Envanter Çalıştayı, Ankara’da 
gerçekleştirildi

➠	İklimlendirme Meclisi, verimlilik 
ve kalitenin artırılmasına dair 
hedeflerini masaya yatırdı

➠	Kreatif Endüstriler Meclisi, sektöre 
yönelik teşvikleri değerlendirdi

➠	Kreatif Endüstriler Meclisi, UNESCO 
Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurul 
Üyesi olarak seçildi

➠	Eğitim Meclisi, sorunlar ve çözümler 
için bir araya geldi

➠	Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi 
Meclisi, mevzuat gelişmeleri hakkında 
değerlendirmede bulundu

➠	Türkiye Doğal Gaz Meclisi, enerji 
fiyatlarındaki artışın sektöre 
yansımalarını görüştü

➠	LPG Meclisi, karavanlarda LPG 
önlemlerini değerlendirdi

➠	Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi, 
atıkların eleştirilmesi konusunu 
masaya yatırdı

➠	Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, 
Çevre Komisyonu’nun kısa dönem 
ajandasını görüştü

➠	Orman Ürünleri Meclisi, palet kiralama 
sisteminin kurulmasını müzakere etti

➠	Petrol ve Petrol Ürünleri Meclisi, 
akaryakıt fiyatlarındaki artış ve 
yarattığı etkiyi değerlendirdi

➠	Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi 
tedarik zincirindeki kırılmaları 
değerlendirdi

➠	Züccaciye Meclisi, sektörel dernek 
çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede 
bulundu

Sektör Meclisleri
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T oplantı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı S. Zeki 
Murzioğlu’nun katılımı ile Meclis Başkanı Uğur Kocaoğlu 
başkanlığında, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 

üst düzey temsilcilerinin katılımlarıyla video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirildi. S. Zeki Murzioğlu yaptığı açılış konuşmasında; son 
yapılan Meclis toplantısından bugüne kadar TOBB’un meclis adına 
yaptığı çalışmaları ve son toplantıda alınan karar gereği yapılan 
görüşme ve girişimleri Meclis Üyeleri ile paylaştı. Döküm kumu 
madenlerinin ruhsat sorunu, sektörel GTIP çalışmasının neticeleri, 
kullanılmış kalıp/model ithalatı sorunu, ana hammadde (PİK) üre-
timinin yerli olarak üretilmesi konularında TOBB tarafından yapılan 
girişimleri anlattı.

"TOBB, döküm kumu madenlerinin ruhsat 
sorunu için girişimlerde bulunuyor"

Döküm kumu madenlerinin ruhsat sorununun hala çözüleme-
yen sektör sorunları arasında olduğunu ifade eden TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı S. Zeki Murzioğlu, bu konuda Döküm 
Sanayi Meclisi ile birlikte aynı sorunu paylaşan Seramik ve Refrakter 
Sanayi Meclisi’nin ortak çalıştığını, TOBB’un da gerekli girişimlerde 
bulunarak süreci takip ettiğini belirtti. Meclis Başkanı Uğur Kocaoğ-
lu konuşmasında, Meclis tarafından ele alınan çalışma konularına 

ilişkin olarak son toplantıdan bu yana yapılanları Meclis Üyeleriyle 
paylaştı. Pandemi süreciyle birlikte Uzakdoğu yerine daha yakın 
coğrafyalardan ürün tedarik etme eğiliminin yanı sıra Avrupa’da bir-
çok dökümhanenin mali sıkıntılar sonucu faaliyetlerini durdurma ya 
da azaltma kararı almasının sektörün ihracatının ivmelenmesinde 
önemli bir rol oynadığını belirten Kocaoğlu, sektör yatırımlarının 
yaklaşık yüzde 50’lik kısmının kapasite artırımına yönelik olduğunu 
sözlerine ekledi.

 
"Döviz kurlarındaki dalgalanma, dökümhanelerin 
üretim maliyetlerini büyük ölçüde etkiliyor"

Döküm Sanayi Meclis Başkanı Uğur Kocaoğlu, sektörün ham-
maddede ithalatına bağımlı olması nedeniyle döviz kurlarındaki 
dalgalanmaların dökümhanelerin üretim maliyetlerini büyük 
ölçüde etkilediğini söyledi. Özellikle pik demir, alüminyum gibi 
ana hammaddelerle birlikte ferro alyajlar, diğer alaşımlar ve reçine 
gibi sarf malzemelerinin fiyatlarının döviz bazında hızla artması 
sonrasında şimdilerde görülmekte olan fiyat düşüşlerinin, yüksek 
fiyatlardan yapılmış olan anlaşmalar ve tutulan stoklar sebebiyle 
dökümhanelere ek mali yükler getirmeye devam ettiğini aktardı. 
Metal dökümhanelerinin hammadde ve personel giderlerinden 
sonra üçüncü sıradaki enerji maliyetlerinin döviz bazında dahi son 
bir yılda ikiye katlandığına işaret eden Kocaoğlu, 2022 yılının geri 
kalanında lojistik sektöründe yaşanan sorunlar, enerji maliyetlerin-
deki yükseliş ile fiyat istikrarsızlığı ve tedarik noktasında yaşanan 
dönemsel sıkıntıların metal döküm sektörünün önündeki önemli 
sorunlar olarak yer almaya devam edeceğini vurguladı. 

Döküm Sanayi 
Meclisi maliyet 
artışlarını görüştü
TOBB Türkiye Döküm Sanayi Meclisi; 
“Döküm Sektörünün ve Maliyet Artışlarının 
Değerlendirilmesi” ile “Sektör Raporu 
Hazırlanması” sorunlarını görüşmek ve “Döküm 
Meclisi Sektör Raporu” hazırlık çalışmalarını 
değerlendirmek için bir araya geldi.
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Türkiye Kimya 
Sanayi Meclisi, 
hammadde 
ve ara girdi 
teminindeki 
sorunları ele aldı

TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ay-

han Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Timur 
Erk’in başkanlığında bir araya geldi.  TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan 
Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Timur Erk’in 
açılış konuşmalarının ardından, Meclis Üye-
leri ile sektörün güncel durumuna dair de-
ğerlendirmelerde bulunuldu. Hammadde 
ve ara girdi teminindeki sıkıntıların detay-
larıyla ele alındığı toplantıda tedarik zinci-
rinde yaşanan sorunlar üzerinde duruldu. 
Global olarak kimya sektöründe yaşanan 
durgunluğun, ülkemiz kimya sektörü ih-
racat rakamlarında düşüşe sebep olduğu 
belirtildi.

Meclis Üyeleri; ithalata dayalı ihracat 
yapmak zorunda olan bir sektör olduk-
larını, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntı-
ların önümüzdeki günlerde daha büyük 

sorunlara yol açabileceğini ve önlem 
amaçlı sektör özelinde bazı istisnalar ya-
pılmasına ihtiyaç duyduklarını dile getir-
di. Toplantıda kimya sanayi son durumu, 
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, 
İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) ve Avrupa 
Yeşil Mutabakat konuları detaylarıyla ele 
alındı. TOBB uhdesinde yeşil mutabakat 

konularında yapılan çalışmalar ve gerçek-
leştirilen temaslara yönelik bilgilendirme-
lerde bulunuldu. Toplantıya katılan Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
temsilcileri KKDİK konusunun sektör için 
öneminin farkında olduklarını belirterek, 
sektörün bu konuda yanında olduklarını 
ifade ettiler.

Türk Metal Döküm Sektörü
dünyada dokuzuncu, Avrupa’da
ikinci en büyük döküm üreticisi

Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı ve 
Paris İklim Anlaşmasının onaylanmasının 
da sera gazı emisyonlarının ve karbon ayak 
izinin azaltılması noktasında sanayicilere 
önemli sorumluluklar getirdiğini belirten 
Başkan Uğur Kocaoğlu; sektörün geleceği 
açısından metal dökümhanelerin, döküm 
alıcılarının ve dökümhane tedarikçilerinin 
ortak çözüm yolları geliştirmesinin önemli 
olduğunu vurguladı. Meclis Danışmanı 
Koray Hatipoğlu, “Döküm Sektörünün ve 
Maliyet Artışlarının Değerlendirilmesi” ile 
“Döküm Meclisi Sektör Raporu” hakkında 
meclisi bilgilendirici bir sunum yaptı. Türk 
Metal Döküm Sektörünün dünyada doku-
zuncu, Avrupa’da ikinci en büyük döküm 

üreticisi konumunun korunduğunu belir-
terek güncel Avrupa döküm istatistiklerini 
katılımcılarla paylaştı.

 
İspanya ve İtalya döküm sektörleriyle
ortak yürütülen sürdürülebilirlik te-
malı projenin detayları hakkında gö-
rüşüldü

Sektörün Avrupa ve Dünya Döküm-
cüler Birlikleri nezdinde yapmış olduğu 
faaliyetler ve Avrupa Birliği destekli ola-
rak İspanya ve İtalya döküm sektörleriyle 
ortak yürütülen sürdürülebilirlik temalı 
projenin detaylarıyla ilgili bilgilendirme 
yaptı. Meclis Danışmanı Koray Hatipoğlu 
ayrıca, sektör görünürlüğünün önemine 
vurgu yaparak son toplantıdan bu yana 
görsel, işitsel, yazılı ve dijital basında sek-
tör hakkında yayınlanan 26 adet haberin 

detaylarını paylaştı. Gerçekleşen ve yakla-
şan sektörel etkinlikler ve son dönemde 
sektörle ilişkili mevzuatlara yapılan katkılar 
konusunda bilgi verdi. Meclis Danışmanı, 
uzun süredir gündemde olan sektörel 
GTIP oluşturulması çalışmalarının Meclis 
bünyesinde kurulan Çalışma Grubunun 
faaliyetleri sonrasında Bakanlıklarla yürü-
tülen çalışmalarla birlikte olumlu olarak 
sonuçlandığını, yılbaşından bu yana sek-
törün ihracatının daha kolay takip edile-
bildiğini vurguladı. Gündemdeki diğer 
konularla birlikte sektörün ihracatını ciddi 
oranda etkileyecek AB Yeşil Mutabakatı ve 
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması 
ile Almanya’nın yılbaşında yürürlüğe ala-
cağı “Tedarik Zincirinde Şirketlerin Özen 
Yükümlülüğü Hakkında Kanun” kapsamın-
da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.
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TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Gi-
yim Sanayi Meclisi toplantısı, Meclis-

ten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Zeki Kıvanç ve Meclis Başkanı Şeref Fayat 
başkanlığında; sektörün güncel gelişmele-
rini değerlendirmek üzere gerçekleştirildi.  
Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Zeki Kıvanç; son Meclis toplantısın-
dan yana TOBB’un sektör adına yaptığı 
çalışmalarla ilgili bilgi vererek Avrupa Yeşil 
Mutabakatı konusunda sektörleri sürece 

hazırlamaya yönelik çalışmaların devam 
edeceğini ifade etti. Yönetim Kurulu Üyesi 
Zeki Kıvanç, Rusya ve Ukrayna pazarı ile 
yaşanan sıkıntının sektör açısından önemi-
nin farkında olduklarını belirterek, konuyu 
yakından takip ettiklerini ifade etti.

Türk hazır giyim sektöründeki gelişme-
lerin etraflıca değerlendirildiği bir sunum 
gerçekleştiren Meclis Danışmanı Can Fuat 
Gürlesel; son dönemdeki ihracat, ithalat, is-
tihdam ve üretim rakamları hakkında Meclis 

Üyelerini bilgilendirdi. Avrupa, ABD, Rusya 
ve Ukrayna pazarındaki son durum duru-
mun değerlendirildiği toplantıda; Meclis 
Üyeleri perakende yurtiçi pazardaki geliş-
meler ve beklentiler üzerinde istişarelerde 
bulundu. Tedarikte yaşanan sıkıntılar, üre-
tim ve işletme maliyetlerindeki artışlardan 
dolayı; üretim, yatırım, istihdam, finans-
man konularında zorlandıklarını belirten 
Meclis Üyeleri kamu nezdinde atılabilecek 
adımları değerlendirdi.

Konfeksiyon ve 
Hazır Giyim
Sanayi Meclisi, 
Rusya ve Ukrayna
pazarındaki 
son durumu 
değerlendirdi

Sermaye Piyasası Meclisi, 
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 
Murat Zaman’ı ağırladı

T OBB Türkiye Sermaye Piyasası Mec-
lisi Toplantısı, Hazine ve Maliye 
Bakan Yardımcısı Murat Zaman’ın 

katılımı ile Meclis Başkanı Sudi Aydemir 
başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet Bina-

sında gerçekleştirildi.  
Meclis Başkanı Sudi Aydemir, uzun 

zaman sonra Meclis Üyeleri ile yüz yüze 
toplanmaktan duyduğu memnuniyeti ifa-
de ederek sektörün sorunlarının çözümü 

noktasında takipçi olunacağını vurguladı. 
TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı 
A. Saygın Baban da Hazine ve Maliye Bakan 
Yardımcısı Murat Zaman’a teşrifleri için te-
şekkürlerini ileterek, TOBB olarak sektörün 
yanında olduklarını dile getirdi.

Borsa İstanbul ve Türkiye
Sermaye Piyasaları Birliği’nin
çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yar-
dımcısı Murat Zaman ise Meclis Üyeleri 
ile bir araya gelmekten duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek, sektörün içinden 
gelen biri olarak Türkiye Sermaye Piyasası 
Meclisinin yerinin farklı olduğunu belirtti. 
Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nan Zaman, sorunların çözümü noktasında 
her zaman iş birliğine açık olduklarını dile 
getirdi. Toplantıda ayrıca, Borsa İstanbul ve 
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği temsilcileri 
tarafından kurumların yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. 
Toplantıya davet edilen, Forseti Danışman-
lık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Tuncay Yıldıran tarafından Blok-Zincir ve 
Sermaye Piyasasında Uygulamaları hakkın-
da bir sunum gerçekleştirildi. 
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S anayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli 
Teknoloji Genel Müdürlüğü önder-
liğinde, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi 

koordinasyonunda, Yazılım envanter sis-
teminin kurulması maksadıyla düzenle-
nen Türkiye Yazılım Envanteri Projesi Veri 
Alt Yapısı Tasarım Ve Çözümleme Çalıştayı 
kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve 
özel sektörün katılımıyla Ankara’da gerçek-
leştirildi.  TOBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Cengiz Delibaş, Milli Teknoloji Genel Müdür 
Yardımcısı İrfan Keskin ve Türkiye Yazılım 
Meclisi Başkanı Ertan Barut’un açılış konuş-
maları ile başlayan çalıştayda; katılımcılar, 
yuvarlak masalarda yazılım envanterinin 
toplanması ve sistemin oluşturulması için 
istişarelerde bulundu. Yapılan açılış konuş-
malarında, yazılım sektörü envanterinin 
oluşturulmasına yönelik başlatılan Yazılım 
Envanter Projesinin; yazılım sektörünün 

kurumsallaşma sürecinin desteklenmesi, 
program ve proje oluşturma süreçlerinin 
veriye dayalı yürütülebilmesi, kamunun 
yazılım sektöründe politika ve strateji ge-
liştirmesine katkı sağlanması ve bu sayede 
sektörün teşvik mekanizmalarında daha 
etkin ve verimli bir şekilde faydalanmasını 
hedeflediği aktarıldı. 

Mesleki-ürün sınıflandırmaları
NACE kodu altında toplanacak
faaliyetler hakkında bilgi verildi

Yazılım Envanter Projesiyle yazılım 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların, 
çalışan iş gücünün ve yazılım ürünlerinin 
verileri kalıcı, sürdürülebilir ve güncelle-
nebilir olacak şekilde oluşturulacağı vur-
gulandı. Türkiye Yazılım Meclisi Danışmanı 
Ahmet Pekel ve Meclis Üyesi Aydın Kolat 
tarafından yapılan sunumla; ilki 24 Şubat 

2022 tarihinde gerçekleştirilen Envanter 
Projesi Çalıştayı sonucunda çıkan ve ra-
porlanan mesleki-ürün sınıflandırmaları ve 
sektöre ait NACE kodu altında toplanacak 
faaliyetler hakkında bilgi verildi. Pekel ve 
Kolat, bu çalıştayla birlikte toplanacak ve-
rilerin; nitelikleri, toplanma şekli, verilerin 
temin edileceği kurum ve kuruluşlar gibi 
önerilerin toplanmasının amaçlandığını 
aktardı. Çalıştay sonunda yuvarlak ma-
salara ait moderatörler masalarda karara 
varılan konuları aktarmak üzere sunum 
gerçekleştirdi. Oluşturulacak yazılım en-
vanter sisteminde hangi verilerin olması, 
hangi sıklıkta yenilenmesi, hangi kamu 
kurumlarının hangi konularda destek 
vermesi gerektiği gibi sonuçlar topladı. 
Meclis Başkanı Ertan Barut, çalıştayda çı-
kan sonuçların raporlanarak kamuoyuyla 
paylaşılacağı bilgisini verdi.

