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Prof. Dr. Adem Şahin
► TSE Başkanı

Değerli Okuyucular,
Dergimizin bu sayısında dijital dönüşümün sacayaklarından biri olan büyük veriye yer verdik. 
Büyük veriyi analitik bir bağlamda finans, enerji, otomotiv sektörlerinden ve son yıllarda ülke-
mizde önemli bir konu haline gelen mülteci sorununu ele alan yazılarla irdelemeye çalıştık.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) sözlüğünde büyük veri; “toplanıp işlenecek verilerin çok 
büyük hacimleri, biçim ve içerik bakımından fazlasıyla farklılık ve değişkenlik içermeleri, bü-
yük bir hızla birikmeleri ve geçerlilik düzeylerinin de değişkenliği nedeniyle geleneksel veri 
işleme yazılım ve yöntemlerinin yetersiz kaldığı, ancak bir yandan içerik zenginliği nedeniy-
le, diğer yandan da hızla gelişen teknolojik altyapılar sayesinde 21. yüzyılda önemi gittikçe 
artan kitlesel ve sürekli bilgi toplama, işleme ve karar desteği sağlama yaklaşımlarına toplu 
halde verilen ad” olarak tanımlanmaktadır.
Ülkemizde dijital dönüşümün gittikçe artan bir gündem olması hasebiyle birçok üniversitede 
‘Büyük Veri Analitiği’ ile ilgili yüksek lisans eğitimleri verilmekte; teknolojik dönüşüme uyum 
sağlamaya çalışan birçok kurum ve kuruluşta da bu konuyla ilgili istihdam sağlanmaktadır.
Gerçekliğin imgeler yoluyla hayata tezahür ettiği, Fransız düşünür Jean Baudrillard’ın deyişiy-
le bu ‘hipergerçeklik çağında’, gündelik hayatımız ve geçmişimize dair kırıntılar dijitalleşmek-
te ve bu durum adeta devasa bir dijital deponun gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bilişim 
literatüründe ‘Büyük Veri’ olarak adlandırılan bu dijital depolar, artık devletler başta olmak 
üzere tüm kurum ve kuruluşlar için hayati bir öneme kavuşmuştur. IBM şirketinin yaptığı pro-
jeksiyonlara göre 2020 yılında dünya çapında kullanımda olacak mobil cihaz sayısı 10 milyar 
olacak; yine IBM’in aktardığına göre dünyada her gün 294 milyar e-posta atılmaktadır. Haya-
tımızın ne kadar dijital ortama yayıldığına dair ülkemizden somut bir örnek verecek olursak, 
2018 yılında e-ticarette yüzde 42’lik bir artış sağlandı ve online alışverişe 59,9 milyar TL har-
candı. Bu gelişmeler uyum, altyapı, güvenlik, sürdürülebilirlik, verimlilik vs. gibi unsurları da 
yanında taşımalı, başta devletler olmak üzere geride kalmak istemeyen kurum ve kuruluşlar 
gerekli adımları hızlı ve sağlam bir şekilde atmalıdır.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) olarak, Türkiye’de Büyük Veri Analitiği Eğitimleri ve Çalıştay-
larını veren ilk kamu kurumu olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurum ve kuruluşla-
rın üretim/hizmet modellerinden yönetim kültürüne, müşteri ilişkilerinden tedarik zincirine 
kadar tüm uygulamalarını dijitalleşme sürecine uygun şekilde gözden geçirmelerini ve buna 
adapte etmelerini sağlayacak donanım ve bilgiyi kazanmalarını, buna göre bir sistem kur-
malarını sağlayan bu eğitim faaliyetimizle ülkemizdeki dijital dönüşüm sürecinin sağlıklı ve 
verimli bir şekilde katkı sunacağımızı düşünüyorum.
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■ haberler

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 58. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, burada yaptığı konuşmada Bakanlık 
olarak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin artırılması, 
girişimciliğin desteklenmesi, üniversite-sanayi iş birliği-
nin yaygınlaştırılmasıyla markalaşmayı gündemlerinin 
en üst sıralarına taşıdıklarını, bu gündem maddelerin-
de başarının yakalanması ve hedeflerin ulaşılmasında 
TSE’ye önemli görevler düştüğünü söyledi. Enstitünün 
kamu ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm sertifikas-
yon, muayene-gözetim ve test hizmetlerini eksiksiz 
sağlayacak altyapıya her geçen gün daha da yaklaştığı-

na işaret eden Varank, “Bunun da ötesinde, uluslararası 
ve bölgesel yönetim organlarında daha aktif görevler 
almak, etkinliğimizi daha da artırmak durumundayız” 
diye konuştu.

Bakan Varank, Türkiye’nin standardizasyon ve uygunluk 
değerlendirme alanlarında sahip olduğu tecrübenin 
başta İslam ülkeleri olmak üzere bölge ülkelerine ön-
cülük etmesini sağladığını vurgulayarak, amaçlarının 
TSE’yi sunduğu hizmetlerde ulusal ve uluslararası alan-
da tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş haline 
getirmek olduğunu bildirdi.

TSE 58. Olağan Genel Kurulu
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank: 
"Hedefimiz TSE'yi sunduğu 
hizmetlerde ulusal ve 
uluslararası alanda tercih 
edilen, yönlendirici ve lider bir 
kuruluş haline getirmektir."
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TSE’nin Türkiye’nin kalkınmasında oynadığı birden çok kritik rol olduğunu 
anlatan Varank, bunların en başında standardizasyon faaliyetlerinin bulun-
duğunu dile getirdi. Varank, standartlar ve teknik düzenlemelerin dünya 
ticaretine etkisinin yüzde 80’lerde olduğuna dikkati çekerek, “uluslararası 
standartlara uygun mal ve hizmet üretimi olmadan yeni dünya düzeninde 
rekabet etmenin imkânı yok” ifadelerini kullandı.

Her yıl 100 binin üzerinde gözetim-muayene işlemi

Varank, standardizasyonun yanı sıra önem gösterilmesi gereken bir başka 
faaliyet alanının da uygunluk değerlendirme hizmetleri olduğunu belirte-
rek, şöyle devam etti: “TSE’nin uygunluk değerlendirme hizmetleri alanın-
da 1 senede verdiği hizmetlerin sadece sayısal verileri bile, bu hizmetlerin 
sanayimiz açısından taşıdığı önemi gözler önüne sermektedir. Enstitümüz 
her yıl yaklaşık 20 bin ürün belgesi, 4 bin yönetim sistemi belgesi ve 30 bin 
hizmet yeterlilik belgesinin denetimlerini yapıyor. Eğitim programlarıyla da 
yaklaşık 30 bin kişinin teknik yeterliliğini belgeliyor. Bunlarla beraber, 100 
binin üzerinde gözetim-muayene işlemi yapıyor, 85 bini aşkın deney-kalib-
rasyon raporu, 300 binden fazla ulaşım-lojistik belgesi üretiyor.”

TSE’nin Akkuyu’daki rolü gurur verici

Enstitünün uygunluk değerlendirme hizmetlerinde 1 Eylül 2018 itibarıyla 
başlayan ve bu yılın sonuna kadar sürecek reel ekonomiye yönelik destek 
paketini de hatırlatan Varank, “Bakanlığımızın başlattığı yerli ve milli üretimi 
destekleme politikasının bir uzantısı olan bu paketle 74 milyon liraya ulaşan 
bir indirimi göreve gelir gelmez uygulamaya koyduk” değerlendirmesinde 
bulundu.

Varank, Türkiye’nin ihtiyaçlarının karşılanmasında hazır alım anlayışı yerine 
Ar-Ge’den başlayarak teknolojinin geliştirileceği bir modelin oluşturulması 
gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Artık Türkiye’de tüketim değil, üretim odaklı bu anlayışı hâkim kılmamız bir 
tercih değil, zorunluluktur. Bunun en güzel örneğini ülkemizin ilk nükleer 
santralinin yapımında tecrübe ediyoruz. Bu noktada TSE’nin Akkuyu Nük-
leer Santrali’ndeki rolü ve işlevi bizler için gurur verici. Enstitümüz, inşa ve 
işletme aşamalarında gözetim, muayene, test, belgelendirme ve lisanslama 
konularında destek ve hizmet vermek üzere, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK) ile protokol imzalamış ve faaliyetlere başlamış durumda. İnanıyorum 
ki TSE, Ankara Sanayi Odası ile birlikte kuracağı Nükleer Enerji ve İleri Tekno-
loji Eğitim Merkezi ile bu konudaki gerekli insan kaynağının yetiştirilmesine 
de önemli katkılar sağlayacak.”

Enstitümüz her 
yıl yaklaşık 20 

bin ürün belgesi, 
4 bin yönetim 

sistemi belgesi 
ve 30 bin hizmet 

yeterlilik belgesinin 
denetimlerini 

yapıyor. 
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■ haberler

Enstitümüz yurt dışı ağını genişletecek

Varank, TSE’nin uluslararası uygunluk değerlendirme pazarındaki çalışma-
larını da anımsatarak, Türkiye’nin bu pazardan hak ettiği payı alabilmesi 
için kurulan Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisinin (ICAS) faa-
liyetlerinin hızla devam ettiğini, Moldova ve Azerbaycan’da kurulan işti-
raklerle Türkiye’nin bu ülkelerdeki uygunluk değerlendirme pazarında söz 
sahibi olmaya başladığını anlattı.

Türkiye’nin kuruluşuna öncülük ettiği İslam Ülkeleri Standartlar ve Metro-
loji Enstitüsünün faaliyetlerinin de TSE’nin uluslararası arenadaki liderliği-
nin önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkati çeken Varank, “Enstitü-
müz yurt dışındaki hizmet ağını ciddi oranda genişletecek, gerek Körfez 
ülkelerinde gerek Orta Asya’da gerekse Afrika’da önemli adımlar atacaktır” 
dedi.

TSE’ye yeni kampüs

Varank, Bakanlık olarak TSE’nin teknik ve idari altyapısının iyileştirilmesi, 
muadili kuruluşlarla rekabet etme kapasitesinin artırılması için destek ver-
diklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Yakın coğrafyamızda benzeri bulunmayan, günümüz teknolojileriyle do-
natılacak, bir standart hazırlama merkezini de bünyesinde barındıracak yeni 
bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık. Temelli’de Enstitü arazisine yapma-
yı planladığımız bu kampüs için çalışmalarımızı son sürat sürdürüyoruz.”

Varank, Bakanlık uhdesinde muayeneleri yürütülen akaryakıt, LPG ve tan-
ker sayaçları, tartı aletleri ve kantarlar gibi ölçü aletlerinin periyodik mu-
ayenelerinin de TSE’ye devredilmesi için çalışmalara başladıkları bilgisini 
verdi.

En büyük sorumluluklarının ‘Türk Malı’ damgasının korunması ve gelişti-
rilmesi olduğunu belirten Varank, TSE’yi Türk sanayisinin en etkin aktörle-
rinden ve paydaşlarından biri yapmak için hep birlikte çalışacaklarını dile 
getirdi. 

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: “Amacımız ülkemizin test ve 
belgelendirmede dışa bağımlılığını azaltmak”

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise konuşmasında, Türkiye’nin rekabet 
gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak, 
toplumun yaşam standartlarını yükseltmek için 2018’i yoğun çalışma tem-
posuyla tamamladıklarını, bir yandan kurumun iş dünyasının taleplerini 
karşılama düzeyini yükseltirken, diğer yandan da yurtdışı faaliyetlerini ge-
liştirmeye çabaladıklarını bildirdi. Şahin şöyle konuştu: “Ülkemizin test ve 
belgelendirme hizmetleri alanında dışa bağımlılığını mümkün olan en alt 
seviyeye indirerek hem döviz çıkışını azaltmak hem de iş dünyamızın ma-
liyetlerini düşürmek için gösterilen çabalar sonucu birçok alanda yeni bel-
gelendirme hizmetleri verilirken, akreditasyon kapsamımızda da önemli 
gelişmeler sağlanmıştır.”

TSE Başkanı
Prof. Dr. Adem Şahin:
“Ülkemizin test ve
belgelendirme hizmetleri 
alanında dışa bağımlılığını 
mümkün olan en alt
seviyeye indirerek hem 
döviz çıkışını azaltmak 
hem de iş dünyamızın 
maliyetlerini
düşürmek için 
birçok alanda yeni 
belgelendirme
hizmetleri verirken, 
akreditasyon 
kapsamımızda da önemli
gelişmeler sağlanmıştır.”
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Testler artık yurt içinde yapılabiliyor

Türkiye’nin bölge ülkeleri için kolay ulaşılabilir, güven veren ve fiyat avan-
tajı sağlayan bir ülke konumunda bulunduğunu dile getiren Şahin, TSE’nin 
de ülke geneline yayılmış teşkilat ağı ve laboratuvarlarıyla, sanayicilerin çok 
önemli miktarlarda paralarla yurt dışında yaptırdıkları testleri artık yurtiçin-
de yaptırabildikleri bir kurum haline geldiğini ifade etti.

Şahin, böylece hem milli kaynakların yabancı belgelendirme kuruluşlarına 
transferinin önüne geçildiğine hem de yerli üreticiler açısından zaman ve 
kaynak tasarrufu sağlandığına işaret etti.

Yeni çalışma alanları oluşturulması, akreditasyon kapasitesinin geliştirilme-
si, deney, kalibrasyon, test ve muayene teknik altyapısının güçlendirilmesi 
çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Şahin, şunları kaydetti: “Kara Araçları 
Test Merkezi ve Yüksek Gerilim ve Yüksek Güç Laboratuvarı bu çalışmaları-
mızın en önde gelenleri. Her iki proje de ülkemiz sanayisi için kritik öneme 
sahip konularda, girişimcilerimize son teknolojiye sahip laboratuvar altya-
pılarıyla geniş ve kapsamlı test-deney-muayene, Ar-Ge ve inovasyon imkânı 
sağlayacak.”
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■ haberler

“Gıda Güvenliği, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Nok-
taları (HACCP) Uygulamaları ve Uluslararası Gıda Stan-
dartları” başlığıyla düzenlenen Konferans’a katılan TSE 
Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, iki kardeş ülkenin imza-
layacağı bu protokolün standardizasyon ve uygunluk 
değerlendirme alanlarındaki ilişkilerin ivme kazandı-
racağını ve stratejik ortaklığın daha da ileriye taşınma-
sı için önemli bir fırsat oluşturacağını ifade etti.

Gıda sektöründeki zengin bilgi birikimimizi 
paylaşacağız

Bugün gelinen noktada gıda güvenliğinin tüketicinin 
mutlak hak ve talebi olduğuna dikkat çeken Şahin, “Bu 
se bep le ister yerel tüketici nazarında ister uluslararası 
piyasada olsun, gıda standartları ve uygunluk değer-
lendirmesi mut lak ve değiş mez bir ka li te pa ra met re-
si dir. Bu nu sağ la mak için de gı da gü ven li ği kont rol 
sis te mi ku rul mak zo run da dır. Bu süreçte, Türk Stan-

dardları Enstitüsü olarak bizden talep edilen ve ihtiyaç 
duyulan alanlarda yapıcı katkımızı sürdürmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Tarladan sofraya her aşamada gıda güvenliğinin sağ-
lanması ve devletin ilgili tüm taraflara bu garantiyi 
vermesinin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Şa-
hin, “Mevcut laboratuvarların yenilenmesi, yenilerinin 
kurulması, her türlü teknik desteğin sağlanması, ISO 
22000 gibi uluslararası standartlara entegrasyon, per-
sonelin yeterliliğinin artırılması gibi konuları içeren 
protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlaşma ile 
ileriki dönemdeki iş birliğinin temelini atmış oluyoruz” 
diye konuştu.

TSE ile Azerbaycan Gıda Güvenliği Enstitüsü arasında 
imzalanan iş birliği protokolü ile gıda zincirinin tüm 
aşamalarında standardizasyon, eğitim, belgelendir-
me, helal belgelendirme ve laboratuvar uygulamaları 
konularında iş birliği yapılması amaçlanıyor.

TSE ile Azerbaycan Gıda Güvenliği Enstitüsü 
arasında işbirliği protokolü imzalandı
Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı ile Gıda Güvenliği Enstitüsü ortak 
organizasyonu ile Bakü’de düzenlenen II. Bakü Gıda Güvenliği 
Konferansı’nda Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Azerbaycan Gıda 
Güvenliği Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
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TSE’nin hazırladığı standarda 
Avrupa’dan onay
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Mühendislik İhtisas Kurulu’nda hazırlanan TS 
13512 Taçlı Metal Kapaklar Standardı, Avrupa Standardizasyon Teşkilatı (CEN) 
tarafından Avrupa Standardı olarak onaylandı ve yürürlüğe girdi.

