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Ekonomik Forum’da yer alan 
yazılar, aksi belirtilmedikçe TOBB’un 
resmi görüşünü yansıtmaz. İmzalı 
yazılarda belirtilen görüşler sadece 
yazarlarına aittir. 

Ekonomik Forum dergisi ayda bir 
yayımlanır. 15 bin adet basılır. Dergi 
ağırlıkla özel seçilmiş adreslere 
gönderilir. Abonelik için yeni 
taleplerin yayin@tobb.org.tr 
adresine yapılması gereklidir. 
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6 Başyazı

8 Geçtiğimiz Ay Türkiye

12 Geçtiğimiz Ay Dünya

16 Ayın Sözü

TOBB Ulusal

28 “30 Ağustos zaferi, bağımsızlığımızın 
ebedi tescilidir”

TOBB Uluslararası

72 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında 
iş dünyası büyükelçilerle buluştu

KÜRESEL EKONOMİDE SORUNLAR DERİNLEŞİYOR 

Metaverse, iş dünyasını 

kökten değiştirecek

Gerçek ve sanalın 
birleştiği dijital dünya 
olarak tanımlanan 
metaverse, milyonlarca 
yeni değer üretme 
potansiyeline sahip 
fütüristik bir ekosistem 
vadediyor. Cerebrum 
Tech Kurucusu Dr. 
Erdem Erkul, her 
sektör ve alandan kişi 
ve şirketi etkileyen 
metaverse’ün iş 
dünyasını kökünden 
değiştireceğine dikkat 
çekiyor.
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COVID-19 krizinden Ukrayna’daki savaşa ve Batı yaptırımlarının Rusya’ya etkilerine kadar son 
yıllarda gelişmiş ekonomileri etkileyen her şok, yoksul ve orta gelirli ülkeleri daha çok vurdu. Gıda 
güvensizliğinin kötüleşmesi, enerji fiyatlarının hızla artması ve boş mali rezervlerin ortasında, 
sosyal uyum çözüldüğü gibi birçok ülkede derinlik kazanan bir siyasi kargaşa ortamından söz 
etmek artık mümkün. Mevcut gelişmeler gösteriyor ki enerji ithalatından çift haneli enflasyon ve 
değer kaybeden para birimlerine kadar başta gelişmekte olan ekonomileri ve genel anlamıyla 
küresel ekonomiyi kapıda hangi tehlike bekliyor? Dibe doğru hız kazanan bir durgunluktan mı söz 
edilecek yoksa ekonomik kriz tüm dünyayı etkisi altına mı alacak? 

Kapımızda Kapımızda 
bekleyen tehlike bekleyen tehlike 
durgunluk mu durgunluk mu 
ekonomik kriz mi?ekonomik kriz mi?
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RAKAMLARIN DİLİ
Özcan Kadıoğlu, gelir yöntemiyle GSYH’nin 

hesaplanması sonucu payların, çalışanlar ve işletmelere 

nasıl dağıldığını analiz ediyor.

KONUK YAZAR
Gernot Wagner, ülkeler arasındaki temiz enerji yarışından 

söz ediyor. 

KONUK YAZAR
Rabah Arezki, ulusal güvenliğin yeni çağında nasıl bir 

ekonomi modeli olacağını aktarıyor.

KONUK YAZAR
Xavier Vives, iklim değişikliğinin küresel bir sorun 

olduğunu ve Avrupa’nın enerji krizi için harekete geçmesi 

gerektiğini anlatıyor.

80

86

82
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McKinsey&Company, enerji sektörünün geleceğine ilişkin
öngörülerini ortaya koyduğu, Küresel Enerji Perspektifi 2022
Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, yenilenebilir kaynakların 
enerji pazarındaki payının 2050’ye kadar yüzde 85’i bulacağı, 
küresel ısınmayı +1.5 santigrat derece ile sınırlı tutma hedefinin 
yakalanamayacağı öngörülüyor.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), 
sürdürülebilir kalkınmada, yaratıcı ve yapısal çözümler ortaya 
koymak amacıyla Yuvarlak Masa Buluşmalarına başladı. SKD 
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Türkiye’nin 
enerji güvenliği için yeni bir stratejiye ihtiyacı olduğunu dile 
getirdi.

Yenilenebilir kaynakların 
enerji pazarındaki payı artıyor

“Enerji güvenliği için yeni bir 
stratejiye ihtiyaç var”

Karikanomi

77 Veri bilim uzmanlığı

Makale

110 Döngüsel ekonomiye geçiş için neler yapılmalı?

ETÜ Makale 

120 Eklemeli imalat ve kafes yapılar ile tasarım

TOBB ETÜ  MED

126 “OEM, kariyerime yön vermemde belirleyici oldu”

128 Select News

Antalya, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor

Erzincan TSO yeni hizmet binası temel atma töreni yapıldı

Karabük TSO, ‘Zamanda Yolculuk Rotaları’ projesini başlatacak

Dijital Akademi Programı’nda sertifikalar sahiplerini buldu

Ardahan Ticaret Sanayi Odası Gürcistan’da

Bolu TSO, Tacikistan’da temaslarda bulundu

Çorlu ve Mustafakemalpaşa TSO arasında Kardeş Oda 

Protokolü imzalandı

ALTSO Meclisi genç ve kadın girişimcilere emanet 

9 5   
Oda ve 

Borsalar
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BAŞYAZI

2023'TE YÜZDE 5 BÜYÜME, 867 MİLYAR DOLARLIK 
MİLLİ GELİR, YÜZDE 25 ENFLASYON VE 265 
MİLYAR DOLAR İHRACAT HACMİ HEDEFLENİYOR
Yen� açıklanan Orta Vadel� Programla yüksek katma değerl� üret�mle ve �hracat odaklı 
şek�lde büyümen�n ve �st�hdamın artırılması, enflasyonun kontrol altına alınması, 
TL’dek� reel değer kaybının önüne geç�lmes�, dış t�caret�n daha dengel� b�r yapıya 
kavuşturulması ve car� �şlemler açığının azaltılması amaçlanıyor.

H
ükümetin 2023-2025 dönemini 

kapsayan Orta Vadeli Program 

(OVP) 4 Eylül 2022 tarihli Resmi 

Gazete’nin yayımlandı. OVP’de 

2022 yılı büyüme tahmini yüzde 5 olurken, 

enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. 

Ekonominin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025 

yıllarında ise yüzde 5.5 büyüyeceği öngörüldü. 

Enflasyonun bu yıl yüzde 65 olacağı tahmin 

edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için 

yüzde 25, 2024 için yüzde 14, 2025 için yüzde 

10 olarak belirlendi. Programda, işsizlik oranı-

nın bu yılsonunda yüzde 10.8 olacağına yer 

verilirken, gelecek yıl hedefi yüzde 10.4, 2024 

yılı için yüzde 9.9 ve 2025 için ise yüzde 9.6 

olarak tahmin edildi.

Enerji ithalatının 104 milyar 

dolara ulaşacağı tahmin ediliyor  

OVP’de ihracatın, 2022 sonunda 255 mil-

yar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin 

edilirken, 2023'te 265 milyar dolar, 2024'te 

285 milyar dolar, program sonunda 305 milyar 

dolar olması hedeflendi. İthalatın, 2022 sonun-

da 360 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 

2023'te 345 milyar dolar, 2024'te 363 milyar 

dolar, 2025'te de 384 milyar dolar olması ön-

görüldü. İlk 7 ayda net enerji ithalatı 47 milyar 

dolar düzeyinde olup 2022 yılı tamamı için 104 

milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi.

Cari işlemler dengesinin 2022 yılında 47 

milyar dolar açık vereceği beklenirken, 2023’te 

ham petrolün varil fiyatının 102 dolardan 88 

dolara düşeceği beklentisinden hareketle 
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enerji faturasının 104 milyar dolardan 85 milyar dolara 

gerileyeceği ve turizm gelirlerinin 34 milyar dolardan 45 

milyar dolara yükseleceği beklentisinin vermiş olduğu 

destekle cari dengenin 22 milyar dolar düzeyinde açık 

vereceği varsayımında bulunuldu.

Enflasyon hedefleri yakalanacak mı?

2022 yılı için ortalama kur tahmini 16.6 TL olarak 

belirlendi. Yılın ilk 8 ayı itibariyle ortalama kur 15.6 TL dü-

zeyindeydi. Dolayısıyla yıl ortalamasının tutturulabilmesi 

için yılın kalan 4 ayında kur ortalamasının 18.7 TL olması 

gerekiyor. Bu da kurun mevcut duruma göre sadece 

yüzde 3 artacağının öngörüldüğünü gösteriyor. Merkezi 

yönetim bütçesi yılın ilk 7 ayında 30 milyar TL fazla ve-

rirken OVP’de 2022 yılı bütçe açığı gerçekleşme tahmini 

461 milyar TL olarak yer alıyor. Buna göre yılın geri kalan 

5 ayında bütçenin 491 milyar TL açık vereceği anlaşılıyor.

Büyüme aynı düzeyde kalırken ve bütçe açığı da azal-

mazken, enflasyonda ciddi bir azalış öngörülüyor. Kamu 

kesimi genel denge tablosundaysa, kamu kesimi açığının 

862 milyar TL’den 748 milyar TL’ye ve KİT’lerin açığının 

430 milyar TL’den 97 milyar TL’ye düşeceğinin tahmin 

edildiğini anlaşılıyor. Bu büyük düşüşün KİT ürünlerinin 

fiyatlarının artırılması yoluyla sağlanması halindeyse 

enflasyonda beklenen düşüşün yakalanmasının riske 

girebileceği görülüyor.

Eylül ayı itibarıyla TÜİK’e göre tüketici enflasyonu yüz-

de 80 iken yıl sonu beklentisi olan yüzde 65’a ulaşabilmek 

için önümüzdeki dört ayda enflasyonda ciddi bir düşüş 

bekleniyor. Bunun da hem baz etkisinin devreye girmesi 

ve hem de bu dönemde ülkeye büyük miktarda döviz gi-

rişi olması sayesinde döviz kurlarında sağlanacak istikrarla 

ve kamunun kendi yönettiği ürünlerde fiyat artışının en 

düşük seviyede tutularak sağlanacağı anlaşılıyor.

M. R�fat 
HİSARCIKLIOĞLU

Temenni manzumesi olmasın

OVP’lerden beklenen, gerçek durumu yansıtarak he-

defler koyması ve bu hedefe nasıl ulaşılacağının açıkça 

belirtilmesidir. Mesela fiyat istikrarının nasıl sağlanacağı 

önemli bir soru işaretidir. Soruların somut yanıtları ve 

hedeflere yönelik somut adımları olmadığındaysa, ekono-

minin aktörlerine ışık tutacak bir program hedefi olmaktan 

çıkarak temenniler manzumesine dönüşme riski doğuyor.

Orta Vadeli Programda; vergi, kayıt dışı ekonomiyle mü-

cadele ve teşvik ve desteklerler ilgili olarak çeşitli politika 

ve tedbirlerin uygulanması öngörüldü. Buna göre gelirler 

politikası, fiyat istikrarını ve gelir dağılımını gözetecek 

şekilde para ve maliye politikaları ile eşgüdüm içerisinde 

belirlenmeye devam edilecek.

Sanayi sektöründe teknoloji yoğun sabit sermaye ya-

tırımları ile doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesi, 

sanayide teknolojik dönüşümü hızlandırmak üzere teşvik 

sisteminde dijital dönüşümü odağa alan ve yaygın etki 

oluşturacak yeni bir çerçeve oluşturulması sağlanacak.

AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasına 

geçiş dönemi iyi değerlendirilerek, bundan hızlı etkilene-

cek sektörler için en düşük maliyetle emisyon azaltımına 

yönelik politikalar hayata geçirilecek.Nitelikli iş gücünün 

geliştirilmesi amacıyla bölgesel ve sektör odaklı eğitim ih-

tiyaç analizleri yapılarak, mesleki eğitim programları dijital 

ve yeşil dönüşümün gereklerine cevap verecek şekilde 

güncellenecek.

Özetle Orta Vadeli Programla büyümeyi ve istihdamı 

artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve 

ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan bir yapı-

da ekonominin ortalama yüzde 5.3 büyümesi, istihdamın 

toplamda 2.7 milyon kişi artması, işsizlik oranının yüzde 

9.6’ya gerilemesi ve cari işlemler açığının milli gelire oranın 

yüzde 1’in altına çekilmesi hedefleniyor.

TOBB Başkanı 

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 

(Eurochambres) Başkan Yardımcısı

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

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

baskanlik@tobb.org.tr

/@Rhisarciklioglu
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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

K ültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’ye 

gelen ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, yabancı zi-

yaretçi sayısı, Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın 7 aylık dönemine göre 

yüzde 128.28 artarak 23 milyon 30 bin 209 oldu. Türkiye'ye en çok ziyaretçi 

gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 

137.36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişiyle Almanya birinci, yüzde 41.36 artış 

ve 2 milyon 197 bin 331 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2036.01 artış 

ve 1 milyon 810 bin 248 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. 

İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi. TÜİK tarafından yayımlanan veri-

lere göre, Türkiye'ye gelen 3 milyon 165 bin 538 yurt dışı ikametli vatandaşla 

birlikte toplam 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi ağırlandı.

Yabancı ziyaretçi sayısı, ilk 7 ayda yüzde 128.28 arttıYabancı ziyaretçi sayısı, ilk 7 ayda yüzde 128.28 arttı

İ stanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) verilerine göre, 

Türk maden sektörü bu yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde 16.92 artışla 3.85 milyar dolar ihracat 

gerçekleştirdi. Temmuz’da aylık bazda ihracat ise, geçen yılın 

aynı ayına oranla yüzde 3.11 artışla 491.6 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde ürün grubu bazında 

Metalik cevherler yüzde 14.03 artışla ilk sırada, ikinci sırada yüzde 

2.94 artışla doğal taşlar, üçüncü sırada ise yüzde 33.83’lük artışla 

endüstriyel mineraller yer aldı.

İşsizlik, Haziran’da 
yüzde 10.3 oldu

TÜİK, Haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı. Hane-

halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve 

daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Haziran 

ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi azalarak 3 mil-

yon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.3 puanlık azalış 

ile yüzde 10.3 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı 

işsizlik (atıl işgücü) Haziran’da bir önceki aya göre 1.7 

puan azalara yüzde 20.4'e geriledi.

G irişimcilik ekosisteminde bu yılın ilk yarısında 124 girişime 168 milyon dolar yatırım 

yapılarak, rekor kırıldı. Girişimlere yapılan yatırımların yıl sonunda toplam 1.5 milyar 

dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de girişimcilik ekosisteminde bu yılın ilk yarısında 

tohum yatırımların toplam yatırımların içindeki payı arttı. Türkiye’de ve global piyasalarda 

yaşanan enflasyonist ortam ve parasal sıkılaşma girişim yatırımlarını da etkiledi. Girişim-

ciler, bu yıl tohum aşamasında daha kolay yatırım bulurken, erken ve ileri aşamadaki 

yatırımlar tıkandı. Yatırımların yaklaşık yüzde 89’u tohum aşamasında gerçekleşirken, 

yapılan anlaşmaların 96’sı ilk kez yatırım alan girişimlerden oluştu. 

Girişim Girişim 
yatırımlarında yatırımlarında 
‘tohum’ rekoru‘tohum’ rekoru

Madende ihracat 4 milyar Madende ihracat 4 milyar 
dolara dayandıdolara dayandı



Maximiles Business dünyası ile

Maximiles Business Kredi Kartı ile bölge ve yolcu kotası olmadan,

bilet fiyatı kadar MaxiMil kullanarak seyahat edin,

yurt dışı alışverişlerinizde yurt içine göre daha fazla MaxiMil kazanın!Maximiles Business Kredi Kartı ile bölge ve yolcu kotası olmadan,

bilet fiyatı kadar MaxiMil kullanarak seyahat edin,

t dışı alışverişlerinizde yurt içine göre daha fazla MaxiMil kazanın!

daha çok kazanın,
daha çok uçun!daha çok kazanın,

daha çok uçun!daha çok kazanın,
daha çok uçun!

Kredi kartı talepleri için son karar İş Bankası tarafından verilecektir. İş Bankası, kart talebini reddetme ya da kefil ve teminat talep etme hakkına sahiptir.
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GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2022 

dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 

gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, Haziran ayında özel sektörün yurt 

dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 7,.6 milyar 

dolar azalarak, 161.4 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün 

yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 7.8 milyar dolar düşüşle 

153.7 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 206 

milyon dolar artışla 7.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bankaların 

uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları Haziran’da 2021 sonuna 

göre 2.3 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 2.9 milyar 

dolar düşüşle 17.1 milyar dolar oldu.

K arayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Ak-

tarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönet-

melik yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile denizyolu 

taşımacılığının kombine taşımacılıktaki payının 

artırılması ve karayoluyla taşınan yüklerin denizyo-

luna aktarılmasını amaçlıyor. Buna göre geminin 

sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk bayraklı 

gemilerin donatımına taşıdığı yük birimi (römork, 

yarı römork, tanker) başına 2 dolar karşılığı ödeme 

yapılacak. Mesafenin 20 milin altında olması halinde 

yük birimi başına 20 dolar ödenecek.

Özel sektörün yurt dışı borcu azalmaya devam ediyorÖzel sektörün yurt dışı borcu azalmaya devam ediyor

Sanayi üretimi Haziran ayında Sanayi üretimi Haziran ayında 
beklentiyi yüzde 8.5’le aştıbeklentiyi yüzde 8.5’le aştı

Ro-Ro taşımacılığına 
yeni hat desteği

TÜİK, Haziran ayı sanayi üretim 

verilerini açıkladı. Sanayi üretimi, 

Haziran ayında aylık 1.3 artarken, yıllık 

artış yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. Arın-

dırılmamış sanayi üretiminde yıllık artış 

yüzde 8.4 olarak hesaplandı. Anketler-

de aylık artışta değişim beklenmezken, 

takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretiminin Haziran'da yüzde 6.7 artması 

bekleniyordu. TÜİK verilerine göre yıllık 

bazda sanayinin alt sektörleri (2015=100 

referans yıllı) incelendiğinde, madenci-

lik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir 

önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 

azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi 

yüzde 10 ve elektrik, gaz, buhar ve ik-

limlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 

endeksi yüzde 0.6 arttı.

TÜİK, Haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 

geçen yılın Haziran ayında 13 milyon 734 bin 395 kişi olan sanayi, inşaat ve 

ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüz-

de 6.3 artışla 14 milyon 604 bin 708 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda ücretli çalışan 

sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 

8.6 artarken, inşaat sektöründe yüzde 1 azaldı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 

sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 1.1 

artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 

0.8, inşaatta yüzde 2.9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.9 arttı.

Ücretli çalışan sayısında artışÜcretli çalışan sayısında artış
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GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

A BD Hazine Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu ya-

yımladı. 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 

mali yılının Temmuz ayında, federal hükümetin bütçe açığı 211 milyar do-

lar olarak hesaplandı. Federal hükümet geçen yılın aynı ayında 302 milyar 

dolarlık bütçe açığı vermişti. Bütçe açığı, temmuzda geçen senenin aynı ayına 

kıyasla yaklaşık yüzde 30'luk azalış gösterdi. Aynı dönemde bütçe dengesine 

ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin Temmuz’da 194 milyar dolarlık açık vermesi 

yönündeydi. Bütçe açığında geçen yıla kıyasla yaşanan azalışta, COVID-19 

salgınına yönelik harcamalardaki azalışa karşın gelirlerdeki artış etkili oldu.

ABD bütçesi Temmuz’da
211 milyar dolar açık verdi

E konomik aktivitedeki ivme kaybının ardından Çin, 1 tril-

yon yuanlık teşvik paketini devreye alacak. Çin, büyüme 

hedefini yakalamak için arka arkaya teşvik paketleri açıkla-

maya devam ediyor. Ekonomik aktivitedeki ivme kaybının 

ardından Çin’de yürütmenin başı olan Devlet Konseyi,1 trilyon 

yuanlık (146 milyar dolar) 19 maddelik politika paketini açıkla-

dı. Pakete göre devlet bankalarına altyapı projelerine yatırım 

yapmaları için 300 milyar yuan sağlanacak. Yerel otoritelere 

de 500 milyar yuanlık özel tahvil imkânı getirilecek. Çin Baş-

bakanı Li Keqiang, ellerindeki tüm araçları kullanmaya hazır 

olduklarını belirtti. 

Rusya'da rekor 
döviz alımı

R usya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 

Rusya'daki tüzel kişilerin Haziran’da 176 milyar 

ruble net döviz alımı yaptığı belirtildi. Söz konusu 

net alımların Temmuz’da 237 milyar ruble (yakla-

şık 3.9 milyar dolar) düzeyine çıktığına işaret edi-

len açıklamada, bu miktarın rekor düzeyde olduğu 

vurgulandı. Döviz alımındaki artışa rağmen döviz 

mevduatlarındaki para miktarının 3 milyar dolar azal-

dığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu durumun 

da dövizin önemli bir kısmının alındıktan sonra yurt 

dışına gönderildiği anlamına geldiğine işaret edildi.

İ ngiltere'de tüketici fiyatlarında 

yıllık artış oranı Temmuz ayında 

yüzde 10'u geçti. Enflasyon 1982'den 

bu yana görülen en yüksek seviyeye 

çıktı. Temmuz ayında fiyatlar geçen 

yılın aynı ayına göre yüzde 10.2 arttı. 

Haziran ayında yüzde 9.4 olan yıllık 

enflasyonun Temmuz'da yüzde 9.8 

olması bekleniyordu. Tüketici fiyatları 

bir önceki aya göre de yüzde 0.6 arttı. 

Haziran ayında fiyatlar bir önceki aya 

göre yüzde 0.8 yükselmişti. Temmuz 

ayı için beklenti yüzde 0.4 artış ola-

cağı yönündeydi. Çekirdek tüketici 

fiyatlarında yıllık artış oranı da Tem-

muz'da yüzde 5.9 olan beklentileri 

aşarak Haziran ayındaki yüzde 5.8'den 

yüzde 6.2'ye çıktı. Perakende fiyat 

endeksi Temmuz ayında bir önceki 

aya göre yüzde 0.9 arttı.

İngiltere'de enflasyonİngiltere'de enflasyon
çift haneye ulaştıçift haneye ulaştı

Çin, dev teşvik paketini duyurduÇin, dev teşvik paketini duyurdu
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A BD yönetimi, Çin ile gerilimin yüksek olduğu bir dönemde Pekin 

yönetimiyle egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret girişimi 

kapsamında resmi görüşmelere başlanacağını duyurdu. ABD Ticaret Temsil-

ciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, ABD ve Tayvan'ın ‘21. Yüzyıl Ticaretine 

İlişkin ABD-Tayvan Girişimi’ kapsamında müzakere yetkisi üzerinde uzlaşma-

ya vardığı bildirildi. İlk tur müzakerelerin bu sonbaharın başlarında gerçek-

leşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, iki ülkenin ticaretin kolaylaştı-

rılması, düzenleyici uygulamalar, yolsuzlukla mücadele standartları, küçük 

ve orta ölçekli işletmeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi, tarım ticaretinin 

geliştirilmesi, ticarette ayrımcı engellerin kaldırılması, dijital ticaret, iş gücü 

ve çevre standartları konularında sağlam bir gündem belirlediği aktarıldı.

Hollanda'da enflasyon 47 
yıl sonra çift haneyi gördü

H ollanda İstatistik Kurumu (CBS), tüketici fiyat 

artışlarına ilişkin 2022 yılı Temmuz ayı verilerini 

açıkladı. CBS'nin açıklamasına göre, Temmuz ayında 

tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 

arttı. Böylece Ülkede enflasyon 1975 yılının Eylül ayın-

da görülen yüzde 10,4 seviyesinin ardından ilk kez çift 

haneli rakama geldi. 1973 yılında yaşanan petrol krizinin 

ardından Hollanda'da fiyatlar artışa geçmiş ve 1975 yılı 

Ocak ayında enflasyon yüzde 11.1 ile rekor kırmıştı.

H indistan Merkez Bankası (RBI), gösterge faiz oranında pi-

yasaların beklentisinin üzerinde bir artışa gitti. RBI Başkanı 

Shaktikanta Das, repo faiz oranının yüzde 4.90'dan 50 baz puan 

artırılarak yüzde 5.40'a çıkarıldığını söyledi. Piyasalarda beklenti 

faiz oranının yüzde 5.25'e yükseltileceği yönünde oluşmuştu. RBI, 

yüksek seyreden enflasyonu düşürebilmek için üçüncü kez faizleri 

yükseltmiş oldu. Hindistan'da enflasyon yüzde 7.01 seviyesinde 

bulunuyor. Faiz kararının ardından USD/INR yüzde 0.2 değer kay-

bederek 78.99 seviyesine geldi.

Hindistan'da beklentinin  üzerinde faiz artışıHindistan'da beklentinin  üzerinde faiz artışı

ABD ile Tayvan'dan yeni ticaret müzakeresiABD ile Tayvan'dan yeni ticaret müzakeresi

A lmanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya'da 

mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu 

yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.1 arttı. Böylece Destatis, 

29 Temmuz'da öncü verilerle açıkladığı yüzde 0 büyüme oranını yukarı yönlü 

revize etmiş oldu. Geçen yılın ikinci çeyreğine göre ise ülkenin GSYH’si yüzde 1.7 

büyüdü. İstatistik Ofisi, Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte genişlemesinin ana 

sebebi olarak artan kamu ve hane halkı tüketim harcamalarını gösterdi. 

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA

Alman ekonomisi ikinciAlman ekonomisi ikinci
çeyrekte yüzde 0.1 büyüdüçeyrekte yüzde 0.1 büyüdü
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ARISTOTELES
( MÖ 384 – MÖ 322)

AYIN SÖZÜ



advertorial epal

EPAL Euro paletlernn 
uzun hzmet ömrü, ekolojk ve ekonomk 

kaynaklardan tasarruf sağlar



KAPAK

KÜRESEL EKONOMİDE KÜRESEL EKONOMİDE 
SORUNLAR DERİNLEŞİYOR 

COVID-19 krizinden Ukrayna’daki savaşa ve Batı yaptırımlarının Rusya’ya etkilerine COVID-19 krizinden Ukrayna’daki savaşa ve Batı yaptırımlarının Rusya’ya etkilerine 

kadar son yıllarda gelişmiş ekonomileri etkileyen her şok, yoksul ve orta gelirli kadar son yıllarda gelişmiş ekonomileri etkileyen her şok, yoksul ve orta gelirli 

ülkeleri daha çok vurdu. Gıda güvensizliğinin kötüleşmesi, enerji fiyatlarının hızla ülkeleri daha çok vurdu. Gıda güvensizliğinin kötüleşmesi, enerji fiyatlarının hızla 

artması ve boş mali rezervlerin ortasında, sosyal uyum çözüldüğü gibi birçok ülkede artması ve boş mali rezervlerin ortasında, sosyal uyum çözüldüğü gibi birçok ülkede 

derinlik kazanan bir siyasi kargaşa ortamından söz etmek artık mümkün. Mevcut derinlik kazanan bir siyasi kargaşa ortamından söz etmek artık mümkün. Mevcut 

gelişmeler gösteriyor ki enerji ithalatından çift haneli enflasyon ve değer kaybeden gelişmeler gösteriyor ki enerji ithalatından çift haneli enflasyon ve değer kaybeden 

para birimlerine kadar başta gelişmekte olan ekonomileri ve genel anlamıyla küresel para birimlerine kadar başta gelişmekte olan ekonomileri ve genel anlamıyla küresel 

ekonomiyi kapıda hangi tehlike bekliyor? Dibe doğru hız kazanan bir durgunluktan ekonomiyi kapıda hangi tehlike bekliyor? Dibe doğru hız kazanan bir durgunluktan 

mı söz edilecek yoksa ekonomik kriz tüm dünyayı etkisi altına mı alacak? mı söz edilecek yoksa ekonomik kriz tüm dünyayı etkisi altına mı alacak? 

 FORUM18

Kapımızda bekleyen 
tehlike durgunluk mu 
ekonomik kriz mi?
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C
OVID-19 pandemisi, tedarik zin-

ciri darboğazları ve parçalanmış 

pazarların neden olduğu aksak-

lıklar, artan yakıt, gıda ve gübre 

fiyatlarının yanı sıra gelişmiş ekonomilerin 

enflasyonla mücadele için para politikasını 

sıkılaştırmasıyla birleşiyor. Bu durum yükse-

len piyasalarda, yüksek faiz oranlarının yanı 

sıra borç ekseninde GSYİH oranları üze-

rindeki baskıyı artırıyor. Farklı bir ifadeyle 

gelişmekte olan ekonomiler yüklü bir borç 

sarmalının içine ittirilmiş oluyor. Mevcut 

aksaklıklar karşısında en az hasarla çıkmak 

mümkün mü?

YENİ PATOJENLERİ HATIRLAMAK  

Öncelikle gelişmekte olan ve yükselen 

ülkeler, günümüzün birbirine bağımlı ve 

örtüşen küresel krizlerini tetikleyen yeni 

patojenleri her zaman göz önünde bulun-

durmak zorunda. Bunlar; yüksek gıda ve 

enerji fiyatları, siber savaş ve iklim felaketleri 

olarak yükselen ekonomilerin geçmesi ge-

reken engeller. Tam da sermaye kaçarken 

bu engelleri aşmak ise her zamankinden 

biraz daha zor. Gelişmiş ekonomiler bu 

zorluklarla başa çıkmak için “ne gerekiyorsa” 

yaparken, dünyanın geri kalanı “elinden ge-

len her şeyi” yapıyor. Dolayısıyla dünyanın 

geri kalanının yapabileceği her şey giderek 

daha sınırlı hale geliyor.

JPMorgan'a göre, bu yıl gelişen piyasa 

sabit gelirli fonlarından net çıkışlar 50 milyar 

doları buldu. Bu rakam büyüklük olarak bu 

ekonomilerin 2021'de yaşadığı net girişlerle 

karşılaştırılabilir bir miktar. Fakat sermaye 

çıkışıyla birlikte para birimleri hızla değer 

kaybediyor, enflasyonist baskılar şiddetleni-

yor. Hal böyle olunca birçok ülkenin merkez 

bankası faiz oranlarını yükseltip, büyüme 

beklentilerini zayıflatarak sürece cevap veri-

yor. İşte bu yaklaşım, özellikle pandemiden 

beri hala iyileşmekte olan ülkelerde kötü bir 

aksiyon alma anlamına geliyor. 

YOKSULLUK DERİNLEŞİYOR

FGV Social'a göre, bugün itibarıyla dün-

yada COVID-19 öncesindeki dönem olan 

2019'a göre yaklaşık 97 milyon daha fazla 

insan günde 2 doların altında yaşıyor. Küre-

sel yoksulluk oranı yüzde 7.8’den 9.1'e çıktı. 

163 milyon kişi günde 5.5 doların altında 

yaşıyor. Ayrıca pandemi, 10 milyon insanı 

aşırı yoksulluğa itti.  Aşırı yoksulluk 2021'de 

üçte birden fazla artarak yüzde 14'e yük-

seldi. Küresel olarak, aşırı yoksulluğu sona 

erdirmeye yönelik üç ila dört yıllık ilerle-

menin kaybedildiği tahmin ediliyor. Ne 

yazık ki bu gerileme daha da kötüye gidi-

yor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

tarafından yapılan son tahminler, artan 

gıda ve enerji fiyatlarının 2022'nin sonuna 

kadar 71 milyon insanı yoksulluğa itebile-

ceğini ve Hazar Havzası, Balkanlar ve Sahra 

Altı Afrika’da etkilerinin daha da derinden 

hissedileceğini gösteriyor. 

GELENEKSEL BORÇ KRİZİNDEN 
KESİNLİKLE KAÇINMAK GEREKİYOR 

Öte yandan mevcut gelişmeler, Latin 

Amerika'daki son seçimlerin kanıtladığı gibi 

popülizmin neden yükselişte olduğunu 

açıklıyor. Sıkılaşmış bir para politikasına kar-

şı daha fazla refah vadeden liderler, ayakları 

yere basan politikalar üretmek zorunda. 

Çünkü yeni liderler; küresel finans piyasa-

larının daha sıkı olduğunu ve yatırımcıların 

daha güvenli varlıkları tercih ettiğini gör-

mezden gelirse, yükselen ve gelişen dün-

yada daha geleneksel bir borç krizi ortaya 

çıkabilir. Bu durumda, yeni nesil küresel 

zorluklar ani bir duruşla birleşecektir. Ülke 

düzeyinde sürdürülebilir maliye politika-

larının benimsenmesi ve son zamanlarda 

çıkarılan 600 milyar dolarlık özel çekme 

haklarının (Uluslararası Para Fonu'nun re-

zerv varlığı) çok taraflı düzeyde hızla geri 

dönüştürülmesi, düşük ve orta gelirli eko-

nomilerin günümüzün büyük zorluklarıyla 

başa çıkmasına olanak sağlamaya yeter mi 

açıkçası bunu da borç alana ülkelerdeki 

siyasi iradenin politika üretimi belirleyecek 
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gibi görünüyor. Aslına bakılırsa dünyanın 

geri kalanının refahı için gelişmiş ekono-

milerin savaş oyunlarına bir son vermesi 

hem unutulmak istenen dünyanın evrensel 

sorunlarının hatırlanmasını hem de yüksel-

mek isteyen ekonomilerin önünü açacaktır. 

NEREDE NE YAŞANIYOR?
Dünyanın ruh halini anlamak istiyor-

sak açıkçası 20 büyük ekonomi dışında da 

ülkelerin bulunduğunu ve bu ülkelerde 

tarihe not düşecek kadar derin yoksulluk 

olaylarının yaşandığını göz önünde bulun-

durmalıyız. 20 büyük ekonomi dışındaki 

coğrafyalara baktığımızda basit bir örnekle 

Sri Lanka'nın çöküşü, diğer birçok ülkede 

ekonomik krizlerin ve muhtemel sosyal 

ve siyasi kargaşanın habercisi anlamına 

geliyor. Mısır, Gana ve Tunus Sri Lanka’nın 

peşi sıra sosyal kargaşanın artacağı ülkeler 

arasında yer alıyor. Bu ülkeler ciddi borç 

sıkıntısı içinde ve mevcut eğilimler devam 

ederse, birçoğu potansiyel temerrüde çok 

yakın.

Çoğu zaman bu krizler, nüfus üzerinde-

ki ekonomik etkiden ziyade borç sürdürüle-

bilirliği ve küresel finansal istikrar üzerindeki 

etkileri açısından değerlendirilir. Kişi başına 

düşen geliri düşük ve önemli ölçüde mut-

lak yoksul olan birçok ülke stagflasyonla 

karşı karşıya. Milyarlarca insan giderek ar-

tan bir şekilde Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) tarafından tanımlanan 

asgari besleyici diyeti karşılayamaz hale 

geliyor ve temel sağlık giderlerini karşıla-

yamıyor. Maddi güvensizlik ve toplumsal 

gerilimler artıyor.

Bu süreç birkaç yıldır dünyanın geri ka-

lanına hakim. Gelişmiş ekonomilerdeki ultra 

düşük faiz oranları dönemi, yeni borçları fi-

nanse etmek için yükselen ve sınır pazarlara 

kolay para akışını teşvik etti. Düşük ve orta 

gelirli ülkeler COVID-19 pandemisi tarafın-

dan ekonomik olarak hırpalandığında, borç 

fazlalığı ve sermaye kaçışı korkusuyla mali 

harcamalarını gelişmiş ülkeler kadar artır-

maları engellendi. Ardından Ukrayna savaşı 

ve büyük şirketlerin buna bağlı vurgunları, 

özellikle gıda ve yakıt ithal eden ülkeler 

için işleri daha da kötüleştiren enflasyonun 

ülkelerin geleceği hakkında belirleyici ol-

masını sağladı. 

PARASAL HİYERARŞİYİ 
MOBİL SERMAYE BELİRLİYOR

Küresel ekonomideki parasal hiyerar-

şiler, mobil sermayenin herhangi bir so-

runun ilk işaretinde düşük ve orta gelirli 

ülkeleri çok daha hızlı terk ettiği anlamına 

gelir. “Yatırımcı duyarlılığı” düşük ve orta 

gelirli ülkelere karşı hareket ettiğinde, ge-

nellikle belirli ülke koşullarını göz ardı ede-

rek özel kredi derecelendirme kuruluşları 

tarafından güçlendirilir. Bu nedenle, daha 

yaygın finansal “bulaşma” çok olasıdır. So-
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nuç olarak çok taraflı borç verenlerin ve 

G7'nin soruna basitçe hayıflanmak yerine 

acilen harekete geçmesi gerekiyor. Bu, Çin 

gibi özel alacaklıları ve devlet alacaklılarını 

içeren hızlı ve sistematik borç çözümleme 

önlemleri anlamına gelir; emtia piyasala-

rındaki spekülasyonları ve büyük gıda ve 

akaryakıt şirketlerinin vurgunculuğunu 

sınırlamaya yönelik politikalar; likiditeye 

umutsuzca ihtiyaç duyan ülkeler için hayati 

öneme sahip. Çünkü asgari önlemler olma-

dan, küresel ekonominin borç temerrütleri, 

artan yoksulluk ve giderek artan şiddetli 

sosyo-politik istikrarsızlık distopyasına sü-

rüklenmesi anlamına geliyor. 

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DÖNEM 
Piyasa analistleri 2022'de gelişmekte 

olan dünyayı şekillendiren güçler konusun-

da farklı düşünce içindeydi. Ancak hepsinin 

ortak kanısı savunmasız ülkelerin eşi görül-

memiş bir dizi krizle karşı karşıya kalacağıyla 

ilgiliydi. Düşen küresel büyüme, artan enerji 

maliyetleri ve yaklaşan borç temerrütle-

rinden gıda kıtlığına ve pandemiye kadar, 

tahminler sosyal ve politik istikrarsızlık po-

tansiyelini vurguluyor. Yine de önlerindeki 

sorunların büyüklüğünü hafife alıyorlar, 

çünkü zorlukların karmaşıklığı, etkilerini 

hesaplama girişimlerini yalanlıyor.

Enerji, savaş ve tarım arasındaki bağlan-

tıları şöyle bir düşünelim. Doğal gaz, azotlu 

gübrelerin üretiminde birincil hammadde 

olma özelliğine sahip. 2021'deki sert hava 

koşulları, daha gaz fiyatları yükselmeden ve 

Rusya Ukrayna'yı işgal etmeden önce ABD 

Körfez kıyısındaki tesislerin kapanmasına 

neden oldu. Önde gelen bir nitrojen, fosfat 

ve potasyum üreticisi olan Rusya'ya yöne-

lik savaş ve yaptırımlar, gübre ihracatını 

kesintiye uğrattı ve küreselde tarıma dayalı 

üretimi tehdit etti. İşte siyasi kargaşa kısmı 

gıda arzının düşmesinden sonra geliyor. 

GIDADA KITLIK RİSKİ 
Artan gübre maliyetleri ve arz kıtlığı, 

daha yüksek gıda fiyatları anlamına geli-

yor. BM'ye göre, gelişmekte olan dünya, 

küresel gıda ithalatının yüzde 40’ına ihtiyaç 

duyuyor. 53 ülkede haneler gelirlerinin yak-

laşık üçte ikisini gıdaya harcıyor. Daha fakir 

ülkeler açıkçası sert bir darbe alacak. FAO, 

2022-23'teki fiyat artışlarının kıtlık riskini ar-

tırdığı konusunda uyarıyor. Gıda kıtlığına 

ek olarak, yaşam maliyetindeki artış zaten 

huzursuzluk için güçlü bir katalizör görevi 

görüyor.

Salgının toplumsal yansımaları da 

öyle. IMF ekonomistleri geçen yıl öngörü-

lü bir şekilde pandemi sonrası istikrarsızlık 
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riskine işaret ettiler. Özel sektör analistleri, 

salgın sırasında sosyal refah harcamalarını 

artıran orta gelirli ülkelere en savunma-

sız ülkeler olarak odaklandı. Ekonomik bü-

yüme yavaşlarken bütçe kesintileri, sübvan-

siyonlara bağımlı olan nüfusları harekete 

geçirecek. Sri Lanka ve Kazakistan, rejim 

değişikliği yaratan iki huzursuzluk örneğidir 

ve daha fazlası muhtemel.

İstikrarsızlık, sorunları daha da kötüleş-

tiren hükümetleri iktidara getirebilir. Şili, 

Kolombiya ve Filipinler'de seçilen popülist 

liderler, yurtdışındaki uluslararası kurumlar 

ve hükümetler kadar yatırımcılar arasında 

da belirsizlik yaratıyor. Sorun sürdürülemez 

politikalar, insan hakları veya çevre olsun, 

bu yıl ve sonrasında ihtiyaç duyulan yardımı 

engellemek de dahil olmak üzere yeni lider-

lerin eylemleri ekonomilerine zarar verme 

ihtimali taşıyor. 

Coğrafya öğrencileri, hareketli tektonik 

plakalar kavramına ve Pangea'dan günü-

müz kıtalarına milyarlarca yıllık bir ayrışma 

ve yakınsama sürecinde nasıl geldiğimize 

aşinadır. İktisat tarihçileri de küresel ayrışma 

ve yakınlaşmayı inceler. İşte bu noktada 

küresel ekonomide yeni bir dinamik ay-

rışma dönemi yaşanıyor. Ne yazık ki karşı 

karşıya olduğumuz çoklu krizlere küresel, 

senkronize bir kolektif tepkinin olmaması, 

neredeyse herkes için daha kötü sonuçlara 

yol açacak.

Afrika'da 30'dan fazla ülke para birimle-

rinin dolar karşısında yarı yarıya düştüğünü 

gördü. 140'tan fazla gelişmekte olan ülke, 

ABD doları karşısında yüzde 2.8'lik bir değer 

kaybı yaşadı ve tahvil getirileri ortalama 77 

baz puan arttı. Pek çok gelişmekte olan 
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ülkedeki hükümetler, bu çoklu, sürekli ve 

kötüleşen şokları yumuşatmak için tam-

ponlara sahip değil.

Bununla beraber bireysel ve hane dü-

zeyinde krizin yıkıcılığından söz edebiliriz. 

Gıda ithalatı faturası Latin Amerika'da yüz-

de 28, Asya'da yüzde 22 ve Afrika'da yüzde 

15 artarken, gıdanın ortalama hane halkı 

tüketim sepetindeki payı Afrika ve Asya'da 

yüzde 30'un üzerinde. Bu oran bir önceki 

yıl daha yüksekti. Demek ki gıdaya erişim 

ve alımda ciddi sıkıntılardan söz etmeye 

başladık bile. 

Dünya, coğrafyacıların yitim dediği şeyi 

yönlendirmek için yükselen ekonomilerin 

büyüyen orta sınıflarına ve bol emeğe gü-

venerek, yakınsamaya geri dönebilir. Ancak 

oraya ulaşmak için imtiyazlı finansmana 

hızlı erişim gerekecek. Hükümetler yeni 

yatırım programları başlatırken geçim kay-

naklarını korumak için ek likiditeye ihtiyaç 

duyuyor. Bu noktada küresel ekonomiye 

yön veren ülkelerin biraz daha vicdanlı 

olup, ülkelerin likidite ihtiyacına acilen ce-

vap vermeleri gerekiyor. Çünkü gelişmiş 

ekonomilerin yaşadığı kriz ile geri kalmış 

ekonomilerin yaşadığı kriz arasında, dünya 

ve mars gezegenlerinin birbirine uzaklığı 

kadar devasa bir uçurum var. Dolayısıyla 

gelişmiş ülkelerin yakınmayı bırakıp, aradaki 

uçurumu insanlık ekseninde kapatmaları 

gerekiyor.  

RESESYONDAN UZAKLAŞILIYOR 
Buraya kadar gelişmekte olan ekonomi-

lerin son durumuna baktıktan sonra biraz 

da küresel ekonomiye yön veren politika 

üreticilerinin durumunu analiz etmekte 

yarar var. JPMorgan Chase stratejistleri kü-

resel ekonomi için yumuşak inişin gittikçe 

daha olası bir senaryo haline geldiğini ön-

görüyor. Stratejistlere göre bu durum riskli 

varlıklar için baskı yapmaya devam edecek. 

Stratejistler enflasyon ve ücret baskılarının 

ılımlı olmaya başladığını, büyümenin topar-

landığını ve tüketici güveninin istikrar ka-

zanmaya başladığını gösteren son verilerle 

dünya ekonomisinin resesyon riskinden 

uzaklaştığını belirtiyor. 

Piyasaların Çin'deki mali teşviklerden 

ve Avrupa'nın enerji destek planlarından 

faydalanabileceğini ifade eden stratejistler 

"Ekonomik veriler ve yatırımcı pozisyon-

lanması riskli varlıkların performansı için 

Merkez Bankaları'nın sözlü iletişiminden 

daha önemli faktör olacak" değerlendir-

mesini yaptı. Son günlerde piyasalarda enf-

lasyonun zirveyi gördüğüne dair olumlu 

beklentilerin hakim olduğunu öngören 

stratejistler, MSCI Dünya Endeksi’nin Mayıs 

ayından beri en iyi dört günlük yükselişi 

kaydetmesini önemli bir gösterge olarak 

kabul ediyor. JPMorgan stratejistleri dolar 

için olumlu görüş bildirirken ABD ve Av-

rupa tahvil getiri eğrilerinde ise yatay bir 

dönemin yaşanacağına işaret ediyor. 

Küresel ekonomide 'yumuşak iniş' bek-

leyen tek kurum JPMorgan değil. Oreana 

Financial Services CIO'su Isaac Poole "Gelen 

veriler, küresel ekonominin yumuşak inişe 

doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu senaryo-

da ABD'de kârlılıkların gelecek yıl görece 

iyi olmasını bekleriz" şeklinde konuştu. 

BlackRock Stratejistleri ise Avrupa ekono-

misinde enerji krizinin etkisiyle resesyon 

bekliyor. Stratejistler, dün paylaştıkları notta 

Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonla 
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mücadelesinin ekonomik aktiviteye daha 

fazla zarar vereceğini belirterek, “Avrupa 

Merkez Bankası bu gerçekle eninde so-

nunda yüzleşecek. Avrupa Borsalarında 

resesyonun fiyatlanmadığını düşünüyoruz” 

değerlendirmesini yaptı.