Yazılım Envanter Yazılım Envanter 
Çalıştayı, Ankara’da Çalıştayı, Ankara’da 
gerçekleştirildigerçekleştirildi

Türkiye Yazılım Envanteri Projesi Veri Alt Yapısı Tasarım Ve Çözümleme Çalıştayı kamu kurumları, 
sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Katılımcılar, yuvarlak 
masalarda yazılım envanterinin toplanması ve sistemin oluşturulması için istişarelerde bulundu. 
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Meclis çatısı altında faaliyet gös-
teren Türkiye İklimlendirme 
Strateji Belgesi Çalışma Grupları 

hakkında bilgi alan Meclis Üyeleri, sektörde 
yaşanan güncel gelişmeleri ve sorunları ele 
aldı. Meclis Üyelerine; Türkiye İklimlendirme 
Meclisi Heyetinin, 27 Nisanda Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ve Bakan 
Yardımcısı Petek Aşkar’a gerçekleştirdiği 
ziyaret hakkında bilgi verildi. MEB Bakan 
Yardımcılarına anlatılan İç Hava Kalitesi 
Çalışma Grubu faaliyetleri ve hazırlanan 
Politika Dokümanı konusunda bir sunum 
yapıldı. Toplantıda ayrıca, Avrupa Yeşil 
Mutabakatına ilişkin konular da gündeme 
alındı. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmayı 
gerçekleştirebilmesi için 2053 net sıfır kar-
bon emisyon hedefine yönelik Cumhurbaş-
kanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Dünya 
Bankası işbirliğiyle  düzenlenen ‘Türkiye'de 
Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Toparlanma 
Danışmanlık ve Kapasite Geliştirme İşbirliği 
Programı’ başlıklı proje ve içeriği hakkında 
bilgi verildi.

‘Avrupa Yeşil Mutabakatı-
SKDM’ eğitiminin içeriği
ve hedefleri anlatıldı

Sektör Meclisleri Müdür Vekili Ayşe Çe-
lebi Doğan tarafından, “Sınırda Karbon Dü-
zenleme Mekanizması (SKDM) Tüzük Tasla-
ğına İlişkin Son Gelişmeler ve AB Emisyon 

Ticaret Sistemi’nin Revizyonu’’ konu başlıklı 
bir bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, TOBB tara-
fından 9 Haziran 2022 tarihinde düzenle-
nen ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı- SKDM’ eği-
timi ile ilgili Sektör Meclisleri Uzmanı İrem 
Ahi tarafından eğitimin içeriği ve hedefleri 
anlatıldı. Toplantı gündemi kapsamında; 
İstanbul Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Çalışma Grubu faaliyetleri hakkında 
güncel durum verilirken, Teknik Şartname-
de gelinen son durum dile getirildi.

‘Kalite Webinarı’ hakkında
fikir alışverişi yapıldı

Isıtma ve Soğutma Dış Hava Sıcaklık 
Hesap Değerleri Çalışma Grubu toplantıları 
sonuçları ele alınırken, Seçkin Uzman Ko-
nuşmacı (distinguished lecturers) Grubuna 
ilişkin gelişmeler hakkında Meclis Danış-

manı Atilla Bıyıkoğlu tarafından bir sunum 
yapıldı. Son olarak; Trend Seminerleri ve 
Teknoloji Festivalleri Çalışma Grubu’nun 
planladığı faaliyetler verilirken, Verimlilik ve 
Kalite Çalışma Grubu tarafından düzenlen-
mesi planlanan “Kalite Webinarı” konusun-
da fikir alışverişi yapıldı. Meclis çatısı altın-
da yeni kurulan Dijital Dönüşüm Çalışma 
Grubunun üyeliklerinin arttırılması ve ele 
alınacak yeni konuların belirlenmesi karar-
laştırıldı. Toplantı sonunda, Meclis Başkanı 
Zeki Poyraz ve Meclis Üyesi Ertuğrul Şen 
tarafından; Meclis olarak yakından takip 
edilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar 
nezdinde girişimde bulunulan “Konutlarda 
Isı Yalıtım Kredi Paketi’’ konusundaki geliş-
meleri Üyelere aktarıldı.

İklimlendirme Meclisi, verimlilik ve İklimlendirme Meclisi, verimlilik ve 
kalitenin artırılmasına dair hedeflerini kalitenin artırılmasına dair hedeflerini 

masaya yatırdımasaya yatırdı
TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Üyeleri, Meclis Başkanı Zeki Poyraz’ın başkanlığında “İklimlendirme 
İstişare Toplantısı” kapsamında İstanbul’da toplandı.  Meclis Üyeleri, iklimlendirme sektöründe verimlilik 

ve kalitenin arttırılmasına dair hedeflerini masaya yatırdı.
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TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler 
Meclisi toplantısı, Ticaret Bakanlığı 
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel 

Müdürlüğünün katılımı ile gerçekleştirildi.  
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan; 
yaptığı açılış konuşmasında, Meclis’in ya-
ratıcı endüstrileri ilgilendiren gelişmeler-
de tüm kamu kurumları tarafından direkt 
danışılan ve görüşlerine önem verilen bir 
oluşum haline geldiğini belirterek, Meclis’in 
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 29. Dö-
nem Genel Kurul Üyesi olarak seçilmesinde 
emeği geçen Meclis Üyelerine teşekkürle-
rini sundu. 

Faaliyetler konuşuldu 
Meclis Başkanı A. Ata Kavame ve Mec-

lis Başkan Yardımcısı Nej Nejla Güvenç, 
Meclisin son dönem faaliyetleri hakkında 
paylaşımda bulundu. Toplantıda; Ticaret 
Bakanlığı Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı 
Endüstriler Dairesi Başkanı Duygu Çeçen 
Yaygır ve ilgili uzmanlar, 20 Nisan tarihin-
de Resmi Gazete’de yayımlanan “Hizmet 
İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması 
ve Desteklenmesi Hakkında Karar”’a ilişkin 

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 
28. Dönem Genel Kurulu Başkent 
Öğretmenevinde gerçekleştirildi.  
TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler 
Meclisi, UNESCO Türkiye Millî 
Komisyonu 29. Dönem Genel Kurul 
Üyesi olarak seçildi. UNESCO Türkiye 
Millî Komisyonu; kültürün korunması 
ve yaygınlaştırılması, bilgi ve 
bilimin desteklenmesi konularında 
çalışmalar yapmak amacıyla 1949 
yılında kurulmuştur ve en eski Millî 
Komisyonlardan biridir.

detaylı bir bilgilendirme yaptı. İlerleyen 
gündem maddesinde bakanlık bürokrat-
ları tarafından “Türkiye Bilişim Sektörünün 
Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin 

Yıldızları) Programı Hakkında Karar”a ilişkin 
bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantı, 
müzik yayın saatleri hakkındaki düzenleme-
lerin istişare edilmesi ile son buldu.

Kreatif Endüstriler Meclisi, sektöre Kreatif Endüstriler Meclisi, sektöre 
yönelik teşvikleri değerlendirdiyönelik teşvikleri değerlendirdi

Kreatif Endüstriler Meclisi, UNESCO 
Türkiye Millî Komisyonu Genel Kurul Üyesi 
olarak seçildi
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Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci 
başkanlığında, TOBB İstanbul 
Hizmet Binasında özel sektör 

ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda, Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci, 
toplantı gündeminde sektörün gelişimi 
için önemli konuların olduğunu belirtti. 
Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıya, 
Üyelerin katılımı için teşekkür ederek, en 
son yapılan toplantıdan bugüne yaşanan 
gelişmeler hakkında kısa bir bilgilendirme-
de bulundu. TOBB Türkiye Sektör Meclisleri 
Müdürü Ayşe Çelebi Doğan ise, sektör için 
önem arz eden konuların ve toplantıda alı-
nacak olan kararların hayata geçirilmesi için 
takibinin sağlanacağını önemle vurguladı.

Ulusal Staj Programı hakkında
bilgilendirmede bulundu

TEDMEM Koordinatörü Dr. Sabiha 
Sunar tarafından, “Eğitim Siyasetin Ezber-
lenmiş Denklemlerini Bozabilir” sunumu 
gerçekleştirildi. Sunar yaptığı sunumda, 
çalışmanın metodolojisini, çalışmanın ama-
cını, dünyada eğitim siyasetindeki eğilim-
leri ele alarak üyelerin sorularını yanıtladı. 
Toplantıya video konferans ile bağlanan, 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Bi-
rim Müdürü Prof. Dr. Duygu Kızıldağ, genç-
lere fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat 
esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve 
özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj ola-
naklarından faydalanmasını sağlamak adına 
başlatılan Ulusal Staj Programı hakkında 

bilgilendirmede bulunarak, 9 Mayıs tarihi 
itibariyle faaliyete geçen programa ilişkin 
özel sektör temsilcilerinin desteğinden 
memnuniyet duyulacağını belirtti.

 
"Isı geri kazanımlı mekanik
havalandırma sistem ve
üniteleri ulusal politika olmalı"

Okullarda iç ortam hava kalitesinin iyileş-
tirilmesinin öğrenciler üzerindeki etkisi hak-
kında video konferans yöntemiyle bir sunum 
gerçekleştiren TOBB Türkiye İklimlendirme 
Meclisi Danışmanı Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu, 
İklimlendirme Meclisinin bahse konuyla ilgili 
bir politika rehberi hazırladığını, okullarda 
çocukların fiziksel ve bilişsel sağlığını ve per-
formansını korumak, çocuklar aracılığıyla en-
feksiyonların topluma taşınmasını önlemek 
için sınıfların merkezi veya bağımsız, per-

formansı öngörülebilen ve ölçülebilen, sınıf 
içindeki ısıl ve akustik konforu etkilemeyecek, 
ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma sis-
tem ve üniteleri ile havalandırılmanın ulusal 
bir politika olarak benimsenmesi gerektiğini 
hassasiyetle vurguladı.

Milyon Kadına Mentor
Programı, sektör liderlerini
dijitalde buluşturmayı amaçlıyor

Milyon Kadına Mentor Program Lideri 
Sibel Esder ise, video konferans üzerinden 
yaptığı sunumunda; Milyon Kadına Mentor 
Programı hakkında bilgilendirmede bulun-
du.  Programın STEM (Fen Bilimleri  Teknoloji, 
Mühendislik ve Matematik) alanlarında oku-
yan, mezun  veya  çalışan genç kızları (15-25 
yaş) ve sektör liderlerini dijital bir platform 
üzerinden bir araya getirmeyi amaçlayan bir 
mentorluk programı olduğunu dile getirdi. 
Esder, ayrıca programın  ABD-Türkiye İş Kon-
seyinin liderliğinde, proje paydaşları TOBB ve 
TurkishWIN 'in işbirliğiyle STEMConnector’in 
global programı olarak Türkiye'de  8 Mart 
2021 yılında hayata geçirildiğini memnuni-
yetle belirtti. Toplantıda ayrıca, Meclis Üyeleri 
tarafından sektörün öncelikli sorunları ve 
çözümü için yapılabilecekler istişare edilerek 
fikir alışverişinde bulunuldu.

Eğitim Meclisi, sorunlar ve 
çözümler için bir araya geldi 
TOBB Türkiye Eğitim Meclisi toplantısı; TOBB Türkiye Sektör 
Meclisleri Müdürü Ayşe Çelebi Doğan’ın video konferans 
yöntemiyle katılımıyla gerçekleştirildi. 



103EKONOMİK FORUM 103EKONOMİK FORUM

Toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Cengiz Günay, Meclis Baş-
kanı Ahmet Pura, Türkiye İlaç ve 

Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler 
Dairesinden Eczacı Elmas Sarı, özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey 
temsilcileri katıldı. Meclisin çalışmalarını 
yakından takip ettiğini belirten TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Meclis 
Üyelerine gayretli ve aktif çalışmaları için 
teşekkürlerini iletti. Meclis Başkanı Ah-
met Pura ise sektör için önem arz eden 
öncelikli sorunların çözümü kapsamında 
kamu yetkililerinin desteğinin çok kıymetli 
olduğunu ifade etti. Meclis Üyesi Kozmetik 
ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği 
tarafından gerçekleştirilen bürokrasi ziya-
retleri hakkında bilgi verilen toplantıda, 
kamunun yapıcı yaklaşımlarından ötürü 
mutluluk duyulduğu ifade edildi.

EUDAMED kayıt işlemlerine ve
mali teminat konularına değinildi

Biyosidal ürünler mevzuat ve uygula-
maları hakkında değerlendirmede bulunun 
Meclis Üyeleri, Tip1 ve Tip19 ürünlerinde 
ruhsat yenileme duyurusunu ve ruhsat 
başvuruları devam eden ürünler için yaşa-
nan sorunları ele aldı. Meclis Başkanı Pura, 
ruhsat başvurularının hızlandırılmasının 
yarınlar adına önemli olacağını ifade etti. 
Sektörde önem taşıyan diğer bir konu olan 
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile Tıbbi Cihaz Satış, 
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hakkında 
değerlendirme bulunan Meclis Üyeleri; 
Tıbbi Cihaz Yönetmeliğindeki imalatçıların 
genel yükümlülüklerine, EUDAMED kayıt 
işlemlerine, mali teminat konularına deği-
nerek, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım 
Yönetmeliğindeki satış merkezi haricin sa-
tılabilecek ürünleri ele alarak önerilerini 
Kamu temsilcilerine iletti.

 
“Denetim sorunu, Piyasa
Gözetim ve Denetimi
etkinleştirilerek çözülecek”

Kozmetik ürün sektörü mevzuat geliş-
meleri hakkında değerlendirmede bulunan 
Üyeler, Kozmetik Ürünlere Dair Yönetmelik 
Taslağı, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kozmetik 
ürün başvurularını değerlendirdi. Sektörde 
son dönemde üzerinde hassasiyetle konu-
şulan; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilme-
si, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 
Hakkında değerlendirme yapılan toplantı-
da, Meclis Üyeleri tarafından Yönetmeliğin 

asıl sorumlu kişi ve firmalarca tanınırlığı-
nın artırılmasının önemine dikkat çekerek, 
sorumluluğun ilgili taraflarca alınmaması 
halinde; üretimleri durma noktasına ge-
tirebileceğini önemle dile getirdi. Meclis 
Başkanı Ahmet Pura; sektördeki denetim 
sorunun hep olduğunu ve bunun Piyasa 
Gözetim ve Denetiminin etkinleştirilmesiy-
le çözüleceğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından Piyasa 
Gözetim ve Denetimi Kurumu’nun kurula-
cağının 2021 Mart ayında ilan edildiğini ve 
TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri 
Sanayi Meclisinin buradaki olası Danışma 
Kurulunda temsiliyetinin önemine değindi.

 
“Kozmetik sektöründe de
taksit yasağı kaldırılmalı”

Sektördeki taksit yasağının devam etti-
ğini belirten Meclis Üyeleri, diğer sektörler-
de olduğu gibi kozmetik sektöründe de bu 
kısıtlamanın kaldırılması hususunda kamu 
nezdinde gerekli girişimlerde bulunmanın 
kıymetli olduğunu vurguladı. Sektör öze-
lindeki ürünler için ÖTV ve alım satımda 
ortaya çıkan KDV farklılıkları konularına 
da değinen sektör temsilcileri, sektöre yük 
getiren bahse konularda yapılacak düzen-
lemelerin önemli olduğunu belirtti. Bahse 
konu gündem maddeleriyle ilgili olarak söz 
alan TİTCK Kozmetik Ürünleri Dairesinden 
Eczacı Elmas Sarı ise, üyelerin sorularına ya-
nıt vererek, sorunların çözümü noktasında 
her zaman beraber çalışmaktan duyacakları 
memnuniyeti belirtti.

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri
Sanayi Meclisi, mevzuat gelişmeleri
hakkında değerlendirmede bulundu
TOBB Türkiye Kozmetik ve 
Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi 
Toplantısı, TOBB İstanbul Hizmet 
Binasında gerçekleştirildi. 
Meclis Başkanı Ahmet Pura, 
50 milyar TL’yi aşan iç pazar 
cirosu olan sektörün, 2.4 milyar 
dolar ihracat, 1.3 milyar dolar 
ithalat rakamına ulaştığını, dış 
ticaret açığına olumlu katkı 
sağladıklarını ifade etti.
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Türkiye Doğal Gaz Meclisi, enerji fiyatlarındaki artışınTürkiye Doğal Gaz Meclisi, enerji fiyatlarındaki artışın
sektöre yansımalarını görüştüsektöre yansımalarını görüştü

LPG Meclisi, 
karavanlarda
LPG önlemlerini 
değerlendirdi

TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi; TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sel-

çuk Öztürk’ün katılımıyla, Meclis Başkanı 
İbrahim Akbal’ın başkanlığında Meclis top-
lantısını gerçekleştirdi.  Selçuk Öztürk açılış 
konuşmasında; doğal gaz meclisi günde-
minin güncel ekonomik konjonktür, iç ve 
dış politikada yaşanan olaylar ve sektörel 
gelişmeler gereği hızla değiştiğine de-
ğindi. Öztürk, bu dinamik yapı içerisinde 
özverili ve verimli çalışmalarından dolayı 
Meclis Başkanı ve Üyelerine teşekkürlerini 
sundu. Meclis Başkanı İbrahim Akbal, Uk-
rayna’daki gelişmelerin ve yaşanan eko-
nomik ve siyasi gelişmeler neticesinde 
gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere 
yaşanan fiyat artışlarının sektöre etkilerine 
değindi. Akbal, AB’nin doğal gaz piyasala-

rında yaşanan gelişmelere ilişkin değer-
lendirmede bulundu.

Doğal gaz iletim sistemi
ve şebeke gelişim süreçleri
hakkında değerlendirme yapıldı

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkan Yar-
dımcısı Yaşar Arslan, son üç yılın ilk yarısında 
gerçekleşen doğal gaz tüketimine ilişkin 
değerlendirmede bulundu. 2022 yılının ilk 
altı ayında konutta doğal gaz tüketiminin 
yüzde 35’lik artış gösterdiğini vurgulayan 
Arslan; konutta tüketimin bu payını sürdür-
mesi halinde, yıl sonunda tüketimin yarısını 
oluşturacağını belirtti. Doğal gaz dağıtım 
şebekelerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, 
nüfusun büyük bir kısmına hizmet sağlar 
durumda olduğunu ifade etti. 

BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İş-
lemleri Bölge Müdürü Murat Önde, 2022 
yılının ilk 5 ayındaki tüketimlere ilişkin de-
ğerlendirmelerin ardından, doğal gaz iletim 
sistemi ve şebeke gelişim süreçleri hakkında 
sunum yaparak, ilk beş aylık dönemi değer-
lendirdi. Türkiye Doğal Gaz Meclisi Danışma-
nı Erdinç Özen; Yeşil mutabakat çerçevesin-
de AB’de elektrik ve doğal gaz sektörlerinin 
yeniden şekillenmesi konulu sunumunda, 
AB’nin doğal gaz ve elektrik piyasalarına 
yönelik çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede 
bulundu. TOBB Enerji Meclisi Danışmanı 
Kemal Uslu, elektrik piyasalarında gerçekleş-
meler ve elektrik üretim kaynaklarına ilişkin 
veriler üzerinden bilgilendirmeler yaparak, 
doğal gaz sektörünün bu çerçevedeki yerine 
ilişkin değerlendirmede bulundu.

TOBB Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazı (LPG) Meclis toplantısı; TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil ve 
Meclis Başkanı Gökhan Tezel başkan-
lığında İstanbul’da gerçekleştirildi.  
Meclis, ekonomik gelişmelerin sektöre 
yansımaları konusunda görüş alışveri-
şinde bulundu.

Toplantıda ayrıca, sözleşmesi ol-
mayan tüplü gaz bayileri ve mesafe 
tahdidinden dolayı oto gaz satamayan 
istasyonlar için düzenleme yapılması 
konu başlıkları ele alındı. 

Karavanlarda, günlük ihtiyaçların 
karşılanması için LPG kullanımına yö-
nelik alınması gereken önlemlerin de-

ğerlendirildiği toplantıda, Meclis Alt 
Komite gündemindeki konular istişare 
edildi.  
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Atık ve Geri 
Dönüşüm Sanayi
Meclisi, atıkların 
eleştirilmesi
konusunu 
masaya yatırdı

Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, Çevre Komisyonu’nun
kısa dönem ajandasını görüştü

TOBB Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sa-
nayi Meclisi toplantısı, TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç katılımıyla Meclis 
Başkanı Ali Kantur’un başkanlığında sektör 
temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da Birlik 
Merkezinde gerçekleştirildi.  TOBB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç yaptığı açılış 
konuşmasında; Meclisin kurulduğu gün-
den bu yana kamu kurumları nezdinde 
bilinirlik ve saygınlığının arttığını ifade etti. 
Kıvanç ayrıca, sektör sorunlarının TOBB 
çatısı altında tartışılmasının öneminden 
ve bahsedilen tüm sorunların takibinin 
yapıldığından bahsetti. 

Zeki Kıvanç, son dönemde basın ara-
cılığıyla yapılana yanlış haberlerden duy-
duğu rahatsızlığı dile getirerek, ithal edilen 
maddelerin çöp değil sektörün hammad-

desi olduğunun altını çizdi. Zeki Kıvanç ay-
rıca katma değerli ürüne dönüşen atıklara 
ulaşmanın son derece önem kazandığı 
süreçte, atıkların eleştirilmesinin ülkemiz 
endüstrilerinin geleceği ve dünyaya adap-
tasyonu açısından son derece kaygı verici 

olduğunu sözlerine ekledi. Meclis Başkanı 
Ali Kantur ise Meclisin son toplantısından 
bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler hakkın-
da bilgilendirmede bulundu. Toplantıda, 
sektörde yaşanan güncel gelişmeler Mec-
lis Üyeleri tarafından istişare edildi.

TOBB Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi 
toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan 

Ata Sadıkoğlu’nun katılımı ile Fatih Kemal Ebiçlioğlu 
başkanlığında gerçekleştirildi. Oğuzhan Ata Sadı-
koğlu, yaptığı açılış konuşmasında Meclis faaliyetleri 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda, Koç 
Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet 
Çimenoğlu güncel ekonomik durum hakkındaki 
değerlendirmelerini Meclis Üyeleri ile paylaştı. Daha 
sonra, Meclis bünyesinde faaliyetlerine devam etmek-
te olan Çevre Komisyonu’nun kısa dönem ajandası 
hakkında Komisyon Başkanı Emine Can tarafından 
bilgilendirme yapıldı. İlerleyen gündem maddesinde; 
Dijital Dönüşüm Komitesi Başkanı Mustafa Uğuz, AB 
Veri Yasası konusunda bilgilendirme sunumu yaptı. 
Toplantı, Arçelik Sektörel İlişkiler Koordinatörü Canan 
Ergün Tavukçu’nun 26’ncı Tüketici Konseyi toplantısı 
hakkında yaptığı bilgilendirme ile son buldu.
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SEKTÖRLER

Orman Ürünleri Meclisi,
palet kiralama sisteminin
kurulmasını müzakere etti

Petrol ve 
Petrol Ürünleri 
Meclisi, 
akaryakıt 
fiyatlarındaki 
artış ve 
yarattığı etkiyi 
değerlendirdi

TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi 
pandemi nedeniyle uzun bir süre ara 

verdiği yüz yüze toplantıların devamını; 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata 
Sadıkoğlu’nun katılımı ve Meclis Başkanı 
Haluk Yıldız başkanlığında İstanbul Hiz-
met Binasında gerçekleştirdi. Sektör adına 
önemli gündem maddelerinin bulunduğu 
toplantıya Meclis Üyelerinin tamamı katıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından dünyada ve 
ülkemizdeki sektörel gelişmelerin özetlen-
mesi ve sektörel beklentilerin ve projek-
siyonların vurgulanmasından sonra gün-
dem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 
Oldukça verimli ve interaktif bir ortamda 
gerçekleştirilen müzakerelerde sırasıyla; 
Orman Genel Müdürlüğü’nün orman ürü-
nü satış sisteminde yapılması planlanan 

değişiklikler, sert ağaç kereste ihracatı ya-
sağının kaldırılmasına ilişkin gelişmeler ve 
ahşap palet üretiminde TSE standartları ile 
palet kiralama sisteminin kurulmasına iliş-
kin görüşlerin alınması konularında detaylı 
müzakereler yürütülerek gündeme ilişkin 
kararlar alındı.

Orman yangınları ile mücadelede
kamu ve özel sektör ormancılık
kuruluşlarının iş birliği ele alındı

Özellikle orman ürünleri sektörünün 
ve bu sektörü hammadde tedariki yoluy-
la destekleyen Orman Genel Müdürlüğü 
çalışmalarının birbirine entegrasyonu ve 
birlikte çalışma sinerjisinin ön plana çıka-
rıldığı toplantıda; ayrıca ormanlarımızın 
korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlan-
ması açısından orman yangınları ile müca-
delede de kamu ve özel sektör ormancılık 
kuruluşlarının iş birliği, yardımlaşma ve 
koordinasyon mekanizmaları üzerinde du-
ruldu. Gündem maddelerine ilişkin olarak 
ön hazırlıklar, çalışmalar ve raporlamaların 
görevlendirilen komisyon tarafından ya-
pılarak bir sonraki toplantıda önemli ve 
uygulanabilir kararların alınması yönünde 
fikir birliğine varıldı. Son derece verimli 
müzakerelerin yürütüldüğü TOBB Türkiye 
Orman Ürünleri Meclis toplantısı üyelerin 
dilek ve temennileri sona erdi.

TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri 
Sanayi Meclisi, Meclis Başkanı Ahmet 

Erdem başkanlığında sektörün sorunları-
nı ele almak üzere TOBB İkiz Kuleler’de bir 
araya geldi.  Meclis Başkanı Ahmet Erdem’in 
açılış konuşmalarının ardından, Gelir İdaresi 
Başkanlığı temsilcilerince 531 Sıra Nolu VUK 

Genel Tebliği ve yeni nesil ödeme kaydedici 
cihazlarda güncel duruma ilişkin bilgi verildi. 
Meclis Üyeleri tarafından uygulamada karşı-
laşılması muhtemel sorunların dile getirildiği 
toplantıda, 19 Nisan tarihinde yayımlanan 
“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”in sektöre olan 

etkileri ele alındı. Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) temsilcileri tarafından, bi-
yoyakıtlar konusundaki son gelişmeler ve 
elektronik satışlara ilişkin düzenlemelere 
dair bilgi verilen toplantıda akaryakıt fiyatla-
rındaki artış ve son ekonomik gelişmelerin 
sektörde yarattığı etkiler değerlendirildi.
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Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi tedarik zincirindeki 
kırılmaları değerlendirdi

Züccaciye Meclisi, sektörel dernek çalışmalarıyla ilgili 
bilgilendirmede bulundu

TOBB Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi 
Meclis toplantısı; TOBB Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu’nun 
katılımı ile Meclis Başkanı Alper Kanca baş-
kanlığında gerçekleştirildi.  TOBB Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, 
sektöre yönelik değerlendirmede bulundu. 
Meclis Başkanı Alper Kanca da Sektör Mec-
lislerinin talepleri iletmede önemli bir yapı 
olduğunu ifade ederek, otomotiv rakamları 
sunumunu yaptı. AB tedarik zincirindeki 
kırılmalar ve Türkiye’nin üstlenebileceği 
görevler ve oluşacak fırsatlar konu başlığın-

da Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü 
Mehmet Ali Kılıçkaya ve İhracat Genel Mü-
dür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem söz aldı.

“16.1 milyar dolar ana sanayi,
16.5 milyar dolar yan sanayi
ile dünyanın en önemli üreticisiyiz” 

İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali 
Kılıçkaya, Meclis toplantılarına verdikleri 
önemden bahsederek toplantıda konuşu-
lan konuların takibini yapacaklarını belirtti. 
Kılıçkaya; otomotiv sektörünün dünyada 
2.7 triyon dolar ticaret hacmine sahip 80 

milyon kişinin çalıştığı büyük bir sektör 
olduğundan bahsetti. Kılıçkaya, ülkemizde 
de otomotiv sektörünün ihracat rakamları 
en yüksek sektör olduğunu vurgulayarak, 
16.1 milyar dolar ana sanayi ve 16.5 milyar 
dolar yan sanayi ile dünyanın önemli üreti-
cilerinden olunduğunu ifade etti.

TOGG ile birlikte 2023 yılından itibaren 
ülkemizin yeni bir oyuncu olarak sahneye 
çıkacağını, önemli bir ekosistem oluşaca-
ğını düşündüklerini belirten Kılıçkaya; sek-
törün trend konularının yeni nesil araçlar, 
otomotiv teknolojilerinin gelişimi, otonom 
sürüşler, araç içi bilgi eğlence sistemleri ve 
iletişim sistemlerinin gelişimi, ileri üretim 
teknolojilerinin entegrasyonu gibi konular 
olduğunu belirtti. Küresel tedarik zincir-
lerindeki kırılmaların temel nedenin saç 
fiyatları, ana metaller ve plastik fiyatların-
daki artışlar, magnezyum, çip ve konteyner 
sıkıntısı olduğunu ifade eden Kılıçkaya, ülke 
olarak krizin fırsata çevrilebileceğini katı-
lımcılarla paylaştı. Meclis Başkan Yardımcısı 
Sevgi Özçelik tarafından hammadde fiyat 
artışları hakkında sunum yapıldı. Meclis 
Üyelerinin görüşlerinin alınması ile toplantı 
sonlandırıldı.

TOBB Türkiye Züccaciye Meclisi top-
lantısı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Kopuz ve Meclis Başkanı 
Murat Kolbaşı başkanlığında, sektör tem-
silcilerinin katılımıyla İstanbul’da bir araya 
geldi.  Ali Kopuz yaptığı açılış konuşma-
sında; ekonomide yaşanan gelişmeler 
ve enerji maliyetlerinden dolayı sektörün 
zorluklarla karşı karşıya kaldığının farkın-
da olduklarını, gündemdeki konulara 
dair ilgili tüm Bakanlıklarla görüşmeler 
yapıldığını, sorunların iletildiğini ve bazı 
konularda hızlı ve olumlu sonuçlar alın-
dığının bilgisini verdi.

Toplantıya video konferans ile bağla-
nan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi Birim Müdürü Prof. Dr. Duygu Kı-

zıldağ, gençlere fırsat eşitliği çerçevesinde 
ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu ku-
rumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan 
staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak 
adına başlatılan Ulusal Staj Programı hakkın-
da bilgilendirme de bulunarak, 9 Mayıs 2022 

tarihi itibariyle faaliyete geçen programa 
ilişkin özel sektör temsilcilerinin desteğin-
den memnuniyet duyulacağını belirtti. Top-
lantıda ayrıca, Meclis çatısı altında yer alan 
sektörel derneklerin çalışmaları hakkında 
kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.



TOBB ETÜ

TOBB ETÜ Koleji: 
İçinde TOBB ETÜ’nün gücü var

Özgün ve yenilikçi modeli ile Türk yükseköğretim 
camiasında kendine kısa sürede saygın bir yer edinen 
TOBB ETÜ’nün, bu vizyonu üniversite öncesi eğitime de 
taşıma hedefiyle kurduğu TOBB ETÜ Koleji 2022-2023 
eğitim yılında ilk öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor. 
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T OBB ETÜ Koleji 2022 Eylül ayında 
öğrencilerine merhaba diyecek. 
TOBB Başkanı, TOBB ETÜ Müte-
velli Heyeti Başkanı ve TOBB ETÜ 

Koleji Kurucu Temsilcisi M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun sıklıkla ifade ettiği gibi “Geri dö-
nüşü garanti tek bir yatırım var, o da eğitim” 

anlayışıyla yola çıkarak, TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi tarafından "Labora-
tuvar Okul" statüsünde Ankara’da kurulan 
TOBB ETÜ Koleji; uluslararası standartlarda, 
nitelikli bir eğitim ortamı sağlamak ama-
cıyla yenilikçi ve dönüşümcü bir modeli 
hayata geçiriyor. TOBB ETÜ Koleji, alanında 

uzman ve deneyimli yönetici, öğretmen 
ve uzman kadrosu ile öğrencilerini, aile ile 
etkin bir iş birliği içinde yetiştirmeyi hedef-
lerken, onlara zengin bir öğrenme ortamı 
ve nitelikli öğrenme deneyimleri sunuyor.

Çok kültürlü bir eğitim ortamı, 
sınırların kalktığı bir okul ekosistemi

Uluslararası program hedefleri doğrultu-
sunda eğitimin, Türk ve yabancı öğretmenler 
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tarafından çift dilli olarak yürütüldüğü TOBB 
ETÜ Koleji’nde,  ana sınıfı ve ilkokul kademe-
sinde her sınıfın eş zamanlı Türk ve yabancı 
sınıf öğretmenleri bulunuyor. Okulda, tam 
zamanlı çift dilli yoğun İngilizce eğitiminin 
yanı sıra, 3. sınıftan itibaren sunulan ikinci 
yabancı dil eğitimi ile de öğrenciler her iki 
dilde ileri düzeyde beceri geliştirmiş, etkili 
iletişim kurabilen donanımlı bireyler olarak 
mezun oluyor. TOBB ETÜ Koleji’nin benimse-
diği çok kültürlü okul ortamı ile öğrencilerin 
dünya vatandaşı olarak yetişeceğini, tüm 
dünyada gereksinim duyulan bilgi, beceri 
ve donanıma sahip nitelikli birer birey olarak 
mezun olacaklarını belirten TOBB ETÜ Koleji 
Müdürü Zeynep Seda Şanlı, “Okulumuz, 

kurucu kurumlarından aldığı güç ve vizyon 
ile yenilikçi ve örnek eğitim uygulamalarının 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında önemli 
bir rol üstlenecektir” dedi. 

“Yaratıcı, girişimci ve lider
bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

Okulda yürütülen uluslararası stan-
dartlarda eğitimin bir çıktısı olarak; içinde 
yaşadığı çağa ayak uyduran, yüksek uyum 
becerisine sahip, kendisine ve dünyaya 
karşı sorumluluklarının bilincinde, kendi 
kültürünü bilen ve sahip çıkan, duyarlı, araş-
tıran, sorgulayan, problem çözme becerisi 
gelişmiş, yaratıcı, girişimci ve lider bireyler 
yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren 

Müdür Zeynep Seda Şanlı, öğrencilere titiz-
likle oluşturulmuş güçlü bir eğitim kadrosu 
ve yüksek standartta bir eğitimin yanı sıra 
spor, kültür ve sanatla iç içe bir sosyal ortam 
da sunduklarını ifade etti. İlk etapta ilkokul 
kademesinde kapılarını açacak olan TOBB 
ETÜ Koleji, 2022-2023 eğitim yılında ana 
sınıfı ve 1. sınıf seviyesinde sınırlı kontenjan 
dâhilinde, yüksek burs oranı ile öğrenci 
alımına devam ediyor. Kendi öğrencilerini 
temelden yetiştirme amacı ile önümüzdeki 
yıl itibarıyla yalnızca ana sınıfı düzeyinde 
öğrenci kabul ederek, temelden yetiştirdiği 
TOBB ETÜ Kolejliler ile ortaokul ve fen lisesi 
kademelerini de ilerleyen yıllarda eğitim 
camiasına kazandırmayı hedefliyor.
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TOBB ETÜ Bahar Şenliği ETÜ Fest’22, 26-27 Mayıs 
2022 tarihlerinde TOBB ETÜ çim amfide gerçekleşti. 
Katılımcılar çok sayıda etkinlik, oyun ve performans ile 
eğlenceli iki gün geçirdi. TOBB ETÜ Mezunlar Derneği 
ve TOBB ETÜ Öğrenci Konseyi iş birliğinde 26-27 Mayıs 
tarihlerinde gerçekleşen ETÜ Fest’22 çok sayıda etkinlik, 
gösteri, spor müsabakası ve performansa ev sahipliği 
yaptı. Şenlik alanında yer alan stantlarda ve çim amfide 
gün boyu dans, spor ve yarışmalar devam ederken 
TOBB ETÜ’lüler çimlerde güneşli havanın tadını çıkardı. 
DJ performanslarının yanı sıra sanatçıların ve müzik 
gruplarının da sahne aldığı şenlikte katılımcılar, 26 Mayıs’ta 
Sena Şener, 27 Mayıs’ta ise Can Bonomo konserleri ile 
keyifli anlar yaşadı.