2013 yılında TSE Mühendislik İhtisas Kurulu’nda çalışmalarına başlanan TS 13512 
Taçlı Metal Kapaklar Standardı; pazar payı, sağlık ve güvenlik gibi unsurlar doğ-
rultusunda üç yıl süren fizibilite sürecinin ardından 2016 yılında CEN/TC 261/WG 
21 Ambalaj Teknik Komitesi – Cam Ambalaj Çalışma Grubunda iş programına 
alındı.

CEN’de de üç yıl süren teknik çalışmaların ardından söz konusu standart, geç-
tiğimiz Ocak ayında “EN 17177 Cam Ambalaj – Taç Kapak – 26 mm çap, 6 mm 
yükseklikteki taç kapak” adıyla Avrupa Standardı olarak kabul edildi.

Meşrubat vb. cam şişelerde kullanılan 26 mm çapında, 6 mm yüksekliğinde plas-
tik conta ile kaplanmış taçlı metal kapakların boyutlarını ve genel özelliklerini 
belirleyen standart, gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından önem taşıyor. 
Standardın Avrupa pazarı ve ülkemizin ithalat ve ihracat parametrelerinde eko-
nomik değer yaratması öngörülüyor.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Kosta Rika Teknik 
Standartlar Enstitüsü (INTECO) ve Kolombiya Teknik 
Standartlar ve Belgelendirme (ICONTEC) Enstitüsü ile 
ticareti kolaylaştırmak amacıyla iki ayrı Teknik İş birliği 
Anlaşmasına imza attı.

Kolombiya’da yapılan Uluslararası Belgelendirme Ağı 
(IQNet) toplantısı sırasında, TSE Genel Sekreteri Aykut 
Kırbaş ile INTECO Genel Müdürü Mauricio Céspedes 
Mirabelli ve ICONTEC Genel Müdürü Roberto Enrique 
Montoya Villa tarafından imzalanan anlaşmalarla, başta 
demir-çelik ve çimento ürünleri olmak üzere ülkemiz-
den Kosta Rika ve Kolombiya’ya ihracatı yapılan tüm 
ürünlerin uygunluk değerlendirmesini kapsayan bir iş 
birliği modeli uygulamaya konuldu.

Söz konusu anlaşmalar gereğince iki ülkeye ihraç edi-
lecek ürünlerde, bu ülkelerin standartları kapsamında 
yapılması gereken üretim yeri incelemeleri ve mühen-
dislik hizmetlerini kapsayan belgelendirme süreci, IN-
TECO ve ICONTEC adına TSE uzmanlarınca yürütülecek. 
Böylece, üreticilere ihracatta zorunlu olan belgelendir-
me süreçlerinde hem zaman hem de maliyet tasarrufu 
sağlanacak.

Anlaşmalar kapsamında, önümüzdeki dönemde Tür-
kiye’ye komşu ülke ve bölgelerden Kosta Rika ve Ko-
lombiya’ya gerçekleşecek ihracatlar için de TSE’nin bu 
kurumlar adına belgelendirme denetimlerini yapması 
konusunda mutabakata varıldı.

Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında 
ticareti kolaylaştıracak anlaşma
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Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatın hemen hemen her alanında yaşanan dijital dönüşüm ve nes-
nelerin interneti, otomotiv sektöründe de kaçınılmaz gerçeklerden biri olarak değerlendiriliyor. Klasik otomobil alış-
kanlıklarını yıkmak ve otomobile yepyeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan elektrikli araç sektörü, devlet teşvikinin 
gerektiği en önemli alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, yeni bir sektör geliştirmek ve satın alma alışkanlık-
larını değiştirmek için devlet politikalarının gerekli olduğunu belirtiyor.

AA muhabirinin elektrikli taşıtların analizinin yapıldığı TEB Cetelem Gözlemevi 2019 raporundan derlediği bilgile-
re göre, elektrikli araçlar yoğun ilgi gördükleri Çin ve Norveç’te ciddi devlet desteğiyle satılıyor. Desteklerin çoğu, 
elektrikli taşıtlar ve fosil yakıtlarla çalışan taşıtlar arasında halen var olan maliyet farkını azaltma teşvikleri ya da yar-
dımlarını kapsıyor. Şarj istasyonlarının altyapılarının finanse edilmesi, gerekli olan kamusal ve paylaşımlı e-mobilite 
sistemlerinin uygulanmasının da desteklenmesi gerektiği belirtiliyor.

Çin’de devletin satın alma desteği araç başına 8 bin 700 dolara ulaşırken, Norveç’te bu destek 11 bin 500 doları aşı-
yor. Ayrıca, elektrikli araç sahipleri, otoyol ve feribotlardan da ücretsiz yararlanıp bazı şehirlerde otopark ücreti de 
ödemiyor. Ancak elektrikli araçlara ilişkin bazı ön yargılar ve belirsizliklerin devam etmesi de satın alma trendlerinde 
belirleyici oluyor. 

Otomotivin devleri,
elektrikli araç teşvikinde yarışıyor

■ haberler
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Çin’deki teşvikler

Elektrikli taşıtların geleceğinin en parlak olduğu ülke-
lerden Çin, tutarı 5 bin 100 dolardan 8 bin 700 dolara 
kadar değişebilen alım vergisi ve dolaylı vergilerden 
muafiyet sağlıyor. Bölgesel teşvikler, ulusal teşvikle-
rin yüzde 50’si ile sınırlandırılırken, Çin’in bu politika-
sını 2020 yılına kadar piyasada oluşacak etkiye göre 
ayarlaması bekleniyor. Ayrıca, 7 büyük şehirde elekt-
rikli taşıt sayısına getirilen sınırlandırmalar kaldırılmış 
durumda. Bölgesel olarak, elektrikli taşıtlar, otobüs 
şeritlerini trafiğin en yoğun olduğu zamanlar haricinde 
kullanabilirken, geçiş ücreti ve park alanları için ücret de 
ödemiyor.

Almanya, 2020 yılına kadar 400 bin taşıta teşvik 
sağlamayı planlıyor

Almanya da otomotivde dönüşüme büyük önem veriyor. Elektrikli taşıt 
pili alımında 4 bin euro ve fişli (plugin) hibrit taşıt alımında 3 bin euro 
indirim imkânı sunan Almanya, 2020 yılına kadar 400 bin taşıta kadar ya 
da 600 milyon euro teşvik sağlamayı planlıyor. Teşviklerin yüzde 50’si-
ninin otomotiv üreticileri, diğer yarısının da devlet tarafından finanse 
edilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda 10 yıl için yol vergisinden muafi-
yet ve 2021 sonrasında da 5 yıl muafiyet sağlanması, şirket taşıtlarına 
vergilerde indirim ve bölgesel olarak, ücretsiz park ve otobüs şeritlerine 
erişim başlıca teşvikler olarak öne çıkıyor.

Fransa’da hasarsızlık indirimi modelinin hayata 
geçmesi bekleniyor

Fransa’da ise kişi başına salınan karbona dayalı olarak hasarsızlık indiri-
mi modelinin hayata geçmesi bekleniyor. Buna göre, pilli elektrikli ta-
şıtlar için 6 bin 300 ve fişli hibrit taşıtlar için bin euro, eski bir dizel araç 
ile değiştirilen pilli elektrikli taşıtlar için ve fişli hibrit araçlar için 10 bin 
euroya kadar hasarsızlık indiriminin sunulması ve dizel aracı fişli hibrit 
araçla takasta 3 bin 500 euro indirim planlanıyor. Elektrikli taşıt satın 
alan şirketler için de vergi avantajı sunulurken, devlete ait filoların yüz-
de 50’sinin elektrikli taşıtlardan oluşacağı tahmin ediliyor.

Çin’de devletin 
satın alma desteği 
araç başına
8 bin 700 dolara 
ulaşırken, Norveç’te 
bu destek
11 bin 500 doları 
aşıyor.
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■ haberler

Birleşik Krallık ve ABD

Birleşik Krallık‘ta ise teşvik modelleri, kilometre başına karbon salımına ve sıfır emisyonlu araçlara dayanıyor. Pilli 
elektrikli taşıtlar için 5 bin 800 dolar ve fişli hibrit taşıtlar için de 3 bin 300 dolar teşvikin yanı sıra sürücülere bazı 
vergi kolaylıkları imkânı da sunuluyor. Birleşik Krallık ayrıca, Ultra Düşük Emisyonlu Taşıtların (ULEV) üretimi ve satın 
alınmasını teşvik etmek için 2015 ile 2020 yılları arasında 770 milyon dolar devlet harcaması da planlıyor.

ABD’de ise elektrikli taşıtları ödüllendiren ve taşıtların ortalama yakıt tüketimini azaltmaya yönelik olarak tasarlanan 
“Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi (CAFE)” düzenlemesi yapıldı. Elektrikli taşıt alımında 2 bin 500 dolardan 7 bin 
500 dolara kadar vergi avantajı ve 9 eyalette sıfır emisyonlu taşıt üretme zorunluluğu getirildi. Bazı eyaletlerde satın 
alma indirimi ve vergi muafiyetleri de sağlandı.

Norveç’te satın alma vergisinde muafiyet imkânı tanınıyor

Norveç’te ise satın alma vergisinde muafiyet imkânı tanınırken, 11 bin 600 dolar pil ile birlikte satın alındığında 
elektrikli taşıta sağlanan KDV muafiyeti (vergi öncesi taşıt fiyatının yüzde 25’i) ve kiralanmış bir pile sahip elektrikli 
taşıtlar da bu muafiyetten faydalanabiliyor. Fişli hibrit taşıt alımlarında da indirimler yapılırken, yol vergisi, geçişler 
ve vapur ücretlerinden muafiyet sağlanıyor. Pilli elektrikli taşıtlar için bu politikanın 2020 yılına kadar devam etmesi 
bekleniyor.

Elektrikli taşıt satışı 2017’de 2016’ya göre yüzde 60 arttı

Rapora göre, 2017 yılında elektrikli taşıt satışları, dünya genelinde 1,2 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Satışlar, 
2016 yılı ile kıyaslandığında yüzde 60 artış gösterdi. Fakat bu rakam, yeni otomobil satışlarının sadece yüzde 1,5’ini 
ifade ediyor.

Elektrikli taşıt satışları aynı zamanda belirli coğrafi bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Küresel satışların yüzde 90’ı 
Çin, ABD, Japonya, Norveç, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İsveç olmak üzere 8 ülkede gerçekleşti. Çin, 600 bin 
satış ile elektrikli araç satışında lider konumda yer alırken, bunun yüzde 80’ini elektrikli taşıtlar ve yüzde 20’sini de 
hibrit taşıtlar oluşturdu.



Elektrikli Taşıt (ET) hacmi bağlamında üreticilerin hedefleri şöyle

2020 yılında
1,5 milyon elektrikli 

taşıt satışı

2030 yılında 
satışların üçte 

ikisinin ET olması 
(hibrit, fişli hibrit, 
elektrikli ve yakıt 

hücreli taşıtlar dahil) 

2025 yılında
1 milyon
ET satışı 

2020’ye kadar
yıllık

4,52 milyon
ET satışı

2 yıl içerisinde yıllık 
500 bin ET ve

2020 yılına kadar 
yıllık 1 milyon ET 

satışı 

2025’e kadar
BMW grup satış 
payının yüzde 

15’den yüzde 25’e 
çıkarılması

2020’ye kadar
100 bin
ET satışı

2025’e kadar
yıllık

2 ila 3 milyon
ET satışı 

2020’ye kadar
13 yeni

ET modeli 

TESLA

Renault-Nissan HONDA VOLVO ÇİNLİ ÜRETİCİLER

BMW DAIMLER VOLKSWAGEN FORD
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■ haberler

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Otomotiv 
Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) arasında, Fe-
derasyon’a üye 12 iş kolundaki işletmelerde Hizmet Yeri 
Belgelendirmesi (HYB) yapılmasına dair İş birliği Proto-
kolü imzalandı.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, imza töreninde yap-
tığı konuşmada TSE-HYB’nin önemine değindi: “Hizmet 
Yeri Belgelendirme; hizmet sektöründe faaliyet göste-
ren bir işletmenin, TSE tarafından belirlenen standartla-
ra uyduğunu belgelemesi anlamı taşımakta, hizmet ka-
litesini müşterilerine karşı garanti etmek isteyen işlet-
melerce tercih edilmektedir. TSE-HYB’si olan bir işletme; 
hizmet sunumu için gerekli ekipman, fiziki alan, yedek 
parça ve personel yetkinliğinin tam ve eksiksiz olduğu-
nu, sunulan hizmet sonrasında oluşabilecek ürün ve 
hizmet şikayetlerini geriye dönük olarak izleyebildiğini 
ve müşterilerinin haklarını koruduğunu taahhüt altına 
almaktadır.”

Şahin, TOBFED ile imzalanan protokolün kapsamını da 
anlattı: “TOBFED ile yapacağımız iş birliğiyle, Federas-

yon'a bağlı tamir ve bakım servisleri, yetkili servisler, 
özel servisler, araç park yerleri, oto temizlemenin de 
içinde olduğu 12 iş kolundaki işletmelerde standart-
lara uygun, kaliteli hizmet garantisi taahhüt edilmiş 
olacak. Protokol kapsamında ayrıca bu işyerlerindeki 
tesisat ve ekipmanların periyodik kontrolleri de yapı-
larak hizmetin güvenli bir şekilde sunumu da sağlan-
mış olacak.”

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş da Federasyonun 300 
binin üzerinde işletmeyi kapsadığını belirtti. Bakırtaş, 
üç yıllık bir çalışma sonucunda imzalanan protokolün, 
sektörlerindeki hizmet kalitesini artıracağına işaret etti: 
“TSE’ye çok önem veriyoruz. TSE olmazsa olmazımız. 
Tüketici için de olmazsa olmaz. Bu anlamda TOBFED 
olarak üyemiz olan derneklerin bünyesindeki işletme-
lerin, üyelerin bunları almasını sağlamayı, bilinçlendir-
meyi hedefliyoruz. Bu bağlamda bu standartların yayıl-
ması, bu standartların sağlanması adına TOBFED olarak 
Türkiye’de 81 ilde bütün iş kollarımıza, tüm dernekleri-
mizle bunu yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

Otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetlerinde 
kalite için iş birliği
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem 
Şahin, TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş ve üst düzey yö-
neticiler, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı 
Dursun Topçu’nun ev sahipliğinde İTO’da düzenlenen se-
minerde firma temsilcileriyle bir araya geldiler.

Enstitünün faaliyetlerinin anlatıldığı ve firma temsilcilerin-
den gelen soruların yanıtlandığı seminerin açılış konuş-
masını İTO Başkanı Yardımcısı Dursun Topçu yaptı. Topçu, 
“Ticarette avantaj sağlayan nitelikli ürünler için standart-
lar önceliklidir. TSE’nin yıllardır bu alandaki çalışmaları, iş 
dünyasına da ışık tutuyor. Gerek sektörlerin sorunlarının 
çözümü gerek standartların hazırlanması ve sektörlerin 
bu konuda katılımının sağlanması için İTO olarak çalışma-
larımızı sürdürüyoruz” dedi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise Enstitünün 65 yıldır 
yürüttüğü çalışmaların önemine değindi. Şahin, sanayi 
ürünlerinin kalitesi ve küresel rekabete hazır ürünlerin çı-
karılması için standartların kritik öneme sahip olduğunu 
vurguladı. TSE Başkanı; “Artan rekabet şartları içinde tari-
fe dışı engeller ve sanayi istihbaratı her geçen gün önem 
kazanıyor. Bunlar da standartlarla ilişkili olarak karşımıza 
çıkıyor. TSE bu alanda iş dünyası için önemli çalışmalar ya-
pıyor” dedi.