ABD ENFLASYONU DÜNYAYA ACI 
ÇEKTİRMEYE DEVAM EDECEK 

Gelişmekte olan ülkelerin dünyanın 

geri kalanını yakınsama ile mağdur ettiğinin 

önemli göstergelerinden biri de ABD’deki 

veriler. Hatırlanacağı üzere ABD'de enflas-

yon Ağustos ayında yıllık yüzde 8.5’den 

yüzde 8.3’e geriledi. Beklenti ise yüzde 8.1 

seviyesinde idi. Bu durum Fed'den yüksek 

montanlı faiz artış beklentilerini de güçlen-

dirdi. Bununla beraber enflasyon tahminleri 

aşmasına rağmen yıllık bazda ikinci ayda da 

yavaşladı. Gıda ve enerji hariç enflasyon ay-

lık yüzde 0.6 arttı, beklenti yüzde 0.3 artıştı. 

Çekirdek enflasyon yıllık bazda da yüzde 6.3 

arttı, beklenti yüzde 6.1'di.

Ülkede enflasyon Haziran'da yüzde 9.1 

ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. 

Ağustos ayı verisi ise Fed'in 3. kez 75 baz 

puanlık faiz artırımı yapma ihtimalini de 

güçlendirdi. Enflasyondaki ivmelenme, 

benzin fiyatlarındaki düşüşe rağmen hane 

halkı için yaşam maliyetlerinin inatçı bir şe-

kilde yüksek kaldığını gösteriyor. Fed Başka-

nı Jerome Powell, fiyat istikrarını sağlamak 

için Fed'in gereken adımları atacağını be-

lirtmiş, diğer yetkililer de tarihi yüksek faiz 

artışını destekleyen açıklamalar yapmıştı.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN 
“ZAMANA İHTİYAÇ VAR” DEDİ 

ABD’nin enflasyon konusundaki sıkılaş-

tırma adımlarını destekleyen açıklamalarda 

ülke yönetiminin dünyanın geri kalanına 

zor bir dönem yaşatacağını açıkça gösteri-

yor. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflas-

yonu düşürmek için daha fazla zaman ve 

kararlılığın gerekeceğini ifade etti. Biden, 

yavaşlamasına rağmen beklentilerin üze-

rinde gelen Ağustos ayı enflasyon verisinin 

ardından yazılı açıklama yaptı. Genel olarak 
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son iki ayda fiyatların yatay bir seyir izledi-

ğini belirten Biden, bunu memnuniyetle 

karşıladıklarını ancak daha yapacak çok işi 

olduğunu aktardı. Biden, “Bugünün verileri, 

küresel enflasyonu düşürmede ABD eko-

nomisinde daha fazla ilerleme olduğunu 

gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Benzin fiyatlarının yaz başından bu 

yana galon başına ortalama 1.30 dolar 

düştüğüne dikkati çeken Biden, markette 

de bu ay bir önceki aya kıyasla bazı fiyat 

artışlarının yavaşladığını gördüklerini, reel 

ücretlerin ise art arda 2 ay artarak çalışan 

ailelere "biraz nefes aldırdığını" kaydetti. 

Sağlık, reçeteli ilaç ve enerji maliyetlerini 

düşürmek için Enflasyonu Düşürme Yasa-

sı'nı çıkardıklarını vurgulayan Biden, eko-

nomi planının, fiyatlar düştükçe iyi ücretli 

işler yarattıklarını ve üretimi Amerika'ya geri 

getirdiklerini gösterdiğini aktardı.

AVRUPA’DAKİ GÖRÜNÜM 
ENDİŞE VERİCİ DURUMDA 

Gelişmiş ekonomilerin sıkılaştırma adı 

altındaki yakınsamalarını elbette sadece 

ABD üzerinden okumak doğru değil. Av-

rupa’da enerjide arz yönlü yaşanan negatif 

görünümün Almanya ve İngiltere üzerin-

deki etkilerini de dikkate almakta yarar 

var. Örneğin Almanya'da ZEW Enstitüsü 

tarafından hazırlanan ‘Ekonomik Beklenti 

Endeksi’ enerji krizinin resesyonu tetikleye-

ceği endişesiyle Eylül'de de kötüleşmeye 

devam etti. Enstitüsü beklentiler endeksi 

Ağustos'taki eksi 55.3'ten eksi 61.9'a geri-

ledi. Beklenti 59.5'ti. Cari koşullar endeksi 

de eksi 47.6'dan eksi 60.5'e geriledi. ZEW 

Başkanı Achim Wambach, “Kış aylarında 

enerji sıkıntısı olacağı öngörüsü, beklentile-

rin daha da kötüleşmesine yol açtı. Çin'deki 

büyüme de olumsuz katkı yaptı. İstatistikler, 

siparişler, üretim ve ihracatın düştüğünü 

gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

İNGİLTERE'DE HAYAL KIRIKLIĞI 

YARATAN BÜYÜME SÖZ KONUSU

İngiltere’de ise aylık büyüme verile-

rine göre ekonominin sanayi üretimi ve 

inşaatın daralmasıyla beklentilerin altın-

da yüzde 0.2 büyüdüğü kaydedildi. Farklı 

bir ifadeyle İngiltere ekonomisi, Temmuz 

ayında sanayi üretimi ve inşaatın daralma-

sıyla beklentilerin altında büyümüş oldu. 

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre ülke 

ekonomisi Temmuz'da bir önceki aya göre 

yüzde 0.2 büyüdü. Hatırlanacağı üzere ülke 

ekonomisi Haziran ayında yüzde 0.6 daral-

ma yaşamıştı.  Temmuz ayında yaşanan 

büyümenin arkasında bilgi teknolojileri 

ve tüketiciye yönelik hizmetler vardı. Bu-

nun bir kısmı kraliçenin jübilesi nedeniyle 

fazladan bir günlük tatilin olduğu Haziran 

ayında yaşanan düşüş nedeniyle oldu. Üre-

tim bu ay beklenenden az büyürken, sanayi 

üretimi ve inşaat art arda ikinci ayında da 

daralarak, büyüme beklentilerinde hayal 

kırıklığı yaşanmasına neden oldu. Önemli 

bir gösterge olan satın alma yöneticileri ve-

risi, özel sektör faaliyetinin Ağustos ayında 

daraldığını ve ekonomiyi bu çeyrek güçsüz 

bir büyüme rotasına soktuğunu gösteriyor.

TÜRKİYE, AVRUPA’DA DÜŞECEK 
TALEBE KARŞI HAZIR OLMALI

Peki küresel sıkılaştırma politikalarının 

Türkiye’ye ne gibi etkileri olacak? İşte bu 

soruya verilecek başlıca cevabı ne yazık ki 

ihracat oluşturuyor. Deutsche Bank Orta-

doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü 

Christian Wietoska, gelişen piyasaların oluş-

turduğu fırsat ve riskler hakkında yaptığı 

değerlendirmede, gelişen piyasa ekono-

milerinin yumuşak bir iniş yapmasının artık 

“çok zor” olduğunu, ancak bu dönemin 

enerji ihraç eden gelişmekte olan ülke-

ler için fırsat sunduğunu söyledi. Gelişmiş 

ülkelerdeki faiz artışlarının ve durgunluk 
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DOĞU AVRUPA, PARA BİRİMLERİ 
AÇISINDAN EN HASSAS BÖLGE

Ukrayna Savaşı ile Doğu Avrupa’nın 

gelişmekte olan piyasalarda para birimleri 

açısından en hassas bölge olarak kabul 

edildiği bilgisiyle doğu Avrupa’daki görü-

nüme ilişkin tespitlerini de paylaşan Wie-

toska; Macar forinti, Polonya zlotisi ve Çek 

korunasındaki düşüşün sona ermesinin 

Ukrayna’daki savaşa ve enerji krizine bağlı 

olduğunu söyledi. Bu bölgedeki jeopolitik 

riskler sebebiyle, cari işlemler dengesi dina-

miklerinin olumsuz etkilendiğini açıklayan 

Wietoska, kurumsal kaynaklı doğrudan ya-

tırımların son birkaç çeyrek boyunca daha 

sınırlı kaldığını belirtti. Wietoska, pek çok 

şirketin belirsiz koşullar sebebiyle "bekle 

ve gör" stratejisini sürdürdüğünü vurguladı.

Wietoska, Çek korunası hakkında yap-

tığı değerlendirmede, Çekya Merkez Ban-

kası’nın politika faizini düşük tuttuğunu, 

enflasyon sorununu çözmek için faiz artır-

mak yerine farklı enstrümanlar kullandığını 

belirtti. Macaristan için durumun tam tersi 

olduğunu belirten Wietoska, ülkenin ye-

rel para birimi olan forintinin son birkaç 

aydır değer kaybettiğini ve büyük ölçüde 

baskı altında olduğunu söyledi. Wietoska, 

"Macar forinti için olumlu olan şey, merkez 

bankasının para birimini istikrara kavuştur-

mak için faiz oranlarını yükseltmekte kararlı 

olması" dedi. Polonya tarafında, merkez 

bankasının hala faiz oranlarını yükselttiğini 

belirten Wietoska, Polonya zlotisinin ülke-

de önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçim 

nedeniyle değer kaybettiğinin altını çizdi. 

"Polonya'da önümüzdeki yılın başlarında 

büyümeyi desteklemek için daha yüksek 

kamu harcamaları görebiliriz" diyen Wietos-

ka, bu durumun cari açıkta genişlemeye yol 

açabileceğini sözlerine ekledi. 

beklentisinin Türkiye’deki ihracatı olumsuz 

etkileyeceğini belirten Wietoska, büyü-

me için önümüzdeki birkaç çeyrekte yerel 

dinamiklerin dengelenmesi gerektiğinin 

altını çizdi.

Wietoska, gelişmiş ülkelerdeki faiz 

artışlarının ve durgunluk beklentilerinin 

Türkiye'de fiyatlamaları nasıl etkileyeceği 

hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

Gelişmiş ülkelerdeki daha sıkı para po-

litikasının gelişen piyasalar için olumsuz bir 

ortam yarattığına atıfta bulunan Chiristian 

Wietoska, gelişen piyasa ekonomilerine 

sahip ülkelerin yüksek finansman gerek-

sinimleri ve düşük döviz rezervleriyle zor 

bir dönem yaşayacağına atıfta bulundu. 

ABD’de bir resesyon yaşanmasını ve Av-

rupa’da da büyümede hızında yavaşlama 

olmasını tahmin ettiklerini belirten Wie-

toska, bu sebepten dolayı Avrupa’daki yerel 

talebin düşeceğini ve Türkiye’deki ihracat 

piyasası için olumsuz bir ortam oluşturabi-

leceğini söyledi. Wietoska, küresel büyüme 

hızındaki yavaşlama beklentisi nedeniyle 

Türkiye’de büyüme için önümüzdeki birkaç 

çeyrekte yerel dinamiklerin dengelenmesi 

gerektiğini belirtti. Son olarak gelişen pi-

yasa ekonomilerine sahip bazı ülkelerde 

oluşabilecek fırsatlara değinen Wietoska, 

“Enerji fiyatlarının yüksek olması sebebiyle, 

bu dönem enerji ihraç eden gelişmekte 

olan ülkeler için bir fırsat sunuyor. Son dö-

nemde doğalgazdan LNG’ye bir geçiş var. 

Bu durum da Katar, Malezya, Umman, Mısır, 

Nijerya ve Endonezya gibi ülkelere avantaj 

sağlıyor” dedi.
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T
OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, mesajında şu 

ifadelere yer verdi: “100 yıl önce tarihe yazdığımız 

şanlı destanın derin anlamını her yıl aynı duyarlılık 

ve farkındalıkla hissetmekteyiz. Biz millet olarak asla 

bağımsızlığımızdan vazgeçmeyiz. Milletimiz hiç kimsenin 

boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, 

yaşayamaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 

tarih sahnesindeki kararlılıkları, mücadeleleri bizlere, yarınlara 

bakarken büyük bir güç katıyor. Bir ve beraber olduğumuz 

zaman önümüzde kimse duramaz. Bu gerçek en güçlü 

bağımız, en büyük güvenimizdir. İş dünyası olarak tarihimize 

layık olabilmek adına, medeniyet yarışında ülkemizi en ileri 

noktalara taşımak için her türlü gayreti göstereceğiz. Tüm 

milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.”

“30 Ağustos zaferi, 
bağımsızlığımızın ebedi 

tescilidir”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 26 Ağustos’ta başlayıp, 30 Ağustos’ta Türk ordusunun 

zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıldönümünde, Gazi 

Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 30 

Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bu tarihi günün, milletimizin bağımsızlık ve 

bir arada yaşama iradesinin en net ifadesi olduğunu vurguladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
TOGG’un test sürüşü yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank ile TOBB Başkanı ve TOGG Yönetim 

Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Gebze Bilişim Vadisi'nde katıldıkları, 

Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye 

Değer Katanlar Ödül Töreni’nin ardından 

TOGG’un test sürüşünü gerçekleştirdiler.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından 

paylaşımda bulunan Hisarcıklıoğlu, 

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ile Gemlik’teki TOGG üretim üssümüzde 

üretilen ilk deneme aracıyla test sürüşü 

gerçekleştirdik. Çoğu gitti azı kaldı. 29 

Ekim’e hazırlanıyoruz. Bizi izlemeye 

devam edin” dedi.

KOCAELİ
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Hisarcıklıoğlu, OSBÜK 20’nciHisarcıklıoğlu, OSBÜK 20’nci
Olağan Genel Kurulu’na katıldıOlağan Genel Kurulu’na katıldı

D
ünyada bunu başaran çok az sayı-

da ülkeden biri olduklarını aktaran 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, ekonominin, yaşanan tüm zorluklara 

rağmen, son dönemde diğer ülkelere göre 

çok daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekti. 

İhracatın, sanayi üretimi ve istihdamda, sal-

gın öncesi seviyelerin üzerine çıktığını dile 

getiren Hisarcıklıoğlu, diğer yandan yurti-

çinde enflasyon ve üretim maliyetlerindeki 

artışların yanı sıra, tüm dünyada yükselen 

hammadde ve enerji fiyatlarıyla da karşı 

karşıya kalındığına değindi. Rusya-Ukrayna 

savaşı, Çin-Tayvan gerilimi, enerji ve gıda 

arzındaki sıkıntılar, COVID-19’un yeniden 

yayılması ve dünya genelinde faizlerin 

artmaya başlamasının, küresel büyümeyi 

aşağı yönlü etkilediğinden söz ederek, bu 

zorlu dönemde firmaların uygun koşullarla 

finansmana erişiminin sağlanmasının, ülke 

ekonomisi için kritik önemde olduğunun 

altını çizdi.

“Bankalardan reel sektöre uygun

koşullarla kredi sağlamalarını 

bekliyoruz”

Son dönemde finansmana ulaşımdaki 

zorlukların, kredi faizlerindeki yükselişi ve 

kredi limitlerinin yetersizliğini devamlı vur-

guladıklarını anımsatan TOBB Başkanı M. Ri-

fat Hisarcıklıoğlu, yatırımlar için gerekli olan 

uzun vadeli ve sabit faizli kredi bulmanın da 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu (OSBÜK) 20’nci Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Genel 
Kurul’da konuşan Hisarcıklıoğlu, pandemi döneminde sanayiciler 
olarak, çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini, tüm sıkıntılara 
rağmen sanayi üretimini ve ihracatını artırdıklarını belirtti.
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TOBB olarak, pek çok diğer alanda 

da, sanayicilerin yanında olmaya devam 

ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Yeşil 

Mutabakat sürecine uyum için, karbon 

ayak izi ölçümü yapacak bir sistem kur-

mak için çalıştıklarını aktardı. Akıllı KOBİ 

projesiyle, sanayicilerin dijital dönüşü-

müne rehberlik ederek, onlara yardımcı 

olduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, Sağ-

lam KOBİ projesiyle, afetlere hazırlık eği-

timlerine başlayarak, sanayicileri afetlere 

karşı hazırlıklı hale getirmek için çalıştık-

larını anlattı. TOBB CERN İrtibat Ofisiyle 

sanayicilerin CERN, Akkuyu Nükleer Sant-

rali ve Vodafone gibi büyük firmaların, 

tedarikçisi olmalarını sağladıklarını dile 

getiren Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak verdik-

leri kapasite raporu ve yerli malı belgesiyle, 

sanayicileri TOBB Sanayi Veri Tabanına dâhil 

ettiklerini ve Tedarikçi Geliştirme Program-

larına katılmalarını sağladıklarını kaydetti.

giderek daha güç hale geldiğini dile getirdi. 

İhracatçılar için çok önemli bir imkân olan, 

Merkez Bankası reeskont kredisi kullanım-

larının azaldığına ilişkin şikayet aldıklarını 

aktaran Hisarcıklıoğlu, diğer taraftan yaşa-

nan yüksek enflasyon ve maliyet artışları 

nedeniyle yatırım ve işletme sermayesi için 

kredi ihtiyacının, geçmiş dönemlere göre 

arttığını belirtti. Merkez Bankası Başkanıy-

la TOBB’da bir araya geldiklerini söyleyen 

Hisarcıklıoğlu, tüm bu sorunları ona da 

anlatıp destek istediklerini bildirdi. Banka-

lardan da, fonlama maliyetlerini dikkate 

alarak, reel sektöre uygun koşullarla kredi 

sağlamalarını ve yapıcı hareket etmelerini 

beklediklerini aktardı.

“Yeşil dönüşüm, yeni bir

gümrük süreci demek”

Sanayinin önünde hem risk hem de 

fırsat içeren önemli bir gündemin de yeşil 

dönüşüm olduğuna dikkat çeken M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, yeşil dönüşümün yeni bir 

gümrük birliği süreci demek olduğunu 

dile getirdi. Ya bu değişimin içinde oluna-

cağını ya da dışında kalınacağını belirten 

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak bu konuyu çok 

önemsediklerinin altını çizdi. Sektörlerin, 

yeşil dönüşüme en az hasarla ve en ve-

rimli şekilde adapte olması için çabalarını 

sürdürdüklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 

bu tür bir dönüşümün, kamunun desteği 

olmadan gerçekleşmeyeceğinin de farkın-

da olduklarını ifade etti. Dolaysıyla, kamu 

kurumlarının sanayicilerle bir araya gelerek, 

bu dönüşüm için gerekli olacak regülas-

yonları, zaman kaybetmeden hayata ge-

çirmesi gerektiğini hükümete ilettiklerini 

söyleyen Hisarcıklıoğlu, Avrupa Yeşil Muta-

bakatından etkilenecek sektörlerin dönüşü-

münü destekleyici, teşviklerin getirilmesini 

istediklerini belirtti. 

“OSB’ler bulundukları

şehirlerin dinamosu haline geldi”

TOBB UYUM ile OSBÜK arasında bir iş-

birliği protokolü imzalanacağını aktaran M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB UYUM; Arabu-

luculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezleri 

ile Türkiye genelinde işçi-işveren anlaş-

mazlıkları ve ticari uyuşmazlıkların, hızlı bir 

şekilde çözülmesine yardımcı olduklarını 

söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin OSB’le-

rinin dünyada da örnek model kabul edil-

diğini, bulundukları şehirlerin dinamosu 

haline gelen OSB'lerin, Türkiye’nin küre-

sel bir üretim merkezi olabileceğini ispat 

ederek, Türkiye’nin yatırım cazibesini de 

artırdığını vurguladı. Memiş Kütükçü’nün 

OSBÜK Başkanlığının, sanayi ve OSB’ler için 

büyük şans olduğunu belirten Hisarcıklıoğ-

lu, “Onunla birlikte sanayimizin önünü açan 

pek çok düzenlemeyi gündeme getirdik. 

Sanayimiz üzerindeki emlak vergisi, elektrik-

teki TRT payı gibi birçok yükün kalkmasını 

sağladık” dedi. Hisarcıklıoğlu, sanayinin en 

büyük maliyet kalemleri arasında yer alan 

enerjinin daha uygun koşullarda temini 

için, OSB’lerde GES kurulmasını sağlayacak 

düzenlemenin çıkarılması konusunda Sa-

nayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 

Büyükdede’den destek istedi.

“Akıllı KOBİ projesiyle, sanayicilerin dijital “Akıllı KOBİ projesiyle, sanayicilerin dijital 
dönüşümüne rehberlik ediyoruz”dönüşümüne rehberlik ediyoruz”
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TOBB Sektör Meclisleri İstişare 
Toplantısı’na TCMB Başkanı katıldı 

T
OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

açılış konuşmasında, yaşanan yük-

sek enflasyon ve maliyet artışları 

nedeniyle; yatırım ve işletme sermayesi için 

kredi ihtiyacının geçmiş dönemlere göre 

daha da arttığını vurgulayarak, artan işlet-

me sermayesi ihtiyacının dikkate alınarak, 

alınan tedbirlerin yan etkileri konusunda 

hassas olunması, bankacılık sisteminin de 

krediye erişimi kolaylaştırması gerektiğini 

söyledi. Hisarcıklıoğlu, ortak akıl ve istişare-

nin, içinde bulundukları süreçte önemli ve 

gerekli olduğuna inandıklarını belirterek, 

“Sektör meclislerimizde, her sektördeki en 

büyük 40 firma yer alıyor. Ayrıca her mec-

liste, o sektörle ilgili kamu kurumlarının da 

temsilcileri bulunuyor. İşte bu sayede sektör 

meclislerimiz, özel sektörle kamu idaresinin 

bir araya gelerek, aynı masa etrafında istişa-

re ettiği, birlikte çalıştığı, sorunları tartıştığı, 

mutabık kalınan önerilerin, ilgili Bakanlık-

lara aktarıldığı, çok önemli bir istişare me-

kanizması olarak faaliyet gösteriyor” dedi.

“Firmalarımızın uygun koşullarla

finansmana erişimi kritik önemde”

Türkiye ekonomisinin, yaşanan tüm zor-

luklara rağmen son dönemde diğer ülkelere 

göre çok daha hızlı büyüdüğünü, ihracat, 

üretim ve istihdamda salgın öncesi seviyele-

rin üzerine çıktığını söyleyen Başkan M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, yurt içinde enflasyon ve üre-

tim maliyetlerindeki artışların yanı sıra, tüm 

dünyada yükselen hammadde ve enerji 

fiyatlarıyla da karşı karşıya kaldıklarına dik-

kat çekti. Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan 

gerilimi, enerji ve gıda arzındaki sıkıntılar, 

COVID-19’un yeniden yayılması ve dünya 

genelinde faizlerin artmaya başlamasının 

küresel büyümeyi aşağı yönlü etkilediğini 

belirtti. 2022’nin geri kalanında, dünyayı 

daha kasvetli ve daha belirsiz bir ortam 

beklediğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Kar-

şımıza çıkan bu zorlu dönemde; firmalarımı-

zın uygun koşullarla finansmana erişiminin 

sağlanması, ülkemiz ekonomisi için kritik 

önemdedir” şeklinde konuştu.

Son dönemde finansmana ulaşımın 

zorlaştığını, her il ve ilçedeki firmalardan 

bu yönde gelen şikâyetler arttığını belirten 

Hisarcıklıoğlu, en büyük sıkıntıyı, en fazla 

gözetilmesi gereken küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin yaşadığını aktardı. Kredi faizle-

rindeki yükselişin yanı sıra, kredi limitlerinin 

reel olarak daraltıldığı ve kullanımda sıkın-

tılar yaşandığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, 

Merkez Bankası fonlama faizinin yüzde 14, 

mevduata verilen ortalama faizlerin ise 

yüzde 20 civarındayken, bazı bankaların 

ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında 

faiz uyguladıklarını, bazılarınınsa hiç kredi 

vermediğini ifade etti.

“Reel sektörün arzusu, kredi

piyasalarında istikrarın hakim olması”

Diğer bir sorunun da kredi vadeleri ol-

duğunu vurgulayan TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, yatırımlar için gerekli olan 

uzun vadeli ve sabit faizli krediyi bulmanın 

da giderek daha zor hale geldiğini söyledi. 

Öte yandan, ihracatçılar için çok önemli bir 

imkân olan Merkez Bankası reeskont kre-

disi kullandırımlarının da azaldığına ilişkin 

şikayetlerin arttığını ekledi. Reel sektörün 

arzusunun, kredi piyasalarında istikrarın 

hakim olması olduğunu aktaran Hisarcık-

lıoğlu, Türkiye’de yatırım yapan, ihracat ve 

istihdam sağlayan her firmanın milli bir de-

ğer olduğunun ve korunması gerektiğinin 

TOBB Sektör Meclisleri İstişare 
Toplantısı, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde, TCMB 
Başkanı Şahap Kavcıoğlu 
ile TOBB bünyesindeki 65 
Sektör Meclisinin Başkanları 
ve Üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu 
konuşmasında, bankacılık 
sisteminin krediye erişimi 
kolaylaştırması gerektiğini 
vurguladı.
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altını çizdi. Diğer taraftan yaşanan yüksek 

enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle 

yatırım ve işletme sermayesi için kredi ih-

tiyacının, geçmiş dönemlere göre daha da 

arttığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, işletme 

sermayesi kredilerinin, özellikle KOBİ’lerin 

faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik hale 

geldiğini belirtti. 

Dolayısıyla, artan işletme sermayesi 

ihtiyacının da dikkate alınarak, alınan ted-

birlerin yan etkileri konusunda hassas olun-

masını ve bankacılık sisteminin de krediye 

erişimi kolaylaştırması gerektiğini vurguladı. 

Bankalardan, fonlama maliyetlerini dikkate 

alarak, reel sektöre uygun koşullarla kredi 

sağlamaları ve yapıcı hareket etmelerini 

beklediklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Böy-

lelikle reel sektörümüz, her türlü olumsuz 

koşulları en az hasarla atlatarak; yatırıma, 

üretime, ihracata ve istihdama azami katkıyı 

yapmaya devam edecektir” ifadelerini kul-

landı. Bugünkü toplantının, karşılıklı olarak 

iki tarafın birbirini daha iyi anlamak açısın-

dan önemli bir fırsat olmasını ve özellikle 

de kredilere erişimde yaşanan sıkıntıların 

azaltılmasına katkı sağlamasını diledi.

“Net ihracat, büyümeye son 5

çeyrek boyunca pozitif katkı sağladı”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da CO-

VID-19 salgını ile başlayan, yakın bölgede 

giderek yükselen jeopolitik riskler ile artan 

enerji sorunları, arz kısıtları ve tedarik zinci-

rindeki aksamaların küresel ölçekte olum-

suz yansımalara yol açtığına dikkati çekti. 

Bununla birlikte, enerji ve emtia fiyatlarıyla, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin tedarik 

sürelerinde son dönemde bir miktar iyileş-

me kaydedildiğini ifade eden Kavcıoğlu, bu 

gelişmelere bağlı olarak, üretim maliyetleri 

üzerinde bir süredir biriken baskıların yavaş 

yavaş azaldığını gördüklerini söyledi. Güçlü 

büyümede, net ihracat ve makine-teçhizat 

yatırımlarının önemli rol oynadığına işaret 

eden Kavcıoğlu, büyümenin bileşenlerine 

bakıldığında, net ihracatın büyümeye son 

5 çeyrek boyunca arka arkaya pozitif katkı 

sağladığını vurguladı.

“Firma kredi net kullandırımları

75.6 milyardan 820 milyar liraya çıktı”

Makine-teçhizat yatırımlarının sağlıklı 

ve sürdürülebilir bir çerçevede devam et-

tiğine dikkati çeken TCMB Başkanı Şahap 

Kavcıoğlu, bu yatırımların istikrarlı ve güçlü 

bir büyümeye işaret ettiğini bildirdi.

Salgın döneminde birçok ülkenin iş 

gücüne katılımda yaşanan kayıpları tela-

fi edemediğini belirten Kavcıoğlu, “Buna 

karşılık, iş gücüne katılım ve istihdam gös-

tergelerinin pandemi öncesi seviyelerin 

üzerine çıkmış olması, iş gücü piyasalarının 

normalleşme sürecindeki canlılığını ve sağ-

lamlığını gösteriyor" diye konuştu. Merkez 

Bankası olarak son dönemde yatırım, istih-

dam, üretim ve ihracatı destekleme nokta-

sında oynadıkları rolün, firmaların kullan-

dıkları krediler ile çarpıcı bir şekilde ortaya 

çıktığına dikkati çeken Kavcıoğlu, 2021'in ilk 

6 ayında TL firma kredi net kullandırımının 

75.6 milyardan 2022'nin aynı döneminde 

820 milyar liraya çıktığını, bunun önemli 

derecede artış olduğunu söyledi.

“Kredi verilen firma sayısı 1 milyon

878 binden yaklaşık 2 milyona ulaştı”

Yabancı para dahil tüm kredilerin 2021-

2022 ilk yarısındaki kullandırımının büyüme 

oranının, kur etkisinden arındırılmış olarak, 

yüzde 500'lere yakın gerçekleştiğine işaret 

eden Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının ilk yarı-

sında sağlanan kredilerin 2021 yılının tümü-

nün neredeyse 3 katına ulaştığını aktardı. 

KOBİ kredilerinin ise yılın ilk 6 ayında 372.8 

milyar lira ile 2021 yılının aynı dönemindeki 

2.3 milyar liranın oldukça üzerinde olduğu-

nu belirten Kavcıoğlu, sağlanan kredilerin 

rekor artış gösterdiği bu dönemde krediye 

erişimin, kredi kullanan firma sayılarına da 

yansıyacak ölçüde güçlü ve yaygın şekil-

de gerçekleştiğini anlattı. Aralık 2021 ile 

Haziran 2022 arasında kredi verilen firma 

sayısının toplamda 1 milyon 878 binden 

yaklaşık 2 milyona ulaştığını, kredi kullanan 

KOBİ'lerin sayısının 195 bin adet yükselerek 

2 milyon 56 bin olduğunu dile getirdi.
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Y
arışmaya katılan şirketler, ‘Kadın İstihdamını En Çok Artıran 

Şirket’ ve ‘Girişimci Kadın Gücü’ olmak üzere iki kategoride 

listelenecek. Yarışma katılım koşullarını yerine getirerek, 

listeye girmeye hak kazanan şirketler, ödüllerini 19 Kasım 2022 ta-

rihinde düzenlenecek törende, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün elin-

den alacak. Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’na https://

girisimcikadingucu.tobb.org.tr/ adresinden, 30 Eylül 2022 tarihine 

kadar başvuru yapılabilecek. ‘Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şir-

ket’ kategorisine, 2020 yılında en az 25 kadın çalışanı olan, Türkiye’de 

merkezi bulunan tüm şirketler başvuru yapabilecek.

‘Girişimci Kadın Gücü’ kategorisinde ise; Türkiye genelinde 

başvuru yapan kadın girişimcilerin şirketleri “En Hızlı Büyüyen Ka-

dın Girişimci”, “En Çevre Dostu Kadın Girişimci”, “En Çok Dijitalleşen 

Kadın Girişimci” ve “İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimci” alt ka-

tegorilerinde değerlendirilecek. Bu kategoride, en az 3 yıllık işletme 

geçmişine sahip olan, 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 artıran, 

Türkiye’de merkezi bulunan kadın girişimci şirketleri başvurabilecek.

“Ekonomimizi, kadınların 

desteği ve gücüyle büyüteceğiz”

Yarışmaya ilişkin olarak açıklamada bulunan TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, fırsat verildiğinde kadınların başaramayacağı 

hiçbir iş olmadığını belirterek, kadınların sosyal hayatta ve iş ha-

yatında daha aktif rol alması gerektiğini, kadınların ekonomi ve iş 

hayatındaki ağırlığının arttıkça, Türkiye’nin daha da güçleneceğini 

söyledi. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun Türkiye’nin en büyük 

girişimci kadın ağı haline geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 

“Türkiye'deki ve dünyadaki Oda/Borsa camiasında bir marka ha-

line geldi. Bu yapıdaki asıl hedefimiz, başarılı kadınların arkadan 

gelen gençlere de rol model olmaları. Kadınlar girişimci olmaya 

heveslensin, başaramamaktan asla korkmasın. Bakın yüzlerce 

örnek var. Hepsi zorluklar görmüş ama asla pes etmemiş. Bugün 

cesaretleri ve özgün projeleriyle en güzel noktalara gelmişler” 

ifadelerini kullandı.

İşte bu noktada, TOBB KGK’nın Türkiye Ekonomi Politikaları 

Araştırma Vakfı (TEPAV) ile iş birliği içinde çok güzel bir projeye 

imza attığını ve Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nı 

başlattığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki kadın girişim-

ciliğinin görünürlüğünü artırmak, onları ulusal/uluslararası ağlara 

entegre ederek etkinliğini teşvik etmek ve kişisel gelişimlerine 

destek vererek, kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olmak adına 

çıkılan bu yolu çok önemsediğini ifade etti. Tüm şirketleri kadın 

istihdamını daha da artırmaya, bütün kadınları da cesaretle iş 

dünyasında yerlerini almaya ve yerlerini büyütmeye çağıran Hisar-

cıklıoğlu, “Asla unutmayın, başarılarınız sadece sizin değil ülkemizin 

başarısıdır” dedi.

“Girişimci kadınları, başarı hikâyelerini 

paylaşmaları için bu yarışmaya davet ediyorum”

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk, ülkelerin kalkınmasının, 

kadın emeğinin ekonomiye tam anlamıyla yansıması ile mümkün 

olduğuna dikkat çekerek, güçlü bir ekonomiye, gelişmiş bir top-

lumsal yapıya sahip olabilmek için kadınların iş dünyasında daha 

etkin olması gerektiğini belirtti. Kadının daha fazla istihdamda 

yer alması, girişimci olması ve ekonomiye katılması ile kadının 

güçlenmesi ve kalkınmasıyla toplumların çağdaşlık seviyesinin de 

artacağını vurguladı. 

Kadın girişimciler için finansman ihtiyacı kadar önemli bir diğer 

motivasyon kaynağının cesaret olduğunun altını çizen Öztürk, 

Türkiye’deki kadın girişimciliğinin görünürlüğünü artırmak, ilham 

kaynağı olmalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek vererek 

kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olmak adına TEPAV iş birliğiyle 

Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü yarışmasını hayata geçirdiklerini 

söyledi. Nurten Öztürk, kadın istihdamına önem veren ve kendini 

ekonomi, çevre, teknoloji, ihracat alanlarında geliştiren girişimci 

kadınları, başarı hikâyelerini paylaşmaları için, ‘Türkiye’nin Girişimci 

Kadın Gücü’ yarışmasına başvurmaya davet etti.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV) iş birliğinde, Türkiye’nin Girişimci 
Kadın Gücü Yarışması gerçekleştirilecek.
Her yıl tekrarlanması planlanan Türkiye’nin 
Girişimci Kadın Gücü Yarışması ile listeye 
giren girişimcilerin kendi bölgelerinde kanaat 
önderliği rolünü üstelenmesi, sahibi oldukları 
şirketlerin başarı hikâyeleri ile potansiyel kadın 
girişimci adaylarına ilham kaynağı olması 
hedefleniyor.

Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü 
Yarışması başvuruları başladı
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inansmana Erişim İstişare Toplan-

tısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu'nun ev sahipliğinde, Türkiye 

Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası 

Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank 

Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank 

Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in 

katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Sa-

lonu'nda başladı. Hisarcıklıoğlu, burada 

yaptığı konuşmada, ekonomiyi büyütmeyi 

devam ettirebilmek için firmaların uygun 

koşullarla finansmana erişimlerinin sağlan-

ması gerektiğini belirterek, son dönemde 

bu durumun zorlaştığını, her il ve ilçeden 

bu yönde gelen şikâyetlerin arttığını ifa-

de etti. En büyük sıkıntıyı da finansa en 

çok duyarlı olan, KOBİ’lerin yaşadığını dile 

getiren Hisarcıklıoğlu, kredi faizlerindeki 

yükselişin yanı sıra kredi limitlerinin yetersiz 

kaldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığının 

iletildiğini söyledi.

“İşletme sermayesi kredisi,

KOBİ’ler için kritik hale geldi”

Firmaların bankalardan talep ettikleri 

kredileri alamadıklarını, alabilenlere ise çok 

yüksek faiz oranları uygulandığını belirten 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yaşa-

nan yüksek enflasyon ve maliyet artışları 

nedeniyle yatırım ve işletme sermayesi 

için kredi ihtiyacının geçmiş dönemle-

re göre daha çok arttığına dikkat çekti. 

İşletme sermayesi kredilerinin, özellikle 

KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için 

kritik hale geldiğinin altını çizen Hisarcık-

lıoğlu, artan işletme sermayesi ihtiyacının 

da dikkate alınarak, krediye erişimin kolay-

laştırılması gerektiğini ifade etti. Bankaların 

da fonlama maliyetlerini de dikkate alarak 

reel sektöre uygun koşullarla kredi sağ-

lamaya devam etmelerinin beklendiğini 

dile getiren Hisarcıklıoğlu, böylelikle reel 

sektörün her türlü olumsuz koşulu en az 

hasarla atlatarak, yatırıma, üretime, ihra-

cata ve istihdama azami katkıyı yapmaya 

devam edeceğini aktardı.

“Bankaların reel sektöre kar

kısmını düşünmeden destek

olmalarını bekliyoruz”

Özellikle COVID-19 salgını döneminde 

kamu bankalarının reel sektör açısından ne 

kadar önemli ve değerli olduğunun görül-

düğünü vurgulayan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

üç kamu bankasının da en sıkıntılı süreçler-

de firmaların yanında durduğunu, ayakta 

kalmaları için destek verdiğini ifade etti. Bu 

kritik dönemde bankaların hepsinden aynı 

yaklaşımı beklediklerini belirten Hisarcık-

lıoğlu, “Bankalarımızdan reel sektöre, kar 

kısmını kendilerine ayırmadan, bu bilinçle 

davranmalarını arzu ediyoruz. Bugünkü 

toplantımızın birbirimizi karşılıklı olarak 

daha iyi anlamak açısından önemli bir fırsat 

olmasını, özellikle de kredilere erişimde 

yaşanan sıkıntıların azaltılmasına katkı sağ-

lamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Finansmana Erişim İstişare Toplantısı’nda konuşan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hepimizin ülkemiz için fedakarca çalışması ve 
buna göre hareket etmesi gereken bir dönemdeyiz. Bankalarımızdan 
da işin feda kısmını reel sektöre, kar kısmını kendilerine ayırmadan, 
bu bilinçle davranmalarını arzu ediyoruz” dedi.

Kamu bankaları ile reel Kamu bankaları ile reel 
sektör, finansmana erişim sektör, finansmana erişim 
için bir araya geldiiçin bir araya geldi
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üçlerinin, birlikten, birbirine sımsıkı 

kenetlenmekten geldiğini anlatan 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, 81 il ve 160 ilçedeki Oda ve Borsa cami-

ası olarak tek bir aile olduklarını vurguladı. 

Türkiye’nin her kesiminden, her sektörün-

den şirketlerini, girişimcilerini temsil eden 

tek meslek örgütü olduklarını belirten Hi-

sarcıklıoğlu, TOBB’un gücü ve etkinliğinin 

bu camianın farkı olduğuna dikkat çekti. 

Bu gücün kendilerini başka kurumlardan 

ayrıştıran, öne çıkartan en büyük özellik-

leri olduğunu söyledi. Büyük gücün, so-

rumluluğunun da büyük olduğuna dikkat 

çeken TOBB Başkanı, “Bize emanet edilen 

bu gücün, sorumluluğun hakkını vermek 

durumundayız. Bu da bizim hem hukuki, 

hem de ahlaki görevimiz ve sorumluluğu-

muzdur. Camia olarak büyük işler, hizmetler 

yapıyoruz. Tüm bunların arkasındaki asıl 

kişiler, sizlersiniz. Sizler başarılı işler yaptı-

ğınızda, biz de başarılı oluyoruz. Böylece 

hepimizin gücü ve itibarı da artıyor” dedi.

“Tek isteğimiz, seçimlerin hak

ve adalet içinde, kurallara

uygun olarak gerçekleşmesi”

Kendilerine düşen görevin genel sek-

reterleri en iyi şekilde hazırlamak, en iyi bil-

gilerle donatmak olduğunu söyleyen TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, camialarının 

Türkiye’nin en demokratik kurumu oldu-

ğunun altını çizdi. Dolayısıyla, seçimlerin 

demokratik kurallara uygun olarak, hakça 

yapılması açısından önemli bir sorumlu-

lukları olduğundan söz eden Hisarcıklıoğ-

lu, “Kanuna, mevzuata ve kurallara uygun 

hareket etmek zorundasınız. Her zaman 

objektif olun. Tek isteğimiz, seçimlerin hak 

ve adalet içinde, kurallara uygun olarak 

gerçekleşmesi” şeklinde konuştu. Bu ca-

mianın değerini, gücünü, etkinliğini ancak 

böyle koruyacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, 

herkesin çalıştığı, emek verdiği bu kurum-

ları, içinde çalışmaktan gurur duyduğu, 

herkese iftiharla söyleyebildiği bir seviyeye 

getirmesi gerektiğini kaydetti.

“Bin 900’ün üzerinde hayata

geçirilen projede genel

sekterlerin emeği büyük”

Avrupa Odalar Birliği, İslam TSO ve 

Asya-Pasifik TSO yönetiminde olduğunu 

anımsatan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türki-

ye’deki Oda/Borsa sisteminin örnek alınır 

hale geldiğini, bunda da genel sekreterlerin 

emeğinin çok büyük olduğunu söyledi. 

Oda ve Borsaların proje fabrikası haline 

geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, ulusal ve 

uluslararası hibe programlarından, giderek 

artan şekilde yararlanmaya başladıkların-

dan söz etti. Şehirlere hem maddi kaynak, 

hem de know-how kazandırdıklarını dile 

getiren Hisarcıklıoğlu, son 20 senede Oda 

ve Borsalarca bin 900’ün üzerinde proje-

nin hayata geçirildiğini aktardı. Bunların 

hepsinin genel sekterlerin de desteğiyle 

olduğunu belirterek, buna devam etmele-

rini ve bir gözlerinin hep projelerde olması 

gerektiğini ifade etti. 

“Oda/Borsa Meclisiyle yönetim

arasında köprü görevi üstlenin”

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel sekreterler-

den, Oda/Borsa Meclisiyle yönetim arasında 

köprü görevi üstlenmelerini, Başkanlarının, 

yönetimlerinin danışmanı olmalarını, onlara 

yol göstermelerini istedi. Bunu yaparken 

de adaletten şaşmamaları, doğrunun ya-

nında olmaları, hakkı ve hukuku korumaları 

tavsiyesinde bulundu. TOBB ve Oda/Borsa 

camiasında sihirli kelimenin “Birlik” olduğunu 

vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bizler; üyelerimiz-

le, genel sekreterlerimizle, çalışanlarımızla, 

Oda ve Borsa Başkanlarımızla, büyük bir 

aileyiz. TOBB, her zaman sizin yanınızda, hiz-

metinizde. Sıkıntınızı, görüşünüzü, önerinizi, 

her zaman Genel Sekreterimize ya da bana 

iletebilirsiniz. Bundan sonra da, bize emanet 

edilen makamların hizmet aracı olduğunu 

bilelim. Hep bu anlayışla çalışalım. Öbür 

tarafta hesabın olduğunu hep akılda tutalım” 

ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Sekreterler Eğitim Semineri’ne katılarak, genel sekreterlere 
hitap etti. Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsaların asli sahiplerinin genel sekreterler olduğunu vurgulayarak, 

“Buraları en iyi durumda tutmanın, korumanın görevi de sizlerde” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Genel SekreterlerHisarcıklıoğlu, Genel Sekreterler
Eğitim Semineri’ne iştirak ettiEğitim Semineri’ne iştirak etti
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OBB Konferans Salonu’ndaki Mesleki 

Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol 

Töreni’nin açılış konuşmalarını TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Mahmut 

Özer yaptı.  Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı 

konuşmada, memleketin öncelikli mesele-

sinin eğitim olduğuna inandığını belirterek, 

“Gençlerimizi, mesleki eğitim merkezlerine 

kayıt olmaya, işverenlerimizi de mesleki 

eğitim merkezlerinden öğrenci almaya 

davet ediyorum” dedi. TOBB'un eğitim 

alanında yaptıklarına değinen Hisarcık-

lıoğlu, özel sektör olarak, nitelikli çalışan 

bulamamaktan, mesleki eğitimin ihtiyaçları 

karşılamamasından şikâyet edildiğini ifade 

etti. Mesleki eğitimde kamu-özel sektör iş 

birliğini artırmak ve özel sektörün rolünü 

güçlendirmek istediklerini dile getiren Hi-

sarcıklıoğlu, mesleki eğitimin, özel sektörün 

insan kaynağını karşılamada en önemli 

vasıta olmasını istediklerini söyledi. 20 se-

nedir gündemlerinde olan bu konuyla ilgili 

MEB Bakanı Mahmut Özer’den bu konuda 

hem büyük destek hem de önemli icraatlar 

gördüklerini aktardı.

“Mesleki eğitim merkezleri, istihdam ve 

eğitimde olmayan gençler için bir fırsat”

Mesleki eğitimin, eğitim dünyasında 

yeniden cazibe merkezi haline geldiğine 

işaret eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Türkiye genelindeki meslek liselerde-

ki doluluk oranının 2022 LGS'de yüzde 95 

olduğunu söyledi. Türkiye’nin büyük şirket-

lerini, meslek liselerinden stajyer öğrenci ve 

mezun almaya davet eden Hisarcıklıoğlu, 

“Bugün burada, mesleki eğitimin yükselen 

değeri olan mesleki eğitim merkezleri ile 

Oda-Borsalarımızın ve üyelerimizin iş birli-

ğini artırmak için yeni bir adım atacağız. Ba-

kanımızın destekleriyle mesleki eğitim mer-

kezlerindeki öğrenci sayımız ciddi oranda 

arttı. Mesleki eğitim merkezlerini, istihdam 

ve eğitimde olmayan gençlerimiz için bir 

fırsat olarak görüyoruz” şeklinde konuştu. 

Mesleki eğitim merkezlerindeki

öğrenciler için verilen devlet

desteği artırıldı

Mesleki eğitim merkezlerindeki öğren-

ciler için verilen devlet desteğinin artırıldı-

ğını ve işverenler üzerindeki yükler kaldı-

rıldığının altın çizen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

devletin mesleki eğitim merkezlerindeki 

her bir öğrenci için asgari ücretin 3’te 1’i 

oranında destek verdiğini, son sınıfta bu 

desteğin asgari ücretin yarısına yükseldi-

ğinden söz etti. Özel sektörü mesleki eğitim 

merkezlerinden daha çok istifade etmeye 

çağırdı. İş birliği protokolü, mesleki eğitim 

merkezleri ile TOBB'a bağlı Oda-Borsaların 

eşleştirilmesini, söz konusu merkezlerinde-

ki öğrenci sayısının artırılmasını, Oda-Borsa 

üyesi şirketlerin bu merkezlerden daha 

fazla öğrenci almasını öngörüyor.