Şenlik alanını ve stantları ziyaret eden TOBB ETÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Sarınay öğrenci ve mezunlarla sohbet etti. 
Prof. Dr. Sarınay ayrıca, şenlik kapsamında düzenlenen 
futbol ve voleybol turnuvalarının birincilerine sahnede 
kupalarını takdim etti.  Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Burak Aydın etkinlik sonunda yaptığı 
konuşmada TOBB ETÜ’ye, TOBB ETÜ Öğrenci Konseyine, 
dernek üyelerine ve etkinliğin gerçekleşmesinde emeği 
geçen tüm TOBB ETÜ’lülere teşekkür etti.

TOBB ETÜ’lüler yazı ETÜ Fest’22 ile karşıladı



Odalar ve Borsalar

◗	 Muğla’da babasının bayrağını taşıyan 63 kadının hikayesi

◗	 Adıyaman TSO’dan ‘Geleceğin Trendleri ve Metaverse’ semineri

◗	 Bafra OSB’ye iki büyük medikal yatırım yapıldı

◗	 Manavgat TSO’da tarımda ürün planlamasına dikkat çekildi

◗	 ETSO ve Trakya Üniversitesi fuarcılıkta güçlerini birleştirdi
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ODALAR VE BORSALAR

P rojede yer alan kadınların ve ai-
lelerinin yer aldığı gecenin onur 
konuğu iş insanı Arzuhan Doğan 

Yalçındağ oldu. TOBB KGK Muğla İl İcra Ko-
mitesi yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü projesin-
de başarıyla final yaptı. Yapılan başvurular 
sonucunda Muğla’da işini babasından dev-
ralan, baba mesleğini sürdüren 63 kadının 
hikayesi ‘Babalar ve Kızları’ Projesiyle bir ara-
ya geldi. Web sayfası ve kitap çalışması ile 
neticelendirilen projenin tanıtım programı 
9 Haziran’da Muğla KGK koordinatör odası 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev 
sahipliğinde  gerçekleştirildi. 

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derne-
ği'nin tarihindeki ilk kadın başkanı, Türkiye 
Kadın Girişimciler Derneği Kurucu Üyesi, 
Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi, iş 
insanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın onur 
konuğu olduğu programa Muğla Valisi Or-
han Tavlı, Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda 
Erol Gökcan, İl Emniyet Müdürü Süleyman 
Suvat Dilberoğlu, TOBB KGK Başkanı Nurten 
Öztürk, Başkan Yardımcısı Günseli Özen, 
Ege Bölge Başkanı Esen Türker başta olmak 
üzere Borsa/Oda Başkanları, proje sahibi 
Muğla Kadın Girişimciler Kurulu ve projede 
yer alan kadınlar ile aileleri katılım sağladı.

“Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Karnesi’nde 81 ilde birinci”

Projeye destek veren Muğla Borsa/Oda-
ları adına Muğla TSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Ercan, Meclis Başkanı H. Koray 
Özcan, Muğla TB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hurşit Öztürk, Fethiye TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Çıralı, Meclis Başkanı Mus-
tafa Büyükteke, Milas TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Reşit Özer, Meclis Başkanı Mustafa 
Yüksel, Marmaris TO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Nurgül Can-
dan, Bodrum TO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Serdar Kocadon ve Meclis Başkanı 
İlhan Ersan gecede hazır bulundu. Gecede 
konuşan, projenin çıkış noktası ve amacı 
hakkında bilgi veren KGK Muğla Başkanı 
Mehtap Şeniz Çahan, TOBB ile Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası öncülüğünde, TEPAV iş 
birliğinde bir karne hazırlandığını, bu kar-
nenin 81 ilde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Karnesi olduğunu dile getirdi. Bu 
karnede Muğla’nın 81 ilinin içerisinde birinci 
seçildiğini yani Muğla’nın en eşitlikçi il ilan 
edildiğini ifade etti. Bu sonucun, Muğla’nın 
ve dolayısıyla ülke ekonomisi için, toplu-
mun her alanında daha büyük mücadeleler 
vermek zorunda kalan kadın girişimcileri 

TOBB Muğla Kadın Girişimciler Kurulu, Muğla’da işini babasından 
devralan, baba mesleğini sürdüren 63 kadının hikayesinin yer 
aldığı ‘Babalar ve Kızları’ Projesi tanıtım gecesini gerçekleştirdi.

oldukça onurlandırdığını belirtti. Bunu ön 
plana çıkartmak, bu başarıyı taçlandırmak 
için ne yapabiliriz diye düşündüklerinde 
örnek teşkil etmek adına evlatlarına eşit hak 
sunan-sunmayan, hakkını savunan-savuna-
mayan, istediğini hak ettiğini alan-alamayan 
herkese örnek olması adına,  kadınları öte-
kileştiren herkese inat, kadınların varlığını 
gözler önüne seren bir çalışma için kolları 
sıvadıklarını anlattı. 

Başkan Çahan bu doğrultuda yapılan 
başvurular sonucunda, Muğla’da evlat ayrı-
mı yapmadan kızını işine dahil eden, onlara 
güvenip onları yetiştiren babaları ve onla-
rın bayrağını büyük bir onurla ve başarıy-
la üstlenen kızlarını tespit ettiklerini ve 63 
baba-kız hikayelerini derlediklerini aktardı. 
Röportajlar yapıp, hikayelerini öğrenerek, bu 
hikayeleri tüm baba kızlara örnek olması için 
bir kitap ve video film olarak hazırladıklarını 
ifade etti. Kitabın, bu kurulun prestij projesi 
olarak yerini alacağını söyleyen Çahan, web 
sayfası üzerinden her hafta iki kadının hi-
kayesini paylaşacaklarını kaydetti. Bu süreç 
içerisinde duygudan duyguya sürüklendik-
lerini, bu duyguyu herkesin hissetmesini 
istediklerini ve ülkemizin tüm insanlarına 
örnek olmasını umduklarını dile getirdi. Ça-
han, “Bu vesileyle, projede yer alan 63 kadın-
dan biri olmanın gururu ve mutluluğuyla, 
bana inanan ve güvenen rahmetli babama, 
kıymetli aileme bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum” diye konuştu.

Muğla’da babasının bayrağını
taşıyan 63 kadının hikayesi
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“Böylesi değerli eserler
tarihe not düşecektir”

Muğla KGK Başkanının ardından konuş-
ma yapan MTSO yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Ercan, “Bu heyecanın bir benzerini 
2015 yılında, Muğla’ya hizmet etmiş kadın-
larımızın yer verildiği ‘100 yılda 100 kadın’ 
projemizde de yaşamıştık. Aynı duygularla, 
aynı heyecanla, bu kez baba mesleğinin 
bayrağını taşımayı sürdüren, ticari hayat-
ta var olan kadınlarımızın varlığını gözler 
önüne sermek, evlat ayrımı yapılmaksızın 
eşit fırsat ve imkanları sunulmasını sağla-
mak için örnek teşkil edecek bu çalışmayı 

çok önemsiyoruz” diye konuştu. Projenin 
somut çıktılarını oluşturan kitap, web say-
fası ve video film çalışmalarının tarihe not 
düşeceğine dikkat çeken Ercan, en büyük 
gururun şüphesiz ki projede yer alan kadın-
lar ve onlara bu imkanı sunan babalarına 
ait olduğunu belirterek yaşanmışlıklarının 
başka yaşamlara ışık olmasını diledi.

“Bu eser Muğla’nın ortak eseri”
TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk, dün-

ya ölçeğinde cinsiyet eşitliğinin sağlana-
bilmesi, kadın ve erkeğin eşit olabilmesi 
için 136 yıl daha geçmesi gerektiğini, ka-

dın erkek eşitliği açısından ülkemizin 155 
ülke arasından 134’üncü sırada olduğunu 
anımsattı. TEPAV iş birliğinde yapılan çalış-
mada Türkiye’de 81 ilinde kadının eğitime, 
üretime, politikaya katkılarını istihdam an-
lamında değerlendirildiğinde bazı illerde 
kadının adının dahi olmadığına dikkat çekti 
Bu doğrultuda illerin durumuna göre pro-
jeler üretmeyi hedeflediklerini ifade eden 
Öztürk, birinci sırada olan Muğla sebebiyle 
gururlandırdıklarını söyleyerek, Muğla’ya 
ve cinsiyet eşitliği açısından son derece 
titiz davranarak kadınlara değer veren tüm 
Muğlalılara teşekkürlerini iletti. Bu proje 
Muğla’ya çok yakıştı. Bu birinciliğin nasıl 
alındığını gösteren ve altını doldurabilen 
bir proje olduğuna değinerek, bugün or-
taya çıkan bu eserin Muğla’nın ortak eseri 
olduğunun altını çizdi.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol 
Gökcan da Muğla kültüründe kadınlara 
ayrı değer ve önem verildiğini belirterek, iş 
dünyasında ‘babalar ve kızları’ söz konusu 
olunca Muğla’nın çok güzel örnekler barın-
dırdığını söyledi. Uzun yıllar iş dünyasında 
çalıştığını anlatan Vekil Gökcan, şuanda da 
TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komis-
yon Üyesi olarak görev yaptığını vurguladı. 
Kadınlar üzerine yapılan tüm çalışmalarda 
görev almaktan büyük mutluluk duydu-
ğunu vurgulayan Gökcan, “Kadın elinin 
değdiği her şey çok güzel. Siyasette, tica-
rette, sosyal hayatta, kısacası toplumun her 
kesiminde daha fazla kadın olsun istiyoruz. 
Bunun için çalışıyoruz ve çalışmaya da de-
vam edeceğiz. Projede emeği geçenlere 
çok teşekkür ediyorum” dedi.
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A dıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, 
yoğun katılım sağlanan bir se-
minere ev sahipliği yaptı. TOBB 

Adıyaman Genç Girişimciler Kurulu tara-
fından düzenlenen “Geleceğin Trendleri ve 
Metaverse” başlıklı seminer, ATSO Konfe-
rans Salonunda gerçekleştirildi. Seminere; 
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıya-
man Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Turgut, AK Parti Milletvekili M. Fatih Toprak, 
ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Fütürist Girişim-
ci Alphan Manas, HABİTAT Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Sezai Hazır, TOBB Girişimcilik 
müdürlüğünden Sezgi Çiğdem, kurum 
müdürleri, STK temsilcileri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan 
TOBB Adıyaman Genç Girişimciler İcra Ku-
rulu Başkanı ve Güneydoğun Güneydoğu 
Anadolu Bölge Başkanı Ahmet Yolcu, Genç 
Girişimciler Kurullarının amaçları arasında 
ülkede yaşayan genç girişimci potansiye-

linin nicelik ve nitelik bakımından gelişti-
rilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi 
için politika önerileri geliştirilip, ilgili kamu 
kurumlarına sunulması, girişimcilik kültü-
rünün gençler arasında yaygınlaşmasına 
öncülük etmek olduğunu ifade etti. Adı-
yaman Genç Girişimciler Kurulunun, genç 
girişimcilik konusunda genel politikalar 
geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda 
bulunan istişari bir kurul olarak faaliyetlerini 
sürdürdüğünü dile getirdi.

“Türkiye’de olmayan girişimlerin
oluşması için farkındalığı artırıyoruz”

TOBB Adıyaman Genç Girişimciler Ku-
rulu Başkanı Ahmet Yolcu, TOBB Adıyaman 
Genç Girişimciler Kurulu olarak, Adıyaman 
girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve ön-
celik olarak ülkemizde olmayan girişimlerin 
oluşması için toplumda farkındalık yarata-
cak faaliyetlerin yürütülmesi için gönüllü 

Adıyaman TSO ev sahipliğinde TOBB Adıyaman Genç Girişimciler 
Kurulu’nun düzenlediği ‘Geleceğin Trendleri ve Metaverse’ konulu 
seminere katılan Derin Teknolojiler Uzmanı Alphan Manas, “Türkiye 
dünyadan daha ileride olacak. Çünkü Türkiye'de metaverse 
konusunda çalışma yapan firmalar, dünya çapında” dedi.

çalıştıkları belirtti. Fabrikaları ve işletmeleri 
inceleyerek Adıyaman’daki sivil toplum 
kuruluşları ile yakından temas kurduklarını 
anlatan Yolcu, bölgedeki Genç Girişimci-
ler Kurulları ile iletişim kurduklarını, Genç 
Girişimciler olarak kısa vadeli değil orta ve 
uzun vadeli düşünerek adım attıklarının 
altını çizdi. Ülkenin ihtiyaç duyduğu üretim 
ve istihdamın sağlanması ve sürdürülebilir 
olması için gayret gösterdiklerini aktardı.

Adıyaman TSO’dan ‘Geleceğin 
Trendleri ve Metaverse’ semineri 
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TOBB Girişimcilik müdürlüğünden Sezgi 
Çiğdem, TOBB olarak 81 ilde oluşmuş Genç 
ve Kadın girişimciler Kurulları ile en büyük 
girişimcilik kuruluş olduklarını belirterek, 
“Kurullarımız ile dünyanın en büyük küre-
sel firmalarıyla projeler üretiyoruz. Girişimci 
adaylarına nasıl yardımcı olabiliriz bunun 
için çok alışıyoruz” dedi. Girişimcilikte hayal 
kurmanın bir hedefin olmasının ve yenilikçi 
olunmasının önemini sürekli vurguladıklarını 
kaydeden Çiğdem, “Kendi kimliğinizi yönet-
mekte başrol siz olun. Dünyadaki küresel 
dengeleri takip edin. Zenginliğin yolu güçleri 
birleştirmekten geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin birçok ilinde
yapay zeka sınıfları açtık”

HABİTAT Derneği Başkanı Sezai Hazır, 
bu ülkenin gençlerine güvenildiği zaman 
inanılmaz güzel işler başardıklarını söyledi. 
2004 yılında TOBB ile çalışmaya başladıkla-
rını aktaran Hazır, bu ülkede girişimci sayı-

sını arttırmazsak bu ülkenin kalkınmasının 
mümkün olmadığını ifade etti. Bunun ola-
bilmesi için bu ‘Eski köye yeni adet getirme’ 
sloganını tersine çevirmek gerektiğine dik-
kat çekerek, “Eski köye yeni adet getirme-
liyiz. Elinin hamuruyla erkek işine karışma 
dediler kadınları bir tarafa ittiler. Bu anlayış 
ile HABİTAT konferansıyla Türkiye’nin 81 
ilini dolaşarak girişimci sayısını nasıl arttı-
rırız diye çalıştık” ifadelerini kullandı. Tür-
kiye’nin geleceğinin teknoloji olduğuna 
vurgu yapan Hazır, son on yılın en büyük 
şirketlerinin hepsinin teknoloji şirketleri 
olduğunu hatırlattı. Türkiye’de KOBİ’lerin 
dijital dönüşümü konusunda çalışmalar 
yaptıklarından söz ederek, yapay zeka üze-
rine çalıştıklarını kaydetti. Türkiye’nin birçok 
ilinde yapay zeka sınıfları açtıklarını belirten 
Hazır, “Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. 
Pandemi bitti eski sisteme döneceğiz diye 
bir şey yok. Şirketler dijital yetkinliklerini 
geliştirmeli” dedi.  

“Metaverse alanında
dünyadan ileride olacağız”

Metaverse oluşumunun kaçınılmaz ol-
duğunu ve Türkiye’nin bu alanda öncü bir 
rol üstleneceğini aktaran Alphan Manas, 
şu andaki bilgisayar alt yapısının en az bin 
kat daha güçlenmesi gerektiğinden bah-
setti. Elektrik harcamalarının yükselmesi, 
yeni ekran teknolojilerini çıkması ve ileti-
şim hızlarının artması gerektiğini aktaran 
Manas, “Önümüzde zaman var. Metaverse 
artık kaçınılmaz. Bu başarılı bir başlangıç 
olacak ama teknoloji arkadan gelecek. Tür-
kiye dünyadan daha ileride olacak” diye 
konuştu. Türkiye’de metaverse konusunda 
çalışma yapan firmaların, dünya çapında 
olduğuna dikkat çeken Manas, çoğunun 
Amerika’da da ofisleri olduğunu ve yabancı 
yatırım aldıklarını belirtti. İlk kez Türkiye ola-
rak başlangıç çizgisinde herkesle beraber 
olduğumuzu hatta bazı konularda da önde 
olduğumuzun altını çizdi.
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İ stanbul ABC Medikal ve Samsun Aysam 
Tıbbi Aletler firmaları, Samsun Valisi 
Doç. Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında Bafra 

Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Bele-
diye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra TSO Başkanı 
Göksel Başar, Bafra OSB Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Cevahir ve Yatırımcı firma yet-
kililerinin katılımları ile gerçekleşen OSB 
Yönetim Kurulu toplantısı akabinde Bafra 
Kaymakamlığı’nda yer tahsis sözleşmesi 
imzaladı. Yatırımcı firma yetkilileri daha 
sonra Bafra Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziya-
ret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Göksel 
Başar ve Yönetim Yönetim Kurulu üyeleriyle 
bir araya geldiler.