Seminerde, TSE’nin standart ve belgelendirme faaliyetle-
rini TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş anlattı. Kırbaş, ulus-
lararası ticareti ve pazara girişi etkileyen standartlar hazır-

lanırken masada bulunmanın önemini vurguladı. Kırbaş 
“TSE, en kritik faaliyetlerini burada gerçekleştiriyor” dedi. 
Enstitünün görevlerini ve organizasyon yapısını tanıtır-
ken, TSE’nin gelecek projeksiyonunu da paylaşan Kırbaş 
şöyle konuştu “Standardizasyon sürecine paydaşların 
daha etkin katılımı, paydaşlar arasında iş birliği ve koor-
dinasyonun artırılması, standardizasyon konusunda ka-
muoyunun bilgi, bilinç ve farkındalık artışının sağlanması 
önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

Konuşmasında salondaki firma temsilcilerine seslenen 
Kırbaş “Bu Enstitü, sizin Enstitünüz. KOBİ’lerimizin, ihracat-
çılarımızın, dış pazarlara girişlerinin önündeki engelleri aş-
maları ve ihracatlarını artırmaları için de çalışıyoruz” dedi. 
Kırbaş, “Özellikle dış pazarlarda standart, test ve belgelen-
dirme gibi isimler altında uygulanan tarife dışı engellerin 
önemli bir kısmını, uluslararası faaliyetlerimiz ve yetkile-
rimiz dahilinde çözebiliyoruz. Firmalarımız, karşılaştıkları 
engelleri bize bildirsinler” şeklinde konuştu.

TSE’nin, uluslararası standartların hazırlandığı teknik ko-
mitelerde de faal olduğunu belirten Kırbaş, “131 ayna ko-
mitede yer alıyoruz. Bu faaliyetler için sektörlerden 2000 
uzman kayıtlı. Ancak firmalarımızın bu konuda daha gi-
rişken olmalarını bekliyoruz. Listede olmak yeterli değil. 
Sorun bildirme, yorum yapma, görüş ve değerlendirme 
bekliyoruz. Bu şekilde küresel standartlar konusunda et-
kinliğimizi artırabiliriz” diye konuştu.

TSE’den ayna komitelere katılım çağrısı
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■ haberler

TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, “Dünya Biyo-
çeşitlilik Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye’nin, 
dünya karasal alanlarının yüzde 0,6’sını kapladığını, dün-
ya bitki türlerinin de yüzde 2,5’lik kısmına ev sahipliği 
yaptığını belirtti. Özer, yeryüzündeki 7 bitki coğrafyası 
bölgelerinden 3’ü olan, Avrupa-Sibirya, Akdeniz, İran-Tu-
ran bölgelerinin Türkiye’de bulunduğunu söyledi.

Özer, yapılan çalışmalarla Türkiye’nin, bu 3 biyocoğrafya-
nın etkisi altında bulunan dünyada tek ülke olduğunun 
belirlendiğine dikkati çekerek, “Tanınmış biyoiklim uz-
manlarından Köppen, Walter ve Emberger’e göre Türkiye, 
Akdeniz, Kara ve Okyanus iklim kuşaklarının buluştuğu 
tek ülke. Türkiye bu olgunun yarattığı alt iklim bölgeleri 
ve özel, farklı habitatlara sahip” diye konuştu.

Türkiye’nin aynı anda farklı iklim yaşanabilen ve bunun 
neticesinde çok farklı bitki türlerine ev sahipliği yapa-
bilen bir ülke olduğunu vurgulayan Özer, Anadolu’nun 
30’dan fazla meyve türünün orijin merkezi durumunda 
bulunduğunu bildirdi.

Özer; incir, üzüm, zeytin, kiraz, fındık gibi birçok meyve 
türünün Türkiye’den yayıldığını belirterek, ülkenin uzun 
tarım geçmişi ve çok farklı ekosistemlere sahip olmasıy-
la da elmada 600, armutta 500, erikte 200, şeftalide 100, 
üzümde bin 200’den fazla çeşidi sunabildiğini dile getirdi.

Yüksek dağlardan şelaleler yaparak 5 denize ulaşan ne-
hirlerin, inanılmaz biyoçeşitlilik taşıyan vadilerden akan 
yüzlerce dereyle beslendiğini ifade eden Özer, dağlar 

arasında yer alan yüksek düzlüklerin çok çeşitli bozkır 
vejetasyonu barındırdığını ve dünyanın önemli koyun 
üreticisi olan Yeni Zelanda’nın geniş meralarının da bu ot-
laklardan alınan tohumlarla geliştirildiğini anlattı.

Özer, Anadolu’nun yüzde 26’sının ormanlarla kaplı, yüzde 
50’den fazlasının geniş yapraklı bitkilerden oluştuğunu 
belirterek, “Avrupa’da doğal ormanların toplam orman 
sahasına oranı yüzde 1 iken, yarısı bozulmuş ve verim-
siz olsa da Türkiye’de bu oran yüzde 93’tür. Bu ormanlar 
yüzlerce bitki türü barındırıyor. Bütün Avrupa’da 27 meşe 
türü varken, yalnız Türkiye’de meşenin 18 türü bulun-
maktadır” dedi.

Anadolu’daki 11 bin 707 bitki grubundan 3 bin 650’sinin 
endemik olduğuna işaret eden Özer, ülkenin Avrupa’dan 
daha fazla endemik türe sahip olduğunu ve bu sayıya yıl-
da 50-60 canlı türünün eklendiğini söyledi.

Özer, söz konusu biyolojik çeşitliliğin insan eliyle gün geç-
tikçe tahrip edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“İnsan kaynaklı olduğu bilim insanlarınca da kanıtlanan 
küresel ısınma ve beraberinde getirdiği iklim değişikli-
ğiyle erozyon, çölleşme, kuraklık, seller, kendi kültürümü-
zü ve gezegenimizi her geçen gün yok olma noktasına 
daha fazla yaklaştırıyor. Bu nedenle insanların başta gıda 
olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanmasında vazge-
çilmez bir yeri olan gen kaynaklarının temelini oluşturan 
biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemi artık daha fazla 
biliniyor ve önemseniyor.”

Anadolu, endemik tür cenneti
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AB’den tek kullanımlık 
plastik ürünlere yasak
Avrupa Birliği (AB), denizler ve kıyılarda en çok bulunan, tek 
kullanımlık plastik atıkların kullanımını yasaklamaya yönelik 
düzenlemenin kabul edildiğini açıkladı. Buna göre, uygun al-
ternatiflerin bulunduğu tek kullanımlık plastik ürünler, 2021 
yılından itibaren piyasalardan yasaklanacak.

Plastik kulak pamukları, çatal-bıçak setleri, tabaklar, pipetler, 
içecek karıştırıcılar, balon çubukları ve gıda kapları AB ülkele-
rinde kullanılmayacak.

AB üyesi ülkeler, 2029 yılına kadar tek kullanımlık plastik şi-
şelerin yüzde 90’ını toplama hedefi koyacak. Söz konusu dü-
zenleme, daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da 
onaylanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında 
havacılık alanında işbirliğini güç-
lendirmeye yönelik anlaşma imza-
landı. AB Komisyonu, Çin Sivil Ha-
vacılık Kurumu ve Avrupa Havacılık 
Emniyeti Ajansı (EASA) arasında 
sivil havacılık güvenliği anlaşması 
imzalandığını açıkladı. Açıklamada, 
sivil havacılık güvenliği anlaşma-
sının uçak ve ilgili diğer ürünlerde 
ticareti desteklemeyi amaçladığı 
kaydedildi.

Anlaşma ile sivil otoriteler tarafın-
dan havacılıkla ilgili yapılan değer-
lendirme, belgelendirme ve sertifi-
kasyon gibi süreçlerin kısalacağına 
dikkat çekilen açıklamada, bunun 
havacılık sektöründeki maliyetleri 
azaltacağı ifade edildi. Açıklamada, 
anlaşmanın AB ile Çin arasında sivil 
havacılık güvenliği ve çevreye yö-
nelik işbirliğini artıracağı belirtildi.

AB ile Çin arasında havacılık 
anlaşması imzalandı
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KÜRESEL EKONOMİDE 
MÜZAKERELER VE
İŞ BİRLİĞİ DÖNEMİ
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Dünya Bankası (DB) yayımladığı son raporunda, küre-
sel ekonomiyi tehdit eden önemli risklere işaret ede-
rek küresel ekonomik büyümenin 2019 yılında yüzde 
2,6’ya gerileyeceğini öngördü. Oysa, henüz bu yılın 
başında ocak ayında yayımladığı raporunda banka, 
2019’da küresel büyümeyi yüzde 2,9 olarak öngör-
müştü. Raporda, küresel ekonomide ticaret gerginlik-
lerinden, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden, mali 
karışıklıklar ve büyük ekonomilerin büyümelerindeki 
keskin düşüş gibi etkilerden dolayı büyüme ivmesinin 
kırılganlaştığı belirtildi. Küresel ekonomik büyümenin 
10 yıl önceki 2008 mali krizinden bu yana en düşük 
düzeylere gerilemesi ve ekonomiye duyulan güven-
deki düşüşün endişe verici olduğu ifade edildi.

Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin devam 
etmesine karşın, küresel piyasalarda ABD ile Meksika 
arasındaki anlaşma sonrası iyimserlik rüzgarı esiyor. 
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ve Çin’e yönelik sert 
açıklamaları devam ederken, ticaret savaşı ve ekono-
mik aktiviteye ilişkin endişeler, gelişmiş ülke merkez 
bankalarını daha fazla destekleyici adımlar atmaya 
zorluyor. Çünkü, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşla-
rı, Çin ekonomisinde daralmaya neden olursa, bunun 
etkisi sadece bölgesel olarak kalmaz; bunun global 
ekonomiye olumsuz yansımalarını çok kısa zaman-
da görürüz. Özellikle son 10 yıla baktığımızda Çin’in 
küresel ekonomik büyümeye yaklaşık yüzde 36’lık 
bir katkı sağladığını görüyoruz. Aynı şekilde bölgede 
yükselen değer olan Hindistan’ın da küresel ekonomik 
büyümeye katkısı her geçen gün artıyor. ABD ile Çin 
arasındaki ticari müzakereler ise geçen ay başarısızlık-
la sonuçlanmıştı. ABD son olarak yaklaşık 200 milyar 
dolarlık Çin ürününe ilave gümrük vergisi uygulamaya 
başlarken, ABD Başkanı Donald Trump, 300 milyar do-
larlık Çin ürününe yönelik de ilave vergi uygulamasına 
yönelik çalışmaların başlatılması talimatını vermişti.

Peyman Yüksel
► Ekonomist
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ABD’nin küresel hakimiyetini yıkmak isteyen Çin ve Asya’daki diğer 12 ülkenin 
devlet ve hükümet başkanları, bölgedeki iş birliği ve güveni artırmak için 15-
16 Haziran tarihlerinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de bir araya geldiler. 
Asya’da İş birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesi’ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Bangladeş 
Cumhurbaşkanı Abdül Hamid, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena 
ve Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah katıldı. Duşanbe Zirve-
si’nin teması, “Daha güvenli ve daha müreffeh bölgenin ortak vizyonu” ola-
rak belirlendi. ABD, Avrupa Birliği ve Japonya’nın üyeleri olmadığı AİGK, aynı 
zamanda İran, İsrail, Hindistan ve Pakistan gibi birbirlerine muhalif tarafları 
da bünyesinde bulunduruyor. AİGK’nin temel öneminin, başta Çin’in ‘Kemer 
ve Yol’ projesi olmak üzere Avrasya merkezli girişimlerin meşrulaştırılmasına 
yardımcı olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

AGİK toplantısı ile aynı tarihlerde Japonya’da G20 ülkeleri enerji ve çevre ba-
kanları toplantısı yapıldı. ABD ile İran arasındaki gerilimin gölgesinde ger-
çekleştirilen görüşmelere, diğer bir önemli Orta Doğu petrol üreticisi olan 
Suudi Arabistan da katıldı. Japonya’ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hür-
müz Boğazı yakınlarında saldırıya uğramasından sonra toplantıda özellikle 
“enerji güvenliği” konusuna vurgu yapıldı.

Duşanbe Zirvesi’nin 
teması, “Daha güvenli ve 
daha müreffeh bölgenin 

ortak vizyonu"olarak 
belirlendi. 
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Bu yıl dijitalleşme ve inovasyonun, G20 Enerji ve Çevre Çalışma Grubunda 
tartışılmasının da önemine işaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fa-
tih Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre 2030’a kadar elektrikli 
araç satışının 23 milyona ulaşmasının beklendiğini, 2017’de 2 milyon olan 
elektrikli araç satış rakamının 2018’de 5,1 milyona çıktığını, bu gibi küresel 
elektrik talep artışlarını etkileyecek gelişmeleri inovatif çözümlerle karşıla-
yabileceğimize değindi. Bakan Dönmez, inovatif çözümlerin çevre hassasi-
yetine ve enerji dönüşümüne pozitif anlamda da katkıda bulunduğunu dile 
getirdi.

“İklim Değişikliğine Uyum ve Ekosistem Tabanlı Yaklaşımı İçeren Dayanıklı 
Altyapı” başlıklı toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
ise, “Yabancı yatırımcıları da büyümekte olan, yatırım fırsatı açısından avan-
tajlı ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi. Hükümetler Arası 
İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan değerlendirme rapo-
runda, Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz havzasının iklim değişikliğinden en 
çok etkilenecek bölgeler arasında gösterildiğini hatırlatan Kurum, “Türkiye, 
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en çok görüleceği ülkeler arasında 
yer alıyor” ifadesini kullandı.

Dünyayı bekleyen tehlike: Yeryüzündeki toplam tatlı 
su kaynaklarının yüzde 70’i tarımda kullanılıyor!
Dünya nüfusu hızla artmaya devam ediyor. Tahminlere göre 2017 ölçüm-
lerine göre 7,53 milyar olan dünya nüfusu, 2050’de 10 milyara ulaşacak. 
Bu kadar insanı beslemek için de rekor düzeyde gıda üretimi gerekecek. 
Tarımsal üretimden perakende satışa kadar birçok alanda değişiklik yapıl-
ması gerekecek. Tarım ürünleri beslenmede önemli bir yer tutuyor. Ancak 
yeryüzündeki toplam tatlı su kaynaklarının yüzde 70’i tarımda kullanılıyor. 
Dünyadaki toplam sera gazı üretiminin üçte biri tarım faaliyetlerinden kay-
naklanıyor. Ayrıca tarımsal faaliyetler biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilediği 
gibi, toprağın bozulmasına da yol açıyor. Bu nedenle tarım için kullanılabi-
lecek arazi sınırlı olduğundan, daha verimli tarımsal üretim yapmanın yolla-
rını bulmak gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum: 
“Türkiye, iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerinin en çok 
görüleceği ülkeler arasında 
yer alıyor.”
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Dünyada Rezerv Para Olan ABD Doları’na Karşı Hamleler 

Küresel ekonomik ve siyasi sistemde yıllardır egemenliği devam eden 
ABD’ne olan güven her geçen gün sarsılıyor. Bunda en büyük payın ABD 
Başkanı Donald Trump'ın hem ekonomik hem de siyasa alandaki belirsiz 
politikalarının olduğu bir gerçektir. Ticaret savaşlarıyla başlayan ve dünya 
ticaretine tehdit oluşturan bu süreç halen devam ediyor. Hem sarsılan bu 
güven hem de ABD’ye özel sıkıntılar, ABD Doları’nın hakimiyetini sarsa-
cak gibi duruyor. Gücün paylaşıldığı ve ayrıcalıkların/üstünlüklerin azaldı-
ğı bir ortamda, “tek para egemenliğinin sürmesini” beklemek de gerçekçi 
görünmüyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayındaki toplantısından 
önce belki de haziran ayında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerin 
yükselmesi, dolar kurunun gevşemesine neden olacaktır. Bu da bizim gibi 
gelişmekte olan ülkeler için enflasyonda ve faiz kurlarının aşağı yönde geri 
çekilmesini sağlar.

Financial Times, Aralık 2018’de Avrupa Komisyonu’nun euroyu küresel re-
zerv para birimi olarak güçlendirmek ve enerji sektöründekiler de dahil ol-
mak üzere uluslararası işlemlerde dolara meydan okumak için bir dizi adım 
attığını bildirmişti. Benzer bir hamle de Rusya’dan geldi. ABD tahvillerini el-
den çıkarmak, altın rezervlerini artırmak ve Moskova için dış ekonomik ve 
politik riskleri azaltan ulusal para birimlerindeki işlemlere geçmek de dahil 
olmak üzere Rusya, ABD Doları’na bağımlılığını azaltmak için bir dizi önlem 
aldı. Avrupa Birliği (AB) ve Rusya’dan yerel parayla ticaret hamlesi olduğu-
nu daha önceki yazılarımızda söz etmiştik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, 6-8 Haziran’da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Fo-
rumu’nda (SPIEF) ABD Doları’nın bir baskı aracı olarak kullanıldığını ifade 
ederek, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) arasında yerel paranın kullanılması için 
çalışma başlattı.

Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir

Putin, St. Petersburg 
Uluslararası Ekonomik 

Forumu’nda
(SPIEF) ABD Doları’nın 

bir baskı aracı olarak 
kullanıldığını ifade

ederek, Rusya ve Avrupa 
Birliği (AB) arasında yerel 

paranın kullanılması için
çalışma başlattı.
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Turizmde Hedefler Büyüyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı için “Konsantrasyonu-
muzu nitelikli turiste vererek, yani konaklama dışı harcaması fazla olan, yük-
sek gelir grubu turisti hedefleyen yeni politikalar üreterek 70 milyon turist 
ve 70 milyar dolarlık turizm gelirini hedefe koyduk” dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman 
Ayık, yılın ilk dört ayında gerçekleşen rakamların, Türkiye’nin turizm sektörü 
açısından 2019’da rekor kıracağını gösterdiğini belirtti. Nisan ayında yabancı 
turist sayısı geçen yıla göre yüzde 24 oranında artış gösterirken, dünyada en 
büyük seyir hattına sahip ve dünya pazarının yüzde 8,7’sini elinde bulundu-
ran ABD merkezli Norwegian Cruise Line firmasının yeniden Türkiye’ye gelme 
kararı almasının çok önemli olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye’nin güvenli bir 
ülke olması, devlet teşviklerinin iyi değerlendirilmesi ve tanıtımlara devam 
edilmesi, Türkiye’nin pastadan pay almasını sağlayacaktır. Bunun için ülkemiz-
deki liman ve rotaların global tur firmalarınca programa alınması gerekiyor.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk Hava Yolları’nın (THY) iş birliği kap-
samında, dünyanın dört bir yanından gelen turizmcilere yönelik tanıtım ve 
ağırlama faaliyetleri mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı. Özellikle İstanbul’da, 
Ramazan ayında yavaşlayan turizmi, tarihi ve kültürel faaliyetlerle canlandır-
mamız gerekiyor. Ramazan Bayramı’nda 9 günlük tatil özellikle iç turizme 
büyük bir canlılık kazandırdı. Seyahat acentelerinin 9 günlük paket program 
yapması neticesinde nisan ayı sonunda erken rezervasyonların tamamlan-
ması etkili oldu. Bayram tatilinin ekonomik büyüklüğü 10 milyar TL’yi aştı.

Dünyada en
büyük seyir hattına sahip 
ve dünya pazarının yüzde 
8,7’sini elinde bulunduran
ABD merkezli Norwegian 
Cruise Line firmasının 
yeniden Türkiye’ye gelme
kararı almasının çok 
önemli olduğuna vurgu 
yapıldı.
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Dünyanın En Büyük Savunma Sanayisi 
Buluşmalarından IDEF2019 İstanbul’da 
Gerçekleştirildi

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslara-
rası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), geçtiğimiz ay İstanbul’da gerçekleş-
tirildi. Zırhlı muharebe araçları, insansız kara araçları, roketler, güdümlü 
füzelerin aralarında bulunduğu birçok ürünün yer aldığı fuar, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlı-
ğı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim 
ve sorumluluğunda TÜYAP’ta yapıldı. Fuara bu yıl 71 ülkeden 481’i yerli, 
580’i yabancı, toplam 1.061 firma/firma temsilcisi, 153 heyet katılımı ile 
başkanlık düzeyinde 49 üst düzey resmi heyet ve ikili iş birliği görüşme-
si yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, iyi 
niyet anlaşması, mutabakat metni, iş birliği anlaşması şeklinde 75 imza 
töreni gerçekleştirildiğini belirtti. Fuarda ayrıca 9 toplantı/lansman töre-
ni düzenlendi.

■ Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi Pro-
jesi KKTC Paketi Sözleşmesi, SSB, ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve KKTC Polis Genel Müdürlüğü arasında imzalandı. Sistemin KKTC Pa-
keti kapsamında, ihtiyaç bildirilen 161 noktada, 345 sabit kamera, 94 
hareketli kamera, 22 lazer PTZ Kamera ve 237 şerit plaka tanıma sistemi 
kurulumunun yanı sıra KGYS Merkezi olarak kullanılacak binada gerekli 
modernizasyon işlemleri ve merkezi yazılımların KKTC’de kullanılması-
na yönelik uyarlamalar gerçekleştirilecek.

Fuara bu yıl 71 ülkeden 
481’i yerli, 580’i yabancı, 
toplam 1.061 firma/firma 
temsilcisi, 153 heyet 
katılımı ile başkanlık 
düzeyinde 49 üst düzey 
resmi heyet ve ikili iş birliği 
görüşmesi yapıldı. 
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■ SSB ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ara-
sında da Hücumbot Geliştirilmesi Kapsamında İş Birliği Protokolü 
imzalandı. Protokol, hücumbot geliştirilmesi konusunda yapılacak 
faaliyetlere yönelik olarak birlikte çalışmalar yürütme, birikim ve 
tecrübeleri bir araya getirerek güç birliği oluşturma ve gelecekte 
ortak olarak gerçekleştirilebilecek projeler için birlikte çalışabilmeyi 
amaçlıyor.

■ SSB ile Meteksan Savunma AŞ arasında Taşınabilir Elektronik Taarruz 
Sistemi Projesi imzalandı. Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda hedef telsizlerin kullanıldığı frekans-
ları karıştırma yeteneğine sahip, taşınabilir Elektronik Taarruz (ET) Sis-
temi tedarik edilecek.

■ Büyük Rüzgar Tüneli Projesi kapsamında TUSAŞ ile AIOLOS firmala-
rı arasında mühendislik paketi sözleşmesi imzalandı. Büyük Rüzgar 
Tüneli Projesi ile havacılık alanında gerçekleştirilecek projelerin test 
aşamasında ihtiyacı duyulan rüzgar tüneli ihtiyacı karşılanmış ola-
cak.

■ Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 yıllık inşa, modernizasyon, tamir, bakım 
ve idame tecrübesini, bir çözüm ortağı yaklaşımı ile tasarım, üretim, 
bakım, eğitim süreçlerine tüm dost ve müttefik ülkeleri de dâhil eden 
ve “Devletten-Devlete” anlaşma yapma yetkisine sahip olan ASFAT AŞ, 
IDEF 2019’da uluslararası delegasyonlar ve firmalarla birebir görüşme-
ler yaparak anlaşmalar imzaladı.

Yılın ikinci yarısında yine siyasi gelişmeler ışığında küresel ve bölgesel eko-
nomiyi takip etmeye devam edeceğiz■
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Finans Sektöründe

Günümüzde firmalar büyük veri okyanuslarındaki 
bilgiyi elde etmeye başlamışlardır ve bu bilgiyi 
piyasa durumunu tahmin etmek, müşteri 
tercihlerini ölçmek ve ileri-düzey kişiselleştirilmiş
müşteri odaklı ürün ve hizmet sunumu için 
kullanmaktadırlar.
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Dr. Ezgi Avcı
► TSE Eğitim Dairesi Başkanlığı 
Eğitmen - Tetkikçi 
ODTÜ Enformatik Enstitüsü
Yarı-zamanlı Öğretim Üyesi

Büyük Veri Analitigi

Finans sektörü her zaman veri yoğun bir sektör 
olmuştur. Günümüzde büyük veri, finansal hiz-
metlerden sermaye piyasalarına kadar, bu alanın 
her seviyesinde görünür hale gelmiştir. Bu alan-
daki büyük verinin mevcudiyeti inovasyon için 
yeni yollar açmış, büyüme ve sürdürülebilirlik için 
büyük fırsatlar sunmuştur. Aynı zamanda büyük 
veriden en fazla değeri kazanabilmek için yeni 
zorluklar ortaya çıkarmıştır. 

Sermaye piyasaları son yıllarda eşi görülmemiş 
bir dönüşüm içine girmiş yüksek hızlı ve hetero-
jen büyük veri setleri üretmektedir. Örneğin, ABD 
hisse senedi alım satımlarının %70’i yüksek hızlı ti-
caret (High Frequency Trade=HFT) ve yapay zekâ 
algoritmaları ile yapılmaktadır. Elektronik tica-
retin varlığı ticari işlem hacminin artmasına; HFT 
ise çok büyük boyutlu, ultra hızlı frekanslı verinin 
(Ultra High Frequency Data=UHFD) mevcudiyeti-
ne imkân vermiştir. Söz konusu yüksek hızlı veri; 
risk değerleme ve yönetiminden iş zekâsına kadar 
finans sektörünü birçok farklı alanda dönüşüme 
zorlamıştır. Örneğin, UHFD’nin varlığı piyasa katı-
lımcılarını geleneksel risk değerleme yöntemlerini 
tekrar düşünmeye ve daha doğru, kısa-vadeli risk 
yönetim metrikleri geliştirmeye zorlamaktadır. 
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Şeffaflık için mevzuatlar, tutulması 

ve analiz edilmesi gereken veri 

hacimlerinde büyük artışa ve finans 

işletmelerinin hizmet altyapılarını 

değiştirmelerine yol açmıştır. 

■ dosya
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Benzer eğilim finansal hizmetler sektöründe de görülmektedir. Örneğin, günümüzde 
müşteriler kişiye özel bankacılık servisleri beklemektedir. Bunun yanında artan gözetim 
düzenlemeleri ile uyum sağlamak ve aynı zamanda rekabetçi kalabilmek için finansal or-
ganizasyonlar mevcut verinin büyüklüğünden ve derinliğinden olabildiğince faydalanmak 
zorundadır. 

Günümüzde firmalar büyük veri okyanuslarındaki bilgiyi elde etmeye başlamışlardır ve bu 
bilgiyi piyasa durumunu tahmin etmek, müşteri tercihlerini ölçmek ve ileri-düzey kişisel-
leştirilmiş müşteri odaklı ürün ve hizmet sunumu (örneğin bölge-bazlı ürün önerme veya 
duygu-analizi-tabanlı marka stratejisi geliştirmek) için kullanmaktadırlar. Dahası, 2008 yı-
lındaki ipotek krizi gibi olaylar finansal piyasalarda veriye dayalı gözetimin önemini ortaya 
çıkarmıştır. 

Eski nesil iş zekâsı araçları
Finans sektöründeki iş zekâsı ihtiyacı ilk olarak ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (Re-
lational Database Management Systems = RDMS) ile sağlanmıştır. Bu sistemler operasyo-
nel süreçlerden çekilen sayısal veri üzerine kurulu olup, iş zekâsı araçları veri depolarında 
tutulan ve iyi-anlaşılmış süreç verisine erişim için kullanılmaktaydı. Söz konusu sistemler 
basit analitik işler veya çevrimiçi analitik işleme (Online Analytical Processing = OLAP) gibi 
görevler için halen kullanılmaktadır. Fakat kullanımı küçük ölçekli, iyi tanımlanmış ve yapı-
landırılmış veri için mümkündür. Operasyonel ve karar-verme görevleri arasında daha önce 
mevcut olan iyi tanımlanmış sınırlar günümüz finans dünyasında belirsiz hale gelmiştir. Bu 
sistemler 90’lı yılların başında çok kullanılırken, limitli veri işleme ve yetersiz analitik özel-
liklerinden dolayı günümüzde iş zekâsı alanında ve dolayısıyla karar verme süreçlerindeki 
önemlerini yitirmişlerdir. 

Finans sektöründe dijital dönüşüm
Son yıllarda finans işletmeleri iş yapış biçimlerini tekrar düşünmeye başlamışlar ve büyük 
bir dönüşüme girmişlerdir. Bu dönüşümü; artan mevzuat baskısı, sürekli yükselen uygun-
luk şartları, düzenleyici gözetim, küresel ekonomik istikrarsızlık, küresel piyasalarda artan 
rekabet, artan iş talebi, sermaye ve likiditeyi optimize etmek için ürün ve müşteri ilişkileri 
marjını geliştirmek vb. gibi pek çok faktör yönlendirmektedir. Örneğin, Avrupa Piyasa Alt-
yapısı Mevzuatı (EMIR) ve Finansal İstikrar Gözetim Konseyinin Frank-Dodd Kanunu gibi 
pek çok mevzuat, Bankacılık ve Sermaye Piyasası sektörlerine yüzlerce yeni kural getirmiş-
tir. Piyasa şeffaflığının artması için hazırlanan söz konusu mevzuatlar, tutulması ve analiz 
edilmesi gereken veri hacimlerinde büyük artışa ve finans işletmelerinin hizmet altyapıları-
nı değiştirmelerine yol açmıştır. 

Veri hacmindeki benzer artış, finans sektörünün her alanında gözlenmektedir. New York 
Borsası her gün, finansal enstrümanların kullanımı ve el değişimi ile ilgili terabaytlarca 
veri üretmektedir. Diğer taraftan hisse senedi üzerinde Twitter twitlerinin etkisini analiz 
etmek için kullanılan duygu analizi (sentiment analysis) yapmak için her gün 8 terabayt 
verinin incelenmesi gerekmektedir. Dünya çapında her saniyede yaklaşık 10,000 kredi 
kartı işlemi gerçekleşmektedir ve bu toplamda yıllık (2010 yılı için) 210 milyar elektronik 
ödeme verisi oluşturmaktadır. 2020 yılı için bu rakamın iki katına çıkması beklenmektedir. 
Sonuç olarak, 2020 yılına kadar dijital dünyanın 35 zetabayt veri tutması beklenmektedir. 
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Finansal verinin karmaşıklığı problemi
Finans sektöründeki geleneksel veri yönetimi uygula-
maları, hacmi ve heterojenliği* (yapılandırılmış, yarı-ya-
pılandırılmış ve yapılandırılmamış) hızla artan veri yığı-
nı ile baş edememektedir. Söz konusu sistemler hetero-
jen verinin entegrasyonunda veya hatta yapılandırılmış 
verinin gerçek zamanlı işlenmesinde başarısız olmak-
tadır. Aslında bu durum, bütünsel yatay risk yönetimi 
sağlamalarını şart koşan yeni regülasyonların uygula-
maya geçmesi ile pek çok üst-düzey küresel bankacı-
lık sistemine darboğaz oluşturmaktadır. Söz konusu 
regülasyonlara aykırı ticari işlemlerin yakalanabilmesi 
için pozisyonlar ve karşı taraf bilgisi gibi verinin pek çok 
farklı kaynaktan çekilip entegrasyonu gerekmektedir. 
Geleneksel çıkar, dönüştür, yükle (Extract, Transform, 
Load = ETL) tabanlı yaklaşımlar ile böylesine hacimli 

* Heterojenlik; verinin çok çeşitli iç proseslerden ve dış kaynaklardan (so-
syal medya, bloglar, işitsel ortamlar, video vb.) elde edilmesinden kay-
naklanmaktadır. 

ve heterojen veri yığınının çekilmesi, temizlenmesi ve 
entegrasyonu günler almaktadır. Hele ki örneklem sa-
yısını artırırsak haftalar almaktadır. Fakat yeni regülas-
yonlar bütün bu sürecin her gün defalarca kez çalıştı-
rılmasını şart koşmaktadır ki bu, geleneksel yöntemler 
ile imkânsızdır. 