Şirketlerin, mesleki eğitim 
merkezlerinden daha fazla 

yararlanması için TOBB ile MEB  
arasında iş birliği protokolü 

imzaladı. TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, özel sektörün 

mesleki eğitim merkezlerinden 
daha çok istifade etmesi 

gerektiğini belirtti.

TOBB ve MEB’den mesleki eğitimde 
iş birliği imzası
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S
akarya Ticaret Borsası Başkanı Adem 

Sarı’nın ev sahipliğinde düzenlenen 

açılış törenine TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Sakarya Valisi 

Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TMO Genel 

Müdürü Ahmet Güldal ve çok sayıda iş in-

sanı katıldı. Hisarcıklıoğlu, yaklaşık 17 sene 

önce 2005 yılında, bugünkü lisanslı depo-

culuk sisteminin temelini oluşturan, Lisanslı 

Depoculuk Kanunu’nun TOBB’un katkılarıyla 

hazırlandığını hatırlattı. Özel sektörün lisans 

depoculuk yatırımını teşvik etmek için, 2010 

yılında TMO ile birlikte TMO-TOBB Lidaş’ı 

kurduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, lisanslı 

depoları geliştiren bu adımlar sayesinde, 

özel sektörün de bu alana yöneldiğini dile 

getirdi. Böylece bugün ülkemizde faaliyette 

olan lisanslı depo kapasitesinin 8.5 milyon 

tonu geçtiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 

öte yandan Ticaret Borsalarının da bu alanda 

ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. 

“Sakarya TB, lisanslı depo yatırımını

gerçekleştirerek vizyonunu 

ortaya koydu”

Elektronik satış salonları, akredite labo-

ratuvarları, canlı hayvan borsaları ve lisanslı 

depolarıyla Ticaret Borsalarının, tarım ve 

hayvancılık sektörünün sağlıklı işlemesine 

yardımcı olduğunu ifade eden M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, lisanslı depoculuk sisteminde 

ürün kalitesinin analizinde belirleyici olanın 

27 yetkili sınıflandırıcı laboratuvarın 20’sinin 

de, yine Ticaret Borsalarına ait olduğunu 

dile getirdi. Bu alanda öncü kurumlardan 

birisinin de Sakarya Ticaret Borsası olduğunu 

vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Borsa’nın hem 

LİDAŞ ve hem de TÜRİB’in kurucu ortağı 

olduğunu ve bu önemli lisanslı depo yatırı-

mını da gerçekleştirerek, vizyonunu ortaya 

koyduğunu bildirdi.

Sakarya Ticaret Borsası’nın aynı zamanda 

akredite borsa olduğunu belirten Hisarcık-

lıoğlu, üyesine, uluslararası standartlarda, 5 

yıldızlı hizmet sunduğunu belgeleyen bir 

Borsa olduğunu belirtti. Başkan Adem Sarı 

ile Ankara’da TOBB’da da birlikte çalıştıklarını 

söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Kendisi, Ticaret Bor-

saları Konseyi Başkan Yardımcısıdır. Tarımsal 

politikaları birlikte belirliyoruz. Hem Sakarya’ya 

hizmet veren, hem de Ankara’da ülkemiz için 

çalışan Adem Sarı’ya teşekkür ediyorum. Böyle 

çalışkan bir ismi Sakarya’ya ve camiamıza 

kazandıran Sakarya iş dünyamızı da yürekten 

kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Gelişmiş bir tarım piyasasıyla,

tarımda merkez üssü haline gelebiliriz”

Lisansı Depoculukta bir sonraki adımın 

TÜRİB olduğuna dikkat çeken M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, Tarım ve Ticaret Bakanlarının 

gayret ve destekleriyle birlikte bu Borsanın 

da 2019’da açıldığını anımsattı. TÜRİB’de de 

yine TMO ile birlikte çalıştıklarını belirten Hi-

sarcıklıoğlu, fiziki yer değiştirme gerekmeksi-

zin, elektronik ortamda ve tek bir platformda 

ürün ticareti yapılmasının mümkün kılındığı-

nı ifade etti. Üreticilerin de, buradan temin 

ettikleri Elektronik Ürün Senetlerini teminat 

vererek, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope-

ratiflerinden, finansman temin edebildiğini 

dile getiren Hisarcıklıoğlu, “TÜRİB’in 3 yıllık 

faaliyet döneminde işlem hacmi 55 milyar 

lirayı, işlem miktarı 20 milyon tonu aşarken, 

yatırımcı sayısı 135 bine ulaştı. Lisanslı depo-

culuk ve TÜRİB sayesinde, tarımsal ürünlerin 

fiyatları 3-5 kişi tarafından speküle edileme-

yecek” şeklinde konuştu.

Tarımsal ürünlerin fiyatlarının daha şef-

faf bir şekilde belirleneceğini ifade eden 

Hisarcıklıoğlu, TOBB camiası ve Ticaret Bor-

saları’nın, Türkiye'de lisanslı depoculuğun ve 

ürün senedine bağlı tarımsal ürün ticaretinin 

gelişmesi için önemli bir misyon üstlendiği-

nin altını çizdi. Hedefin, tarım piyasalarının 

etkinliğini artırarak, gelişmiş bir tarım piya-

sasına sahip olmak olduğunu vurgulayan 

Hisarcıklıoğlu, “Türkiye, tarım ve gıdanın 

öneminin arttığı bu zamanda, gelişmiş bir 

tarım piyasasıyla coğrafi konum avantajını 

kullanarak, tarımda merkez üssü haline ge-

lebilir” değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya Ticaret Borsası 
tarafından kente kazandırılan Lisanslı Depo’nun açılış törenine 
katıldı. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, lisanslı depoların, 
kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiğini, aynı 
vizyonu paylaştığı projeler olduğuna işaret etti.

Sakarya Tarım Ürünleri Lisanslı 
Deposu hizmete açıldı

SAKARYA
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S
akarya Ticaret Borsası Başkanı Adem 

Sarı’nın ev sahipliğinde Sakarya İn-

cipark’da açık havada düzenlenen 

Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra 

Ulusal Fındık Konseyi ve Giresun Ticaret 

Borsası Başkanı Hamza Bölük, TMO Başkanı 

Ahmet Güldal, Sakarya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ekrem Yüce ve Sakarya Valisi Çetin 

Oktay Kaldırım’ın katılımlarıyla gerçekleşti-

rildi. Törende konuşma yapan TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, fındığın Türkiye'nin 

en stratejik ve değerli tarım ürünlerinin 

başında geldiğini vurguladı.  Fındığı “adeta 

toprakta yetişen altın” ifadesiyle değerlen-

diren Hisarcıklıoğlu, “Hiçbir ithal girdisi yok, 

tamamen yerli ve milli. İhracat gelirinin 

tümü, ülkemizde kaldığından ayrıca çok 

değerli. Her sene 2 milyar dolar civarında 

döviz kazandırıyor. 600 bin aileye ekmek 

oluyor. Toprağı koruyor, güzelleştiriyor. O 

yüzden fındık hakikaten buraya bereket 

getiren bir ürün. Allah’ın bizlere bahşettiği 

bu nimetin değerini bilmeli, korumalı ve 

geliştirmeliyiz” diye konuştu.

“Üretim zengini, gelir fakiriyiz”

Tüm değerine rağmen ne yazık ki fındı-

ğı gereği gibi değerlendiremediklerinden 

söz eden TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, fındıkta üretim zengini ancak gelir 

fakiri olduğumuzu dile getirdi. Yaklaşık 120 

ülkeye fındık ihraç edildiğinden söz eden 

Hisarcıklıoğlu, ihracatın ancak yüzde 40’ının 

işlenmiş fındık şeklinde olduğunu, ürünün 

çoğunu hammadde olarak dışarı gönder-

diğimizi belirtti. Fındığı çerezlik değil sanayi 

ürünü olarak da değerlendirmemiz ge-

rektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, fındık 

üretiminde verimi artırmanın şart olduğuna 

vurgu yaptı. Verimi artırdığımızda, karşılığını 

daha çok alacağımızı söyleyen Hisarcık-

lıoğlu, bunun için önce fındığın kalitesini 

artırmak gerektiğini aktardı. Alanları ıslah 

edip, yaşlı bahçeleri yenilemek ve bakıma, 

budamaya daha çok özen göstermek ge-

rektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, böylece 

ihracat gelirinin ikiye katlanıp, 5 milyar do-

lara çıkarılabileceğini kaydetti.

“Ticaret Borsalarımızla ilk Fındık

Lisanslı Deposunu faaliyete geçirdik”

TOBB olarak, Ticaret Borsalarıyla birlikte 

fındığa değer katmak üzere, lisanslı depo-

ların artması için çalıştıklarını anlatan M. 

Rifat Hsarcıklıoğlu, öte yandan Türkiye Ürün 

İhtisas Borsası’nı da kurduklarını aktardı. 

Giresun’da, Giresun Ticaret Borsası, Düzce 

Ticaret Borsası ve Rize Ticaret Borsası ile 

birlikte, ülkenin ilk Fındık Lisanslı Deposunu 

faaliyete geçirdiklerini belirtti. Böylelikle 

hem üretici, hem tüccar, hem de sanayici-

nin kazanacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, 

Ticaret Borsalarının da, fındıktan daha çok 

kazanmaya yönelik projeleri hayata geçir-

diğini ifade etti. Örnek bahçeler kurarak, 

üreticiye fidan dağıttıklarını, fındıkta verimi 

ve kaliteyi artıracak çalışmalar yaptıklarını 

anlattı. Bunları memnuniyetle takip edip, 

kendilerini kutladığını dile getirdi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Sakarya’da Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’nde, 
fındığı sanayi ürünü olarak da değerlendirmek ve kalitesini artırmak gerektiği üzerinde durdu.

Fındığa Değer KatanlarFındığa Değer Katanlar
Ödül Töreni’ne iştirak edildiÖdül Töreni’ne iştirak edildi
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T
OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Osmanlı’nın kuruluşunun burada 

ilan edildiğini, ilk hutbenin burada 

okunduğunu hatırlattı. Osman Gazinin, 

devletin alameti olan ilk sikkeyi burada bas-

tığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, ilk fermanın 

burada çıktığını, düzenli ordunun burada 

toplandığını anlattı. Yenişehir’in bugün 

de tarıma uygun bereketli topraklarının 

yanı sıra, hızla gelişen ekonomisiyle, bir-

çok önemli sanayi tesisine de ev sahipliği 

yaptığının altını çizen hİsarcıklıoğlu, OSB, 

havalimanı, hızlı tren, Gemlik Limanı'na 

yakınlığının Yenişehir için büyük bir avantaj 

olduğunu dile getirdi.

“Yenişehir, Bursa'nın cazibe

merkezlerinden biri olma yolunda”

Toprakların üçte ikisinin tarıma elverişli 

olduğuna dikkat çeken TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yenişehir, Bursa'nın en 

önemli cazibe merkezlerinden biri olma 

yolunda hızla ilerliyor. Yenişehir TSO da 

Yenişehir ekonomisinin gelişmesi ve kalkın-

ması için durmadan çalışıyor. Yenişehir TSO 

Başkanı, Ankara’da mesai arkadaşım. Orhan 

Başkanla KOBİ Politikaları Kurulu’nda birlikte 

çalışıyoruz. Bilgisinden ve tecrübesinden 

faydalanıyoruz. Sizleri Ankara’da en iyi şe-

kilde temsil ediyor” şeklinde konuştu. “İn-

sanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” 

diyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

bugün temeli atılan sanayi sitesi ile Yeni-

şehir ekonomisine en güzel katkılardan 

birinin sağlandığını belirtti. Girişimcilerin 

burada bereketli kazançlar elde edeceğini 

söyleyen Hisarcıklıoğlu, Yenişehir’e bir okul 

müjdesi de verdi. TOBB olarak 81 ile 81 okul 

yaptıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, sıranın 

ilçelere geldiğini, bu kapsamda TOBB YK 

olarak alınan kararla, Yenişehir’e bir okul 

kazandıracaklarını ifade etti. 

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Yesan Yenişehir 
Küçük Sanayi Sitesi Temel 
Atma Töreni’ne katıldı.
Osmanlı’nın ilk başkenti, gaziler 
kenti Yenişehir’de olmaktan 
mutluluk duyduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, Yenişehir’in 
Osmanlı’nın, beylikten devlete 
dönüştüğü yer olduğunu 
anlattı.

Yesan 
Yenişehir 
Küçük 
Sanayi Sitesi 
temeli atıldı
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G
UHEM’de düzenlenen akşam 

yemeğinde konuşan TOBB Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu 

sene 100'üncü yıl dönümü olan ve Türk 

milletinin küllerinden yeniden doğuşu-

nun destanı olan Zafer Bayramı vesile-

siyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah 

arkadaşlarını, tüm şehitleri ve gazileri 

rahmetle minnetle saygıyla yad ettiğini 

söyledi. Bu özel günde kendisine Bursa 

Şehri Hizmet Nişanı Belgesinin takdim 

edilmesinden onur duyduğunu belir-

ten Hisarcıklıoğlu, “Ömrüm boyunca 

bunun bahtiyarlığını yaşayacağım. Bur-

sa tarımıyla, sanayisiyle, girişimcileriyle, 

Türkiye'nin göz bebeği haline gelmiş, 

ismi marka olmuş, hepimizin gurur duy-

duğu bizlere Osman Gazi'nin emaneti 

bir şehir” dedi. Hisarcıklıoğlu, ekono-

miye değer katan Bursa'nın tüccar ve 

sanayicilerle Türkiye için daima değer 

üreten yapıda bir şehir olduğunu vur-

gulayarak, Anadolu'nun sanayileşmesi-

nin Bursa'da başladığını, Türkiye'nin ilk 

OSB’sinin 1960'lı yıllarda Bursa TSO'nun 

liderliğinde hayata geçtiğini hatırlattı.

“İleri teknolojiye dayalı Türkiye 

ekonomisinin lokomotifi 

haline geldi”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Bursa’nın bugün de nitelikli insan 

kaynağı, Ar-Ge ve inovasyon odaklı yük-

sek katma değere sahip üretimi, lojistik 

imkanları, ileri teknolojiye dayalı tarım 

ve detaylı ihracat yapısıyla Türkiye eko-

nomisinin lokomotifi haline geldiğine 

vurgu yaptı. Bursa'nın otomotiv, makine, 

tekstil başta olmak üzere pek çok sektör-

de Türkiye'nin üretim merkezi olduğunu 

hatırlattı. Tüm bunların bir sonucu ola-

rak 60 yıl önce yarım kalan bir rüyadan 

söz eden Hisarcıklıoğlu, “Yerli ve milli bir 

otomobil üretme rüyamızı da Bursa'da 

gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu 

tarihi girişim 29 Ekim'de kapılarını açıyor 

ve fabrika da resmen üretime geçiyor. 

2023'ün ilk çeyreğinde de yurt içinde 

satışa geçiyoruz. Yani çok yakında Bursa 

caddelerinde hep beraber TOGG'u gör-

meye başlıyoruz” şeklinde konuştu. 

“Bursa’nın 7 ilçesine 

7 okul yapacağız”

TOBB'un Bursa'ya birçok eser kazan-

dırdığına işaret eden M. Rifat Hisarcıklıoğ-

lu, Osmanlı'nın yeniden doğuşunu müm-

kün kılan birinci Mehmet'in armağanı, 

Yeşil Türbe'yi restore ederek korunmasını 

sağladıklarını, yine Osmanlı'nın ilk yerle-

şimlerinden Bursa Cumalıkızık evlerinin 

restorasyonunun gerçekleştirdiklerini 

dile getirdi. Bugüne kadar yaptıkları en 

büyük okullardan birini, 50 derslikli Bursa 

Osmangazi Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni inşa 

ettiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şimdi 

de Bursa Oda ve Borsalarının talebiyle 

TOBB olarak yeni bir girişim başlatma ka-

rarı aldıklarını ifade etti. Buradaki 7 ilçede; Gemlik, 

İnegöl, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhan-

gazi ve Yenişehir'de 7 yeni okul daha yapacaklarını 

duyurdu ve okulların Bursa’ya hayırlı olmasını diledi. 

Konuşmaların ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, 

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa TSO 

Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Bursa TB 

Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Hisarcıklıoğlu'na 

Bursa Şehri Hizmet Nişanı Belgesini takdim etti. Hi-

sarcıklıoğlu da Vali Canbolat ve Aktaş'a kitap hediye 

etti. Daha sonra Hisarcıklıoğlu ile beraberindekiler 

GUHEM'i gezdi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na, 
Bursa'ya yaptığı katkılardan dolayı, Bursa Bursa'ya yaptığı katkılardan dolayı, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa 
Şehri Hizmet Nişanı Belgesi takdim edildi. Şehri Hizmet Nişanı Belgesi takdim edildi.

Hisarcıklıoğlu’na, Hisarcıklıoğlu’na, 
Bursa ŞehriBursa Şehri

Hizmet Nişanı Hizmet Nişanı 
Belgesi verildiBelgesi verildi
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H
isarcıklıoğlu, iki hayırlı işi birden 

hayata geçiren Bursa TB’yi tebrik 

etti. Yeni hizmet binasının, hayır ve 

bereket getirmesini dileyen Hisarcıklıoğlu, 

hizmet binasının, bir vizyon işi olduğunu 

ifade etti. Üyesine en iyi şekilde hizmet 

sunmayı ve şehrini zenginleştirmeyi hedef-

leyen, çağdaş bir yönetim anlayışının eseri 

olan bu anlayışın, Bursa TB’nin, üyelerine 

yakışan, üyesine en iyi, en kaliteli hizmeti 

vermeyi amaçlayan, böyle bir hizmet binası 

yapmış olmasından, gurur duyduğunu ve 

iftihar ettiğini dile getirdi. Bu güzel eseri 

hayata geçiren, Borsa Başkanı Özer Matlı 

ve yönetimini, Meclis Başkanı ve Meclis 

Üyelerine tebriklerini iletti. Bursa TB Başkanı 

Özer Matlı ile TOBB yönetiminde beraber 

çalıştığını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Bilgisin-

den ve tecrübesinden faydalanıyoruz. Tarım 

ve Hayvancılıkla ilgili politikaları birlikte be-

lirliyoruz. Sizleri de, Ankara’da en iyi şekilde 

temsil etmektedir. Burada hem özel sektöre, 

hem de kamu sektörüne danışmanlık yapı-

yor, yol haritası çiziyoruz” şeklinde konuştu. 

“Bursa TB çalışmalarıyla

örnek borsalardan biri”

Bursa Ticaret Borsası’nın çalışmalarıyla 

örnek borsalardan biri olduğunu vurgula-

yan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

tarım sektörüne yeni bir ivme katan Türkiye 

Ürün İhtisas Borsası TÜRİB’in de kurucu or-

tağı olarak, vizyonunu gösterdiğini belirtti. 

Bursa TB’nin aynı zamanda akredite Borsa 

olduğuna dikkat çekerek, üyelerine 5 yıldızlı 

hizmet sunduğunu belgelediğini aktardı. 

Üyelerin dertlerine tercüman olan, sorun-

larına çözüm için her türlü gayreti gösteren 

Borsanın, bugün bir de UYUM Arabuluculuk 

Merkezini Bursa’ya kazandırdığının altını 

çizdi. Artık tüm hukuki ihtilafları burada hem 

daha hızlı, hem de daha ucuza çözebilecek-

lerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Yine Borsamızın 

hamisi olduğumu Hamidiye Tarım Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi ile mesleki eğitime 

sahip çıkıyor. Burayı daha da geliştireceğine 

inanıyorum. Borsamız aynı zamanda Avrupa 

Ticaret Borsaları Birliği üyesidir. Sizleri Avru-

pa’da da temsil ediyorlar. ET-BA Kombina Et 

Tesisi, Facebook İstasyon yatırımları ve IPARD 

Projeleri Danışmanlık hizmetleri ile örnek bir 

Borsasınız” ifadelerini kullandı.

Bursa TB’nin yeni hizmet binası açıldıBursa TB’nin yeni hizmet binası açıldı

Bursa Ticaret Borsası yeni 
hizmet binası ve Bursa TB 
Tahkim ve Arabuluculuk 

Merkezi, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı 

törenle hizmete açıldı.
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A
ntakya TB Başkanı Ali Celal Mursa-

loğlu’nun ev sahipliğinde, Antakya 

Tıbbi Aromatik Bitkiler Kooperatif 

Başkanı Semih Habib’in de katılımıyla dü-

zenlenen imza töreninde konuşan TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Amik Ovası 

gibi bereketli topraklarda narenciye, tu-

runçgiller, zeytin, yerfıstığı, buğday, pamuk 

gibi çok çeşitli ürünler yetiştiğine dikkat 

çekti. Türkiye’nin; coğrafi konumu, iklim, bitki 

çeşitliliği, ve tarımsal potansiyeli ile geniş 

yüzölçümü sayesinde tıbbi ve aromatik bit-

kiler üretiminde ve ticaretinde önde gelen 

ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye’de bulunan yaklaşık 10 bin bit-

ki türünün 3 bin 300 kadarının endemik 

olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, Ha-

tay’da ise 2 binden fazla tespit edilen bitki 

türünden 300 kadarının endemik bitkiden 

oluştuğunu dile getirdi. Hatay bölgesinde 

tespit edilen bitki türlerinden birçoğunun 

tıbbi ve aromatik bitki olduğunun saptan-

dığını belirterek, Hatay’ın, tıbbi ve aromatik 

bitkiler konusunda Türkiye’nin önde gelen 

şehirlerinden biri olduğunu ve Hatay’ın 

bunun bilincinde olduğunu ekledi.

“Hatay’da daha çok tıbbi ve aromatik 

bitki üretilip, işlenecek ve satılacak”

Hatay’ın Türkiye’nin ilk Tıbbi ve Aro-

matik Bitkiler Müzesi’ne de ev sahipliği 

yaptığını hatırlatan TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerin, 

insanlığın var oluşundan bu yana tedavi 

amaçlı ve gıda olarak kullanıldığını söy-

ledi. Hisarcıklıoğlu, bitkilerin kök, yaprak, 

çiçek, meyve gibi çeşitli kısımlarının tedavi 

değerinin olduğu uzun süren tecrübelerle 

ortaya konduğunu, insanlık tarihi boyunca 

birçok hastalığın tedavisinde tıbbi ve aro-

matik bitkilerin kullanıldığını ve kullanılma-

ya devam edildiğini belirtti. Antakya Ticaret 

Borsanın da tıbbi ve aromatik bitkilerin 

üretimini ve ticaretini artırmak için elini 

taşın altına koyduğunu ifade eden Hisar-

cıklıoğlu, imzalanan protokol ile Hatay’da 

daha çok tıbbi ve aromatik bitki üretilip, 

işleneceğini ve satılacağını kaydetti.

“Üretilecek tıbbi ve aromatik

bitkiler, insanlara şifa olacak”

Böylelikle ekim alanları ve istihdamın 

artacağını söyleyen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

üretilecek tıbbi ve aromatik bitkilerin daha 

çok insan şifa olacağını ifade etti. Bu se-

beple yapılan için çok hayırlı bir iş olduğu-

nun altını çizerek, bu vizyonlarından ötürü 

Antakya TB’yi tebrik etti. Antakya Ticaret 

Borsasının, Hatay’ın tarım ve hayvancılık 

sektörünün her zaman hizmetinde oldu-

ğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Antakya 

TB, akredite bir borsa. Üyelerimize 5 yıldızlı 

hizmet sunuyor. Antakya Borsa Başkanı-

mız, Ankara’da mesai arkadaşım. Ali Celal 

Mursaloğlu ile Ticaret Borsaları Konseyi’nde 

birlikte çalışıyoruz. Bilgisinden ve tecrübe-

sinden faydalanıyoruz. Sizleri Ankara’da 

en iyi şekilde temsil ediyor” diye konuştu. 

Kendine yeten ülke olmanın öneminin 

pandemide ve Ukrayna-Rusya savaşında 

bir kez daha görüldüğünü belirten Hisar-

cıklıoğlu, “Her ne kadar girdi maliyetlerimiz 

artmış olsa da tarım ve hayvancılıktan asla 

vazgeçmeyin, ihmal etmeyin” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antakya Ticaret Borsası ve Tıbbi 
Aromatik Bitkiler Kooperatifi ile İşbirliği İmza Protokolü’ne katıldı. 
Hisarcıklıoğlu, Hatay’ın önemli bir tarım şehri olduğuna dikkat çekti.

Antakya TB’de tıbbi aromatik 
bitkiler konusunda iş birliği

ANTAKYA
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Hisarcıklıoğlu, Yükseköğretim Hisarcıklıoğlu, Yükseköğretim 
Meclisi İstişare toplatısında konuştuMeclisi İstişare toplatısında konuştu

Y
ükseköğretim Kurulu (YÖK) Baş-

kanı Prof. Dr. Erol Özvar ve vakıf 

üniversitelerinin temsilcilerinin 

katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçek-

leştirilen toplantının açılışında konuşan 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, üni-

versite kayıt döneminin hemen öncesinde 

YÖK’ün 2022-2023 eğitim öğretim yılına 

ilişkin projeleriyle ilgili bilgi paylaşımında 

bulunacağını dile getirdi. Hisarcıklıoğ-

lu, YÖK ile yapılan önceki toplantılarda, 

kontenjanların ülkenin ihtiyaçları doğrul-

tusunda düzenlenmesini talep ettiklerini 

aktardı. YÖK Başkanının bu konuları kısa 

sürede çözüme kavuşturduğunu belirten 

Hisarcıklıoğlu, barajların kaldırılmasının 

da kontenjanları olumlu etkilediğini dile 

getirdi. Bu sene üniversitelerdeki doluluk 

oranının yüzde 99'a ulaştığını ve 850 bin 

adayın, üniversitelere yerleştiğini ifade 

ederek, “Bu önemli başarının ardında ihti-

yaç ve planlamanın doğru vizyonla değer-

lendirilmesi yatıyor. YÖK Başkanımızın bu-

rada katkısı çok büyük” şeklinde konuştu.

“Yükseköğretim sektörünün

her zamankinden çok desteğe

ve yakın ilgiye ihtiyacı var”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

yükseköğretimin hassas bir denge içinde, 

öğrencisinden akademisyenine, yatırım-

cısından yöneticisine kadar tüm tarafla-

rın görüşleriyle kısa, orta ve uzun vadeli 

planlarla şekillenmesinin, geleceğin doğru 

temellendirilmesi açısından büyük önem 

arz ettiğini dile getirdi. 2022’nin, zor bir 

yıl olduğunu ve olmaya devam ettiğini 

söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu noktada yükse-

köğretim sektörünün her zamankinden çok 

desteğe ve yakın ilgiye ihtiyacı olduğunu 

vurguladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar 

ise konuşmasında, vakıf üniversitelerinin 

ücretlerden kaynaklı tereddütlerin, kayıtlı 

öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için 

indirim kampanyası yapmasının faydalı 

olacağını bildirdi.

“Üniversitelerde ekstra indirim

kampanyası yapılması faydalı 

olacaktır”

Türkiye'nin yükseköğretim alanında çok 

köklü değişim ve dönüşümler yaşadığını 

vurgulayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 

bu dönüşümlerin başında da genişleme 

ve büyümenin geldiğini belirtti. Velilerden, 

vakıf yükseköğretim kurumlarının bu yıl 

için açıkladığı ücretlerle ilgili indirim talep 

aldıklarını belirten Özvar, “Öğrencileriniz 

Yükseköğretim Programları ve Kontenjan-

ları Kılavuzu'ndaki koşullar çerçevesinde 

üniversitelerinizi tercih etse de kayıt aşa-

masında ücretlerden kaynaklı olarak oluşa-

bilecek tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını 

olumsuz etkilememesi için sizlerin ekstra 

bir indirim kampanyası yapması faydalı 

olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Vakıf üniversiteleri, öğrenim 

ücretleri konusunda öğrencilere 

destek olacak”

Toplantının sonunda ise ortak açıkla-

mayı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

okudu. Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu metin 

şöyle: “17 Ağustos 2022 tarihinde TOBB Baş-

kanlığı’nda YÖK Başkanı ve TOBB Yükseköğ-

retim Meclisi toplanarak, yükseköğretim ha-

yatımızın önemli konuları hakkında istişari 

mahiyette bir toplantı gerçekleştirildi. Top-

lantı neticesinde, bu yıl kontenjanların fev-

kalade doluluk, yerleştirme oranları dikkate 

alınarak, vakıf üniversitelerimizin öğrenim 

ücretleri konusunda kayıt yaptırmak isteyen 

öğrencilerimize imkânları ölçüsünde des-

tek vermesi kararlaştırıldı. Toplantıda kayıt 

yaptıracak öğrencilerin barınma ihtiyaçları 

da imkânlar ölçüsünde vakıf üniversiteleri-

mizce değerlendirilerek çözüm için gayret 

sarf edileceği karara bağlandı. Kamuoyuna 

saygıyla duyurulur.”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yükseköğretim Meclisi 
İstişare toplantısında yaptığı konuşmada üniversitelerin, Türkiye'nin 
eğitimde dünyaya açılan kapısı olduğunu ifade ederek, yurt 
dışındaki pek çok öğrencinin tercihlerinde Türkiye'deki kurumları 
ilk sıraya aldığına dikkati çekti.
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“Denizcilik, küresel ticarette
en stratejik sektör haline geldi”

H
em ayakta kalıp hem de Türk 

bayrağını tüm denizlerde dal-

galandırmanın kolay olma-

dığını belirten TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, küresel arenada büyük 

mücadele veren tüm denizcilerin özel 

bir tebriği hak ettiğini söyledi. Türk de-

nizciliğinin son dönemde hükümetin 

de uyguladığı doğru politikalarla bü-

yük bir ivme yakaladığına dikkat çeken 

Hisarcıklıoğlu, denizciliğin, Türkiye’nin 

yıldız sektörlerinden biri haline geldi-

ğinin altını çizdi. Deniz taşımacılığının 

canlandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, 

ticaret filosunun büyüyerek, tersane sa-

yısının arttığını dile getirdi. Gemi inşaat 

sanayisinin geliştiğinden söz ederek, 

her türlü gemiyi üreten, dünyanın sayılı 

ülkeleri arasına girmeyi başardığımızı 

ifade etti. Türkiye’nin dünyada tanınan 

bir markaya dönüştüğüne vurgu yapan 

Hiarcıklıoğlu, “Elbette daha çok alaca-

ğımız mesafe var. Zira denizcilik aynı 

zamanda, milli varlığımız, milli serveti-

miz. Sektörümüzün canlılığını, iş birliği-

ni, içtenliğini korumalıyız. Artan ticaret 

hacminin yabancı taşıma şirketlerine 

kaymasına müsaade etmemeliyiz” dedi.  

“84 tersane ile dünyanın birçok

ülkesine gemi inşa ediyoruz”

Türkiye'de denizciliğin gelişiminde 

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın önemli bir 

rol oynadığını ifade eden M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Deniz Ticaret Odası’nın 40 yılda 

getirdiği deneyim ve saygınlığı devamlı 

güçlendirdiği kurumsal yapısı, hayata 

geçirdiği projeleri ve Türkiye denizciliğine 

kazandırdığı çalışmalarla iftihar ettiğini 

söyledi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da Türk 

denizciliğinin elde ettiği başarıya dikka-

ti çekerek, Oda’nın kurulmasıyla birlikte 

geçen 40 yılın önemli kilometre taşlarına 

bakıldığında birbirinden önemli kararların 

Türk denizciliğinin önünün açılmasına 

vesile olduğunu ifade etti. 

Bu süreçte Türk denizciliğinin Karade-

niz ve Akdeniz bölgesinden çıkıp okyanus 

aşırı gitmeye başladığını, dünyanın dört 

bir tarafında Türk bayrağının dalgalan-

dırıldığını aktardı. Gelinen noktada; tüm 

dünya denizlerinde artık gururla Türk 

bayrağının dalgalandırıldığına dikkat çe-

ken Kıran, geçmişte çektirmelerle kıyı 

taşımacılığı yaparken, bugün deneyimli 

deniz çalışanlar ile tüm dünyaya seferlere 

çıkıldığının altını çizdi. Sektörün 84 tersane 

ile dünyanın birçok ülkesine gemi inşa et-

tiğine vurgu yapan Kıran, “Milli savunma 

gemilerimizi tasarlayıp, büyük bir başarıyla 

imal ediyoruz. Limanlarımızın, acenteleri-

mizin, deniz turizm faaliyetlerimizin velhasıl 

bir bütün olarak denizcilik sektörümüzün 

uluslararası kalitede verdiği hizmetlerle 

gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul ve Marmara, Ege, 
Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın 
40'ncı kuruluş yıldönümü dolasıyla düzenlenen programa 
katıldı. Hisarcıklıoğlu, denizciliğin rekabetin yoğun olarak 
yaşandığı küresel ticarette en stratejik sektör olduğunu söyledi.

İSTANBUL
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Başkan Hisarcıklıoğlu, 
Erzurum’da bir dizi 
açılış törenine katıldı 

T
örende Erzurum Valisi Okay Memiş 

de yer aldı. TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Erzurum’un kamu yö-

neticilerinin özel sektöre yaklaşımının onlar 

için çok değerli olduğunu belirtti. En son, 

Valilik, Belediye, Kalkınma Ajansı ve Tarım 

İl Müdürlüğü ile birlikte Ticaret Borsası ve 

Süt Toplama Merkezi açtıklarını ifade etti. 

Böylece Erzurum'da sütün, soğuk zincirle 

taşınmasının sağlanacağını, üretici, sanayici 

ve Erzurum’un, bu işten kazançlı çıkacağını 

dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, “Erzurum’un kal-

kınması için kenetlenen, bu isimlere teşek-

kür ediyor ve hep birlikte onları alkışlamak 

istiyorum. Yine biliyorsunuz, pandemi dö-

neminde de, Oda ve Borsa Başkanlarımızla 

birlikte çalışarak, sizlere yönelik pek çok 

desteğin çıkmasını sağladık” dedi.

“TOBB olarak sorunları takip ediyoruz”

Yapılması gereken daha çok iş bulun-

duğuna işaret eden TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak sıkıntıları takip 

edip, dile getirdiklerini belirtti. Girdi mali-

yetlerindeki artışı, krediye erişimdeki sıkıntı-

ları ve yüksek enerji fiyatlarını ilgili Bakanlara 

ilettikleri ifade eden Hisarcıklıoğlu, tarımda 

gübre ve yem gibi girdi fiyatlarındaki yükse-

lişin yanı sıra kuraklığın da ayrıca çok büyük 

bir soruna dönüştüğüne işaret etti. Yüksek 

enflasyon nedeniyle şirketlerin işletme ser-

mayesi ihtiyacının da arttığını dile getiren 

Hisarcıklıoğlu, “Onları desteklemek üzere 

yeni kredi ve KGF kefaletli kredi paketleri 

gerektiğini de hükümete iletiyoruz. Mesela 

kredi faizleri ve limitlerinde, hepimiz büyük 

sıkıntılar yaşıyorduk. Önce Merkez Banka-

mızla, sonra kamu bankalarımızla, TOBB’da 

bir araya geldik” diye konuştu.

“4 yılda üreticilere 50 milyon

liraya yakın kaynak temin edildi”

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Haziran ayında 

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na, Cumhur-

başkanı Yardımcısı, Maliye, Sanayi, Ticaret 

ve Enerji Bakanlarının katıldığını, Oda-Borsa 

Başkanlarıyla birlikte piyasada yaşanan tüm 

sorunları, çözüm önerilerini orada aktar-

dıklarını belirtti. Doğu Anadolu Bölgesi 

ve Erzurum TB adına Erzurum TB Başkanı 

Hakan Oral’dan Erzurum’un 6’ncı bölge 

teşviklerinden yararlanması için söz aldığını 

kaydetti. Havza bazlı tarım ve hayvancılık 

modeline uygun teşvikler verilmesi, besici-

likte yüksek girdi maliyetlerine karşı önlem 

alınması, tarım ve hayvancılığa özel bir KGF 

paketi çıkarılması ve enerji faturalarındaki 

vergilerin düşürülmesi başta olmak üzere 

tüm sorunları ve talepleri Bakanlara bizzat 

anlattığını dile getirdi.

Özetle, Erzurum TB ve Hakan Başkanın, 

hem Erzurum’a değer katan çalışmalar 

yaptığını, hem de üyelerin her sıkıntı-

sını Ankara’ya getirip, çözüm aradığını 

ifade etti. Ticaret Borsası’nın Erzurum’un 

yerel değerlerine de sahip çıktığını kay-

deden Hisarcıklıoğlu,  37 Coğrafi işaret 

başvurusuyla Türkiye birincisi, 20 tescille 

de yedincisi olduğunu vurguladı. Doğu 

Anadolu’nun en prestijli üretim projesi 

olan Soğuk Zincir Süt projesini hayata 

geçirdiklerinden söz ederek, 4 yılda üreti-

cilere 50 milyon liraya yakın kaynak temin 

ettiklerinin altını çizdi. Borsa üyelerine 

ücretsiz e-ticaret ve indirimli elektrik kulla-

nımı sağladıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, 

“LİDAŞ’ın ve Ürün İhtisas Borsası TÜRİB’in 

kurucu ortağı oldu. Tüm bunlar, vizyon 

işidir, tebrik ediyorum” değerlendirmesin-

de bulundu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum TB Başkanı Hakan 
Oral’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tescil Ödül Töreni ile 
Arabuluculuk ve Uyum Merkezi’nin açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu 
konuşmasında, kentin kamu yöneticilerinin özel sektörün yanında 
olup, destek vermesinin önemine işaret etti.

ERZURUM
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T
icari ve tüketici uyuşmazlıklarında 

Çorlu iş dünyasına hizmet sunmak 

amacıyla hayata geçirilen Merkezin 

hayırlı uğurlu olmasını dileyen TOBB Başka-

nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorlu TSO Başkanı 

İzzet Volkan ve iş dünyası ile de görüş alış-

verişinde bulundu. Tahkim ve Arabuluculuk 

Merkezi'nin sorun yaşayan iş insanlarının 

merkezi kullanması gerektiğini söyledi. 

Sorun yaşayanların bu tahkim merkezine 

geldiklerinde iki tüccarın kendi vekillerini 

seçtiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Eğer 

bu iki vekil anlaşırlarsa problem yok. An-

laşamazlarsa ikisi anlaşıp üçüncü bir kişiyi 

seçiyorlar. Üç kişi bir araya geliyor ve üç 

ayda kararı veriyorlar. Mahkemelerde öde-

nen masrafın yüzde ellisini ödüyorlar” dedi. 

Böylelikle  hem masrafın düştüğünü hem 

de sorunun üç ay içerisinde çözüldüğüne 

dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bu mahkeme-

de karar veren hâkimin verdiği kararla aynı 

geçerlilikte olduğunu belirtti. Böyle bir işe 

vesile oldukları için Çorlu TSO Başkanı İzzet 

Volkan’a, yönetimine ve meclisine teşek-

kürlerini iletti.

“117 meslek lisesi hamiliğini

Oda Borsalar yapıyor”

Kendileri için gençlerin önemli oldu-

ğunu dile getiren TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, yıllardır mesleki eğitim için 

uğraştıklarını anlattı. Mesleki eğitimdeki 

çabalarına rağmen söz sahibi olmadıklarını 

aktaran Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'de mesleki 

eğitimde iş dünyasının söz sahibi olması 

için yıllardır uğraşıyorum. Şu anda 117 

meslek lisesinin hamiliğini benim Oda 

Borsalar yapıyor” diye konuştu. Bunlardan 

birinin de Çorlu'daki meslek lisesi olduğu-

nu aktardı.

“Meslek liselerinde yetişen

çocuklar altın bilezik sahibi oluyor”

Çorlu meslek lisesi oranı yüzde 60 doluluk 

oranındayken hamiliğini Çorlu TSO’nun aldı-

ğını dile getiren M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 

yüz doluluk oranı elde ettiklerini söyledi. Bu-

rada ara elemanların üyeler için yetiştirildiğini 

aktaran Hisarcıklıoğlu, çocukların birer altın 

bilezik sahibi olduklarının altını çizdi. “Bana 

bir iş var mı?” diyen kişilere, iş kapısının açık 

olduğunu, sanayinin burada olduğunu ha-

tırlatan Hisarcıklıoğlu, Çorlu TSO Başkanı İzzet 

Volkan da Hisarcıklıoğlu'na hediyesini takdim 

etti. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de 

Hisarcıklıoğlu'na karpuz verdi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorlu TSO’yu ziyaret ederek, Çorlu TSO Tahkim ve Arabuluculuk 
Merkezi’nin açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu konuşmasında, TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak tahkim ve 

arabuluculukta iş dünyasının hizmetinde olduklarını vurguladı.

Çorlu TSO’da Tahkim veÇorlu TSO’da Tahkim ve
Arabuluculuk Merkezi açıldıArabuluculuk Merkezi açıldı

TEKİRDAĞ
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Bingöl TSO’nun yeni hizmet binası açıldıBingöl TSO’nun yeni hizmet binası açıldı

B
ingöl Valisi Kadir Ekinci, Belediye 

Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl TSO 

Başkanı Mahmut Ayas ile çevre 

illerden gelen Oda ve Borsa Başkanlarının 

da katıldığı törende konuşan TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu,  Bingöl TSO’nun, 

kendisine yakışan, üyesine en iyi, en kali-

teli hizmeti vermeyi amaçlayan, böyle bir 

hizmet binası yapmış olmasından dolayı 

gurur duyduğunu belirtti. Bu güzel eseri 

hayata geçiren, Bingöl TSO Başkanı Mah-

mut Ayas’ı ve yönetimini, yürekten tebrik 

eden Hisarcıklıoğlu, “Odamız aynı zaman-

da aktedite Oda. Yani sizlere 5 yıldızlı hiz-

met sunduğunu belgelemiş durumda. 

Odamız, hizmet kapasitesini ve kalitesini 

her geçen yükseltiyor, Üyelerimizin dertle-

rine tercüman oluyor. Sorunlarına çözüm 

için her türlü gayreti gösteriyor” ifadesini 

kullandı.

“TOBB olarak Bingöl’e

önemli eserler kazandırdık”

Odaların, iş dünyasının asli temsil merkez-

leri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Odaların 

şehrine değer katan, güzelleştiren, hizmet 

üreten yerler haline gelmeleri gerektiğine 

vurgu yaptı. Bingöl TSO’nun da bu yeni hiz-

met binasıyla birlikte, Bingöl’ün gelişmesine, 

daha da büyük katkılar vermeye devam ede-

ceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Mahmut 

Başkanla aynı zamanda, Ankara’da TOBB’da 

da birlikte çalışıyoruz. İran’a açılan gümrük ka-

pımız Kapıköy’ün yönetiminde de birlikteyiz. 

Kendisi ayrıca, Mesleki Eğitim Kurulu’muzda. 

Bugün TOBB’un ve Oda-Borsalarımızın mes-

leki eğitimde sağladığı başarıda, Mahmut 

Ayas’ın payı büyüktür” diye konuştu.

TOBB olarak Bingöl’e önemli eserler 

kazandırdıklarını ifade eden TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2003-2004 yıllarında 

480 adet deprem konutu inşa ettiklerini, 

2015’te 32 derslikli Cevdet Yılmaz Orta-

okulu’nu yaptıklarını hatırlattı. Bingöl’ün 

tüm bu hizmetlerin en iyisini hak ettiğinin 

altını çizen Hisarcıklıoğlu, bundan sonra 

da ellerinden gelen desteği vereceklerini 

ifade etti. Bingöl TSO ve Mahmut Ayas’ın 

da, hem Bingöl’e değer katan çalışmalar 

yaptığını, hem de üyelerin her sıkıntısını 

Ankara’ya getirip, çözüm aradığını aktaran 

Hisarcıklıoğlu, “Pandemi döneminde de 

dertlerinize tercüman oldu. Sizlerin yaşadığı 

sorunları ve önerilerinizi topladı. Hep birlik-

te bunları, icra makamında olan hükümete 

ilettik. Bunların önemli bir kısmından da 

sonuç aldık. Pek çok destek ve düzenleme 

hayata geçti” dedi.

“Üyelerin sesi, tercümanıyız” 

TOGG’un 29 Ekim’de açılacağı müj-

desini de veren M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

sıkıntıların bitmediğini, sorunların elbette 

olacağını, bunları devamlı dile getirerek, 

çözüm sağlamak için uğraştıklarını kay-

detti. Kredi faizleri ve limitlerinde, herksin 

büyük sıkıntılar yaşadığından söz eden 

Hisarcıklıoğlu, önce Merkez Bankasıyla, 

sonra kamu bankalarıyla, TOBB’da bir 

araya geldiklerini anlattı. Ayrıca Haziran 

ayında TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na, 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Maliye, Sanayi, 

Ticaret ve Enerji Bakanlarının katıldığını, 

Oda-Borsa Başkanlarının da, piyasada ya-

şanan tüm sorunları, çözüm önerilerini 

orada aktardıklarını söyledi. Üyelerin sesi 

olarak, onların tercümanları olduklarına 

değinen Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: 

“Bize yasayla verilen görev budur. İcraat 

yetkisi ve sorumluluğu da hükümetimi-

zindir. Ama bir hususu da özellikle hep 

akılda tutalım. Bir ve beraber olunca, Al-

lah rahmeti ve bereketi de verir. Yeter ki 

birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi, 

fikrinden, inancından, görüşünden dolayı 

dışlamayalım. Ortak akıl ve diyalogla her 

sorunu aşabileceğimizi bilelim. O zaman, 

ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşırız.” 

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Bingöl TSO Hizmet 
Binası Açılış Töreni’ne katıldı.
Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, 
hizmet binasının, bir vizyon ışığı 
altında, üyesine en iyi şekilde 
hizmet sunmayı ve şehrini 
zenginleştirmeyi hedefleyen, 
çağdaş bir yönetim anlayışının 
eseri olduğunu belirterek, şehre 
ve ticarete hayır ve bereket 
getirmesini diledi.

BİNGÖL
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A
ntakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin 

ve Antakya TB Başkanı Ali Celal 

Mursaloğlu’nun ev sahipliğinde 

yapılan ödül töreninde konuşan TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, farklı kül-

türlerin ve inançların bir arada yaşadı-

ğı, barış, kardeşlik şehri Antakya’daki bu 

birlik, beraberliğin tüm Türkiye’ye örnek 

gösterildiğini dile getirdi. Burada gurur 

duyulması gereken bir diğer konunun da 

Antakya TSO ve TB’nin  akredite Oda olma-

sı olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 

“Üyemize 5 yıldızlı hizmet sunuyorlar. Ha-

tay’daki Oda-Borsa Başkanları, Ankara’da 

ve TOBB’da da mesai arkadaşlarım. Hikmet 

Başkanla TIR komitesinde, Celal Başkanla 

Ticaret Borsaları Konseyi’nde birlikte çalı-

şıyorum. Bilgilerinden ve tecrübelerinden 

faydalanıyorum. Sizleri Ankara’da en iyi 

şekilde temsil ediyorlar” şeklinde konuştu. 