“Bafra OSB’deki fabrika
300 kişiyi istihdam edecek”

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Gök-
sel Başar, Bafra’nın medikal alanında deği-
şimi ve gelişimi için çalıştıklarını, Bafra OSB 
için medikal Bafra’dan gitti, medikal yatırımı 
olmayacak gibi düşüncelerin eksik bilgiden 
kaynaklandığını ifade etti. Göreve geldikleri 
2013 yılından bugüne kadar Bafra OSB’yi 
geliştirmek için yoğun çaba harcadıklarını 
söyleyen Başar, bundan sonra da gerek 
medikal alanda gerekse diğer yatırımcıları 

getirmek için gayret ile çalışmalarımıza 
devam edeceklerini dile getirdi.

ABC Medikal Genel Müdürü Cengiz 
Kara İsmailoğlu ise ülkeye faydalı olabilmek 
için üretimlerine devam edeceklerini, Bafra 
OSB’deki fabrika faaliyete geçtiğinde 300 
kişinin istihdam edileceğini belirtti. İsmai-
loğlu, “Arsa tahsis sürecini hızlandırmak için 
yoğun çaba sarf eden Bafra Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Başar’a, Bafra Belediye Baş-
kanı Hamit Kılıç’a, Bafra Kaymakamı Cevdet 
Ertürkmen’e ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif 
Dağlı’ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“2023 Haziran-Eylül arası
yatırımlar faaliyete geçecek”

Aysam Ortopedi ve Tıbbi Aletler sahibi 
Uzman Dr. Ahmet Aydemir ise halihazırda 
ortopedik malzemeler ve robotik cerrahi-
de kullanılan aletler ürettiklerini, değişen 
tüketim kalıpları içerisinde biyogenetik ya-
tırımlarının da olduğundan söz etti. Emek 
veren herkese teşekkür eden Aydemir, 
“Özellikle sürecin en başından beri bize 

Bafra 
OSB’ye iki 
büyük
medikal 
yatırım 
yapıldı
Bafra OSB’ye yatırım yapacak 
olan İstanbul ABC Medikal ve 
Samsun Aysam Ortopedi ve 
Tıbbi Aletler firma yetkilileri, 
Bafra TSO Başkanı Göksel 
Başar ve Yönetim Kurulunu 
ziyaret ederek ortak basın 
açıklamasında bulundular.

destek veren ve yoğun çaba harcayan Baf-
ra TSO Başkanı Göksel Başar’a, Eski Samsun 
Valilerimiz İbrahim Şahin, Hüseyin Aksoy 
ve Osman Kaymak’a teşekkürlerimi sunu-
yorum” dedi.

Basın temsilcisi Hasan Davran’ın, “Yatı-
rımlar ne zaman faaliyete geçecek?” sorusu-
na cevaben her iki firma yetkilileri de “2023 
Haziran-Eylül arasında faaliyete geçmeyi 
hedefliyoruz” dediler. Bafra Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel 
Başar, “ABC Medikal Genel Müdürü Cengiz 
Karaismailoğlu, Aysam Ortopedi ve Tıbbi 
Aletler Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. 
Ahmet Aydemir, Aysam Genel Müdür Yar-
dımcısı Ufuk Güler, ABC Tıp Sağlık Merkezi 
Karadeniz Sorumlusu Alican Altunbaş, Bafra 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluna, 
Bafra OSB Müdürüne ve Basın mensup-
larına toplantıya katılımları için teşekkür 
ederek bundan sonra da Bafra OSB’de 
medikal alanda yatırım yapacak firmaları 
getirmek için yoğun çaba sarf edeceğiz” 
diye konuştu.
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Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, MATSO, Manavgat Ziraat Odası ve Muz Üreticileri Birliği iş 
birliği ile organize edilen ‘Manavgat’ta Tropikal Meyve Üretimi ve Muz Semineri’ düzenlendi. 

M anavgat İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Manavgat Tica-
ret ve Sanayi Odası (MATSO), 

Manavgat Ziraat Odası ve Muz Üreticileri 
Birliği işbirliği ile organize edilen “Manav-
gat’ta Üretimi Yapılan Tropikal Meyveler”, 
“İyi Tarım Uygulamaları”, “Muz Paketleme 
ve Depolama” semineri düzenlendi. MATSO 
Otogar Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirilen seminere MATSO Başka-
nı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Ziraat 
Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Hakan Aranmaz, 
Muz Üreticileri Birliği Başkanı Önem Gök, 
çiftçi ve üreticiler katıldı. Toplantıda konu-
şan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 
tarımın Manavgat ekonomisinin en önemli 
sektörlerinden biri olduğunu belirterek, 
tarımda ürün yığılmasının önüne geçilmesi 
için planlama yapılması gerektiğini ve bu 
konuda girişimlerde bulunduklarını söyledi.

“Örtü altı alanlar, 25
bin dönüme yaklaştı”

Manavgat’ta son yıllarda özellikle örtü 
altı üretimine yoğun bir talep olduğuna 
vurgu yapan Başkan Seydi Tahsin Güngör, 
örtü altı alanlarının 25 bin dönüme yaklaştı-
ğını söyledi.  Tarımda ürün çeşitliliğinin Ma-
navgat ekonomisine büyük katkılar sağla-
yacağının altını çizen Başkan Güngör, başta 

tropikal ürünler olmak üzere bölgede çok 
farklı ürünlerin yetiştirilebileceğini kaydetti. 
MATSO olarak paydaş kurumlarla birlikte 
bu tür seminer ve eğitimleri zaman zaman 
düzenlediklerini ifade eden Güngör, amaç-
larının Manavgat tarımı ve üreticisine katkı 
sağlamak olduğunu söyledi. Manavgat 
üreticisi ve çiftçisinin yanında olduklarını 
belirten Başkan Güngör, “Sürekli sahadayız, 
üyelerimiz, üreticilerimiz ve çiftçilerimizin 
yanındayız.  Sizlerden ricam talep ve sorun-
larınızı bizlere daima bildirin. Sorunlarımızı 
el birliği ile çözelim çözülmesi için çaba 
gösterelim” dedi. 

“Kapalı su sistemi, tüm
tarım bölgelerine getirilmeli”

MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu 
ise Manavgat’ta kapalı su sisteminin tüm 
tarım bölgelerine getirilmesi gerektiğini 
söyledi.  Kasapoğlu, bölge tarımından ve-
rim alabilmek için devletin buna çözüm 
bulması gerektiğinin altını çizdi. Manav-
gat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise 
ürün yığılması konusunu Tarım Bakanlığına 
anlattıklarını belirterek, bunun çözülme-
si gerektiğini aktardı. Metin, “Çiftçilerimiz 
için paydaşlarımızla el birliği ile çalışmaya 
devam edeceğiz. Kapalı sulama sisteminin 
Manavgat’ta faaliyete geçmesi için çaba 
gösteriyoruz” diye konuştu.

“Muz fiyatlarını dengede
tutmaya çalışıyoruz”

Seminerin verimli geçmesini dileyen 
Muzcular Birliği Başkanı Önem Gök ise 
muz fiyatlarının arz talebe göre oluştu-
ğunu belirterek, muz üreticilerinin zarar 
etmemesi için çaba göstererek fiyatları 
dengede tutmaya çalıştıklarını belirtti. 
Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Hakan Aranmaz ise seminere katkı sağla-
yan tüm kurumlara teşekkür etti. Aranmaz, 
“Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin daima 
yanındayız. STK’ların destekleri ile üretici-
lerimizi ve çiftçilerimize yönelik eğitim ve 
seminer vermeye devam edeceğiz ”ifade-
lerini kullandı.

Muz ve tropikal meyve üreticilerinin 
yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Manavgat 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat 
Yüksek Mühendisi Ünver Talha Koç ve Gıda 
Mühendisi Havva Duran tarafından; papa-
ya, mango, çarkıfelek, yıldız meyvesi, lon-
gan, pitaya, guava gibi tropikal meyvelerin 
yetiştirilmesi, fidan maliyetleri, dikilecekleri 
alanlar, ne kadar alanda ne kadar dikile-
ceği, meyve satış fiyatları, dayanma gücü, 
verimi ve Manavgat’ta yetişip yetişmediği 
gibi konular yapılan sunumlarda anlatıldı. 
Seminerde muz sarartma, paketleme ve 
depolamada dikkat edilmesi gereken ko-
nular da ele alındı.

Manavgat TSO’da tarımda ürün 
planlamasına dikkat çekildi
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T rakya Üniversitesi ile Edirne Ticaret 
ve Sanayi Odası, “Edirne Tarım, Hay-
vancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı”nda 

iş birliğine gitti. Edirne’de her yıl tarihi 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin düzenlendiği 
tarihlerde Sarayiçi’nde açılan Edirne Tarım, 
Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı, bu yıl 
organizasyon kapsamından çıkarılarak 
ETSO ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle 
gerçekleştirilecek. İmzalanan protokol 
kapsamında, bu yıl Trakya Üniversitesi 
ev sahipliğinde, Edirne’de en çok ziyaret 
edilen yerlerden biri olan ve Güzel Sanat-
lar Fakültesi’nin de bulunduğu Karaağaç 
Yerleşkesi’nde düzenlenecek fuar, kapıla-
rını Mayıs ayı sonunda ziyaretçilerine açtı. 
Ortak akıl ve kurumlar arası iş birliğiyle 
gerçekleştirilen fuara ilişkin protokol, Trak-
ya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Ta-
bakoğlu ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Zıpkınkurt arasında imzalandı.

“Edirne için sıçrama
noktası olacak”

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nde 
gerçekleştirilen imza töreninde konu-
şan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Zıpkınkurt, Kırkpınar ile fuarın aynı tarih-
lerde yaptığını hatırlatarak, yer ve tarih 
değişikliğine gidildiğini söyledi. ETSO’nun 
hali hazırda üniversite ile çeşitli faaliyetler 
yürüttüğünü belirten Zıpkınkurt, Trakya 
Üniversitesi’nin Balkanlar’a yönelik çok 
ciddi çalışmaları olduğundan söz etti. 
Trakya Üniversitesinin tanıtımı, üniver-
siteye öğrenci kazandırılması ile birlikte 
Balkanlar’da ticaretin ve diğer ekonomik 
faaliyetlerin gelişmesi yönünde önemli 
bürokratik adımlar atıldığını belirten Zıp-
kınkurt, “Geçtiğimiz günlerde hocamla 
yaptığımız istişareler neticesinde Edirne 
ticaretinin geliştirilmesi adına Balkanlar’da 
bir çalışma başlattık. Hocamın akademik 

ETSO ve Trakya Üniversitesi
fuarcılıkta güçlerini birleştirdi

olarak kurduğu ilişkileri biz de ticari ola-
rak kurmaya başladık” şeklinde konuştu. 
Bunun yanı sıra Edirne TSO’nun organize 
ettiği Tarım, Hayvancılık Gıda ve Sana-
yi Fuarı’nı üniversiteyle birlikte organize 
ettiklerini anlatan Zıpkınkurt, yerli ve ya-
bancı davetliler olduğunu, bunu yapacak 
yer ve yapılacaklar ile ilgili üniversiteyle bir 
protokol yaptıklarını belirtti. Bunun Edirne 
için bir sıçrama noktası olacak bir girişim 
olacağının da altını çizdi.

Fuarın, Kırkpınar’ın gölgesinde kaldığı 
için bu kararı aldıklarını da söyleyen Recep 
Zıpkınkurt, artık Kırkpınar’ın gölgesinden 
çıkmak istediklerini, bu sebeple fuarı Trak-
ya Üniversitesi ile beraber organize et-
tiklerini dile getirdi. Üniversitenin tarıma 
dayanan çalışmalarıyla Edirne TSO’nun da 
ticarete dokunan çalışmaları olduğundan 
söz etti. Gerçekleştirilen protokol kapsa-
mında Karaağaç’ta düzenlenen fuar ile 

Trakya Üniversitesi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında “Edirne Tarım, Hayvancılık, Gıda 
ve Sanayi Fuarı İş Birliği” protokolü imzalandı. Edirne’de her yıl üreticiyi sanayiciyle buluşturan fuar, bu 
yıl Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi’nde düzenlenecek.
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ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. 
Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi ile 
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın birlikte 
önemli işlere ve projelere imza attığını 
söyledi.

“Bu birliktelik her iki
tarafa da güç katıyor”

Birlikteliğin iki tarafa da güç kattığını 
vurgulayan Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Ticaret 
Odası (ETSO) ile çok önemli projelere be-
raber imza attıklarını anlattı. 3+1 Eğitim 
sistemi olduklarını söyleyerek, 2 yıllık okul-
larının bir döneminin sanayide geçtiğini 
belirtti. Bir de bin 500 kadar öğrenciyi sa-
haya gönderdiklerini ifade eden Tabakoğ-
lu, “Başkanın da bu konuda bizlere büyük 
katkıları oldu. Bu öğrencilerin neredeyse 
yarısı henüz öğrenciyken iş teklifi alıyor, 
okulları bitmeden iş sahibi oluyorlar. Böy-
lece sanayinin ara eleman ihtiyacını karşı-
lamış ve üniversite sanayi iş birliğine imza 
atmış oluyoruz” diye konuştu. Balkanlar 
konusundaki uzmanlığı da ETSO ile birlikte 
Balkanlar’a taşıdıklarını aktaran Tabakoğlu, 
seyahatlerde Başkanla bir arada bulunarak 
iş birliğini ekonomi ve ticari faaliyetlerinde 
de sürdürdüklerindne bahsetti. Bu birlik-
telik ve sinerjinin herkese güç kattığına 
vurgu yaparak, “Bizleri bir araya getiren, 
hepimizde ortak bir heyecan oluşturan an-
layışın temelinde de ortak idealler yatıyor” 
ifadelerini kullandı.

“Trakya Üniversitesi Teknopark,
en kalifiye personelin yer aldığı
teknoloji ve Ar-Ge üssü konumunda”

Bir önemli başarı ve gurur kaynakları-
nın da Trakya Üniversitesi Teknopark oldu-
ğunu ifade eden Tabakoğlu, bu konuda da 
ETSO ile yakın iş birliği halinde çalıştıklarını 
söyledi. 5 yıl önce 17 olan şirket sayısının 
bugün 130’u aşmış durumda olduğunu 
belirten Tabakoğlu, bugün 500’ün üzerin-
de doktoralı mühendisin çalıştığı, üniver-
siteden sonra en kalifiye personelin yer 
aldığı teknoloji ve Ar-Ge üssü konumunda 
olduğuna dikkat çekti. Trakya Üniversitesi 
Teknopark’ın borsa tarafından da tanınan, 
çok büyük sanayi kuruluşlarının bulundu-
ğu bir yer olduğunun da altını çizdi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde ger-
çekleşen Trakya Kariyer Fuarı’nı da önem-
li bir adım olarak gördüklerini de ifade 

eden Rektör Tabakoğlu, burada edindik-
leri tecrübelerle Edirne Tarım, Hayvancılık, 
Gıda ve Sanayi Fuarı’nı el birliğiyle daha 
ileriye taşımak istediklerini söyledi. Taba-
koğlu son olarak “Fuarın üniversitemize, 
Odamıza ve Edirne’mize hayırlı olmasını 

diliyorum” ifadelerini kullandı. Trakya Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu 
ayrıca ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Zıpkınkurt ve Yönetim Kurulu Üyelerine 
üniversite tarafından gerçekleştirilen pro-
jeler hakkında bilgi verdi.
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B
edirhan Kapkiç, 2011 yılında ar-
kadaşının tavsiyesiyle aile şirket-
lerinin faaliyet gösterdiği alanlar 
dolayısıyla TOBB ETÜ Uluslararası 

Girişimcilik Bölümünü tercih ettiğini biz-
lere anlattı. Sonrasında iki yıl bu bölümü 
donduran Kapkiç, İşletme bölümüne geçiş 
yaparak, 1 buçuk yılda mezun oldu. 2021 
yılının Kasım ayında ise Balgat Spor Ku-
lübünü satın alarak, amatör futbol ligine 
giriş yaptığından söz eden Kapkiç, Kulübün 
yönetimini TOBB ETÜ mezunu 5 arkadaşıyla 
paylaşıyor. Aynı zamanda enerji, telekomü-
nikasyon, inşaat ve tekstil alanlarında, Irak, 
İran ve Suriye’de faaliyet gösteren aile şirke-
tinde Dış Ticaret Müdürü olarak kariyerine 
devam eden Kapkiç, çalıştığı her bölgede 
bizzat bulunması sebebiyle beş dile de 
hâkim olmasının yanı sıra, üstlendiği iki 
farklı görevi de başarıyla yürütüyor. Şimdi 
okul hayatı, ilgi alanları, kariyeri ve futbol 
camiasındaki başarılarını gelin Bedirhan 
Kapkiç’in kendisinden dinleyelim:

Bizlere biraz kendinizden 
bahsedebilir misiniz?

Öncelikle beni ağırlıyor olmanızdan do-
layı çok memnun oldum, teşekkür ederim. 
Ben Bedirhan Kapkiç. Aslen Diyarbakırlıyım 
fakat Ankara’da doğdum ve burada büyü-
düm. Liseyi Ankara İncek Doğa Koleji’nde 
tamamlayıp sonrasında mezunu olmaktan 
gurur duyduğum TOBB ETÜ’ye geçiş yap-

tım. Enerji, telekomünikasyon, inşaat ve 
tekstil alanlarında, Irak, İran ve Suriye’de faa-
liyet gösteren aile şirketinde Dış Ticaret Mü-
dürü olarak iş hayatıma devam ediyorum. 
Çalıştığımız her bölgede bizzat bulunmam 
sebebiyle beş dil biliyorum.