Finansal verideki karmaşıklığın sebebi piyasa oyuncu-
larının daha hızlı işlem yapabilme kabiliyetine, daha 
çok sayıda finansal enstrümana ve daha gelişmiş veri 
toplama araçlarına sahip olmalarıdır. Fakat söz konusu 
karmaşıklık sadece piyasa oyuncularının ve regülas-
yonların heterojen olmasından kaynaklanmamaktadır; 
bilakis insanların bilgiyi farklı şekillerde raporlamasın-
dan ve kaydetmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin 
bütün yatırım miktarlarını SEC’e raporlamak zorunda 
olan yatırım bankacıları, ölçüm birimlerini raporlarken 
binlik sistemde hatalar yapmakta ya da performansları-
nı daha yüksek göstermek için veriyi göstermek istedik-
leri şekilde gönderebilmektedirler. 
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Zorluklar
Büyük verinin bu kadar vaadi olmasına rağmen, birçok firma halen gerekli yatırımı 
yapmamaktadır. Bu firmalar sahip oldukları verinin yarısından fazlasını israf etmek-
tedir. Bu verinin değerini Pareto prensibine göre hesaplarsak, yani değerin %80’i ve-
rinin %20’sinden gelir prensibi, değer kaybının çok büyük olduğu aşikârdır. Büyük veri 
kullanımının gelişimini yavaşlatan pek çok sebep bulunmaktadır. Sermaye piyasaların-
da veri yönetimi ve paylaşımı on yıllardır çok büyük problem olmuştur. 2008 yılındaki 
ipotek ve finansal krizler, ABD finans piyasalarının bilgi sistemlerinin dar boğazlarını ve 
uygunsuzluklarını ortaya çıkarmıştır. Standardize edilmiş verinin, iletişim protokolleri-
nin, şeffaflığın eksikliği; karmaşık ilişkiler ve veri kalitesindeki boşluklar farklı sistemlerin, 
süreçlerin ve organizasyonların birbiriyle konuşmasını imkânsız kılmaktadır. Söz konu-
su limitleyici faktörlerin pek çoğu yıllar süren şirket birleşmeleri ve yatay yönde bölüm 
ayrıştırmaları sonucu oluşmuş; iş siloları ve esnek olmayan bilgi teknolojileri altyapısı ile 
daha da kötü bir hal almıştır. Günümüzde iş akışları gerçek veri akışını göstermemek-
te, veri birbirine bağlı olmayan veri tabanları ve Excel dosyalarında, farklı formatlar ve 
tanımlar ile tutulmaktadır. Veri entegrasyonu sadece acil durumlarda günü kurtarmak 
için o iş ile ilgili prosese uygulanmaktadır. Bütün bu faktörlerin birleşimi, bir finansal 
organizasyondaki farklı finansal operasyonlardan gelen büyük-ölçekli heterojen verinin 
entegrasyonunu ve analizini neredeyse imkânsız kılmaktadır. İyi uygulama örneklerinin 
az olması ve olanların halka açık olarak paylaşılmaması, veri paylaşım prosedürlerinin, 
veri kalitesi metriklerinin, istatistiksel modellemenin ve veriye dayalı karar vermenin 
yaygın olarak uygulanmıyor olması sebepleri; düzenleyici kurumların bile piyasa veri-
sini zamanında çekememesine, proaktif bir yaklaşım izleyememesine ve hatta hangi 
verinin eksik olduğunu anlayamamasına yol açmaktadır. 
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Büyük Veri Platformları
Gerçek zamanlı büyük veri platformları yukarıda bahsedilen zorlukları aşan 
çok katmanlı veri mimarileri sunmaktadır. Geleneksel finansal veri yönetim 
sistemlerindeki kısıtları aşmak için veri yoğun süper hesaplama (Data-İn-
tensive Supercomputing=DISC) uygulamaları geliştirilmektedir. Özellikle 
NASDAQ, NYSE Euronext ve Lucera büyük veri analizi ihtiyaçları için; Netez-
za, Greenplum ve Scalable Informatics’ Cadence ve Resonance gibi uygula-
maları edinmiştir. Gerçek zamanlı analitik uygulamaları için ise karışık olay 
işleyicisi (Complex Event Processing=CEP) ve veri örgüleri kullanılmaktadır. 
CEP makinaları akan veri üzerinde analitik uygulamalara izin vermektedir ve 
bu sebepten ötürü ön ofisler tarafından algoritmik ticaret amaçlı kullanıl-
maktadır. Ayrıca finansal hizmet sektörü tarafından da ödeme işlemlerinin 
anlık izlenmesi gibi gerçek-zamanlı olayları tespit etmekte kullanılmaktadır. 
Veri örgüleri ise dağıtık işlem yapmaya ve veri depolamaya imkân verdiği 
için CEP makinaları ile beraber kullanılmaktadır. Yapılandırılmamış veriyi 
ele alabilmek için ise Hadoop ve MapReduce gibi açık kaynak çerçeveler 
kullanılmaktadır. Hadoop’un yanı sıra; geleneksel-olmayan, yarı-yapılandı-
rılmış ve yapılandırılmamış finansal veri setlerini ele almak için grafik ve do-
kümantasyon veri tabanı sunan NoSQL kullanılmaktadır. Söz konusu büyük 
veri yönetimi sistemleri Brewer (CAP) teoremine** dayanmaktadır. Günü-
müzde Hadoop ve NoSQL gibi büyük veri teknolojileri, Storm gibi olay-akış 
işleme sistemleri ile birlikte kullanılmaktadır. 

** Brewer teoremi: Sistemler; tutarlılık, uygun-
luk ve ayrıştırma toleransı özelliklerinden iki-
sini seçmek zorundadır. 
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Büyük Verinin Finansal Analitik Alanında 
Kullanımı 
Günümüzde finans alanında büyük veri; sosyal davranış 
inceleme, derin analitik, dolandırıcılık tespiti ve risk yö-
netimi tabanlı öngörücü analiz yapmak için kullanılmaya 
başlanmıştır. Örneğin pek çok kredi kartı firması müşteri 
ödeme verisi (yapılandırılmış), arama kayıtları (yapılandı-
rılmamış), e-mailler (yarı-yapılandırılmış) ve şikâyet verisi 
(yapılandırılmamış) gibi milyonlarca satır veriyi kullanarak 
risk tahmini yapmakta ve müşteri kart değiştirme olasılığı-
nı tahmin etmektedir. Aynı şekilde, pek çok firma, finansal 
risk yönetimi yaparken risk değerlemesini gerçek-zamanlı 
piyasa verisi, kümülatif küresel pozisyonlar, fiyatlama he-
saplamaları ve riske-maruz-değer gibi büyük hacimli iş-
lem verisi kullanarak yapmaktadır.

UHFD’nin varlığı büyük veri analitiğinin ticaret stra-
tejisi geliştirmek, opsiyon fiyatlamak, risk yönetimi ve 
piyasa gözetimi için kullanılmasına imkân vermiştir. 

Finans sektöründeki en önemli problemlerden biri, 
oynaklığın anlık olarak analiz edilememesi ve doğru 
olarak tahmin edilememesidir. Oynaklık hisse senedi 
fiyatlarındaki yayılım olarak tanımlanabilir. Oynaklığın 
doğru tahmin edilmesi risk yönetimi, varlık yerleştir-
mesi, opsiyon ve türev ürün fiyatlama, yatırım analizi 
ve portföy yönetimi için önem arz etmektedir. Gele-
neksel tahmin yöntemleri oynaklığı düşük-frekanslı 
varlık getirisi verisi kullanarak tahmin etmektedir. 
Bu durum ise düşük tahmin performansı ile sonuç-
lanmaktadır. UHFD’nin ve büyük veri platformlarının 
varlığı gün-içi dakikalık verinin anlık olarak analizine 
imkân vermekte ve oynaklık tahmin doğruluğunu 
önemli ölçüde iyileştirmektedir. 

Ticari işlem verisinin anlık olarak analizi piyasa göze-
timi alanında da kullanılmaktadır. Örneğin NASDAQ, 
SMART Monitoring veri analitiği programını kullanarak 
oyuncuların işlemlerini (davranışlarını) anlık olarak ta-
kip ederek manipülasyon tespiti yapmaktadır■
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Mültecilerin en 
büyük sorunlarından 
başlıcaları sağlık 
hizmetlerine 
ulaşım ve mülteci 
çocukların 
eğitimidir. Mobil 
sağlık hizmetlerinin 
oluşturulması ve 
mevsimlik işçilerin 
bulundukları 
lokasyona 
doğru zamanda 
yönlendirilmesi 
geliştirilen bu 
tekniklerle mümkün 
olabilecektir. 

Mehmet Ali Akyol
Özgün Ozan Kılıç
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Sosyal Fayda için Büyük Veri Analizi:

Suriyeli Mülteciler için Bir 
Durum Çalışması
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Kişisel bilgilerimiz birçok farklı kanaldan; örneğin ziyaret ettiğimiz web site-
lerinden, yaptığımız alışverişlerden, sosyal medyadan, doktor ziyaretlerin-
den, cep telefonu kullanımından ve güvenlik kameralarından toplanmakta-
dır. Hızlı ve büyük miktarlarda üretilip çeşitlilik içeren bu veriler “büyük veri” 
olarak adlandırılmaktadır. Bu tür veriler çoğunlukla özel amaçlı toplanmak-
ta olup veriyi toplayan kuruluşun hizmetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
kullanılmaktadır. 

“Sosyal Fayda için Büyük Veri” yaklaşımıyla, ticari kuruluşlar tarafından 
toplanan büyük verinin önemli toplumsal problemlere çözüm üretmede 
kullanılabileceği ve kullanılmasının gerektiği fikri yakın zamanda ortaya 
çıkmıştır. Ancak, ticari veriler gizlilik, mahremiyet ve ticari avantaj gibi se-
beplerden ötürü şirket ve kurumlar içinde kalmakta ve başka merciler ile 
paylaşılmamaktadır. Verinin toplumsal fayda sağlayabilmek adına da kul-
lanılabileceği algısının son yıllarda artması sayesinde bazı çalışmalar ve iş 
birlikleri yapılmaya başlanmıştır. Örneğin, 2010 yılında Haiti’de meydana 
gelen deprem sonrasında ülkede beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ko-
lera salgını binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Kolerayla mücadele 
etmek amacıyla, bir grup araştırmacı SIM kartı verilerini kullanarak vatan-
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daşların ve koleranın hareketini modellemiş, hastalığın nereden yayıldığının 
anlaşılmasını ve hazırlıklı olunmasını sağlayacak bir araştırma yapmıştır. Geriye 
dönük yapılan bu araştırmanın sonucunda salgın ortaya çıktığı sırada benzer bir 
büyük veri odaklı çözümün, salgının kontrol altına alınmasında rol oynayabile-
ceği bulunmuştur.

Mobil arama detay kayıtlarının insani yardım açısından kullanımı toplumsal 
fayda sağlamak adına büyük bir potansiyele sahiptir. Böyle bir paylaşım söz 
konusu olduğunda çok sıkı bir yasal ve etik kontrolden geçilmektedir. Veri, kişi 
mahremiyetini sağlayacak şekilde anonimleştirilip, bir dizi ön işlemlerden ge-
çirilerek, özel anlaşmalarla araştırmacılarla paylaşılmaktadır. Mobil arama ka-
yıtlarının sosyal fayda için kullanımı konusundaki ilk çalışmalardan biri yaban-
cı telekomünikasyon şirketi Orange’ın, Birleşmiş Milletler ve diğer irili ufaklı 
kuruluşların iş birliği ile 2012 yılında Fildişi Sahili ve 2014 yılında Senegal için 
gerçekleştirdiği “Data for Development” (D4D) adlı büyük veri yarışmasıdır. 
Dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılan araştırma grupları, bu ülkelerde 
yapılan arama detay kayıtlarını (cep telefonu arama trafik verileri) kullanarak 
bu ülkelerin ulaşım, yoksulluk ve sağlık alanındaki sorunlarına çözüm önerileri 
geliştirmiştir.
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“Data for Refugees” (D4R) yarışması da son dönemde ülkemizde bu alanda 
gerçekleştirilen en önemli “Sosyal Fayda için Büyük Veri” girişimlerinden 
biridir. Türk Telekom, Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK ve çeşitli yabancı ku-
ruluşların iş birliği ile 2017 yılında düzenlenen “Data for Refugees” (D4R)” 
uluslararası büyük veri yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışmada Massachu-
setts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Oxford Üniversitesi gibi saygın kurumlar-
dan gelen, 24 farklı ülkeden toplam 157 katılımcı Türk Telekom’un arama 
detay kayıtlarını kullanarak Suriyeli mülteciler yararına politika önerileri 
geliştirmişlerdir. Bilindiği üzere, Suriye’de yaşanan iç karışıklık sebebiyle 
ülkemiz son yıllarda Suriyeli mülteci akınına uğramıştır. Yaşanan bu ani 
krizin ülkemiz ve özellikle ülkemizde misafir edilen 3,5 milyondan fazla 
Suriyeli mülteci üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletecek çözümler konu-
sunda çalışılmıştır. Katılımcı gruplar, Türk Telekom’un 2017 yılına ait veri-
lerinden elde edilen, kümelenmiş veya kişi bazında arama detay kayıtları 
(cep telefonu arama trafiği) üzerinde çalışmıştır. Kullanılan veri tamamen 
anonimize edilmiş bir şekilde ve örneklenerek, kullanıcıların kimlikleri 
veya diğer kullanıcılarla ilişkilendirilmesinin mümkün olmayacağı şekil-
de sunulmuş ve olası etik problemler önlenmiştir. İşgücü kategorisinde 
mansiyon ödülüne layık görüldüğümüz bu yarışmada katılımcılar emni-
yet ve güvenlik, sağlık, eğitim, işgücü, entegrasyon alanlarında çalışmış ve 
raporlarını sunmuştur. Başarılı bulunan gruplar tarafından, bulguların ve 
önerilerin derlendiği ortak bir yayın da 2019 yılında yayımlanmak üzere 
hazırlanmıştır. 

Yaptığımız çalışmada mobil arama detay kayıtlarını kullanarak Suriyeli 
mültecilerin mobilite desenlerini farklı boyutlardan inceleyip, Suriyeli 
göçmen krizi ile ilgili içgörüler sunmaya, onların yaşamlarını iyileştirmek 
adına önerilerde bulunmaya çalıştık. Türk Telekom’un sağlamış olduğu 
veri yaklaşık olarak 1 milyon müşterinin kayıtlarını içermekte olup, bu 
müşterilerin %19’u mülteci, %81’i de mülteci olmayan olarak işaretlen-
miştir. 

Yaptığımız analizler sonucunda bazı mültecilerin 
resmi kayıtlı oldukları bölgelerle gerçekte 
yaşadıkları bölgeler arasında tutarsızlıklar 
olduğunu, mültecilerin bir yaşam mücadelesi 
olarak yüksek derecede mobil olduklarını, yılın 
belli dönemlerinde belli şehirlere gidip, kısa süreli 
de olsa oralarda yaşadıklarını bulduk. 
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Sağlanan bu büyük veri sayesinde, belki de nitel araştırma yöntemleri ile ula-
şılması pek de mümkün olamayacak sonuçlara ulaştık. Yaptığımız analizler so-
nucunda bazı mültecilerin resmi kayıtlı oldukları bölgelerle gerçekte yaşadıkları 
bölgeler arasında tutarsızlıklar olduğunu, mültecilerin bir yaşam mücadelesi 
olarak yüksek derecede mobil olduklarını, yılın belli dönemlerinde belli şehir-
lere gidip, kısa süreli de olsa oralarda yaşadıklarını bulduk. Sonuç olarak, yaşam 
koşulları nedeniyle bu kişilerin adres bilgilerini resmi kurumlarda güncelleyeme-
dikleri bilgisine ulaştık.

Yaptığımız analizlerin birinde, mülteci aramalarını kullanarak belirli şehirlerdeki 
mülteci arama sayılarındaki artışlara baktık. Sonuçlar gösterdi ki, o bölgedeki 
mülteci aramalarındaki artışlar, bölgede o aylarda yapılan hasat dönemleri ile 
örtüşmekte. Aşağıdaki grafikte görülebileceği üzere, Trabzon’un Çaykara ilçesin-
de ağustos ayında mülteci aramalarında normalin üzerinde bir artış görülmekte 
ve bu dönem Trabzon’da çay ve fındık hasat dönemlerine denk gelmekte. Yine 
benzer bir şekilde, Iğdır’ın Aralık ilçesinde de ağustos ve eylül aylarında artışlar 
mevcut ve bu dönem Iğdır’da şeker pancarı ve pamuk hasat dönemlerine denk 
gelmekte. 

Fig. 1. Mülteci arama sayılarındaki 
beklenenin üzerinde değişim 

görülen bazı bölgeler ve 
değişimlerin görüldüğü aylar.
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Bu sonuçlar, mültecilerin muhtemelen yılın farklı aylarında farklı bölgelerde 
mevsimlik işçi olarak çalıştıklarını göstermektedir. Ayrıca, belki de bir yaşam 
mücadelesi olarak mültecilerin çok fazla şehir değiştirdikleri görülmüştür. 
37.300 mülteci verisi üzerinde yaptığımız analizlerde, mültecilerin %20’si-
nin iki farklı, %9’unun üç farklı, %5’inin dört farklı ve %12’sinin beş ve beşten 
fazla farklı şehirde her bir farklı ilde en az bir ay yaşadıkları görülmüştür. 