Başkanların aynı zamanda, Antakya’nın 

gelişmesi ve zenginleşmesi için ellerini 

taşın altına koyarak çalıştıklarını ifade eden 

Hisarcıklıoğlu, Antakya TB’nin, tıbbi ve 

aromatik bitkilerin üretimini ve ticaretini 

artırmak için harekete geçtiğinden söz 

etti. Hatay’da daha çok tıbbi ve aromatik 

bitkinin üretilip, satılmasını sağladıklarını 

aktaran Hisarcıklıoğlu, “Antakya TB, coğrafi 

işaretlerini tescil ettirerek, Hatay’ın yerel 

değerlerine sahip çıkıyor. Hatay’ın peynir-

lerini, kabak tatlısı ve künefesini, biberi ve 

reçelini korumaya alıyor. Başkanlarından 

yönetimlerine, Meclislerinden Genel Sek-

reterlerine ve çalışanlarına kadar hepsine 

teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“İş dünyası için çalışıyoruz”

 Pandemi döneminde de, Oda ve Borsa 

Başkanlarıyla birlikte çalışarak, iş dünyasına 

yönelik pek çok desteğin çıkmasını sağla-

dıklarından söz eden M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

yapılacak daha çok iş olduğunun altını çizdi. 

TOBB olarak bu sorunları takip edip, dile 

getirdiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, “Girdi 

maliyetlerimizdeki artışı, krediye erişimdeki 

sıkıntıları, yüksek enerji fiyatlarını, ilgili Ba-

kanlara iletiyoruz. Tarımda gübre ve yem gibi 

girdi fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra kuraklık 

da, ayrıca çok büyük bir soruna dönüşüyor. 

Yüksek enflasyon nedeniyle şirketlerin iş-

letme sermayesi ihtiyacı da artıyor. Onları 

desteklemek üzere, yeni kredi ve KGF kefa-

letli kredi paketleri gerektiğini de hükümete 

iletiyoruz” şeklinde konuştu. Kredi faizleri ve 

limitlerinde herkesin büyük sıkıntılar yaşadı-

ğını dile getiren Hisarcıklıoğlu, önce Merkez 

Bankasıyla, sonra kamu bankalarıyla TOBB’da 

bir araya gelerek, kendilerine durumu anlat-

tıklarını ifade etti.

“Dörtyol, Erzin, İskenderun, 

Kırıkhan ve Reyhanlı’ya birer okul”

Sonrasında yeni düzenlemelerin hayata 

geçtiğinden söz eden M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

bu düzenlemelerin özellikle kredi faizine 

olumlu yansımasını beklediklerini aktardı. 

Haziran ayında, TOBB Türkiye Ekonomi Şu-

rası’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Maliye, 

Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanlarının katı-

larak, Oda-Borsa Başkanlarıyla birlikte, Oda 

ve Borsaların dertlerini ve taleplerini, Bakan-

lara ilettiklerini belirtti. Üyelerin sesi olarak, 

onların tercümanları olduklarını belirten 

Hisarcıklıoğlu, “İcraat yetkisi ve sorumluluğu 

hükümetimizindir. Bunların dışında, sizlerin 

Odamız ve Borsamız vasıtasıyla ileteceğiniz 

konuları da gündemimize alacağız. Başkan-

larımla birlikte bunları da takip edip, sonuç-

landırmak için çalışmaya devam edeceğiz” 

ifadelerini kullandı. Başkanların talebiyle 

Hatay’da güzel bir işe daha başladıklarından 

bahseden Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak bu-

rada 40 derslikli lise ve 300 kişilik pansiyon 

yapmıştık. Şimdi Dörtyol, Erzin, İskenderun, 

Kırıkhan ve Reyhanlı’da, birer okul daha ya-

pacağız. Hatay’a hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antakya TSO ile Antakya TB’nin Meclis Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen Müşterek Ödül Töreni’ne katıldı. Hisarcıklıoğlu, onlarca büyük medeniyete ev sahipliği 
yapmış, hoşgörü ve huzur şehri Hatay’a müşterek ödül töreninin ve iş birliğinin yakıştığını söyledi.

Hatay ekonomisinin Hatay ekonomisinin 
yıldızları ödüllendirildiyıldızları ödüllendirildi

HATAY
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İpsala Ticaret Borsası yeniİpsala Ticaret Borsası yeni
hizmet binasına kavuştuhizmet binasına kavuştu

T
OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

bölgede Türkiye’yi doyuran verimli 

tarım alanlarının bulunduğuna işa-

ret etti. Türkiye’deki çeltik ekiminin üçte 

birinin burada yapıldığına dikkat çeken 

Hisarcıklıoğlu, sofraların en çok tercih edi-

len pirinci baldonun burada yetiştirildiğini 

belirtti. Tarımın merkezine yakışan şekilde 

İpsala Ticaret Borsası’nın yeni hizmet bina-

sını açtıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, 

hizmet binasının bir vizyon işi olduğuna 

vurgu yaptı. Yeni hizmet binasının, üyesine 

en iyi şekilde hizmet sunmayı ve şehrini 

zenginleştirmeyi hedefleyen, çağdaş bir 

yönetim anlayışının eseri olduğunu ifade 

eden Hisarcıklıoğlu, İpsala Ticaret Borsa-

sı’nın, buraya yakışan, üyesine en iyi, en 

kaliteli hizmeti vermeyi amaçlayan, böyle 

bir hizmet binası yapmış olmasından dolayı 

gurur duyduğunu ve iftihar ettiğini söyledi. 

Hisarcıklıoğlu, “Burayı rahmetli Başkanı ve 

aziz dostum İbrahim Girgin’li başlatmıştı. 

Bizlere çok güzel bir ser bıraktı. Allah maka-

mını cennet kılsın. Ondan bayrağı devralan 

Necmi Sezer de aynı azimle çalışarak, bu 

binayı İpsala’nın hizmetine sundu. Kendisini 

ve yönetimini, yürekten tebrik ediyorum” 

dedi.

“Ürün fiyatlarının, daha sağlıklı 

belirlenmesini sağladık”

Ticaret Borsalarının, tarımsal ticaretin 

merkezleri olduğunu söyleyen TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bunun için şehrine 

değer katan, güzelleştiren, hizmet üreten 

yerler haline gelmeleri getirilmeleri gerek-

tiğini anlattı. TOBB olarak ülkede tarımsal 

piyasaların gelişmesi için de önemli adımlar 

attıklarını ve atmaya devam edeceklerini 

ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Tarım ürünlerinin 

güvenli bir şekilde depolanabilmesi için TMO-

TOBB LİDAŞ’ı hayata geçirdik. Böylelikle ülke-

mizde ilk adımı atarak, özel sektörün lisanslı 

depo yatırımlarının artmasına öncülük ettik. 

İpsala’da da 4 lisanslı depo faaliyete başladı. 

Lisanslı depo sayesinde güvenlik depolama-

nın yanında üreticilerin finansmana erişimini 

kolaylaştırdık, sanayicinin de hammaddeye 

rahatça ulaşmasını sağladık” şeklinde ko-

nuştu. Lisanslı deponun temelini oluşturan 

sistemin üzerine, TÜRİB-Ürün İhtisas Borsası’nı 

kurduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, böylelik-

le tarımsal ürünlerde emtia borsasını hayata 

geçirdiklerini anlattı. Artık üretilen ürünlerin 

fiyatlarının, daha sağlıklı şekilde belirlenme-

sini sağladıklarını belirtti.

“Tarım ve hayvancılık stratejik önemde”

Tarım ve hayvancılığın önemini asla 

kaybetmeyeceğini kaydeden M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, yaşamak için tüketmek zorunda 

olunduğunu, bunu da tarım ve hayvancılık 

sektörünün karşılayacağını ifade etti. Dünya 

nüfusunun 8 milyar olduğuna, orta sınıfın da 

her geçen gün daha çok büyüdüğüne dikkat 

çeken Hisarcıklıoğlu, nüfusun büyüdükçe 

daha çok tükettiğini belirtti. Öte yandan pan-

demi döneminde kendine yetebilen bir ülke 

olmanın önemini gördüğümüzü söyleyen 

Hisarcıklıoğlu, bu sebeple tarım ve hayvan-

cılığın stratejik önemde olduğunun altını 

çizdi. Tarımın asla ihmal edilemeyeceğini 

dile getirerek, son dönemde maliyetlerin de 

ciddi oranda arttığına değinen Hisarcıklıoğlu, 

bu konularda tedbirlerin alınması için ilgili 

Bakanlarla görüştüklerini aktararak, istişare ve 

ortak akıldan uzaklaşmama çağrısında bulun-

du. Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ile 

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TBMM Kadın 

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başka-

nı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İpsala 

Kaymakamı Ekrem Güngör, Keşan Belediye 

Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye 

Başkanı Abdullah Naci Ünsal, AK Parti İl Başka-

nı Belgin İba ve İpsala Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Necmi Sezer, borsa binasının 

açılışını gerçekleştirdi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala Ticaret Borsası Hizmet 
Binası Açılış Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, 
İpsala’nın, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olduğunu vurguladı.

EDİRNE
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K
ırklareli TSO Yönetim Kurulu Baş-

kanı Soner Ilık’ın ev sahipliğindeki 

toplantıya TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Kırklareli Valisi 

Birol Ekici, Trakya Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri Mahmut Şahin ve çevre illerden 

gelen oda borsa başkanları ile iş dünyası 

temsilcileri katıldı. Dijital dünyadaki her 

gelişmeyi bilip, takip ettiğimizi aktaran M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm bu teknolojilerin 

iş üretmek,  işi geliştirmek için değil, ço-

ğunlukla laf üretmek için kullanıldığını dile 

getirdi. Bunu tersine çevirmek, girişimcileri 

ve KOBİ’leri dijital ortama, iş yapmak üzere 

taşımak istediklerini ifade eden Hisarcık-

lıoğlu, “Dünya buraya gidiyor. Artık herkes 

işini, ticaretini, sosyal hayatını, sanal ortama 

kaydırıyor” dedi. Dünya nüfusunun yaklaşık 

8 milyar olduğunu hatırlatan TOBB Başkanı, 

5 milyar mobil cihaz kullanıcısı, 4.5 milyar 

internet kullanıcısı, 3.5 milyar da sosyal 

medya kullanıcısı bulunduğunu ifade etti. 

Bu rakamlar hızla da artmaya devam ettiği-

ni belirten Hisarcıklıoğlu, Avrupa ve Ame-

rika’da nüfusun yüzde 95’inin, internete 

erişiminin olduğunu, günde ortalama 6 

saatlerini internette geçirdiklerini aktardı.

“Facebook İstasyon, network

kurmak için müthiş bir fırsat”

Yaşanan değişimi kaçırmadan, adapte 

olmak gerektiğine dikkat çeken TOBB Baş-

kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, böylece bütün 

dünyaya tek bir tuşla ulaşabileceğimizi be-

lirtti. TOBB olarak, özel sektörün dijitalleş-

mesi ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini 

hedeflediklerini ve bunun için çalıştıklarını 

belirten Hisarcıklıoğlu, dünyanın en büyük 

küresel teknoloji firmalarıyla, bu kapsamda 

projeler ürettiklerini dile getirdi. Facebo-

ok’la, bu merkezde iş birliğine gittikleri-

ni kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Facebook, 3 

milyara yaklaşan sayısıyla, dünyanın en 

büyük sosyal platformu. 80 milyondan fazla 

KOBİ’nin de sayfası bulunuyor. Dolayısıyla 

Facebook, firmalar arası ticaret ve tüketiciye 

ulaşmak erişimleri için iyi fırsatlar sunuyor. 

Biz de TOBB olarak, girişimcilerimizin bu 

dev platformu daha iyi kullanmalarını is-

tedik” dedi. 

Burada yeni nesil girişimcilerin ihtiyaç 

duyduğu her şeyin olduğunu söyleyen 

Hisarcıklıoğlu, Facebook İstasyon’un, bilgiye 

ve müşteriye ulaşmak, network kurmak için 

müthiş bir fırsat olduğunun altını çizdi. 

“İşletmelerin küresel pazara

ulaşmalarının da önünü açacak”

Facebok İstasyon’un, işletmelerin 

küresel pazara ulaşmalarının da önünü 

açacağına değinen M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

dijital ortamla ilgili atölye çalışmalarına ev 

sahipliği yapılacağını ifade etti. İstasyon’un 

programlarının herkese açık olacağını ve 

en önemlisinin de,  buradaki tüm aktivi-

telerin ücretsiz olacağının bilgisini veren 

Hisarcıklıoğlu, “Facebook Türkiye yönetici-

lerine ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza, 

destek veren Trakya Kalkınma Ajansına, ev 

sahibimiz Kırklareli TSO’ya, bu önemli yatı-

rımı ülkemize kazandırdıkları için teşekkür 

ediyorum. Ülkemiz, girişimcilerimiz ve tüm 

yurttaşlarımız için hayırlı olmasını diliyo-

rum” ifadelerini kullandı. 

Güzel işe daha vesile olarak Kırklareli 

TSO’nun yeni hizmet binasının temelini 

atmak üzere buraya geldiklerini bildiren 

Hisarcıklıoğlu, yeni hizmet binasının bir viz-

yon işi olduğunu dile getirdi. Bunun, üyesi-

ne en iyi şekilde hizmet sunmayı ve şehrini 

zenginleştirmeyi amaç edinen, çağdaş bir 

yönetim anlayışının eseri olduğuna vurgu 

yapan Hisarcıklıoğlu,  “Bu vizyonlarından 

dolayı, başta Soner Başkanı, Yönetimini, 

Meclisini ve tüm çalışanlarını yürekten kut-

luyorum. Odamız akredite Oda, Yani sizlere 

5 yıldızlı hizmet sunduğu belgelenmiş du-

rumda” şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırklareli TSO Facebook 
İstasyonu açılış programına ve yeni hizmet binasının temel atma 
törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu konuşmasında, Türkiye’nin yüzde 
93’ünün mobil cihaz kullandığını belirterek, “Yüzde 63’ü sosyal 
medyada. Dünyada sosyal medya platformlarını en çok kullanan 
ülkeler arasındayız” dedi.

Kırklareli TSO’nunKırklareli TSO’nun
Facebook İstasyonu açıldıFacebook İstasyonu açıldı

KIRKLARELİ
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“Tarım ve hayvancılık asla“Tarım ve hayvancılık asla
önemini kaybetmeyecek”önemini kaybetmeyecek”

T
örende konuşan TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Trakya’da hay-

vancılığın önemli merkezlerinden 

Kırklareli’ne bu eseri kazandıran TB Başkanı 

Turhan Altıntel’e teşekkür etti. Kırklareli 

TB’nin örnek borsalardan birisi olduğu-

nu ifade eden TOBB Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, “Üreticilere, üyelerine ihtiyaç 

duydukları hizmeti en iyi şekilde sunuyor. 

Zaten akredite borsa. Yani sizlere 5 yıldızlı 

hizmet sunduğu belgelenmiş durumda. 

Turhan Başkanla Ankara’da TOBB’da birlikte 

çalışıyoruz. Kendisi, 1937 yılında Ulu Önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıy-

la kurulan UMAT şirketinin yönetiminde. 

Orada da bilgisinden ve tecrübesinden 

istifade ediyoruz” dedi. TOBB olarak ül-

kenin tarımsal piyasaların gelişmesi için 

de önemli adımlar attıklarını, atmaya da 

devam edeceklerini bildiren Hisarcıklıoğlu, 

tarım ürünlerinin güvenli bir şekilde depo-

lanabilmesi için TMO-TOBB LİDAŞ’ı hayata 

geçirdiklerini belirtti. Böylelikle Türkiye’de 

ilk adımı atarak, özel sektörün lisanslı depo 

yatırımlarının artmasına öncülük ettiklerini 

dile getiren Hisarcıklıoğlu, Babaeski’de 60 

bin tonluk bir depo yatırımı yaptıklarını, 

lisanslı depo sayesinde güvenlik depo-

lamanın yanında üreticilerin finansmana 

erişimini kolaylaştırdıklarını ve sanayicile-

rin de hammaddeye rahatça ulaşmasını 

sağladıklarını ifade etti.

“Yaşam, tarım ve hayvancılığa bağlı”

Lisanslı deponun temelini oluşturan sis-

temin üzerine, TÜRİB-Ürün İhtisas Borsası’nı 

kurduklarını söyleyen TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, böylelikle tarımsal ürünlerde, 

emtia borsasını başlattıklarını dile getirdi. 

Artık üretilen ürünlerin fiyatlarının, daha 

sağlıklı şekilde belirlenmesini sağladıklarına 

dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Şunu hep akıl-

da tutalım ki, tarım ve hayvancılık önemini 

asla kaybetmeyecek sektörlerdir. Yaşamak 

için tüketmek zorundayız, bunu karşılaya-

cak da tarım ve hayvancılık sektörü” diye 

konuştu.

Dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu 

hatırlatarak, orta sınıfın her geçen gün daha 

çok büyüdüğüne dikkat çeken Hisarcıklıoğ-

lu, nüfusun büyüdükçe daha çok tükettiğini 

aktardı. Öte yandan pandemi döneminde 

kendine yetebilen bir ülke olmanın önemi-

nin görüldüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, 

“Bu yüzden burada sizlerin yaptığı iş stra-

tejik önemdedir. Tarımı ve hayvancılığı asla 

ihmal edemeyiz. Öte yandan son dönemde 

maliyetlerimiz de epey arttı. Bu konularda 

tedbirlerin alınması için, ilgili Bakanlarımızla 

görüşüyoruz. El birliğiyle bu çalkantılı bir 

süreci de aşacağız” değerlendirmesinde 

bulundu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırklareli TB tarafından yaptırılan Kırklareli Canlı Hayvan 
Borsası'nda mezbaha ve soğuk hava deposunun açılış törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, “Tarım ve 
hayvancılık önemini asla kaybetmeyecek sektörler. Yaşamak için tüketmek zorundayız, bunu 
karşılayacak da tarım ve hayvancılık sektörü” dedi.

KIRKLARELİ
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T
OBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Te-

kirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Cengiz Günay’ın ev sahipliği yaptı-

ğı ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, kente hayırlı işler 

için geldiklerini ifade ederek, “Bugün hem 

başarılı girişimci kardeşlerimizi ödüllendi-

riyoruz. Hem de Tahkim ve Arabuluculuk 

Merkezinin açılışını yapıyoruz” dedi. Te-

kirdağ’da birlik ve beraberliğin güzel bir 

tablo oluşturduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, 

kamu yöneticilerinin özel sektör ile işbirliği 

ve dayanışma içinde olmasının önemini 

vurguladı. Cengiz Günay ile TOBB yöneti-

minde mesai arkadaşı olduklarını anlatan 

Hisarcıklıoğlu, Ankara’da birlikte çalıştıkla-

rını dile getirdi. Üyelerini, Ankara’da en iyi 

şekilde temsil ettiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, 

“TOBB’un bugün ulaştığı seviyede, hizmet 

kapasitesinde, kendisinin büyük emeği ve 

katkısı vardır” diyerek, Günay’a hizmetlerin-

den ötürü teşekkürlerini iletti.

“Arabuluculuğa gelen başvuruların

yüzde 70’i anlaşmayla sonuçlanıyor”

Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin 

önemini anlatan TOBB Başkanı M. Rifat Hi-

sarcıklıoğlu, uzun süren mahkemelerin, 

en büyük şikâyetlerden biri olduğunu dile 

getirdi. Talepleriyle birlikte işçi-işveren, ticari 

ve tüketici uyuşmazlıklarında, arabulucu-

luğun zorunlu hale getirildiğini belirten 

Hisarcıklıoğlu, kendilerinin de TOBB bünye-

sinde, UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık 

Çözüm Merkezi’ni faaliyete geçirdiklerini 

kaydetti. Sistemin kullanımının her geçen 

gün arttığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, 

şu an ülke genelinde arabuluculuğa gelen 

başvuru sayısının, ayda 100 bine ulaştığını 

açıkladı. Bunların yüzde 70’inin anlaşmayla 

sonuçlandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “En 

önemlisi de, taraflar helalleşerek ayrıldı. Ar-

tık tüm ticari ihtilaflarınızı burada hem daha 

hızlı hem de daha ucuza çözebileceksiniz” 

ifadelerini kullandı.

“Tekirdağ, 171 üründe, üretim

kapasitesinde Türkiye’de birinci”

Tekirdağ TSO’nun güzel bir işe daha 

imza attığının altını çizen M. Rifat Hisar-

cıklıoğlu, Tekirdağ ekonomisine değer 

katanları, yani Tekirdağ’ın yıldızlarını ödül-

lendirdiğini dile getirdi. Marifetin iltifata 

tabi olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 

geçenlerde TOBB Sanayi Veritabanındaki 

90 bin üretici ve 4 bin ürünü analiz et-

tiklerini aktardı. Tekirdağ’ın, tam bin 360 

farklı ürünü üretme kapasitesine sahip 

olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, tam 

171 üründe, üretim kapasitesi anlamında 

Türkiye’de birinci konumda, 165 üründe 

ikinci, 157 üründeyse üçüncü sırada oldu-

ğuna dikkat çekti. Bu vesileyle, Tekirdağ’da 

üretim ve yatırım yapan, tüm firmaları da 

tebrik ederek, birlik ve beraberliğin önemi 

üzerinde durdu. Bir ve beraber olunca 

bereketin de geleceğini söyleyen Hisar-

cıklıoğlu, “Yeter ki birbirimizi ötekileştir-

meyelim. Kimseyi, fikrinden, inancından, 

görüşünden dolayı dışlamayalım. Ortak 

akıl ve diyalogla her sorunu aşabileceği-

mizi bilelim” diye konuştu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ TSO’nun Ödül 
Töreni’ne katıldı. Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ’ın iyi eğitimli nüfusu, 

gelişmiş ve sanayileşmiş yapısıyla gurur duyulacak noktada 
olduğunu söyledi.

Tekirdağ’da ekonomiyeTekirdağ’da ekonomiye
katkı sağlayanlara ödülkatkı sağlayanlara ödül

TEKİRDAĞ
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Antakya TSO’nun yeni hizmet 

binası, Hatay Devleti Müzesi ile TOBB 

Uyum ve Arabuluculuk Merkezi’nin 

açılışına katılırken, coğrafi işaretli 

ürünler sergisini ziyaret etti. Antakya 

TSO Başkanı Hikmet Çinçin’in ev 

sahipliğindeki açılışlarda kurdelayı 

kesen Hisarcıklıoğlu, yeni binanın, 

müzenin ve merkezin hayırlı uğurlu 

olmasını dilerken, Meclis Üyeleriyle de 

bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Muş, Tatvan, Bitlis programı çerçevesinde Ahlat Selçuklu 

Mezarlığını ziyaret etti. Selçuklu Anıt Mezarı, Kümbet ve Müze ile Kayı 

Obası Otağ Çadırına giden TOBB Başkanı’na uçbey kıyafeti ve kılıç 

hediye edildi.

Hisarcıklıoğlu Ahlat Selçuklu 
Mezarlığı’nı ziyaret ettiMezarlığı’nı ziyaret etti

Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, 
Antakya TSO’da Antakya TSO’da 
açılışlara katıldıaçılışlara katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bulancak Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Fatoğlu’nu kabul etti.

Hisarcıklıoğlu, 
Bulancak TSO
Başkanı Fatoğlu ile 
bir araya geldi

BİTLİS

ANTAKYA
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Bingöl ve Erzurum programı 

çerçevesinde, Bingöl Belediye Başkanı Erdal 

Arıkan’ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı 

görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, 

Hisarcıklıoğlu’nun beraberindeki Oda Borsa 

Başkanları ve iş insanları ile TBMM Plan ve 

Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve 

Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de yer aldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bingöl ve 

Erzurum programı çerçevesinde, Bingöl Valisi 

Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş 

alışverişinde bulunulan görüşmede, Hisarcıklıoğlu’nun 

beraberindeki Oda Borsa Başkanları ve iş insanları 

ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet 

Yılmaz ve Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de yer aldı.

Bingöl Belediye 
Başkanı Erdal 
Arıkan’a ziyaret

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Burdur Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik ve 

beraberindekileri kabul etti.

Hisarcıklıoğlu, Burdur 
TSO heyetini kabul etti

Bingöl Valisi Kadir 
Ekinci ile görüş 
alışverişinde bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı   

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi 

Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin 

Güngör ile görüştü.

Manavgat TSO Manavgat TSO 
Başkanı Güngör’denBaşkanı Güngör’den
Hisarcıklıoğlu’na ziyaretHisarcıklıoğlu’na ziyaret

BİNGÖL

BİNGÖL
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nı 

ziyaret ederek, Meclis Üyeleri ile istişarede 

bulundu. Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman 

Kozuva’nın ev sahipliğindeki görüşmede 

karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Çerkezköy TSO’da
Meclis Üyeleriyle 
görüştü

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 154 ilçeye 154 okul 

projesi kapsamında yapılacak ilkokulun temelini İznik'te 

attı. Tarihiyle ve kültürüyle eşsiz güzelliklere sahip İznik’te 

olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “3 

ayrı imparatorluk burada iz bırakmış. Orhan Gazi'nin İznik'i 

fethiyle, kiliseden camiye dönüştürülen İznik Ayasofya Orhan 

Camii, benzersiz bir eserdir” dedi. İznik TSO Başkanının 

Ankara’da mesai arkadaşı olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, 

Mahmur Başkanla TOBB Vergi Komisyonu’nda birlikte 

çalıştıklarını aktardı. Kendisinin bilgisinden ve tecrübesinden 

faydalandıklarını ve üyelerini Ankara’da en iyi şekilde temsil 

ettiğini belirtti. Hayatta her yatırımın bir riski olduğunu 

ancak eğitime yapılan yatırımdan asla zarar edilmeyeceğini 

vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak bu şiarla hareket 

ediyoruz. Ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Biliyorsunuz 

önce, 81 İl’de 81 okul inşa ettik. Ancak bununla da yetinmedik. 

TOBB Yönetim Kurulu olarak, Oda ve Borsalarımızın faaliyette 

olduğu ilçelerimize, 154 okul daha yapma kararı aldık. Çok 

şükür bugün İznik’te bu kapsamdaki ilkokulumuzun temelini 

atıyoruz. Okulumuz İznik’imize hayırlı ve uğurlu olsun” 

şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, İznik’te okul Hisarcıklıoğlu, İznik’te okul 
temel atma törenine katıldıtemel atma törenine katıldı
BURSA

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Çorlu Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Çorlu 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 

Yüksel Ertan ve Yönetim Kurulu Üyelerince 

karşılanan Hisarcıklıoğlu, burada bölgenin 

sorunları ve çözüm önerileri üzerine de 

görüş alışverişinde bulundu.

Çorlu Ticaret 
Borsası ile 
istişarede bulundu
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Tahkim ve Arabuluculuk 

Merkezi’nin açılışına katıldı. İş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında Edirne iş dünyasına hizmet sunmak amacıyla hayata 

geçirilen Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin önemli bir hizmet olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “TOBB ve Oda-Borsa 

camiası olarak tahkim ve arabuluculukta iş dünyamızın hizmetindeyiz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu beraberindeki heyetle birlikte, Edirne 

Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu görüşmede, “Edirne’de eğitim yatırımlarımız 

sürecek. Trakya Üniversitesi fakülte binasından sonra Keşan, 

İpsala, Uzunköprü ilçelerine 3 yeni okul yapacağız” diye 

konuştu.kutladı.  Ziyarette ayrıca geçtiğimiz aylarda vefat 

eden babası İbrahim Öztürk için, Edirne Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk’e tekrar taziyelerini iletti.

Edirne TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldıEdirne TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı

Edirne Valisi Kırbıyık ile görüş alışverişinde bulunduEdirne Valisi Kırbıyık ile görüş alışverişinde bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı 

makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki 

heyet Belediye Başkanı Gürkan’la kentin ekonomisi ve 

gündemi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Edirne Belediye Edirne Belediye 
Başkanı Gürkan ile kent Başkanı Gürkan ile kent 
ekonomisi hakkında ekonomisi hakkında 
görüşler paylaşıldı görüşler paylaşıldı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Ticaret 

Borsası’nı ziyaret etti. Burada Meclis Üyelerinin sorunlarını 

ve çözüm önerilerini dinleyen Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak iş 

dünyasının görüşlerini, beklentilerini icra makamlarına iletmekle 

görevli olduklarını ifade etti. TOBB Başkanı, Edirne’de tarım ve 

hayvancılığının gelişmesi için örnek çalışmalar yapan Edirne Ticaret 

Borsası Başkanı Öztürk ve ekibini kutladı.  Ziyarette ayrıca geçtiğimiz 

aylarda vefat eden babası İbrahim Öztürk için, Edirne Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk’e tekrar taziyelerini iletti.

Edirne Ticaret Borası Meclis Edirne Ticaret Borası Meclis 
Üyelerinin sorunları dinlendiÜyelerinin sorunları dinlendi

EDİRNE

EDİRNE

EDİRNE

EDİRNE
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, Babaeski Ticaret ve Sanayi 

Odası Meclis Üyeleriyle bir araya geldi. Karşılıklı 

görüş alışverişinin yapıldığı toplantının ardından 

Hisarcıklıoğlu, Babaeski TSO’nun yenilenen hizmet 

binasının açılışını yaptı.

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

Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Trakya programı kapsamında Babaeski 

Ticaret Borsası Başkanı Fahrettin Özün’ün konuğu olan Hisarcıklıoğlu 

burada Meclis Üyeleriyle istişarede bulundu.

KIRKLARELİ

Başkan Hisarcıklıoğlu, Başkan Hisarcıklıoğlu, 
Babaeski Ticaret Borsası’ndaBabaeski Ticaret Borsası’nda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim 

Kıran ile bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, 
Dışişleri Bakan
Yardımcısı Kıran 
ile görüştü

Babaeski TSO’da iş 
dünyası ile istişare

KIRKLARELİ
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Keşan Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Hi-

sarcıklıoğlu, Keşan Ticaret Borsası Başkanı 

Necmi Kaymaz’ın ev sahipliğindeki ziya-

rette Meclis Üyeleri ile gündemlerindeki 

sorunları ve çözüm önerilerini görüştü.  

Meclis Üyeleri, tarım ve hayvancılık sek-

töründe yaşanan yüksek girdi maliyetleri-

ni dile getirdi. Hisarcıklıoğlu’nun Borsa’daki 

programına, Keşan Kaymakamı Cemalet-

tin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa 

Helvacıoğlu, Keşan Ticaret Borsası Meclis 

Başkanı Kemalettin Uslu, Keşan Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi 

Kaymaz ve yöneticiler eşlik etti. Lisans-

lı depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası’nın 

Türk tarımında devrim niteliğinde oldu-

ğunu kaydetti. Toprak altında saklanan 

ürünlerin sağlıklı şekilde saklanması için 

lisanslı depoculuğu 2005 yılında kanuna 

eklettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, lisanslı 

depoculuğun artık oturduğunu, LİDAŞ'ta 

en büyük depolardan birinin de Keşan'da 

olduğunu hatırlattı. 

“Lisanlı depoculuk, müthiş bir devrim”

Keşan’daki depoyu, TMO'yla ortak şe-

kilde yaptıklarını aktaran TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, “Keşan TB, Türkiye Ürün 

İhtisas Borsası'nın da ortağı. Yani konan ma-

lın elektronik senedini dünyanın herhangi 

bir noktasında kolaylıkla alıp satıldığı bir 

yerdeyiz. Artık fiziken malın bir yerden bir 

yere gitmesine gerek yok. Bunun kalitesi 

nedir diye bakmaya gerek yok. Bu müthiş 

bir devrim” dedi. Lisanslı depoculuğun önü-

müzdeki dönem dünyayı besleyen dün-

yanın lideri olacağına dikkat çekerek, en 

önemli stratejik malın tarım ve hayvancılık 

olduğunun altını çizdi. Hisarcıklıoğlu, “Sakın 

ha sakın, ne kendiniz ne de çocuklarınız bu 

işten vazgeçmesin. Sıkıntısız da bir iş yok. 

Sıkıntıları söylediniz. Odalar ve Borsalar Birli-

ği olarak bizim görevimiz sıkıntıları iletmek. 

Bize iletilen konuları, Oda ve Borsa Başkan-

larımızla birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Fuat Oktay'ın Başkanlığında 6 bakana ilettik” 

ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Keşan TSO’yu ziyaret ederken Arabuluculuk Uyuşmazlık ve Çözüm 

Merkezi’nin açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu, Keşan TSO Başkanı İsmail 

Şapçı’nın ev sahipliğindeki ziyarette, Meclis Üyeleri ile gündemlerindeki 

sorunları ve çözüm önerilerini görüştü.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Keşan 

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

İsmail Şapçı ile Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanı Kaya Üzen'i kabul etti.

Keşan TB’de gündemdeki Keşan TB’de gündemdeki 
sorunları değerlendirdisorunları değerlendirdi

Keşan TSO Meclis Üyeleriyle Keşan TSO Meclis Üyeleriyle 
görüş alışverişinde bulunuldugörüş alışverişinde bulunuldu

Rifat Hisarcıklıoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Keşan ve Çanakkale Keşan ve Çanakkale 
iş dünyasını ağırladıiş dünyasını ağırladı

EDİRNE

EDİRNE
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi 

Odası’nda düzenlenen Bursa TSO&Bursa TB Müşterek 

İstişare toplantısına katıldı. Toplantıda, Meclis Üyelerinin 

yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri ele alındı. Hisarcıklıoğlu, 

pandemi ve sonrasında Ukrayna-Rusya savaşı ile üyelerinin 

sıkıntılar yaşadığını, bu süreçte Oda/Borsa Başkanları ile 

birlikte çözüm önerilerini Hükümete doğrudan aktardıklarını 

söyledi. Bursa'nın ihracatta önemli bir yere sahip olduğunu 

belirten Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak kurdukları Şikago Ticaret 

Merkezi'nden bahsederek, üyelerin bu merkezde yer almasını 

istedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki 

Eğitim Merkezi’nin açılışını yaptı. Hisarcıklıoğlu, 

Karacabey’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 

dile getirdi. Karacabey’in, tarıma dayalı sanayisiyle ve 

son dönemde öne çıkan turizmiyle adeta bir çekim 

merkezi haline geldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 

“Bu benim Karacabey’e dokuzuncu gelişim. Hayırlı 

işler için buradayız. Her yatırımın bir riski vardır. 

Ama eğitime yapılan yatırımın riski yoktur. Eğitime 

yatırım yapan her zaman kazanır” dedi. Hisarcıklıoğlu, 

Karacabey TSO ve Karacabey TB’nin akredite Oda/

Borsa olduklarını ve üyelerine 5 yıldızlı hizmet 

verdiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim 

Kurulu olarak, Karacabey TSO ve TB Başkanlarından 

gelen talepler sonrasında, Karacabey’e yeni bir okul 

daha kazandıracakları müjdesini verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Karacabey Ticaret Borsası Cumhuriyet 

İlkokulu inşaatını ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Bursa Hisarcıklıoğlu, Bursa 
TSO ve TB Meclis Üyeleri TSO ve TB Meclis Üyeleri 
ile buluştuile buluştu

Karacabey TSO Mesleki Eğitim Merkezi hizmete açıldıKaracabey TSO Mesleki Eğitim Merkezi hizmete açıldı

Hisarcıklıoğlu, Hisarcıklıoğlu, 
KaracabeyKaracabey
TB Cumhuriyet TB Cumhuriyet 
İlkokulu’ndaİlkokulu’nda

BURSA

BURSA

BURSA
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, 

Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette, Meclis Üyeleri 

sıkıntı ve çözüm önerilerini aktardı. Hisarcıklıoğlu 

burada yaptığı konuşmada, tarımın önemine vurgu 

yaparak, gelecek dönemde tarım sektörünün çok daha 

fazla önemli hale geleceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, son 

yıllara bakıldığında fiyatı en çok artan ürünlerin tarım 

ürünü olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi 

Odası'nı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, 

Meclis Üyelerinin sıkıntılarını ve çözüm 

önerilerini dinledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Sakarya’da ilk fındık alım törenine katıldı. Sakarya Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı’nın ev sahipliğinde Sarılar Fındık 

Tesislerinde düzenlenen törene Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile çiftçiler katıldı.

Hisarcıklıoğlu, Sakarya’da Hisarcıklıoğlu, Sakarya’da 
ilk fındık alım törenine katıldıilk fındık alım törenine katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bir süre önce babası 

Mehmet Fevzi Altuğ’u kaybeden Sakarya Ticaret ve 

Sanayi Odası (TSO) Başkanı A. Akgün Altuğ’a taziye 

ziyaretinde bulundu.

Sakarya TSO Başkanı Sakarya TSO Başkanı 
Altuğ’a taziye ziyaretiAltuğ’a taziye ziyareti

Mustafakemalpaşa TB Meclis Mustafakemalpaşa TB Meclis 
Üyeleri ile istişarede bulunduÜyeleri ile istişarede bulundu

Mustafakemalpaşa TSOMustafakemalpaşa TSO
Üyelerinin sorunları görüşüldüÜyelerinin sorunları görüşüldü

BURSA

BURSA

SAKARYA

SAKARYA
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberdeki heyet 

ile birlikte Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir 

Albayrak’ı makamında ziyaret etti.

TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ 

Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret 

ederek, Tahkim ve Arabuluculuk 

Merkezi’nin açılışına katıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Cengiz Günay ile Tekirdağ 

TSO Yönetim Kurulu üyelerinin 

ev sahipliğinde iş dünyasının 

sorunları ve beklentilerine ilişkin 

görüş alışverişinde bulunan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tahkim ve 

Arabuluculuk Merkezi’nin hayırlı 

uğurlu olmasını diledi.

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

heyet ile birlikte Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Tekirdağ Belediye Tekirdağ Belediye 
Başkanı Albayrak Başkanı Albayrak 
ile bir araya geldiile bir araya geldi

Tekirdağ Tekirdağ 
TSO’da TSO’da 
Tahkim ve Tahkim ve 
Arabuluculuk Arabuluculuk 
Merkezi açıldıMerkezi açıldı

Tekirdağ Valisi Tekirdağ Valisi 
Aziz Yıldırım’ı ziyaret ettiAziz Yıldırım’ı ziyaret etti

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Lüleburgaz 

Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, Meclis Üyeleri 

ile istişarede bulundu. Lüleburgaz Ticaret Borsası 

Başkanı Kenan Var’ın ev sahipliğindeki görüşmede 

karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, lisanslı depo yatırımı ve bölgede lisanlı 

depoculuğun gelişmesindeki öncü rolleri nedeniyle 

Kenan Var Başkanlığındaki Lüleburgaz Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulunu ve Meclis Üyelerini tebrik etti.

Lüleburgaz Lüleburgaz 
TB’ye ziyaret TB’ye ziyaret 

Lüleburgaz TSO’da  Arabuluculuk Uyum Merkezi Lüleburgaz TSO’da  Arabuluculuk Uyum Merkezi 
ve yeni hizmet binası açıldıve yeni hizmet binası açıldı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

yeni hizmet binası ile arabuluculuk uyum 

merkezinin açılışına katıldı. Lüleburgaz TSO 

Başkanı İlhami Cebelli’nin ev sahipliği yap-

tığı açılışta konuşan Hisarcıklıoğlu, yeni 

hizmet binasının kente yakıştığını ifade 

ederken, bunun bir vizyon meselesi oldu-

ğunu söyledi. “Bu güzel eseri hayata geçi-

ren, başta Oda Başkanımız İlhami Cebelli 

kardeşimi ve yönetimini, yürekten tebrik 

ediyorum” diyen Hisarcıklıoğlu, Lülebur-

gaz TSO’nun aynı zamanda akredite oda 

olduğunun altını çizerken, üyelerin aldığı 

hizmetin en üst kalitede olduğunu bildirdi. 

Lüleburgaz TSO’nun güzel işe daha imza 

attığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Tahkim 

ve Arabuluculuk Merkezi kurduklarını dile 

getirdi. Uzun süren mahkemelerin, en bü-

yük şikâyetlerden biri olduğunu söyleyen 

Hisarcıklıoğlu, talepleriyle, işçi-işveren, ticari 

ve tüketici uyuşmazlıklarında, arabulucu-

luğun zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

“Aylar ve hatta yıllar süren

davalar, birkaç hafta

içinde sonuca ulaşacak”

TOBB bünyesinde, UYUM Arabuluculuk 

ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ni faaliyete 

geçirdiklerini kaydeden TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, sistemin kullanımının 

her geçen gün arttığını aktardı. Şu an ülke 

genelinde arabuluculuğa gelen başvuru 

sayısının, ayda 100 bine ulaştığına, bunların 

yüzde 70’inin de anlaşmayla sonuçlandığı-

na dikkat çekti. En önemlisinin de, tarafların 

helalleşerek ayrılması olduğunu söyleyen 

Hisarcıklıoğlu, tüm ticari ihtilafların burada, 

hem daha hızlı hem de daha ucuza çözüle-

bileceğinin altını çizdi. Aylar ve hatta yıllar 

süren davaların, burada birkaç hafta içinde 

sonuca ulaştığının görüleceğini dile getiren 

Hisarcıklıoğlu, “Odamızın sizlere sunduğu 

bu imkânı muhakkak kullanın” dedi. Ko-

nuşmaların ardından İstanbul Sanayi Odası 

tarafından açıklanan ‘Türkiye'nin İlk 500 

Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde yer alan 

Lüleburgaz TSO Üyeleri ile 40 yılını aşan 

üyelere plaket taktim etti.

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

ablası Nilüfer Yaman’ı kaybeden Malkara 

Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz’a taziye 

ziyaretinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, Ayaz’a 

sabır dileklerini iletirken, merhume Nilüfer 

Yaman için de “Allah rahmet eylesin. Mekânı 

cennet olsun” ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ Malkara Ahievren 

Yöresel Ürünler Satış Alanı’nda Yaman Peynircilik Fabrika Satış 

Mağazası’nın açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu, “Başarılarından dolayı 

Malkara TSO Yönetim Kurulu üyesi, Yaman Peynircilik sahibi Tevfik 

Yamanoğlu'nu tebrik ediyorum. Bereketli kazançlar diliyorum” 

ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı   

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Malkara Ticaret ve Sanayi 

Odası’nı ziyaret ederek, istişarelerde bulundu. 

Sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Malkara 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ümran Bilgin ve 

Meclis Üyeleri ile sohbette en çok dile getirilen 

konu finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar oldu. 

Hisarcıklıoğlu, Malkara Eski Kaşar Peynirini coğrafi 

işaret olarak tescil ettiren Malkara TSO’yu tebrik etti.

Malkara TB Başkanı Ayaz’a taziye ziyaretiMalkara TB Başkanı Ayaz’a taziye ziyareti

Hisarcıklıoğlu, YamanHisarcıklıoğlu, Yaman
Peynircilik fabrika satışPeynircilik fabrika satış
mağazasının açılışına katıldımağazasının açılışına katıldı

Malkara TSO’nun sorunları Malkara TSO’nun sorunları 
ve çözüm önerilerini dinledive çözüm önerilerini dinledi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yargıtay 

Birinci Başkanvekili Adem Albayrak’ı 

makamında ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu ziyaretin 

anısına TOBB’un katkılarıyla hazırlanan Dede 

Korkut kitabını hediye etti.

Yargıtay Birinci Yargıtay Birinci 
Başkanvekili Albayrak Başkanvekili Albayrak 
ile bir araya geldiile bir araya geldi

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ

TEKİRDAĞ
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırklareli Valisi Birol Ekici’yi makamında 

ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Kırklareli’nde eğitim 

yatırımlarının süreceği müjdesini verirken, “Kırklareli TOBB Sosyal Bilimler Lisesi 

ve TOBB Anadolu Lisesi’ni öğrencilerimize armağan etmiştik. Lüleburgaz ve 

Babaeski ilçelerimize iki yeni okul yapacağız” dedi.

Kırklareli Valisi Ekici ileKırklareli Valisi Ekici ile
eğitim yatırımlarını görüştüeğitim yatırımlarını görüştü

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

İpsala’da yapılan Umat Gümrük 

ve Turizm AŞ Genel Kurulu’na katıldı.

İpsala Sınır Kapısını modernize etmek 

üzere Trakya’daki Oda-Borsalarla 

birlikte 2001 yılında 8.5 milyon lira 

sermayeyle UMAT’ı kurduklarını 

hatırlatan Hisarcıklıoğlu, İpsala’nın 

bugün ülkenin en modern kapılarından 

birisi olduğunu söyledi. İpsala’da 

sağladıkları başarının örnek olduğunu 

ve diğer kapıların modernizasyonun da 

yolunu açtığını belirten Hisarcıklıoğlu, 

modernize edilen sınır kapılarında 

araç ve yolcu geçiş sürelerinin 4 kat 

hızlandığını anlattı. TOBB Başkanı, bu 

yeni kapılar sayesinde Türkiye’nin, 

lojistikte sınıf atladığının ve bütün 

bunların devletin bütçesinden tek 

bir kuruş harcanmadan yapıldığının 

altını çizdi. Tüm bunları Oda ve 

Borsa Başkanlarının bir araya gelerek 

yaptığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu 

işlerin de ilk adımını Trakya Oda-Borsa 

Başkanları attı. Geçmişte Oda-Borsa 

ne iş yapar diyorlardı. O günler geride 

kaldı. İşte Odalar ve Borsalar, Türkiye’nin 

geleceğine böyle yatırım yapar. 

Devletine ve üyesine kazandırır” diye 

konuştu.

Umat Gümrük ve 
Turizm A.Ş.Turizm A.Ş.
Genel Kurulu Genel Kurulu 
İpsala’da yapıldıİpsala’da yapıldı

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

Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç ve 

beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği 

Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Türk 

Standardları Enstitüsü 

(TSE) Başkanı 

Mahmut Sami Şahin’i 

makamında ziyaret 

ederek, hayırlı olsun 

dileklerini iletti.