TOBB ETÜ’yle olan hikâyeniz nasıl 
başladı? TOBB ETÜ’de geçirmiş 
olduğunuz eğitim-öğretim yıllarınız 
ile ilgili neler paylaşmak istersiniz?

Bu sene Hukuk doktorasını tamamlayan 
yine bir TOBB ETÜ mezunu arkadaşım sa-
yesinde 2011 senesinde TOBB ETÜ ailesi ile 
tanıştım. Arkadaşım faaliyet gösterdiğimiz 
bölgeler dolayısıyla TOBB ETÜ Uluslararası 
Girişimcilik, Arapça Bölümünün tam bana 
göre olduğundan bahsetmişti. Bölümü 
incelediğimde tek tercih olarak Uluslararası 
Girişimcilik Bölümünü yazmıştım. Bölüm; 
üç dönem TOBB ETÜ’de, üç dönem de Ür-
dün veya Rusya’da dil eğitimi görmenizi 
sağlayan, Mütevelli Heyet Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun da tabiriyle kendi projesi 
olan bir bölümdür. Bütün dersleri verip, iki 
dönem Ürdün programımı da tamamla-
mış olmama rağmen işlerimin yoğunluğu 
dolayısıyla kalan bir dönem için Ürdün’e 
gidemedim ve iki sene kadar eğitimimi 
dondurmak durumunda kaldım sonrasında 
TOBB ETÜ İşletme Bölümüne geçme kara-
rı aldım. 1 buçuk yıl içerisinde de mezun 
oldum. İki farklı bölümü görme şansım 
olduğu için çok fazla öğretim görevlisi ve 

öğrenci ile tanışma fırsatım oldu. Çok gü-
zel dostluklar ve iş ilişkileri kurdum. TOBB 
ETÜ’nün kalitesini ve vizyonunu öğrencilik 
hayatından sonra iş hayatında da çok açık 
bir şekilde gördüm.

Ortak Eğitim Modeli’nin iş 
hayatınıza yansımaları nasıl oldu? 
Öğrencilerin bu dönemi daha verimli 
geçirebilmeleri için verebileceğinizin 
tavsiyeleriniz var mıdır? 

Ortak Eğitim Modeli, diğer üniversite-
lerin gerçekleştirmeye cesaret edemediği 
bir iş birliği modelidir. TOBB’un ciddi des-
teği sayesinde, hedeflediğiniz herhangi 
bir sektörde ve birimde kendinizi keşfetme 
imkânınızın olduğu ve hatta mezuniyetiniz 
sonrasında Ortak Eğitim yaptığınız firma 
veya kurumlardan iş teklifi alabildiğiniz 
bir modelden bahsediyoruz. Üniversitede 
olduğum dönem tanıştığım arkadaşlarımın 
birçoğu mezuniyetleri sonrasında Ortak 
Eğitim yaptığı firma veya kurumlardan tek-
lif alıp, kariyerlerini orada devam ettirme 
kararı aldı. Benim öğrencilere bu konuda-
ki tavsiyem: Ortak Eğitim Modelini, diğer 
üniversitelerin 20 günlük veya 1 dönemlik 
zorunlu olduğu için gidilen stajları ile aynı 
kefeye koymadan; 3 dönem boyunca ka-
riyer hedefleri doğrultusunda, firmalarda 
ve kurumlarda kendilerini denemeleri, fir-
maları ve kurumları da değerlendirmeleri, 
bunun sonucunda da kariyer planlarını 
oluşturmaları olacaktır.

“OEM, diğer üniversitelerin 
cesaret edemediği bir iş 
birliği modeli”
TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’nin, Haziran ayı röportajlar 
köşesi konuğu, İşletme Bölümü 2020 mezunlarından Bedirhan 
Kapkiç. Ortak Eğitim Modeli’nin diğer üniversitelerin cesaret 
edemediği bir iş birliği modeli olduğunun altını çizen Kapkiç, 
“OEM, hedeflediğiniz herhangi bir sektörde ve birimde 
kendinizi keşfetme imkânınızın olduğu, mezuniyetiniz 
sonrasında Ortak Eğitim yaptığınız firma veya kurumlardan iş 
teklifi alabildiğiniz bir model” dedi.
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Balgat Spor Kulübü’nün hikâyesinden 
bahsedebilir misiniz?

Balgat Spor Kulübü 1956 yılında Balgat 
sakinlerinden Yakup Balay ve arkadaşları 
tarafından kurulmuş köklü bir kulüptür. 66 
yıllık tarihi boyunca hiçbir zaman kendini 
profesyonel liglerde gösterememiş olma-
sına rağmen profesyonel liglere yüzlerce 
sporcu yetiştirmiş ve hatta 1969 yılında 
Türkiye Milli Takımı’na giden kıymetli büyü-
ğümüz Nuri Toygun’u futbola kazandırmış-
tır. Balgat Spor Kulübü akademisi kuvvetli, 
Ankara spor camiasında saygı ve sempati 
duyulan bir takımdır. Balgat Spor Kulübü’nü 
2021 yılının Kasım ayında sezonun baş-
lamasından 1 hafta önce satın alarak, ku-
rumsal bir yapı kurdum. Profesyonel futbo-
lun içinden gelen idareciler ile anlaşmalar 
sağladım. Amatör futbol camiasında daha 
önce örneği görülmemiş bir şekilde Süper 
Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’den 
transferler yaparak sezona hızlı bir şekilde 
giriş yaptık. Balgat Spor Kulübü tarihinde ilk 
kez Ankara’nın en yüksek Amatör Lig’i olan 
Süper Amatör Lig’e çıkmaya hak kazandık. 
Yönetimimizde ben de dâhil olmak üzere 
6 kişiyiz ve hepsi TOBB ETÜ mezunu arka-

daşlarım. İsim vererek, her birine destekleri 
için teşekkürlerimi iletmek isterim. Üniver-
sitemizin Uluslararası Girişimcilik mezunu 
Kemal Buğra Güran’a, İktisat mezunu Kaan 
Gündoğan ve Muhammed Raşit Özmen’e 
ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu 
Ömer Uslu ve Muhammed Ali Bayram’a bu 
süreçteki destekleri için içten teşekkürleri-
mi sunuyorum.

Spor Kulübünüz için geleceğe dönük 
hedef ve hayalleriniz nelerdir? 

Balgat Spor Kulübü’nün adını bir gün 
Süper Lig’de duyurabilmek ve bu doğrul-
tuda kurduğumuz Spor Okullarında ahlaklı, 
karakterli, vatanına ve milletine sadık genç 
sporcular yetiştirmek en büyük hedefim. Bu 
röportaj vesilesi ile şunu da duyurmuş ola-
yım: TOBB ETÜ Mezunlar Derneği üyelerinin 
birinci derece yakınlarına spor okullarımızda 
yüzde 20 indirim avantajı da sağlıyoruz.

TOBB ETÜ’den yeni mezun olacak 
ve kendi işini kurmak isteyen 
mezunlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? 

TOBB ETÜ, öğrencilerinin okurken de iş 
hayatı tecrübesi edinebilmelerini sağlayan, 

mezuniyet sonrasında öğrencisinin kariyeri-
ni oluşturmasına destek olan bir üniversite-
dir. Mezunlarımızın kendi hedefleri doğrultu-
sunda faaliyet göstermek istedikleri sektörü 
doğru analiz ederek, maksimum fayda sağ-
layabilecekleri alanları belirlemeleri gerektiği 
kanaatindeyim. Öğrencilik sürecinde de 
buna uygun kurum veya firmalarda ortak 
eğitimlerini tamamlamalarının, iş hayatına 
atıldıklarında diğer adaylara göre kendile-
rini daha avantajlı bir duruma getireceğini 
düşünüyorum. 

Yoğun iş temponuzdan bir nebze 
uzaklaşmak için neler yaparsınız?

Üç tane Akita cinsi arkadaşım var. Onlarla 
vakit geçirmek günün yorgunluğunu atma-
mı sağlıyor. Fiziki yorgunluk getirmeyen bir 
iş hayatım olması sebebiyle mesaiden sonra 
dostlarımla muhabbet etmek mental olarak 
beni rahatlatıyor. 

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği 
hakkındaki düşünceleriniz, 
beklentileriniz nelerdir?

Eski yönetimlere derneğimizin bugünle-
re gelmesinde gösterdikleri emek için tabi 
ki teşekkür etmek gerekir fakat TOBB ETÜ 
Mezunlar Derneği özellikle Başkanımız Er-
han Burak Aydın ve yönetimi ile bambaşka 
bir vizyon kazandı. Mezun ziyaretleri, İstan-
bul ofisinin açılması, mezunlara özel yapılan 
kurumsal anlaşmalar, mezunlarımızın iş 
bulmasına kolaylık sağlayan kariyer modü-
lü; mezunlarımızın birbirleri ile iletişimlerini 
sıkı tutmak ve TOBB ETÜ aidiyetini arttırarak, 
mezunlarımız arasında sinerji oluşturmak 
adına Başkanımız ve yönetimimiz tarafın-
dan hayata geçirilen çok ciddi projeler. Der-
neğimizin giderek büyüyen bir aile olması 
ve mezunlarımızın iş birliklerinden doğan 
başarıları izlemek tek beklentimdir.



EKONOMİK FORUM122

ETÜ MAKALE

5G VE ÖTESİ TEKNOLOJİLER:
6G’DE BİZİ NELER BEKLİYOR?

Hücresel kablosuz haberleşme sistemleri son 30 yılda 
ülkemizde ve dünyada hızla yayılmış, sadece insanların 
değil, nesnelerin de haberleşmesini sağlayan pek çok 
uygulamanın yaygınlaşmasını da beraberinde getirmiştir. 

H
ücresel haberleşme sistemleri 
nesiller halinde evriliyor. 1’inci 
jenerasyon analog ses iletişimi, 
2’inci jenerasyon (GSM, CDMA) 

sayısal ses ve düşük hızda veri iletişimi, 
3’üncü jenerasyon (UMTS) sayısal ses, veri 
ve görüntü iletişimi, 4’üncü jenerasyon 
(LTE, LTE-A) ise çok yüksek hızda veri ve 
görüntü iletimi konusunda yenilikler getir-
di. Her yeni jenerasyon önceki jenerasyon 
standartlar ile uyumluluk gözetmiştir. 5’inci 
jenerasyonda (5G) ise sıfırdan bir radyo eri-
şim ara yüzü (5G NR-Yeni Radyo) tasarlandı.

Bu standart öncekilerden farklı olarak 
sadece geniş bant haberleşme değil, nes-
nelerin interneti (IoT), Görev Kritik İletişim, 
Kamu Güvenliği Telsiz Sistemleri, Araç-Alt-
yapı (V2X) iletişimi gibi çok farklı gereksi-
nimi olan uygulamaları desteklemeyi vaat 
ediyor. Bu uygulamaların bir kısmı çok dü-
şük gecikme gerektirirken, bazıları ise çok 
fazla sayıda kullanıcının aynı anda bağlana-

bilmesini gerektiriyor. 5G sinyal yapısı, çok 
farklı uygulamaları destekleyecek esnekliğe 
sahip. Yine önceki standartlardan farklı ola-
rak 5G milimetre-dalga (24-54 GHz) frekan-
sını da kullanabilecek ve bu bantta 4 Gbps 
veri hızı elde edilebilecek.

2023 yılında 5G hizmetlerinin
devreye girmesi bekleniyor

Hücresel iletişimde standardizasyon 
süreçleri 1998 yılından beri 3GPP konsor-
siyumu tarafından yürütülüyor. Bu konsor-
siyum, pek çok standardizasyon kurumu, 
üretici firmalar ve servis sağlayıcılardan 
oluşuyor. 3GPP standartları salımlar ha-
linde geliştiriliyor. Her salımda belli konu-
lar üzerinde tartışılırken, uygun iletişim 
tekniklerine karar verilerek, bu teknikleri 
mümkün kılacak şekilde standartlar ge-
liştiriliyor. Kabaca her 10 senede bir yeni 
bir jenerasyon ortaya çıkıyor.  5G iletişim 
teknikleri ilk kez Salım 15 ile standardize 

Doç. Dr. Mehmet ÜNLÜ
TOBB ETÜ Elektrik-Elektronik/Mühendisliği Bölümü 

Prof. Dr. Tolga GİRİCİ
TOBB ETÜ Elektrik-Elektronik/Mühendisliği Bölümü 
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edilmiş, geçtiğimiz haftalarda Salım 17 
tamamlanmıştır. 

Bu salımda Endüstriyel Nesnelerin İn-
terneti, Hava platformlarının kullanımı, araç 
haberleşmesi, konumlandırma hizmet-
leri, yayın hizmetleri ve cihazdan cihaza 
direkt iletişim standardize edilerek 5G’nin 
ilk fazı tamamlanmış. Bundan sonra çıkacak 
yeni Salım 18’de bir takım yapay öğrenme 
tekniklerinin kullanımı, uydu sistemlerinin 
5G’ye entegrasyonu, uçta hesaplama, akıllı 
enerji ve bina konularında standardizasyon 
olması bekleniyor. Kayda değer bir ilerleme 
sağlandığı takdirde yeni salımlar için bu-
çuklu terminoloji kullanılarak, 5.5G olarak 
da isimlendirme yapılabilecek. Ülkemizde 
2022 yılı sonunda 5G frekans ihalesi plan-
lanıyor. 2023 yılında da 5G hizmetlerinin 
devreye girmesi bekleniyor.

Büyük firmalar TÜBİTAK’la
UUYM5G projesini başlattı

ASELSAN firması henüz 1997’de bir 
2G (GSM) alıcısı (cep telefonu) üretmeyi 
başardı. 2013 yılında Aselsan, Netaş ve Ar-
gela firmalarının güç birliği ile bir yerli baz 
istasyonu geliştirilmeye başlandı. ULAK adı 
verilen bu “Salım 13” baz istasyonu 2017 
yılında geliştirildi. Bu baz istasyonu bugün 
ülkemizde yüzlerce yerleşim yerinde kul-
lanılmasının yanı sıra, geçtiğimiz sene iki 
ülkeye de ihraç edildi. Bu süreçte ULAK Ha-
berleşme A.Ş. adlı bir firma kuruldu. ULAK 
A.Ş. firmasının yazılım tabanlı ağ teknolojisi 
ile ilgili bir ürünü de bulunuyor.  

Bu mevcut sisteme 5G ve ötesi güncel 
teknolojileri kazandırmak için Ar-Ge çalış-
malarına süreklilik kazandırıldı. 2018 yılında 
Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 
üyesi 17 firma, operatörler ve Havelsan 
A.Ş, ULAK A.Ş. gibi büyük firmalar TÜBİTAK 
destekli olarak Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G 
Haberleşme Şebekesi Projesi’ni (UUYM5G) 
başlattı. 2021’de tamamlanan bu proje kap-
samında Çekirdek Şebeke, 5G Yeni Radyo, 
Ağ Sanallaştırma, Radyolink, Radyo Erişim 
Şebekesi ile ilgili prototipler oluşturuldu.  
Aselsan firmasının da milimetre-dalga ban-
dında çalışabilen anten, uç birim ve yonga 
seti konusunda faaliyetleri devam ediyor.  

İlk 6G sürümünün 2029 yılı
sonunda çıkması bekleniyor

10 yıllık teknoloji döngüsünün devam 
etmesi ve ilk 6G sürümünün (Salım 21) 
2029 sonunda çıkması bekleniyor. Her yeni 
jenerasyon ortaya çıkmadan önce Ulusla-
rarası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tara-
fından o jenerasyonun temel performans 
göstergeleri (ör. Veri hızı, gecikme, kullanıcı 
yoğunluğu) belirleniyor. Sonrasında 3GPP o 
gereksinimleri sağlayabilecek teknolojileri 
ve teknikleri belirliyor ve standardize ediyor. 
ITU’nun kurduğu 6G vizyon grubu bu ko-
nuda çalışmalarına devam ederken henüz 
temel gereksinimler kesinleşmemiş durum-
da. Dolayısıyla 6G’ye neden ihtiyaç olduğu, 
gelecekte çıkabilecek yeni uygulamalar, 
bunların getireceği gereksinimler ve bu 
gereksinimleri sağlayabilecek iletişim tek-

nolojileri akademide ve endüstride önemli 
bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

6G’nin potansiyel
kullanım alanları

Yeni jenerasyon bir haberleşme siste-
min başarılı olması (yaygınlaşması) için bu 
yeni sistemi gerekli ve vazgeçilmez kılacak 
bazı kritik uygulamaların ortaya çıkması ge-
rekiyor. Bunun yanında insanların o uygula-
maları rahatça kullanabilecekleri donanıma 
makul fiyatlarla erişimi de mümkün olmalı. 
Örneğin, 1G teknolojisinde telefonların 
oldukça büyük ve pahalı olması yaygın-
laşmayı engelledi.  3G teknolojisi ise video 
iletimini mümkün kılıyordu ancak rahatça 
görüntülü konuşma yapıp video izlenebi-
lecek geniş ekranlı akıllı telefonlar henüz pi-
yasada olmadığı için 3G nispeten başarısız 
oldu. Akıllı telefonlar ve Youtube gibi sosyal 
medya uygulamaları ortaya çıktığı dönem-
de geliştirilen 4G (LTE) teknolojisi ise hızla 
yayıldı. Tarihte hep tek sayılı jenerasyonlar 
(1G, 3G) büyük bir sıçrama denemiş ancak 
bu fikrin kitlelere mal olması hep çift sayılı 
jenerasyonlarla (2G, 4G) olmuştur. Aynı 
şekilde 5G ile ilgili düşünülen çok düşük 
gecikmeli (Endüstri 4.0, Otonom araçlar), 
çok yüksek veri hızlı (ör. Teletıp, Artırılmış 
gerçeklik) ve çok yoğun kullanıcılı (Nes-
nelerin İnterneti, Tarım, Akıllı şehirler, Akıllı 
ulaşım) dikey uygulamaların 6G ile yaygın-
laşması bekleniyor. Bu anlamda 6G, 5G için 
yapılan bazı iyileşmelerden ciddi anlamda 
faydalanacak. 
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Sanal/artırılmış gerçeklik, 
dijital ikizler ve metaverse
6G’yi gerekli kılacak

6G’yi gerekli kılabilecek kritik uygulama-
lardan belki de en önemlileri sanal/artırılmış 
gerçeklik, dijital ikizler ve metaverse’tür. Sa-
nal gerçeklik (VR) uygulamalarında gerçek 
anlamda sürükleyici bir deneyim yaşamak 
için çok sayıda algılayıcı (görüntü, ses, do-
kunma ve hatta koku) verisinin düşük gecik-
meyle iletilmesi gerekiyor.  Holografik haber-
leşme ve sanal varoluş (İng. Telepresence) 
uygulamaları medya, toplantı ve eğlence/
oyun gibi sektörlerde geniş kullanım alanı 
bulabiliyor. Ancak bu tür uygulamalar için 
1 Tbps mertebesinde veri hızı gerekli ve 
bunun 5G teknolojisi ile sağlanması müm-
kün değil. Dokunsal internet uygulamaları, 
örneğin uzaktan ameliyat ve robotik gibi 
teknolojileri mümkün kılmakla beraber yine 
yüksek hızda ve düşük gecikme ile gerçek 
zamanlı iletişim gerektiriyor. İnsanlara kalıcı, 
sürdürülebilir ve kurgusal bir dünya vaat 
eden Metaverse uygulaması, yukarıda bah-
sedilen Sanal/Artırılmış gerçeklik teknoloji-
lerini yoğun olarak kullanacaktır. 