İstanbul özelinde yaptığımız bir diğer analizde de, Suriyeli mültecilerin yap-
tıkları aramaların lokasyonlarına bakarak, mültecilerin daha çok sosyoeko-
nomik açıdan düşük gelirli temel ulaşım noktaları, şehir merkezi, eğlence 
tesisleri ve iş bölgeleri gibi önemli kentsel mekanlara yakın bölgelerde ya-
şadıkları görülmüştür. Aşağıdaki grafikte de mültecilerin yaptıkları aramala-
rın yapıldığı noktalar ve bu noktaların düştükleri bölgelerin üniversite me-
zun oranları gösterilmiştir.

Fig. 2. İstanbul haritası üzerinde, grafiğin üst kısmındaki harita bölgelere göre üniver-
site mezun yüzdesini, aşağı kısmındaki haritada her bir nokta 1000 mülteci aramasına 
denk gelecek şekilde mültecilerin arama yaptıkları noktaları göstermektedir.



Elde ettiğimiz sonuçlar gerçek zamanlı politikalar gerçek-
leştirme konusunda kullanılabilme potansiyeline sahiptir. 
Örneğin mültecilerin en büyük sorunlarından başlıcaları 
sağlık hizmetlerine ulaşım ve mülteci çocukların eğitimidir. 
Mobil sağlık hizmetlerinin oluşturulması ve mevsimlik işçile-
rin bulundukları lokasyona doğru zamanda yönlendirilmesi 
geliştirilen bu tekniklerle mümkün olabilecektir. Ayrıca yine 
mevsimlik işçiler için geçici barınma çözümleri geliştirme ve 
mobil okul programları oluşturma için gerekli planlamalar 
gerçek zamanlı mobilite verisi kullanılarak mümkün olabile-
cektir.

Yaptığımız çalışma, Suriyeli mültecilerin yaşam koşulları hak-
kında önemli ipuçları veren daha birçok analizi de içermek-
tedir.* Diğer katılımcılar sağlıktan güvenliğe birçok sorun için 
analizler yapmış ve önemli sonuçlara varmışlardır.   Türk Te-
lekom tarafından sağlanan arama detay kayıtları gibi zaten 
telekomünikasyon şirketleri tarafından pasif olarak topla-
nan verinin Türkiye’deki Suriyeli mültecilere fayda sağlamak 
adına işlenmesi, hızlı ve dinamik bir şekilde gerçek zamanlı 
politika oluşturmak, mültecilere gerekli sağlık, eğitim ve iş 
gibi olanakları sağlamak adına Sosyal Fayda için Büyük Veri 
alanında güzel bir örnek oluşturmuştur■

* ÖO. Kılıç, MA. Akyol, O. Işık, B. Günel Kılıç, AU. Aydınoğlu, E. Surer, HŞ. Düzgün, 
S. Kalaycıoğlu, T. Taşkaya Temizel. “Data Analytics without Borders: Multi-Laye-
red Insights for Syrian Refugee Crisis”, Data for Refugees Challenge Çalıştayı Bil-
diri Kitapçığı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 21 Haziran 2019.
Proje web sitesi: http://d4r.metu.edu.tr 

Suriyeli mültecilerin yaptıkları 
aramaların lokasyonlarına 

bakarak, mültecilerin daha 
çok sosyoekonomik açıdan 

düşük gelirli temel ulaşım 
noktaları, şehir merkezi, eğlence 

tesisleri ve iş bölgeleri gibi önemli 
kentsel mekanlara yakın bölgelerde 

yaşadıkları görülmüştür.
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Rafineri Sektörü ve
Büyük Veri Analitiği
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Yiğit Yeldan
► TÜPRAŞ Veri Analiz Uzmanı

Dijitalleşme ile şirketlerin kârlılığı arasında pozitif bir ilişki olduğu ko-
nusunda artık herkes hemfikir. Gartner’ın araştırma raporları, dijital 
çözümlere sahip şirketlerin sektör ortalamasından daha hızlı büyü-
düğünü göstermektedir. Daha çok otomasyon, daha iyi müşteri de-
neyimleri ve gerçek zamanlı veri analizleri ile sağlanan iç görüler ile 
birlikte, şirketler kârlılıklarını dijital yolculuğa çıkarak artırabilme ihti-
mallerini fark ettiler.

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), bilgisayarlar veya akıllı tele-
fonlar tarafından izlenebilen ve kontrol edilebilen arabalar, ev aletle-
ri ve merkezi klima kontrolü gibi ortak ev objelerimizden genellikle 
daha az görünür olmakla beraber aslen Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) 
bir segmentidir. Dördüncü Sanayi Devrimi veya Endüstri 4.0 adlı söy-
lem; ürünleri, makinaları, hizmetleri, mekânları; yöneticilere, tedarik-
çilere ve iş ortaklarına bağlayan endüstriyel varlıkların ve süreçlerin 
sayısallaştırılmasıdır.

Üretim sektöründen örnek verecek olursak rafineriler, olgun endüst-
riyel tesislerdir ve geçmiş yıllardan bu yana bulunan petabaytlarca 
proses kontrol verilerine sahiptir. Robotik, yapay zekâ ve büyük veri 
analitiğinin yakınsaması, verimlilik ve maliyet tasarrufunda verisi 
olan üretim şirketlerinin gelişimleri için büyük bir potansiyel yarat-
maktadır. IIoT, mevcut operasyonların hızlandırılmış derin öğrenimini 
sağlayan bir sensör evrenini yaratmaktadır. Bu veri araçları, hızlı bağ-
lamsallaştırma, alarm ve trend algılama sağlamaktadır. Bunu üretim 
operasyonları için gerçekleştirmek, daha önce uzman görüşüne da-
yalı niteliksel işlemlerin gerçek zamanlı ve niceliksel olarak değerlen-
dirilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte dijital geleceğe girmek, 
aynı zamanda OT’ye (Operational Technology) karşı BT (Information 
Technology) kültürlerinin birleşmesidir. Endüstriyel ekipmanların 
büyük çoğunluğu eski ekipman olduğundan, üründe gerçekleşen 
problemleri algılama veya dijital ürün hizmet özelliklerine sahip ol-
mayabilir. Ekipmanlarını bu doğrultuda temin eden ve geleceğe bu 
doğrultuda yatırım yapan şirketler, dijitalleşme taleplerinin karşılan-
masında bir adım öne geçebilmektedir.
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Nereden Başlamalı?

Akıllı sensörlerin yapısına bakarsak, çift yönlü iletişim 
arayüzleri ve kullanıcı-bağımlı yazılım fonksiyonlarına 
sahip olduklarını görürüz. Makinaya sorunsuzca enteg-
re edilen akıllı sensörler, otomatik izleme ve yapılandır-
ma özellikleriyle işlemin hızlı, güvenilir ve kolay şekilde 
çalışmasını sağlar.

Tüm tesis tipleri için, büyük veri yaklaşımlarına bak-
tığımızda, genellikle makinanın sağlığını ölçmek için 
sensörler ekleyerek başladıklarını gözlemleriz. Bu yak-
laşım, varlık duruş süresini en aza indirmek, verimliliği 
en üst düzeye çıkarmak ve işyeri güvenliğini sağlamak 
için çeşitli kritik ekipmanlara zekâ eklememize olanak 
tanır.

Pompalar, fanlar ve motorlar gibi döner ekipmanlar he-
men hemen her fabrika ortamındadır ve bu ekipmanla-
rın durumlarının izlenmesi önemli bir paya sahiptir. Bu 
ekipmanlar, yağlama, kavitasyon, gevşeklik, dengesiz-
lik ve rulman sorunları gibi problemlere sahiptirler. Bu 
ekipmanlar üzerinde kritik bir sorun ortaya çıktığında, 
bir bakım uzmanı bir iş emri oluşturur ve servis için sı-
raya alınır. Tipik olarak, üretici firmadan gelen analist, 
yüzbinlerce titreşim veri noktasını toplamak için gelir, 
verilerin spektrum görünümü için Hızlı Fourier Dönü-
şümü hesaplar, spektrumu analiz eder ve spektrumu 
tarihsel verilerle karşılaştırır.

Aslında bu sorunlar, makina sağlığı izleme ve felaket 
başarısızlığını önlemek için sürekli olarak veri analitiği 
yöntemleri kullanılarak öngörülebilir. Üretim ekipman-
larında küçük, tırmanan ve yüksek öncelikli uyarılar 
görmek istenir. Sürekli akan veriler üzerinde, doğrusal 
olarak başarısız olmayan fakat milyonlarca vakada top-
lanmış ve iyice anlaşılmış bir hata anı vardır. Bu olduk-
ça öngörülemez olsa da, “Ne zaman başarısız olacak?” 
sorusuna daha iyi cevap verebilmek için derin öğren-

Dijitalleşen üretim 
şirketleri, bakım için 
planlanmış kesinti süreleri 
ve bu durumun şirketin 
kaynaklarını ne kadar 
zorlayabileceğini bilme 
imkanına sahip olur.
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me metotlarına dayalı tahminler oluşturabilmektedir. Zaman çizelgesi göz 
önünde bulundurulduğunda, operasyon bakımı için ekipmanı proaktif bir 
şekilde planlayabilir ve planlanmış bir şekilde yönetmeye çalışabiliriz. Dola-
yısıyla dijitalleşen üretim şirketleri, bakım için planlanmış kesinti süreleri ve 
bu durumun şirketin kaynaklarını ne kadar zorlayabileceğini bilme imkanı-
na sahip olur.

İlk satın alımdan sonra, önemli ekipmanların bakımlarının ömür boyu ma-
liyetleri, petrol ve gaz dünyasında da maddi açıdan benzer şekilde şok edi-
ci olabilir. Rafineriler nasıl bir akış şemasına sahip olursa olsun rutin bakım 
prosedürleri vardır. Planlanan kapanmalar, üretim ekiplerinin duraklatıldığı 
anlamına gelir, böylece bakım ekipleri makinayı üreticinin önerdiği prog-
ramlara göre durdurup inceler (makinalar mükemmel çalışma durumunda 
olsa bile). İşte burada, doğru zamanda ve üretim kârlılığını artırıcı şekilde 
yapılacak olan planlı bakımların tahmin edilmesi veya işleyişe aykırı durum-
ların tespit edilip plansız olabilecek bakımların önüne geçilmesi şeklinde 
sağladığı faydalarla verinin önemi ortaya çıkar.
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Maliyetler

Önleyici bakım ucuz değildir. Tipik olarak önleyici kararlar vermemize yar-
dımcı olmak için küvet eğrisini (bathtub curve) kullanırız. Bununla birlikte 
asıl mesele, ömrü etkileyen koşullar, her rafineride aynı olmamaktadır ve 
dolayısıyla doğru veri analitiği yöntemleri ile ekipmanın kullanım ömrü uza-
tılabilir. Ekipman kılavuzlarında bulunan önerilen bakım programları, arıza 
istatistiklerine dayanmaktadır ve gerçek dünyada ekipmanın her zaman or-
talama bir hızda başarısız olamayacağını dikkate almamaktadır.

Üretim ve duruş sürelerini dikkate alalım. Ham petrolün rafine edilmesi pi-
yasa odaklı bir süreçtir ve yüksek talep, üretimin aciliyetini artırır. Üretimi 
etkileyen arızalardan kaçınmak, talebin arz ile eşleşmesi söz konusu oldu-
ğunda zamana karşı duyarlı olmakla kalmayıp, 2009-2013 yılları arasında 
sadece ABD’de yılda 20 milyar dolara mal olan 2.200 adet planlanmamış 
kapatma yapıldığını göstermektedir.

■ dosya
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Neler yapılabilir?

Proaktif (önleyici) yöntemlerden çok daha verimli olanı, tahmini bakımdır (Pre-
dictive Maintanence = PdM). Tesisler genellikle PdM uygulamaları için kullanılan 
cihazlara sahiptir, ancak bu cihazlar tipik olarak verileri işleme ve paylaşma be-
cerilerinde sınırlıdır. Ayrık PdM teknolojilerinin etkisiz uygulanması, tesis seviye-
sinde sorunlara neden olabilir.

Yapay Zekâ (AI), daha akıllı ve beklenenden daha hızlı gelişmektedir. Bilhassa, 
derin öğrenme tekniklerinde büyük ilerlemeler kaydettik. Bu sayede, rafineri-
deki makinaların otomasyon sistemleri ile birlikte mekanik işleyişlerinde olum-
suzluğa yol açan adımlar ile ilişkilendirebilmesini sağlayan teknikler sayesinde 
sistemlerin öğretme olmadan “öğrenebileceği” mümkün hale gelmiştir. 

Veri analitiği yöntemlerinden sadece biri olan yapay sinir ağları (Neural Networks), 
örneklerle ilgili bilgiler toplamakta, genellemeler yapmakta ve daha sonra hiç 
görmediği örnekler ile karşılaştırılınca öğrendiği bilgileri kullanarak o örnekler 
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hakkında karar verebilmektedir. Yapay sinir ağları bu öğrenebilme ve genelleme 
özellikleri nedeniyle günümüzde birçok bilim alanında geniş uygulama olanağı 
bulmakta ve karmaşık problemleri başarı ile çözebilme yeteneğini ortaya koy-
maktadır. Diğer bir tanıma göre yapay sinir ağları; insan beyninden esinlenerek 
geliştirilmiş, ağırlıklı bağlantılar aracılığıyla birbirine bağlanan ve her biri kendi 
belleğine sahip işlem elemanlarından oluşan paralel ve dağıtılmış bilgi işleme 
yapıları; bir başka deyişle, biyolojik sinir ağlarını taklit eden bilgisayar program-
larıdır. Yapay sinir ağları, sınıflandırma, modelleme ve tahmin gibi birçok günlük 
hayat probleminin çözümünde başarılı sonuç veren bir yöntemdir. Yapay sinir 
ağları nöronlar arasındaki bağlantı ağırlıklarını ayarlayarak öğrenme gerçekleşti-
rir. Ekipmanlardaki sensörlerden gelen verileri ele aldığımızda, zaman serileri ile 
karşılaşmaktayız. Bir değişkenin zaman içindeki hareketini gözlemleyen, gözlem 
sonuçlarının zamana göre dağılım gösterdiği bu tip veriler kestirimci bakım için 
büyük önem arz eder. Üretim hattından gelen veriler, zaman serileri frekanslı 
seriler olup, serilerin frekansları yıllık, üçer aylık, aylık, haftalık ve günlük olarak 
değişen değerler alabilmektedirler.

Tekrarlayan sinir ağları, adından da anlaşılacağı gibi, gizli katmanlarda tekrarla-
nan girişlere sahip olan, yani gizli bir tabakadan çıktının kendisine geri beslen-
diği derin bir sinir ağıdır. Tekrarlayan sinir ağlarının (Recurrent Neural Networks) 
temel amacı sıralı bilgileri kullanmaktır. Dolayısıyla kullanımları üretim ekipman-
larından gelen sensör verileri için oldukça uygundur. Geleneksel bir sinir ağında, 
tüm girdilerin (ve çıktıların) birbirinden bağımsız olduğunu varsayarız. RNN’ler 
(Recurrent Neural Networks) bir dizinin her elemanı için aynı görevi yerine geti-
rirler fakat çıktı önceki hesaplamalara bağlıdır. Bununla birlikte, RNN’leri kullan-
manın bir diğer yararı da çoğu tahmin görevinde en iyi performansı elde etmeye 
çabalayabilmeniz için çok çeşitli parametrelerle oynama fırsatı sunmasıdır.

Büyük veri ortamlarında, bulut bilişimde veya GPU tabanlı makinalar üzerin-
de toplanan veriler ile birlikte, sistemlerin anormal davranışlarını modellemek 
üzere yapay sinir ağlarına ve istatistiksel yaklaşımlara dayalı çok yönlü çözümler 
uygulanabilmektedir. Zaman içerisinde daha fazla veriye sahip ortamlarda ve 
endüstriyel makinalarda gerçekleşen durumları dikkate alarak, modeller öğren-
meye ve daha iyi tahminler geliştirmeye başlayacaktır. Bu, tesislere ve üreticilere, 
potansiyel makina arızalarına tepki vermek için daha fazla zaman sunacak ve bu 
da planlanmamış arıza sürelerinin azalmasına, daha fazla üretkenliğe, ekipman-
larda daha fazla maliyet tasarrufuna ve daha iyi çalışan güvenliğinin oluşmasına 
ortam hazırlayacaktır.