Hisarcıklıoğlu, MASFEDHisarcıklıoğlu, MASFED
heyetini kabul ettiheyetini kabul etti

TSE Başkanı Şahin’e ziyaretTSE Başkanı Şahin’e ziyaret

KIRKLARELİ

EDİRNE
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Muş 

Belediye Başkanı Feyat Asya’yı ziyaret 

etti. Hisarcıklıoğlu Muş, Tatvan ve Bitlis oda/

borsalarına ziyaret programı çerçevesinde 

Muş Belediye Başkanı Asya’ya nezaket 

ziyaretinde bulunarak, iş dünyasının 

çalışmalarına ilişkin istişarede bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Muş 
Belediye Başkanı Belediye Başkanı 
Asya ile görüştüAsya ile görüştü

Muş TSO’da iş dünyası ile Muş TSO’da iş dünyası ile 
istişare yapıldıistişare yapıldı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Muş iş dünyası ile istişare için bir araya 

geldi. Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Erdal Koç’un ev sahipliğinde düzenlenen 

toplantıda Hisarcıklıoğlu, sorun ve çözüm 

önerilerini dinlerken, bölge iş dünyasının 

temsilcileri ile karşılıklı görüş alışverişinde 

bulundu. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı ko-

nuşmada, Muş’un, özellikle tarım ve hay-

vancılıkta Türkiye için çok önemli olduğuna 

işaret ederek, bugün dünyanın en stratejik 

sektörünün tarım ve hayvancılık olduğuna 

değindi. Muş Ovası’nın Türkiye’de benzeri 

olmadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, Tür-

kiye'nin en fazla mera alanına sahip illeri 

arasında olduğunu ifade etti. 3.5 milyon 

dönüm mera ve 800 bin dönüm çayırın 

olduğunu, meraların tamamen doğal ve bu 

sayede süt, et, yağ ve peynirin de en doğal 

haliyle üretildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, 

bu nimetlerin hakkının tam manasıyla ve-

rilemediğine değindi. Muş’ta hem tarımı, 

hem de tarım ve hayvancılığa bağlı sanayiyi 

geliştirmek gerektiğine dikkat çekerek, ta-

rımın hayatın kaynağı olması dolayısıyla en 

stratejik sektör olduğunu vurguladı.

“Muş’un genç nüfusundan dolayı

emek yoğun sektörleri bölgeye

 çekmeliyiz”

Muş’ta genç ve dinamik bir nüfusu 

olduğunu belirten TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, emek yoğun sektörleri bu 

bölgeye çekmek gerektiğini söyledi. Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç’un da 

bunun için çaba harcadığını ifade eden 

Hisarcıklıoğlu, “Kendisi, Ankara’da da mesai 

arkadaşım. TOBB’un ekonomi politikası 

komisyonunda birlikte çalışıyoruz. Erdal 

Başkanımız doğru bir vizyonla önemli bir 

çalışma da başlattı. Muş TSO’yu akredite 

hale getirecek” dedi. Muş Ticaret ve Sa-

nayi Odası Başkanı Erdal Koç da Oda’nın 

faaliyetlerine ilişkin bilgi verirken, pande-

minin kentin ticaretine etkilerine değindi. 

Muş’un önümüzdeki yıllarda özellikle tekstil 

ve tarım alanında önemli başarılara imza 

atacağını kaydetti.

MUŞ

MUŞ
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin 

Geylani’yi ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu Muş, 

Tatvan ve Bitlis oda/borsalarına ziyaret 

programı çerçevesinde Tatvan Belediye 

Başkanı Geylani’ye nezaket ziyaretinde 

bulunarak, iş dünyasının çalışmalarına ilişkin 

istişarede bulundu.

Tatvan Belediye Tatvan Belediye 
Başkanı Geylani’ye Başkanı Geylani’ye 
ziyarette bulundu ziyarette bulundu 

Hisarcıklıoğlu, Tatvan’da 50’nci yıl Hisarcıklıoğlu, Tatvan’da 50’nci yıl 
plaket törenine iştirak ettiplaket törenine iştirak etti

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tat-

van Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzen-

lenen 50’inci yıl plaket törenine katıldı ve 

iş dünyası ile bir araya geldi. Tatvan Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ’ın ev 

sahipliğinde yapılan törende bir konuş-

ma yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Tatvan’da gördüğü birlik beraberlik 

tablosundan duyduğu memnuniyeti dile 

getirdi. Tatvan’ın tüm kamu ve özel sektör 

temsilcilerinin ilçenin gelişmesi için kenet-

lendiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Tatvan 

TSO Başkanı Bilal Adabağ, Tatvan’ın geliş-

mesi ve zenginleşmesi için büyük çaba 

harcıyor. Kendisi aynı zamanda, Ankara’da 

da mesai arkadaşım. TOBB’un uluslararası 

ticaret merkezi şirketi TobbTim’in yöne-

tim kurulunda birlikte çalışıyoruz” dedi. 

Tatvan TSO’nun aynı zamanda akredite 

oda olduğuna işaret eden TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, Tatvan TSO’nun 5 yıldızlı 

hizmet sunar hale geldiğini belgelediğini 

ve şehre yakışan bir hizmet merkezine 

dönüştüğünü vurguladı. 

“Tatvan’ı, bu bölgenin cazibe

merkezi haline getireceğiz”

Buradaki tarım, turizm ve lojistik mer-

kez olma potansiyelini harekete geçire-

ceklerini ifade eden TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, hep birlikte Tatvan’ı, bu böl-

genin cazibe merkezi haline getireceklerini 

kaydetti. En son, Haziran ayında Bakanlarla 

birlikte Ankara’da, Ekonomi Şurası düzen-

lediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Doğu 

Anadolu adında Bilal Adabağ’ın söz aldığını 

ve üyelerin taleplerini ilettiğini belirtti. Tat-

van TSO Başkanı Bilal Adabağ’ın, Tatvan’a  

OSB kurulmasını, Küçük Sanayi Sitesi için 

yer tahsisi yapılmasını, bu bölgedeki illerde 

uçak sefer sayılarının artırılmasını, rahva 

bölgesinde TIR Parkı yapılmasını, KGF temi-

natlı kredilerin kapsamının genişletilmesi-

ni  ve kamudan alacaklar için, borçlara karşı  

mahsuplaşma imkanı tanınmasını, ilgili 

Bakanlara bizzat söylediğini aktardı. Bunun 

dışında pandemi döneminde de Başkanın, 

üyelerin yaşadığı sorunları ve önerileri-

ni topladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, 

“Hep birlikte bunları, icra makamında olan 

hükümete ilettik. Bunların önemli bir kıs-

mından 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. Yeter ki birbirimizi öte-

kileştirmeyelim” değerlendirmesini yaptı.

BİTLİS

BİTLİS
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Hisarcıklıoğlu’na, Pasinler’denHisarcıklıoğlu’na, Pasinler’den
hemşehrilik beratı takdim edildihemşehrilik beratı takdim edildi

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Pasinler TSO Ödül Töreni’ne katıldı. 

Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, 

Hisarcıklıoğlu’na hemşehrilik beratı takdim 

etti. Pasinler TSO Başkanı Aydın Taşbaşı’nın 

ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde 

konuşan Hisarcıklıoğlu, Pasinler’in tarihi 

önemini anlattı. “Malazgirt’e ve Anado-

lu’nun fethine giden yolun, ilk adımı da 

burada atıldı” diyen Hisarcıklıoğlu, bugün 

de Doğu Anadolu’nun en bereketli toprak-

larından birisinin Pasinler Ovası olduğunu 

söyledi. Üreticilerin, patates, ayçiçeği, pan-

car ve fasulye başta olmak üzere pek çok 

ürünü ülkeye sunarak, ülkeyi doyurduğunu 

dile getiren Hisarcıklıoğlu,  Pasinler TSO’nun 

da üyelerini en iyi şekilde temsil ettiklerini 

ifade etti. Güzel bir işe imza atarak, Pasin-

lere değer katanları, Pasinler’in yıldızlarını, 

başarılı girişimcileri ödüllendiren Pasinler 

TSO’nun vesilesiyle Pasinler’de üretim ve 

yatırım yapan, tüm firmaları tebrik etti. On-

ları en iyi şekilde temsil eden Pasinler TSO 

Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, genel sek-

reteri ve tüm çalışanlarıyla iftihar ettiğinin 

altını çizdi. Başkan Aydın Taşbaşı ile aynı 

zamanda, Ankara’da TOBB’da da birlikte 

çalıştıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Ken-

disiyle, Gürcistan’a açılan gümrük kapımız 

Sarp’ın yönetiminde de birlikteyiz. Hem Pa-

sinler’e hizmet veren, hem de ülkemiz için 

çalışan Aydın Taşbaşı’ya teşekkür ediyorum” 

diye konuştu.

“Coğrafi işaret alarak, Hasankale

Lavaşı da koruma altına alındı”

Öte yandan kendilerinin de TOBB ola-

rak Pasinler’e yatırım yaptıklarını anlatan 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2019’da Efkan Ala 

Ortaokulu’nu açtıklarını hatırlattı. Pasinler’in 

hizmetlerin en iyisini hak ettiğini belirten 

Hisarcıklıoğlu, bundan sonra da ellerinden 

gelen her desteği vermeye devam edecek-

lerini vurguladı. Pasinler TSO ve Aydın Baş-

kanın hem Pasinler’e değer katan çalışmalar 

yaptığını hem de üyelerin her sıkıntısını 

Ankara’ya getirip, çözüm arayarak, yerel 

değerlere sahip çıktığını aktardı. 

Coğrafi işaret alarak, başka benzeri olma-

yan Hasankale Lavaşı’nı da koruma altına al-

dıklarından söz eden Hisarcıklıoğlu, Başkanın 

pandemi döneminde de dertlere tercüman 

olduğunu hatırlattı. Üyelerin yaşadığı sorun-

ları ve önerilerinizi topladıklarını ve bunları, 

icra makamında olan hükümete ilettiklerini 

kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Bunların önemli 

bir kısmından da sonuç aldık. Pek çok destek 

ve düzenleme hayata geçti. Ama sıkıntıları-

mız bitmedi, sorunlar elbette var. Bunları da 

devamlı dile getiriyor, çözüm sağlamak için 

uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Oltu Ticaret ve 

Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Oltu Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Baki Karaca’nın ev sahipliğinde meclis üyeleriyle bir 

araya gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bölge iş dünyasının 

görüşlerini dinledi. Sıkıntı ve çözüm önerilerini not alan 

Hisarcıklıoğlu, üyelerle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Oltu Hisarcıklıoğlu, Oltu 
TSO’da iş dünyasının TSO’da iş dünyasının 
görüşlerini dinledigörüşlerini dinledi

ERZURUM

ERZURUM
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret   

Borsası Başkanı Hakan Oral’ı makamında ziyaret ederek, meclis 

üyeleri ile istişarede bulundu. Meclis üyelerinin sorun ve çözüm 

önerilerini dinleyen TOBB Başkanı, icra makamlarına üyelerin 

beklentileri ve görüşlerini aktarmanın görevleri olduğunu ifade 

etti. Hisarcıklıoğlu, “Borsamız ve Hakan Başkan, hem Erzurum’a değer 

katan çalışmalar yapıyor, hem de sizlerin her sıkıntısını Ankara’ya 

getirip, çözüm arıyor. Bu noktada, sizlerin şu hususa da mutlaka dikkat 

etmesi lazım. Bizler, üyelerimizin sesi olarak, onların tercümanları 

oluruz. İcraat yetkisi ve sorumluluğu ise, hükümetimizindir. Bunların 

dışında, sizlerin Borsamız vasıtasıyla ileteceğiniz konuları da 

gündemimize alacağız. Hakan Oral Başkanla birlikte bunları da takip 

edip, sonuçlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, ErzurumHisarcıklıoğlu, Erzurum
Ticaret Borsası’ndaTicaret Borsası’nda

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i 

makamında ziyaret eti. Hisarcıklıoğlu beraberindeki 

Oda ve Borsa Başkanları ile birlikte Sekmen ile görüş 

alışverişinde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Erzurum Büyükşehir 
Belediye Başkanı Belediye Başkanı 
Sekmen ile istişareSekmen ile istişare

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik’i ziyaret 

ederek, meclis üyeleri ile istişarede bulundu. Toplantıda iş dünyasının 

sorun ve çözüm önerilerini dinleyen Hisarcıklıoğlu, karşılıklı görüş 

alışverişinde bulundu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum 

Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret 

etti. Hisarcıklıoğlu beraberindeki Oda ve Borsa 

Başkanları ile birlikte Vali Memiş ile görüş 

alışverişinde bulundu.

Erzurum TSO’da iş dünyasının
sorunları masaya yatırıldısorunları masaya yatırıldı

Erzurum Valisi OkayErzurum Valisi Okay
Memiş ile görüştüMemiş ile görüştü

ERZURUM

ERZURUM

ERZURUM ERZURUM
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İş dünyası büyükelçilerle buluştu

T
OBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 

ev sahipliğinde Ankara Sheraton 

Hotel'de gerçekleştirilen İş Dünyası İle Öğle 

Yemeği’ne katıldı. Etkinlikte ayrıca; Ticaret 

Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) Mustafa Gültepe, Dış Eko-

nomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail 

Olpak ve iş dünyasından temsilciler yer 

aldı. Hisarcıklıoğlu konuşmasında, TOBB 

olarak Türkiye’nin her sektörünü yerli ve 

yabancı tüm şirketlerini küçük ve büyük 

firmaların tamamını temsil eden Türk iş 

dünyasının çatı örgütü olduklarını belirtti. 

Bu nedenle sadece yurt içinde değil, yurt 

dışında da aktif şekilde çalıştıklarını dile 

getiren Hisarcıklıoğlu, Atlantik ile Pasifik 

arasındaki iş örgütlerinin hepsinin yöne-

timinde olduklarını, dünya genelinde iş 

camialarıyla networkler kurduklarından 

söz etti. Bu sayede girişimcilerin dışa açılma 

sürecine destek verip, işletmelerin ihra-

cata ve küresel yatırımlara yönelmelerini 

sağladıklarına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, 

yurt içinde iş ve yatırım ortamını iyileştiren 

faaliyetlerde, mesleki eğitimde, lojistikte, 

KOBİ'lerin finansmana erişiminde öncü 

rol oynadıklarının altını çizdi. Girişimciliğin 

özendirilmesi, özellikle kadın girişimciliğin 

yaygınlaştırılmasını sağladıklarına, Türki-

ye’nin en büyük kadın ve genç girişimcilik 

kurumlarını kurduklarına dikkat çekti.

“Büyükelçiler, ülkelerden

alacaklarımızı takip ediyor”

Eskiden kapılarından içerisine girile-

meyen büyükelçilerin iş dünyasına artık 

kapılarını sonuna kadar açtıklarını dile ge-

tiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,” 

Hepsi güler yüzlü ve iş dünyasının işini 

nasıl çözeceklerine katkı veriyorlar. Türk iş 

dünyası adına ihalelerimizi takip ediyorlar. 

Öteki taraftan alacaklarımızı, sıkıntılarımızın 

hepsini takip ediyorlar” şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

2017’de kendilerine verdiği bir görev ol-

duğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Türk in-

sanının 120 yıllık hayalinin, 1960’ta yarıda 

kalmış bir rüya olan Türkiye otomobilini 

yapma görevinin kendilerine verildiğinden 

söz etti. Bunun üzerine Türk iş dünyasının 

13. Büyükelçiler Konferansı 
kapsamında düzenlenen 
‘İş Dünyası ile Öğle Yemeği’ 
etkinliğinde konuşan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
artık büyükelçilerin iş dünyasının 
sorunlarını, işini çözebilmek 
adına kapılarını açtıklarını ve 
katkı verdiklerini ifade etti.
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5 değerli temsilcisini yanlarına alarak yola 

çıktıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bugün 

dünya ile aynı zamanda teknolojide yarış 

edecek Türkiye’nin ilk elektrikli, IP hakları 

tamamıyla bize ait olan araba fabrikasının 

açılışını 29 Ekim’de Cumhurbaşkanımız ile 

Gemlik’te gerçekleştireceğiz” dedi.

“250 milyar dolarlık ihracat hedefine

büyükelçilerle ulaşmak istiyoruz”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, bü-

yükelçileri, temel ekonomik gösterge ve 

hedeflerin nihayete ermesine en büyük 

desteği verecek yol arkadaşları olarak gör-

düklerini belirtti. Bu yılki 250 milyar dolarlık 

ihracat hedefine büyükelçilerle ulaşmak 

istediklerini vurgulayan Bakan Muş, önce 

COVID-19 salgını, ardından Rusya-Ukrayna 

Savaşı ile sınanan dünya ekonomisinin, 

lojistik, tedarik zincirleri, ham madde, gıda, 

enerji ve küresel enflasyon alanlarında de-

rinleşen sorunlarla karşı karşıya kalındığını 

dile getirdi. Başta gelişme yolundaki ülkeler 

olmak üzere tüm ülkelerin bu süreçte zorlu 

bir sınav verdiğini söyleyen Muş, küresel 

büyüme hızındaki düşüş beklentilerine 

işaret ederken, küresel ticaret hacmine iliş-

kin büyüme beklentisinin de düştüğünü 

ifade etti.

“Türkiye, bölgede önemli

bir lojistik ve üretim üssü” 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 

konuşmasında, bölgede önemli bir lojistik 

ve üretim üssü olduğumuzu vurgulayarak, 

önemli pazarlara doğrudan erişim imkâ-

nımızın olduğuna ve nitelikli bir iş üçüne 

sahip olduğumuza dikkat çekti. 

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde bu 

potansiyeli hayata geçirecek politikalar 

izlediklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, kü-

resel ticaretin geçirdiği zorlu süreçten 

bahsederek, “Salgın ile ortaya çıkan hem 

arz hem talep kaynaklı ekonomik kriz te-

darik zincirlerinin de kopması ile iyiden 

iyiye küresel düzeyde hissedildi. Türkiye 

bu ortamda ihracat odaklı bir ekonomik 

büyüme modeli takip etti. Çok büyük bir 

potansiyelimiz var. Bu potansiyeli ortaya 

koyanlar, bugün bizlerle beraber” ifadele-

rini kullandı. 

Japonya BüyükelçisiJaponya Büyükelçisi
Suzuki ile bir araya geldiSuzuki ile bir araya geldi

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi 

Kazuhiro Suzuki ve Japonya Ekonomik Ortaklık 

Anlaşmaları Müzakereleri Temsilcisi Büyükelçi Jun 

Shimmi ile görüştü.
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Türk-Tacik TSO Forumu Türk-Tacik TSO Forumu 
Mutabakat Zaptı imzalandıMutabakat Zaptı imzalandı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tacikistan Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Curakhan Cemşit Cumahanzade ve 

beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk-Tacik 

Ticaret ve Sanayi Odası Forumu kuruluşuna ilişkin Mutabakat 

Zaptı imzalandı.

TOBB Başkanı ve İslam Ticaret, Sanayi ve 

Tarım Odası (ICCIA) Başkan Vekili M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, ICCIA Genel Sekreteri Yusuf 

Khalawi ile bir araya geldi. Görüşmede, ICCIA ve 

TOBB ortaklığında yürütülen projeler hakkında 

istişarede bulunuldu.

Hisarcıklıoğlu, ICCIA Hisarcıklıoğlu, ICCIA 
Genel Sekreteri Genel Sekreteri 
Khalawi ile görüştüKhalawi ile görüştü

TOBB İkiz Kuleler, TOBB İkiz Kuleler, 
Kırgızistan Kırgızistan 
bayrağı ile bayrağı ile 
ışıklandırıldıışıklandırıldı

K ırgızistan’ın bağımsızlığının 31’inci 

yıldönümü dolayısıyla TOBB İkiz 

Kulelere özel ışıklandırma ile Kırgızistan’ın 

bayrağı yansıtıldı. TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu da sosyal medya 

hesabından yaptığı açıklamada, “Dost ve 

kardeş Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü 

kutlu olsun” ifadesini kullandı.
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Faik Yavuz, Katar heyetini kabul ettiFaik Yavuz, Katar heyetini kabul etti

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Katar Çalışma İşlerinden Sorumlu Müsteşar 

Yardımcısı Mohamed Hassan Al-Obaidly ve beraberindeki heyeti kabul etti. TOBB Genel Sekreter Yardımcıları Ali Emre 

Yurdakul ve Cengiz Delibaş’ın da bulunduğu toplantıda Katar-Türkiye iş birliği olanakları ele alındı.

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı TSO Genel Kurulu D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı TSO Genel Kurulu 
ve İş Forumu Dakka’da yapıldıve İş Forumu Dakka’da yapıldı

TOBB’un üyesi 

olduğu D-8 

Ekonomik İşbirliği 

Teşkilatı Ticaret ve 

Sanayi Odası Genel 

Kurulu ve İş Forumu 

Bangladeş’in başkenti 

Dakka’da gerçekleşti.

Bangladeş, Endonezya, 

İran, Malezya, Nijerya, 

Pakistan ulusal Odaları 

ile TOBB tarafından 

iştirak edilen iş 

forumuna, Bangladeş 

Dışişleri Bakanı Abdul 

Momen, Ticaret Bakanı Tipu Munshi, Devlet Bakanı Shahriar Alam ve Başbakan 

Danışmanı Fazlur Rahman katılarak birer konuşma yaptı. Bangladeş Başbakanı Sheikh 

Hasina’nın ana konuşmacı olarak yer aldığı toplantının açılış bölümüne, D-8 TSO Üyesi 

heyet üyeleri de iştirak etti. D-8 TSO adına Dönem Başkanı Sheikh Fazle Fahim de bir 

konuşma yaptı. D-8 TSO Genel Kurulu, İş Forumu ve Bakanlar Konseyi açılış oturumuna 

TOBB’u temsilen AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu iştirak etti. İş 

Forumu’nda TOBB adına konuşma yaptı.
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KKTC Heyeti, TOBB’a ziyarette bulunduKKTC Heyeti, TOBB’a ziyarette bulundu

T ürkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması 

çerçevesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da sorumlu olduğu politika ve eylem planları kapsamında, Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nden gelen Bakanlık heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya 

Yavuz başkanlığında TOBB’u ziyaret etti. KKTC tarafı heyet başkanlığını yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Genel Müdürü Hüseyin 

Akcan,  KKTC’de yapılan kadın girişimcilik faaliyetleri hakkında bilgi vererek, ikili iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değindi. 

Toplantı başkanlığını yürüten TOBB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu, TOBB genel çalışmaları hakkında bilgi 

verdi. TOBB Girişimcilik Müdürü Batuhan Demir tarafından da TOBB Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetleri ve Türkiye’deki girişimcilik 

ekosistemine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi.

Laos Büyükelçisi Orhan Laos Büyükelçisi Orhan 
Işık’tan, TOBB’a ziyaretIşık’tan, TOBB’a ziyaret

T ürkiye’nin Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi Orhan Işık, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’ni ziyaret ederek, TOBB Genel 

Sekreteri Mustafa Saraçöz ile görüştü. Görüşmede Büyükelçi Işık, 

Laos hakkında detaylı bilgi vererek, Türkiye-Laos arasındaki iş 

birliği olanaklarını değerlendirdi.

ABD Ticaret Odası ABD Ticaret Odası 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Kıdemli Başkan Yardımcısı 

Choksy ile görüştüChoksy ile görüştü

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret 

Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy 

ile bir araya gelerek, Türkiye-ABD iktisadi ilişkilerini 

değerlendirdi. Görüşmede önümüzdeki dönemde 

yapılabilecek ortak faaliyetler ele alındı.
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Karmaşık sorunları çözmek için teknik becerilere ve hangi sorunların çözülmesi gerektiğini 
keşfetme merakına sahip yeni nesil bir meslek, veri bilimi uzmanlığı. Güven Bilge, veri bilimi 

uzmanlarının iş süreçlerini çizimleriyle sizler için derledi.

KarikanomiÇizgilerle Hayat

VERİ BİLİMİ UZMANLIĞIVERİ BİLİMİ UZMANLIĞI
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Avrupa’nın enerj� kışı 
gel�yor mu?

İkl�m değ�ş�kl�ğ� küresel 
b�r sorundur. Avrupa'nın 

em�syon azaltımları 
dünyanın d�ğer 

bölgeler�nde dengelen�rse, 
h�çb�r �lerleme olmayacak 

ve Avrupa daha az 
rekabetç� olacak. Bu 

end�şey� g�dermek �ç�n b�r 
karbon sınırı düzenleme 

verg�s� gerekecekt�r. 
AB, yalnızca felaket�n 

eş�ğ�ndeyken harekete 
geçme ününe sah�pt�r. O 

anlardan b�r�nde 
olab�l�r�z. Kış gel�yor.

IESE Business School Ekonomi ve 

Finans Profesörü

A
vrupa Yeşil Mutabakat Anlaşması, Avrupa'nın sera gazı emisyonla-

rını, en azından enerji sektörünün karbondan arındırılması yoluyla, 

2050 yılına kadar net sıfıra indirmeyi hedefliyor. Ancak Avrupa, ik-

lim değişikliğiyle mücadelede küresel bir lider olmak isterken, asıl 

soru amacına ulaşıp ulaşamayacağı ve bunun ne pahasına olacağıdır. Görev 

zorlu ve engeller göz korkutucu. COVID-19 krizi, karbon kullanımını büyük 

ölçüde azaltmak için gereken değişikliklerin ölçeğini gösterdi. Tüketiciler ve 

politikacılar, istikrarlı ucuz, yeşil enerji arzını aşamalı olarak uygulayarak, böyle 

bir şoktan kaçınmak istiyorlar. İyi politika ve teknolojik ilerleme, bu hedefi 

ulaşılabilir hale getirecektir ama şimdilik, takaslar var. Karbon, ürettiği olumsuz 

iklim dışsallığını hesaba katmak için yeterince vergilendirilmesi gerektiğinden, 

karbondioksit emisyonlarının fiyatı artmalı ve bu da elektriği daha pahalı 

hale getirecektir. Bu, doğal gaz fiyatlarındaki artışla birlikte Avrupalıların son 

zamanlarda toptan elektrik fiyatlarında bir artış yaşamasının nedenidir. Bu 

gelişmenin siyasi sonuçları, akaryakıt vergilerinde yalnızca ılımlı bir artışa yanıt 

olarak, Fransa'daki 2018-2019 sarı yelekliler isyanında önceden haber verildi.

Fiyat oynaklığını azaltmak için

yedekleme teknolojisi gerekiyor

Avrupa ihtiyacı olan doğal gazın çoğunu ithal etmek zorunda. Ancak 

güvenli bir arzı garanti altına almak için, gaz kaynaklarını jeopolitik olarak 

kullanma eğiliminde olan (sırasıyla Ukrayna ve Fas'a karşı) Rusya ve Cezayir gibi 

ülkelerin insafına bırakıyor. Rusya, Avrupa'nın ihtiyacı olan gazın üçte birini 

sağlıyor ve Ukrayna'yı geçerek, doğrudan Almanya'ya tedarik sağlayacak bir 

boru hattı olan Nord Stream 2'yi etkinleştirmeye çalışıyor. Daha da kötüsü, 

Avrupa Birliği değil, Almanya veya İspanya gibi ülkeler tedarikçilerle pazarlık 

yapıyor. Bu dinamikleri kullanan Rusya, son zamanlarda arzı keserek, gaz 

fiyatını etkileyebileceğini gösterdi. İklim öncelikleri ile ucuz, güvenli enerji 

arasındaki çatışma büyüyor. Kömür rezervlerine sahip bir ülke, enerji arzını 

güvence altına almak için her zaman bu kaynaklardan yararlanabilir. Buna bir 

örnek, Japonya'daki 2011 Fukushima felaketinin ardından hükümetin nükleer 

Xav�er 
V�ves
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Avrupa'da yükselen elektr�k f�yatları, net sıfır sera gazı em�syonu peş�nde koşan 
yen� enerj� s�stemler�n� başlatırken gel�şm�ş ekonom�ler� neler�n bekled�ğ�ne da�r b�r 

ön �zleme sunuyor. Kısa vadel� aksaklıklar henüz önleneb�l�r değ�ld�r, ancak ustalık 
yönet�m� �le bunlar haf�flet�leb�l�r.

enerjiyi aşamalı olarak durdurma kararı nedeniyle, kömürle çalışan 

elektrik üretiminin elektrik arzının yaklaşık yüzde 30'unu temsil 

ettiği Almanya'dır.

Bu yıl gaz ve elektrik fiyatlarındaki artış, enerji geçişinin sorun-

suz bir süreç olmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Zorluklar çok 

büyük. Bunların başında aralıklılık sorununun aşılması geliyor. Fi-

yat oynaklığını azaltmak için yenilenebilir kaynakların, rüzgâr veya 

güneş yoğunluğu düşük olduğunda doldurmak için bir yedekle-

me teknolojisi gerekiyor. Doğal gaz genellikle bu işleve hizmet 

eder - bu nedenle elektrik fiyatlarındaki artış - ve en azından daha 

verimli elektrik depolama tesisleri kurulana kadar durum böyle 

kalacaktır. AB'nin toptan elektrik piyasasında fiyat, liyakat sırasına 

göre en son teknolojiye göre belirlenir. Tipik olarak bu backstop, 

bir kombine çevrim türbin tesisi (gaz) veya bir hidroelektrik 

tesisidir. Piyasa, üreticilerin tedarik programlarının toplandığı ve 

tüm tedarikçilerin ücretlendirildiği fiyatı elde etmek için taleple 

uyumlu hale getirildiği bir havuzdur.

Hassas tüketicileri doğrudan

sübvanse etmek daha iyidir

İdeal olarak, rekabetçi bir piyasadan gelen fiyat sinyali, üretici-

ler tarafından yatırım ve kullanıcılar tarafından tüketim için doğru 

göstergeyi verecektir. Ancak aslında bazı teknolojiler (nükleer ve 

hidroelektrik gibi) için ücretsiz giriş yoktur, kullanıcılar fiyatlara 

duyarlı değildir ve arz yapısı rekabetçi değil, oligopolistiktir. Ancak 

bu faktörler, tek başına havuzu boşaltmak için bir neden değildir. 

Bu nedenle soru, özellikle yenilenebilir enerjide yatırım için doğru 

teşviklerin nasıl sağlanacağıdır. Burada, elektrik tedariki için uzun 

vadeli sözleşmeler ve ihale ihaleleri, havuzun işleyişini iyileştir-

mede ve piyasa gücünü azaltmada çok önemli bir rol oynayabi-

lir. Son on yılda önemli maliyet düşüşleri sayesinde, yenilenebilir 

kaynaklar artık rekabetçidir ve fosil yakıtlar sübvanse edilmediği 

ve karbon uygun şekilde fiyatlandırıldığı sürece gelişecektir.

Yatırım, düzenleyici istikrara bağlıdır ve bu nedenle, mevcut 

fiyat artışlarına ani bir tepki ile zarar görebilir. Yine de dikkate 

değer fikirler var. Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Fransa, İspanya ve 

Romanya, AB'nin gaz alımlarını koordine etmesini ve stratejik bir 

rezerv oluşturmasını önerdi. Bu, hem AB'nin pazarlık pozisyonunu 

artıracağı hem de arz güvenliğini artıracağı için harika bir fikir. 

Fiyat oluşumuna herhangi bir müdahaleden kaçınmak için 

diğer yeni teklifler dikkatle değerlendirilmelidir. Elektrik fiyat-

larını sınırlamaya çalışmak yerine, hassas tüketicileri doğrudan 

sübvanse etmek daha iyidir. Toptan satış piyasası, üreticiler 

ve tüketiciler için bir fiyat sinyali sağlamaya devam etmeli-

dir. Emisyon haklarının fiyatındaki kaçınılmaz artış (emisyon 

ticaret sistemi içinde) spekülatörlere yüklenmemelidir. 

Avrupa, entegre bir pazarda dengeli

bir enerji karışımı elde etmeli

Avrupa, iklim değişikliğine karşı mücadeleyi enerji güven-

liği politikalarından kurtarmak istiyorsa, öncelikle entegre bir 

pazarda dengeli bir enerji karışımı elde etmelidir. Bu, Hükü-

metlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin işaret ettiği gibi, nükleer 

teknolojinin potansiyel katkısını görmezden gelemeyeceği 

anlamına geliyor. Ayrıca, karbon yakalama ve yeşil hidrojen gibi 

yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik yatırımlar gibi gaz 

tedariki ve depolaması için birleşik bir Avrupa enerji politikası 

da gereklidir. Ancak AB, saf olamaz. İklim değişikliği küresel bir 

sorundur. Avrupa'nın emisyon azaltımları dünyanın diğer böl-

gelerinde dengelenirse, hiçbir ilerleme olmayacak ve Avrupa 

daha az rekabetçi olacak. Bu endişeyi gidermek için bir karbon 

sınırı düzenleme vergisi gerekecektir. AB, yalnızca felaketin eşi-

ğindeyken harekete geçme ününe sahiptir. O anlardan birinde 

olabiliriz. Kış geliyor.

KONUK YAZAR
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Tem�z enerj� 
yarışı başlıyor

Ç�n, enerj� geç�ş� 
donanımının çoğunu 

üretme yarışında 
tartışmasız sağlam b�r 
l�derl�ğe sah�p. Ancak 

ABD,  sanay� pol�t�kasını 
�k�ye katlayarak, bu 

pazar payının b�r kısmını 
soyab�l�r. Poz�syon �ç�n 
k�m�n görece kazanan 
olarak ortaya çıkacağı 

henüz görülmed�. Ancak, 
mutlak kazananların 

k�m olacağı ş�md�den 
bell�. Tüket�c�ler 

daha �st�krarlı enerj� 
kaynaklarına sah�p olacak, 
genç nes�ller daha �st�krarlı 

b�r �kl�mle büyüyecek 
ve hep�m�z daha tem�z 

b�r hava solumaktan 
faydalanacağız.

Columbia Business School 

İklim Ekonomisti 

A
BD, 2022 Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) ile temiz enerji yarışına büyük bir şekilde 

girdi. Yasa, ABD'deki yenilenebilir enerji üreticilerini ve tüketicilerini 10 yılda 369 

milyar dolar sübvanse etmekle kalmayacak, aynı zamanda Enerji Bakanlığı'na 

(DOE) temiz enerji geçişine yatırım yapan ABD şirketlerine 250 milyar dolara 

kadar kredi verme yetkisi de verecek. IRA ve ABD yarı iletken üretimini artırmaya yönelik 

son 52 milyar dolarlık paket arasında, sanayi politikasının Washington DC'de yeniden moda 

olduğu açık. Elbette, bu rakamlar mütevazı gelebilir. Bloomberg'e göre, enerji geçişindeki 

küresel yatırımlar geçen yıl 750 milyar doları aştı ve Çin tek başına 266 milyar dolar harcarken, 

Almanya'da 47 milyar dolar ve ABD'de 114 milyar dolar harcadı. McKinsey&Company, temiz 

enerjiye ve destekleyici altyapısına yapılan toplam mevcut yatırımları 2 trilyon dolara çıka-

rarak, daha da cömert bir muhasebe sunuyor. Ancak bu rakamlar dünya çapındaki toplam 

yeni yatırımları ifade ediyor. Öncelikle özel sektörden geliyorlar ki bu hala olmamız gereken 

yerden çok uzakta.

Yapılanlar ile yapılması gerekenler

arasında büyüyen bir boşluk var

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, elektrikli araçların ve diğer düşük karbonlu altyapıların 

küresel dağıtımı hızla hızlanıyor olsa da iklim krizini yönetmek için yapılanlar ile yapılması 

gerekenler arasında hala büyüyen bir boşluk var. Bu nedenle, Bloomberg'in analistleri, temiz 

enerjiye yapılan küresel yatırımların 2025 yılına kadar üç katına çıkması ve on yılın sonunda 

tekrar iki katına çıkması gerektiğini düşünüyor. McKinsey, net sıfıra ulaşmak için şimdi ile 2050 

arasında toplam yıllık 9 trilyon dolardan fazla yatırıma ihtiyaç duyulacağını hesaplıyor ve yılda 

yaklaşık 2.7 trilyon dolar kirli enerjiden temiz enerji kaynaklarına kayıyor. ABD hükümetinin ek 

finansmanı ve teşviklerinin devreye girdiği yer burasıdır. Mesele, özel yatırımın yerini almak 

veya sadece özel yatırıma eklemek değildir. Bunun yerine, hükümet sübvansiyonları uygun 

şekilde tasarlandığında çok daha büyük bir özel yatırım dolarını harekete geçirmeyi vaat 

ediyor. Ek DOE kredilerini düşünün. Program, işletmelere verilen 250 milyar dolara kadar 

krediyi yönetmek için vergi mükellefi fonlarından sadece 5 milyar dolar kullanacak. Bu da, 

sera gazı kirliliğini azaltmak için harcanacak yüz milyarlarca ek özel sermayeyi ortaya çıkaracak.

IRA ayrıca, “bedenlenmiş karbon” sorunu gibi, aksi halde gözden kaçabilecek sorulara da 

ışık tutuyor. Şu anda tüketiciler, belirli bir ürünün yaratılmasında üretilen kirlilik miktarı hakkında 

Gernot
Wagner 
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H�çb�r mevzuat mükemmel olmasa da 2022 tar�hl� ABD Enflasyon Azaltma Yasası (IRA), 
hem Amer�ka'da hem de dünyada tem�z enerj� kaynaklarına geç�ş �ç�n oyunun kurallarını 

değ�şt�recek. ABD, �ler�ye dönük sanay� pol�t�kasını �k�ye katlayarak, b�rdenb�re Avrupa, 
Ç�n ve d�ğerler�ne paralarının karşılığını vermeye hazırlanıyor.

genellikle karanlıkta kalıyor. IRA, üreticilerin somutlaştırılmış karbonu 

ölçmelerine ve federal inşaat projelerinde kullanılan malzemeler için 

bir etiketleme programı oluşturmalarına yardımcı olmak için 350 

milyon dolar tahsis ediyor. Ayrıca, bu hükümler bu tür malzemelerin 

federal hükümet tarafından satın alınması için 4 milyar dolardan fazla 

gelir sağlıyor. ABD federal hükümetinin kendi operasyonlarını karbon-

dan arındırmak, hem kendi iyiliği için hem de ekonomi genelinde 

düşük karbonlu binalara ve ulaşım altyapısına daha geniş geçişi hızlı 

bir şekilde başlatmanın bir yolu olarak çok önemlidir.

Temiz enerjiye yatırımı orta ve

uzun vadede deflasyonist olacaktır

Yeşil enflasyon ile çok daha büyük sorun olan fosilflasyon arasın-

daki daha geniş etkileşim göz önüne alındığında, dikkate alınması 

gereken önemli ödünleşmeler var. Daha yüksek fosil yakıt fiyatlarının 

geçtiğimiz yıl ABD'de ve başka yerlerde önemli enflasyonist baskılar 

yarattığına kimse itiraz etmiyor. Enerji tek başına ABD enflasyonu-

nun tahmini yüzde 33'ünü oluşturuyor. Gıda ve diğer emtia fiyatların-

daki artışların bir kısmının aynı zamanda daha yüksek enerji girdileri 

ve nakliye maliyetlerinden kaynaklandığını varsaymak mantıklı. Bu 

nedenle, enerji verimliliğine ve temiz enerjiye yatırım yapmak en 

azından orta ve uzun vadede büyük ölçüde deflasyonist olacaktır. Ye-

şil geçişe yapılan fazla yatırım, temiz enerji ve karbondan arındırma 

fiyatları üzerinde geçici olarak yukarı yönlü baskıya yol açabilir. Ancak 

IRA'nın üretim kapasitelerine ve tedarik zincirlerine yatırım yapmaya 

bu kadar çok önem vermesinin nedeni budur.

Hiçbir mevzuat mükemmel olmasa da, IRA kutlamaya de-

ğer. Geçen aya kadar Avrupa, karbondan arındırma çabalarını 

hızlandırmak için harekete geçerken, ABD bunu yapmadığı için 

hisse senedi fiyatlarına bile yansıyan açık bir transatlantik ayrışma 

vardı. Şimdi, tablolar dönmüş olabilir. Tasarının ABD Başkanı Joe 

Biden'ın masasına gelmesiyle ABD iklim teknolojisi hisseleri yük-

seldi. Kaliforniya, New York ve hatta Teksas gibi ABD eyaletleri, 

yenilenebilir enerjileri desteklemede uzun zamandır ABD federal 

hükümetinin önünde. Ancak federal hükümet nihayet başlangıç   

kapısına ulaştığına göre, temiz enerji geçişi küresel bir zirve yarışına 

dönüştü. ABD, diğer ülkeler ve Avrupa Birliği gibi uluslarüstü bloklar 

altında karbon nötr bir ateş yaktı.

Temiz enerji yarışında güçlü bir performans, iş dünyası, 

ekonomi ve ulusal güvenlik için iyi olacaktır

AB, uzun yıllardır iklim politikası konularında önemli bir lider-

liğe sahip olsa da, siyasi yapısı onun istediği kadar hızlı hareket 

etmesini engelliyor. AB'nin Avrupa Yeşil Anlaşması 2019'da du-

yuruldu ancak Temmuz 2021'e kadar kabul edilmedi. Aslında 

hükümleri hala Avrupa Parlamentosu ve ulusal hükümetler aracı-

lığıyla yol alıyor. Yine de Avrupa'nın hedefi ABD’ninkinden önemli 

ölçüde daha iddialı. AB, yüzyılın ortasına kadar karbon nötrlüğünü 

ve bu 10 yılın sonuna kadar 1990 seviyelerine göre emisyonlarda 

yüzde 55'lik bir azalmayı hedefliyor. Buna karşılık, Biden yönetimi, 

emisyonları 2005'teki en yüksek seviyelerinden yüzde 50 oranında 

azaltmayı taahhüt etti ve IRA'nın şimdi 2030 yılına kadar emisyon-

ları en az yüzde 40 oranında azaltması bekleniyor.

Temiz enerji yarışında güçlü bir performans, iş dünyası, eko-

nomi ve ulusal güvenlik için iyi olacaktır. Ve bu sadece bir tran-

satlantik bir mesele değil. Çin, enerji geçişi donanımının çoğunu 

üretme yarışında tartışmasız sağlam bir liderliğe sahip. Artık tüm 

güneş panellerinin ve lityum iyon pillerin üçte ikisinden fazlasını 

ve dünya çapında satılan tüm rüzgâr türbinlerinin yaklaşık yarı-

sını üretiyor. Ancak ABD, sanayi politikasını ikiye katlayarak, bu 

pazar payının bir kısmını soyabilir. Pozisyon için bu kimin görece 

kazanan olarak ortaya çıkacağı henüz görülmedi. Ancak, mutlak 

kazananların kim olacağı şimdiden belli. Tüketiciler daha istikrarlı 

enerji kaynaklarına sahip olacak, genç nesiller daha istikrarlı bir 

iklimle büyüyecek ve hepimiz daha temiz bir hava solumaktan 

faydalanacağız.
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Ulusal güvenl�ğ�n 
yen� çağında nasıl b�r 
ekonom� model� olacak?

Artan ekonom�k 
parçalanmayla mücadele 

etmek ve mal�yetler�n� 
azaltmak, şüphes�z 

ekonom�stler�n 
bölünmen�n altında yatan 
kaynaklarını ele almalarını 

gerekt�recekt�r. İk� süper 
güç ve müttef�kler� 

arasında güven �nşa etmek 
ve bel�rs�zl�ğ� sınırlamak, 
bu nedenle hayat� önem 

taşıyacaktır. Ancak 
bu, taze ekonom�k 

düşünceden 
tamamen farklı b�r şey 

gerekt�recekt�r.

Dünya Bankası Orta Doğu ve 

Kuzey Afrika Bölgesi eski Baş Ekonomisti 

K
üresel ekonomi yeni bir ulusal güvenlik çağına girdi. COVID-19 salgını , 

küresel tedarik zincirlerine aşırı güvenmenin ve küresel sağlık riskleriyle 

mücadelede koordinasyonun başarısızlığının neden olduğu kırılganlığı 

vurguladı. Ancak bu yeni dönemi gerçekten başlatan şey, Rusya'nın 

sebepsiz yere Ukrayna'yı işgal etmesi ve küresel ekonomiyi sabote etmesidir. 

Ukrayna'daki savaş, insani ve ekonomik bedelinin ötesinde, sırasıyla ABD ve Çin 

merkezli Batı ve Doğu jeopolitik blokları arasındaki bölünmeleri keskin bir şekilde 

artırdı. Rusya, Avrupalıları bölmek için enerji ve gıda ihracatını silah haline getirdi 

ve gelişmekte olan ülkelerde Batı karşıtı duyguları canlandırmaya çalıştı. Çin, Rus-

ya'nın yanında yer aldı ve Kremlin'in güvenlik endişelerine verdiği desteği doğru-

ladı. Önde gelen bir küresel yarı iletken üreticisi olan Tayvan üzerindeki gerilimler, 

ABD-Çin ilişkilerinde başka bir parlama noktası oldu. Bu gelişmeler, iki süper 

gücün siyasi sistemlerinin asimetrisiyle desteklenen dünya ekonomisinin, artan 

kutuplaşmasının artçı şokları olarak görülmelidir. 

Süper güçler arasındaki jeopolitik

ve ekonomik bölünme, ekonomide bir

paradigma değişikliğine yol açmalıdır

Son dönemde birçok donmuş çatışmanın aktif hale gelmesi, birçok orta ve 

bölgesel gücün daha iddialı davranması tesadüf değil. Soğuk Savaş sırasındaki 

Sovyetler Birliği'nden farklı olarak Çin, ABD için hem stratejik hem de ekonomik bir 

rakiptir. Çin'in Küresel Güney ile artan ticari ve mali bağları, birçok yoksul ülkenin 

ABD’ye karşı bağlılıklarındaki değişimi açıklamaya yardımcı oluyor. Ancak pek çok 

gelişmekte olan ülkenin Mart ayında BM Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna'yı 

işgalini kınayan kararlarına oy vermeme kararı, ABD'li ve Avrupalı   yetkilileri şaşırttı. 

Süper güçler arasında büyüyen jeopolitik ve ekonomik bölünme, ekonomik dü-

şüncede bir paradigma değişikliğine yol açmalıdır. 

Ekonomistler, uzun zamandır ulusal güvenliği, piyasa analizleriyle çok az ilgisi 

Rabah
Arezk�
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ABD ve Ç�n arasındak� büyüyen jeopol�t�k ve ekonom�k bölünme, ekonom�k 
düşüncede b�r parad�gma değ�ş�kl�ğ�ne yol açmalıdır. Özell�kle ekonom�stler�n 

karşılaştırmalı üstünlük, p�yasa entegrasyonu ve yakınsamanın nasıl teşv�k 
ed�leceğ� g�b� konulara yaklaşımlarını yen�den gözden geç�rmeler� gerekecek.

olan ayrı bir çalışma alanı olarak görüyorlardı ve bunun iyi bir 

nedeni var. Meslekleri, küresel ekonomi gibi II. Dünya Savaşı 

sonrası dönemin göreli istikrarının ortasında gelişti. Bretton 

Woods kurumları ve Dünya Ticaret Örgütü, Batı'nın ve özellikle 

ABD'nin örtük bir geri dönüş sağlamasıyla birlikte, küresel eko-

nominin genişlemesini desteklemeye yardımcı oldular. 1960 

yılından bu yana, küresel GSYİH yaklaşık sekiz kat arttı. Ve Çin 

ekonomisinin son yıllardaki müthiş yükselişinin bir sonucu ola-

rak, Çin'in piyasa döviz kurlarıyla ölçülen GSYİH'si 2030'a kadar 

ABD'ninkini geçebilir.