Dijital ikizler, herhangi bir fiziksel aygıt, 
sistem ve hatta insanların birebir kopyasıdır. 
Gerçeğine erişimin zor veya imkânsız olduğu 
durumlarda bu birebir kopyalar üzerinden 
birtakım gözlemler ve testler yapılabilirken, 
etkileşim sağlayabiliyor. 6G sayesinde bu bire-

bir kopyalara uzaktan erişim mümkün olacak. 
Unutulmamalıdır ki, bu tür uygulamaların 
yaygınlaşması iletişim teknolojileri kadar do-
nanım teknolojilerinin gelişimine de bağlı. 6G 
ile yaygınlaşacak bir diğer teknoloji de Bir Ser-
vis Olarak Zekâ teknolojisi. Kilometre başına 
milyonlarca algılayıcının bulunacağı gelece-
ğin dünyasında buralarda elde edilen verinin 
daha iyi kıymetlendirilmesi için kenar (edge) 
veya bulut (cloud) birimlerine aktarılması ve 
orada işlenmesi daha uygun olacaktır. Hatta 
bu teknoloji bir takım hizmet sağlayıcılar ta-
rafından da pazarlanabilecek. Özellikle gerçek 
zamanlı uygulamalarda bunun için çok güçlü 
bir kablosuz iletişim altyapısı gerekli.

6G’yi mümkün kılabilecek
teknolojiler ve yapılacaklar 

Milimetre-dalga ve terahertz bandı ha-
berleşme: Yukarıda bahsedilen uygulamaların 
bazıları için gereken 1 Tbps mertebesinde 
veri hızı mevcut teknoloji ile mümkün değil-
dir. Zira, daha güçlü modülasyon ve kodla-
malar ile yapılabileceklerin de sonuna gelin-
miştir. Bu veri hızını elde edebilmenin belki 
de tek yolu, bant genişliğini artırmaktır. Bu da 
ancak daha yüksek frekans bantlarına çıkarak 
elde edilebilir. İlk defa 5G standardında 24-53 
GHz bandında iletişim tanımlanmıştır. 6G’de 
ise 100-300 GHz bandı konuşulmaktadır. 

Ultra yoğun MIMO: Milimetre-dalga ve 
terahertz bantları çok geniş bantlar sağlama-
sına karşın, en ufak engeller (insanlar, ağaçlar) 
tarafından bloke edilme ve atmosferik emilim 
gibi dezavantajları beraberinde getirir. Bu fre-
kans aralığında dalga boyunun ve dolayısıyla 
antenlerin çok küçülmesi ile birim alana çok 
sayıda anten sığdırılabilmesi ve hüzme oluş-
turma yöntemleriyle bu kayıpların önemli bir 
kısmı telafi edilebilir. 6G’de baz istasyonunda 
yüzlerce, kullanıcılarda ise onlarca antenin yer 
alması mümkün olacaktır. Bu ortamda kanal 
kestirimi ve hüzme oluşturma yöntemleri 
kritik araştırma konuları arasındadır. 

Yeniden yapılandırılabilir akıllı yüzeyler: 
Çok fazla sayıda pasif anten elemanından olu-
şan, gelen sinyali istenen yere doğru yansıta-
bilen ve bunu düşük güç sarfiyatı ile yapabi-
len akıllı yüzeyler son yılların önemli araştırma 
konuları arasındadır. Bu yüzeyler örneğin bina 
duvarlarına monte edilerek milimetre-dalga 

6G zaman çizelgesi 

ETÜ MAKALE

Metaverse Metaverse 
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ve terahertz bandında bloke edilen sinyal için 
alternatif bir yol oluşturabilir. 6G kapsamında 
yaygınlaşabilecek teknolojilerden biridir. 

Yüksek irtifa platformları, LEO ve küp uy-
dular: 6G’nin bir hedefi de her zaman her 
yerde bağlantı sağlamak olacaktır. Bu mesele 
önceki jenerasyonlarda da hedeflenmiş olsa 
da tam olarak sağlanması zordur. 20 km yük-
seklikte konuşlandırılacak yüksek irtifa plat-
formları (HAPS) taşıdıkları ultra yoğun MIMO 
antenler ve ultra-geniş bant sayesinde hem 
geniş kapsama, hem yüksek veri hızı, hem de 
çok düşük gecikme sağlayabilir. Son yıllarda 
Starlink ve Oneweb gibi firmaların alçak LEO 
yörüngesine yüzlerce uydu fırlatmaları ile 
uydu teknolojisi büyük canlılık gösterir hale 
gelmiştir. Her ne kadar uzun mesafe nede-
niyle yayılım gecikmesi fazla olsa da, gecikme 
kısıtı daha hafif olan uygulamalar ve özellikle 
baz istasyonu arka bağlanımı (backhaul) için 
bu uyduların kullanımı düşünülebilir. Bu da 
karasal fiber optik bağlantı ihtiyacını ortadan 
kaldıracak ve her zaman her yerde bağlantı 
gereksinimini sağlayacaktır. 

Yapay zekâ ve derin öğrenme: Haber-
leşme ve bilişim kuramı 100 yıllık geçmişe 
sahiptir ve arkasında güçlü bir matematiksel 
altyapı vardır. İletişim teknikleri hep önceden 
geliştirilmiş ve test edilmiş modeller üzerin-
den optimize edilmiştir. Günümüzde iletişim 
sistemleri giderek daha büyük ve karmaşık 
hale geliyor. Bu nedenle uygun modeller 
oluşturmak giderek zorlaşıyor, oluşturulan 
basit modeller karmaşık ortamlarda fayda 

sağlamıyor. Oysaki elimizde çok çeşitli ve 
yüklü miktarda veri (kanal durumu, girişim 
durumu, kullanıcı yoğunluğu, kullanıcı po-
zisyonları vd.) var. İletişimi bir yapay sinir ağı 
olarak tanımlayıp bu ağı eldeki veriyle eğite-
rek ağın kendi kendini organize ve optimize 
etmesi mümkün. Yapay zekâ tekniklerinin 
servis sağlayıcıların yatırım ve işletme mali-
yetlerini ciddi miktarda azaltması bekleniyor. 

275-325 GHz ve 325-450 GHz
frekans bantlarındaki donanım
geliştirmeye katkı yapılmalı

Yukarıda bahsedilen çalışmalar incelen-
diğinde, şu an için çalışmaların daha çok 
üniversite ve araştırma merkezlerinde sür-
dürüldüğü görülüyor. Ancak diğer taraftan, 
6G teknolojilerinde kullanılacak olan dona-
nımların patentlenmesi ve bu patentlerin de 
ilgili standartlara girmesi konusunda büyük 
bir yarış bulunuyor. Bu sebeple, ülkemizde 
sadece standartların oluşturulması değil, 
özellikle 275-325 GHz ve 325-450 GHz frekans 
bantlarında devam eden donanım geliştirme 
çalışmalarına katkı yapılması büyük önem 
arz ediyor. Bu sayede, 5G teknolojisinde kul-
lanılan donanımların lisans haklarını elde 
etmekte elde edemediğimiz pazar payını, 6G 
teknoloji için elde etmek mümkün olabilir.

5G ve ötesi teknolojiler
TOBB ETÜ’de geliştiriliyor

5G ve ötesi teknolojiler TOBB ETÜ’nün ilgi 
gösterdiği bir konu ve bu konuda önemli bir 

insan kaynağı TOBB ETÜ’de mevcut.  Elekt-
rik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Dr. 
Mehmet Ünlü’nün kurucusu olduğu Tera-
Nano Araştırma Laboratuvarında milimet-
re-dalga ve terahertz bandında çalışabilen 
bileşenleri geliştiriliyor. Terahertz bandında 
yapılan tasarımların üretimleri de ülkemiz-
de yapılıyor. TÜBİTAK ve savunma sana-
yiinden destekli projeler ile yürütülen bu 
çalışmalar, terahertz bandında ülkemizde 
donanım geliştirilmesi için yapılan ilk ve tek 
çalışmalardır. Yine bu projelerin çıktısı olarak 
bir takım patent başvuruları yapılmıştır. 
Bunların yanı sıra lisansüstü programlarda 
konuyla ilgili dersler açılıyor, ilgili ve başarılı 
öğrenciler araştırma grubuna alınarak tezler 
yaptırılıyor. Bu şekilde yetişmiş insan gücü-
nün artırılması hedefleniyor. 

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi 
(UUYM5G) projesinde TOBB ETÜ de yer 
alıyor. 2019-2021 yılları arasında Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyeleri 
Havelsan A.Ş. ve ULAK A.Ş. firmalarına da-
nışmanlık yapmıştır. Bu süreçte Havelsan ile 
iki adet patent başvurusu yapılmıştır.  Çoklu 
antenli sistemler için çoklu kullanıcıya aynı 
anda iletim yapabilen hüzme oluşturma 
yöntemleri geliştirilmiştir. İnsansız hava 
araçlarının baz istasyonu olarak kullanımın 
konu alan çok sayıda dergi yayını yapılmış-
tır. Milimetre-dalga ve terahertz bandında 
çalışan yeniden yapılandırılabilir akıllı yü-
zeyler konusunda da çalışmalar devam 
etmektedir. 
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Osteoartrit (kireçlenme) dünyada en sık görülen kronik (üç aydan uzun süre devam 
eden) eklem hastalığıdır. Bir veya daha fazla sayıda eklemi tutan bu hastalık ağrı, hareket 
kısıtlılığı ve özürlülük yaratarak yaşam kalitesini azaltır. En sık eller, diz, kalça ve omurga 

eklemlerinde görülür.

Eklemi oluşturan karşılıklı iki kemiğin birleştiği yer normalde kıkırdak 
adı verilen özel bir yapı ile kaplıdır. Bu yapı, kemiklerin ağrıya neden 
olmadan birbiri üzerinde kaymasını ve serbest hareketi sağlar. 

Osteoartrit hastalığında kıkırdakta bozulma, parçalanma ve incelme mey-
dana gelir. Kıkırdak aşındıkça eklemdeki kemikler birbirine sürtünmeye 
başlar, eklemi oluşturan kemiklerde değişiklikler ve eklem çevresi kaslarda 
kuvvetsizlik ortaya çıkar. 

Bir takım faktörler osteoartrit hastalığı gelişimini kolaylaştırır. İleri yaş, 
kadın cinsiyet, obezite, kalıtımsal yatkınlık, iş veya spor aktivitelerine bağlı 
olarak eklem üzerinde tekrarlı stresler-yükler oluşması, eklem yaralanma-
ları, kemiklerde şekilsel bozukluklar bu risk faktörleri arasında sayılabilir. 

Osteoartrit hastalığında yaş en kuvvetli risk faktörü olup 45 yaş üzeri sıktır. 
Örneğin diz kireçlenmesi dünya çapında 50 yaş üstü insanlarda alt ekstremite 
(bacak) sakatlığının en yaygın tek nedenidir.

Bu hastalık sinsi başlangıçlı, yıllar içinde yavaş yavaş ilerleyen ve zamanla 
şiddeti artıp kötüleşen bir tarzda omurga, diz, kalça ve el eklemlerinde ağrı, 
sabahları yarım saatten kısa süren tutukluk-sertlik, eklemlerde hassasiyet, 
şişme, hareketler sırasında ses gelmesi, omurga, diz, kalça ve el eklemlerinde 
hareket fonksiyonunun azalması-kaybolması, eklemlerin genişlemesi-şekil 
bozukluğu ve yaşam kalitesinde azalma gibi belirtilere neden olur. Başlan-
gıçta hareketle (yürüme, merdiven-yokuş çıkma ve inme, uzun süre oturma 
sonrası adım atma, alçak bir sandalyeden kalkma, sıkma-kavrama gibi ellerin 
kullanılması, çömelip kalkma gibi) artan ve istirahatle azalan ağrılar vardır. 
Hastalık ilerledikçe ağrılar devamlı hale gelir gece ve istirahat ağrısı hastalık 
belirtilerine eklenir. Uzun süre devam eden ağrılı bu hastalığa depresyon 
ve uyku bozuklukları da eşlik edebilir. Osteoartrit eklemlerde inflamasyona 
(yangı) sebep olmayıp eklemde renk değişikliği, ısı artışı gibi semptomlar 
bulunmaz. 

Bu hastalığın teşhisi genellikle hastanın öyküsü ve muayene ile konulur. 
Diğer hastalıkları dışlamak için radyolojik değerlendirme gerekebilir. Kan 
tetkiklerinin istenmesi rutin olarak gerekmemektedir ancak diğer hastalıkları 
dışlamak için istendiğinde tetkik sonuçları normaldir. Örneğin 50 yaş üzeri 
bir insanda; diz üstüne yük vermek ve hareket etmekle diz ekleminde ağrı 
olması, eklemde 30 dk.dan kısa süren sabah katılığı olması, merdiven inip 

OSTEOARTRİT (KİREÇLENME)OSTEOARTRİT (KİREÇLENME)
NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?
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çıkarken dizden ses gelmesi, dizde sert kemik genişlemeleri ve şekil 
değişikliği olması ile diz osteoartriti tanısı genellikle konulabilir ve ek 
bir test gerekmez.

Osteoartritte Tedavinin Amaçları; ağrının kontrolü, eklem 
fonksiyonlarının korunması ve iyileştirilmesi, kas gücünün korunması, 
özürlülük-engelliliğin önlenmesi/düzeltilmesi ve yaşam kalitesinin 
arttırılmasıdır.

OSTEOARTRİT TEDAVİSİ
İLAÇ DIŞI TEDAVİLER
Bu tedaviler, osteoartrit tedavisinin önemli bir parçasıdır ve tüm has-
talar için önerilir. İlaç kullanmadan yapılan tedaviler hastalığa bağlı 
belirtileri iyileştirebilir, yan etkileri çok az olup genellikle hekimlerin 
önerdiği ilk basamak tedavilerdir.

1Hasta eğitimi: Osteoartrit hastalığı, aktiviteler sırasında ekleme 
binen yükün azaltılması, kaçınılması gereken aktiviteler, fiziksel 
aktivite ve dinlenme arasında denge kurmanın önemi, uygu-
lanan tedavi seçenekleri, tedavi seçeneklerinin avantajları ve 
dezavantajları, hastalığın günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki 
etkileri hastalığın gidişi(prognozu) ve hastalığın oluşturduğu 
kısıtlamalarla başa çıkma yöntemleri hakkında hastanın bilgi-
lendirilmesidir. Eğitim tedavi sonuçlarını olumlu yönde etkiler 
ve bu yüzden osteoartrit tedavisinde bilimsel olarak kuvvetle 
tavsiye edilmektedir.

2Kilo kaybı: Obez veya kilolu olmak kalça ve diz osteoartriti geli-
şiminde önemli bir risk faktörü olup kilo vermenin bu hastalıkta 
ağrı ve fonksiyonların düzelmesinde etkili olduğu gösterilmiştir. 
Kalça ve diz osteoartritinde kilo verme osteoartrit tedavisinde 
bilimsel olarak kuvvetle tavsiye edilmektedir.

3Fizik tedavi uygulamaları ve egzersiz: Bu tedavilerin esnekliği 
arttırıp eklem çevresi kasları kuvvetlendirerek ağrının azalma-
sında ve fonksiyonların artmasında etkili olduğu gösterilmiştir. 
Soğuk ve sıcak gibi ısı uygulamaları, parafin, akupunktur uygula-
maları kinezyotaping (bantlama) uygulamaları şartlı olarak dene-
nebilir. Lazer, masaj, terapötik ultrason, vibrasyon terapi, elektrik 
akımı, iyontoforez ve manüel terapi uygulamalarının etkinliği 
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hakkında daha fazla bilimsel araştırmalara 
gereksinim duyulmakta olup şartlı olarak 
denenebilir. Egzersiz el, diz ve kalça osteo-
artriti tedavisinde bilimsel olarak kuvvetle 
tavsiye edilmektedir. Osteoartrit tedavisinde 
eklem hareket açıklığı, kuvvetlendirme, da-
yanıklılık ve esneklik gibi klasik egzersizlerin 
yanında tai chi ve yoga gibi zihin-beden 
egzersizleri ve denge egzersizleri de tavsiye 
edilmektedir. Su içi egzersizler yaygın ağrı 
ve depresyonu olan osteoartritli hastalarda 
özellikle tavsiye edilmektedir. 