Veri Analitiği yöntemleri ile kestirimci bakım tahminlerinin yaygınlaştırılması ve 
kullanımı her yıl petrol ve gaz endüstrisini milyarlarca dolar tasarruf etme po-
tansiyeline sahiptir. Rafinericilik endüstrinde gelir, değişen petrol ve gaz fiyatları 
nedeniyle büyük ölçüde değişebileceğinden, bakım bütçesini planlayabilmek 
ve duruşları kontrol ederek kârlılığı artırmak son derece önemlidir. Dahası, ve-
rimlilik ve emniyetin artmasıyla birlikte, kazaların ve maliyetlerin yaygınlığı aza-
lır ve bu da iş, müşteri ve çevre için yarar sağlar - her şekilde bir kazan-kazan 
durumu oluşur. Kısacası, petrol ve gaz şirketleri, daha iyi varlık takibi ve tahmini 
bakım ile verimliliği artırmak ve işletme maliyetlerini azaltmak için çok büyük bir 
fırsata sahiptir■
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İsmail Yiğit Coşar
► TSE Program Geliştirme Müdürü

Büyük Veri
Otomotiv Sektöründe

Kullanımı

■ dosya
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Büyük veri, kullanım alanları ve anlamı itibarıyla hayatın içerisinde 
birçok parametreyi izlenebilir hale getirip meydana gelen 
sonuçlarla arasında bir sebep-sonuç ilişkisi yaratarak mevcut 
parametreler ile geleceğe dair tutarlı öngörülerde bulunur, 
optimizasyon sağlar ve yenilikçi fikirlerin önünü açar.
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“Büyük Veri” dediğimiz gelişen teknoloji ile birlikte 
her konuda ve her başlıkta çok çeşitli içeriğe sahip 
olan devasa veri yumağının ilk zamanlarında, bu 
verinin nasıl ve hangi alanlarda kullanılacağına dair 
birçok soru ortaya çıkmıştır. Zamanla gelişen tekno-
loji ile birlikte ortaya çıkan bu sorulara “Yapay Zekâ” 
uygulamaları ile cevap verilmiş; bu sayede verilere 
dayalı tedbir, tahmin ve ön görüler geliştirilebilmiş 
ve bu veri her alanda etkin şekilde kullanılmaya baş-
lanmıştır.

Hayatımızın en önemli parçaları hatta vazgeçilmez-
lerinden olan kullanmakta olduğumuz akıllı cihazlar, 
bizim biyometrik verilerimizi ve internetteki ayak iz-
lerimizi takip ederek ne kadar ömrümüzün kaldığı-
nı veya alışveriş alışkanlıklarımızı tahmin etmek için 
gerekli veriyi sağlayadursun, üretim sektöründe de 
birçok kuruluş faaliyetlerine ait süreçlerin durum ve 
etkilerini izleyerek, gelecek planlarında kullanacağı 
veriyi elde etmenin hesaplarını yapmaktadır.

Kullanım alanları ve anlamı itibarıyla hayatın içerisin-
de birçok parametreyi izlenebilir hale getirip meyda-
na gelen sonuçlarla arasında bir sebep-sonuç ilişkisi 
yaratarak mevcut parametreler ile geleceğe dair tu-
tarlı öngörülerde bulunan, optimizasyon sağlayan 
ve yenilikçi fikirlerin önünü açan “Büyük Veri” uygu-
lamaları, bu özellikleri bakımından üretim alanında 
tüm sektörlerin dikkatini çekmeyi başarabilmiştir.

Üretim dendiğinde, dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de lokomotif sektörlerden ve 4. Endüstri Devriminin 
öncü alanlarından biri konumunda olan “Otomotiv 
Sektörü”, yeni başlayan “Büyük Veri” ve “Yapay Zekâ” 
kavramlarına dair iyi uygulama örneklerine de yay-
gın şekilde ev sahipliği yapmaktadır.

Tüm dünya piyasalarında artan rekabet, ön görüle-
meyen ülkelerarası veya bölgesel finansal ve politik 
krizler her sektörde olduğu gibi otomotiv sektörünü 
de pazarını koruma ve sürekli artan maliyet düşürme 
baskıları ile karşı karşıya bırakmaktadır.
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Üretimde maliyet dendiğinde en önemli parametrenin 
verimlilik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
“Büyük Veri” uygulamalarının sektöre vaat etmiş ol-
duğu fırsatlar, gerçekten de sektörün bu alana yatırım 
yapma iştahını kabartacak kadar büyüktür.

Böylelikle günümüzde belli başlı öncü otomotiv sek-
törü üreticileri, üretim süreçlerini dijitalleştirmekte, bu 
sayede anlık kritik verileri kendi veri merkezlerinde de-
polamakta, bu veriyi kullanarak geleceğe dair hedef ve 
planlarını şekillendirmektedir.

Bu uygulamalara genel olarak bakıldığında; en temel 
haliyle 3 aşamada değerlendirilebilir;

1. Aşama, Veri toplama: Belirlenen parametrelerden 
verilerin elde edilmesi

2. Aşama, Analiz: Elde edilen verilerin anlamlandırıl-
masıyla bilginin elde edilmesi

3. Aşama, Uygulama: İyileştirme veya tedbirin uygu-
lanması

Bu 3 aşamaya göre basit bir örnek vermek gerekirse, 
bugün bir araç üreticisi, araçlarına koyduğu sensörler 
yardımıyla kullanımda olan on binlerce aracının fren 
balatalarının aşınım değerlerini anlık şekilde takip ede-
rek mm/saat cinsinden bir veri depolayabilir. Bu depo-
lanan verileri yine araçta bulunan GPS verileri ile eş-
leştirerek coğrafi bölgeleri bazında sınıflandırabilir ve 
hangi bölgedeki yetkili servisinde yedek parça olarak 
ne kadar balataya ihtiyacı olacağını ön görerek etkin 
tedarik ve stok planlaması yapabilir.

Benzer şekilde sürüş güvenliği odaklı bir örnek vermek 
gerekirse, bir başka üretici, araçlarında bulundurduğu 
basit bir kamera sisteminden (geri görüş aynasına ra-
hatlıkla entegre edilebilir) elde edebileceği sürücüye 
ait göz kapakları hareketi verilerini (göz kırpma/dk), 
direksiyondan elde edebileceği kan basıncı ve vücut 
sıcaklığı verisi ile anlamlandırarak sürücünün yorgun-
luk seviyesinin etkin şekilde tespitinin yapılabileceği 
bir “yorgunluk tespit sistemi” de geliştirebilir.
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■ dosya

Bu açıdan bakıldığında iyileştirme ve optimizasyon bakımından sınırsız alterna-
tifin ortaya konabileceği “büyük veri” uygulamalarında günümüzde üreticiler 
genel olarak;

■ Müşteri geri bildirimleri, şikayetleri ve potansiyel müşteri anketleri ile sınırlı 
kalmaksızın araca entegre ettiği “IoT” donanımları ile her an internet üzerin-
den aracın kullanım verilerini toplamakta, araç kullanıcılarının kendilerinin 
bile o an için farkında olmadığı ancak gelecekte şikâyet edebileceği durum-
ları tespit ederek, belirli durumlarda (örneğin yazılım güncellemesi ile) müş-
teri memnuniyetini proaktif biçimde sağlayabilmekte,

■ Araçlar yalnızca periyodik servis zamanlarında araç üreticisi yetkili servisle-
rine geldiğinde değil, yine benzer “IoT” donanımları ile gerçek zamanlı veri 
aktarımı ile ön görülebilir arıza ve parça ömür analizlerini yapabilmekte,

■ Üretim süreçlerine ait parametreleri tanımlayarak parçaların kullanım sürele-
rine etki eden faktörlerin ne olduğunu belirleyerek, buna bağlı olarak süreç-
lerini optimize edebilmekte,

■ Tedarik zincirine ait parametreleri tanımlayarak, üretim ihtiyaçları özelinde 
etkin stok planlaması gerçekleştirebilmekte,

■ Ve belki de en önemlisi akıllı şehir sistemleriyle entegre araç içi sistemlerden 
elde ettiği verilerle otonom sürüş uygulamalarını gerçek hayatta kullanılabi-
lir hale getirebilmektedir.

İşte bu saydığımız ve benzeri birçok uygulamanın hayata geçmesiyle otomotiv 
sektörü dünya genelinde yaşanan olumsuz ekonomik ve siyasi duruma rağmen 
halen öncü ve lokomotif olma özelliğini muhafaza edebilmektedir.

Bu uygulamaları erken benimsemiş olan firmalardan olan, 2003 yılında kurulan 
Tesla, bu sayede kendisinden çok daha eski ve tecrübeli otomotiv imalatçıları-
nın önüne geçmeyi başararak kendisine pazarda önemli yer edinebilmiştir.

Tesla kendi başlattığı süreçte, yakın zamana kadar araçlarında bulunan sen-
sörler yardımıyla 160 milyon km yoldan veri toplamıştır; bugün ise Google’ın 
2009’dan beri sürdürmekte olduğu “Otonom Araç” projesinden elde edilen top-
lam veriden fazlasını trafikte mevcut Tesla marka araçlar yardımıyla bir günde 
elde edebilmektedir.

Bugün Tesla, otonom araçlar özelinde diğer firmalara karşı elde ettiği bu başarı-
yı sürekli işlemekte olduğu bu büyük ve çeşitli “Yol Verileri” yardımıyla oluştur-
duğu haritalara borçludur.

Yine benzer şekilde sektörde önemli yere sahip olan VW, yapmış olduğu özel uy-
gulamalar ile bayilerinde müşteri kayıtları ile ilişkilendirdiği sosyal medya profili, 
finansal durum, ürün ve tüketim alışkanlıklarından elde ettiği verilerini müşte-
rinin “Satın Alma Olasılığı” bilgisini el etmek için kullanmakta, bu sayede satış 
kanallarını daha etkin kullanabilmektedir.

Tüm bu örneklerle birlikte değerlendirildiğinde, hızla gelişen teknoloji sayesinde 
“Büyük Veri” uygulamalarının sadece üretim ve otomotiv sektöründe değil, haya-
ta dair her alanda karşımıza sıklıkla çıkmaya devam edeceği rahatlıkla görülebilir.
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Dünyada gerçek gücün “Bilgi” olduğu günümüzde, bilginin kaynağının da veri 
olduğu unutulmamalı; bu yönde hem ulusal hem de uluslararası alanda çalış-
malarımızı artırarak devam ettirmeli, bu alanda her türlü eğitim ve bilinçlendir-
me çalışmalarına doğrudan katkı sağlamalıyız. Bu sayede ülkemiz bilgi toplumu 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilecektir■

Referanslar
•	 Deloitte	“Big	Data	In	Automotive	Industry”	Report,	2015

•	 Big	Data	in	the	Automotive	Industry:	2018	–	2030	–	Opportunities,	Challenges,	
Strategies & Forecasts, 2018

•	 IEEE	International	Conference	on	Big	Data	“Automotive	Big	Data:	Applications,	
Workloads and Infrastructures” Andre Luckow, Ken Kennedy, Fabian Manhardt, Emil 
Djerekarov, Bennie Vorster, Amy Apon, 2015

•	 https://www.apogaeis.com/blog/big-data-analytics-for-automotive-industry/



HAVA KİRLİLİĞİ
TEHLİKELİ BOYUTLARA 
ULAŞTI

Türkiye’de fosil yakıt kullanımından kaynaklanan hava kirliliği hem sağlık hem de çev-
re üzerinde ciddi etkiler gösteriyor. Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından hazırlanan 
“Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara Rapor”a göre, 2017’de yaşanan 30 yaş üstü toplam 
399 bin 25 ölümün, 51 bin 574’ü hava kirliliğinden kaynaklandı. Bu, ülkemizde trafik 
kazalarında hayatını kaybedenlerin 7 katı. Yine aynı yılın verilerine göre, hava kirliliği 
nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ilk üç il İstanbul (5.851), Bursa (3.098) ve Ankara 
(2.139) oldu. Öte yandan Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, İstanbul’daki hava kir-
liliği, kabul edilebilir seviyenin 3,3 kat üzerinde. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki hava 
kalitesiyle ilgili bilgiye https://breathelife2030.org/ web sitesinden ulaşılabiliyor.

Hava kirliliğinin doğamız üzerindeki etkileri de asit yağmurları, ağaç kurumaları, öt-
rofikasyon, ozon tabakasının zarar görmesi ve iklim değişikliğini tetikleme şeklinde 
kendini gösteriyor. Sudaki azot, fosfor, vb. içerikli besin maddelerinin artması sonu-
cu, plankton ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalması olarak tanımlanan ötrofikasyon, 
özellikle göllerde balıkların ölümüne ve canlı çeşitliliğinin kaybına neden oluyor.

■ çevre
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►	WWF Türkiye



Hava, toprak ya da yüzey sularında biriken toksik kirleticiler, yaban 
hayatını çeşitli şekillerde etkiliyor. İnsanlar gibi, hayvanlar da zaman 
içinde havadaki toksik maddelere maruz kaldığında sağlık sorunları 
yaşayabiliyor, hayatlarını kaybedebiliyor.

İnsan faaliyetlerine bağlı hava kirliliğinin en temel sebebi fosil yakıt-
lar. Sanayi ve santrallerde enerji üretimi ve ulaşım için kullanılan fo-
sil yakıtlara ilaveten, madencilik ve sanayi tesislerinden açığa çıkan 
salımlar, evlerde ısınma amaçlı kullanılan kömür, inşaat faaliyetleri, 
yollardan kaynaklanan tozlar, atık ve anızların yakılması ve bazı en-
düstriyel tarım faaliyetleri de hava kirliliğine neden olabiliyor.

Ancak hava kirliliği önlenebilir bir sorun. WWF-Türkiye (Doğal Haya-
tı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Hava kirliliği ile müca-
dele etmek için öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarını öncelik-
lendirecek politika ve teşvik mekanizmalarının geliştirilerek, daha 
fazla fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.

Hava kirliliği ile mücadelede toplu taşıma ve bisikletli ulaşımın teşvik 
edilmesi, motorlu araç trafiğine kapalı alanlar yaratılması, ormanla-
rın korunması ve artırılması, araçlardan kaynaklanan kirletici salımla-
rı azaltacak yasal değişikliklerin yapılması ve ısınma için fosil yakıtlar 
yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması gerekiyor. 
Çevre ve sağlık alanında çalışan kamu ve sivil toplum kuruluşlarının 
işbirliğiyle hava kirliliğini önlemek mümkün. İnsan faaliyetlerine bağlı 
olarak ortaya çıkan hava kirliliğinin azaltılması, çevre ve halk sağlığının 
korunması ve temiz hava hakkının hayata geçirilebilmesi için tüm pay-
daşların birlikte hareketi son derece önem taşıyor■

Bugün dünyada her 10 
kişiden 9’u kirli hava 
soluyor ve hava kirliliği 
her yıl 7 milyon erken 
ölüme neden oluyor. 
Yani saatte 800 kişi 
veya dakikada 13 kişi, 
soludukları kirli hava 
nedeniyle hayatını 
kaybediyor. 

Türkiye’de ise hava 
kirliliğinden ölenler trafik 
kazalarında hayatını 
kaybedenlerin 7 katı.
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■ gezi

Merhaba, hatırlarsanız geçen sayımızda, Filipinler’in 
Negros adasında Bacalod şehri civarındaki The Ruins 
adı verilen çok özel bir binayı görmek üzere yola çık-
mıştık. Gelin hep birlikte yolumuza kaldığımız yerden 
devam edelim.

Şehrin dış mahallelerinde şeker kamışı tarlalarının ara-
sındaki yollardan 15-20 dakika kadar, biraz da sarsıntılı 
bir yolculuktan sonra The Ruins’e ulaştık. Giriş paramızı 
ödedik. Bu arada, Filipinler'de 65 yaşın üzerindeki yerli 
yabancı herkes, otobüs, müze, dolmuş kısaca her yer-
de normalden yüzde yirmi kadar daha düşük bir ücret 
ödüyor. “Sinyor"demeniz yeterli. 

Henüz binayı tam olarak göremiyorduk. Ağaçlı bir yol-
dan yürüyerek ve çok güzel düzenlenmiş, havuzlu bir 
bahçenin yanından geçerek, bakımlı ikinci bir bahçe-
ye girdik ve onu gördük. Tamamı çimen ile döşeli, çok 
güzel çiçekler ve dekoratif küçük ağaçlarla süslü bir 
bahçenin ortasında, Rönesans mimarisi ile inşa edilmiş 

harika bir konak. Fakat ne yazık ki iskelet halinde. Belli 
ki büyük bir yangın geçirmiş. 