Jeopolitik kutuplaşmalar, küresel

ekonomiyi parçalama riski taşıyor

Günümüzün jeopolitik kutuplaşması, küresel ekonomiyi çe-

şitli şekillerde parçalama riski taşıyor. Bunun zaten gerçekleştiği-

ne dair güçlü göstergeler var. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 

“Önce ABD” yaklaşımı ve Çin ile bir tarife savaşı başlatması, 

serbest piyasalara ve serbest ticarete keskin bir darbe indirdi 

ve Joe Biden'ın yönetimi de aynısını yaptı. ABD Hazine Bakanı 

Janet Yellen, kısa süre önce ABD’nin büyüyen Çin sorununa 

verdiği stratejik yanıtın bir parçası olarak, güvenilir müttefiklere, 

tedarik zincirlerini arkadaşça desteklemeyi savundu. Ancak, 

kimin arkadaş sayılacağına karar vermek zor olabilir. Bir ülkenin 

demokrasiye bağlılığı gibi kriterlerin kullanılması oldukça küçük 

bir grupla sonuçlanabilir. Buna paralel olarak, Brezilya, Rusya, 

Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan bir grup olan BRICS'e 

katılmaya ilgi gösterdi. Çin, yeni kuruluşlar tarafından destekle-

nen yeni bir küresel yönetişim sistemini teşvik ediyor. 

Çin ve Rusya ise SWIFT ödeme sistemine alternatifler geliş-

tirmek istiyor. Bu da en azından ödeme sistemleri rezerv para 

birimleriyle ilgili sorunlarla iç içe olduğu için kolay olmayacak. 

Çin’in turnusol testi, büyük döviz rezervlerini yatıracağı ABD Ha-

zinelerine bir alternatif bulup bulamayacağıdır. Ticaret savaşları 

da dahil olmak üzere birçok tarihsel parçalanma olayı yaşandı 

ancak belki de hiçbiri iki ekonomik ve stratejik süper güç ara-

sında bu kadar yaygın değildi. Eğilim, borsaların listeden çıka-

rılmasında, , mikroçipler ve telekomünikasyon teknolojisi, tarım 

arazisi satışları, enerji ve savunma sanayii gibi sektörlerde belir-

gindir. Hem mallar hem de hizmetler için tedarik zincirlerinin 

parçalanması, güvenlik, mahremiyet ve bitki sağlığı standartları 

gibi tarife dışı engellerin veya elektronik ve dijital ekipmanın 

birlikte çalışabilirliği ile ilgili sorunların bir sonucu olarak daha 

da artabilir.

Karşılaştırmalı üstünlük, piyasa

entegrasyonu ve yakınsamanın nasıl

teşvik edileceği yeniden düşünülmeli

Ekonomik verimlilik ve ulusal güvenlik arasındaki ödünle-

şimler çok büyük. Küreselleşmiş pazarlardan sapmak, kuşkusuz 

verimliliği azaltacak, enflasyonu artıracak ve yüz milyonlarca in-

sanı daha kötü durumda bırakacaktır. Bu nedenle ekonomistler, 

karşılaştırmalı üstünlük, piyasa entegrasyonu ve yakınsamanın 

nasıl teşvik edileceği gibi konulara yaklaşımlarını yeniden dü-

şünmelidir. Arz güvenliğinin çok önemli hale geldiği bu yeni 

ortamda, değer zincirleri tasarımının silahlanma riskini en aza 

indirmesi gerekecek. Serbest piyasalar, verimli fiyatlandırmayı 

diğer mekanizmalardan daha iyi tanımlarken, küresel ekono-

minin parçaları muhtemelen özerk fiyatlandırma ve kaynak 

bulma ile bağımsız olarak işleyecektir. Artan ekonomik parça-

lanmayla mücadele etmek ve maliyetlerini azaltmak, şüphesiz 

ekonomistlerin bölünmenin altında yatan kaynaklarını ele 

almalarını gerektirecektir. İki süper güç ve müttefikleri arasında 

güven inşa etmek ve belirsizliği sınırlamak bu nedenle hayati 

önem taşıyacaktır. Ancak bu, taze ekonomik düşünceden ta-

mamen farklı bir şey gerektirecektir.

KONUK YAZAR
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G
ayrisafi Yurtiçi Hâsıla, üretim 

yöntemiyle, bir ekonomide 

yerleşik olan üretici birimlerin 

belli bir dönemde, ekonomik 

faaliyetleri sonucu yaratmış oldukları tüm 

mal ve hizmetlerin değerleri toplamından 

bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanı-

lan girdiler toplamının düşülmesi sonucu 

elde edilen değerdir. Harcama yöntemiyle, 

bir ekonomide belli bir dönemde tüketime 

ve yatırıma yönelik harcamalar ile ihracat, 

ithalat farkından oluşur. Bu yöntemin ana 

bileşenleri, hane halklarının nihai tüketi-

mi, devletin nihai tüketimi, sabit sermaye 

yatırımları ve net mal ve hizmet ihracatı-

dır. Gelir yöntemiyle, ekonomideki üretici 

birimlerin elde ettiği maaş, ücret gelirleri, 

işletme karı ve devletin elde ettiği çeşitli 

vergi gelirlerinden oluşur. Her faaliyet ko-

lunda mal ve hizmet üretim sürecinde yer 

alan üretici birimlerin üretim faktörlerine 

ödedikleri değerlerin toplamıdır.

GSYH dağılımı ne kadar adaletli?

Yukarıda ana başlıklarla GSYH’nin nasıl 

hesaplanabileceğini değindik. Bu yazının 

konusu, gelir yöntemiyle GSYH’nin he-

saplanması sonucu payların çalışanlar ve 

işletmelere nasıl dağıldığı. Son dönemin 

ekonomistler ile siyasa partilerin en önemli 

Özcan KADIOĞLU ozcankadioglu@hotmail.com 

Dünya Gazetesi Yazarı

Gayr�saf� Yurt�ç� Hâsıla, 
b�r ülkedek� bel�rl� b�r 
dönemde üret�len mal 
ve h�zmetlerden dolayı 
oluşan katma değere �l�şk�n 
standart b�r ölçüdür. GSYH 
üç yöntemle hesaplanır: 
Üret�m yöntem�, harcama 
yöntem� ve gel�r yöntem�.

Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla içinde 
emek ve işletme payı dağılımı
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tartışma alanı olan dağılımın ne kadar ada-

letli olup olmadığı konusunu yorumlamaya 

çalışalım. İşgücü ödemeleri, muhasebe 

dönemi boyunca girişim tarafından çalı-

şanın yaptığı iş karşılığında, ayni ve nakdi 

olarak ödenen toplam karşılıklar olarak ta-

nımlanır. Nakdi ya da ayni olarak ödenen 

maaş-ücretler ile işverenler tarafından ça-

lışanlar adına ödenen sosyal güvenlik kat-

kılarından oluşur. İşletme artığı, net katma 

değerden çalışanlara yapılan ödemeler ve 

üretim üzerindeki vergilerin çıkarılması ve 

sübvansiyonların eklenmesiyle elde edilir. 

Katma değer içinde sermayenin payını 

ifade eder. Türkiye’de 1990’ların ortasından 

itibaren emeğin gelirden aldığı pay hızla 

düşmüş. Ancak 2000’lerin ortasından itiba-

ren artmaya başlamış. 2019 yılı Ekim ayında 

COVID-19’un başlamasıyla da emeğin payı 

tekrar düşmeye başlamıştır.
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2022 yılı ikinci çeyreğin sonunda son 24 

yılın en dip noktasına (yüzde 25.7) gerile-

miştir. Faiz ve tarım dışı müteşebbis gelirleri, 

COVID-19 sonrası en zengin bireylerler lehi-

ne artarak devam ediyor. Emeğin payında 

son dönemde ciddi bir düşüş yaşandığı 

ve bu düşüşün önemli ekonomik ve sos-

yal sonuçlar doğurabilme ihtimali giderek 

artma eğiliminde. Emeğin payındaki düşüş 

sonrası yaşanan yüksek enflasyon ve alım 

gücünde meydana gelen ciddi miktardaki 

azalmalar, tüm kesimleri derinden etki-

lemeye başlamıştır. Ayrıca son dönemde 

enerji dolayısı ile ulaşım üzerindeki yüksek 

fiyat artışları özellikle sabit gelirli hane halkı-

nı ciddi olarak etkiliyor, yaşamlarını giderek 

zorlaştırıyor.

Emeğin, milli gelirden aldığı

payda düşme eğilimi devam ediyor

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkelerde, ulusal gelirin dağılımı online 

satışların artması, gelişmiş ülkelerde çok 

amaçlı robotların devreye girmesi, bece-

ri gerektiren işlerde, emeğin makinelere 

geçmesiyle zaman içerisinde çalışanların 

aleyhine işlemiş ve emeğin payında önemli 

azalmalar kaydedilmiştir. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise düşüş oranı, bölgeden bölge-

ye farklılık gösterse de genel olarak emeğin 

ulusal gelirden aldığı pay azalmıştır. IMF’nin 

yapmış olduğu araştırmalara göre 1990’lar-

da yaklaşık yüzde 50 olan çalışanların ücret 

ve ödemelerinin, 2014 yılında yüzde 38’lere 

indiği hesaplanmıştır.

Üretimler emek yoğun tarımdan, ser-

maye yoğun sanayi ve hizmet sektörlerine 

kayan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 

emeğin milli gelirden aldığı payda düşme 

eğilimi devam ediyor. Artan uluslararası mal 

ve para akışı, sermayenin pazarlık gücüne 

katkıda bulunarak, çalışanların milli gelir-

den elde ettikleri kısmın daralmasına sebep 

oluyor. Gelir dağılımındaki bozulma, uzun 

dönemde tüketimi sınırlayacak, bunun 

doğal sonucu olarak büyüme rakamlarında 

ciddi düşüşlere sebep olacaktır. Emek gelir-

lerinin sürekli azaldığı ve sermaye gelirleri-

nin sürekli arttığı bir ortamda, sosyal barışı 

ve ekonomik istikrarı sağlamak zorlaştığı 

için zamanla toplumsal olayların çıkma ih-

timalini de yükseltecektir.

Yüksek enflasyonist baskılar devam

ederse, toplam emek payının milli

gelirden aldığı payı daha da azaltacak

Dünyada iş gücüne ödenen ücretlerin 

payının azalmasının ardında yatan temel 

sebepler olarak şunları söyleyebiliriz: Kü-

reselleşme, finansallaşma, emek piyasa-

larının esnekleşmesi ve teknolojik etkiler. 

Son dönemde Türkiye’de ihracat hacminin 

NET KATMA DEĞERİN FAKTÖR GELİRLERİNDE ÖDENEN MAAŞ VE ÜCRETLERİN PAYI (%)
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yükselmesinin, Türk Lirasının değer kaybı 

ve reel ücretleri azaltarak, hem iç talebi 

azaltma hem de üretim maliyetlerini kıs-

ma yönündeki stratejilere dayandığını 

söyleyebiliriz. Grafik 1’de Türkiye’nin en 

büyük 500 sanayi kuruluşu verilerine bakıl-

dığında net katma değerin, faktör gelirleri 

dağılımında düşüşü açıkça gözlemleniyor. 

İSO 500’de ücretlerin almış olduğu payın, 

hemen hemen TÜİK’in tüm Türkiye için 

açıklamış olduğu verilere yakın olduğunu 

görüyoruz. 

2014 yılında emeğin payı (yüzde 57.5) 

en yüksek noktaya ulaştığı görülüyor. 2019 

yılı sonunda COVID-19 ile emeğin payı 

düşme eğilimine girmiş, 2021 yılında ise 

emeğin payının en düşük değere indiği 

görülüyor. İSO İkinci 500’de firmaların iş 

gücü ödemelerine baktığımızda, 2010-

2016 yıllarında İSO 500’e göre daha yüksek 

iş gücü ödemeleri yapılırken, 2016 yılından 

itibaren İSO 500’e göre iş gücü ödemele-

rinin düştüğü gözlemleniyor. Türkiye’deki 

yüksek enflasyonist baskıların sürekli hale 

gelmesi neticesinde toplam emek payının 

milli gelirden aldığı payın daha da aşağı 

gitmesi kaçınılmaz gözüküyor.

Grafik 2’yi emek iş gücü ödemeleri

yönünden inceleyecek olursak;

• 2001 yılı kriz döneminde emeğin payı-

nın hemen düştüğünü görüyoruz. Bu 

dönemde enflasyonun yükseldiği işlet-

me gelirlerinin arttığı gözlemleniyor.

• 2003 yılından itibaren aşırı olmasa da 

emek payının yavaş yavaş artmaya baş-

ladığı görülüyor.

• 2010-2016 yılına kadar emek iş gücü 

ödemelerinin arttığı bariz bir şekilde 

grafikte görülüyor.

• 2016-2019 döneminde tekrar emek iş 

gücü ödemelerinin azalma eğiliminde 

olduğu görülüyor.

• 2019’da COVID-19’un başlaması ile 

emek iş gücü ödemelerinde büyük bir 

kırılma yaşandığı, 2022 yılının ilk yarısın-

da son 24 yılın en dip değerini aldığını 

söyleyebiliriz. 

Grafiği, işletme gelirleri

yönünden inceleyecek olursak;

• 1998 yılında işletmelerin yüksek kazanç 

elde ettiği yıllardan biri olduğu gözlem-

leniyor.

• 2001 krizinden sonra işletmelerin 2008 

yılına kadar aralıksız kazançlarının de-

vamlı artığı görülüyor. 2005 yılında tari-

hi zirve yaparak, üretilen katma değerin 

yüzde 56’sını aldığını görüyoruz.

• 2006-2016 döneminde toplam katma 

değerden alınan payın azaldığı net bir 

şekilde gözüküyor.

• 2016 yılında son 24 yıllık dönemin en 

dip ikinci değerini aldığı gözlemleniyor.

• COVID-19 başlangıcı ile işletmelerin 

katma değerden aldığı payın arttığı, 

2022 yılının ilk yarısında tekrar eski yıl-

larda olduğu gibi en yüksek değere 

yaklaştığı görülüyor.

Emeğin payını artırmak için 

neler yapılmalı?

• Çalışanların becerilerini artıran eğitim-

lere ağırlık verip beceri artırıcı eğitimle-

re kamu maddi destek vermeli,

• Şirketlerin kurumsallaşması için hem 

eğitim hemde teşvikler verilmeli,

• Şirket alım, satım ve maaş ödemelerinin 

tamamı bankalara kaydırılmalı,

• Kayıt dışı istihdam oranını düşürmek 

için firmalara destek verilmeli,

• Eğitim düzeyi yüksek istihdam sağlayan 

firmalara işe yeni başlayanlar için kamu 

vergi yönünden teşvik edici uygulama-

lara gitmeli.

EMEK ve İŞLETMELERİN ORTAYA ÇIKAN KATMA DEĞERDEN ALDIĞI PAY (%)
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Gerçek ve sanalın birleştiği dijital dünya olarak Gerçek ve sanalın birleştiği dijital dünya olarak 
tanımlanan metaverse, milyonlarca yeni değer tanımlanan metaverse, milyonlarca yeni değer 
üretme potansiyeline sahip fütüristik bir üretme potansiyeline sahip fütüristik bir 
ekosistem vadediyor. Cerebrum Tech Kurucusu ekosistem vadediyor. Cerebrum Tech Kurucusu 
Dr. Erdem Erkul, her sektör ve alandan kişi ve Dr. Erdem Erkul, her sektör ve alandan kişi ve 
şirketi etkileyen metaverse’ün iş dünyasını şirketi etkileyen metaverse’ün iş dünyasını 
kökünden değiştireceğine dikkat çekiyor.kökünden değiştireceğine dikkat çekiyor.

Metaverse, 
iş dünyasını
kökten değiştirecek



91 FORUM



METAVERSE

 FORUM92

M
etaverse kavramı her geçen 

gün daha fazla hayatımıza 

giriyor. Finanstan eğitime, 

oyundan kültür-sanata, sağ-

lıktan perakendeye merkeziyetsiz yeni bir 

dünya sunan metaverse, yıkıcı değişimlere 

neden oluyor. Coğrafi ve fiziksel sınırlardan 

bağımsız, hayal gücü ve yaratıcılığı değere 

dönüştüren metaverse, sektörünün piyasa 

değerinin 2025’te 800 milyar dolara ulaşa-

cağı tahmin ediliyor. Bu denli bir büyüme 

yaşanırsa Web 2.0 devrinin kapanıp, Web 

3.0 devrinin açılmasına şahit olacağız. Ce-

rebrum Tech Kurucusu Dr. Erdem Erkul, 

metaverse’ün iş dünyası için sınırsız imkân 

sunduğunu belirtti.

Erkul, dijital ekonominin tüm bileşen-

lerinin, blok zinciri ve NFT gibi yenilikler 

de eklendiğinde metaverse için bir sonraki 

harika iş platformu denilebileceğini belirtti. 

Google, Microsoft ve Meta gibi şirketlerin 

yaptığı büyük yatırımlar ile metaverse’e 

olan ilginin her geçen gün arttığının, en 

büyük etki alanlarından birinin de iş dünya-

sı olacağının altını çizdi. Geçiş dönemi pek 

hızlı olmasa bile metaverse platformlarının 

iş dünyasına sınırsız imkân sunduğunu 

söyleyen Erkul, bunlardan en barizinin sun-

duğu kapsamlı ve detaylı tecrübe olasılığı 

olduğunu ifade etti.

“Ofis ortamı 3 boyutlu
avatarlar ile yaşanabilecek” 

Şirketlerin basit bir web sitesi üzerinden 

kitlelere ulaşmaya çalışmaktansa, metaver-

se üzerinden çok daha ilgi çekici ve cazip 

bir şekilde ürünlerini müşterilere ulaştıra-

bileceklerini belirten Cerebrum Tech Kuru-

cusu Dr. Erdem Erkul, bunun da kurumların 

dijital ortama kaymasına neden olacağına 

işaret etti. Teknik işlerin yanı sıra birçok yeni 

işin ortaya çıkacağına veya mevcut işlerin 

değişime uğrayacağına dikkat çeken Erkul, 

şirketlerin pazarlama stratejileri ve tica-

ret yapış biçimlerinin metaverse ile tekrar 

yapılanacağını dile getirdi. Bunlar dışında 

iş dünyasında verimliliğin de artacağına 

vurgu yapan Erkul, “Görüntülü aramalar 

yerine metaverse’te gerçekçi bir iş ortamı 

oluşturularak, uzaktan çalışmanın yarattığı 

konfor korunacak. Ofis ortamı 3 boyutlu 

avatarlar ile yaşanabilecek” dedi.

Metaverse’ü kullanabilmek için birden 

fazla teknoloji ve kavramı anlamak ve kul-

lanmak gerektiğini ifade eden Erkul, me-

taverse’e bağlanmak için mobil cihazların 

da kullanabildiğini ancak nispeten yeni 

ve farklılık yaratabilecek teknolojiler olarak 

Artırılmış Gerçeklik (AR), Sanal Gerçeklik 

(VR), Karma Gerçeklik (MR) ve Genişletilmiş 

Gerçeklik’in (XR) sıralanabileceğini aktar-

dı. Küresel AR, VR ve MR pazarının 2024 

yılına kadar 300 milyar dolara yaklaşacağı-

nın tahmin edildiğini kaydeden Erkul, bu 

teknolojilere ilginin çok büyük olduğunu 

çünkü metaverse’ün de bu teknolojilerin 

geliştirilmesiyle oluşabilecek değer üret-

me potansiyelinin çok yüksek olduğunu 

ifade etti.
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Metaverse, hangi sektörlerde
nasıl değişiklikler yaratacak?

Metaverse’ün iş dünyasının yanında, 

topluma sağladığı avantajlardan birinin 

güvenli bir ortam olduğunu belirten Ce-

rebrum Tech Kurucusu Dr. Erdem Erkul, 

pandemi, doğal afet gibi bütün dünyayı 

etkileyen olumsuz durumlarda insanların 

toplantı yapabileceğini, çalışmaya devam 

edebileceğini, eğitim alabileceğini söyledi. 

Boeing’in bir sonraki uçaklarını metaver-

se üzerinde inşa edeceklerini açıkladığını 

aktaran Erkul, bunun maddi harcamayı 

azaltırken, doğaya verilen zararı da azal-

tacağına dikkat çekti. Sosyalleşmenin de 

yeni bir boyut kazanacağına değinerek, 

metaverse’ün eğitim, perakende, sağlık, 

kültür ve turizm sektörlerinde getireceği 

değişiklikleri şöyle sıraladı: 

• Eğitim ve bilginin demokratikleşmesi 

adına metaverse, daha özgürlükçü ve 

eşitlikçi bir alan olacak. Örgün eğitim 

dışında da her sektör metaverse ara-

cılığıyla çalışanlarına eğitimler vere-

bilecek. Deprem, yangın tatbikatı, iş 

güvenliği gibi doğası gereği tehlike 

yaratabilecek eğitimler sanal dünyada 

verilebilecek, daha verimli olacak. 

• Sağlık hizmetlerinde sanal gerçekli-

ğin, 2027 yılına kadar 8 milyar dolar 

değere yükseleceği öngörülüyor. Tıp 

öğrencilerinin ve doktorların en bü-

yük problemi olan vaka, kadavra ve 

ameliyat-operasyon deneyimi eksikliği 

büyük ölçüde azaltılabilecek. Sağlık ça-

lışanları esnek bir pratik yapma olanağı 

bulacak. Doktorlar fiziksel muayene 

gerekmeyen hastalara uzaktan teşhis 

koyup ilaç yazabilecek.

• Metaverse ile turizm kültürü de değişe-

cek. Turizm turu ayarlamak daha avan-

tajlı olacak, seyahatin en ince ayrıntısı 

sanal evrende tanıtılabilecek. İnsanlar 

yalnızca dünyada değil zamanda da 

yolculuk ederek, evlerinin konforun-

dan uzaklaşmadan gezebilecek. Antik 

Roma veya bir yanardağın içi gibi fizik-

sel olarak gidilmesi mümkün olmayan 

yerler tecrübe edilebilecek.

• Konserler, sanat galerileri, moda de-

fileleri, e-spor turnuvaları gibi canlı 

“Gerçek ve sanal dünya için
ürün ve çözüm üreten 
kazanacak”

Cerebrum Tech Kurucusu Dr. Erdem 

Erkul, metaverse dünyasının dinamikleri 

iyi anlaşıldığında, sunduğu potansiyel 

faydaları kullanılarak, rekabetin önüne 

geçebilme şansını yakalamanın, doğru 

iş ortaklıkları yaparak büyümenin, insan 

kaynağını geliştirmenin ve ülkenin ba-

ğımsız yetkin ekiplerle çalışabilme fırsa-

tının mümkün olabileceğini dile getirdi. 

Akıllı telefonların ortaya çıkmasıyla takoz 

telefonlardan akıllı telefonlara doğru yı-

kıcı inovasyon geçişi yaşandığını hatır-

latan Erkul, çok yakında da internetten 

metaverse’e yıkıcı bir inovasyon geçişi 

yaşanacağına dikkat çekti. İş, eğitim ve 

eğlence deneyimlerinin meta evrene 

taşınsa da fiziksel dünya baki kalacağını, 

bu yüzden her iki dünya için de ürün 

ve çözüm üreten markaların uzun yıllar 

hayatta kalacağını belirtti.

etkinlikler için tamamen yeni bir kapı 

açılacak. Sanatçılar güvenlik sorunu 

olmadan takipçileri ile çok daha rahat 

etkileşime geçebilecek. Fiziksel spor 

da yeni bir boyut kazanacak. Evdeki 

egzersiz bisikletleri ile Tour de France’da 

yarışmak mümkün olacak.

• Şirketler, dijital satış ve pazarlama alan-

larını geliştirmek ve genişletmek için 

sanal dünyada iş yapacak çalışanlara 

ihtiyaç duyacak. Perakende sektöründe 

yer alan çalışanlar işlerini kaybetme-

yecek, bazı iş ortamları metaverse’e 

taşınacak. Çalışanlar, müşterilerle me-

taverse üzerinden etkileşime girecek 

ve satın alma süreçlerinde blok zinciri 

üzerinden token kullanarak, yapılacak 

alışverişlerde insanlara yol gösterecek-

ler.

Z Kuşağının iletişim aracı:
Kişiselleştirilmiş avatarlar

Öte yandan Deloitte’un bu yıl 16’ncı 

kez yaptığı Dijital Medya Trendleri araş-

tırması, Z Kuşağı’nın yüzde 70’inin video 

oyunları yoluyla iletişim kurduğunu ortaya 

koyuyor. Ayrıca araştırma, genç erkeklerin 

yüzde 78’inin, genç kadınların ise yüzde 

73’ünün avatarlarını kendilerini ifade et-

mede kullandıklarını gösteriyor. Deloitte’un 

bu yıl ABD, İngiltere, Almanya, Japonya ve 

Brezilya’da gerçekleştirdiği Dijital Medya 

Trendleri çalışmasının sonuçları dikkat çe-

kiyor. Araştırma, video oyunlarının Z Kuşağı 

için en büyük eğlence aracı olmasının yanı 

sıra gençlerin sosyalleşmek ve kendilerini 

ifade etmek için de oyundaki avatarlarını 

kullandığını ortaya koyuyor. Oyun çılgınlı-

ğını ‘küresel, sosyal ve durdurulamaz’ diye 

tanımlayan araştırmaya göre, beş ülkenin 

tümünde Z kuşağı, video oyunlarını en 

sevdikleri eğlence etkinliği olarak sıralıyor. 

ABD’deki oyuncuların yaklaşık yarısı, oyu-

nun diğer eğlence etkinlikleri için ayrılan 

zamana yayıldığını söylüyor. 

Araştırmaya ABD’den katılanların yüzde 

80’inden fazlası sık sık veya gün içinde ara 

sıra oyun oynadığını, akıllı telefon sahip-

lerinin yarısı ise her gün telefonda oyun 

oynadığını belirtiyor. Sık sık veya gün içinde 

ara sıra oyun oynadığını söyleyenlerin oranı 

İngiltere’de yüzde 75, Almanya’da yüzde 78, 

Brezilya’da yüzde 89, Japonya’da ise yüzde 

63. Araştırmaya katılan 14-19 yaş arasındaki 
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Z Kuşağı gençleri, video oyunlarına para 

harcamaktan çekinmiyor. Bu nedenle oyun 

trendlerini, Z Kuşağı’nın talepleri belirliyor. 

Gençler, düzenli olarak video oyunu oyna-

manın sosyal ve duygusal açıdan faydalı 

olduğunu belirtiyor. Z Kuşağı gençlerinin 

yüzde 70'i video oyunları oynamanın ile-

tişim kurmalarına yardımcı olduğunu söy-

lerken, bu oran Z Kuşağı’nın yetişkinlerinde 

yüzde 58'e düşüyor. 

Sanal ve gerçek bulanıklaşıyor, 
gençler metaverse’e yaklaşıyor

Oyun deneyimleri giderek daha sofis-

tike ve çok katmanlı hale geldikçe, gerçek 

ve sanal dünyalar arasındaki çizgi bulanık-

laşıyor ve metaverse evreni gençlere daha 

da yaklaşıyor. Video oyunları, kullanıcıları 

dijital ve gerçek hayatın birleştiği, daha 

kişisel ve sosyal bir dijital geleceğe taşı-

yor. Oyuncular, oyunun diğer insanlarla 

bağlantıda kalmaya yaradığını ayrıca zor 

zamanlarda kendilerine yardımcı oldu-

ğunu belirtiyor. Araştırmaya yanıt veren 

Z Kuşağı erkeklerin yüzde 78’i, kadınların 

ise yüzde 73’ü kendilerini ifade etmek için 

oyundaki avatarlarını kullandığını söylü-

yor. Z Kuşağı’ndaki genç erkekler haftada 

ortalama 12 saat oyun oynarken genç 

kadınlar ise ortalama 9 saat oyun oynuyor. 

Araştırmaya göre özellikle genç erkekler 

video oyunlarını sosyalleşmek ve kendini 

ifade etmek için önemli görüyor. Z Kuşağı 

genç erkeklerin yüzde 80’i video oyunları 

oynarken başkalarıyla iletişime geçmenin 

kendileri için önemli olduğunu belirtirken 

bu oran kadınlarda yüzde 57’ye düşüyor. 

Oyun sektörü küreselleşerek,
sosyalleşme aracı haline geldi

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve 

Telekomünikasyon Lideri Metin Aslan-

taş, pandeminin gençleri sosyal bağlantı-

lar kurmak ve yaşıtlarıyla iletişime geçmek 

için video oyunlarına yönelttiğine dikkat 

çekti. Gençlerin, kapanma ve kısıtlama dö-

nemlerinde arkadaşlarıyla bir araya gele-

medikleri için video oyun platformlarında 

toplandıklarını söyleyen Aslantaş, oyuncu-

yu yıldız yapan akıllı telefonlar, rekabetçi 

e-sporlar ve Hollywood düzeyindeki zen-

gin deneyimler sayesinde oyun sektörü-

nün küreselleştiğini ve giderek evreninin 

genişlediğini aktardı. Oyunun bireysel 

bir deneyim olarak başlasa da şu sıralar 

oldukça sosyal bir aktivite olduğundan söz 

eden Aslantaş, video oyunlarının insanlara 

kendilerini ifade etme, derinleşme, bağ-

lantı kurma, stresten uzaklaşma için çıkış 

noktası sunduğunu, oyun şirketlerinin de 

bu faydadan para kazandığını dile getirdi. 

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyal 

mesafe zorunlulukları sırasında pandemi-

nin, sadece dijital dünyalarda sosyalleşme-

nin değerini gösterdiğinden söz ederek, Z 

Kuşağı’nın yön verdiği bu trendin onların 

taleplerine göre şekillenmeye devam ede-

ceğini ifade etti. Reklam sektörünün, en iyi 

oyun platformlarında toplandığını ve etkile-

şimde bulunan büyük, küresel kitlelere eriş-

mek ve onları etkilemek için çalıştığından 

söz eden Aslantaş, “Oyun dünyaları daha 

dinamik ve özelleştirilebilir hale geldikçe 

oyun için reklamcılık ve marka bilinci oluş-

turma fırsatları daha yaratıcı hale geliyor. 

En çok tercih edilen sosyal oyunlar, markalı 

sanal ürünleri giderek daha fazla içeren 

sanal kıyafetler, görünümler ve hareketler 

sunarak daha fazla kişiselleştirmeyi destekli-

yor. Bu dünya, oyuncunun en sevdiği marka 

spor ayakkabıları giyen, her zaman hayalini 

kurduğu tasarımcının el çantasını kullanan 

avatarların olduğu bir başka dünyanın ka-

pılarını açıyor” şeklinde konuştu.
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ODALAR VE BORSALAR

A
TSO Başkanı Davut Çetin, ATSO 

üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği 

toplantının açılışında konuşan 

toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük 

mutluluk duyduğunu belirtti.  ATSO Atatürk 

Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya 

Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı 

Naki Karaaslan, Türkiye Seyahat  Acentaları 

Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hamit 

Kuk, Kommersant Türkiye Temsilcisi Mutlu 

Güngör, Rusya’dan Samberi Mobilya Mar-

ket Zinciri Temsilcisi Lilia Ryad Samberry, 

Evronomer Yapı Market temsilcisi Anasta-

siya Zabaznova, Kommersant Yayın Grubu 

temsilcileri Natalia Pronina ve Nadezhda 

Yermolenko, Rusya Alışveriş Merkezleri 

Konseyi Başkanı Dmitry Moskalenko ile 

çok sayıda ATSO üyesi katıldı.

“5 binden fazla yabancı 

sermayeli üyemizin 

beşte biri Rusya menşeili”

Ticaret ve turizmin ülkeleri yakınlaştıra-

rak dünya barışına hizmet eden faaliyetler 

olduğunu dile getiren ATSO Başkanı Davut 

Çetin, Rusya Federasyonu’yla olan dostlu-

ğun dünya için önemini İstanbul’da imza-

lanan tahıl anlaşmasıyla en güzel şekilde 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Rusya iş dünyasına yönelik yayınlanan Kommersant Yayın Grubu iş 
birliğinde ‘Türkiye ve Rusya Yeni İş Birliği Ufukları 2022’ toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATSO 
Başkanı Davut Çetin, toplantının iki ülke arasındaki dostluğu güçlendireceğine ve ticaretlerinin artmasına 

katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

gösterildiğini belirtti. Antalya ve Rusya halkı 

arasındaki ilişkilerin son derece özel bir 

boyuta geçtiğine dikkat çeken Çetin, An-

talya’da on binlerce Rusya kökenli Antalyalı 

yaşadığını ve bu komşuluk ilişkisinden son 

derece memnun olunduğunu ifade etti. Bu 

sayede iki ülke arasında sosyal ve kültürel 

bağların da çok güçlendiğini söyleyen Çe-

tin, “Odamızın 5 binden fazla yabancı ser-

mayeli üyesinin beşte biri Rusya menşeilidir. 

Turizmden yat üretimine birçok sektörde 

Rus iş insanlarının üyemiz olması da bizim 

için ayrı bir değerdir” dedi. 

Rusya’nın dış ticarette ve turizmde Tür-

Antalya, yatırımcıların
ilgisini çekmeye devam ediyor
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kiye ve Antalya’nın en önemli ortaklarından 

biri olduğunun altını çizen Başkan Çetin, 

Antalya olarak Rusya’ya yapılan ihracatın 

geçen yıl 160 milyon dolar olarak görünse 

de diğer iller üzerinden yapılan ihracatla 

bu rakamın daha yüksek olduğunu belirtti. 

2019’da Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısının 

5.5 milyonu geçtiğine dikkat çeken Çetin, 

2020’de pandemi koşullarına rağmen Rus-

ya’dan 1.5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği 

yaptıklarını dile getirdi. 2021 yılında ise 3 

milyon 546 bin rakamına ulaştıklarını ak-

taran Çetin, “Normal koşullarda yabancı 

ziyaretçilerimizin yarısına yakını Rusya va-

tandaşları. Bu güçlü bağlar ekonomide 

daha güçlü ilişkiler kurabileceğimizi de 

gösteriyor” diye konuştu.

“UR-GE projelerimizle

uluslararası pazarlara açıldık”

Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilişkilerin 

gelişmesi için yoğun çaba harcadıklarını 

belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, Odanın 

Rusya federasyonunda çeşitli Odalarla iş 

birliği anlaşmaları bulunduğunu belirtti. 

Pandemi öncesi dönemde birçok ortak 

etkinlik düzenlediklerini anlatan Çetin, Oda 

olarak Moskova fuarlarında Antalya’nın tanı-

tımı için her zaman destek olduklarını dile 

getirdi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 

turizm tanıtımı, ihracat, Rusya Federasyonu 

gibi ülkelerde ticaret ofisi kurulması gibi 

çalışmalara TOBB’un önemli destekleri ol-

duğuna dikkat çekti. 

Uluslararası ilişkileri geliştirmek amaçlı 

faaliyetleri ATSO Global ağı çatısı altında 

katılımcı bir anlayışla gerçekleştirdiklerini 

ifade eden Çetin, firmaları uluslararası pa-

zarlara açmak üzere yoğun bir çalışma tem-

posu içerisinde olduklarını aktardı. Ticaret 

Bakanlığı desteği ile hayata geçirilen URGE 

projeleriyle ilgili bilgiler veren Çetin, “URGE 

projelerimizle farklı sektörlerdeki üyeleri-

mizi uluslararası pazarlara açtık, pandemi 

döneminde ağırlık verdiğimiz sanal ticaret 

heyetleri ile açmaya da devam ediyoruz” 

ifadelerini kullandı.

“Yabancı sermayeli şirket

kuruluşları hızla artıyor”

Global bir turizm destinasyonu olan 

Antalya’nın, hem yurtiçinde hem de ulus-

lararası düzeyde yatırımcıların ilgisini çek-

meye devam ettiğini ifade eden ATSO 

Başkanı Davut Çetin, son dönemde Antal-

ya’da yabancı sermayeli şirket kuruluşları 

ve Antalya’ya yerleşmek isteyen yabancıla-

rın konut alımlarının hızla arttığına dikkat 

çekti. Bu yılın ilk 5 ayında 56 ülkeden 451 

yabancı sermayeli şirket kuruluşu gerçek-

leştirdiklerini belirten Çetin, Mayıs ayında 

kurulan şirketlerin dörtte birini yabancı 

sermayeli şirketler oluşturduğunu kaydetti. 

Antalya’nın konut sektöründe de cazibesini 

korumaya devam ettiğini söyleyen Çetin, 

Haziran ayında Antalya’da satılan her üç 

konutun birini yabancı ülke vatandaşlarının 

aldığını, ilk sırada da Rusya Federasyonu 

vatandaşları olduğunu açıkladı.

Artık bu güçlü temel üzerinde yeni iş 

birliklerini, ticaret ve yatırım fırsatlarını konuş-

mak gerektiğinin altını çizen Çetin, “Antalya, 

turizm ve tarım dışında da gelişen sanayi 

sektörlerine sahip bir ildir. Gıda, gübre-to-

hum-seracılık, iklimlendirme, ahşap ve mo-

bilya, yapı malzemeleri, yat, mermer sektör-

lerinde güçlü firmalarımız var. Son dönemde 

sera teknolojileri ve bilişim sektörümüz de 

hızlı bir gelişme kaydediyor. Bu alanlarda 

ortak yatırımların ve ticaretin her zaman 

destekçisiyiz, destekçisi olmaya da devam 

edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Ticari İstihbarat Merkezi ile firmalara hedef pazar desteği 

Yürüttükleri Avrupa İşletmeler Ağı 

Projesi ile dünyanın dört bir yanındaki 

işletmelerle üyelerini eşleştirdiklerini, 

çevrimiçi ve fiziki görüşmeler ile 

yeni işbirliklerine yönlendirdiklerini 

belirten Başkan Çetin, “Ticari İstihbarat 

Merkezimiz aracılığı ile firmalarımıza 

hedef pazar bulmaları için destek 

sağlıyoruz. Düzenlediğimiz eğitimler 

ile firmalarımızı dış ticaret hazırlıyor 

ve bilgilerini güncel tutmalarına 

yardımcı oluyoruz” dedi. ATSO olarak 

sektörlerimiz ve Antalya ekonomisi için 

her düzeyde çalışmalar yapmaktayız. 

Yeşil dönüşüm, endüstri 4.0, akıllı kent 

4.0 çalışmaları, inovasyon, e-ticaret gibi 

birçok güncel konuda öncü olmaya 

devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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A
tatürk Mahallesi Nermi Tombul 

Caddesi üzerinde bulunan arsadaki 

temel atma törenine Erzincan Valisi 

Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı 

ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Davut 

Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 

Ak Parti Erzincan 26. Dönem Milletvekili 

Sebahattin Karakelle, Jandarma Kıdemli Al-

bay Hüsamettin Erol, Erzincan İl Emniyet 

Müdürü Kenan Kurt, İl Genel Meclisi Başkanı 

Bekir Yıldız, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, 

MUSİAD Erzincan il Başkan Vekili Yaşar Koca-

türk, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bedir Limon, 

siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Temal atma töreninde açılış konuşmasını ya-

pan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 

“TSO yönetimi olarak göreve gelmeden 

önce planladığımız projelerimizden biri de 

Erzincan’ımıza, ilimize yakışır bir Ticaret ve 

Sanayi Odası hizmet binası kazandırmaktı. 

Çok şükür nasip oldu. Temelini bugün atı-

yoruz. İnşallah yılsonuna kadar kaba inşaatı 

bitmiş olacak” dedi.

“Odaya 80 milyonluk bir

gayrimenkul kazandıracak”

Bu projeleri gerçekleştirirken Ticaret 

ve Sanayi Odası’nın bütçesinin, zorunlu 

ödemeleri çıktıktan sonra yaklaşık 800 bin 

lira civarında olduğunu ifade eden Erzin-

can TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu, Odanın 

sınırlı bütçesini en verimli şekilde kullana-

rak, şehre 3 adet yeni okul kazandırdıkla-

rını, şimdi ise hizmet binası yaptıklarını 

belirtti. Bu sene yapılan okulların maliye-

tiyle hesaplanınca ile 76 milyon liralık 3 

adet okul binası yaptırdıklarını dile getiren 

Tanoğlu, yeni hizmet binasının da güncel 

fiyatlarla hesaplanırsa Erzincan TSO’ya 

yaklaşık 80 milyonluk bir gayrimenkul 

kazandırmış olacağının altını çizdi. 

Binanın bitirildiğini zaman aylık 100 

bin lira kira geliri olacağını dile getiren 

Tanoğlu, çatısına da güneş enerjisi plan-

ladıklarını aktardı. Güneş enerjisinin yapıl-

dığı zaman buradan da ayrıca 100 bin lira 

gelirleri olacağından söz eden Tanoğlu, 

yapılan projeleri Odanın kasasından tek 

kuruş çıkmadan, doğru planlama yaparak 

gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

“70 milyon TL değerinde 3 okul, 

80 milyon TL bina maliyetiyle

kamu olarak çok karlıyız”

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun 

ise bu binanın güçlü bir STK’nın oluşması 

ve tüccarların bu STK bünyesinde Erzin-

can’a güzel katkılar sunması nedeniyle 

Erzincan TSO yeni hizmet binasının temel atma töreni, Erzincan 
protokolünün katılımıyla düzenlendi. Törende il protokolünün 
konuşmaları ardından kurbanlar kesilerek dualar edildi. Temeli 
atılan yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Erzincan’a kazandırıldığına dikkat çek-

ti. Aksun, “Erzincan’ı birlikte yönetelim 

dedik. Birlikte yönetmenin esası da bir 

yere bir değer verilecekse bütün siya-

si partilerin ve meclisteki temsilcileriyle 

birlikte verdik. Ben de buradan Belediye 

Meclis Üyelerinin hepsine teşekkür etmek 

istiyorum. Onların katkılarıyla ve yüzde 

100’ünün onayıyla almış bulunuyoruz. 

Hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye 

konuştu. Erzincan Valisi Mehmet Makas 

ise konuşmasında, Erzincan’da bereketli 

bir gün daha yaşadıklarını, hem Ticaret 

Odası için hem halk hem Özel İdare hem 

de Milli Eğitim camiası için bereketli bir 

günde olduklarını söyledi. 

Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğ-

lu’na ve ekibine teşekkürlerini ileten Vali 

Makas, “Malumunuz burada bir okul bi-

namız vardı. Bu okula karşılık 70 milyon 

TL değerinde 3 okul, dolayısıyla yaptığı 

bina da 80 milyon TL olunca biz kamu ola-

rak çok karlıyız. Eğitim camiasına vermiş 

olduğunuz bu katkıdan dolayı teşekkür 

ediyorum” ifadelerini kullandı. Erzincan 

Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası 

temel atma töreninde gerçekleştirilen 

protokol konuşmalarının ardından Erzin-

can İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından 

okunan dualarla devam edildi. Ardından 

inşaat alanına gelen İl protokolü yeni hiz-

met binasının inşaatının ilk temel harcının 

dökülmesi için düğmeye bastı. İlk temel 

harcının dökülmesi esnasında kurbanlar 

kesildi ve dualar edildi.

Erzincan TSO yeni hizmet binası 
temel atma töreni yapıldı



99 FORUM

K
arabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), ihracatın önemli bir 

kolu olan hizmet ihracatı kapsamındaki turizm sektörü için 

kolları sıvadı. Hizmet ihracatının en önemli kalemi sayılan 

turizm konusunda yeni bir açılım öngören Karabük Ticaret ve Sa-

nayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA’nın 

destek vereceği projeyle ilgili, 1954 yılında kurulan Karabük Ticaret 

ve Sanayi Odası’nın, çelikle yükselen bir kent olarak ağır sanayisinde 

büyük görevler üstelendiğini fakat diğer yandan Karabük’ün yalnız 

ağır sanayiyle değil, sahip olduğu muazzam doğal, kültürel ve ta-

rihsel değerleriyle de yükselmesine ihtiyacı olduğunu dile getirdi. 

Bacasız sanayi turizmin, hayati önem taşıyan ihracatın hizmet kıs-

mında en değerli konumda olduğunu belirten Mescier, BAKKA’nın 

destekleyeceğini duyurduğu tematik rotalar için kolları sıvadıklarını 

ve ortaya etkileyici bir proje çıktığını ifade etti.

“Hizmet sektörü istihdamında ve 

girişimcilikte bir artış bekliyoruz”

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, rotanın dün-

yanın izlediği arkeolojik çalışmalarıyla Eskipazar’dan başlayacağını, 

oradan Safranbolu’ya ve can damarı ağır sanayinin mirası olan 

endüstriyel mimari yapılara kadar uzanacağını ve diğer iki komşu 

il ile birleşeceğini aktardı. Tüm ilçelerin kronolojiye uygun, tarihteki 

bağlamını vurgulayan ziyaret edilebilir noktalarının rotalandırıl-

masını sağlayacaklarından söz eden Mescier, bu çalışmanın uzun 

vadeli sonucu olarak hizmet sektörü istihdamında ve girişimcilikte 

bir artış ve ekonomik yeni bir girdi beklediklerini belirtti. Böylelikle 

Karabük’ü, ülkeye ve dünyaya yeni bir pencereden daha da kuvvetli 

tanıtma şansı bulacaklarına inandığını da ekledi.

Proje, Karabük’ün tüm

ilçelerini kapsayacak

Proje ortaklarının Karabük Üniversitesi ve Safranbolu Turizm 

İşletmecileri Derneği’nin olduğu ‘Zamanda Yolculuk Rotaları’ pro-

jesi, Karabük ilinin zengin tarihini gösteren önemli destinasyonları, 

Zonguldak ve Bartın’daki değerli diğer destinasyonlarla kronolojik 

bir düzende birbirine bağlamaya amaçlıyor. Eskipazar Hadrianapo-

lis’ten Soğanlı Vadisi’ne ve Ovacık Kaya Mezarlarına, Safranbolu’daki 

Osmanlı izlerinden Karabük merkezindeki erken cumhuriyet yapıla-

rını barındıran Yenişehir’e uzanacak ana rota, tren, otobüs ve araçla 

ulaşılabilir diğer destinasyonlara uzanacak.