4Ortezler(dizlik-splintler) : Diz ve el oste-
oartritinde vücuda dışarıdan takılan özel 
cihazların kullanımı hastalıktan etkilenmiş 
kısma binen kuvvetlerin bir kısmını başka 
yöne kaydırarak ağrıyı azaltır ve eklem fonk-
siyonlarını sürdürmeye yardımcı olur. Dizlik 
ve başparmak ortezleri diz ve başparmak 
osteoartriti tedavisinde kuvvetle tavsiye 
edilmektedir. Ancak ortopedik ayakkabılar, 
ortopedik tabanlıklar ve ayakkabı modi-
fikasyonlarının bu hastalığın tedavisinde 
etkin olduğuna dair net sonuçlar bulunma-
maktadır ve daha fazla bilimsel araştırmalara 
gereksinim duyulmaktadır.    

5Yardımcı cihazlar: Baston, yürüteç, tuva-
let yükselticileri ve duş barları gibi günlük 
fonksiyonlara yardımcı cihazlar eklemler 
üzerindeki yükü azaltarak ağrıyı giderir ve 
fonksiyonlara yardımcı olur. Diz ve kalça os-
teoartriti tedavisinde baston bilimsel olarak 
kuvvetle tavsiye edilmektedir. 

6Bilişsel-davranışsal tedaviler: Yaygın ağrı 
ve depresyonu olan osteoartritli hastalarda 
tavsiye edilmektedir.

İLAÇ TEDAVİLERİ
Bu tedaviler yukarıda sayılan ilaç kullanma-

dan uygulanan tedaviler ile birlikte ya da onları 
takiben başlatılabilir.

1 Eklem üzerine dışarıdan sürülen ilaçlar: 
El ve diz osteoartritinde ağrıyı azaltırlar. Bu 
amaçla steroid (kortizon) olmayan infla-
masyon azaltıcı ilaçlar(kremler, jeller vb.)
kullanılabilir. Ağrılı eklem üzerine dışarıdan 
uygulanan bu tip ilaçlar diz kireçlenmesinde 
bilimsel olarak kuvvetle tavsiye edilmek-
tedir. Kapsaisin ( acı biber ekstresi) içeren 
kremlerin etkinliği hakkında ise daha fazla 
bilimsel araştırmalara gereksinim duyulmak-
ta olup şartlı olarak denenebilir.  

2Steroid olmayan inflamasyon azaltıcı ilaçlar 
(nonsteroidal antiinflammatory drugs): Bu 
ilaçlar ağrı giderirler ve inflamasyonu azaltırlar 
ve osteoartrit tedavisinde ilaç tedavisinin ana 
basamağıdırlar. Bu sınıfta çok sayıda farklı ilaçlar 
mevcuttur. Yan etkilerini mümkün olan en az 
seviyeye indirmek için en düşük etkili dozda ve 
kısa süreli kullanılırlar. El, diz ve kalça osteoartri-
tinde bu ilaçlar bilimsel olarak kuvvetle tavsiye 
edilmektedir.

3Parasetamol(asetaminofen): Bu ilacın ağrıyı 
azaltmadaki etkisi azdır ve özellikle karaciğer 
başta olmak üzere yan etkileri olabilir bu ne-
denle kortizon olmayan inflamasyon giderici 
ilaçları çeşitli nedenlerle kullanamayan hasta-
larda kısa süreli ve aralıklı olarak kullanılabilir.

4Diğer ilaçlar: Duloksetin osteoartrit hasta-
larında yaygın ağrı ve depresyon varlığında 
steroid olmayan inflamasyon azaltıcı ilaçlar 
ile birlikte veya tek başına ağrı kesici etkisi 
nedeniyle kullanılabilmektedir. Tramadol ve 
diğer opioid (morfin benzeri) ilaçların uzun 
dönem kullanımında yan etkilerin çok olması 
ve bağımlılık yaratması endişesi ile osteoartritte 
kullanımı sınırlı olup ancak steroid olmayan 
inflamasyon azaltıcı ilaçların kullanılamadığı 
hastalarda, diğer tedavilerin etkili olmadığı ve 
cerrahi tedavi seçeneği için uygun olmayan 
hastalarda denenebilirler. Kolşisin, balık yağı, 
vitamin D, bisfosfonatlar, kollajen, glukozamin, 
kondroidin, hidroksiklorokine, metotreksat, 
doksisiklin, tümör nekroz faktör inhibitörleri, 
statinler, stronsiyum, interlökin-1 reseptör an-
togonistleri içeren ilaçlar veya besin destekleri-
nin osteoartrit tedavisinde etkin olduğuna dair 
yeterli ve net bilimsel veri bulunmamakta olup 
uluslararası osteoartrit birlikleri tarafından daha 
fazla bilimsel araştırmalara gereksinim duyul-
duğu ifade edilerek tavsiye edilmemektedirler. 

5Eklem enjeksiyonları: Tedavi amacıyla osteo-
artritli ekleme yapılan çok çeşitli enjeksiyonlar 
mevcuttur. Eklem içine yapılan steroid(kor-
tizon) enjeksiyonlarının ağrı kesici etkinliği 
gözlenmiş olup uluslararası osteoartrit birlikleri 
tarafından diz ve kalça osteoartritinde kuvvetle 
tavsiye edilmektedir, el osteoartritinde ise şart-
lara bağlı olarak tavsiye edilmektedir. Bir başka 
eklem enjeksiyonu çeşidi olarak hyalüronik 
asit enjeksiyonu; uygulanan tedavilere (ilaç dışı 
tedaviler, kremler, ağızdan kullanılan steroid 
olmayan inflamasyon azaltıcı ilaçlar ve eklem 
içi steroid enjeksiyonları) rağmen bir düzelme 

olmadığı zaman diz osteoartritinde denene-
bilir ancak kalça osteoartritinde kullanılması 
uygun bulunmamaktadır. PRP, kök hücre, 
proloterapi ve botilinum toksin enjeksiyon-
larından bazıları günümüzde bu hastalığın 
tedavisinde yaygın olarak kullanılmalarına 
rağmen tedavide etkin olduklarına dair ye-
terli derecede kuvvetli bilimsel kanıt bu-
lunmamaktadır. Bu nedenle PRP, kök hücre, 
proloterapi gibi enjeksiyonların osteoartrit 
tedavisinde kullanılması uluslararası osteo-
artrit birlikleri tarafından daha fazla bilimsel 
araştırmalara gereksinim duyulduğu ifade 
edilerek tavsiye edilmemektedir.

CERRAHİ TEDAVİ
Yukarıda sayılan tedavilere cevap vermeyen, 

ağrı ve diğer semptomları devam eden ve bu 
nedenle günlük yaşam aktiviteleri ciddi şekilde 
kısıtlanan hastalarda ağrıyı azaltmak, yaşam kalite-
sini arttırmak ve eklem fonksiyonlarını düzeltmek 
ve sürdürmek amacıyla cerrahi tedavi uygulanır. 
Artroskopik işlemler, osteotomi, parsiyel veya total 
protez uygulamaları gibi çok çeşitli eklem cerrahi-
si yöntemlerinden biri seçilerek ortopedik cerrah 
tarafından osteoartritli hastaya uygulanır. İyileş-
meyi hızlandırmak ve daha iyi sonuçlar almak 
için ameliyattan önce egzersizlere devam edilir ve 
ameliyat sonrasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon 
bölümü tarafından rehabilitasyon uygulanır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN;
1-Sharon L Kolasinski , Tuhina Neogi, Marc C Hochberg, Carol 
Oatis, Gordon Guyatt, Joel Block et al. 2019 American College 
of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the 
Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee.
Arthritis Care Res (Hoboken). 2020 Feb;72(2):149-162. doi: 
10.1002/acr.24131. Epub 2020 Jan 6.
2-Michael Doherty, Abhishek Abhishek, David Hunter and 
Monica Ramirez Curtis. Clinical manifestations and diagnosis 
of osteoarthritis. https://ezproxy.etu.edu.tr:2692/contents/
clinical-manifestations-and-diagnosis-of-osteoarthritis?-
search=osteoarthriis&source=search_result&selectedTit-
le=2~150&usage_type=default&display_rank=2
3-Leticia Alle Deveza,  David Hunter and Monica Ramirez 
Curtis.Overview of the management of osteoarthritis. 
h t t p s : / / e z p ro x y. e t u . e d u . t r : 2 6 9 2 / c o n t e n t s / o v e r -
view-of-the-management-of-osteoarthritis?search=osteo-
arthriis&source=search_result&selectedTitle=1~150&usa-
ge_type=default&display_rank=1
4-R R Bannuru , M C Osani,  E E Vaysbrot , N K Arden , K Ben-
nell , S M A Bierma-Zeinstra  et al.OARSI guidelines for the 
non-surgical management of knee, hip, and polyarticular 
osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2019 Nov;27(11):1578-
1589. doi: 10.1016/j.joca.2019.06.011. Epub 2019 Jul 3.



129EKONOMİK FORUM

We must prepare the right ground 
for investment and production 
and employment increase
Turkey continued its growth in the first half of the year thanks to strong foreign interest and investment. However, soaring 
energy prices and recession in main export staples are applying further stress on current balance. Therefore, stability in the 
market prices, decrease in country risk premium, increase in reverse monetary stocks and currency reserves and decline in 
financial overheads shall affect positively the macro-economic and financial stability. This way, there shall be right ground 
for continuation of healthy and sustainable growth for investment, production and employment.

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

In the first half of the year, several steps 
across sizable areas have been taken from 
business and investment environment 

to rise in employment, business loans and 
savings management to personal retirement 
systems and taxation reforms. In summary, 
the decisions that have been made in these 
areas are as follows: new regulations have 
been actioned in order to incentivise export 
and increase employment by rectifying the 
business and investment environment. The 
corporation tax for businesses has been 
downgraded by a point. The stoppage 
tax for bonus pays of the businesses has 
been reduced to 10% from a previous 
15%. Consensus for income tax stoppage 
exemption for technology innovation areas 
and R&D and design centres staff has been 
reached.

Steps that shall improve 
investment ground

Business loans are to be used in a 
selective approach that will help grow the 
country’s economy. Loan Guarantee Fund 
Support Package for investment, export 
and company overheads worth 60 billion 
TL has been released. Turkish Lira Long-
Term Loan Programme which aims to help 
exporters and tourism investors to use loans 
with a 9% interest-rate totalling 150 billion 
TL has been facilitated. Residential Heating 
Insulation Loan over a 60 months term and 
with a 0.99 interest rate which aims to help 
housing energy loss by a 45% has been 
acknowledged.

Some applications have been utilised 
to incentivise the investment of savings in 
Turkish Lira Commodities and to expand the 
investor base. Currency Protected Turkish 

Lira Deposit and Registration Accounts 
application has helped the currency deposit 
accounts decline from 71% to 58% in total 
overall deposits. By utilising income-based 
domestic state borrowing bills, demand 
worth 6.6 billion TL has been collected 
from 83,816 people. A new mechanism 
called Gold Savings Ecosytsem including 
all refineries that aims to monetise gold 
kept out of banks by the public has been 
actioned. The state support for personal 
retirement systems has been raised from 
25% to 30%.

A strong approach behind Currency 
Protected Deposits Facilitation 

Through tax  reforms TL deposi ts 
and registration accounts habe been 
incentivised. Stoppage discount for TL 
deposits and registration accounts has been 
prolonged until end of 2022. Corporation tax 
exemption has been facilitated for income 
made through investment funds listing TL 
investment tools in their portfolios. Zero 
stoppage incentive for currency protected 
time deposit and registration and gold-based 
deposit and registration accounts has been 
prolonged until end of 2022. Stoppage tax 
for state domestic borrowing bills has been 
declined to zero from 10%. Stoppage tax for 
legal persons and expats channelling their 
savings into transformative accounts through 
YUVAM Account incentive has been lifted. 
Tax exemption arrangements that incentivise 
to transform currencies and gold accounts 
under currency protected deposit account 
faciity for income and corporation tax 
payers balances have been made. Taxation 
rate banks impose on holders for insurance 
and banking services of currency sales of 

deposit and registration accounts end-of-due 
balance has been nulled.

Critical decisions made in line of 
sustainable development goals

Critical decisions were made during 
Climate Congress in Konya back in February 
regarding fight against climate change, green 
development and 2053 net zero emmisions 
goal. Within the scope of it, actions to collect 
waste more meticulously at the source is to 
be intensified; recycling rate through zero 
waste campaign is to be raised to 60% in 2035 
and from 2053 non-pre-processed waste shall 
be excluded from regular storaging.

In industrial sectors, in order to reach low 
carbon production, within carbon keeping 
strategies, membrane, oxycombustion, 
chemical cycle, direct atmosphere collection 
technology; and technology in high-heat 
burning processes based on renewable 
energy and green hydrogen, microwave, 
infrared and plasma shall be developed and 
researched.

The infastructure to include application 
of Green Industrial Zone and Green Industry 
Zone certifications for companies is to be 
intensified as well. Climate friendly agricultural 
support model is to be designed and applied. 
The efficient use of water in industry and 
agriculture is to be facilitated; and the re-use of 
waste water such as purified waste water and 
drainage water is to be raised to 15% by 2030. 
New gen smart integrated and high speed 
charging technologies are to be developed.

We must continue the regulations that 
help preempt investor sceptism

On the flip side, the increasing effects 
of geopolitical risks have led economic 
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TOBB is establishing with the support 
from Google.org Turk ish Star t-up 

Platform that will strengthen Turkish start-up 
ecosystem and gather them under one big 
organisation. The platform by registering, 
tracking their progress records and increasing 
their wisibility shall help them reach out to 
potential investors and customers. Using 
this platform that is to be reached out via 
a website, startups will be able to list their 
personnel as well as product and services 
they offer and access investment, customer, 
education and mentoring services.

“We will make the Anatolian Region the 
centre for innovation”

TOBB president stated that in the run up 
to the centennial of the republic they ventured 
into a new project that will see the Anatolian 
Region to be the new centre for tech-focused 
entrepreneurs. Hisarcıklıoğlu noted that they 
will register, track their progress reports and 
offer the support they might need for the start-
ups stating that “this platform shall serve as a 
cocoon for these start-ups in their professional 
journey likening it to the journey of a butterly 
transforming from a larva. He said that each 
and every idea shall be preserved in a separate 
cocoon until they are ready to turn into fully-
fledged corporation giants; faring them the 
best of luck. He indicated that by realising and 
institutionalising new ideas we shall create 
new areas of wealth and employment and 
that Turkish Startup Platform is to strengthen 
the start-up ecosystem in Turkey calling out 
to all the stakeholders from companies and 
start-ups to experts in Turkey to support this 
venture. He stated that investors play a great 
role in today’s world in helping realise new ideas 
and this project shall breathe life into portfolio 
management, venture capital and investment 
companies and funding and financing firms and 
even big corporations; he noted that Turkish 
Start-up Platform shall be ready for use of all 
stakeholders in January 2023.

“The future of HR to feed from innovation, 
entrepreneurship and creativity”

Google Turkey Country Director Mehmet 
Keteloglu noted that Turkish Start-ups are quite 
warmly welcome across the globe. He underlined 
the fact that Turkey has a great potential for 
start-ups thanks to it young population and 
entrepreneurship culture that is feeding from 
a rapidly rising tech and innovation-focused 
enterprises. He stated that Turkish start-ups are 
visible and attract investment; for instance 9% of 
the total downloaded games across the globe 
belong to the Turkish gaming companies.

The giant step by TOBB that will grow 
the start-up ecosystem in Turkey 
‘Turkish Start-up Platform on its way’

TOBB is establishing Turkish Start-up 
platform in cooperation with Google.org. 
TOBB president noted this platform shall 
serve as a cocoon for start-ups before 
they turn into companies referring to 
the journey of a butterfly. On the other 
hand, the 1.4 billion investment into the 
start-up ecosystem in Turkey in the first 
half of the current year is seen as a huge 
economic powerhouse hatching on a 
midterm basis.

activities to weakaen across the globe. Global 
growth forecasts continue to show downward 
updates and the possibility of a recession is 
ever growing. Global energy and food supply 
and source security problems are further 
complicating. Against the threat of high 
inflation, central banks of developed countries 
choose to increase policy interest rates. Here at 

home, strong growth in the beginning of the 
year continued in the second quarter as well 
thanks to positive impact of foreign demand. In 
spite of positive developments in tourism, due 
to negative outlook in soaring energy prices 
and possibility of a recession in main export 
staples keep further strain on current balance. 
Therefore, stability in the market prices, 

decrease in country risk premium, increase in 
reverse monetary stocks and currency reserves 
and decline in financial overheads shall affect 
positively the macro-economic and financial 
stability. This way, there shall be common 
ground for continuation of healthy and 
sustainable growth for investment, production 
and employment.



DÜNYANIN YENİ LOJİSTİK MERKEZİ
DÜNYANIN EN ÇOK NOKTASINA UÇAN TURKISH CARGO’NUN YENİ EVİ; 

KITALARI BİRBİRİNE BAĞLAYARAK HAVA KARGO LOJİSTİĞİNİN
YENİ MERKEZİ OLUYOR. 
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