Bu iskeletin harika çatı kenarları yangın sonrası yeniden 
yapılmış. Kapı alınlıkları yerli yerinde. Yangın izleri te-
mizlenmiş ve camsız çerçevesiz ama ihtişamlı pencere-
lerinden görülecek şekilde kristal avizeler asılmış. Kona-
ğın kapısız, penceresiz iskeleti ile kristal avizeler şaşırtıcı 
bir tezat teşkil ediyor. İki katlı konağın güvenlik nede-
niyle üst katına çıkılamıyor ne yazık ki. Ama binayı çev-
releyen görkemli balkonlar ve geniş verandalar hemen 
dikkati çekiyor. Yan kapıdan bahçeye çıkınca kaskatlı bir 
havuz görüntüyü süslüyor. Bir antik Yunan şehir hara-
besini andıracak şekilde boyanmış ek binanın üstünde 
görünen antik devir kadın ve erkek resimleri, konuk tu-
valetlerini işaretliyor. Bugüne kadar gördüğüm en zarif 
gösterim diyebilirim. Konağın tam karşısında bahçenin 
kenarına ve bu güzelliği seyredecek şekilde yerleştiril-
miş camdan küçük zarif bir bina, cafe, restaurant olarak 
düzenlenmiş. Bu çok hoş görünen ama bir taraftan da 

Nihal Ege
► Dünya Mirası Gezginleri Derneği
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çelişkilerle dolu yapının hikayesini öğrenmek için can 
atıyordum. Asla sıradan değildi, bunu ta yüreğimde 
hissediyordum. Yerel bir rehber bilgi panoları eşliğinde 
bizi Negros Taj Mahal’inin aşk dolu koridorlarında do-
laştırdı. Bu ne bir roman, ne bir film senaryosu, ne de bir 
şarkı sözü. Bu gerçek bir yaşam öyküsü idi. Sergilenmek 
için değil yaşanmak içindi. Günlük, kesin tarih notları, 
belge yoktu. Başından sonuna kadar yaşamdı, sevday-
dı, aşktı ve şöyle başlıyordu.

1800’lerin ikinci yarısında yakışıklı bir İspanyol gen-
ci olan, Don Mariano Ledesma Lacson’ın Filipinler’in 
Negros adasının Bacalod şehri civarında 4.400 dönüm-
lük bir arazide şeker kamışı ektirmesi ile başlamış gibi 
görünüyor bu yaşam öyküsü. Büyük, klasik ama sade 
bir çiftlik evinde yaşayan, şeker kamışı tarımından çok 
para kazanan bu yakışıklı delikanlının bir özelliği de 
gezmeyi çok sevmesi imiş. Seyahat merakı onu sık sık 
Güneydoğu Asya’da seyahate çıkmaya çağırırmış. 

Bu seyahatlerin birinde yolu Hong Kong'tan  Macau'ya 
uzanmış. Orada yaşayan Portekizli ünlü bir kaptanın 
güzel kızı Maria Draga ile tanışmış. Hani dillere destan 

olan, ilk görüşte aşk öyküleri vardır ya, işte tam da öyle 
bir aşk öyküsü imiş bu. Kaptan baba da bu beraberliği 
mutlulukla onaylayınca onlar ermiş muradına. Büyük 
çiftlik evinde genç güzel mutlu bir çift olarak yaşamaya 
başlamışlar. Doğal olarak bu güzel çifti güzel bir bebek 
ile ödüllendirmiş Tanrı. Çift, bolluk bereket ve mutluluk 
içinde yaşarlarken, beraberlikleri ikinci bir bebekle taç-
landırılmış. Ardından bir tane daha, bir tane daha. Tam 
on tane güzel, tatlı akıllı bebekleri olmuş. Dinleri çocuk 
yapmanın kutsiyetinden bahsediyor, o zamanlarda yap-
mamanın güvenilir bir yolu da bilinmiyor. 1911 yılına 
gelindiğinde sevgili Maria onbirinci bebeğine hamile ka-
lıyor. Günlük yaşam devam ederken, çift mutlulukla yeni 
bebeklerini beklemeye başlıyorlar. Ancak yaşam onlara 
beklediklerinden farklı bir öykü kurgulamış ki, Maria bir 
gün banyoda kayarak düşüyor ve büyük bir talihsizlik, 
kanaması başlıyor. O tarihlerde en yakın doktor, at ara-
bası ile iki günlük mesafede. Doktora haber veriliyor ama 
gelinceye kadar geçen dört gün içinde ne yazık ki hem 
Maria hem de bebek yaşamlarını kaybediyorlar. Bu, aile-
nin yaşamında çok büyük bir kayıp. Mariano için acıların 
en büyüklerinden biri, gerçek bir yıkım. Ancak bu büyük 
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aşkın meyvaları olan 10 çocuğu var Mariano'nun, sevgili Mariasından yadigar. 
Kendisini toparlamak, yeniden yaşama tutunmak zorunda onların hatırına.

Maria hayatta iken, Mariano ile sevgili eşinin bir hayalleri vardır. Aileleri için ço-
cuklarını rahatça büyütebilecekleri büyük bir ev yapmak. Mariano eşi ile ortak 
hayallerini gerçekleştirmek ve çocuklarının evlenip kendi yuvalarını kurana ka-
dar yaşayabilecekleri güzel ve büyük bir ev yapmak ister. Bu evi sevgili eşi, ço-
cuklarının annesi, Mariasının onuruna yapacaktır. 

Düşüncesini kayınpederine açar. O da bütün kalbiyle bu güzel düşünceyi onay-
lar ve sevgili kızının kaybından duyduğu acıyı biraz olsun hafifletmek için kendi-
sinin de bu karara destek olmak üzere elinden geleni yapacağını söyler. Hatta bu 
konağın planını Rönesans eserlerinden esinlenerek bir İtalyan mimara çizdirir. 
Çin’e yaptığı seyahatlerde çini, seramik, ahşap ve en değerli inşaat malzemele-
rini hatta bazı Çinli inşaat ustalarını getirir. Aşka ve sevgili eşin onuruna adanan 
bu muhteşem konağın inşaatı üç yılda tamamlanır. Bazı ayrıntılar çimento ve yu-
murta akı kullanılarak, eski zamanların dayanıklı inşaat malzemesi Horasan Har-
cına benzer bir malzeme ile inşa edilir. Sonunda bu güzel ve anlamlı ev bütün 
ihtişamı ile tamamlanır. İçi değerli ev eşyaları ile döşenir ve aile sanki anneleri 
hayatta imişçesine yeni evlerine yerleşerek yaşamlarına kaldıkları yerden devam 
ederler. Evin ve ailenin öyküsü kısa sürede duyulur. Bu öykü size de tanıdık gel-
miştir eminim. Hindistan’ın Uttar Prades Eyaletinin Agra şehrinde bulunan ve 
Babür İmparatoru Şah Cihan’ın, onaltıncı çocuğunu dünyaya getirirken hayatını 
kaybeden en sevdiği eşi Mümtaz Mahal için yaptırdığı anıt mezar, 1983 yılından 
beri Dünya Mirası olarak Unesco listesinde ve koruma altında. Yapımı 1632-1648 
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yılları arasında süren ve mimari alanda, mermer işçili-
ğinde Hindistan'daki islam eserlerinin başyapıtlardan 
biri olan Taj Mahal’in öyküsüne benzeyen öyküsü ile 
aşka adanmış olan The Ruins’ e de Taj Mahal of Negros 
adı verilmiş. The Ruins’i kalbinde barındıran Bacalod 
şehri ise City of Love diye anılır olmuş. Yıllar yılları ko-
valarken çocuklar da büyümüşler ve tam da baba Ma-
riano'nun hayal ettiği gibi bu güzel konak aileye yuva 
olmuş. Dünyanın bu köşesini pek de sarsmayan I. Dün-
ya Savaşı yaşanmış geçmiş. Ancak II. Dünya Savaşının 
hışmından koruyomamış kendini. Japon işgali yıllarca 
sürmüş bu adalarda. Bu güzel konak Japon Karargahı 
olarak kullanılmış o dönemde. Savaş sürerken Ameri-
ka’nın desteklediği Filipinli gerillalar tarafından yakıl-
mış. Yangın günlerce sürmüş. Ta ki içindeki tüm eşyalar 
kül olana kadar. 

Geçen zaman süresinde aile genişlemiş, farklı yer-
lerde yaşamlarına devam etmişler ve Negros’un Taj 
Mahali onlarca yıl bir harabe olarak kalmış. Ta ki to-
runlardan biri, ki onun babaannesi ailenin üçüncü 
çocuğu imiş, binayı ve bahçesini elden geçirip bir 
müze ve düğün mekanı olarak yeniden Bacalod şeh-
rine kazandırana kadar. II. Dünya Savaşının sona er-
mesinin hemen ardından, 31 Ağustos 1946 tarihinde 
Mariano’nun 82. doğumgününü ailenin tüm fertleri 
birlikte yine burada yuvalarında kutlamışlar. Yeniden 
düzenlendikten sonra ise ailenin tüm üyeleri, hatta 
bazıları da başka ülkelerden gelen pek çok ünlü da-
vetli ile birlikte yuvalarının başka bir biçimde de olsa 
yeniden hayata dönüşünü çok büyük bir parti ile kut-
lamışlar.

Akşam olup avizeler yandığında, hele hele düğün ak-
şamlarında eski zamanlarının anılarına dönüyordur bu 
aşka adanmış yuva ve bahçeler eminim. Bu zarif binayı 
dolaşırken her köşede genç çiftler gördük. Bahçede, bi-
nada vakit geçirip fotoğraf çekiyorlardı. Genç çiftlerin 
kelebekler gibi süsledikleri huzur dolu, çiçekli bahçenin 
ortasında yükselen binayı, bir harabe olarak göremedim 
bir türlü. Sanki olmayan perdeler aralanacak ve gülen 
bir çocuk yüzü görünecekti ansızın. Ya da kanatsız ama 
çerçevesi zarif kabartmalarla süslü kapıdan bir anda gü-
lüşerek bahçeye koşan üç beş çocuk çıkıverecekti sanki. 

Dünyada dolaşmak, hiç bilmediğiniz bir yere gitmek, 
önceden ne kadar plan yaparsanız yapın işte böyle 
sürprizlerle dolu bence. Ansızın bambaşka bir hikaye-
nin kapısından giriverirsiniz. Ya da kalbinizi daha hızlı 
çarptıran bir doğa parçasına hayran hayran bakarken 
bulursunuz kendinizi.

Bacalod şehrinden ayrılıp Sipalay’a doğru yolumuza 
devam ettik ama Negros’un Taj Mahali, aynı Hindis-
tan’ın muhteşem Taj Mahali gibi aklımda, kalbimde, 
anılarımda yer etti. 

Negros'ta daha gidilecek çok yerimiz vardı. Sipalay şeh-
ri civarındaki Danjugan Marin Reserve inanılmaz güzel-
likte ve çeşitlilikte bir deniz altı zenginliği idi. Koruma 
altında olan adanın el değmemiş mercan yatakların-
da çok sayıda tür mercanı bir arada görmek mümkün. 
İçinde farklı büyüklükte pek çok tür rengarenk balığın 
dolaştığı mercan yatakları, kırmızı, pembe, mor, sarı, 
yeşil, mavi mercanlar, mavi, lacivert ve kaplana benzer 
desenlerle süslü deniz yıldızları ve en çok da neredeyse 
birer sandık büyüklüğünde rengarenk kabukluları ile 
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akıl almaz bir cennet bahçesini andırıyordu. Ertesi gün 
yine Sipalay'dan gittiğimiz ve ancak bir nehir ağzından 
geçilerek ulaşılan Sugar Beach, geniş,uzun, sakin plajı 
ve üç beş Avrupalının işlettiği bungalowlu resortları ile 
kayıp bir dünyadan kazanılmış bir köşe gibi idi. Sipalay 
sahilinde kumsala konmuş tahta masalarda ve ay ışığı 
altında yerlilerle birlikte yediğimiz sade ama lezzetli ak-
şam yemeklerini de unutmamam gerek tabii. 

Negros’un güzellikleri saymakla bitecek gibi değil. Son 
şehrimiz Dumaguete, şehir, liman, sahil koyun koyuna 
yaşayan bir yer. Limana yüz metre mesafede 1905 yı-
lında kurulmuş Silliman Üniversitesi ve üniversitenin 
Filipinler tarihine ışık tutan müzesi, 1760'larda yapılmış 
Çan Kulesi, sahil caddesine sıralanmış şirin restoranla-
rı ile hemen içinize işliyor. Sahilde, otelimize çok yakın 
bir restoran keşfettik. Bir binanın ikinci katında yüksek 
tavanlı bir salon, Koloniyal dönemde yaşanan bir sokak 
gibi düzenlenmiş. Festival havası esen bu sokağa yer-
leştirilmiş masalarda yemek yeniyor. Meydanı çevrele-
yen binalar ışık ve neşe ile yıkanıyor. Tam da anlatılmaz 
yaşanır denilen türden. Dumaguete'deki iki akşam ye-
meğimizi de bu ilginç mekanda yemeyi tercih ettik. 

Dumaguete adının anlamını öğrendik bir şehir bilgi ta-
belasından. “Kaçışmak"demekmiş. Evet yanlış okumadı-
nız. Nasıl bir şehir ismi bu böyle? dediğinizi duyar gi-
biyim. Çünkü Dumaguete sahillerine korsanlar gelirmiş 
sık sık, buradan yakaladıkları insanları köle olarak sat-
mak için. Ne zaman sahillere bir gemi yaklaşsa insanlar 
birbirlerini uyararak kaçışırlarmış. Ama geçimleri deniz-
den olduğu için denize yakın yaşamak zorunda olduk-
ları için yine de çok yakalanan olurmuş. Bu üzücü olay 
yüzyıllar boyu sürmüş bu sahillerde. Dumaguetenin 
güzel kordon boyuna,, insanların gülen yüzlerine bakıp, 

korkulu ve acılı uzun karanlık zamanların bir daha hiç 
yaşanmamasını diledim öğrendiklerimden sonra. 

Bu civarda dalış ve şnorkel yapanların favorisi olan iki 
adayı daha görmek istiyoruz. Bunlardan birincisi bir 
gece kaldığımız Siquijor adası, koruma altındaki su altı 
zenginliği ve tatil mekanları ile ünlü. Koruma altındaki 
bir bölgede şnorkel yaptık ama tüm sahili koruma altı-
na almış olmaları gerekirmiş aslında. Deniz canlıları ve 
mercan yatakları açısından son derece zengin bir ada. 
Ne yazık ki kıyılarını, büyük oteller ve resortlar çoktan 
işgal etmişler bile. 

Diğer ada ise hem mercan yatakları hem de birlikte 
yüzülebilen dev deniz kaplumbağaları ile isim yapmış 
olan Apo adası. Apo adasına günü birlik tur aldık. Küçük 
bir ada. Okyanus rüzgarlarına açık, sahiller epey dalga-
lı idi. Buna rağmen pek çok renk ve çeşitlilikteki harika 
dev mercanları izlememiz mümkün oldu. Ancak en he-
yecan verici olan kısmı kaplumbağalar ile yüzdüğümüz 
dakikalardı. Bize aldırmadan yüzüyorlar, fazla yaklaştı-
ğımızda ise kocaman gözlerini üstümüze çevirip mesa-
fe kontrolü yapıyorlardı. Rehberin önderliğinde onlara 
dokunacak kadar yaklaştık. Harika bir duygu, sanki biz 
de birer deniz canlısı imişiz gibi onlarla yüzmek. Bu kez 
fotoğraf ile uğraşmadan, sadece seyretmek ve yaşamak 
istiyorum diyerek su altı kameramı almamış olmam bü-
yük talihsizlikti ama yine de dikkatim dağılmadan su 
altı güzelliklerini izlemek hatırı sayılır bir kazanç bence.

Artık eve dönüş zamanı gelmişti. Manila üzerinden İs-
tanbul’a doğru yola çıkmak üzere Negros’a veda eder-
ken, ne çok güzellik görüp ne çok şey öğrendiğimizi dü-
şündüm. Anılarım zamana karışıp silikleşmeden sizlerle 
paylaşmak istedim. Dünyanın başka ilginç köşelerinde 
buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın■

■ gezi
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