Güzelcehisar’ın, varagellerin, Maden Müzesi’nin, kayıkhanelerin 

de içine katılacağı ana rotanın yanı sıra yan rotalar da yer alacak. Eflani 

ve Yenice’deki jeolojik, arkeolojik ve doğal öneme sahip noktalar da 

kısa yan rotalarla ana rotaya dâhil alternatifler oluşturacak. Böylece 

doğasever-maceracı turistler farklı yan rotaları deneyimlerken bilim, 

kültür, tarih, sanatla ilgilenen turistler başka yan rotalara ayrılabilecek.

Gezgin pasaportu olan ‘Zaman

Yolcusu Pasaportu’ basılacak

Bisiklet ve yürüyüş rotalarından oluşacak diğer yan rotalarla 

birlikte aynı tema içinde farklı deneyimlerin yaşanacağı, ‘Antik 

Dönemden Cumhuriyete: Zamanda Yolculuk Rotaları’ hazır hale 

geldiğinde, projenin sürdürülebilirliği kapsamında ‘Zaman Yolcusu 

Pasaportu’ adıyla içinde rotaları barındıran bir gezgin pasaportu 

basılması ve belli destinasyonlarda damgalanması planlanıyor. Tüm 

damgalara sahip olarak turunu tamamlayanlar ise bazı sürprizlerle 

karşılaşacak. Ayrıca teknolojiyi kullanmayı tercih eden turistler için 

dijital rotalandırma da yapılacak. Rota için farklı tur programları 

hazırlanması için proje ortaklarıyla iş birliği yapılacak.

KTSO’nun, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 
(BAKKA), 2022 Yılı Turizme Yönelik Destek 
Programı’na başvurusunu yaptığı ‘Antik 
Dönemden Cumhuriyete: Zamanda Yolculuk 
Rotaları’ projesi destek almaya hak kazandı.

Karabük TSO, Karabük TSO, 
‘Zamanda Yolculuk ‘Zamanda Yolculuk 
Rotaları’ projesini Rotaları’ projesini 
başlatacakbaşlatacak
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M
ersin Ticaret ve Sanayi Odası 

(MTSO) ile Mersin Büyükşehir 

Belediyesi işbirliğinde, bir taraf-

tan işsizliğin çözümüne katkı sunarken 

diğer taraftan iş dünyasının talep ettiği 

dijital yetkinliğe sahip personel ihtiyacının 

karşılanması amacıyla hazırlanan Dijital 

Akademi Programı kapsamındaki eğitimler 

sona erdi. Eğitime katılan ve başarı gösterip 

sertifika almaya hak kazanan kursiyerler için 

sertifika töreni düzenlendi. Törene MTSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, 

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, MTSO Yö-

netim Kurulu Üyesi İsa Çani, Meclis Üyeleri, 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap 

Seçer, Başkan Vekili Gülcan Kış, Büyükşehir 

Belediyesi bürokratları ve kursiyerler katıldı. 

Tören kapsamında MTSO ile Mersin 

Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar 

birlikte yürüttüğü çalışmalar ve bundan 

sonra yapılacak iş birlikleri hakkında bilgi 

verildi. Tırmıl Sanayi Sitesi’nde ‘Kendin Üret 

Kendin Tüket Atölyesi’ olarak tanımlanan 

Tırmıl Mercek Projesi hakkında detaylı bilgi 

paylaşıldı. Sertifikaların sahiplerini bulması 

sonrası program, MTSO ile Büyükşehir Bele-

Dijital Akademi Programı’ndaDijital Akademi Programı’nda
sertifikalar sahiplerini buldusertifikalar sahiplerini buldu

MTSO ile Mersin Büyükşehir 
Belediyesi iş birliğinde 
düzenlenen Dijital Akademi 
Programı Sertifika Töreni’nde 
kursiyerler sertifikalarını aldı. 
Törende ayrıca Tırmıl Sanayi 
Sitesi’nde kurulan Tırmıl Mercek 
iş birliği faaliyetlerine yönelik 
bir de protokol imzalandı. 

diyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü 

ile son buldu. 

“Dijital yetkinliğe sahip teknik

eleman yetiştirmek için eğitim

programları düzenliyoruz”

Toplantının açılışında konuşan MTSO 

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, 12 

yıllık zorunlu eğitime geçilmesiyle birlikte 

bozulan usta-çırak ilişkisi ve beraberinde 

artan ara eleman ihtiyacına dikkat çekti. 
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MTSO olarak bu açığı gidermek adına dijital 

yetkinliğe de sahip teknik eleman buluna-

bilmesi adına her fırsatta eğitim programları 

düzenlediklerini, projeler ürettiklerini, bu 

projelerde kentin diğer kurumlarıyla ortak 

hareket etmeye özen gösterdiklerini kay-

deden Kızıltan, “Türkiye’nin şiddetle eğitimli 

insana ihtiyacı var. Biz de bu konuda elimizi 

taşın altına koyduk. Ama gel gelelim bizler 

yetiştirsek de sonrasında bu arkadaşların iş 

bulması kolay olmuyor. Bu kişiler iş bulmaları 

konusunda da desteklenmeli. Bu konuda bir 

yapı oluşturmalıyız. Bu düşünceyle planladı-

ğımız proje ile iş arayanlarla iş dünyasını bir 

araya getireceğiz” şeklimde konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Va-

hap Seçer de eğitimin ve kalifiye personelin 

önemine dikkat çekti. Eğitim ve işsizliğin 

yalnız Mersin değil, ülkenin sorunu olduğu-

na dikkat çekerek, bu sorunu aşağı çekebil-

mek adına çeşitli projeler üretildiğini söyledi. 

18-30 yaş arası 60 kişinin Dijital Akademi 

Programı’nda sertifika almaya hak kazandı-

ğını bildiren Seçer, “Belediye olarak gayemiz, 

yaptığımız tüm uygulamaların, projelerin 

kalıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir olması. Sonuç 

alabilmemiz. Bu projede de emeği geçenleri 

kutluyorum” ifadelerini kullandı.  

Dijital Akademi Programı nedir?

İşsizliğe çözüm üretilmesi, iş dünyasının 

talep ettiği yetkin personel açığının gideril-

mesi adına Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde 

Dijital Beceri Geliştirme Programı düzenlen-

di. Program kapsamında Mersin’de yaşayan 

18-30 yaş arası 60 gence; girişimciler için 

finansal okuryazarlık eğitimi, dijital dönü-

şüm ve Facebook iş yönetim eğitimi, Cisco 

Network Eğitimi, Python eğitimi ile kariyer 

planlama eğitimi verildi. 

Tırmıl Mercek Projesi neyi amaçlıyor?

Kendin üret, kendin tüket anlayışı ile 

çıkılan yolda MTSO ve Mersin Büyükşehir 

Belediyesi iş birliği ile Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği desteğinde 

Tırmıl Mercek Projesi hayata geçirildi. Bu 

kapsamda Tırmıl Sanayi Sitesi’nde 3 bin 500 

metrekare alanda çeşitli alanlarda kurslar 

verilerek kursları başarı ile tamamlayanla-

rın mesleki kazanımları belgelendirilecek. 

Eğitimler ilk etapta kaynak operatörlüğü, 

metal sac işleme operatörlüğü, makine ba-

kım onarım operatörlüğü, tekstil makineleri 

operatörlüğü alanında başlayacak. Ardın-

dan kaporta tamircisi, oto elektrik tamircisi, 

mobilya üretim elemanı yetiştirilmesi he-

defleniyor. Sektörlerin talebi doğrultusunda 

mesleki eğitim çeşitlendirilecek.



 FORUM102

ODALAR VE BORSALAR

A
rdahan Valisi Hüseyin Öner, be-

raberindeki heyetle birlikte Gür-

cistan’ın Başkenti Tiflis ve Ahıska 

merkezli Samtskhe-Javakheti bölgesine 

ziyaret gerçekleştirdi. Beraberinde, İlgili İl 

Protokolü ve iş adamlarıyla birlikte Başkent 

Tiflis’e giden Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 

Demirci, görevine yeni başlayan Türkiye 

Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay’ı ziyaret 

etti. Büyükelçi Orbay’a hayırlı olsun dilek-

lerini ileten Vali Öner, sınır kapılarıyla ilgili 

olarak, bu kapılar üzerinden ticaret yapan 

iş adamlarının yaşadıkları problem ve sıkın-

tılarının giderilmesine yönelik bir görüşme 

gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki iktisadi iş 

birliğinin gelişimine katkıda bulunmak ve 

karşılıklı ticari mübadelelerin kapsamını 

artırmak amacıyla, mevcut dostane ilişkileri, 

özellikle iktisadi iş birliği ve ticaret alanlarını 

geliştirmek ve güçlendirmek arzusuyla iş 

adamlarının taleplerini iletti.

Karşılıklı iş birliğini artırma

ve çeşitlendirme hedefi var 

Tarafların çok taraflı ticaret sistemi-

nin sürekli takviye edilmesi hususundaki 

karşılıklı menfaatlerine atıfta bulunarak, 

1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşması (GATT) ile Dünya Ticaret Örgü-

tü’nün (DTÖ) hükümlerinin ve araçlarının 

dış ticaret politikalarına temel teşkil etti-

ğini dikkate alarak, ticaretlerinin ahenkli 

bir şekilde gelişmesine yönelik tedbirleri 

almak ve işbu Anlaşma ile kapsanmayan 

alanlar da dâhil olmak üzere ortak menfaat 

alanlarında karşılıklı iş birliğini artırmak ve 

çeşitlendirmek, böylece eşitliğe, ayrımcılık 

yapmamaya, haklar ve ödevler arasında 

dengeye dayalı bir çerçeve ve destekleyici 

bir çevre yaratmak amacıyla harekete geç-

Ardahan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, ithalat ve 
ihracat yapan beş üyesi ile birlikte Ardahan Valiliğinin düzenlediği 
resmi Gürcistan gezisine katıldı. İki ülke arasındaki iş birliğini 
artırmak ve sorunların çözümü için görüşmeler yapıldı.

mek hususunda hazır olduklarını beyan 

ederek talepleri iletti.

Ardahan ve Ahıska merkezli

Samtskhe-Cavakheti bölgesinin

birbirleriyle olan ilişkileri ele alındı

Tiflis ziyaretinin ardından Yönetim Ku-

rulu Başkanı Çetin Demirci beraberindeki 

heyet, daha sonra Samtskhe-Cavakheti 

bölgesinin merkezi Ahıska’ya geçti. Ahıska 

Valisi Besik Amiranashvili tarafından karşı-

lanan Vali Öner’in ardından Ahıska Valiliğini 

ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, heyetlerin 

katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Toplan-

tıda, Ardahan ve Ahıska merkezli Samtsk-

he-Cavakheti bölgesinin birbirleriyle olan 

ilişkileri ele alındı. Bölgenin, sınır kapısı ge-

çişleri, sınır güvenliği ve ticaret başta olmak 

üzere, turizm ve kültürel potansiyellerin 

değerlendirilmesi ve tanıtımı noktasında 

görüşmelerde bulunuldu.

Yolların standartlara uygun 

hale getirilmesi görüşüldü

Komşu Türk ve Gürcü halkları arasın-

daki dostane ilişkilerin ve iş birliğinin daha 

da geliştirilmesi yönünde nelerin yapıla-

bileceğinin konuşulduğu görüşmelerde 

ayrıca, her iki bölgenin farklı yönlerden iş 

birliği perspektifleri de masaya yatırıldı. 

Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Başkanı 

Çetin Demirci, Gürcistan tarafındaki sınır 

kapılarında görevli personel sayısının az ol-

ması ve çalışma şeklinden kaynaklı geçişleri 

yavaşlatan sorunların yanı sıra, her iki tarafta 

TIR yoğunluğunu azaltacak ve sürücülerin 

her türlü ihtiyacını karşılayabilecekleri TIR 

parklarının inşası ile Ahılkelek-Tiflis ve Ahıs-

ka-Ahılkelek arasındaki yolların standartlara 

uygun hale getirilmesi gibi konular hakkın-

da talepleri iletti.

Ardahan Ticaret Sanayi 
Odası Gürcistan’da
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Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Tacikistan'da ilk olarak Ekonomik 
Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı Abdurahmon Safarali 
Abdurahmonzoda ve Bakanlık yetkilileriyle karşılıklı iş birliğinin 
artırılması yönünde bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

B
olu TSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Türker Ateş, Tacikistan Cumhuriyeti 

Ankara Büyükelçisi Gulov’un resmi 

daveti üzerine Bolu Karma ve Tekstil İhtisas 

Organize Sanayi Bölge Müdürü Mustafa 

Gülen ve Appriva Tekstil A.Ş. firma sahi-

bi Osman Akdağ ile bir dizi görüşme ve 

ziyaretlerde bulunmak üzere Tacikistan’a 

gitti. Başkan Ateş, yapılan görüşmede Bolu 

ekonomisi, yatırım olanakları ve ihraç/ithal 

ürünleri hakkında Bakan Yardımcısı Ab-

durahmonzoda’ya bilgiler aktardı. Ayrıca 

iki taraf iş dünyası arasındaki iş birliğinin 

artırılması yönünde bilgi ve görüş alışverişi 

gerçekleştirildi. Ateş, Tacikistan temasla-

rı kapsamında Tacikistan Sanayi ve Yeni 

Teknoloji Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı 

Farkhod Bilolzoda ve Bakanlık yöneticile-

riyle de bir araya geldi.

İhracatı geliştirmeye yönelik

destekler hakkında bilgi alındı

Bolu OSB Müdürü Mustafa Gülen ve 

Appriva Tekstil sahibi Osman Akdağ’ın da 

katıldığı ziyarette, Bakan Yardımcısı Bilol-

zoda’ya Bolu iş dünyası ve sanayi sektörü 

hakkında bilgiler verdi. Ayrıca karşılıklı iş 

birliğinin artırılması yönünde bilgi ve görüş 

alışverişi gerçekleştirildi. Tacikistan progra-

mı kapsamında Tacikistan Ticaret ve Sanayi 

Odası’na Bolu OSB Müdürü Mustafa Gülen 

ile birlikte bir ziyaret gerçekleştiren Bolu 

TSO Başkanı Türker Ateş, burada Başkan Yar-

dımcısı Manzura Akramovna Rustamova ve 

Oda yetkilileriyle bir araya gelerek, iki tarafın 

iş dünyası arasındaki iş birliğini geliştirmeye 

dönük görüşmelerde bulundu. 

FEZ’deki üretim faaliyetleri

hakkında görüşler paylaşıldı

Tacikistan İhracat Ajansı’na bir ziyaret 

gerçekleştiren Bolu TSO Başkanı Türker 

Ateş, Ajans Direktör Yardımcısı Bakhodur 

Rahimzoda ve birim başkanları ile görüşe-

rek, Tacikistan’daki dış ticaret mevzuatı, ih-

racatı geliştirmeye yönelik devlet teşvik ve 

destekleri, kayıtlı ihracat sistemi ve bunun 

gibi konularda bilgiler aldı. Ateş, berabe-

rinde Bolu OSB Müdürü Mustafa Gülen ve 

Appriva Tekstil sahibi Osman Akdağ ile bir-

likte Tacikistan Dangara Serbest Ekonomik 

Bölgesi (FEZ)’ne bir ziyaret gerçekleştirerek, 

bölge yönetimi ile görüşmelerde bulundu. 

Ayrıca bölgede faaliyet gösteren firmalara 

da ziyaretler gerçekleştirildi ve üretim faa-

liyetleri hakkında bilgiler alındı.

Bolu TSO, Tacikistan'da
temaslarda bulundu
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ODALAR VE BORSALAR

Ç
orlu TSO ile Mustafakemalpaşa TSO 

arasında   “Kardeş Oda Protokolü” 

imzalandı. İmza protokolüne; Çorlu 

TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, 

Meclis Başkanı Erdim Noyan, Yönetim Kuru-

lu Başkan Yardımcıları; Hüseyin Ersoy, Haluk 

Bayındır, Yönetim Kurulu Üyeleri; Haşim 

Yiğit, Cem Tunalı, Ertuğrul Adıgüzel, MKP 

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkı-

nay, Meclis Başkan Yrd. Suat Kıray, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özmen, 

Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Erbay, Yönetim 

Kurulu Muhasip Üyesi Halim Yavuz, Meclis 

üyesi Soner Dadak, Genel Sekreter Birol De-

nizli  ve Çorlu TSO Genel Sekreteri İbrahim 

Karağöz  katılımda bulundular. Ayrıca Çorlu 

TSO’ya ziyarette bulunan Edirne Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Yener İşbilir, Yönetim Kurulu Üye-

leri; Selahattin Kaya, Kutel Nalçakan, Meclis 

Üyeleri; Kemal Kılıç, Murat Tuzcu ve Genel 

Sekreter Nevzat Taşkın da  imza protokolü-

ne iştirak ettiler.

“İki Oda arasında

köprü kurmuş olacağız”

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet 

Volkan, imzalanan protokol ile Odalarda 

yürütülen faaliyetleri, verilen hizmetleri ve 

uygulanacak projelerdeki deneyimleri pay-

laşarak kalite ve verimliliği artırmayı hedef-

lediklerini ifade etti. Kardeş Oda Protokolü 

ile iki Oda arasında köprü kurulacağını dile 

getiren Volkan, Odalar arasında iletişimi güç-

lendirmek, karşılıklı hizmet standardının 

artmasını sağlamanın öncelikleri arasında 

olduğunu belirterek, protokolün her iki  Oda 

adına hayırlı olmasını temenni etti.

“Kardeş Oda olarak her türlü bilgi

ve tecrübeyi paylaşmaya hazırız”

Mustafakemalpaşa TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Tekin Uzkınay ise protokol ile 

Çorlu TSO ve MKP TSO arasında iletişimi güç-

Çorlu ve Mustafakemalpaşa TSO arasında 
Kardeş Oda Protokolü imzalandı

lendirmeyi, karşılıklı hizmet standartlarının 

artmasını, sanayi ve ticaretin gelişmesinin 

yanında sosyokültürel faaliyetlerde de bir-

likte hareket edilerek, bölgede sanayi ve 

ticareti daha da geliştirmeyi hedeflediklerini 

aktardı. Ayrıca Kardeş Oda olarak her türlü 

yardımı, imkânı, tecrübeyi ve bilgi birikimini 

karşılıklı paylaşmaya hazır olduklarını da 

ekledi. Konuşmaların ardından her iki Oda 

arasında hazırlanan Kardeş Oda Protokolü 

imzalandı.  Protokol Töreni'nin sonunda kar-

şılıklı hediyeler takdim edildi.
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ALTSO Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclise, Başkan Mehmet Şahin tarafından 
oluşturulan genç ve kadın girişimciler damgasını vurdu.

2
013 Haziran ayında göreve geldiği 

günden bu yana girişimciliğin öne-

mine vurgu yapan ALTSO Başkanı 

Mehmet Şahin ve Meclis Başkanı Metin 

Atalay’ın mazeretli olması nedeniyle ka-

tılamadığı toplantıda, Meclis Başkanlığını 

ALTSO Genç Girişimciler Kurulu Üyesi ve 

Meclis Başkan Vekili Selman Alaaddinoğlu 

yaparken, Yönetim Kurulu faaliyetleri hak-

kındaki bilgilendirmeyi de ALTSO Kadın 

Girişimciler Kurulu Üyesi ve Başkan Yar-

dımcısı Fatma Taşpınar yaptı. Başkan Metin 

Atalay’ın yurt dışında olması nedeniyle 

Meclise vekâlet eden Selman Alaaddinoğlu 

konuşmasında, Başkan Mehmet Şahin’e te-

şekkür ederek, “Başkanımız Mehmet Şahin, 

köy kent demeden ihtiyaç duyulan her 

alanda elini taşın altına koyuyor. Kendisine 

gelen taleplere kayıtsız kalmıyor. Kendisine 

teşekkür ediyoruz. Bugün genç girişimci 

olarak Meclisi ben yönetebiliyorsam onun 

ileri görüşü sayesindedir. Kendisine bir kez 

daha gençlere ve kadınlara gösterdiği ilgi 

nedeniyle huzurlarınızda teşekkür ediyo-

rum. Umarım bundan sonra göreve ge-

lecek arkadaşlar da Başkanımızın açtığı 

yoldan yürürler” diye konuştu.

“Bölgeye kazandırılan

ambulanslar hayat kurtarıyor”

Meclis Üyesi Mehmet Karagöz de 

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in örnek 

çalışmalara imza attığına işaret ettiği ko-

nuşmasında, “Geçtiğimiz günlerde Tokar 

Yayla Şenliklerine giderken önümüzde Kuş 

Yuvası Yolunda bir kaza oldu. Hemen am-

bulans aradık. Başkanımız Mehmet Şahin’in 

bölgeye kazandırdığı 2 ambulans vardı 

biliyorsunuz. Gökbel’deki ambulans çok 

kısa sürede kaza yerine geldi ve bir hayatın 

kurtulmasına vesile oldu. Başkanımıza çok 

teşekkür ediyoruz” dedi. Yeni dönemde 

ALTSO’da görev yapacak Başkan ve yöne-

ticilerin de Mehmet Başkan gibi başarılara 

imza atmasını umduğunu dile getirdi.

Kadın ve genç girişimciler

için kurullar oluşturuldu

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO 

tarihinde bir ilke imza atarak, Yönetim Ku-

rulu’na 2013 yılında kadın girişimci Banu 

Okan Kavukçu’yu almış, 2018 seçimlerinin 

ardından da yine bir ilke imza atarak Başkan 

Yardımcılığı görevini de Kadın Girişimciler 

kurulu Üyesi Fatma Taşpınar’a vermişti. Kadın 

girişimciliği gibi genç girişimciliğe de büyük 

önem vererek, ALTSO çatısı altında kadın 

ve genç girişimciler için kurullar oluşturan 

Başkan Şahin, bu alanda çok sayıda projeyi 

de hayata geçirdi. Öte yandan yapılan top-

lantıda, Başkan Yardımcısı Fatma Taşpınar 

tarafından geçen aya ait Yönetim Kurulu 

faaliyetleri Meclisin onayına sunuldu.

ALTSO Meclisi ALTSO Meclisi 
genç ve kadın girişimcilere emanetgenç ve kadın girişimcilere emanet
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Yenilenebilir 
kaynakların
enerji 
pazarındaki 
payı artıyor

McKinsey&Company, enerji McKinsey&Company, enerji 
sektörünün geleceğine ilişkin sektörünün geleceğine ilişkin 
öngörülerini ortaya koyduğu, öngörülerini ortaya koyduğu, 
Küresel Enerji Perspektifi 2022 Küresel Enerji Perspektifi 2022 
Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, 
yenilenebilir kaynakların enerji yenilenebilir kaynakların enerji 
pazarındaki payının 2050’ye kadar pazarındaki payının 2050’ye kadar 
yüzde 85'i bulacağı, küresel ısınmayı yüzde 85'i bulacağı, küresel ısınmayı 
+1.5 santigrat derece ile sınırlı +1.5 santigrat derece ile sınırlı 
tutma hedefinin yakalanamayacağı tutma hedefinin yakalanamayacağı 
öngörülüyor.öngörülüyor.
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E
nerji sektöründe hızlı bir dönü-

şüm yaşandığını belirten Mc-

Kinsey&Company Ortağı Eren 

Çetinkaya, çalışmalarının, yenile-

nebilir kaynakların enerji pazarındaki pa-

yının 2030’a kadar yüzde 50'yi ve 2050’ye 

kadar da yüzde 85'i bulacağını gösterse 

de bu hızla, küresel ısınmayı +1.5°C ile sı-

nırlı tutma hedefinin yakalanamayacağını 

gösterdiğini aktardı. Bu hedefi yakalaya-

bilmek için daha kararlı ve hızlı olunması 

gerektiğini belirtti. Yönetim danışmanlığı 

firması McKinsey&Company, enerji sektörü-

nün geleceğine ilişkin öngörülerini ortaya 

koyduğu raporda, 146 ülkeden veriler yer 

alıyor. 55 sektör ve 70’ten fazla enerji ürü-

nü üzerinde yapılan detaylı incelemenin 

sonuçlarını sunan rapora göre, enerji dö-

nüşümü hız kazanmayı sürdürüyor. Küresel 

enerji piyasalarının benzeri görülmemiş bir 

belirsizlikle karşı karşıya olduğu bir dönem 

içinde olduğu belirtilen raporda, bununla 

birlikte düşük karbonlu enerji sistemlerine 

geçişin güçlü ve uzun vadeli bir trend ola-

rak öne çıktığına dikkat çekiliyor.

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIN
PAYI 2050’DE YÜZDE 85'İ BULACAK

BM tarafından Kasım 2021’de gerçek-

leştirilen İklim Değişikliği Konferansı’na 

(COP26) öncülük eden ve küresel emisyon-

ların yüzde 89'undan fazlasına neden olan 

toplam 64 ülkenin, önümüzdeki yıllarda 

net sıfır karbon emisyonuna ulaşma sözü 

verdiğinin hatırlatıldığı raporda, McKinsey 

uzmanları, dönüşümün hızlanması gerek-

tiğine vurgu yapıyor. Enerji sektöründe 

hızlı bir dönüşüm yaşandığını belirten Mc-

Kinsey&Company Ortağı Eren Çetinkaya, 

düzenli olarak her yıl hazırladıkları Küresel 

Enerji Perspektifi Raporunun da bu dönüşü-

mü tüm detaylarıyla ortaya koyduğunu dile 

getirdi. Çalışmalarına göre; küresel ekono-

mideki hızlı büyümeye ve 2 milyarı bulan 

nüfus artışına rağmen, 2050 yılına kadar 

nihai enerji tüketimindeki yükselişin yüzde 

14 civarında olacağını ifade etti. 

Enerji tüketimindeki bu tablo karşısında 

elektriğin toplam enerji tüketimi içerisin-

deki payının bugünkü oranı olan yüzde 

20’den 2050’de yüzde 40’a çıkarken, yeni-

lenebilir kaynakların elektrik üretimi içeri-

sindeki payının 2030’a kadar yüzde 50'yi ve 

2050’ye kadar da yüzde 85'i bulacağını be-

lirtti. Buna ek olarak sürdürülebilir yakıtlara 

olan talebin önümüzdeki 20 yılda 3 katına 

çıkmasını beklediklerini söyleyen Çetinka-

ya, bu çerçevede, hidrojenin özellikle 2030 

sonrası nihai enerji tüketiminde önemli bir 

yere sahip olacağına işaret etti. Buna ek 

olarak sentetik yakıtlar gibi sürdürülebilir 

yakıt alternatiflerine 2025 yılına kadar 40 

ila 50 milyar dolar arası yatırım yapılacağını 

öngördüklerini belirtti.

“2100’DE +1.7 SANTİGRAT 
DERECEYİ AŞMA TEHLİKESİ 
GEZEGENİ BEKLİYOR”

Küresel Enerji Perspektifi 2022 Rapo-

ru’nda ele alınan senaryoya bağlı olarak 

toplam fosil yakıt talebinin 2030'dan önce 

zirveye ulaşmasının yanı sıra küresel enerji 
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raporun temel bulguları şunları içeriyor:  

• Küresel enerji pazarında, karbon emis-

yonu düşük çözümlere yönelik trend 

güçlenerek ilerliyor. Özellikle hidrojen 

ve hidrojen bazlı yakıtların pazar payla-

rının artmasının beklendiği belirtiliyor. 

Bu artışın Avrupa’da daha hızlı olması 

ve bunun çevre ülkeler için fırsatlar ya-

ratabileceği ortaya konuyor.

• Karbon yakalama, kullanım ve depola-

ma (CCUS) faaliyetlerinin, günümüzde 

LNG pazarlarının sahip olduğu yatırım 

fırsatlarını da aşacağı tahmin ediliyor. 

Bu yatırımlar sonucunda CCUS faali-

yetlerinin karbon emisyonları üzerin-

deki etkilerinin de 2050 yılına kadar 

üretiminde yenilenebilir kaynakların pa-

yının önümüzdeki 15 yıl içinde iki katına 

çıkması öngörülüyor. Raporun öne çıkan 

sonuçlarından biri olarak da mevcut hükü-

met taahhütleri, hazırlanan yasal düzenle-

meler ve teknolojide yaşanan gelişmelere 

rağmen, küresel ısınmanın 2100 yılına ka-

dar +1.7 santigrat dereceyi aşabileceği ve 

+1.5 santigrat derece hedefe ulaşmanın 

giderek daha zor hale geleceği tahmin 

ediliyor. McKinsey uzmanları, Küresel Ener-

ji Perspektifi 2022 Raporu’nda; doğal gaza, 

petrole, kömüre, hidrojene ve sürdürüle-

bilir yakıtlara ilişkin değerlendirmelerinin 

yanı sıra enerji sektörünün; karbon yaka-

lama, kullanım ve depolama teknolojile-

rine ilişkin görüşlerini de sundu. Bu yılki 

100 kata kadar büyüme potansiyeli 

bulunuyor.

• Gelecekteki enerji yatırımlarının nere-

deyse tamamı yenilenebilir enerji tara-

fına ve atmosferdeki karbonu toplama 

teknolojilerine yönlenecek.

• Hükümetlerin ve şirketlerin şu ana kadar 

açıklanmış net sıfır hedeflerine ulaşmaları, 

2050 yılına kadar elektrik üretiminde ye-

nilenebilir kaynakların payının yüzde 85’in 

üzerine çıkması ve elektrikli araçlar ile at-

mosferdeki karbonu toplama teknolojileri-

nin hızla gelişmesi durumunda bile, küresel 

ısınmanın 2050 yılına kadar +1.7 santigrat 

dereceyi geçeceği tahmin ediliyor.
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MAKALE

DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞ 
İÇİN NELER YAPILMALI?

Doğrusal ekonom�den döngüsel ekonom�ye geçmen�n 
�kl�m değ�ş�m�n� önled�ğ� görüldü. Dünya devletler�, 
küresel ş�rketler ve tüm STK’lar �kl�m değ�ş�m�n� 
önlemek ve döngüsel ekonom�ye geç�ş yapmak �ç�n 
Yeş�l Mutabakat yaptı. Türk�ye’dek� ş�rketler ve STK’lar 
da AB Yeş�l Mutabakatı Döngüsel Eylem Planı’na paralel 
gel�şen sürdürüleb�l�r tedar�k z�nc�r�nde yer almak �ç�n 
sürdürüleb�l�r �ş model� gel�şt�rmel� ve ürün eko-�novasyon,  
proses eko-�novasyon, ekos�stem �novasyon projeler� 
tasarlayacak döngüsel �novasyon takımları kurmalı.

A
B, ABD, Çin, Japonya, Güney 

Kore, Avustralya gibi ülkelerin, 

şirketleri ile iklim krizine karşı 

yeşil ekonomiye geçişi, CO-

VID-19 etkisi ile hızlandı. Güneş ve rüzgâr 

enerjisinde düşen maliyetler, bu kaynakları 

fosil yakıtlardan daha iyi seçenekler haline 

getirdi. COP26 İklim Zirvesi’nde devlet-
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ler sıfır karbon hedefi verdi. Avrupa Yeşil 

Mutabakatı, borsalardaki sürdürülebilirlik 

indeksinden sonra dünya ve ülke iş gün-

deminde birinci sıraya yerleşti. İklim krizine 

göre, tüm ülke ve küresel şirketler döngüsel 

ekonomiye geçmeye Paris İklim Anlaşması 

ile karar verdi. Aynı zamanda elektrikli araç 

teknolojilerinin gelişim hızı tahminlerin 

ötesine geçti. Bu kapsamda, 2030’a ka-

dar emisyonların yüzde 70’inden sorumlu 

kara yolu taşımacılığı, ısıtma ve tarım dâhil 

olmak üzere birçok sektör, rekabetçi ve 

düşük karbonlu çözümlere yatırım yapa-

cak. İlk olarak BM’de dile getirilen net sıfır 

emisyon kavramı, Paris İklim Anlaşması’nın 

ardından ülkelerin daha hızlı politika ve 

yasa belirlemesiyle kökten değişime uğ-

radı. Küresel ekonomik büyüklüğün yüzde 

50’den fazlasını oluşturan çeşitli ülke, şehir 

ve şirketlerin net sıfır emisyon hedefleri 

bulunurken, hali hazırda 121 ülke net sıfır 

emisyon hedefi için planlama ve uygulama 

çalışmaları yürütüyor. 

Yeşil ekonomi dönüşümü

yatırımlarıyla, 35 milyon

istihdam yaratılması bekleniyor

Değeri 12.5 trilyon doları bulan bin 

500’ün üzerinde şirketin, net sıfır emisyon 

hedefi bulunuyor. Toplam 1.5 trilyon değe-

rinde varlık sahibi kurum, portföylerini kü-

resel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırla-

ma hedefine uygun kılmayı amaçlıyor. Bu 

kapsamda, gelecek 10 yılda yeşil ekonomi 

dönüşümüne yapılacak yatırımlarla net 35 

milyon istihdam yaratılması bekleniyor. BM 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, önümüz-

deki 10 yıl boyunca büyüme ve dönüşüm 

için baskın bir güç haline gelecek. Koç Hol-

ding, 2050 yılında net sıfır karbon hedefi-

ni açıklayarak, sürdürülebilirlik raporlarını 

SDG17 amaçlarına göre hazırlamaya baş-

ladı. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endek-

si’nde 6 Sabancı Holding şirketi yer alıyor. 

Sürdürülebilir Kalkınma konusunda 

dünyanın önde gelen iş dünyası platformla-

rından olan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 

İş Konseyi’nde (WBCSD) Türkiye’yi tem-

sil eden Sabancı Holding, aynı zamanda 

konseyin sürdürülebilir finans konusunda 

çalışan küresel CFO Ağı’nın da bir parçası 

konumunda bulunuyor. ESG (Çevre, Sosyal 

ve Kurumsal Yönetişim) kriterlerine göre 

yapılan yatırım tutarı, 500 milyar dolara 

ulaştı. Yatırım fonlarının sürdürülebilir odak-

lı olmasının nedeni yeni neslin çevre bilinci-

nin yüksek olması, tüketici alışkanlıklarının 

değişmesi ve iklim değişiminin ana motoru 

olan kapitalizmin bir onarım iyileştirme 

süreci içine girmesi. Ülkenin rekabet şartları 

Cah�t
GÜNAYDIN
TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi
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ve şirketin bulunduğu sektöre göre sürdü-

rülebilir iş stratejilerini yeniden belirlemek 

ve döngüsel  eko-inovasyon ağını yaratmak 

gerekiyor.

AB Yeşil Mutabakatı, döngüsel

ekonomiye geçişin en kritik adımı

Yeşil dönüşüm stratejileri makro açıdan 

fırsatlar sağlarken, yeşil dönüşümde geç 

kalınırsa, Sınırda Karbon Vergisi gibi yüksek 

tarife dışı engellerle karşılaşmak mümkün. 

Müşterilerin artan ekolojik bilinci ile ürün-

lerin karbon ve su ayak izinin hesaplanarak, 

tedarik zincirinden dışlanabilir. Örneğin 

küresel şirketler, ürünlerde döngüsel ham-

madde kullanım oranlarını ve fabrikaların 

sürdürülebilir üretim teknolojisini sorgula-

maya ve denetlemeye başladı. Kot üreten 

fabrikalar, geri dönüşüm kot parçalarını 

kullanarak, tekrar iplik üretiyor ve belli oran-

larda bu üretimi kullanmayı müşteri tercihi 

olarak zorunlu tutuyor. 

AB Yeşil Mutabakatı, döngüsel ekono-

miye geçişin en kritik adımıdır. İklim nötr ol-

mayı ve döngüsel bir ekonomiyi gerçekleş-

tirebilmek, endüstrinin tamamen harekete 

geçirilmesini gerektirir. Döngüsel Ekonomi 

Eylem Planı, tüm ürünlerin ortak bir meto-

doloji ve ilkelere dayalı döngüsel tasarımını 

desteklemeye yönelik sürdürülebilir ürünler 

politikası içerir. Bu politika, materyallerin 

geri dönüştürülmeden önce azaltılmasına 

ve tekrar kullanılmasına öncelik verir. Yeni iş 

modellerini teşvik edecek ve çevreye zararlı 

ürünlerin AB pazarına girmesini önlemek 

üzere asgari gereklilikleri belirler. 

Döngüsel Ekonomi Eylem

Planı, tüm sektörlerin

dönüşümüne rehberlik edecek

Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, tüm 

sektörlerin dönüşümüne rehberlik edecek. 

Ancak özellikle tekstil, inşaat, elektronik ve 

plastik gibi kaynak-yoğun sektörlere odak-

lanacak. Komisyon, 2030’a kadar AB paza-

rındaki tüm ambalajların ekonomik olarak 

uygun bir şekilde tekrar kullanılabilir veya 

geri dönüştürülebilir olmasını sağlamak için 

şartnameler oluşturacak, biyolojik olarak 

parçalanabilen ve biyo-bazlı plastikler için 

düzenleyici bir çerçeve geliştirecek ve tek 

kullanımlık plastikler için önlemler yürür-

lüğe koyacak. Döngüsel Ekonomi Eylem 

Planı, aynı zamanda işletmelerin tüketici-

lere tekrar kullanılabilir, dayanıklı ve tamir 

edilebilir ürünler sunmasını ve tüketicilerin 

bu ürünleri seçmesini sağlayan, özendirici 

önlemler içerecek. 

Onarım hakkı ihtiyacını analiz edecek 

ve özellikle elektronik cihazlar için cihazla-

rın planlı olarak kendiliğinden eskimesini 

engelleyecek. Tüketici politikası, tüketicileri 

bilinçli seçimler yapmaları için cesaretlen-

direrek, ekolojik dönüşümde aktif bir rol 

oynayacak. Kiralamaya, ürün ve servislerin 

paylaşılmasına dayanan yeni iş modelleri, 

gerçekten sürdürülebilir ve uygun fiyatlı 

oldukları sürece önemli bir rol oynayacak. 

Güvenilebilir, karşılaştırılabilir ve doğrula-

nabilir bilgi, alıcıların daha sürdürülebilir 

kararlar almalarını sağlamada önemli bir 

rol oynayarak, greenwashing (yeşil aklama) 

riskini azaltacak.

500'den fazla çalışanı olan halka

açık şirketler, AB Taksonomisi’ne

uyum oranını açıklamak zorunda

Yeşil oldukları iddiasında bulunan şir-

ketler, bu iddialarını çevre üzerindeki etki-

lerini değerlendiren standart bir metodo-

lojiye göre kanıtlamalıdır. AB, sürdürülebilir 

yatırımlar için yeni düşük karbon kriterleri 

oluşturmak ve açıklama yükümlülüklerini 

güçlendirmek üzere Finansal Olmayan Ra-

porlama Direktifi (NFRD) ve Sürdürülebilir 

Finans Açıklama Regülasyonu (SFDR) gibi 

önemli yasal düzenlemeleri benimsedi. 

Aynı zamanda, 2019'da siyasi düzeyde 

kabul edilen Taksonomi Yönetmeliği'nin 

ardından 2020'de AB Taksonomisi’ne ilişkin 

nihai rapor açıklandı. 500'den fazla çalışanı 

olan halka açık şirketler, 2021'deki ciro-

larının, yatırım harcamalarının ve faaliyet 

MAKALE
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giderlerinin Ocak 2022'den itibaren Yeşil 

Taksonomi olarak da adlandırılan AB Takso-

nomisi’ne uyum oranını açıklamak zorunda.

Benzer şekilde, Avrupalı varlık yöne-

ticileri de sürdürülebilirlik portföylerinin 

Taksonomi uyumunu Ocak 2022'den itiba-

ren bildirmekle yükümlü. Sürdürülebilir bir 

ürün politikası aynı zamanda atıkları büyük 

ölçüde azaltma potansiyeline de sahip. 

Atığın kaçınılmaz olduğu yerlerde, ekono-

mik değeri geri kazanılmalı, çevre ve iklim 

değişikliği üzerindeki etkisi azaltılmalı ya da 

en aza indirgenmelidir. Dijital teknolojiler, 

Yeşil Mutabakatın, birçok farklı sektörde, 

sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için 

kritik bir rol üstleniyor. Komisyon, yapay 

zekâ, 5G, bulut bilişim,  nesnelerin interneti 

gibi dijital teknolojilerin iklim değişikliğiyle 

başa çıkmak ve çevreyi korumak için poli-

tikaların etkisinin hızlandırmasını ve en üst 

düzeye çıkarmasını sağlayacak önlemleri 

araştıracak. Dijitalleşme ayrıca hava ve su 

kirliliğinin uzaktan izlenmesi veya enerji 

ve doğal kaynakların nasıl kullanıldığını 

izlemek ve optimize etmek için de yeni 

fırsatlar sunuyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı, 

bu zorluklara bir cevap niteliğindedir. 

TOBB üyesi 1 milyon 500 bin

KOBİ, AB Yeşil Mutabakat

standartlarına göre hazırlanmalı

Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2050 yılına 

kadar AB’yi net sera gazı emisyonlarının 

olmadığı ve ekonomik büyümenin kaynak 

kullanımından ayrıştırıldığı modern, kaynak 

açısından verimli ve rekabetçi bir ekono-

miye sahip, adil ve müreffeh bir topluma 

dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir strate-

jidir. Yeşil Mutabakatın çevresel hedefine, 

Avrupa’nın tek başına hareket ederek ulaş-

ması mümkün değildir. İklim değişikliğinin 

ve biyolojik çeşitlilik kaybının itici güçleri 

küreseldir ve ulusal sınırlarla sınırlı değil-

dir. TOBB üyesi 1 milyon 500 bin KOBİ, AB 

Yeşil Mutabakat standartlarına göre hazır-

lanmalıdır. AB Gümrük Birliği’nden sonra 

AB’ye ihraç etmek isteyen TİM üyesi tüm 

ihracatçılar, döngüsel ekonomiye uygun 

tasarımlar yapmalıdır. Türkiye, COP 26’da 

2053 yılında net sıfır emisyon hedefi verdi. 

STK’lar, #diep2053 <CiLAB> SDG.9 Yeşil 

Yaka Yenileşimci Programı ile iklim adaletini 

sağlamak için birlikte harekete geçebilir. 

Başta SİAD/GİAD üyeleri olmak üzere tüm 

STK’lar, sürdürülebilir yaşam kültürü için 

döngüsel inovasyon ekonomisi platformları 

kurabilir.

Şirketin bulunduğu sektöre göre, 

ürün ve kurum yaşam döngü analizi 

yaparak, Avrupa Yeşil Mutabakatı 

döngüsel ekonomi eylem planına göre 

yalın endüstriyel simbiyoz proje ekiplerini, 

CiLAB (Dairesel Yenilik Mühendisliği) 

kurarak,  tedarikçileri ile birlikte döngüsel 

inovasyon atölyelerinde çalışmaya 

başlamalıdır. EKO inovasyonu şirketler 

değil, ekolojik bilince sahip inovatif ekipler 

(CiLAB) gerçekleştirir. Döngüsel İnovasyon 

Ekonomisi Platformları, ürünlerin ve 

şirketlerin karbon ayak izini düşürecek, 

yeşil start-uplar ile birlikte kurduğu 

CiLAB> SDG.9 ile yeşil zihinsel dönüşümü 

gerçekleştirebilir. 

Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı 

imzalayarak, 2053 yılında net sıfır karbon 

emisyonu hedefinde bir araya gelen tüm 

STK’ların katıldığı, Döngüsel İnovasyon 

Ekonomi Platformu  #diep2053 ile 

birlikte, dijital yeşil geleceği tasarlayabilir.  

#diep2053 ile sosyal ağlardaki bilgi 

kaynaklarına kolayca ulaşılabilir. Yeşil 

Yaka Yenileşimciler, 2053 net sıfır emisyon 

hedefinde koşarak, gezegeni kurtarabilir.

DİEP, CiLAB> SDG.9 ile yeşil zihinsel 
dönüşümü gerçekleştirebilir 
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“Enerji 
güvenliği 
için yeni
bir stratejiye 
ihtiyaç var”

İş Dünyası ve Sürdürülebilir İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği (SKD Kalkınma Derneği (SKD 
Türkiye), sürdürülebilir Türkiye), sürdürülebilir 
kalkınmada, yaratıcı ve kalkınmada, yaratıcı ve 
yapısal çözümler ortaya yapısal çözümler ortaya 
koymak amacıyla Yuvarlak koymak amacıyla Yuvarlak 
Masa Buluşmalarına başladı. Masa Buluşmalarına başladı. 
SKD Türkiye Yönetim Kurulu SKD Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı Ebru Dildar Edin, Başkanı Ebru Dildar Edin, 
Türkiye’nin enerji güvenliği Türkiye’nin enerji güvenliği 
için yeni bir stratejiye ihtiyacı için yeni bir stratejiye ihtiyacı 
olduğunu dile getirdi.olduğunu dile getirdi.
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S
KD Türkiye, sürdürülebilir kalkın-

mada stratejik önem taşıyan ko-

nularda yaratıcı ve yapısal çözüm-

leri ortaya koymak amacıyla üye 

şirketlerin üst düzey yöneticilerini Yuvarlak 

Masa Buluşmalarında bir araya getiriyor. 

Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğunda 

öncelik arz eden konuları kapsayan buluş-

maların ilki, Yerinde Enerji Üretimi Oturumu 

olarak Sabancı Holding ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi. Oturumda tüm dünyayı et-

kileyen enerji ve iklim krizi kaynaklı zorluklar 

karşısında Türkiye’nin enerji güvenliğinde 

önündeki riskler ve fırsatlar ortaya kondu.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 

Ebru Dildar Edin, ilki gerçekleşen Yuvarlak 

Masa Buluşmalarının sonuçlarına ilişkin, 

dünyada yaşanan savaş ortamının enerji 

güvenliğini devletlerin öncelikli gündem 

maddesi haline getirdiğini belirtti. İklim 

krizi ile mücadelede 1.5 derece hedefinin 

dahi yetersiz kaldığı bu ortamda, sürdürü-

lebilir enerji politikalarının oluşturulmasının 

insanlığın geleceği için her zamankinden 

daha önemli olduğunun altını çizdi.

“NET-SIFIR EMİSYON İÇİN
YATIRIMLARA İHTİYAÇ VAR”

Tüm dünyada enerji politikalarının ye-

niden şekillenirken, Türkiye’de de sürdürü-

lebilir kalkınmaya eşlik edecek temiz enerji 

çözümlerine dayalı enerji politikalarının 

ivedilikle oluşturması gerektiğine dikkat 

çeken SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 

Ebru Dildar Edin, Türkiye’nin enerji güvenli-

ği için yeni bir stratejiye ve net-sıfır emisyon 

hedefi doğrultusunda yatırımlara ihtiyacı 

olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda, dü-

zenledikleri Yuvarlak Masa Buluşmaları-Ye-

rinde Enerji Üretimi Oturumunda ortaya 

konan çözüm yollarının, Türkiye’nin enerji 

politikalarında ve özel sektör faaliyetlerin-

de stratejik konumunu güçlendirmesine 

önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

“NET SIFIR EMİSYONU MERKEZE
ALAN POLİTİKALAR OLUŞTURMALI”

SKD Türkiye Düşük Karbon Ekonomisi-

ne Geçiş ve Verimlilik Odak Alanı Eş Başkanı 

Hakan Timur, Türkiye’nin enerji güvenliğine 

ilişkin, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması 

ve iklim kriziyle mücadelede, emisyonların 

düşürülmesinde yenilebilir enerji yatırımla-

rının önemine işaret etti. Bu anlamda son 

15 yılda çok kıymetli adımlar atıldığından 

söz eden Timur, dünyanın olağanüstü bir 

dönemden geçtiğini ifade etti. Ukrayna 

ve Rusya savaşı ile yaşanan, Türkiye’de sa-

nayide elektrik kesintileri olarak etkilerini 

hissedilen enerji krizi ile devletlerin enerji 

politikalarını yeniden gözden geçirdiğini 

söyleyen Timur, bu ortamda Türkiye’nin 

net sıfır emisyon hedefini merkeze alan 

yeni politikaları ve teşvik mekanizmaları 

oluşturmasının enerji güvenliği temini için 

kaçınılmaz olduğunun altını çizdi. Yerinde 

enerji üretiminin de hızla karşılığını bulacak 

yeni bir fırsat olarak karşımıza çıktığını dile 

getiren Timur, “SKD Türkiye olarak bu fırsat-

ları değerlendirmek amacıyla gerçekleştir-

diğimiz Yuvarlak Masa Buluşmaları-Yerinde 

Enerji Üretimi Oturumunun çıktıları, fırsat-

ların değerlendirilmesine katkı sağlayacak 

önemli bir yol gösterici” ifadelerini kullandı.

NELER ÖNERİLİYOR?
Türkiye’nin enerji krizinden kaynaklı 

zorlukların ve iklim değişikliği risklerinin 



117 FORUM

3 Elektrik piyasasının derinliğinin sağ-

lanması ve öngörülebilirliğin iyileşti-

rilmesi,

4 Bölgesel trendler ile uyumu sağlaya-

cak ve temiz enerji dönüşüm ivmesini 

güçlendirecek karbon fiyatlandırma 

mekanizmalarına işlerlik kazandırıl-

ması,

5 Enerji Performans Sözleşmeleri mode-

linin kullanımının yaygınlaştırılması ve 

iyi uygulama örneklerinin artırılması, 

6Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon he-

defleri ile uyumlu verimlilik yatırım-

larını öne çıkaracak teşviklerin ve iş 

modellerinin hayata geçirilmesi,

7 Yeşil finansman olanaklarının azami 

şekilde değerlendirilmesi ve risk yö-

netimi araçlarının geliştirilmesi, 

yönetilebilmesi adına daha verimli ve 

sürdürülebilir bir enerji ekonomisi için 

önümüzdeki risk ve fırsatları ortaya koyan 

oturumun çıktıları ise şöyle:  Yerinde enerji 

üretiminin, Türkiye’nin verimli, güvenli ve 

temiz enerji geleceğine sunacağı çok yön-

lü faydaların hayata geçirilebilmesi için;

1 Sanayi sektörleri ve ticari binalar baş-

ta olmak üzere, yerinde enerji üretim 

potansiyelinin belirlenerek somut 

hedefler ile desteklenmesi,

2  Bu hedeflerin ve ilişkili stratejik 

adımların, özellikle güneş enerjisine 

ve yüksek verimli birleşik ısı-güç sis-

temlerine dayalı büyüme fırsatlarına 

odaklı olarak, aynı zamanda enerji 

verimliliği potansiyelinden de aza-

mi yararlanılabilmesini sağlayacak 

çözümler ile entegre şekilde hayata 

geçirilmesi, 

8 Değişken arz ve talep dinamikleri içeri-

sinde şebekelerin esnekliğini sağlaya-

bilmek üzere, enerji depolama ve talep 

tarafı katılımı uygulamalarına yaygınlık 

kazandırılması ve şebeke yatırımlarının 

ve operasyonlarının dijitalleşme fırsat-

ları ile desteklenmesi,

9Öz tüketim potansiyelini performansa 

dönüştürebilecek şebeke ve enerji tü-

ketim mimarilerinin hayata geçirilmesi,

10Döngüsel ekonomi fırsatlarının ve 

sektörler arasında sinerjilerin değer-

lendirilmesi öneriliyor.

IEA’DAN ENERJİ KRİZİNE KARŞI
OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM ÇAĞRISI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da enerji 

sektöründe Rusya'nın petrol ve gaz ihraca-

tından kaynaklanan açığın telafi edilmesi 

için önemli adımlar atılması gerektiğini 

belirtti. IEA Başkanı Fatih Birol, “Enerji piya-

salarında şu anda olağan dışı bir durum var, 

bu durum da olağan dışı tedbirler almayı 

gerektiriyor” dedi. G7 zirvesi öncesi küresel 

enerji piyasasına ilişkin değerlendirmeler-

de bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 

Başkanı Fatih Birol, dünyayı etkisi altına alan 

enerji krizine karşı acil ve önemli tedbirler 

alınması gerektiğini söyledi. 

Gelecek 6 ayın dünya ekonomisi için 

son derece zorlu geçebileceğini ifade eden 

Birol, bu süreçte petrol ve doğal gaz fiyat-
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larının yüksek ve oynak kalabileceğini, bu 

durumun enflasyonda hızlı artışa ve küresel 

resesyona yol açabileceğini anlattı. Birol, 

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını 

kısması veya tamamen kesmesi ihtimaline 

karşı acil eylem planı oluşturulması gerek-

tiğini vurgulayarak, “Bu acil eylem planı, sa-

nayi ve konutlarda yapılacak kısıtlamaların 

hangi plan dahilinde olacağını ve bunun 

ekonomik hayata olumsuz etkilerinin nasıl 

en aza indirileceğini içermeli” diye konuştu.

“BAZI ÜLKE VE ŞİRKETLER 
FOSİL YATIRIMLARI ARTIRMA 
PLANI YAPIYOR, BU ÇOK VAHİM”

Tüm dünyada etkisini hissettiren kü-

resel enerji krizine karşı atılacak adımların 

iklim krizini daha da kötüleştirmemesi ge-

rektiğini belirten IEA Başkanı Fatih Birol, 

bazı ülke ve şirketlerin krizi fırsat bilip fosil 

yatırımları artırma planı yaptığını aktardı. Bu 

yatırımların iki riski olduğundan söz eden 

Birol, birinci riskin, bu fosil yakıt yatırımla-

rına bugün başlanılsa da ilk üretimin en 

erken 5-10 yıl sonra piyasaya geleceğini, o 

zaman içinde petrol veya kömüre yönelik 

talep artışı olacağını düşünmenin bu ülke 

ve şirketler için iyimser ve riskli bir varsayım 

olduğunu çünkü teknolojik gelişmelerin, 

ülkelerin aldığı ve alacağı kararlar fosil ya-

kıtlara olan talebi azaltacağını kaydetti. 

İkinci riskin de iklim riski olduğunu dile 

getiren Birol, bu projelerin hayata geçerse 

dünyanın 2050'de sıfır emisyon hedefine 

ulaşmasının hemen hemen imkansız hale 

geleceğini belirtti.

Bu krize cevap verirken başka bir krizi 

derinleştirmemek gerektiğini ifade eden 

Birol, birçok ülkenin şu anda enerji güvenli-

ğini sağlamak için kömürü bir çözüm olarak 

gördüğünü söyledi. IEA'nın son çalışmasına 

göre kömür yatırımlarının dünyada yüzde 

10 arttığını ifade eden Birol, “Herkes kömü-

re ilginin azalacağını bekler ve umarken, 

burada artış görüyoruz. Bunun da nedeni, 

enerji arz güvenliğine kömürün çözüm 

olacağı düşüncesi. Bence bunu iki şekilde 

düşünmek lazım. Şu anda acil olarak savaş 

hali diyebileceğimiz bir durumda mevcut 

kömür santrallerinin birkaç aylık süre için 

kullanılması mantıklı ve mazur görülebile-

cek bir hareket. Fakat uzun dönemli kömür 

yatırımları yapılması iş ve karlılığın yanı sıra 

iklim açısından riskli” değerlendirmesinde 

bulundu.

Sektörü rahatlatacak adımlar

Sektörü rahatlatmak için kısa vadede 

atılabilecek birkaç önemli adım oldu-

ğunu dile getiren IEA Başkanı Fatih 

Birol, petrol ve doğal gaz üreticileri-

nin ellerinde olup, piyasaya sürme-

dikleri petrol ve doğal gazı gecikme-

den piyasaya sürmeleri ve piyasanın 

stabil hale gelmesi için özellikle Orta 

Doğudaki büyük petrol üreticileri-

nin katkıda bulunmaları gerektiğini 

dile getirdi. İkinci adımın ise tüketim 

alanında planlanmış bazı tedbirler 

almak olduğunu ifade eden Birol, 

evlerdeki termostatı kış aylarında 1-2 

derece düşürmek veya arabaların her 

iki günde bir trafiğe çıkması gibi pra-

tik önlemler olabileceğine değindi.

Bir diğer adımın da kapanması plan-

lanan nükleer santrallerin kapanma-

sını ötelemek olabileceğini söyleyen 

Birol, bir yandan mevcut üreticilerin 

petrol ve gaz üretimini artırıp arza 

katkı yapması, diğer yandan da tale-

bi düşürmek için önlemler alınması 

gerektiğinin altını çizdi. Bu tedbirleri 

almadan Rusya gibi dünyanın en bü-

yük petrol ve doğal gaz ihracatçısı 

olan bir ülkenin ihracatındaki ciddi 

düşüşleri telafi etmenin mümkün 

olmadığını belirten Birol, enerji pi-

yasalarında olağan dışı bir durum 

olduğunu, bu durumun da olağan 

dışı tedbirler almayı gerektirdiğine 

dikkat çekti.
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EKLEMELİ İMALAT VE KAFES 
YAPILAR İLE TASARIM

Teknoloj�k gel�şmeler, farklı b�rçok alanla beraber 
�malat yöntemler�ne de öneml� yen�l�kler get�rm�şt�r. 
Bu yen�l�kler, özgün �ler� �malat teknoloj�ler�n�n ortaya 
çıkmasına �mkân sağlamıştır. Eklemel� �malat(Eİ) 
teknoloj�ler�, geleneksel üret�m yöntemler�n�n 
aks�ne, çeş�tl� formda malzemeler� üret�m yönü 
boyunca b�rb�r�ne ekleyerek n�ha� parçanın üret�ld�ğ� 
yöntemlerd�r. 

E
İ yöntemleri, dijital bir 3 bo-

yutlu tasarım dosyasından 

farklı formdaki malzemeleri 

birbirine ve üst üste ekleme 

stratejisine dayanarak fiziksel bir obje 

yaratma teknolojisidir. Bu teknoloji, 

bilgisayar destekli tasarım verilerinden 

karmaşık 3 boyutlu nesneler üretme 

sürecini önemli ölçüde kolaylaştırır. 

Bu teknolojiyi geleneksel aşındırmalı 

imalat yöntemlerinden ayıran en te-

mel özellik; üretim sürecinde blok bir 

malzemeden talaş kaldırmak yerine, 

çeşitli formlardaki malzemeleri kat-

man katman birbirlerine ekleyerek ve 

bütünleştirerek üretimin tamamlan-

masıdır. Malzemelerin katman katman 

yığılması stratejisi sayesinde, talaş kal-
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dırma tekniğine dayanan geleneksel üretim 

yöntemleriyle üretilmesi zor veya imkânsız 

olan karmaşık geometriye sahip parçaların 

üretilmesi Eİ yöntemleri ile mümkün olur. 

Eİ yöntemlerinin sağladığı bu avantajlar, 

özellikle havacılık, otomotiv ve biyomedikal 

endüstrilerinde prototipleşmenin ötesin-

de karmaşık geometriye sahip, daha hafif 

ve dayanımı yüksek yapıların üretilmesini 

mümkün kıldığından, bu yöntemlere ilgi 

her geçen gün artmaya devam ediyor. Nis-

peten olgunlaşma sürecinde olan eklemeli 

imalat yöntemleri, sağladığı özgün avan-

tajlar nedeniyle gerek akademik çalışmalar 

gerekse endüstriyel uygulamalarda çarpıcı 

bir gelişme elde etmiştir.

Eİ teknolojileri alanındaki gelişmeler 

Eİ alanında ilk gelişmeler, uygulama-

da büyük kolaylıklar sağlaması nedeniyle 

hızlı prototipleme alanında gerçekleşmiş-

tir. Bu alanda yapılan çalışmalar, 1950-60 

dönemlerinden beri süregeliyor olsa da 

farklı Eİ teknikleri için patent başvuruları ve 

ticarileşme adımları 1980’lerin başlarından 

itibaren gerçekleşmiştir. Şekil 1’de, yay-

gın kullanılan Eİ teknikleri gösterilmiştir. 

1987’de 3D Systems, havuz fotopolimeri-

zasyonu tekniklerinden olan stereolitogra-

fi (SL) tekniği olarak bilinen plastik işleme 

yöntemini ilk kez ticarileştirerek endüstri-

yel uygulamalarda çözümler sağlamıştır. 

Bu yöntemde, ışığa duyarlı polimerler, bir 

lazer yardımıyla katman katman katılaştı-

rılarak, özellikle mühendis ve tasarımcıla-

ra etkili prototip çözümleri sağlanmıştır. 

Polimer tabanlı Eİ teknolojileri, 1989’da 

Stratasys tarafından birleştirmeli yığma 

modellemesi (Fused Deposition Mode-

ling, FDM) yönteminin patentinin alınması 

ve ticarileşmesiyle birlikte yaygınlaşmıştır. 

Genel olarak malzeme ekstrüzyonu 

prensibine dayanan bu yöntemde, kalın 

ip (filament) halinde bulunan malzeme 

yüksek sıcaklıktaki bir nozülde eritilip is-

tenilen bölgeye sürülerek, katılaşıyor. Her 

katmanda bu sürecin gerçekleştirilmesi 

ile nihai parça üretimi gerçekleşiyor. Bir 

filamentin eritilmesi prensibine dayandığı 

için bu yöntem, ergiyik filament fabrikas-

yonu (EFF) (fused filament fabrication, 

FFF) ismiyle de biliniyor ve düşük maliye-

tinden dolayı günümüzde bireysel hobi 

amaçlı kullanımlarda da tercih ediliyor. 

Malzeme ekstrüzyonu yöntemi sıvı halde 

bulunan malzemenin basınç, piston veya 

vida ile nozülden geçirilerek, yazdırılması 

süreci olan “Doğrudan Mürekkep Yazdır-

ma” tekniği olarak da kullanılıyor. Bu teknik 

genelde biyomedikal alanda doku, organ 

ve hap basımı süreçlerinde tercih ediliyor. 

Bir diğer Eİ tekniği ise toz halinde se-

rilen malzemenin ile istenilen bölgelerde 

ergitilerek birleştirilmesi işlemine daya-

nan toz yataklı birleştirme yöntemidir. Bu 

yöntemlerden en yaygın kullanılanı, lazer 

ile ergitme işleminin yapıldığı, Seçmeli 

Lazer Sinterlemesi (Selective Laser Sin-

tering, SLS) yöntemidir. SLS yöntemi de 

yine 1980’lerin sonunda geliştirilmiştir. 

Başlangıçta polimer malzemeler için kul-

lanılan bu yöntem, 1994’te EOS firması 

tarafından metal tozları için de kullanıma 

başlanmıştır. Bu yüzden doğrudan metal 

tozu sinterlemesi (Direct Metal Laser Sin-

tering, DMLS) veya Seçmeli Lazer Ergitme 

(SLE) (Selective Laser Melting) isimleri ile 

de tanımlanır. Bu süreçlerin yanında mal-

zeme ve lazerin beraber yüzeye eklendiği 

“Doğrudan Enerji Biriktirme” yöntemi de 

genel olarak metal ile üretim için kullanılır. 

Bu yöntemde enerji ve malzeme dışarıdan 

püskürtüldüğü için, bir toz haznesine sa-

hip olan toz yataklı birleştirme yöntemine 

göre daha büyük boyutlardaki parçaların 

üretimine imkân tanır. Benzer bir üretim 

tekniği ise sıvı haldeki malzemenin püs-

kürtülmesi ve ultraviyole ışık ile katılaşması 

işlemine dayanan “Malzeme Püskürtme” 

işlemidir. Bu işlem ultraviyole ışık ile ka-

tılaşabilen polimerlerin üretiminde kulla-

Eİ yöntemleri, dijital 
bir 3 boyutlu tasarım 

dosyasından farklı formdaki 
malzemeleri birbirine ve 

üst üste ekleme stratejisine 
dayanarak fiziksel bir obje 
yaratma teknolojisidir. Bu 

teknoloji, bilgisayar destekli 
tasarım verilerinden 
karmaşık 3 boyutlu 

nesneler üretme sürecini 
önemli ölçüde kolaylaştırır.

Dr. Recep Muhammet
GÖRGÜLÜARSLAN
TOBB ETÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
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nılır. Farklı renk ve malzemelerin bir arada 

kullanımına imkân tanıması bu yöntemin 

avantajlarıdır. 

Eklemeli imalat prosesinin

temel işlem adımları nelerdir?

Üretim yöntemi fark etmeksizin ekle-

meli imalat prosesinin temel bazı işlem 

adımları mevcuttur. Masaüstü tipi 3 boyutlu 

yazıcılardan, büyük ölçekli endüstriyel Eİ ci-

hazlarına kadar tüm üretim süreci bilgisayar 

modeliyle başlayarak devam eden birkaç 

adıma dayanır. Eklemeli imalat prosesinin 

temel adımları Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2’de gösterilen adımlar aşağıda 

açıklanmıştır: 

1Bilgisayar destekli tasarım 

(BTM) modeli: Üretilecek parça ge-

ometrisini tamamıyla temsil edecek 

bilgisayar modelinin oluşturulması aşa-

masıdır. 

2Standart Triangle Language (STL) 

dosya formatına dönüştürme: Bilgi-

sayar destekli tasarım modelinin yüzeyi 

üçgen çözüm ağı elemanları kullanıla-

rak temsil edilmesidir.

3STL modelinin dilimlenmesi ve yaz-

dırma yolunun oluşturulması:   

STL formatına dönüştürülen parça mo-

deli, ardışık iki nokta arasında katman 

kalınlığı kadar mesafe kalacak şekilde 

yatay dilimlere ayrıştırılır. Bu veri ek-

lemeli imalat cihazına ait ekstrüzyon 

kafasının izleyeceği yığma yolunu belir-

ler. Bu adımda, üretim parametreleri de 

ayarlanır. Üretimde kullanılacak malze-

me, parçanın kullanılacağı uygulama ve 

eklemeli imalat yöntemine göre üretim 

parametrelerinin; katman kalınlığı, tara-

ma genişliği, tarama tipi, yatak sıcaklığı, 

ETÜ MAKALE

Şekil 2. Eklemeli imalat ile üretim için işlem adımları

Şekil 1. Eklemeli İmalat Teknikleri
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doluluk oranı vb. belirlenir. Dilimleme 

bilgileri ve üretim parametreleri G-kod 

dosya tipine aktarılır.

4Eklemeli İmalat ile üretim:

G-kod dosya tipi eklemeli imalat ci-

hazına tanıtılır ve cihaz bu dosyadaki 

bilgilere göre üretime başlar. Parça-

nın oluşturulması otomatik bir süreçtir 

ve büyük ölçüde denetim olmadan 

devam edebilir. Üretim malzemesinin 

kontrolü, yazılım ve üretim hatalarını 

önlemek amacıyla üretim süreci görün-

tüleme uygulamalarıyla izlenebilir.

5İkincil işlemler:   

Üretimin tamamlanmasının ardından 

nihai parça üretim tablası yüzeyinden 

alınması ve ikincil işlemler için hazır-

lanması aşamasıdır. İkincil işlemler, 

eklemeli imalat sürecinde kullanılan 

destek yapıları, üretim sürecinde oluşan 

kalıntı ve çapak gibi orijinal bilgisayar 

modeli geometrisi haricindeki malze-

melerin parça yüzeyinden arındırılması 

işlemleridir. Hedeflenen mekanik özel-

liklerin sağlanabilmesi için uygulanan; 

ısıl, kimyasal ve metalografik işlemlerin 

tamamıdır.

6Son ürün:     

Nihai bir model veya ürün oluşturmak 

için diğer mekanik veya elektronik 

bileşenlerle birlikte üretilen parçanın 

montajlanarak veya doğrudan çeşitli 

uygulamalarda kullanılmasıdır.

Karmaşık geometriye sahip yapıları

doğrudan üretmesiyle önem kazandı

Eklemeli imalat, özellikle, talaş kaldırma 

veya döküm gibi geleneksel üretime tek-

nikleri ile üretilemeyen, karmaşık geomet-

riye sahip yapıları doğrudan üretebilmesi 

avantajı sayesinde önem kazanmıştır. Bu 

karmaşık geometriye sahip yapılardan en 

önemli olanları, atomların malzeme içeri-

sindeki diziliminden ilham alınarak oluştu-

rulan ve içinde boşluklar olduğu için hafif 

olmasına rağmen yüksek dayanım sağlayan 

kafes yapılardır. Şekil 3’te farklı türleri göste-

rilen kafes yapılar, birbirine bağlı karmaşık 

çubuk, plaka veya matematiksel yüzey ağı 

içeren milimetre veya daha küçük seviyeler-

de içyapılara sahip hücresel yapılar olarak 

bilinir. Eklemeli imalat yöntemlerindeki 

gelişmelerle birlikte üretimleri mümkün 

kılınan bu yapılar, ağırlık kısıtının önem arz 

ettiği uygulamalarda yaygın olarak tercih 

edilir. Kafes yapılar sayesinde, performans 

kaybı olmadan mevcut bir tasarımın ağırlığı 

yüzde 50 ve daha fazla azaltılarak, daha az 

malzeme kullanılarak, üretim maliyetlerini 

azalttığından eklemeli imalatı ekonomik 

hale getirebiliyor. 

Biyomedikal alanda Şekil 4(a)’daki 

gibi kaburga ve omurga implantları, Şekil 

4(b)’deki gibi omur kafesi implantlarında 

hafif tasarımlar elde edilebiliyor. Havacılık 

endüstrisinde hafiflik oldukça önemli ol-

duğundan hava ve uzay araçlarının parça-

larının hafifleştirilmesinde kullanılabiliyor. 

Örneğin, Şekil 4(c)’de gösterilen Aerojet 

Rocketdyne firmasının uzay aracı parçası, 

Şekil 3. Karmaşık geometriye sahip kafes yapılar (a) Çubuk elemanlardan oluşan kafes yapı, (b) Yüzey elemanlardan oluşan kafes yapı 

(c) Bal peteği kafes yapı (d) Rasgele dağılımlı kafes yapı

Şekil 4. Kafes yapıların uygulama alanlarına örnekler (a) Kaburga implant (b) omur kafesi implant (c) yüksek dayanım/hafiflik için tasarlanan 

bir uzay aracı parçası (d) yüksek ısı transferi için bir elektrikli araç soğuk plaka tasarımı

Malzemelerin katman 
katman yığılması stratejisi 
sayesinde, talaş kaldırma 

tekniğine dayanan 
geleneksel üretim 

yöntemleriyle üretilmesi 
zor veya imkânsız olan 

karmaşık geometriye sahip 
parçaların üretilmesi, Eİ 
yöntemleri ile mümkün 

olur.
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kafes yapıların kullanımı ve eklemeli imalat 

ile üretimi sayesinde yüzde 67 oranında 

hafileştirilmiş ve üretim maliyeti de yüzde 

66 oranında azaltılmıştır. Yüksek dayanım 

yanında, yüksek ısı ve akış transferi uygula-

malarında da kafe yapılı tasarımlar ön plana 

çıkmıştır. Örneğin, Şekil 4(d)’deki Puntozero 

firmasının elektrikli araç için tasarladığı so-

ğuk plaka mevcut tasarımlara göre yüzde 

25 daha hafif olup, yüzde 300 daha iyi ısı 

transferi gerçekleştirebiliyor. 

Karakterize edilen belirsizlikler, 

yapay sinir ağları kullanılarak, 

bir yapay zeka modeli kuruluyor

Latis yapıların sağladığı avantajlara rağ-

men, eklemeli imalat yöntemleri kullanılarak, 

bu yapıların tasarım ve üretimi sırasında 

oluşan ve aşılması gereken bazı zorluklar 

bulunuyor. Birçok araştırma grubu bu zorluk-

lar üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu 

zorlukların başında eklemeli imalat ile üretim 

sırasında oluşan kusurların ve belirsizliklerin, 

geometri ve malzeme özelliklerinde deği-

şimlere neden olması geliyor. Mikro ve mi-

limetre seviyelerinde oluşan bu değişimler, 

makro seviyede tüm kafes yapının mekanik 

özelliklerini ve performansının güvenirliğini 

olumsuz yönde etkiliyor. Bu yüzden, kafes 

yapıları oluşturan elemanların üretim süre-

cinde yüzey ve kesit alanlarında oluşan de-

ğişimlerin tasarım ve analiz süreçlerine dâhil 

edilmesi gerekiyor.  TOBB ETÜ’de bulunan 

alt yapı sayesinde, Şekil 5’te gösterildiği gibi 

eklemeli imalat ile üretilen kafes yapılardaki 

çubuk elemanların belirsizliklerin karakte-

rizasyonu ile bilgisayar modellemeleri ve 

analizlerine dâhil edilmesi mümkün oluyor. 

Karakterize edilen belirsizliklerin bilgisayar 

modellemelerine dâhil edilmesi için yapay 

sinir ağları kullanılarak, bir yapay zeka modeli 

kuruluyor. 

Şekil 5(b)’de gösterilen örnekte, yapay 

sinir ağı modeline girdi olarak karakterize 

edilen çubuk çap ve açılarındaki belirsizlik-

ler veriliyor ve çıktı olarak modelle kullanı-

labilecek çaplar tahmin ediliyor. Yapay sinir 

ağı ile tahmin edilen çaplar, kafes yapıların 

topoloji optimizasyonu ile tasarımı sürecin-

de kullanılıyor. Şekil 6(a)’da belirsizliklerin 

düşünülmediği durumda Şekil 6(b)’de be-

lirsizliklerin dâhil edildiği durumda kafes 

yapı ile topoloji optimizasyonu sürecinde 

elde edilen bir tasarım gösterilmiştir. Şe-

kil 6(b)’de kırmızı ile gösterilen kısımlarda 

belirsizliklerin farklılıklar oluşturduğu göz-

lemlenmiştir. Şekil 6(c)’de ise bu tasarımın 

eklemeli imalat ile üretilmiş bir numunenin 

TOBB ETÜ laboratuvarlarında gerçekleştiri-

len testinden bir resim gösterilmiştir. 

ETÜ MAKALE

Şekil 5. Eklemeli imalat ile üretilen kafes yapılardaki çubuk elemanlar üzerindeki belirsizliklerin karakterizasyonu ve yapay sinir ağları ile

modellenmesi.

Şekil 6. Kafes yapılarla topoloji optimizasyonu kullanılarak tasarım (a) Belirsizlikler dahil edilmeden optimizasyon sonucu (b) Belirsizlikler 

dahil edildiğinde optimizasyon sonucu (c) Eklemeli imalat ile üretilen tasarımın testi.
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H
avva Nur Çelik, TOBB ETÜ’nün 

Ortak Eğitim Modeli ve ora-

da okuyan arkadaşının olum-

lu fikirleri sebebiyle dikkatini 

çektiğini, bu sebeple TOBB ETÜ’yü tercih 

ettiğini anlattı. 2018 yılında Psikoloji Bö-

lümünden mezun olduktan sonra, 2019 

yılında İngiltere’de master programına 

başladığından söz eden Çelik, 2020 yılın-

da Türkiye’ye dönmüş. Kariyerine önce-

likle yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak 

başladığından, sonrasında üniversiteden 

arkadaşı Sevinç Ayşe Kaya ile üniversite sı-

ralarında kurdukları hayalleri, Çukurambar 

Psikoloji ile nasıl gerçeğe dönüştürdük-

lerinden bahsediyor. Çukurambar Psiko-

loji’nin kurucu ortağı olan Çelik, şu anda 

kariyerini Uzman Psikolog olarak sürdü-

rüyor. Okul hayatını, yurtdışında edindiği 

tecrübeleri, kariyerini ve başarılarını gelin 

bir de Havva Nur Çelik’in kendisinden 

dinleyelim:

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 

Öncelikle TOBB ETÜ’den mezun ol-

duktan sonra bu şekilde iletişimde kal-

mak, TOBB ETÜ ailesinin her zaman bir 

parçası gibi hissettiriyor ve bu benim 

için mutluluk verici. 27 yaşındayım. Aslen 

Rizeliyim, eğitim hayatıma da ne tesa-

düftür ki Rize TOBB İlköğretim Okulu’n-

da başladım ve en son liseyi de Rize’de 

okuduktan sonra Ankara’ya gelerek, yeni 

açılan TOBB ETÜ Psikoloji Bölümünün ilk 

öğrencilerinden biri oldum. 2018 yılında 

Psikoloji Bölümünden mezun olduktan 

sonra, 2019 yılında İngiltere’de Anglia 

Ruskin University’de  ‘Klinik Çocuk Psiko-

loji’ master programına başladım. Mas-

ter eğitimimi tamamladıktan sonra 2020 

yılında Türkiye’ye döndüm. Döndükten 

sonra Marmara Üniversitesi Spor Bilim-

leri Fakültesi’nde yarı zamanlı Öğretim 

Görevlisi olarak Çocuk Psikolojisi dersi 

verdim. Şu anda ise Ankara’da başka bir 

psikolog arkadaşımla birlikte açtığımız 

Çukurambar Psikoloji’de Uzman Psikolog 

olarak çalışıyorum.

TOBB ETÜ’yü tercih etmenizdeki en 

önemli etken ne oldu? TOBB ETÜ yıl-

larınızla ilgili bizimle neler paylaşmak 

istersiniz?

Öncelikle TOBB ETÜ, Ankara’da üniver-

site okumaya karar verdikten sonra Ortak 

“OEM, kariyerime 
yön vermemde 
belirleyici oldu”

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği’nin Ağustos ayı röportajlar 

köşesi konuğu, Psikoloji Bölümü 2018 mezunlarından Havva 

Nur Çelik. Ortak Eğitim Modeli’nin kariyerine yön verme 

noktasında belirleyici olduğunun altını çizen Çelik, “Yaptığım 

stajlar, edindiğim deneyimlerle birlikte psikologları farklı 

yerlerde, farklı görev ve sorumluluklarda görmek, bana ne 

istediğim konusunda çok fazla fikir verdi” dedi.
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Eğitim Modeli ile dikkatimi çekmişti. Tabi 

bunun yanında tercih dönemindeyken 

TOBB ETÜ’de hâlihazırda okuyan bir ar-

kadaşımla konuşma fırsatı bulmuştum. 

Onun üniversite ile ilgili iyi geri dönüş-

leri kararımı vermemde belirleyici oldu. 

TOBB ETÜ’de dönemler biraz çetin geçer. 

Malum üç dönem olması sebebiyle öğ-

rencilerini biraz zorlar ve yoğun bir tem-

poya alıştırır. Bazen bu temponun içinde 

yorulup, şikâyet ettiğim zamanları hatır-

lıyorum. Ancak diğer taraftan da geriye 

dönüp baktığımda dolu dolu geçmiş bir 

üniversite hayatı ve artık yoğun tempoları 

daha kolay göğüsleyebilen bir tarafım 

olduğunu görüyorum. 

Psikoloji Bölümünü tercih etmenizin 

bir hikâyesi var mı?

Bölüme ilgim lise birinci sınıfta başla-

mıştı. Lisede psikoloji dersi alıyorduk ve 

derste konuştuğumuz konular hem çok 

ilgimi çekiyordu, hem de psikoloji ile ilgili 

konularda okuma isteği uyandırıyordu. 

Daha sonra çalışma alanları hakkında bilgi 

aldıkça hem kendi içimde bazı soruların 

cevabını bulacağım bir bölüm hem de 

insanlara faydalı olabileceğim bir meslek 

olması nedeniyle Psikoloji Bölümünü yaz-

dım. İyi ki yazmışım.

TOBB ETÜ’nün Ortak Eğitim Modeli’ni 

nasıl değerlendiriyorsunuz? Kariye-

rinizde ve stajlarınızda elde ettiğiniz 

tecrübelerden yararlanıyor musunuz? 

Ortak Eğitim, öncelikle kariyerime yön 

verme noktasında belirleyici oldu. Şöyle 

ki, ilk stajımı Hollanda’da bir kreşte yaptım 

ve burada çocuklarla birlikte çalışma fırsa-

tı buldum. Bir sonraki stajımı ise Bakırköy 

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 

yataklı psikoz servisinde yetişkinlerle ça-

lışarak yaptım. Bu stajlarla birlikte hem 

yetişkin hem çocuklarla çalışma fırsatı 

buldum. Bu deneyimlerle birlikte psiko-

logları farklı yerlerde, farklı görev ve so-

rumluluklarda görmek bana ne istediğim 

konusunda çok fazla fikir verdi.

İngiltere’de nasıl bir eğitim hayatınız 

oldu ve eğitim için yurtdışına gitmek 

isteyen TOBB ETÜ öğrencilerine nasıl 

tavsiyelerde bulunursunuz?

İngiltere’ye gittiğimde Türkiye’den 

biraz daha farklı bir eğitim sistemi ile 

karşılaştım. Bilgiyi altın tepside önünüze 

sunmayan, öğrenmek için öğrencinin 

bilgiyi kendisinin arayıp bulmasını isteyen 

bir eğitim sistemi var. Bu durum başlarda 

beni zorlasa da, hemen hemen her üni-

versitede yurt dışından gelen öğrencilere 

alışma sürecinde destek sağlayan meka-

nizmalar vardı. O yüzden de bir süre son-

ra alıştım. Hatta bu şekilde öğrenmenin 

daha keyifli olduğunu fark ettim. İngiltere, 

ayrıca yurt dışından gelen öğrencilere 

çalışma izni de veriyor. Ben de okurken 

bir yandan çalıştım. Bu da hem gezmek 

için bana güzel bir kaynak sağladı hem 

de İngilizcemi geliştirmemde çok fayda 

sağladı. Ayrıca aldığım akademik eğitimin 

yanı sıra çok kültürlü bir yerde okumak da 

çok keyifli ve öğreticiydi. 

Yurt dışında okumak isteyen öğren-

cilere, yurtdışında eğitim almak için hem 

Türkiye’den verilen bursları, hem de oku-

mak istedikleri ülkelerin yabancı öğrenci-

lere verdiği bursları araştırmalarını tavsiye 

ederim. Bunun yanında Türkiye’de yurt 

dışındaki üniversitelerle bağlantılı olan 

pek çok ajans var. Bu ajanslar üniversite-

lerle öğrenciler arasında ücretsiz aracılık 

yapıyor. Bu ajanslarla konuşup, üniver-

sitelere başvururken yardım alabilirler. 

İyi bir üniversiteye gitmek önemli ancak 

tercih yaparken üniversitenin bulunduğu 

şehir, başvuracakları programın içeriği ve 

eğitim sistemi de göz önünde bulundu-

rulmalı. 

Çukurambar Psikoloji’nin kurucu or-

tağı olarak, kuruluş aşamasından 

itibaren gelinen süreç ile ilgili neler 

paylaşmak istersiniz? 

Bir diğer kurucusu olan Sevinç Ayşe 

Kaya ile TOBB ETÜ sayesinde tanıştık. İki-

miz de aynı bölümde, aynı dönemlerde 

okuduk. Üniversite sıralarındayken de 

birlikte mezuniyet sonrası için pek çok ha-

yal kurardık. Bazen birlikte yurt içi ve yurt 

dışında beraber yaptığımız stajlar, bazen 

de başka bölümlerden aldığımız Ulusla-

rarası Girişimcilik ve İşletme dersleri, bu 

hayalleri kurmamıza katkı sağladı. Master 

eğitiminden sonra ikimiz de bir süre baş-

ka yerlerde çalıştık. Bu süre zarfında birlik-

te çalışma fikrini hep konuşuyorduk ancak 

bu fikri eyleme dökmek biraz zaman aldı. 

Alanda çalışan, meslekten pek çok 

insanla görüştük. Bizi demoralize eden 

yorumlar ve tavsiyeler duyduğumuz za-

manlarda umutsuzluğa düşüp, bu fikri 

askıya almayı düşündüğümüz anlar oldu. 

Ancak daha sonra yol gösteren, destek-

leyen insanları dinlemeyi tercih ettik ve 

ofisimizi açtık. Birlikte vakit geçirmekten 

keyif alan iki arkadaş olarak başladığımız 

yolda, şimdi birlikte çalışmaktan da keyif 

alan iki meslektaş olarak ve yeni hayaller 

kurarak ilerliyoruz. Bu süreçte yine TOBB 

ETÜ Psikoloji Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Nart 

Bedin Atalay hocamızın destekleri bizim 

için çok önemliydi. Kendisine buradan 

tekrar teşekkür ediyorum.

TOBB ETÜ Mezunlar Derneği hakkın-

daki düşünceleriniz, beklentileriniz 

nelerdir? 

Mezun olduktan sonra sık sık dernek 

ve üniversite ile irtibat halinde kaldık. Bu 

da beni TOBB ETÜ’ye daha çok ait his-

settirdi. Bu, kıymetli bir şey. Üniversite 

yılları benim için güzeldi ve her iletişime 

geçtiğimde hem o yılları anımsıyorum, 

hem de o yıllardan hiç kopmamış gibi 

hissediyorum. TOBB ETÜ Mezunlar Der-

neği’ne, mezunlarına gösterdiği ilgiden 

dolayı kendi adıma teşekkür ederim.
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5% growth, 867 B USD GPD, 
25% inflation rate and 265 B USD 
export is expected in 2023
Thanks to the new 
mid-term programme, 
high-added-value 
production and 
export-oriented 
growth and 
employment are 
expected tor ise; 
as well as to curb 
inflation and the 
real value loss in TL, 
foreign trade to be 
stabilised and the 
current deficit to be 
recovered.

SELECT NEWS

TOBB President M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

T
he government’s mid-term 

[economic] plan that covers 

2023-2025 period has been 

listed in the official gazette. The 

growth forecast in it is noted as 

5% and inflation forecast 65%. 

The growth rate is forecast as 5% 

in 2023 and 5.5 in 2024/2025. The 

inflation rate is expected as 65% 

this year, 25% in 2023, 14% in 2024 

and 10% in 2025. Unemployment is 

rated as 10.8% for the end of year, 

10.4% next year, 9.9% in 2024 and 

9.6% in 2025.
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Energy import expected to 

reach 104 B USD

In the programme, end-of-year 

rate of export is expected to reach 

the region of 255 B USD, in 2023 265 

B USD, in 2024 285 B USD and 305 B 

USD at the end of the programme 

in 2025. On the other hand, import 

rate is expected as 360 B USD at 

the end of 2022, 345 B USD in 2023, 

363 B USD in 2024 and 384 B USD in 

2025. Net energy import in the first 

7 months has reached the region 

of 47 B USD and by the end of the 

year is expected to reach a total 104 

B USD. While the current operations 

balance in 2022 is expected to read 

a 47 B USD discrepancy, in 2023, as 

it is expected that barrel of crude 

oil shall decline from 102 USD to 88 

USD, the energy bill is also expected 

to decline from 104 B USD to 85 B 

USD; and the tourism income to 

rise from 34 B USD to 45 B USD; the 

current balance shall only read a 

deficit of  22 B USD.

Shall the inflation goal be 

reached?

The average currency forecast 

[for USD] is expected as 16.6 TL. 

The average currency rate for the 

first 8 months was at the region of 

15.6 TL. Therefore, in order to reach 

that goal, the currency rate average 

for the remaining 4 months must 

be in the region of 18.7 TL, which 

simply shows the rate shall only rise 

3% against the current state. The 

central government budget has 

generated a 30 B TL surplus in the 

first 7 months, and the programme 

shows the budget deficit forecast 

as 461 B TL. Based on that, the 

budget is understood to read a 491 

B TL in the remaining 5 months.

While growth and budget deficit 

is expected to default, considerable 

decline in inflation is expected. In 

the general public balance table, 

the deficit is expected to decline 

from 862 B TL to 748 B TL and 

deficit in state-owned enterprise 

is expected to decline from 430 B 

TL to 97 B TL. If this considerable 

decline is reached through the 

rincrease in state-owned enterprise 

prices,  this shall  endanger the 

inf lat ion rate  expectat ions.  A 

considerable decline is needed in 

the next 4 months in consumer 

inflation, which is at 80% to TUIK 

in September, to reach for it the 

end-of-year 65%. It is understood 

that this shall be reached through 

impact of base effect as well as 

stability in currency rate reached 

through considerable amount of 

currency to enter in to the market 

and the public assets prices to 

be kept at minimum in the same 

period.

It shall not be just wishful 

thinking

What is expected from such 

programmes is that it should clearly 

set goals reflecting the real situation 

and explain how these goals shall 

be achieved. For instance, how the 

price stability shall be reached is a 

big question mark. Where answers 

to these questions are unclear and 

clear steps towards these goals are 

missing, this shall just risk being 

wishful thinking far from lighting 

the path for  the actors of  the 

programme.

In the mid-term programme, 

application of certain policies and 

measures in the f ight against 

taxation, unregistered economy 

as well as incentives and support 

schemes are forecast. Based on 

that,  income policies shall  be 

determined in line with fiscal and 

monetary policies tightenend 

with price stability and income 

distribution. In industries sector, 

a framework that shall encourage 

d i r e c t  f o r e i g n  i n v e s t e m e n t 

t h ro u g h  t e c h - fo c u s e d  f i xe d 

capital investments and that of 

digital transformation-oriented 

and quickened common impact-

i n f u s i n g  i n c e n t i v e s  i n  t e c h 

transformation in the industry is 

needed.

Po l ic ies  that  sha l l  rap id ly 

take advantage of  the much 

needed transformation in sectors 

necessitating low-cost emission 

reduction that shall be in line 

with EU’s Border Carbon Emission 

Adjustment  Sys tem sha l l  be 

realised. Vocational education 

programmes shall be updated 

in l ine with digital  and green 

transformation guidelines in order 

to raise quality work force through 

regional and sectoral educational 

needs assessment.

In summary, by the mid-term 

programme, it is expected to gain 

economical output that enhances 

g r o w t h  a n d  e m p l o y m e n t , 

pr ior it is ing high-added-value 

produc t ion and focus ing on 

a sustainable expor t-focused 

growth that shall read a 5.3% figure, 

increase in employment rate by 

a 2.7 M people, unemployment 

rate to decline to 9.6% and ratio of 

current operations deficit to GDP 

to decline to only 1%.
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SELECT NEWS

T
he problems Covid-19 pandemic, 

s u p p l y  c h a i n  c r i s i s  a n d 

disintegrated markets caused 

are deepening with soaring oil, food 

and fertiliser prices and developed 

countries tightening monetary policies 

against inflation, which in return in 

rising markets causes high interest rates 

and mounting pressure on GDP across 

debt axis. In other words, developing 

countries are further pushed into a debt 

spiral. Is it possible to get out of this with 

min. damage?

Remembering the new pathogens

First and foremost, the developing 

and rising countries must consider the 

new pathogens that trigger today’s 

inseparable and overlapping global 

crises, which are soaring food and 

energy prices, cyber wars and climate 

change are the obstacles developing 

countries must all tackle. As the global 

capital shifts, it is ever more diffcult to do 

it now. While the developed economies 

do “all it takes” to combat these issues, 

rest of the world does just “all they can” 

as their power is increasingly lowered. 

According to JP Morgan, the net exits 

from fixed income funds of developing 

markets near 50 B USD, just comparable 

for these markets to net input in 2021. 

However, with capital exits currencies 

dramatically lose value and inflationist 

pressures mount, which in return triggers 

most central banks to raise interest rates 

and weaken their growth forecasts. This 

approach takes a negative outlook in 

developing countries that are still trying 

to recover from the effects of pandemic.

Poverty Deepens

According to FGV Social, compared 

to pre-Covid-19 period in 2019, 97 M 

more pople live under 2 USD a day today. 

Global poverty rate rose to 9.1% from 

7.8. 163 M people live under 5.5 USD a 

day. Further, the pandemic pushed 10 

M more people to poverty line. Extreme 

poverty rose by a third to 14% in 2021. 

Globally, it is estimated that 3 to 4 year 

progress against ending extreme poverty 

is completely wiped out. Unfortunately, 

this is further getting worse. The most 

recent estimates by UN Development 

Programme show that soaring food 

and energy prices may push 71 M more 

people into poverty and that this shall be 

felt worse in the Caspian Basin, Balkans 

and Sub-Saharra.

Best to Avoid Traditional Debt Crisis

On the other hand, the recent 

develoments show why populism is 

on the rise in Latin America as proven 

by the elections. Leaders that promise 

better life standards against tightening 

monetary policies must think and foster 

ideas with their feet on the ground since 

if these leaders continue to ignore that 

the global markets are different than 

before and much more tight and that 

investors are looking for much more 

secure ways of investment, they shall be 

leading it all on to new debt crises. This 

way, new age global crises might overlap 

at some point with old ones. Unsure 

whether, the policies generated in the 

borrowing countries by the leaders that 

sustainable fiscal policies on country 

level are adopted and the recent 600 

B USD special withdrawal right are 

transformed rapidly on a pluralist level 

(by IMF reserves assests) shall help 

poorer and developing countries survive 

this way the crises in question.

In fact, it is time developed countries 

put an end to the politics war for the 

benefit of the rest of the world which 

shall help all to remember the problems 

experiencd in the rest of the world.

Is it economic stagnation or crisis that 
lurks round the corner?

The shocks such as Covid-19, Ukrainian- Russian war and the ensuing sanctions 
against Russia that affected the developed countries badly hit the developing 
and poorer countries far worse. In the midst of worsening food insecurity, soaring 
energy prices and empty financial reseves, social integration is melting away as 
well as a deepening political turmoil in many countries. What really has in store 
in the future for global economy in particular developing countries in the wake 
of energy import, double-digit inflation and devalued currencies? Are we talking 
about a deepening recession or a global economic crisis of a large scale?

Problems in Global Economy Deepens
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